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نحي �رشكة الكهرباء باملعاناة الذي تعودنا عليها  حيث ان البع�ض 

ا�صبح يعاين كثريا,فمن الواجب علينا ان نتعاد  على ذلك الن اليمن  

التكون اليمن اال بغالء اال�صعار والظالم الدام�ض, فالكثري يعانون 

من م�صاكل الكهرباء  مثل ن�صاء البيوت والعامالت والعاملني من 

اطفاء الكهرباء البع�ض يقول حرب وانفجارات والبع�ض يقول 

�صفقة مولدات والبع�ض يقول  نهب االموال واملعونات..ولكن 

الاحد يعرف مبا�صاعر ا�صالك الكهرباء.

ان الكهرباء لها تاريخ قدمي من الزمان اي ان ادخلت يف عدن من 

اوئل الع�رشينات يف جنبوب اليمن خلدمة م�صالح اال�صتعمار ,اما 

بالن�صبة ل�صمال فب�صبب الركود والتخلف على ما و�صعه االأت تالاك 

يف عهد االأ ءمة حيث كانت مولدات ا�صتثنيائة يف عهد االمام احمد,  

تاأخرت موؤ�ص�صة  الكهرباء اىل ما بعد الثورة يف اوائل ال�صتينات  

.مت بناء اول موؤ�ص�صة كهرباء مبدينة تعز. بتمويل م�صرتك من 

االإمام وجمموعة من التجار.. بينما تاأ�ص�صت يف �صنعاء اأول �رشكة 

اأهلية للكهرباءاأواخر اخلم�صينات مبحطة توليد �صغرية بقدرة )315 

كيلو وات فقط( , ويف اإب مت تاأ�صي�ض �رشكة اأهلية عام 1957م من 

قبل احمد بن اأحمد ال�صياغي نائب االإمام براأ�صمال بلغ )40550 

ريال ماريا تريزا( مب�صاركة مكتب االأوقاف والبلدية وبع�ض 

التجار واملواطنني االأثرياء .تاريخ دخول الكهرباء اإىل اليمن 

ي�صعنا امام التحديات التي واجهتها حكومات الثورة للنهو�ض بهذا 

القطاع احليوي هو اأحداث  التنمية ال�صاملة الكفيلة برقي وانت�صال 

ال�صعب اليمني من واقع التخلف الذي كان  راكدا فية باعتبار ذلك 

من اولويات اهداف ومبادىء الثورة اليمنية اخلالدة.يف 26 

�صبتمرب عام1962عملت احلكومية اليمنية على ادخال �رشكات 

الكهرباء يف ثالث حمفظات وهي �صنعاء ,احلديدة وتعزبتمويل 

من قبل البنك اليمني ,لرتتفع قدرة التوليد الكهربائي يف املدن 

الثالث معام 1962م اإىل  1975, لريتفع بذلك عدد امل�صرتكني اإىل 

(420^33( م�صرتكًا مقارنة بـ)000^10( م�صرتك عام 1962م, 

ثم انت�رشت خدمات التيار لت�صمل مدن اأخرى مثل ذمار, ثال, 

وحجة, مع ظهور �رشكات اأهلية يف كل من اإب والبي�صاء..

يف االأول من 1975م �صدر القانون رقم )12( ل�صنة 1975 بدمج 

�رشكات الكهرباء الثالث يف �صنعاء, احلديدة, وتعز, يف موؤ�ص�صة 

جديدة تتبع وزارة االقت�صاد حينها بهدف تطوير نظام اقت�صادي 

كفوؤ لالإمداد الكهربائي يف البالد وذلك تزامنًا مع تنفيذ الربنامج 

االإمنائي الثالثي منت�صف عام 1976 واالإعداد للخطة اخلم�صية 

االأوىل )77 - 1981( التي تزامن تنفيذها وكان ذلك بعد انتخاب  

فخامة االأخ الرئي�ض/ علي عبدالله �صالح لقيادة م�صرية التنمية يف 

البالد,.

�رشعت احلكومة يف تبني جمموعة وا�صعة من امل�صاريع يف جمال 

الكهرباء,حيث مت اإن�صاء حمطات توليد جديدة يف مدن احلديدة 

, تعز , اإب, البي�صاء, �صعدة, كحالن, �صبام,حبابة, املخا, 

قعطبة, يرمي, رداع, �صوران اآن�ض لت�صل القدرة الكهربائية 

املركبة بحلول العام 1982 يف عموم املحافظات ال�صمالية اإىل 

حوايل )111 ميجاوات( باإجمايل م�صرتكني بلغ )112 األفًا(, 

لتت�صاعف بذلك القدرة املركبة مبقدار )3^5 مرات( عما كانت عليه 

عام 1975, ولت�صل ن�صبة امل�صتفيدين من التيار اإىل 5^6 باملائة 

من اإجمايل عددال�صكان

ومن هنا عا�صت اليمن يف ال�صبعينات والثمانينيات برفاهية 

الكهرباء اال ان زادات املباين والعمارات وال�رشكات وتولوالدت 

املوؤ�ص�صات الكهربائية اال ان اليوجد اي تطوير يف طريقة ك�صب 

املولدات اال�صتفادة من الظروف املناخية. حتى اواخر 

الت�صعينات, ومن هنا مواكبة الطلب املتزايد على الطاقة 

الكهربائية جراء احلراك التنموي الذي ت�صهده البالد خ�ص�صت 

احلكومة مايزيد عن 40 مليار ريال مل�صاريع �صيانة املحطات 

وال�صبكات الكهربائية خالل اخلطة اخلم�صية الثانية )2001-

2005( وعلى مدى ال�صنوات االأربع املا�صية تزايد االإنفاق 

االإ�صتثماري احلكومي يف قطاع الكهرباء ب�صكل ملحوظ لي�صل يف 

العام اجلاري اإىل 65 مليار ريال مقارنة بـ 9 مليارات يف العام 

2002م , باال�صافة اىل ذلك ت�صتهدف اخلطة اخلم�صية الثالثة 

للتنمية االقت�صادية واالجتماعية زيادة الطاقة الكهربائية املركبة 

اإىل 2000 ميجاوات مع نهاية العام 2010م مبتو�صط منو �صنوي 

يقدر بـ 03ر10 باملائة , والتحول من توليد الطاقة بوا�صطة وقود 

املازوت والديزل اإىل ا�صتخدام التوربينات الغاز.\

حيث يف عام 2006 مت ا�صتثمار175 م�رشوعا للكهرباء وهي ت�صمل 

بناء حمطات توليد جديدة واإعادة تاأهيل املحطات احلالية. كما 

ا�صتهدفت تلك اخلطط والربامج االإ�صتفادة من الطاقة املتجددة من 

خالل متويل درا�صات وم�رشوعات ريادية تتعلق بن�رش ا�صتخدام 

تقنيات الطاقة املتجددة لتوفري الطاقة الكهربائية خا�صة يف 

الريف.. وقد حظي هذا التوجه بدعم دويل حيث قدمت احلكومة 

االملانية منحة مالية بلغت مليون يورو لتمويل اإعداد اإ�صرتاتيجية 

وطنية للطاقة اجلديدة واملتجددة يف اليمن .

وتعول احلكومة على م�صادر الطاقة اجلديدة واملتجددة كثريًا يف 

االإ�صهام بتغطية املناطق الريفية بالطاقة الكهربائية ,حيث بداأت 

�صمن املرحلة االأوىل من خطتها اخلا�صة بالقطاع الكهربائي 

املمتدة حتى العام 2025م بتنفيذ عدد من امل�صاريع الرائدة يف  .

ويجرى العمل حاليًا على تنفيذ م�رشوع كهربائي ريفي ي�صتهدف 

املجتمعات املحلية يف جماالت الرعاية ال�صحية والتعليم والتثقيف 

.. ويتكون امل�رشوع من اأربعة اأنظمة للخاليا ال�صوئية يتاألف من 

13تطبيقًا متعدد االأغرا�ض و�صيتم تنفيذه يف ع�رشة مواقع متفرقه, 

اإ�صافة اإىل م�رشوع اإن�صاء حمطات توليد كهربائية تعتمد على طاقة 

الرياح بقدرة ترتاوح بني 10-15 ميجاوات �صيتم تنفيذه يف بع�ض 

اجلزر اليمنية واملرتفعات الداخلية.

