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انتقد المعارضين: لم يعد باستطاعة الناس أن يسمعوا بعضهم بعضا.. هذا يفطر القلب

حاكم نيويورك يدافع عن مسجد »غراوند زيرو«.. والوليد بن طالل يتبرع بـ 300 مليون دوالر لبنائه
نيويورك ـ رويترز ـ ايالف: 
ســـعى زعماء سياســـيون في 
نيويورك لنزع فتيل توتر يكتنف 
إنشاء مركز ثقافي إسالمي على 
بعد مبنيني من موقع هجمات 11 
سبتمبر حيث انتقد حاكم الوالية 
لهجة بعـــض املعارضني بينما 
البلدية مأدبة  استضاف رئيس 
إفطار تقام سنويا في رمضان.

ويواجـــه املســـلمون الذين 
يأملون في تنفيذ مشروع املركز 
الثقافي واملســـجد والذي يكلف 
بناؤه 100 مليون دوالر معارضة 
قوية من جانب سياسيني محافظني 
وآخرين يعتبرون املشروع مؤملا 
ألسر ما يقرب من 3000 شخص 
قتلوا في هجمات سبتمبر على 
العاملية  التجارة  برجي منظمة 
والتي يشـــتبه بان متشـــددين 
القاعدة نفذوها عام  من تنظيم 

.2001
واتخذ اجلدل املثار حول إنشاء 
املركز على هذه املسافة القريبة 

الهجمات بعدا وطنيا  من موقع 
قبل انتخابات التجديد النصفي 
للكونغرس فـــي نوفمبر والتي 
يسعى فيها اجلمهوريون النتزاع 
الســـيطرة على الكونغرس من 

الدميوقراطيني.
ويعارض معظم اجلمهوريني 
املشروع وهو شعور يشاركهم 
فيه 60% على األقل من األميركيني 

وفقا الستطالعات الرأي.
وأثـــار بعـــض املعلقني قلقا 
من احتمـــال أن تقدم املعارضة 
للمشروع سالحا دعائيا للمتطرفني 
اإلســـالميني الذيـــن يقولون إن 
الواليـــات املتحدة تكـــن العداء 

لإلسالم.
وانتقـــد حاكـــم نيويـــورك 
الدميوقراطي ديڤيد باترســـون 
معارضي بناء املسجد لتقبلهم ما 
وصفه بجهل وضيق أفق املتعنتني 
الذين يشـــبهون كل املســـلمني 

مبنفذي هجمات سبتمبر.
وقال باترســـون في مؤمتر 

صحافـــي أمـــس االول »لم يعد 
باســـتطاعة الناس أن يسمعوا 
بعضهم بعضا، هذا يفطر القلب، 
أكـــره أن أرى أهـــل نيويـــورك 

منقسمني على أنفسهم«.
كما دافع رئيس بلدية نيويورك 
مايـــكل بلومبرغ عن املشـــروع 

حفاظا على احلريات الدينية.
واســـتضاف مأدبـــة إفطار 
يقيمها سنويا في رمضان وكان 
من بني املدعوين اثنان من رعاة 

املشروع.
وفي مطلع األسبوع املاضي 
جتمـــع مؤيـــدون للمشـــروع 
ومعارضون له في موقع الهجمات 

لكن الشرطة فرقت بينهم.
وأعلنت أكثر من جماعة دينية 
ومدنية -إحداها جماعة تضم أسر 
ضحايا الهجماتـ  أمس االول عن 
تشكيل ائتالف يتصدى ملعارضة 

املشروع.
وأطلق على االئتالف اســـم 
»ســـكان نيويورك من أجل قيم 

أميركية« واطلق حملته رسميا 
امس.

وقال االئتالف »إننا نقف معا 
اليوم لرفض العقول اجلامدة غير 
املتحضرة التي تريد أن تبث فينا 

اخلوف والفرقة«.
وعرض باترسون الذي سيترك 
منصبه كحاكـــم لنيويورك في 
نهاية العـــام القيام بدور صانع 
الســـالم الـــذي يســـعى إليجاد 
موقع بديل. واجتمع مع زعماء 
دينيني من بينهم كبير أســـاقفة 
الكنيسة الكاثوليكية في نيويورك 
االســـقف تيموثي دالون إليجاد 

