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اآراء

بقلم زهري كمال
�سقط القناع االخري عن وجه حممود عبا�س 

حني �رصح موؤخرًا ان مل يبق امامه �سوى 
اال�ستقالة وحل ال�سلطة الفل�سطينية . 

كيف ميكن تخيل حالته النف�سية وهو يرى ان 
جممل النهج الذي اتبعه طيلة حياته خاطيء 
ويو�سل اىل طريق م�سدود ؟ واالأ�سواأ انه ال 

ي�ستطيع فعل �سيء حيال ذلك ، فهو عاجز عن 
تغيري النهج الذي ن�ساأ عليه وفر�سه  على �سّلته 

الذين ا�ست�سهلوا الطريق و�سحوا مب�سالح 
�سعبهم من اجل م�ساحلهم ، وا�سرتوا وهمًا 

كبريًا ا�سمه امكانية التعاي�س مع االعداء 
وكفى الله املوؤمنني القتال.

كل حروب التحرير ال�سعبية يف العامل حققت 
اهدافها وانت�رصت ، رغم غياب توازن 

القوى وميله  ب�سكل الفت اىل اخل�سم ، وذلك 
بف�سل ت�سميم قياداتها وعنادها وعدم قبولها 

بحلول و�سط او تنازالت ، �سربت على 
ال�سدائد واملحن وا�سابت عدوها بالياأ�س 

فا�ست�سلم ، مل توهم نف�سها ان �سيا�سة 
حرق املراحل ميكن ان تو�سل اىل 

الهدف. ويف حالة عدم قدرتها على 
حتقيق الهدف   �سلمت الراية لقيادة 

جديدة .
قيادات الن�سال الوطني تتقم�س روح 

�سعبها وتعرف م�سلحته احلقيقية ، 
فهل �سعرت قيادات الثورة الفل�سطينية 

ان �سعبها يريد ان يتخلى عن %78 
من ارا�سي فل�سطني العدائه؟

ومقابل قيادات مل ت�ستلهم روح 
ال�سعب ، فان النا�س العاديني مل 

يبخلوا على فل�سطني بالغايل فقّدموا 
ال�سهداء بع�رصات االلوف وقدموا 

اال�رصى بااللوف و�سربوا على حياة العذاب 
والبوؤ�س وهدم البيوت فوق روؤو�سهم  من 

اجل الو�سول لهدف الثورة  وحتقيق الن�رص. 
ويطلع علينا املتخاذلون ان الثورة مل متلك 

قاعدة م�ساندة خارج فل�سطني ، وهذا �سحيح 
فقد �سيعوها بف�سادهم وانفالتهم ، ثم قدم 

لهم �سعبهم انتفا�ستني داخل فل�سطني ولكنهم 
اجه�سوا كلتيهما بدون مقابل. وكانت نتائج 
كل اجلهد وكل الت�سحيات مزيدًا من العذاب 

واملعاناة.
ت�رصيح عبا�س  تهديد اجوف ال قيمة له 

يف عامل ال�سيا�سة الدولية ، �رصح به على 
ا�ستحياء وكاأنه يرتكب خطيئة ولهذا مل يعره 

احٌد اي اهتمام ، يف ال�سيا�سة الدولية اذا 
اردت ان حتدث اأثرًا فعليك القيام بالفعل 

اواًل بدون مقدمات ثم تنظر كيف تكون ردود 
اأفعال االخرين .

ال يتوهمّن احد ان عبا�س �سينفذ تهديده ، فهو 
مل ولن يبايل مب�سالح ال�سعب الفل�سطيني الذي 

او�سلته هذه ال�سيا�سة اىل احل�سي�س. ولكنه 
ي�ستطيع ان يوهم نف�سه انه ينا�سل فقد تبنى 

فكرة رئي�س وزرائه �سالم فيا�س باعالن 
دولة فل�سطينية من طرف واحد. ولكن ما 

الذي �سيتغري لو قام باعالنها، امل�سحك يف 
املو�سوع انهم يرددونها على انها تهديد 

كبري ونتمنى عليهم تنفيذ هذا التهديد اخلطري 
حتى ت�سعهم ا�رصائيل يف ال�سجون.   

ولكن و�سوله اأخريًا اىل التفكري باال�ستقالة 
وحل ال�سلطة امنا يبني مدى ذكائه ، فها هو 
قد ادرك اأخريًا اخليارات املطروحة امامه 

،  بّح ا�سوات الكثري من املثقفني و�سال حرب 
كثري يف االف املقاالت التحليلية منذ اتفاق 

او�سلو تبني ان هذا النهج قاتل ، وطلب 
منه اذا كان يحب �سعبه ويريد احلفاظ على 

م�ساحله ويهتم مب�ستقبله ان يفعلها.  مل ي�ستمع 
عبا�س ،  وا�ستمر ي�سري يف طريقه �ساربًا 

عر�س احلائط ، فهو يعرف ما ال يعرفه احد!
حالة انف�سام ال�سخ�سية التي يعي�سها عبا�س 
غري م�سبوقة يف التاريخ احلديث فهو يعتقد 

انه رئي�س دولة حقيقية ، ففي خارج 
االر�س املحتلة ي�ستقبل يف كثري من الدول 
بهذه ال�سفة ، ولكن عليه ان يطلب ت�رصيح 

خروج من ال�سلطات اال�رصائيلية حتى ي�ستطيع 
التمتع بهذه ال�سفة ، ومن اجل ا�ستمرار هذا 
ال�سعور قدم تنازالت مل حتلم بها ا�رصائيل ، 
التن�سيق االمني والول مرة تظهر فئة ارتزاق 

عري�سة من فئات ال�سعب الفقرية ، رجال اأمن 
عبا�س ، تطيع اوامر ا�رصائيل وتقبل خلع 
مالب�سها الثبات انها الحتمل متفجرات،. 

لكنهم يكتمون انفا�س ال�سعب ويعتقلون كل 
من يقاوم العدو. مل تظهر فئات كهذه يف 

ال�سعب الفل�سطيني اال بعد ان �ساقت بها ال�سبل 
، او باالحرى �سيقوا عليهم كل املنافذ 
من اجل العي�س ب�رصف ، لتقبل راتبًا من 

عبا�س و�سلطته من اجل تنفيذ اوامره بعد 
عمليات غ�سل دماغ مكثفة يتعر�سون لها بان 

الع�سكري عليه تنفيذ االوامر فقط اما ال�سيا�سة 
فلها اربابها.   

�سيا�سات عبا�س تطرح امام املحللني ان 
يكون الرجل اما : 

1.    عمياًل رخي�سًا مت د�ّسه يف �سفوف 
فتح منذ زمن بعيد وهذا لي�س ببعيد على 

اعمال املخابرات اال�رصائيلية ، التي ت�سع 
خططًا طويلة املدى قد متتد لع�رصات ال�سنني 

وقد تك�سفت موؤخرًا خمططات ف�سل جنوب 
ال�سودان التي مت التخطيط لها منذ خم�سينات 

القرن الع�رصين .
او

2.   يتمتع بدرجة غباء فاقت احلد ، وقد 
ابتلي ال�سعب الفل�سطيني به ، ال يعرف معنًى 

للمنطق ، تخلى عن كل اوراقه بارادته 
ووقف عاريًا امام ا�رصائيل يطلب الرحمة 

وال�سفقة مثل  �سحاذ ذليل يطلب �سدقات 
املح�سنني، وهذا ي�سلح امام باب جامع 

ولي�س يف اأروقة ال�سيا�سة الدولية
 

وكال االمرين احالهما مر .
*********

�سقط القناع عن الدور االمريكي  ب�سدور 

ت�رصيح اخلارجية ان الواليات املتحدة 
�ستتوقف عن �سيا�ستها لل�سغط على ا�رصائيل 
بتجميد اال�ستيطان ك�رصط لبدء املفاو�سات 

املتعرثة بني الطرفني.  ودعتهما اىل وا�سنطن 
جلولة مفاو�سات .