حيث ان فخامة الرئ�ض قد اعلن يف عدة خطاباتة االنتخابية على بناء 

امل�صاريع وحل م�صاكل الكهرباء وحتديث التنمية االلية يف اليمن 

.وحددت الوزارة يف �صوء مهامها اجلديدة عددًا من التوجهات 

امل�صتقبلية كان اأبرزها توليد الطاقة الكهربائية عرب اإن�صاء حمطات 

نووية لهذا الغر�ض ف�صاًل عن اإعادة هيكلة العديد من قطاعاتها 

وموؤ�ص�صاتها, كما تعتزم الوزارة اإن�صاء قطاع الطاقة املتجددة 

وموؤ�ص�صتني جديدتني للطاقة الذرية لتحل حمل اللجنة الوطنية للطاقة 

الذرية اإحداهما للتنفيذ واالأخرى للمراقبة 

وقد وقعت وزارة الكهرباء والطاقة اأم�ض ب�صنعاء مع �رشكة باورد 

كوربوري�صن االمريكية على اإتفاقية م�صاركة ملدة ع�رش �صنوات 

للعمل ب�صكل ح�رشي على تطوير خم�صة اآالف ميجاوات من الكهرباء 

النووية ال�صلمية االآمنة واملناف�صة اقت�صاديًا وحتلية مياه البحر

وخالل االربع ال�صنوات االخرية  �رشح وزاء الكهرباء ان العمل 

�صيبداأ بتنفيذ درا�صات اجلدوى واختيار املواقع التي �صتقام عليها 

م�صاريع املحطات النووية مرورًا بالنواحي االقت�صادية والتقنية 

والبيئية وانتهاء باختيار التكنولوجيا املنا�صبة.. ولفت اإىل ان 

الكهرباء التي �صيتم انتاجها من هذه املحطات هي كهرباء مناف�صة 

اقت�صاديًا اأي ارخ�ض من الطاقة التي يتم انتاجها حاليا

حيث ان ت�صتمر العمل غل حماربة تلك اال�صتثمار. من ان�صاء تلك 

امل�صاريع وال�رشكات الكهربائية وكان البديل عن ذلك هو �رشاء 

مولدات كهربية �صنية باالرخ�ض االثمان ومن هنا يح�صل ال�صغط  

وتتعطل و تتحرق املولدات او تت�صبب باحلرائق وتتنطفي الكهرباء.

بغ�ض النظر على امل�صاكل ال�صيا�صية واحلروب التي �صنت يف ارجاء 

ميننا الواحد ال�صعيد

فما العمل اىل االن غري اننا نكون م�صتعدين بعد قراأة تاريخ 

الكهرباء اىل ال�صكوت .و ان نعتاد اىل الظالم الدام�ض ومانعانية 

من م�صاكل وحروق وانفجارات ب�صبب ال�صمع والغاز وغاز 

كريو�صني املولدات.لذلك فبكل منا�صبة وكل فرحة يجب ان حتل 

علينا الظلمة.ونكون متفائلني فب مكاننا ان �صيفتح لنا ابواب ال�صعد 

.وذلك امنا نغنى ون�صرتي مولد او ان اليمن �صتجد خمرجا ولن 

نحتاج اىل اي مولد كهربائي وم�صاعر الكهرباء بداأت تاأن من املها 

يف تو�صيع قوتها واعطاء مناعتها يتو�صعها.ولكن الجدوى مازالت 

يف غرفة العنيانية ومنتظرة درا�صة جدول ملقر ا�صالكها.
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الإيران تاريخ طويل يف تطوير املفاعيل النووية فقد بداأت 

جمموعة �صييمن�ض االملانية تنفيذ م�رشوع حمطة بو �صهر قبل 

اندالع الثورة اال�صالمية �صنة 1979, لكنه توقف اإثر ن�صوب 

احلرب بني العراق وايران �صنة 1980, ويف 1994 عهد 

بامل�رشوع اىل رو�صيا التي كان يفرت�ض ان تنتهي منه يف 

.1999

انتهى بناء حمطة بو�صهر يف �صبا•/فرباير 2009 ووفرت 

رو�صيا بعد ذلك الوقود النووي ال�رشوري لت�صغيلها. 

اأعلنت ايران اأن برناجمها النووي خم�ص�ض لالغرا�ض ال�صلمية 

لتوليد الطاقة, واأنه �صي�صاعد على حترير موارد النفط والغاز 

للت�صدير, وبالتايل توليد اإ�صافية عائدات بالعملة ال�صعبة.  

وكانت الواليات املتحدة ردت على ان ايران ال متتلك ما يكفي 

من املخزون الطبيعي من الوقود النووي, وهذا يعني اأنه 

�صيكون من االعتماد على الواردات باهظة التكلفة للحفاظ على 

برنامج للطاقة النووية.

وتخ�صع ايران لعقوبات م�صددة من اال· املتحدة وي�صتبه 

املجتمع الدويل يف ان طهران ت�صعى اىل حيازة ال�صالح الذري 

حتت غطاء برنامج نووي مدين.  واأعربت الدول الغربية ويف 

مقدمتها الواليات املتحدة عن قلقها من ت�صغيل حمطة بو�صهر 

لكن دون رفع الق�صية امام جمل�ض االمن الدويل.

وموؤخرًا, تعر�صت اإيران ل�صل�صة عقوبات Œارية واقت�صاديها 

لثنيها عن موا�صلة برناجمها النووي الذي تقول عوا�صم 

غربية اإنه يحمل طابعًا ع�صكريًا, بينما ت�رش طهران على اأهدافه 

املدنية.

zر£N ‘ πيF�ö�E� OوLh{ :Ê�رjE� ójó¡J

حذر وزير الدفاع االإيراين, العميد اأحمد وحيدي, الثالثاء, 

باأن }وجود اإ�رشائيل يف خطرz, حال مهاجمة الدولة العربية 

ملحطة }بو�صهرz النووية, وذلك ردًا على  ت�رشيحات اأطلقها 

دبلوما�صي اأمريكي �صابق, قال فيها اإن اأمام اإ�رشائيل حتى 

نهاية االأ�صبوع لت�صديد �رشبة ع�صكرية �صد اأول مفاعل نووي 

اإيراين.

واعترب وحيدي اأن اأي هجوم على املفاعل �صيعد مبثابة خطوة 

متهورة من جانب اإ�رشائيل, م�صيفًا: }يف تلك احلالة �صنخ�رش 

حمطة نووية, ويف املقابل �صيكون وجود الكيان ال�صهيوين يف 

خطرz, وفق االإذاعة االإيرانية.

وكانت  اجلمهورية االإ�صالمية قد اأعلنت االأ�صبوع املا�صي اأن 

مفاعل بو�صهر �صيتحول اإىل من�صاأة نووية عاملة, بعد اأن تقوم 

رو�صيا بنقل الوقود اإىل املبنى الرئي�صي يف 21 اأغ�صط�ض/ اأب 

اجلاري.

وبدوره, حذر  املتحدث با�صم اخلارجية االإيرانية, رامني 

مهمانرب�صت, من ردود الفعل القوية التي �صترتتب على اأي 

تعر�ض للوقود النووي, الفتًا اإىل اأنه وفقًا لقوانني الدولية  

ال ميكن التعر�ض ملن�صاآت نووية  حتوي وقودًا ب�صبب تبعاتها 

االإن�صانية ال�صيئة, مو�صحًا اأنه �صيبداأ تزويد املحطة بالوقود 

االأ�صبوع القادم على اأن ت�صتغرق العملية ثالثة اأو اأربعة 

اأ�صابيع.

من جانبه, لوح رئي�ض دائرة العمليات باجلي�ض االإيراين, 

العميد علي �صادماين, باأن اجلمهورية االإ�صالمية �صت�صيطر على 

م�صيق }هرمزz, اإذا ما قامت الواليات املتحدة بتوجيه �رشبة 

ع�صكرية �صدها.

وحتدث �صادماين عن ثالثة اإجراءات اأعدتها اإيران حال 

تعر�صها لهجوم, }يف مقدمتها ال�صيطرة ب�صكل تام على م�صيق 

هرمزz, ووقف حركة املرور يف املمر املائي احليوي. 

واأ�صار اإىل اأن اجلي�ض يراقب بدقة جميع القواعد االأمريكية يف 

اأفغان�صتان والعراق, ولوح باإ�صابتها بال�صلل عند اأي هجوم 

�صد بالده.