حل للمسألة.
ويقول القائمون على املشروع 
إنهم يريـــدون إقامته في املوقع 
املقترح ألسباب منها اعتقادهم 
بأن نقله سيكون مبثابة تنازل 
ملا يعتبرونه تعصبا دينيا. الى 
ذلك، أماطت امس تقارير صحافية 
أميركية النقاب عن تفاصيل جديدة 
ومثيرة بخصوص مصادر متويل 

املزمع تشييده  املركز اإلسالمي 
بالقرب من منطقة »غراوند زيرو«، 
حيث وقعت أحداث احلادي عشر 

من سبتمبر عام 2001.
وقد مت الكشف عن أن األمير 
وامللياردير السعودي الوليد بن 
طالل، ضخ أكثر من 300 ألف دوالر 
في ذلك املشـــروع الذي يترأسه 
اإلمام فيصل عبد الرؤوف، كجزء 
من احلملة التي يقودها األمير من 
أجل حتسني صورة اإلسالم لدى 

الرأي العام األميركي.
ولم تغفل صحيفة وورلد نيت 
دايلي األميركية أن تلفت االنتباه 
في هذا الســـياق إلـــى أن األمير 
السعودي بادر بتلك اخلطوة وهو 
ميتلك اجلزء األكبر من الشركة 
األم لقناة فوكس نيوز من خارج 
أسرة مردوخ، في تلميح واضح 
من جانب الصحيفة الى أن احملطة 
اإلخبارية األميركية تتواطأ بشكل 
أو بآخر مع الداعمني لفكرة بناء 

موقع إنشاء املركز الثقافي اإلسالمي الذي يقع على بعد مبنيني من مكان هجمات 11 سبتمبراملشروع املثير للجدل.

حكومة أوباما تستأنف قرارًا قضائيًا بشأن الخاليا الجذعية

أستراليا: مدرس يكلف طالبه برسم خطط لهجوم إرهابي

واشنطن ـ رويترز: قالت وزارة العدل األميركية 
امس األول ان حكومة الرئيس باراك اوباما ستستأنف 
قرار قاض يحظر مؤقتا التمويل االحتادي ألبحاث 

اخلاليا اجلذعية املأخوذة من األجنة.
وقــــال املتحدث باســــم وزارة العدل ماثيو ميلر 
للصحافيــــني ان ادارة اوباما ســــتطلب من محكمة 
االســــتئناف االحتادية ملقاطعة كولومبيا رفع قرار 

احلظر األولي الذي صدر االثنني املاضي.
وأصدر القاضي اجلزئي األميركي رويس المبيرث 
قراره بعد ان توصل الى ان الطبيبني اللذين عارضا 
سياسة االدارة األميركية سينجحان في األغلب الن 
القانــــون األميركي حظر التمويل االحتادي ألبحاث 
اخلاليــــا اجلذعية املأخوذة من األجنة التي تنطوي 

على تدمير األجنة.
وقال البيت األبيض انه يبحث »جميع الســــبل 
املمكنة« للتأكد من ان مثل هذه األبحاث ستستمر.

وقال بيــــل برتون نائب املتحدث باســــم البيت 
االبيض للصحافيني في ماساتشوستس حيث يقضي 
الرئيس باراك أوباما عطلته »الرئيس قال بوضوح 
تام عندما عرض سياســــته بشأن اخلاليا اجلذعية 
ان هذا بحث مهم ويســــاعد في احلفاظ على احلياة 
وقد يكون له تأثير على ماليني األميركيني والناس 

في انحاء العالم«.
وقال برتون »انه )أوباما( يعتقد اننا يجب علينا 
اجراء أبحاث. ووضع مسبقا ضوابط اخالقية صارمة 

ويعتقد ان سياسته هي الصحيحة«.

ســــيدني ـ د.ب.أ: طلب مدرس مبدرسة ثانوية 
أسترالية من طالبه رسم خطط لهجوم إرهابي يودي 

بحياة أكبر عدد ممكن من األشخاص.
وانتقدت رئيســــة إدارة التعليم بغرب استراليا 
شارين أونيل ذلك الواجب املدرسي الذي كلف املدرس 
طالبه به. وأضافت »إنني أشعر بإحباط بالغ بسبب 
هذه املهمة التي كلــــف بها املدرس طالبه. أعتقد أن 
ذلك غير مناسب وعدمي اجلدوى والناس منزعجون 

من ذلك حقا«.
وكان املدرس الذي لم يكشف عن اسمه في مدرسة 
كاجلوريلــــي بولدر الثانوية قــــد طلب من تالميذه 
رســــم خطط هجوم كيمــــاوي أو بيولوجي مفاجئ 