ينبع قرار اخلارجية من املعطيات الواقعية 
املوجودة امامها ان الطرف الفل�سطيني ومعه 

النظام العربي ال ميلك �سوى االمتثال لالمر 
الواقع  والتفاو�س بدون �رصوط م�سبقة 

، بعد ان مت جّره بذكاء اىل هذا الو�سع ، 
واال�سح القول بعد ان جر هو نف�سه بغباء 

اىل ركن الزاوية يتلقى ال�رصبة تلو ال�رصبة 
وال ي�ستطيع الرد عليها نظرًا لكونه يعي�س 

وهمًا كبريًا ا�سمه وقوف املجتمع الدويل 
معه وحماولة ار�ساء الطرف االمريكي بكل 

الو�سائل النه يعتقد انه ميتلك 99% من اوراق 
احلل ، وثبت على ار�س الواقع ان %100 

من اوراق احلل هي بيد ا�رصائيل.
احلق ان قرار هيالري كلينتون وزيرة 

اخلارجية يعترب من اعظم اجنازاتها، 
فقد اثبتت انها الرجل الوحيد الذي ال 

يحب اخلداع واللف والدوران ، وعلى 
هوؤالء الذين يلعقون االحذية ويقبلون 

االقدام ان ميتثلوا ويقبلوا مبا يقوله 
ال�سيد االمريكي.

وبالطبع �سنجد الكثري من الزيارات 
واالجتماعات لرجال مهمني 

ومتجهمني يت�سنعون اجلدية والوقار 
والت�رصيحات التي تظهر خطورة 

املوقف وغري ذلك من املعزوفات 
التي يجيدها اهل ال�سا�سة او ممثلوا 

الكومبار�س ، فلي�س هناك فرق كبري 
و�سنظل ن�سمع جعجًة وال نرى طحنًا.

******
�سقط القناع عن املثقفني من نوع ) كل �سيء 

على ما يرام ما عدا التعنت اال�رصائيلي (
اين �سنجد بعد اليوم املقاالت املطولة التي 

تطالب الواليات املتحدة بالقيام بدورها 
املنوط بها وهو دور الو�سيط النزيه ، واين 

�سن�سمع ت�رصيحاتهم التي يتفل�سفون فيها 
بوجود ازدواجية معايري يف ال�سيا�سة الدولية 

، هذه العبارات التي ا�ستعملها ال�سعاف 
امل�ست�سلمني يخفون �سعفهم بظلم االآخرين 

وجتنيهم وعدم وقوفهم بجانب احلق الظاهر 
للجميع كما يّدعون ولكن....

ان االن�سان لي�سعر بالغثيان والقهر وهو 
يرى هذا االنحدار وهذا الرتدي ب�سبب ب�سعة 

رجال تبلدت احا�سي�سهم وم�ساعرهم ، خطفوا 
الق�سية وجروها اىل م�ستنقع ال يعلم �سوى 

الله كيف النهو�س منه.
ماذا بعد كل هذا الو�سوح ؟ ماذا يريد عبا�س 
اكرث من ذلك ليعلن ف�سله التام الناجز ويذهب 
اىل بيته غري ماأ�سوف عليه على ان ال ين�سى ان 

ياأخذ معه كل هذه ال�سلة الفا�سدة التي تن�رص 
العفن يف �سفوف ال�سعب الفل�سطيني .

ملن تبقى من ال�رصفاء يف فتح اأقول ما قاله 
ال�ساعر امللهم اأمل دنقل :
كيف تنظر يف عيني امراأة

انت تعرف انك ال ت�ستطيع حمايتها
كيف ت�سبح فار�سها يف الغرام؟
كيف ترجو غدًا.. ل�سغري ينام

�س وهو يكرب بني يديك بقلب ُمنَكّ

�ضقوط الأقنعة
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عائلة لبنانية تواجه الطرد من اأمريكا بينما 
ي�سارع ولدها املر�س.

�س ب �س | نيويورك
عمر عودة، ابن الت�سع �سنوات، طفل مميز اإال اأنه 

يحارب مر�سا فتاكا، وقريبا، قد ي�سطر اإىل مواجهة 
مر�سه وحده.

ف�سيتم طرد اأهل عمر خارج البالد، وبعيدا عن املكان 
الوحيد الذي ميكن معاجلة ابنهما.

االآن، عليهما اتخاذ خيار م�ستحيل: ترك ابنهما وحده، 
اأو ا�سطحابه للمنزل، كما يقولون، ليموت.

عمر، هو مواطن لبناين، لديه مر�س وراثي نادر 
ي�سمى Andioedema. هذا املر�س ي�سبب تورم 
موؤمل داخل وخارج ج�سمه، تورم �سديد لدرجة اأنه 

ميكن اأن يقتله.
مت ت�سخي�س املر�س مع عمر يف 2007، عندما �سقط 

مري�سا خالل زيارة اىل نيويورك.
»لقد خفت كثريا ،« قال عمر.

كل ثالثة اأيام ، يتلقى عمر حقن دواء غري متوفرة يف 
وطنه، ولكن العالجات التي تبقيه على قيد احلياة قد 

تبعده عن عائلته.

»اأق�سم بالله ، �ساآخذك معي« ، تقول  والدته، دانيا 
عودة.

يف البداية، �سمحت دائرة الهجرة لوالديه بالبقاء يف 
الواليات املتحدة بينما كان عمر يعالج ، ولكن االآن 

جتري معامالت ترحيل والدته ووالده وهم بغاية 
احلزن.

»اجلميع لديه اأطفال، والذي لديه اطفال، ي�سعر ما 
اأ�سعر. انهم يريدون ان يف�سلوا 

بيننا« ، اأ�سافت والدته. »ال 
اأ�ستطيع تركه وحده، حتى لو 
كنت اأريد اأن اأموت، اأريد اأن 

اأعانقه.«
منح عمر، موؤخرا، اللجوء 

مما ميكنه  البقاء مع جدته يف 
كوينز، ولكن الولد خجول وال 

ي�ستطيع العي�س من دون والديه. 
»اذا ذهبوا، اأريد اأن اأذهب 
معهم واأموت هناك«، قال 

عمر.
اأم عمر تعرف ان نقله اىل لبنان 

يعني اأي�سا اأخذه بعيدا عن 
عالجه.

ا�سافت »اعرف انه �سوف ميوت ، واأنا متاأكدة«.
توؤكد الدكتورة بوال بو�سه اأن لبنان لي�س خيارا ومكانا 

منا�سبا لعالج عمر.
»اأ�سعر اأن اإر�ساله  من هنا، ي�سبه عقوبة االإعدام 

املحتملة« ، قالت الدكتورة بو�سه. » ال ميكنني، يف 

داخلي، ال�سماح الأي �سخ�س اأن يذهب«.
والتورم ال ي�ستجيب لالأدرينالني، م�سادات اله�ستامني 

اأو املن�سطات، والعواقب املرتتبة على العودة اإىل 
ديارهم ماأ�ساوية.

وا�سافت »انهم �سوف ميوتون، ويف كثري من 
االأحيان، اأمام اأفراد االأ�رصة الذين ي�سهدون املر�سى 

ميوتون من ال�سعب الهوائية والتورم، االأمر فظيع، 
املوت رهيب«.