وحول التدبري الثالث, قال امل�صوؤول الع�صكري: }اإ�رشائيل هي 

احلديقة اخللفية الأمريكا, وعلى هذا االأ�صا�ض فاإننا �صندمر 

هذه احلديقة اخللفية.. اأمريكا واإ�رشائيل يدركان متامًا 

 .zاإمكانياتنا

كما قال 

رئي�ض 

املنظمة 

االيرانية 

للطاقة 

الذرية 

علي اكرب 

�صاحلي يف 

ت�رشيحات 

نقلتها وكالة 

االنباء 

االيرانية 

الر�صمية ان 

}هجوما على 

رمكز نووي 

�صيكون 

جرمية 

دولية الن 

نتائجه لن 

تطال الدول 

امل�صتهدفة 

فقط بل 

�صيكون له 

.zبعد عاملي

وا�صاف 

ان }بو�صهر 

كانت حتى 

االآن من�صاأة 

ب�صيطة, 

لكن عندما 

يتم ادخال 

الوقود اليها 

�صت�صبح 

حمطة نووية 

و�صندخل 

يف مرحلة 

 .zجديدة

وذكر 

مهمنبارا�صت 

بانه }ح�صب 

القوانني 

الدولية 

ال ميكن 

مهاجمة 

.zاملن�صاآت التي حتوي وقودا نوويا ب�صبب عواقب ان�صانية

وجاءت التحذيرات االإيرانية ردًا على ت�رشيحات اأدىل بها  

مندوب الواليات املتحدة ال�صابق لدى االأ· املتحدة, جون 

بولتون, ل�صبكة }فوك�ضz االأمريكية, قال فيها اإن اأمام 

اإ�رشائيل حتى نهاية االأ�صبوع لتوجيه �رشبة  ع�صكرية ملحطة 

}بو�صهرz, واإال �صيفوت االأوان ل�رشب اأول مفاعل نووي 

اإيراين, قبيل ارتفاع املخاطر االإن�صانية نظرًا ملا قد يت�صبب به 

الهجوم من  تلوث اإ�صعاعي.

hQ�سيا a�óJ™ عfi ø£ة Hو�س¡ر 
�ædوjhة �’jر�fية

دافعت مو�صكو عن حمطة بو�صهر النووية التي بنتها يف جنوب 

ايران, وذلك ع�صية االحتفال الر�صمي يف 21 اآب/اغ�صط�ض 

بتد�صني هذه املحطة النووية االوىل يف اجلمهورية اال�صالمية. 

وعلى هام�ض القمة االقليمية يف �صوت�صي املطلة على البحر 

اال�صود قال وزير اخلارجية الرو�صي �رشغي الفروف }انها 

.zمر�صاة تبقي ايران �صمن نظام احلد من االنت�صار النووي

وا�صاف ان هذه املحطة }حممية متاما من اي خماطر انت�صار 

 .zنووي. ان كافة قادة الدول الغربية ي�صاطرون هذه الفكرة

ويقام حفل مبنا�صبة تد�صني اول حمطة نووية ايرانية يف 

بو�صهر �صيح�رشه خ�صو�صا رئي�ض الوكالة الفدرالية الرو�صية 

للطاقة الذرية �رشغي كرييينكو.

اال انه راأى ان }وقوع عمل خطري كهذا غري املرجح }, معتربا 

التهديدات اال�رشائيلية للمن�صاآت النووية االيرانية }متكررة 

وفقدت معناهاz. وقال �صفري الواليات املتحدة ال�صابق يف 

 zاال· املتحدة جون بولتون ان امام ا�رشائيل }ثمانية ايام

لتوجيه �رشبة ع�صكرية ملحطة بو�صهر النووية واال يكون فات 

االوان ل�رشب هذا املفاعل بدون الت�صبب يف تلوث ا�صعاعي.

 واعلنت رو�صيا انها �صتبدا حينها العمل التقني الول حمطة 

zô¡°TƒH{ áªLÉ¡e ∫ÉM õeôg π°ûfh π«FGô°SEG ôeóæ°S :¿GôjEG
 Hو�س¡ر hمØاعيjE� πر�¿ �ædوjhة

ä’Éch     |  Rƒ«f áHôZ | …ó«HõdG »Yôe ΩÓMG
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اأثار تاأييد الرئي�ض االأمريكي باراك اأوباما بناءn م�صجد 

ر خالل  qpم oبالقرب من مكان مركز التجارة العاملي, الذي د

äÉªég 11 �صبتمرب �صنة 2001, انق�صاًما داخل احلزب 

الدميقراطي الذي يراأ�صه.

واأو�صحت �صحيفة ”وا�صنطن بو�صت“ اأنه بعد دفاع 

الرئي�ض اأوباما عن بناء امل�صجد, فقد زاد قلق مر�صحني 

ر ت�رشيحات  qoوا�صرتاتيجيني يف احلزب الدميقراطي, من تاأث

اأوباما على م�صتقبل احلزب يف االنتخابات املقبلة.

ونقلت ال�صحيفة عن م�صئول يف احلزب, طلب عدم ن�رش 

ا�صمه قوله: كيف �صيكون ما حدث اإيجابًيا, ونحن نعرف اأن 

اأحا�صي�ض النا�ض ال تزال م�صتعلة حول هذا املو�صوع?“ وفًقا 

ل�صحيفة ”ال�رشق االأو�صط“.

ه واثق من قدرة  qالرئي�ض اأوباما قال: اإن qاإىل اأن

الدميقراطيني على االحتفاظ باالأغلبية يف جمل�صي الكو‚ر�ض 

يف االنتخابات التي �صتجري خالل �صهر نوفمرب املقبل   .  

ونقل راديو “ Gƒ°S“ عن بيل بورتن م�صاعد املتحدث با�صم 

البيت االأبي�ض قوله: اإنq الرئي�ض اأوباما يعترب اأن هذه 

االنتخابات ت�صكل خياًرا بني �صيا�صة تدفع الواليات املتحدة 

قدًما وبني تلك التي اأوقعت بالده يف االأزمة احلالية   واأ�صار 

ر الو�صع ال�صعب للحزب  qمراقبون يف وا�صنطن اإىل مثال ي�صو

الدميقراطي, وهو ال�صيناتور هاري ريد, وزعيم االأغلبية 

يف جمل�ض ال�صيوخ, الذي اأثار من قبل م�صكلة امل�صجد, الذي 

كان مهدًدا بال�صقو• ح�صب اال�صتفتاءات ال�صعبية. واأ�صدر 

»eÓ°S’G ‘É≤ãdG õcôŸG ¿CÉ°ûH øJÉ¡fÉe øe AGQBG

اأم�ض جيم مانلي, املتحدث با�صم ال�صيناتور بياًنا كتب فيه: 

يوؤيد ال�صيناتور حرية االأديان. لكنqه يرى اأن امل�صجد يجب 

اأن يبنى يف مكان اآخر“.

وكان اأوباما قد تطرق اإىل ق�صية امل�صجد يوم اجلمعة 

املا�صي خالل حفل االإفطار ال�صنوي الذي يقيمه البيت 

االأبي�ض مبنا�صبة �صهر رم�صان, وح�رشه دبلوما�صيون 

من دول اإ�صالمية واأع�صاء اجلالية االإ�صالمية بالواليات 

املتحدة.

وقال اأوباما: ”كمواطن وكرئي�ض اأعتقد اأنq للم�صلمني احلق 

نف�صه يف ‡ار�صة �صعائر دينهم كاأي �صخ�ض اآخر يف هذا 

البلد“. لكن حاول اأوباما بعد ذلك اأن يبتعد عن اجلدل 

املثار حول امل�صاألة, قائاًل: اإنه لن يعلق على حكمة قرار 

بناء امل�صجد يف ذلك املكان.

واأو�صح لل�صحفيني, اأثناء زيارة �صاحل اخلليج االأمريكي 

ال�صبت: ⁄ اأكن اأعقب ولن اأعقب على حكمة اتخاذ قرار 

اإقامة م�صجد هناك. كنت اأعقب حتديًدا على حق النا�ض 

الد�صتوري, وهو حق يعود اإىل وقت تاأ�صي�ض الواليات 

املتحدة. هذا هو ما يعنيه بلدنا“.

واأظهر ا�صتطالع للراأي ن�رش يوم االأربعاء اأن نحو 60 

يف املائة من االأمريكيني على خمتلف اأطيافهم ال�صيا�صية, 

يعار�صون بناء هذا امل�رشوع قرب موقع هجمات �صبتمرب.

 لكن موؤيدي امل�رشوع يقولون: اإنq اإقامة مركز اإ�صالمي 

فر�صة جيدة لتعزيز فهم االإ�صالم ال�صحيح, وبدء عملية 

تعاف بعد مرور نحو عقد على الهجمات.