على منطقة أسترالية«.
وجرى الكشف عن ذلك بعد أن رفض طالب )15 
عاما( يشعر بالغضب استكمال تلك املهمة التي كلف 

املدرس طالبه بها.
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99240067حممود - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

للبــيـــع

مكتب �شفريات
بالدولية - �سارع فهد ال�سامل

خلف بنك اخلليج

ت : 99422202

العقوبات تمنع أي أميركي من التواصل معه

واشنطن تجمد أموال صهر بن الدن: المسؤول المالي لـ »القاعدة«
أمواله وممتلكاتـــه ومنعه من 
السفر. واضافت إنه »قام بتحويل 
مئات اآلالف من الدوالرات بهدف 
تنفيذ هجوم إرهابي محدد ضد 

املصالح األميركية«.
وتقول واشنطن إن أبا اخلير 
عضو في القاعدة منذ أواســـط 
تسعينيات القرن املاضي وكان 
يتولى توفير احلراس الشخصيني 
ألســـامة بن الدن. وذكر مساعد 
وزير اخلزانة ســـتيوارت ليفي 
في بيان إنه »بعد وفاة مصطفى 
أبواليزيد في مايو، والذي كان 
املالـــي للقاعدة، نواصل  املدير 
التعاون مع حلفائنا الستهداف 
كل من ميكن أن يسير على خطى 
اليزيد مثل أبـــي اخلير«. وقتل 
مصطفـــى أبواليزيد الذي كانت 
القاعدة تعتبـــره الرجل الثالث 
في غارة نفذتها طائرة أميركية 

دون طيار في باكستان.

ـ أ.ف.پ: أعلنت  واشـــنطن 
الواليـــات املتحدة اول من امس 
جتميد أموال محمد عبداهلل حسن 
أبواخلير، صهر أسامة بن الدن 
زعيم تنظيـــم القاعدة، التهامه 
بكونه أحد املســـؤولني املاليني 

في شبكة القاعدة.
وباإلضافة إلى مصادرة كل ما 
ميلكه أبواخلير البالغ من العمر 
35 عاما فـــي الواليات املتحدة، 
متنع العقوبـــات التي فرضتها 
وزارة اخلزانة على أي أميركي 

االتصال به والتعامل معه.
وقالت وزارة اخلزانة في بيان 
إن اســـم أبي اخلير »ورد على 
الئحة نشـــرت في 2009 وتضم 
85 شـــخصا تالحقهم السلطات 
الوزارة إن  السعودية«، وقالت 
جلنة مجلس األمن الدولي املكلفة 
العقوبات على تنظيم  بتطبيق 
القاعدة اعتبرت أنه ينبغي جتميد 

صنعاء تنفي و»سي.آي.أيه« تؤكد: واشنطن تتجه
إلى التصعيد مع القاعدة في الجزيرة العربية

واشنطن ـ أحمد عبداهلل ـ يو.بي.آي
 قال مسؤول أميركي رفيع املستوى لصحيفة »واشنطن بوست« االميركية ان الواليات املتحدة 
تتجه الى تصعيد كبير في عملياتها العسكرية ضد مسلحي تنظيم القاعدة في اجلزيرة العربية 
خالل الشــــهور القليلة املقبلة. ونشرت الصحيفة تقريرا كشفت فيه النقاب عن تقرير وضعته 
املخابرات املركزية االميركية )سي.آي.أيه( يقر بأن القاعدة في شبه اجلزيرة العربية تفوق اآلن 
فــــي خطورتها وقدرتها على تهديد الواليات املتحدة القيادة التقليدية للقاعدة التي يرأســــها كل 

من أسامة بن الدن وامين الظواهري.
وقالت الصحيفــــة ان التقرير الذي رفع الى ادارة الرئيس باراك اوباما أســــفر عن دعوة من 
االدارة الــــى االجهزة املعنية بتكثيف العمليات العســــكرية في اليمن التي تعد مقر فرع القاعدة 
في اجلزيرة العربية والى بحث تكثيف استخدام الطائرات القاذفة بدون طيار في مناطق متركز 

مسلحي املنظمة باليمن.
في املقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول ميني قوله ان بالده لن ترحب بأي تصعيد أو تدخل 
أميركي مباشر في مواجهة املسلحني على أراضيها. وقال املسؤول الذي لم تنشر الصحيفة اسمه 

ان »الوضع في اليمن ال يشبه الوضع في باكستان أو أفغانستان. اننا نتحكم في املوقف«.