اأبلغت بو�سه احلكومة بحالة 
عمر، مبا يف ذلك ع�سو 

املجل�س البلدي بيرت فالون، 
الذي ذهب اإىل وزارة االأمن 

الداخلي للدفاع عن اأ�رصة 
عودة.

و�سلت اإىل وزارة االأمن 
الوطني وقلت  لهم : »انظروا، 

اإذا كان هناك حالة اإن�سانية 
تدعو اإىل ال�سفقة يف عيد 

امليالد، فهي حالة عمر« قال 
ع�سو املجل�س البلدي بيرت 

فالون.
»هذه لي�ست م�ساألة البقاء يف الواليات املتحدة ،« قالت 

دانيا. »اإذا كان الدواء متوفر يف بلدي غدا، �ساأترك 
هذه البالد«.

ترك عمر وحده  يعني  اأن عائلة عودة قد ال ترى اأبدا 
ابنها مرة اأخرى.

»اننا بحاجة اليه« ، قال دانيا. »ال ميكننا العي�س من 
دونه«.

»اأنا مع اأهلي، واأ�سعر باأمان معهم ،« قال عمر.
عائلة عودة ت�سلي من اجل ان ي�سمع �سخ�سا ما نداءها 

النقاذ ابنها واالأ�رصة.
ومن املقرر ترحيل اأهل عمر يوم عيد امليالد.

ا�ستاأجرت عائلة عودة وكيال جديدا للطعن يف هذه 
الق�سية،

وتاأمل يف احل�سول على متديد ي�سمح لهم بالبقاء معا 
يف الواليات املتحدة.

جمانًا يف غربة نيوز 

ولفتة حمدودة

اعالنات مبوبة 
عقارات . �ضيارات 
. طلبات توظيف . 

وظائف . مفرو�ضات 
اإيجار   �ضقق وبيوت
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 القيادي فل�سطيني » عبا�س اجلمعة« »لغربة نيوز«:
 نرف�س املفاو�سات ، وندعو للم�ساحلة ، وندعم ق�سايا الأ�سرى

عبد�لله فوؤ�د �أبو ح�سي�ش _ مكتب فل�سطني _ 
خا�ش غربة نيوز 

نظرت  جبهة التحرير الفل�سطينية  باأهمية بالغة اإيل الدعوة 
حلوار وطني �سامل بح�سور اجلميع وخا�سة يف هذا 

الظرف بالذات لتغليب التناق�س الرئي�سي الذي هو مع 
اإ�رصائيل ونبتعد عن كل الق�سايا الفئوية واحلزبية ونوقع 

علي الورقة امل�رصية باإرادة اإجناح هذا اجلهد وتنفيذ 
االآليات التي تت�سمنها مبا فيها العودة اإيل ال�سعب الإجراء 
انتخابات رئا�سية وت�رصيعية وللمجل�س الوطني الفل�سطيني 

من اجل ح�سم ق�سايا اخلالف.

وقال ع�سو املكتب ال�سيا�سي جلبهة التحرير الفل�سطينية » 
عبا�س اجلمعة«   :  نظرنا اإىل اخلالف 

الذي جري يف اجتماع دم�سق االأخري حول 
امللف االأمني الذي  القي ظالال قامتة علي 

م�سار امل�ساحلة الذي البد اأن ميتلك اجلميع 
االإرادة من اجل اإجناحه وكما هو معروف 

اأن اخلالف ان�سب حول اللجنة االأمنية 
العليا وكيفية اإعادة بناء االأجهزة االأمنية 

علي اأ�س�س مهنية بعيدا عن الف�سائلية وكما 
هو معروف اأي�سا هذا امللف وبالنقا�س 

الذي يجري تتم املحاوالت من اجل 
فر�س املحا�س�سة يف بناء االأجهزة 

االأمنية، االأمر الذي يتطلب اخلروج من 
اجلزئيات والتفا�سيل واالنتقال اإيل اأهمية 

ا�ستعادة الوحدة باإرادة �سادقة واإنهاء 
هذا االنق�سام ومبا يتطلبه م�ساركة اجلميع 
يف و�سع الرتتيبات واالآليات الكفيلة ببناء 

اأ�س�س تبتعد عن املحا�س�سة والق�سايا 
الفئوية واحلزبية اإيل م�ستوي الق�سية 
الوطنية بكليتها،يتطلب البناء على ما 

اأجنزته الثورة الوطنية املعا�رصة، من 
الناحية ال�سيا�سية، واملجتمعية خلال�سة 

جتربة ال�سعب الفل�سطيني املعا�رصة، 
ومل�سمون اأهدافه الوطنية التحررية ،  وقد �ساعد على 

ح�سم اجلدل ب�ساأنها ارتباطها املبا�رص باالنتفا�سة ال�سعبية 
البا�سلة عام 1987، التي  اأعطت طابعًا مميزًا لن�سال 

ال�سعب الفل�سطيني وتعاطفًا دوليًا غري م�سبوق مع حقوقه، 
وفتحت اأفقا ملمو�سًا لعملية �سيا�سية على اأ�سا�س تاأمني هذه 

احلقوق.

واأو�سح » اجلمعة » يف مقابلة خا�سة مع مرا�سل » غربة 
نيوز »يف فل�سطني  اأن  منظمة التحرير الفل�سطينية مك�سب كبري 

واجناز وطني حققه ال�سعب الفل�سطيني بت�سحياته ودمائه 
لبلورة الهوية الوطنية الفل�سطينية يف مواجهة امل�رصوع 

االإ�رصائيلي الذي ي�ستهدف تبديد ال�سخ�سية الوطنية 
الفل�سطينية وطم�س الهوية الوطنية .

و اأكد  على الرتابط العميق بني البعد الوطني الفل�سطيني يف 
ال�رصاع مع ال�سهيونية وارتباط هذا البعد بالبعد القومي .

 واعتقد اأن منظمة التحرير الفل�سطينية مك�سب يجب احلفاظ 
عليه باعتبارها املمثل ال�رصعي وكيان واإطار �سيا�سي 

قانوين معنوي يجمع ويوحد ال�سعب الفل�سطيني امل�ستت يف 
كل بقاع االأر�س .

 واىل ملف املفاو�سات بني اإ�رصائيل وال�سلطة الفل�سطينية قال 
»اجلمعة« اأن ملف املفاو�سات و�سل اإىل طريق م�سدود  �سبب 

ذلك ، مت�سائال عن اأوجه االختالف  هذه املفاو�سات  وعن 
منوذج 1993م اأو�سلو ؟

وعرب ع�سو املكتب ال�سيا�سي عن وجه نظره قائال :   اإن اتفاق 
اأو�سلو اأ�سبح االآن اتفاقا منتهيا، مو�سحا يف نف�س الوقت اأن  

اتفاق اأو�سلو يقوم على قاعدتني، قاعدة زمنية اأن مدته مرحلية 
خم�س �سنوات، وقاعدة تفاو�سية تقول اإنه �سينتهي بتفاو�س 

نهائي حول الق�سايا االأ�سا�سية، اخلم�س �سنوات م�ست .
وراأى امل�سوؤول الفل�سطيني  اأن الكيان االإ�رصائيلي لي�س 

دولة دميقراطية، بل عن�رصية ودولة دميوغرافية، حيث 
تت�سمن قوانينها نزعة اإق�سائية تتبدى على كامل م�ستويات 

موؤ�س�ساتها، وخا�سة على امل�ستوى »القانوين« تعبريًا عن مدى 

عمق العن�رصية االإ�رصائيلية ، وما قرار االإبعاد بحق النواب 
املقد�سني �سوى تعترب منوذجًا مثاليًا للعن�رصية ولالإق�ساء 

والنفي والرتان�سفري، اإ�سافة اإىل ما يتعر�س له 1.2 مليون 
من الفل�سطينيني الذين بقوا فوق اأر�س وطنهم اإثر نكبة عام 

1948، وكلها خمططات ال�ستكمال عملية تطهري عرقي وا�سعة 
النطاق، ملخطط �سهيوين قدمي، والرتان�سفري يتخذ اأ�سكااًل �ستى 

يف ت�سعيب احلياة اليومية للفل�سطينيني؛ يف خمتلف املجاالت 
ال�سيا�سية واالقت�سادية وال�سحية واالجتماعية والرتبوية، اإن 

خمططات الرتان�سفري قائمة وجدّية، مرتافقة مع الدعم االأمريكي 
الإقامة »دولة يهودية«.