تظهر ا�صتطالعات الراأي العام 

وتقارير و�صائل االإعالم ان اأغلبية 

االأمريكيني يعار�صون اإن�صاء مركز 

كون من 13 طابقا  oثقايف اإ�صالمي م

وي�صم م�صجدا على بعد مبنيني من 

موقع مركز التجارة العاملي الذي 

دمر يف 11 �صتبمرب ايلول عام 

.2001

وفيما يلي اقتبا�صات من اأ�صخا�ض 

يعي�صون ويعملون اأو ميرون قرب 

املوقع الكائن مبدينة نيويورك.

رون بي�صوب �صائح يعي�ض بالقرب 

من اتالنتا بجورجيا:

}بو�صفي اأمريكي فانا اتذكر اين 

كنت يف اجلنوب يوم 11 �صبتمرب 

ايلول 2001. اأتذكر روؤية رد 

الفعل يف اأجزاء كثرية من العا⁄ واأتذكر روؤية النا�ض يف 

الدول اال�صالمية وهم يحتفلون ومن املهني متاما بالن�صبة 

يل ان نوا�صل هذا االحتفال ببناء رمز ديني على مقربة 

�صديدة )من موقع مركز التجارة املنهار(. وحقيقة ان 

منفذي الهجوم اأعلنوا جميعا انهم م�صلمون فان هذا جزء من 

z.االهانة بالن�صبة يل

مورين موراي من نيو جريزي:

}ال يزال االمر مبثابة جرح ⁄ يندمل بالن�صبة لبع�ض 

z.العائالت وي�صبب لهم اال⁄ يف مكان مثري للم�صاعر

ت�صرينو جالوه مندوب مبيعات اأجهزة الكرتونية م�صلم:

}اذا كنت �صخ�صا متدينا فلن يكون با�صتطاعتك ان تقول 

�صيئا �صيئا عن ذلك. من غري املنطقي القول انه ال ميكن بناء 

م�صجد بجانب مركز التجارة العاملي. وهذا ال يعني ان �صيئا 

z.صيحدث ملركز التجارة العاملية مرة اأخرى�

دان فانيللي:

}انها �صفعة على الوجه ان يبنى م�صجد هنا يف مانهاتن على 

مقربة �صديدة من هذه االأر�ض املقد�صة هنا. انت تعرف اننا 

ال نعرف ما اذا كان موله البع�ض يف طالبان اأو ما �صابه 

ذلك. نحن ال نعرف ماذا �صيحدث هنا. اعني انني مع حرية 

الدين لكني ال اعرف ملاذا يجب ان يبنى هنا. فمن املمكن 

z.بناوؤه يف مكان اخر

كيمربيل دويل حمام ي�صكن يف منطقة قريبة:

}اعتقد ان املرء ميكن ان ميار�ض دينه يف اي مكان يريد. 

اعني انني ال افهم ملاذا النا�ض منزعجون على هذا النحو. 

نعم حدثت ماأ�صاة هنا لكن ⁄ يكن لها عالقة بالدين على النحو 

z.الذي ميار�ض هنا

�صتيفني اوت:

}انا ال ا�صاوي اال�صالم باالرهاب. اعتقد ان من الوا�صح 

جدا الي �صخ�ض قراأ قليال عن الهجمات وعن القاعدة ... ان 

وجهة نظرهم مغايرة كثريا عن االŒاه ال�صائد لال�صالم حتى انني 

z.ال اأ�صاوي امل�صلمني مبا حدث يف ذلك اليوم

فيني يعمل فنيا يف اأنظمة �صغط البخار مبركز التجارة العاملي 

حتت االن�صاء طلب عدم ن�رش ا�صمه بالكامل:

}لقد هاجمونا. دعهم يبنوه يف مكان اخر. جميعهم يكرهنا. يجب 

z.ان نكرههم باملثل

زميل له يف العمل يدعى جورج طلب اي�صا عدم ن�رش ا�صمه 

بالكامل:

}هل تعرف ما الذي اعرت�ض عليه.. جميع الرجال الذين اعمل 

معهم �صده. انا �صخ�صيا اوؤمن باحلرية الدينية. مليار ون�صف 

z.املليار م�صلم ⁄ يهاجموننا
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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 �رشكائه 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  جرح 

تتاألف منهم.

 

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

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

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

املقبل.

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

وينفري �صƒ“ الذي تقدمه املذيعة االأمريكية الالمعة وينفري 

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

عاما من النجاح املتوا�صل.

�صبكة  على  حواري  كربنامج  �صو  وينفري  Gأوبرا  بدGأت  وقد 

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

مبليارات  قيمتها  تقدر  اعالمية  المرباطورية  قاعدة  لي�صبح 

الدوالرات.

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

موعد احللقة االخرية من برناجمها على الهواء يف حلقة يوم 

غد اجلمعة.

و⁄ يك�صف املتحدث با�صم هاربو ما Gإذا كان وقف الربنامج 

نقل  تعتزم  Gأنها  Gأم  التقاعد  تعتزم  وينفري  Gأوبرا  Gأن  يعني 

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

با�صم ”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�صب االأرقام, فاإن اجلرائم التي 

طالت م�صلمني ⁄ 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 Gإحداث Gأ�رشار فيها, 

Gإىل جانب ال�رشقة.

ومتكن FBI من اكت�صاف 

6300 جمرم �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 
مƒؤخرًا  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�رش  Gأن  Gإىل  املركز  تقرير  ولفت 

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

�صبه  ملجموعات  حركات  على  موزعة  قومية“ 

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

تنادي  اŒاهات  Gأو  املركزية  للحكومة 

بـ“ال�صيادة الوطنية.“

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

التنظيمات  Gإن  خمت�صة,  Gأمريكية  هيئة  Gأعدته 

با�صم  املعروفة  والعن�رشية  املت�صددة 

”جمموعات الكراهية“, التي ت�صع ن�صب Gأعينها 
معاداة طبقة Gأو عرق Gأو �رشيحة معينة, تزايدت 

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

Gأعداد غري م�صبوقة يف تاريخ 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,  باراك  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  باراك  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 كوينيبياك خل�ض لنتيجة ‡اثلة يوم 

بلغت  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  حتليل  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 االحتادية“.

Gأ�رشع  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 ريغان.

3 22

3 22

∂«HGQCG ¿G ¿G »°S ™bƒe

ˆG øeCÉe IÈ≤e Ωóg ó°V ¢Só≤dG ‘ IôgÉ¶J

تظاهر مئات املقد�صيني و�صخ�صيات دينية واأهلية من فل�صطيني ال ,48 داخل مقربة ماأمن الله التاريخية املقد�صية, 

احتجاجًا على قيام االحتالل بهدم وŒريف املئات من قبورها . و�صارك يف هذه التظاهرة عدد من القيادات 

االإ�صالمية وامل�صيحية من القد�ض والداخل, يف مقدمتهم نائب رئي�ض احلركة االإ�صالمية يف الداخل الفل�صطيني, ال�صيخ 

كمال خطيب, ورئي�ض الهيئة االإ�صالمية العليا يف القد�ض وخطيب امل�صجد االأق�صى املبارك وال�صيخ د .عكرمة �صربي, 

ومفتي القد�ض والديار الفل�صطينية ,ال�صيخ حممد ح�صني, اإ�صافة اإىل م�صاركة املطران عطا الله رئي�ض اأ�صاقفة �صب�صطية 

للروم االأرثوذك�ض - القد�ض, وحامت عبدالقادر م�صوؤول ملف القد�ض يف حركة ”فتح“, وعدد كبري من اأبناء وقيادات 

احلركة االإ�صالمية ومنا�رشيها يف الداخل, وعدد من القيادات الوطنية واالإ�صالمية من القد�ض .

ويف الوقت الذي هتف املتظاهرون �صد �صيا�صة االحتالل وانتهاكاته يف القد�ض وحميطها ومقد�صاتها, حا�رشت 

قوات االحتالل املتظاهرين وحاولت منع املزيد من الو�صول اإىل املقربة .و�صدد مفتي الديار املقد�صة ال�صيخ حممد 

ح�صني, على اأن التعر�ض للمقابر واملقامات ميثل تعر�صا حلرمة املوتى, مو�صحًا اأن هذه املقربة التي باتت مهددة 

بجرافات االحتالل حتوي اأ�رشحة لعدد من ال�صحابة والعلماء والفقهاء واأنها اأحد اأبرز املعا⁄ احل�صارية العربية 

االإ�صالمية يف القد�ض .  وقال اإن االحتالل ميار�ض التهويد على االأحياء واالأموات .

