
رفعت وزارة العدل األميركية دعوى قضائية 
مانسوتا  بوالية  انتوني  سانت  مدينة  ضد 

لرفضها مشروع إقامة مركز ابو هريرة 
انــدرو لوجير  ــال  اإلســالمــي ..، وق

بالوالية  الفيدرالي  العام  النائب 
إنه لن يقف موقف المتفرج بينما 
جماعة دينية ( إسالمية ) ُتعامل 
هذا  ألن  دستورية  غير  معاملة 

الحقوق  لقوانين  انتهاكًا  يعتبر 
في  ..،وأضــاف  االتحادية  المدنية 

 27  ) األربعاء  عقده  صحافي  مؤتمر 
أغسطس ) :  " أن هذا ُظلم .. "

الخبر  نشر  ــذي  ال  " تربيون  ستار   " موقع  ــر  وذك
صرح  العام  النائب  مكتب  في  الرسمي  الناطق  أن 
المحققون  بها  يقوم  التي  األولى  المرة  تعتبر  أنها 
االتحاديون برفع قضية من هذا النوع ضد مدينة 
في والية مانسوتا مع العلم انه سبق وان قامت 
وزارة العدل األميركية برفع قضايا مماثلة في 

الواليات األخرى نيابة عن المراكز اإلسالمية .

ويذكر هنا أن مكتب النائب العام بالوالية 
هذه  في  التحقيق  في  سنتين  حوالي  قضى  قد 
للمشروع  المدينة  ورفض  ومالبساتها  القضية 
لرفضها  المدينة  ضد  قضية  رفع  إلى  أخيرا  وتوصل 

مشروع المركز اإلسالمي ( أبو هريرة ).

اإلعالمي جيف راسني قدم تحقيقاً صحافياً 
متلفزاً وممتعا ً الثالثاء املايض يف برنامج " تودي " 
الصباحي عن رسقة الدراجات الهوائية ( السياكل 
) يف الواليات املتحدة وقال انه وبحسب معلومات 
من مكتب التحقيقات الفيدرايل ( إف بي أي ) أن 
سنوايا  رسقتها  يتم  سيكل  ألف   200 حوايل  هناك 
يكتف  ولم   ،.. يومياً  سيكل   500 من  أكرث  بمعدل 
بهذه املعلومات اذ قام مع طاقم تلفزيوني متكامل 
وضعوا   عندما  للخطر  أنفسهم  وعرضوا  بمخاطرة 
مدينة  شــوارع  أحد  يف  دوالر   1500 قيمته  سيكل 
أحد  عــرض  بقفل  ربطها  وتــم  سانفرنسيسكو 
األعمدة و مراقبتها بعدة كامريات حتى وصل اثنان 
من اللصوص بعد أكرث من ساعتني وكرسا القفل..، ثم 
الذ احدهما بالفرار إما اآلخر فتم تتبعه حتى وصل 

املذيع إىل جواره وعرف بنفسه ثم قال للسارق : " أنت 
ساعدت زميلك يف رسقة السيكل " .

ولكنه رفض التهمة..، وعندما عرض املذيع عليه 
الفيديو قال كنت اتحدث معه ولم أساعده ..، املهم إن 
السارقني لم يعرفا انه تم تركيب جهاز ( جي بي إس 
) داخل القصبة التي تحت كريس السيكل وتم تتبعه 
حددت  الكرتونية  خريطة  فيه  أخر  جهاز  بواسطة 
..، وعندما وصل الطاقم  أين استقر املطاف بالسيكل 
التلفزيوني والتكنولوجي إىل املنزل فتحت امرأة باب 
املنزل وقال لها املذيع أن أحدهم رسق السيكل وخبأه 
بالدخول  استأذنوها  ثم  ..!؟  أعرف  ال   : قالت  هنا..، 
يف  مخزن  إىل  الجهاز  أوصلهم  حتى  املنزل  وفتشوا 
الحديقة الخلفية ووجدوه هناك وقد تم تشليحها لبيع 

قطع غياره يف السوق السوداء ..!؟
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املدعي العام يرفع دعوى قضائية ضد السلطات لرفضها مشروع بناء مركز املدعي العام يرفع دعوى قضائية ضد السلطات لرفضها مشروع بناء مركز 
إسالمي ..، وهذا اإلعالمي يعرض نفسه للخطر من أجل املهنة إسالمي ..، وهذا اإلعالمي يعرض نفسه للخطر من أجل املهنة 

ـــرات  امل إحــــدى  يف  ــر  ــذك أت
اجتماعية  جلسة  يف  كنت 
العرب  ــن  م مجموعة  ــع  م
العم  بالد  يف  هنا  املهاجرين 
سام وسألني أحدهم : ماهو 
ـــالم األمــريكــي  ــوة اإلع رس ق
واحدة  بكلمة  وأجبته  ..!!!؟ 
:  ( الصدق ) ..، ولكنه  فقط 
..!؟  كيف  ــال  وق يقتنع  لم 
لحوايل  حديثي  واصلت  ثم 
له  ــاً  ــارح ش دقــائــق  خمس 
لعرض  الــعــالــيــة  املــهــنــيــة 
الحقيقة ..، صحيح أن هناك 
 - والنادر  نادر..،  ولكنه  كذباً 

علمياً - ال حكم له .!؟ 
ـــذا وعــن  تــفــاصــيــل عــن ه
مواضيع أخرى داخل رسالة 

هذا األسبوع :

محمد قاسم الجرموزي

	�א�� א��כא :

aljermozi@hotmail.com

السلطات ترفض مشروع " ابو هريرة "..!!!؟

" سرقة السياكل " مهنية إعالمية عالية ..!

ملسات إنسانية رائعة

● اندرو لوجري النائب العام بوالية مانسوتا يف املؤتمر الصحايف الذي أعلن فيه رفع دعوى قضائية ضد السلطات.

املشرد الصغري أصبح بط كبريًا املشرد الصغري أصبح بط كبريًا 

إىل   13 سن  تحت  البيسبول  للعبة  الصغار  فريق  عاد  أن  بعد 
شيكاغو األسبوع قبل املايض حامال كأس املركز األول أمريكياً واملركز 
الثاني عاملياً ( تحدثنا عن هذا يف الرسالة املاضية ) تم استقباله 
بحفاوة كبرية ..، ووسط هذا الجو كانت هناك ملسات إنسانية رائعة 
من املسؤولني و مشجعي الفريق مثل رجل األعمال " سبنرس ليك 
"..، عندما عرف أن أحد الالعبني جاهيم بونيتون ( 12 سنة ) جاء 
من عائله فقرية ومشتتة ومرشدة فقرر أن يهدي هذا الالعب وعائلته 
قام باستئجار منزل مؤقت ودفع  ..، وقبل هذا  فيه  منزالً يسكنون 
اإليجار ملدة سنة حتى يتم رشاء وتجهيز املنزل ..، هذا وقد أجرت 
شبكة إن بي يس التلفازية التي نرشت الخرب ( 13 أغسطس ) مقابلة 

عن هذا الحدث مع والدة الالعب ورجل األعمال املتربع .
●جيف راسني إعالمي يحب املغامرة ويخاطر بنفسه يف التحقيقات الصحافية التي يقوم بها.

● جاهيم بونيتون .. جمع شمل عائلته بعد أن كانت مشردة.
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