وحول مو�سوع  حق عودة الالجئني الفل�سطينيني  قال«  عبا�س 
اجلمعة »حق م�رصوع كفلته قرارات االأمم املتحدة واأكدت 

عليه عرب ع�رصات القرارات ويف مقدمتها القرار 194 ، واأن 
الالجئني الفل�سطينيني  ب�سمودهم  وت�سبثهم  بحقهم العادل يف 
العودة رغم الظروف ال�سعبة داخل املخيمات  اأثبتوا  فيه اأن 

حق العودة لي�س وهمًا واأنهم �سيح�سلون عليه عاجاًل اأم اآجاًل . 

وراأت  جبهة التحرير اأن من يريد اإلغاء هذا احلق يعي�س بالوهم 
هو الذي ينتظر ويراهن باأن الالجئ الفل�سطيني  �سيتخلى عن حقه 
العادل يف العودة ويقبل بالتوطني ، باعتبار اأن ق�سية الالجئني 

الفل�سطينيني هي جوهر ال�رصاع العربي االإ�رصائيلي، وان 
عودة الالجئني الفل�سطينيني اإىل ديارهم التي هجروا منها 
طبقًا للقرار 194 مفتاح ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة.

وقال :  اأن العدوان االإ�رصائيلي املتوا�سل على �سعبنا لن 
ينال من عزمية واإرادة �سعبنا ولن يحقق اأهدافه اأو مترير 
خمططاته العن�رصية الرامية اإىل تهويد القد�س واإلغاء حق 

العودة لالجئني ومترير حلول تفتقر من احلد االأدنى حلقوق 
�سعبنا امل�رصوعة يف اإقامة دولته امل�ستقلة كاملة ال�سيادة 
على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعا�سمتها 

القد�س.

وحول ملف موؤمتر االأ�رصى الذي عقد يف اجلزائر الفرتة 
ال�سابقة  ثمن ع�سو املكتب ال�سيا�سي جلبهة التحرير عرب » 
غربة نيوز »  اإعالن اجلزائر 

ال�سادر عن امللتقى والتو�سيات 
التي �سدرت باأنها �سكلت حالة 

متميزة على كافة امل�ستويات 
، موؤكدا اأن الهدف الرئي�سي 

من تنظيم هذا احلدث هو ف�سح 
اإ�رصائيل  الذي يعتربه الغرب 

واحة للدميقراطية وحقوق 
االإن�سان، والتاأكيد على اأن 
اإ�رصائيل هو نكران حلقوق 

االإن�سان وهو كيان غا�سب 
وحمتل ال يعرتف بحقوق 
االإن�سان وهو كيان فوق 

القانون.

وقدمت اجلبهة عرب ع�سو مكتبها 
ال�سيا�سي  امتنانها ملواقف 

اجلزائر باعتبارها قلعة رائدة 
يف الن�سال العربي احت�سنت 

الق�سية الفل�سطينية وقدمت كل 
ما من �ساأنها يف تعزيز وحدة 

ال�سف الفل�سطيني من خالل 
امللتقى وقبله وحر�سها الدائم 
على حقوق ال�سعب الفل�سطيني �سواء على ال�سعيد العربي اأو 

الدويل يف اإقامة دولته امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س و�سمان 
حق العودة لالجئيني الفل�سطينيني اإىل ديارهم.

و�سدد اجلمعة على اأهمية التوا�سل والتن�سيق وتطوير 
للعالقة الثنائية بني اجلزائر وفل�سطني م�سيدا مبوقف اجلزائر 

برف�سها القاطع التطبيع مع اإ�رصائيل .

وقال اأن اأبرز ذات ق�سية االأ�رصى الفل�سطينيني يف �سجون 
اإ�رصائيل  يتعلق بوجود و حرية االإن�سان م�سريا  اإىل اأن 

امللتقى انعقد يف ظروف ي�سوبها ت�سعيد خطري ملو�سوع 
حقوق االإن�سان الفل�سطيني من قبل اإ�رصائيل الذي ميار�س 

اأعماال �سنيعة �سد ال�سعب الفل�سطيني موؤكدا اأنه حان الوقت 
للتنديد و رفع ال�سوت عاليا ل�سجب الهمجية املمار�سة على 

ال�سعب الفل�سطيني.

 واأ�ساف اأن مثل هذه املبادرات و امللتقيات ت�ساهم يف 
ك�سف الوجه احلقيقي جلرائم اإ�رصائيل ال�سهيوين و تعري 

الواقع املعا�س يف �سجونه،واملمار�سات العن�رصية يف كل 
�سجون االحتالل والعدوان.
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NANNY WANTED
Wanted، live-in only nanny for 
two children ages 19 mo. & 3 yrs 
oldin Staten Island NY.
 Prefer a woman who needs a place 
to live. Someone who can speak 
English/Arabic.  Someone with 
experience who will take care 
of children and help with some 
housekeeping and light cooking.
 For more information please call 
646-584-6418. 

مطلوب مربية اطفال

مطلوب مربية لالأطفال  يف جزيرة �ضتاتن  
اأي�ضالند نيويورك.

  تف�ضل امراأة حتتاج اإىل مكان للعي�ص . �ضخ�ص 
ميكن التحدث النكليزية والعربية. 

�ضاحبة خربة يف تربية الطفال
يف�ضل من بامكانها وامل�ضاعدة بفي التدبري 

املنزيل والطبخ.
  ملزيد من املعلومات يرجى الت�ضال بالرقم

.646-584-6418 

فر�ضة عظيمة لالإ�ضتثمار
مطعــم- كافيـــه- �ضي�ضة ..  للبيع اأو 

للم�ضــاركة
( لعدم التفرغ)

بزن�ص قائم منذ 2007
حا�ضل على تقدير A من الهيئة 

ال�ضحية فى نيويورك
مكان مميز و�ضط اأ�ضتوريا
�ضعر منا�ضب لعدم التفرغ

ملزيد من املعلومات رجاء الإت�ضال 
على:

(646) 591- 6943
(646) 338- 8002
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هجوم على جمموعة 
امريكية يف اليمن دون ا�ضابات 

�سنعاء: اكد م�سدر امني لوكالة فرن�س بر�س اخلمي�س تعر�س �سيارة تقل جمموعة من االأمريكيني لهجوم 
يف حي جنوب العا�سمة �سنعاء مل ي�سفر عن ا�سابة احد.

وقال امل�سدر الذي رف�س الك�سف عن هويته »ان �سخ�سا قام برمي قنبلة يدوية على ال�سيارة التي كانت 
تقل عددا من االأمريكيني اأثناء توجههم اىل مطعم ليايل الواقع يف تقاطع �سارع اخلم�سني مع �سارع حدة 

املعروف بحي الدبلوما�سيني يف ال�ساحية اجلنوبية ملدينة �سنعاء«.
واكد ان »الهجوم مل ي�سفر عن اي ا�سابات«.