وك�صف م�صوؤول ملف القد�ض حامت عبدالقادر عن متكن اجلهات واملوؤ�ص�صات القانونية من ا�صت�صدار قرار من حمكمة 

االحتالل لوقف االنتهاكات يف املقربة التي حتوي قبورًا لل�صحابة ورجال الدين والعلماء .

حتل الذي ميعن يف انتهاك  oواأكد ع�صو املجل�ض الثوري حلركة ”فتح“ دميرتي دلياين اأن التظاهرة جاءت لف�صح امل

اأب�صط القيم االإن�صانية .
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ƒeÉfÉàfGƒ¨H π≤à©e »æÁ øY êGôaE’ÉH ôeCÉj »µjôeC’G AÉ°†≤dG ádO’G ájÉØc Ωó©d
اأمر قا�ض اأمريكي يف مقاطعة  كولومبيا باإطالق �رشاح 

معتقل ميني حمتجز يف ال�صجن الع�صكري يف قاعدة  

غوانتانامو االأمريكية بخليج كوبا منذ ما يقرب من ت�صع 

�صنوات, وذلك لعدم  كفاية االأدلة التي تدينة بالتهمة 

املن�صوبة اإليه باالإرتبا• بتنظيم القاعدة  االإرهابي . 

وجاء يف قرار القا�صي  الفيدرايل هÔي كينيدي اأن احلكومة 

الفيدرالية عجزت عن اإثبات اأن اعتقال  املواطن اليمني 

عدنان فرحان عبداللطيف }قانوين. 

وكان القا�صي كينيدي ا�صتمع للمرافعة �صفويًا يف وقت �صابق 

من �صهر يوليو املا�صي. 

وبح�صب ما ذكرت قناة }�صي اأن اأن }االأمريكية فاأن قرار 

القا�صي جاء يف 28  �صفحة, ورغم طم�ض اأجزاء كبرية 

منها, اإال اأنه كان وا�صحًا اأن القا�صي يتفق مع  النقا• التي 

طرحها 

املواطن 

اليمني 

عدنان 

فرحان 

واأن الدالئل 

االأخرى  

امل�صتخدمة 

�صده ⁄ تكن كافية اأو موثوقة مبا فيه الكفاية, واأن اعتقاد 

احلكومة  االأمريكية بلقائه برجل يعمل يف جمال ا�صتقطاب 

 .Åنيد عنا�رش للقاعدة اإمنا  هو اعتقاد خاطŒو

واأ�صار القا�صي كينيدي اإىل اأن }ق�صة عدنانz, البالغ من 

العمر 34 عامًا االآن, مدعومة بدليل وا�صح قدمه اأطباء 

خمت�صون. 

وقال يف قراره: }اإن املحكمة ال تقبل بفكرة اأن عدنان ال بد 

 z.من ق�صة للتغطية Ìواأنه جلاأ اإىل الكذب الأنه تطرق اإىل اأك

وكانت ال�صلطات الباك�صتانية قد اعتقلت عدنان عبداللطيف يف 

اأواخر العام 2001, ومت نقله على معتقل غوانتانامو يف 

يناير 2002. 

وبرر املواطن اليمني تواجده يف باك�صتان اأنه بهدف عالج 

اإ�صابة يف راأ�صه  نتيجة حادث مروي تعر�ض له يف اليمن 

وعمره ثماينة ع�رش عام ورغم معاجلته يف  اليمن, االإاأنه ظل 

يعاين من اآثاره و�صعى للح�صول على م�صاعدة اإن�صانية, حتى 

تعرف  يف العام 2000 على رجل يدعى }اإبراهيمz, الذي 

تعهد بتوفري العالج له يف  باك�صتان. 

يف حني جادلت ال�صلطات االأمريكية هذه الرواية واأعتربت 

باأن اإبراهيم هذا  كان يف الواقع م�صوؤول ا�صتقطاب يف تنظيم 

القاعدة ولقبه اأبو خلود, واأنه �صجع  عدنان على التوجه اإىل 

اأفغان�صتان لتلقي التدريب الع�صكري . 

ورغم ا�صتغالل ال�صلطات االأمريكية ملعلومات ا�صتقتها من 

معتقلني اآخرين معه  لتعزيز روايتها باأن اإبراهيم هو نف�صه 

اأبو خلود, اأ�صار عدنان اإىل اأن اأيًا من  املعتقلني ⁄ ي�رش اإىل 

اأنه راآه يف ميدان املعركة اأو يف منزل اآمن للقاعدة اأو  يف 

مع�صكر للتدريب. 

ويف عام 2004, اأقرت وزارة الدفاع االأمريكية باأنه لي�ض 

معروفًا لديها مب�صاركة عدنان يف اأي معركة اأو تدريب 

ع�صكري.

 ¿ƒjhÒJQG áæ°UGôb : á«æª«dG á«∏NGódG
¬«æÁ ó«°U ÜQGƒb 3 ≈∏Y ¿ƒdƒà°ùj

فادت وزارة الداخلية اليمنية الثالثاء بهاجمة قرا�صنة ارتريويون 3 قوارب �صيد مينية 

e™ 24 بحارا كانوا على متنها اأثناء وجود القوارب يف منطقة املياه الدولية.

ونقل موقعها على االإنرتنت عن خفر ال�صواحل بقطاع البحر االأحمر القول اإن القرا�صنة 

االرتريني ا�صتولوا على قوارب ال�صيد الثالثة واقتادوها حتت تهديد ال�صالح اإىل املياه 

االقليميه االرترييه حيث متت م�صادرة حمتويات  القارب. مو�صحة اأن االريرتيني وبعد ان 

ا�صتولوا على القوارب قاموا برتحيل البحارة اليمنيني على مÏ احد القوارب الثالثه.

وذكرت الداخلية اأن ال�صيادين املرحلني و�صلوا اليوم على مÏ القارب املفرج عنه والذي 

يحمل رقم )7356�ض2(اإىل ميناء اال�صطياد مبحافظة احلديده فيما ظل القاربني االآخرين 

حتت اأيدي القرا�صنه االرتريين, قائلة باأنها اأخذت اإفادات ال�صيادين حول احلادثة وان 

االإجراءات م�صتمرة ال�صتعادة القاربني املخطوفني.

قتل �صابط من اأفراد االأمن ال�صيا�صي بر�صا�ض م�صلحني اأمام منزله و�صط العا�صمة ز‚بار مبحافظة 

اأبني.

ويف التفا�صيل, اأن 2 ملثمني اأقدموا بقتل ال�صابط قا�صم علي عبدالكرمي ال�صالعي 50 عاما يعمل 

باالأمن ال�صيا�صي مبديرية خنفر والأذو بالفرار.

ال�صالعي يحمل رتبة م�صاعد اأب الأربعة اأوالد, وكان من املتوقع اأن ي�صدر قرار بتقاعده خالل االأيام 

القادمة.

احلادث وقع اأمام منزله 

وبجورة جمموعة من مواطني 

احلى, مي�صغون القات .

ونقل عن �صهود عيان اأن 

امل�صلحني قدموا اإىل اأمام 

ال�صابط واأطلقوا ما يقارب 

من 5 طلقات من �صالح اأيل 

والذو بالفرار 3 منهم Œاة 

�صدرة, و2 يف راأ�صه.

واأثارت احلادثة الرعب 

يف اأو�صا• املواطنني 

املتواجدين بالقرب منهم.

م�صدر باإدارة اأمن ز‚بار 

اأكد الواقعه, م�صريا اإىل 

حترك اأفراد االأمن اإىل مكان 

احلادث, لكنه ⁄ ي�صري اإىل اعتقال اأحد .

وتوقع امل�صدر وقوف القاعدة وراء العملية خا�صة واأنها بداأت ت�صتهدف �صبا• االأمن ال�صيا�صي 

خالل االأيام االأخرية.

ومبقتل ال�صابط يرتفع عدد القتلى من اجلنود جراء هجمات القاعدة اإىل 38 منذ مايو املا�صي.

وكانت االأجهزة االأمنيةعÌت قبل يومني على جثة مدير االت�صاالت االأمنية مبديرية املحفد حمافظة 

اأبني .

وكانت وزارة الداخلية وجهت اإدارات االأمن يف 7 من حمافظات اجلمهورية برفع يقظتها االأمنية 

وت�صديد احلرا�صات واالإجراءات االأمنية حول املرافق واملن�صاءات احليوية الهامة املوجودة يف 

حمافظاتهم مع تاأكيدها على مالحقة املطلوبني اأمنيًا يف املحافظات التي خ�صها توجيه قيادة الوزارة 

ومالحقة العنا�رش االإرهابية والتخريبية على مدار ال�صاعة واإلقاء القب�ض عليهم اأينما وجدوا .