واو�سح ان »دوريات امنية كانت مرابطة يف املكان متكنت من القاء القب�س على منفذ الهجوم وهو اأردين 
اجلن�سية يبلغ من العمر 18 عاما«، م�سريا اىل ان ال�ساب االردين يوجد حاليا »رهن التحقيق حيث ان 

اقامته يف اليمن انتهت منذ �سهرين«.
ومل يوؤكد امل�سدر ما اذا كان امل�ستهدفون من الدبلوما�سيني العاملني يف ال�سفارة االأمريكية اأم ال، لكن 

م�سدرا دبلوما�سيا يف ال�سفارة االأمريكية اأكد احلادث راف�سا االدالء باي معلومات ا�سافية.
وكثريا ما تكون ال�سفارات والدبلوما�سيون الغربيون يف اليمن هدفا لهجمات. ويف مطلع ت�رصين االول/

اكتوبر املا�سي ا�سيب ثالثة ا�سخا�س ودبلوما�سي عندما ا�ستهدفت �سيارة تابعة لل�سفارة الربيطانية 
بقاذفة قنابل بعد ان جنا ال�سفري الربيطاين قبل ذلك من املوت يف انفجار �سيارة مفخخة ا�ستهدفت موكبه 

يف نهاية ني�سان/ابريل.
ويف ايلول/�سبتمرب 2008 قتل 18 �سخ�سا، ال يوجد بينهم اي مواطن امريكي، يف هجوم بقنابل على 

ال�سفارة االمريكية يف �سنعاء.

لوكيل ال�ضالعي يلتقي مدرب 
برنامج تدريب املدربني 

بوكالة �ضلتك�ص الربيطانية
عدن ـ  مكتب غربه

التقى وكيل حمافظة عدن لقطاع 
اال�ستثمار وتنمية املوارد 

اأحمد ال�سالعي اليوم مدرب 
برنامج تدريب املدربني بوكالة 

�سلتك�س الربيطانية املتخ�س�سة 
باال�ست�سارات التدريبية الي�سرت 

كمينج.
ناق�س اللقاء الق�سايا املتعلقة 

بعملية تاأهيل املدربني لتدريب 
العمالة اليمنية املوافقة على 

مقايي�س العمل املطلوبة يف دول 
جمل�س التعاون اخلليجي يف جمال 

البناء واخلر�سانة واحلدادة 
واالأمن وال�سالمة املهنية.

 وا�ستعر�س الوكيل ال�سالعي 
اآلية الربنامج الوطني الإعادة 

تاأهيل وتدريب ال�سباب اخلريجني 
واإحلاقهم ب�سوق العمل والق�ساء 

على البطالة يف اأو�ساطهم. موؤكدًا 
احلر�س على اإجناح الربنامج 

واإك�ساب ال�سباب مهارات جديدة 
ت�سهم يف انخراطهم ب�سوق العمل 

وحت�سني م�ستواهم املعي�سي.
 من جانبه اأ�سار كمينج اإىل اأن 

وكالة �سلتك�س �ست�رصف على 
الدورات التي �ستنعقد مبحافظة 

عدن للعاطلني وخريجي الثانوية 
العامة بغية اإك�سابهم مهن 

ومنحهم بطائق متكنهم من العمل 
بدول جمل�س التعاون اخلليجي.

واأو�سح اأن امل�رصوع �سيكون 
على مرحلتني، يتمثل االأوىل يف 

اإعداد املدربني للتدريب على مدى 
ثالثة اأ�سابيع ومن ثم �سيتم اختيار 

الطاقم التدريبي. م�سريًا اإىل اأنه 
�سيتم عقب ذلك اإقامة دورات 

تدريبية على مدى �سهرين مبعهد 
التعليم الفني والتدريب املهني.

اليمن يبحث مع الحتاد 
الأوروبي رفع احلظر على 

ال�ضحن اجلوي
عدن ـ  مكتب غربه

بحث وزير النقل خالد الوزير 
ونائب وزير اخلارجية الدكتور 

علي مثنى ح�سن اليوم ب�سنعاء 
مع �سفراء دول االإحتاد االأوربي 
املعتمدين لدى اليمن االإجراءات 

املتخذة من قبل بع�س الدول 
االأوروبية ملنع ال�سحن اجلوي من 

واإىل اليمن.
 وحتدث وزير النقل عن 

االإجراءات االأمنية االإ�سافية 
التي اتخذها اليمن لتعزيز اأمن 

املطارات وتاأمني اإجراءات 
ال�سحن اجلوي.. م�سريا اإىل اأن 

احلكومة اليمنية ا�ستقبلت عددا 
من الفرق االأوروبية واالأمريكية 

املعنية باأمن املطارات والتي 
اأطلعت على االإجراءات املتخذة 

يف املطارات اليمنية واأ�سادت 
بها.

 وقال اإن احلكومة تولت تدريب 
كافة العاملني يف مطار �سنعاء 

كما مت اإدخال اأجهزة جديدة 

وحديثة لتعزيز اإجراءات االأمن 
يف املطارات اليمنية.

 ودعا الوزير الدول االأوروبية 
اإىل رفع اإجراءاتها اخلا�سة 

بحظر ال�سحن اجلوي من واإىل 
اليمن كون ذلك ال يخدم ال�رصاكة 

الدولية مع اليمن يف مكافحة 
االإرهاب.

 فيما اأ�سار نائب وزير اخلارجية 
الدكتور علي مثنى ح�سن اإىل 

االآثار ال�سلبية الناجمة عن 
تلك االإجراءات على الو�سع 
االقت�سادي لليمن وال �سيما 

ال�رصكات االأوروبية التي لها 
تعامالت يف ن�ساطات الت�سدير 

واالأ�سترياد مع اليمن ، معربًا عن 
ا�ستعداد اجلهات املعنية يف اليمن 

ال�ستقبال اأي فرق خا�سة باأمن 
املطارات لتقييم الو�سع واتخاذ 

اأية اإجراءات اإ�سافية مطلوبة، 
مبا من �ساأنه رفع اإجراء احلظر 

املبالغ فيه وتعزيز ال�رصاكة 
القائمة بني اليمن وهذه الدول يف 

جمال مكافحة االإرهاب ..

اليمن: مقتل اأحد قادة احلراك اجلنوبي 
و�ضالح ي�ضكل جلنة انتخابات جديدة

قالت م�سادر مطلعة يف العا�سمة اليمنية �سنعاء اإن الرئي�س علي عبدالله �سالح التقى اأم�س عددا من ممثلي قبائل 
وايلة يف حمافظة �سعدة، وذلك بعد ا�ستداد املعارك بني القبائل وجماعة احلوثي.

واأو�سحت امل�سادر اأن الرئي�س �سالح اأبدى موقفًا موؤيدًا لقبائل وايلة واأعطى توجيهات للقوات الع�سكرية 
املرابطة يف �سعدة لليقظة خوفًا من تو�سع دائرة املواجهات يف املنطقة، وهو ما ف�رصه ق�سف اجلي�س بقذائف 

الكاتيو�سا ملواقع ي�سيطر عليها املتمردون احلوثيون.
ومن املقرر اأن ي�ستاأنف وفد الو�ساطة القطرية غدا ال�سبت م�ساعي االإ�رصاف على تنفيذ بنود اتفاق املبادئ 

املوقع يف الدوحة بني احلكومة اليمنية وجماعة احلوثيني بعد التوقف الذي فر�سه التوتر واملواجهات بني 
احلوثيني وتنظيم »القاعدة«.