 √óYÉ≤J QGôb ô¶àæj ¿Éch óYÉ°ùe ¬ÑJQ πªëjh O’hCG 4 ¬jód

 øeC’ÉH §HÉ°V ¿ƒdÉà¨j ¿ƒë∏°ùe
ôØæN ájôjóÃ »°SÉ«°ùdG
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¢ù∏HÉf äÉjƒ∏M

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

á«∏°ùJ

نكات 
املراأة للطبيب : ما احلل يا دكتور ? زوجي يتحدث وهو 

نائم ? الدكتور : ب�صيطة ... اتركي له فر�صة للحديث يف 

النهار

...................... 

اب بيقول لبنته انا مب�صو• منك اوي فقالت ليه يا بابا 

قال عل�صان انتي كل يوم بتتكلمي يف التليفون بال�صاعه 

وال�صاعتني معادا اليوم اتكلمتي ن�ض �صاعه ب�ض قعدة 

ت�صحك فقاليها بت�صحكى على ايه قالت عل�صان النمره غلط

....................                       

فيه عجوزتني يتفرجن على امل�صارعة احلرة ووحده منهم 

خافت وراحت تنام وقالت للثانية:اذا �صحيت ال�صبح 

علميني و�ض �صار..وملا قامت ال�صبح قالت لها ها و�ض 

�صار قالت الثانيه: اللــــه ال يوريكp لو ماقفلت التلفزيون 

كان متذابحني

.................. 

جماعة بيح�ص�صوا ... فجت كب�صه... كل واحد ا�صـتخبه يف 

�صوال جه الظابط �رشب ال�صوال االول برجله خرج واحد 

منهم و قعد يكاكي وعمل نف�صه فرخه �رشب التاين خرج 

وقعد ياأدن وعمل نف�صه ديك �رشب التالت خمرج�ض �رشبه 

تاين خمرج�ض �رشبه جامد املره دي خرج وقال له �صوال 

بطاط�ض بطاااااااط�ض انت مابتفهم�ض

                                              ..…………………
كان فى قرد اإدنو مقطوعة وقف ادام املرايا وقال يا 

خ�صارة احللو ما يكمل�ض

                                         .……………………
 واحده وح�صه بتقول  جلوزها بكره  عيد ميالدى قالها  هنقف 

دقيقتني حداد

                                       ……………………………
�صبى ك�صالن جدا �صغال فى ور�صة كل اما املعلم يقول له 

هات مفك , يقول له كمان �صويه ...بكره ... م�ض وقته. , 

وفى يوم ملبة الور�صة احترقت , املعلم قاله ركب اللمبه قال 

له دى حاجة �صهلة قوى , و�صاله املعلم على كتفة وا�صتنى 

دقيقة دقيتني ربع �صاعه مافي�ض حاجة ركبت , قال له املعلم 

انت مركبت�ض اللمبه ليه???????????? قال له اللمبه قالووز 

وانت اللى مبتلف�ض يا معلم

                                          ………………………
اثنني مب�صوطني قاعدين قدام املراية فواحد منهم قال للتاين 

�صايف االتنني اللي قاعدين قدمنا دول ? قالوا ايوة قالوا 

دول بيعملوا زيينا بالظبط , فقام قاله طب ما تيجي نروح 

لهم...... وهما جايني يقوموا فواحد منهم قال للتاين 

ا�صتني..هما اللى جايني خال�ض

                                          ..………………………
مرة واحد واقف فى االتوبي�ض �صاف واحدة قاعدة غمزلها 

فغمزتله �صحكلها ف�صحكتله �صاور لها تنزل فنزلت راح قاعد 

مكانها

                                         ……………………… 

مرة واحد عنده �صداع راح للدكتور فقاله يا دكتور انا 

عندى �صداع قاله انت بت�صيب ال�صباك مفتوح وال مقفول قاله 

مقفول, قام الدكتور قاله اإبقى اإفتحه, فتانى يوم راح 

للدكتور ف�صاأله الكتور قاله ال�صداع راح قاله ال�صداع راح 

والتالجة راحت والبوتاجاز راح

                                                ……………………
قروي تزوج مدر�صة لغة اإ‚ليزية يوم �صحو ال�صبح قالت 

}�صباح اخلري يازوجي العزيز } قال يلعن اأبو اال‚لي�ض

                                                      .............

عجوز راحت للم�صت�صفى مع ولدها ... ك�صف عليها الطبيب 

وقال : امك تعاين من الوحدة ... والزم تزوجها واحد 

عمره خم�صني ... وهم طالعني تقوله امه : �صفت و�صلون 

ياوليدي ?? لكن الله يعينك ... وان كانك مالقيت واحد عمره 

خم�صني ... �صفلك اثنني من ابو خم�صة وع�رشين
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IMMIGRATION ATTORNEY

Law Offices of 
Michael L. Walker, Esq.

Fort Hamilton Parkway 9052

Second Floor Suite
Brooklyn, NY 11209

:Iôé¡dG ÉjÉ°†b

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

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

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

(Office Phone: 718-680-9700 (English
(Direct Dial:  (347) 209-6346 العربي 

Fax: 718-680-2025 FREE CONSULTATION

www.bayridgelawyer.com

Immigration;

 Real Estate;

Criminal Law;

Bankruptcy Law.

ت©∏º اال‚∏يõية وت©∏º مهاراä ال∏¨ة
برامè تûشªل:

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 ÑMNew York Institute of English And BusinessيÑة 
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 Thursday August 19,  2010- Vol 3  Issue#80