واأكدت م�سادر مينية اأن عودة وفد الو�ساطة القطرية اإىل �سعدة بعد مغادرته اليمن اإىل الدوحة الطالع القيادة 
واحلكومة القطرية على م�ستجدات االأو�ساع االأمنية املحيطة مب�ساعي الو�ساطة القطرية جاء عقب تقدمي القائد 

امليداين للحوثيني عبدامللك احلوثي تطمينات مرفقة ب�سمانات بالتزام جماعته با�ستكمال التقيد بتنفيذ االتفاق 
واالإ�سهام اجلاد يف تهدئة االأو�ساع االأمنية يف �سعدة وااللتزام بعدم الت�سعيد االأمني لالأو�ساع من قبل اأتباعه.
وياأتي ا�ستئناف الو�ساطة القطرية و�سط تعقيدات تهيمن على امل�سهد االأمني يف �سعدة وحرف �سفيان من اأبرزها 

تهديد الرئي�س علي عبدالله �سالح موؤخرا احلوثيني باعتماد تنفيذ خطة اأمنية �ساملة مماثلة للخطة التي نفذت 
لتاأمني مناف�سات بطولة »خليجي 20« التي احت�سنتها كل من مدينتي عدن واأبني والتي تت�سمن ا�ستحداث غرف 

عمليات ع�سكرية يف كافة املحافظات بالتزامن مع تعزيز االنت�سار االأمني والع�سكري يف �سكل �سياجات حم�سنة 
ورفع م�ستوى التن�سيق بني كافة اجلهات االأمنية اإىل جانب اندالع ا�ستباكات وا�سعة النطاق بني اأتباع احلوثي 

وقبائل موالية للحكومة يف كل من حرف �سفيان بالرتافق مع عودة احلوثيني للتمرت�س يف معظم املناطق التي مت 
اإخالوؤها من قبلهم مبوجب اتفاقية وقف احلرب ال�ساد�سة.

من جهة ثانية، اندلعت ا�ستباكات م�سلحة عنيفة بني جماميع م�سلحة من اتباع احلوثي وقبيلة »املقا�س« اإحدى 
قبائل وايله. واأفادت م�سادر حملية باأن املواجهات امل�سلحة تركزت ب�سورة رئي�سية يف منطقتي »اأملح وال�سدر« 

بكتاف البقع اللتني تخ�سعان ل�سيطرة ن�سبية من قبل احلوثيني واأن ح�سيلة اال�ستباكات ارتفعت خالل ال�ساعات 
املن�رصمة لت�سل اىل ما يقدر بـ 42 قتيال و21 جريحا اغلبهم من اأتباع احلوثي الذين تقاطرت اعداد ا�سافية 

منهم اىل املنطقتني لتعزيز �سفوف مقاتلي اجلماعة.
واأ�سارت امل�سادر اإياها اإىل اأن اال�ستباكات امل�سلحة بني قبائل وايله واحلوثيني ا�ستخدمت فيها اال�سلحة 

املتو�سطة والثقيلة كقذائف الـ »اآر . بي . جي« ومدافع الهاون والر�سا�سات الثقيلة، م�سرية اىل اأن ا�ستخدام 
احلوثيني هذه االأ�سلحة مكنهم من ال�سمود يف املناطق التي ا�ستولوا عليها حديثا والتابعة لقبائل وايله التي جلاأ 

مقاتلوها اإىل تكري�س خربتهم مبناطق القتال يف اتخاذ مواقع موؤثرة الطالق النار وحتقيق اإ�سابات يف �سفوف 
احلوثيني.

يف اجلنوب، قتل ثالثة اأ�سخا�س بينهم جنديان واأ�سيب �سبعة اآخرون يف ا�ستباكات وقعت ظهر اأم�س يف �سوق 
احلبيلني يف حمافظة حلج. وبح�سب م�سادر حملية، فاإن خالفًا ن�سب يف �سوق ال�سالح بني م�سلحني من اأن�سار 

احلراك اجلنوبي واأفراد من االأمن بلبا�س مدين اأدى اإىل تبادل اإطالق النار بينهم، مما اأدى اإىل مقتل ثالثة هم 
جنديان ومطلوب لالأمن يدعى عبا�س طمبح، زعيم احلراك يف منطقة احلبيلني.

�سيا�سيًا، اأ�سدر الرئي�س اليمني علي عبدالله �سالح قرارًا جمهوريًا ق�سى بت�سكيل جلنة انتخابات جديدة مكونة من 
ت�سعة ق�ساة بديلة للجنة املنتهية ال�سالحية التي اأدارت خالل ال�سنوات القليلة االأخرية انتخابات حملية وت�رصيعية 

ورئا�سية عدة.
جاء ذلك يف وقت التقت املعار�سة واللجنة التح�سريية للحوار الوطني م�ساعد وزير اخلارجية االأمريكي 

ل�سوؤون ال�رصق االأو�سط جيفري فيلتمان الذي يزور �سنعاء حيث تناول اللقاء الق�سايا حمل اخلالف بني ال�سلطة 
واملعار�سة على �سوء التطورات االأخرية.

واأو�سحت م�سادر يف املعار�سة اأن امل�سوؤول االأمريكي ا�ستمع من املعار�سة اإىل �رصح حول امل�سكالت التي 
تواجه اليمن من وجهة نظرها واجلهود التي تبذلها يف �سبيل اخلروج من دوامة االأزمات التي يعي�سها اليمن 

واأبرزها عودة اجلميع اإىل طاولة احلوار الوطني ال�سامل.
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مركز اأك�ضز لالأ�ضنان
Special Offer  75 $

Initial Exam
X-ray

 Cleaning

Special Offer
 50%  ff

All  kinds  f
 Orth d ntics Cases.

Laser cavity treatment 
عالج اال�سنان بالليزر 

one visit root canal 
treatment

عالج الع�سب بجل�سة
واحدة 

 implant and mini 
implants  

زراعة اال�سنان وامليني امبلنت
bridges and crowns

 جميع انواع التيجان و اجل�سور
))الرتكيبات
dentures 

اطقم اال�سنان الكاملة و اجلزئية
oral surgery 

 جراحة الفم و اال�سنان و القلع
اجلراحي

teeth whitening 
تبي�س اال�سنان يف جل�سة واحدة 

orthodontics 
جميع ا�سكال تقومي اال�سنان نقبل اأغلب اأنواع التاأمني

اعالنات



15 Thursday December 16,  2010- Vol 3  Issue#94

www.ghorbanews.com

اعالنات

�ضالة لاليجار للمنا�ضبات الجتماعية

ميكن:
* حجز القاعة لقامة اي منا�ضبة اجتماعية 

* ا�ضتخدام القاعة بكامل مرافقها + مطبخ
* من 50 اإىل 700 �ضخ�ص

ملزيد من املعلومات وللحجز يرجى 
الإت�ضال بال�ضيد اأبو اأياد:

347-733-1929
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غربة نيوز | بروكلني

اأقيم اإحتفال عر�ص ال�ضاب اليمني حممد �ضالح مبارز يف 
�ضالة الودي يف بروكلني، حيث ح�ضرت �ضحيفة غربة 

نيوز والعديد من جماهري اجلالية اليمنية. نبارك لعائلة 
العري�ص كذلك عائلة والد العرو�ص ال�ضيد �ضالح ثابت 

مثنى، متمنني لهم التوفيق واحلياة ال�ضعيدة، واإليكم 
لقطات من احل�ضور بعد�ضة �ضحيفة الغربة.

عر�ص ال�ضاب اليمني حممد �ضالح مبارز
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درا�ضة اأمريكية: الن�ضاء الفقريات اأكرث عر�ضة للبدانة

قال باحثون حكوميون يف الواليات املتحدة 
االأمريكية الثالثاء 14-12-2010، يف تقرير 
يتناق�س مع بع�س املفاهيم املتعارف عليها، اإن 

الن�ساء الفقريات اأكرث عر�سة للبدانة بينما ال ينطبق 
هذا على الرجال.

وتو�سل الباحثون اىل اأن الدخل ال يوؤثر ب�سكل كبري 
على اإ�سابة الرجل بالبدانة ولكن يبدو اأن التعليم هو 

الذي يوؤثر على كال اجلن�سني.
وكتب الفريق من املركز الوطني الإح�ساءات 

ال�سحة »بني الرجال تت�سابه معدالت انت�سار البدانة 
ب�سكل عام لدى جميع م�ستويات الدخل مع ميل اىل 

االرتفاع الطفيف لدى اأ�سحاب الدخول املرتفعة«.
والبدانة م�سكلة مت�ساعدة ل�سناع ال�سيا�سة 

االأمريكيني، ويعاين ثلثا االمريكيني من زيادة 
الوزن اأو البدانة وهناك 72 مليون بالغ اأمريكي 

اأو 7ر26% بدناء اإذ ي�سل موؤ�رص كتلة اجل�سم او 
»بياماي« لديهم اىل 30 او اأكرث.

وربطت عدة درا�سات بني البدانة من جانب وم�ستوى الدخل والتعليم من جانب اآخر، 
وا�ستخدم باحثو املركز الوطني لالإح�ساءات ال�سحية بيانات درا�سة حملية ت�سمل 5000 

�سخ�س وجترى كل عام.

ومن بني البدناء البالغني هناك 41% يعي�سون يف منازل 
ثرية ويح�سلون على 77 األف دوالر �سنويًا على االقل 

يف اأ�رصة من اأربع اأفراد، ووجدوا اأن 39% يعي�سون يف 
منازل ت�سكل بني 130% و350% من م�ستوى خط الفقر، 

ويعي�س 20% يف منازل اأكرث فقرًا مع دخول تقل عن 
130% عن م�ستوى خط الفقر اأو 29 الف دوالر لعائلة 

تتكون من اأربعة اأفراد.
ووجدوا اأن 33% من الرجال الذين يعي�سون يف اأ�رص ثرية 

تبلغ دخولها 350% من م�ستوى خط الفقر بدناء مقارنة 
مع 29% من الرجال الذين يعي�سون على اقل من %130 

من م�ستوى خط الفقر.
ولكن يبدو اأن الدخل يوؤثر على وزن املراأة فقد وجد 

الباحثون اأن 29% من الن�ساء الالتي يع�سن يف اأ�رص ثرية 
بدينات، ولكن ارتفعت هذه الن�سبة اىل 42% بني الن�ساء 

الالتي يع�سن حتت م�ستوى خط الفقر.
والزيادة يف الوزن او البدانة ترفع خطر اال�سابة مبر�س 

القلب والبول ال�سكري وبع�س اأنواع ال�رصطانات والتهاب املفا�سل، واأكدت درا�سة ن�رصت هذا 
ال�سهر يف دورية »نيو اجنلند« الطبية ان البالغني الذين ي�سل موؤ�رص كتلة ج�سمهم اىل 25 اأو اأكرث 

هم اأكرث عر�سة للموت مقارنة مع اأقرانهم من نف�س العمر ولكن االقل وزنًا.
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حمل غرو�ضري للبيع يف مدينة 
الربونك�ص

ملزيد من املعلومات يرجى 
الإت�ضال على الرقم:
718-607-2967

مطعم ومقهى للبيع يف �ضتاتن 
اآي�ضالند

ملزيد من املعلومات يرجى 
الإت�ضال على الرقم:
347-432-9394

ت�سلية

نكات 
واحد م�سكني اجتوز م�سكينه خلفوا ولد يك�رص 

اخلاطر.
..……………………

فيه حرمتني جال�سني ي�سولفون عن اأزواجهم 
الن�سايني قالت االأوىل انا زوجي ين�سى كثري اىل 

درجة انه اذا جاء من العمل ي�ساألني انا كنت 
فني واذا ركبنا ال�سيارة يقول وين حنا رايحني 

..قالت الثانية انتي ارحم مني اأنا اذاجا زوجي 
من العمل وفتحت له الباب قال يل ..اأنا �سفتك فني 

قبل كذا  .
..……………………

مرة ثالثة م�ساطيل جدا ركبوا ال�سيارة وقفوا عند 
نقطة تفتي�س ال�سابط �ساألهم الهويه لو �سمحتم 

االأثنني اللى فى االمام حطوا ايدهم فى جيوبهم 
يطلعوا البطاقات .. 

الثالث اللى راكب ورا قال والله ما فيه حد هيدفع 
غريى.

..……………………
حم�س�س �ساف واحد يغرق يف البحر وي�سيح 

انقذوين
فراح مطلعة ومرجعه مره ثانيه 

قال ابو املثل يقول �سوي زين وذب بال�سط.
..……………………

يف اثنني حم�س�سني �سال االول خويه برتوح مكان 
اليوم ؟  قال: ال 

�سال الثاين خويه برتوح مكان اليوم ؟ قال : ال 

قال معناته احنا رايحني نف�س املكان ام�س ال نتاأخر.
..……………………

واحد حم�س�س �سيع حمفظته كلم ال�رصطة قالوا له 
حنالقيها حتى لو من حتت االر�س 

وهوراجع قابل عمال البلدية كانوا يحفروا قلهم 
انتبهوا لون املحفظة احمر.

..……………………
مرة واحد اتخانق من مراته رماها من ال�سباك وقعت 

فى الزبالة فواحد م�سطول معدى �سافها اعد يبو�س 
فيها وقال مهى �سغالة اهوه امال رامينها ليه.

..……………………

واحد نع�سان �ساف واحد فلبيني قاله:- ما�ساء 
الله �سبعان نوم.

..……………………

ثالثة �سكرانني ركبوا تاك�سي ملا ركبوا عرف 
�ساحب التاك�سي انهم �سكرانني 

�ساحب التاك�سي �سغل ال�سيارة وبعد �سوي طفاها 
وقال لهم و�سلنا ..

قال االول: �سكرا ونزل 
والثاين اعطى ال�سواق الفلو�س 

والثالث �رصب ال�سواق كف وقاله مرة ثانية �سوق 
بالهداوة.

..……………………
واحد يدخن �سيجارتني مع بع�س �ساألوه لي�س ؟

قال: وحدة عني ووحدة عن �سديقي 
امل�سجون...

بعد فرته �سار يدخن �سجاره وحده 
قالوله:اأكيد �ساحبك طلع من ال�سجن . . . 