www.ghorbanews.com

ô©°T

 Ühô¨dG É¡æ°†ëj ¢ùª°ûdÉc äóH

 ‘É°UôdG ±hô©e

Ühô¨dG É¡æ°†ëj ¢ùª°ûdÉc äóH          oÜƒë°ûdG É¡Jö†f ń GQ l IÉàa

O rƒ nN AÉ°ûëØdG øY ág qõæe                   ÜhôY á°ùfBG äG nô pØÿG øe

وتبلى دون عفتها العيوب                  نوارl ت�صتجدq بها املعايل

فحامت حول رونقه القلوب              �صفا ماء ال�صباب بوجنتيها

فعاد و�صفوه كدر م�صوب                   ولكنqn ال�صوائب ادركته

وكاد يجفq ناعمه الرطيب                 ذوى منها اجلمال الغ�ض وجدًا

درك ذوائبها امل�صيب               ا�صابت من �صبيبتها الليايل oو⁄ ي

ته النqoكوب                  وقد خلب العقولn لها جبني qتلوح على ا�رش

نقاب احلزن منظره عجيب                اأال اإن اجلمال اإذا عالء

به عنها وعنه بها الكروب              حليلة طيqب االعراق زالت

و⁄ يرn قط منها ما يريب               رعي ورعت فلم تر قط منه

و⁄ ينكث توثقه املغيب                  توثق حبل ودهما ح�صورًا

بامر للخالف به ن�صوب                  فغا�صت زوجها اخللطاءo يومًا

وتلك األية خطاأ وحوب                    فاق�صم بالطالق لهم ميينًا

كذلك يجهل الرجل الغ�صوب          وطلقها على جهل ثالثًا

qذوو فتيا يع�صبهم ع�صيب               واأفتى بالطالق طالق بت

و⁄ يعلق بها الذام املعيب             فبانت عنه ⁄ تاأتp الدنايا

ب�صوت منه ترŒف القلوب            فظلqت وهي باكية تنادي

وهل اأذنبت عندك يا ‚يب             ملاذا يا ‚يب �رشمت حبلي

و�رشتn اإذا دعوتكn ال Œيب           وما لك قد جفوت جفاء قال

فاإين عنه بعدئذ اأتوب                     اأبنr ذنبي ايلqn فدتك نف�صي

يفرق بيننا اال �صعوب                     اما عاهدتني بالله ان ال

فقلبي ال يفارقه الوجيب                لئن فارقتنى و�صددت عني

mترتع حول رو�ض oبيب                وما ادماء nويرتع خلفها ر�صاأ ر

فه باآزنتيه ذيب                        فما لفتت اليه اجليد حتى qتخط

بداءm ما لها فيه طبيب                      فراحت من حترقها عليه

وتنحب والبoغام هو النحيب            ت�صمq االر�ض تطلب منه ريحًا

 مل�رشعه توؤوب                ومتزع يف الفالة لغري وجه
ً
واآونة 

برغمm منك فارقك احلبيب                باجزع من فوؤادي يوم قالوا

جال واأغ�صى nوقال ودمع عينيه �صكوب                فاأطرق راأ�صه خ

 اق�رشي عني فاين
o
كفاين من لظى الندم اللهيب       ‚يبة 

ولكن هكذا جرت اخلطوب               وما والله هجرك باختياري

ولي�ض العي�ض دونك يل يطيب           فلي�ض يزول حبك من فوؤادي

هوى كالروح يفqn له دبيب               وال ا�صلو هواك وكيف ا�صلو

بجنح الليل تطلع اأو تغيب                 �صلى عني الكواكب وهي ت�رشي

و‚م القطب مطلع رقيب                 فكم غالبتها بهواك �صهدًا

به للعني تنك�صف الغيوب                 خذي من نور رنتجنm �صعاعًا

ى قلبي اجلريح به ندوب          واألقيه ب�صدري وانظرينى nتر

م nص� pقي يف خrوما املكبول األ بهى االمواج ت�صعد اأو ت�صوب 

ه التيار غطًا qoط oاإىل اأن مت فيه له الر�صوب             فراح يغ

 االجماد مني
n
باهلك يا ابنة  اإذا اأنا ⁄ يعدr بك يل ن�صيب 

مبا يف ال�رشع لي�ض له وجوب   اال قل يف الطالق ملوقعيه

غلومت يف دنيانتكم غلوًا ي�صيق ببع�صه ال�رشحo الرحيب     

من التع�صري عندكم �رشوب  اأراد الله تي�صريًا واأنتم

lت بامتكم كروبqnال لهم الذنوب           وقد حل qnلكم فيهن
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1988 ¢ù£°ùZhCG 18
االإعالن عن انتهاء احلرب العراقية االإيرانية ب�صكل 

نهائي.

1973 ¢ù£°ùZhCG 18
 - فجرت فرن�صا قنبلتها الذرية الثالثة على بعد �صبعمائة 

وخم�صني كيلو مرتًا من جزيرة تاهيتي باملحيط الهادي

1988 ¢ù£°ùZhCG 18
اأطيح ب) ميخائيل غوربا ت�صوف ( الرئي�ض ال�صوفيتي 

بانقالب قاده نائبه( جينادي ياناييف ( الذي تراأ�ض 

مقاليد احلكم من خالل جلنة �صمت عددا من كبار 

قادة االحتاد ال�صوفيتي اإال اأن االنقالب ف�صل وعاد 

غوربات�صوف اإىل ال�صلطة خالل اأيام ومتت حماكمة 

االنقالبيني كما مت اأحداث تغيريات يف قيادات الدولة 

ال�صوفيتية حيث اأنه بعد دقائق معدودة من ال�صاعة 

ال�صاد�صة �صباح 19 اأغ�صط�ض 1991 بثت جميع املحطات 

االذاعية ال�صوفييتية بيانا لنائب الرئي�ض الرو�صي جينادي 

ياناييف جاء فيه: ) نتيجة لعجز ميخائيل جوربات�صوف 

عن القيام بواجباته كرئي�ض لالحتاد ال�صوفييتي, ب�صبب 

حالته ال�صحية, فقد با�رشت القيام مبهمات الرئي�ض بناء 

على البند 7/127 من د�صتور االحتاد ال�صوفييتي).

1975 ¢ù£°ùZhCG 18
اإطالق �صفينة الف�صاء االأمريكية فايكنج اإىل املريخ

1862 ¢ù£°ùZhCG 22
تاأ�ص�ض ال�صليب االأحمر الدويل وهذه املوؤ�ص�صة العاملية 

تاأ�ص�صت بف�صل جهود ال�صوي�رشي هÔي دونان املولود 

عام 1828 والذي حاز على اأول جائزة من جوائز 

نوبل لل�صالم عام 1901 , يذكر اأن هÔي دونان تويف 

يف عام 1910.

634 ¢ù£°ùZhCG 23
وفاة اأول اخللفاء الرا�صدين اأبو بكر ال�صديق ) ولد عام 

573 ( , �صحب الر�صول ) �صلى الله عليه و�صلم ( يف 

رحلة الغار والهجرة اإىل املدينة املنورة, وقام مبقاتلة 

املرتدين عن االإ�صالم واأعطى االإ�صالم ماله وعياله 

وحياته وكان نعم ال�صديق وامل�صاند للم�صطفى عليه 

ال�صالم , اإ�صمه عبدالله بن اأبي قحافة وهو والد ال�صيدة 

عائ�صة بنت اأبي بكر اأم املوؤمنني وزوجة النبي حممد 

خامت املر�صلني وخلف اأبو بكر ال�صديق يف اخلالفة عمر 

بن اخلطاب ر�صي الله عنهم جميعًا .

1921 ¢ù£°ùZhCG 23
مت اإعالن امللكية يف العراق وتن�صيب في�صل االأول ‚ل 

ال�رشيف ح�صني ملكا على العراق.

حترير مدينة باري�ض من االحتالل النازي بعد فرتة بلغت 

ت�صعة و�صبعني عامًا

 ‘ ÜBG z¢ù£°ùZhCG {çGóMCG

≈µÑŸG §FÉM ¢ù«dh ¥GÈdG §FÉM 
1929 ¢ù£°ùZhCG 24

حدثت مواجهات وم�صادمات عنيفة بني 

العرب واليهود اأمام }حائط 

املبكىz يف القد�ض, وا�صتمرت 

هذه املواجهات اأ�صبوعا واأ�صفرت 

عن مقتل حوايل 500 �صخ�ض, 

واإعالن مفو�ض احلكومة 

الربيطانية االأحكام العرفية 

وطلب املفو�ض اإر�صال بارجتني 

بريطانيتني.

1944 ¢ù£°ùZhCG 25

- يطلق ال�صهاينة اأ�صم حائط 

املبكى على حوايل ثالثني مرتا 

من احلائط الغربي للحرم القد�صي 

ال�رشيف .. والبالغ طوله 100 

مرت وعلوه 20 مرتا , ويزعمون 

اأن هذا اجلزء من احلائط هو االأثر 

املتبقي من هيكل �صليمان , وميتد 

اأمام هذا احلائط ر�صيف بعر�ض 

اأربعة اأمتار تقريبا , وعلى م�صافة ق�صرية 

من الر�صيف اىل اجلنوب منه , يت�صكل 

�صمن احلائط Œويف �صغري ثبت يف الكتب 

التاريخية االإ�صالمية اأن ر�صول الله حممد 

�صلى الله عليه و�صلم ربط براقه 

يف هذا التجويف  اأثناء اإ�رشائه 

من امل�صجد احلرام اىل امل�صجد 

االأق�صى .. ومنذ ذلك التاريخ 

يطلق اأ�صم  الرباق ال�رشيف على 

هذا احلائط تيمنا بفعل ر�صول الله 

�صلى الله عليه و�صلم  حني ربط 

براقه ال�رشيف بنف�ض احلائط ..

هذا ويعود تاريخ اأحجار هذا 

احلائط اإىل ع�صور خمتلفة 

فاالأحجار املنحوتة ال�صخمة يف 

اأ�صفله تعود اإىل زمن هريودو�ض 

, ويعلوها اأحجار غري منحوتة 

تعود اىل الع�رش الروماين , 

والطبقات العلوية من احلجارة 

تعو اىل عام 1500 ميالدية 

ح�صب راأي اأغلبية علماء االآثار ..

حني اأ�صدر بلفور وعده امل�صئوم عام 

1917 م , بحق اليهود يف وطن قومي 

يف فل�صطني , اأخذ ال�صهاينة يف ا�صتغالل 

ما اأ�صموه  بحائط املبكى يف الرتويج 

والدعاية جلذب اأكرب عدد من املهاجرين 

اليهود اىل فل�صطني .. لربطهم باأثر مقد�ض 

لهم يجمعهم فوق االأر�ض العربية } 

فل�صطني } وبداأ ال�صهاينة يف حماوالتهم 

االأوىل لتغيري املعا⁄  التاريخية حلائط 

الرباق ال�رشيف , و بداأوا يت�صللون اإليه 

, وي�صعون حوله ال�صتائر وي�صيئونه 

بامل�صابيح  ويتجمهرون حوله اأيام ال�صبت 

, ‡ا اآثار حفيظة املواطنني العرب �صد 

املحاوالت اليهودية الرامية اىل اإقرار 

حقوق ثابتة لهم يف احلائط ال�رشيف , 

وبداأت االأ�صتباكات اليومية بني العرب 

واليهود اإىل اأن بلغت ذروتها عام 1929 

م , حني ا�صطرت �صلطات االنتداب 

الربيطاين اآنذاك اإىل التدخل لو�صع حد 

للم�صاكل بني العرب واليهود يف حق ملكية 

حائط الرباق ال�رشيف ..

فطلبت �صلطات االنتداب من ع�صبة االأ· 

املوافقة على ت�صكيل جلنة دولية لتنظر 

يف حق ملكية احلائط بني العرب واليهود 

.. واتخذت ع�صبة االأ· فعال جلنة  بهذا 

اخل�صو�ض ..

ويف كانون االأول من عام 1930 م 

اأعلنت اللجنة قرارها ورفعته اإىل ع�صبة 

االأ· وحكومة االنتداب الربيطاين , 

وكان على ال�صكل التايل :-

للم�صلمني وحدهم تعود ملكية احلائط 

الغربي , ولهم وحدهم  احلق العيني فيه 

لكونه جزء ال يتجزاأ من �صاحة احلرم  

القد�صي ال�رشيف والتي هي من اأمالك 

الوقف .. واإن اأدوات العبادة وغريها من 

االأدوات التي يحق لليهود و�صعها بالقرب 

من احلائط باالتفاق بني الطرفني ال يجوز 

باأي حال من االأحوال اأن تعترب اأو اأن 

يكون من �صاأنها اإن�صاء اأي حق عيني لليهود 

يف احلائط اأو يف الر�صيف املجاور له ,

لليهود حرية ال�صلوك اإىل احلائط الغربي 

الإقامة الت�رشعات  يف جميع االأوقات مع 

مراعاة بع�ض ال�رشو• ..   ويعترب تقرير 

هذه اللجنة اأول وثيقة دولية 

تثبت حق امل�صلمني وحدهم 

بحائط الرباق ال�رشيف , 

واأن هذا احلائط بني باأيدي 

امل�صلمني ولي�صت له اأي 

عالقة  بالهيكل اليهودي ..

وبالرغم من هذه احلقيقة 

وكون حائط الرباق 

ال�رشيف امل�صمى خطاأ 

بحائط املبكى لي�ض مكانا 

يهوديا مقد�صا , فاأن 

حركة ال�صهيونية واملتمثلة 

يف اإ�رشائيل بقيت تنادي 

بوجود الهيكل اليهودي .. 

وزعمت اأنه اإن ⁄ يكون 

احلائط الغربي هو الهيكل 

فمن املوؤكد اأنه  مدفون 

حتته .. اأو رمبا حتت جزء اأخر من 

امل�صجد االأق�صى ال�رشيف وقد جرت عدت 

حماوالت يهودية لهدم امل�صجد االأق�صى 

بحجة البحث عن الهيكل اليهودي املزعوم 

..

‡ا يذكره التاريخ :-

 اأنه حوايل عام األف قبل 

امليالد , اأن�صاأ امللك داوود 

‡لكة اإ�رشائيل ال�صغرية 

على جزء من اأر�ض فل�صطني 

, وتوىل  عر�ض هذه اململكة 

بعد وفاته ابنه �صليمان الذي 

بنى الهيكل املعروف با�صمه 

..

وقد دمر هذا الهيكل 

واأعيد بناوؤه مرات عديدة 

عرب ال�صنني الطويلة ففي 

عام 587 قبل امليالد , 

دمر على يد امللك البابلي 

بختن�رش اإثر ال�صبي البابلي .. واأعاد 

اليهود بناوؤه عام  520 ق.م

و يف عام 170 قبل امليالد اأر�صل امللك 

املكدوين انطيوق�ض جيو�صه لقتال اليهود 

فاقتحموا ‡لكتهم , وقتلوا منهم , 

وهدموا الهيكل فوق روؤو�صهم .. ويف 

بداية عام 40 قبل امليالد ن�صب الرومان 

هريودو�ض ملكا على اليهود , فاأعاد هذا 

بناء الهيكل للمرة الثالثة ..

ويف عام 70 ميالدي غزا القائد الروماين 

طيط�ض اليهود وهدم الهيكل للمرة الرابعة 

واأ�صبح خرابا و⁄ يبقى منه اآثر .. وبذلك 

يكون قد مر على هدم هيكل �صليمان للمرة 

الرابعة حوايل 1936 �صنة ..

ومازالوا اىل يومنا هذا يزعمون وجوده 

.. ويريدون هدم امل�صجد االأق�صى 

املبارك من اأجل حائط مزعوم

§FÉ◊G ΩÉeCG »µÑj …Oƒ¡j

É°†jG ÉeÉHhGh
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(CNN) á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,ø£æ°TGh 

   

تعر�صت اللجنة املنظمة مل�صابقات ملكة جمال العا⁄ 

النتقادات عنيفة اإثر ن�رشها �صورًا تظهر متناف�صات �صبه 

عاريات يف �صياق حملة اإعالنية ت�صبق انطالق م�صابقة 

اختيار ملكة جمال الكون االثنني املقبل.

وظهرت العار�صات وقد غطت ر�صومات اأج�صادهن �صبه 

العارية, فيما و�صفه منتقدون باأنه كحفل تنكري لعار�صات 

جملة }بالي بويz االإباحية.

 Ìوقالت اللجنة املنظمة اأنها خريت املتناف�صات, وميثلن اأك

øe 82 دولة خمتلفة, بني ارتداء البكيني اأو ر�صم اأج�صادهن 

وهن عاريات ال�صدر.

ودافعت اللجنة عن قرارها: }هذه ال�صور هي �صكل من 

اأ�صكال التعبري الفني لكل مت�صابقة.. وقد احرتمنا رغباتهن 

يف الظهور عاريات ال�صدر اأم ال.. ونحن نرى اأن ال�صور 

 z.اري احلداثة واملو�صة oŒ امللتقطة

وتابعت: }املت�صابقات اللواتي يتناف�صن على لقب ملكة جمال 

الكون من ثقافات متنوعة, وميثلن اأكÌ من 82 دولة من 

جميع اأنحاء العا⁄, وثقافة العديد من امل�صاركات تتقبل 

z.العري

و�صتقام م�صابقة اختيار ملكة جمال الكون يف مدينة ال�ض 

فيغا�ض االأمريكية االثنني املقبل.

ومن املفارقات اأن اللجنة املنظمة مل�صابقات ملكة اجلمال 

كانت قد �صحبت العام املا�صي اللقب من ملكة جمال 

كاليفورنيا, كاري بريجني, بعد ن�رش �صور عارية لها.

ويحتدم جدل يف الواليات املتحدة حول �صور ملكات جمال 

البالد, التي يرى كثريون اأنها ت�صهم يف تعزيز النظرة 

العن�رشية للمراأة, على اأنها جمرد اأداة الإ�صعال الغرائز, 

و�صط اتهامات الإدارة م�صابقة ملكات اجلمال باالإ�صهام يف 

z.ت�صليع املراأة{

وتقول �صرييل يل, وهي ملكة جمال �صابقة فازت بلقب 

اأجمل الن�صاء يف اأمريكا, اإن ما يثري الغ�صب يف تلك ال�صور, 

هي اأنها تركز على اإظهار الفتيات عاريات, دون االلتفات 

للمعنى احلقيقي لكون الفتاة ملكة جمال.

واأ�صافت: }يخربها امل�صورون اأنها اأجمل لو تخل�صت من 

قطع اإ�صافية من مالب�صها.. هذا اأمر مقيت.. اإن امل�صاألة ⁄ 

تعد فيما حتمله ملكة اجلمال من فكر.. بل يف حميط خ�رشها 

z.وحجم �صدرها

من جهتها ترى تارا كورنر, وهي اأي�صًا ملكة جمال الواليات 

املتحدة ال�صابقة, اأن }م�صابقة ملكات اجلمال لي�صت جمرد 

حتويل املراأة اإىل عار�صة للج�صد ومالب�ض ال�صباحة اأو 

املالب�ض الداخلية املغرية.

وتقول كورنر اإن }امل�صاألة اأكرب من ذلك.. لقد راأينا ملكة 

جمال اأمريكا تزور هايتي التي ت�رشرت من الزلزال, 

وت�صاعد يف جهود االإغاثة وجمع التربعات.. هذا هو الدور 

z.الذي نتطلع له

لكن �صرييل يل هاجمت امل�صابقة والطريقة التي اآلت اإليها, 

وقالت اإنه ب�رشف النظر عما تقوم به ملكة اجلمال من اأعمال 

خريية وغريها, فاإن احلقيقة اأن }ما يجذب النا�ض
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