قال : الأ اأنا بطلت التدخني.
..……………………

مره �رصطي �ساأل واحد مه�سرت: وين �ساكن؟ قاله 
�ساكن مع اخوي قاله ال�رصطي واخوك وين �ساكن 
قاله �ساكن معي ع�سب ال�رصطي وقال:وانتو وين 

�ساكنني؟ قاله �ساكنني مع بع�س.
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�سعر

قد وجدت ال�سهد اأهدى لالأ�سى 
للح�سى  اأ�سجى  النوم  ووجدت  لالأ�سى  اأهدى  ال�سهد  وجدت  قد 

الكرى  يف  واأخرى  دنيا  يقظٍة  اأيف  الدهر  يظلمنا  ما  �سد 
حمى  ال�سهد  وال  اأمٌن  الكرى  ال  �رصفهما  من  القلب  هذا  ويل 

وجنا  غوث  للنف�س  نه  اإ الردى  منجى  ال  كان  اإن  الردى 
ولظى  ودمعًا  مّرًا  نف�سًا  طرقت  اأما  لالأحالم  اإن 

ال�سفا  كاأجبال  منها  حاماًل  يقظته  يف  اخلاطر  غدا  كم 
اأرى  كان  الذي  اجلرح  نغرة  بعدها  من  ن�ستكي  غدونا  كم 

البلى  منا  طوى  ما  بع�س  فهي  م�سى  فيما  عي�سنا  �ساطرتنا 
يرى  والقلب  الطرف  واأغ�س  بي  يقذف  والكرى  تقيها  اأ
والظما  ن�سيبي  ال�سدر  حرقه  ملحت  اأو  عذبت  ما  وعلى 

االأ�سى  نريان  القلب  دماء  من  قدحت  ن�سينا  قلنا  كلما 
اجلوى  ب�سلطان  النف�س  يقهر  عاملاً  منها  املقدار  خلق 
اجلنى  مرور  الهم  حماك  يف  اأرتعي  مايل  النوم  بنات  يا 

باالأذى  ت�سطو  الدهر  وبنات  الكرى  يف  ت�سطو  النوم  بنات  اأ
ال�رصى  طول  اأنهكنا  ما  �سد  بنا  اأين  �سائقنا  يا  اأين 

اأربه  منتهى  ال�سب  وفرقة  به  يبعد  واجلفاء  به  كيف 
لعبه  ويف  جده  يف  بالغدر  يباعدنا  ينى  اأن  ما  تالَله 

غ�سبه  ويف  كربه  يف  اأ�رصف  فقد  ذاك  بعد  لل�سوق  ي�سغ  اإن 
�سببه  اإىل  و�سلٍة  من  يبق  مل  رجٍل  من  البقاء  يرجو  وكيف 

خطبه  اإىل  يتلفت  مل  قال  اأو  خلطرته  يكرتث  مل  مر  اإن 
كذبه  �سوى  ودهم  من  اأح�س  فما  الوداد  ي�سدق  من  قل  قد 

من�سكبه  الوفاء  م�ستهل  من  رويوا  اأن  بعد  النا�س  اأعط�سني 
حطبه  �سوى  عودهم  من  اأعرف  فما  احلاية  جفت  كما  جفوا 

عجبه  عن  يكف  اأن  واعجب  واعجبي  للزمان  وما  مايل 
نوبه  من  يجف  ال  مبا  فا�س  زمن  يف  الوفاء  غدير  غ�سا 

به  اأخلق  الزمان  هذا  رجال  اأربي  من  الزمان  هذا  جو  ما 
قربه  يف  البعاد  اأذوق  ومن  �سحبته  اأود  ال  من  اأ�سحب 

�سببه  ومن  برقه  من  قنوط  ال  �سوى  الرجاء  من  عندي  يبق  مل 
ق�سبه  من  عريت  زمان  على  لها  ال�سلوع  حتطم  وزفرٍة 

حربه  يف  الزمان  فلج  عّنًى  ذهبوا  غلمٍة  اأثر  وح�رصٍة 
�سببه  يف  الغمام  في�س  اإ�رصاع  ذكرتهم  اإذا  دمعي  ي�رصع 

نوبه  عن  الزمان  يرد  �سكري  كاأخي  الهوى  �سادق  فتًى  اأما 
اأدبه  ومن  عقله  من  تاأخذ  من  واأكرم  ت�سطفي  من  اأوثق 
من�سكبه  غب  العذب  كالبارد  ة  موطاأ �سهلٌة  خالئٌق 

حجبه  من  كاحلق  جتلى  والراح  ثالثنا  والوداد  جمل�ٍس  كم 
ن�سبه  من  ول�ست  ن�سيبي  وهو  رحمي  من  ولي�س  قريبي  ذاك 

به �سملي  قبل  كان  كما  لف  فلقد  بيننا  الدهر  �رصب  اإن 

مطلوب  �ضبان للعمل يف 
حمالت مالب�ص يف �ضيكاغو 
الراتب جيد وال�ضكن موؤمن
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�ضحف

 اإ�سرائيلي يف الريا�س وح�سي�س ديليفري مب�سر
�حلياة

�سحيفة احلياة ال�سادرة من لندن 
تناولت اخلطاب الذي األقاه الزعيم 

الليبي، معمر القذايف، حول 
م�ستقبل قارة اأفريقيا فعنونت: 

»القذايف يدعو اإىل ت�سكيل جي�س 
اأفريقي واحد من مليون جندي.«

وقالت ال�سحيفة: »دعا الزعيم 
الليبي معمر القذايف اإىل ت�سكيل 
جي�س اأفريقي واحد، وحكومة 

افريقية واحدة، يف حني دعا 
الرئي�س ال�سنغايل عبدالله واد 
اإىل ت�سكيل الواليات املتحدة 

االأفريقية، ووقال القذايف الذي 
ي�سارك يف املهرجان العاملي 
للفنون االأفريقية يف دكار اإن 
اأفريقيا االآن »هي عبارة عن 

فري�سة، تتكالب عليها ال�سباع 
والذئاب.«

وتابع القذايف: »اأفريقيا االآن 
حديقة خلفية، ومنجم مل�سانع 

االآخرين.. ي�سقط اال�ستعمار )...( ال�سباب االأفارقة 
يجب اأن يعي�سوا اأحرارًا ال عبيدًا، لكن هذا ال يتحقق اإال 

اإذا توحدت اأفريقيا.. اأفريقيا ال بد اأن تتوحد، حتى 
ال نعود عبيدًا مرة اأخرى، وال ميكن الأي دولة افريقية 
مبفردها اأن تعي�س من االآن ف�ساعدًا، هذه معركة حياة 

اأو موت.«
واأ�ساف: »يجب اأن يكون هناك جي�س اأفريقي واحد، 

يتكون من مليون جندي قادر على حماية اأفريقيا، 
عندئذ ال ي�ستطيعون االقرتاب من مياهنا وال نهب 

ثرواتنا وال اإلقاء النفايات على �سواطئنا.« وت�ساءل 
»ما هي حجة الذين يعار�سون قيام جي�س اأفريقي 

واحد؟ هم اإما اأنهم عمالء اأو من ق�سريي النظر اأو من 
اخلونة.«

 
�ل�رشق �لأو�سط

ومن ال�رصق االأو�سط، برز العنوان التايل: »خبري 
اأملاين: فريو�س <�ستوك�س نت> اأعاد امل�رصوع 
النووي االإيراين �سنتني اإىل الوراء.. ملح اإىل اأن 

م�سدره اإ�رصائيلي.. و�سفرته 15 األف �سطر.. 
ومفعوله اأف�سل من العمل الع�سكري.«

وقالت ال�سحيفة: »قال خبري اأملاين كبري يف جمال 
الكومبيوتر، اإن فريو�س �ستوك�س نت قد جنح يف اإعادة 
الربنامج النووي االإيراين عامني للوراء، واإن فاعليته 

كانت بنف�س مقدار فاعلية الهجوم الع�سكري ورمبا 
اأف�سل لعدم وجود خ�سائر ب�رصية وال حرب، ومن 

وجهة النظر الع�سكرية هذا جناح مبهر.«
وقال رالف الجنر، وهو واحد من اأوائل اخلرباء 
الذين حللوا �سفرة �ستوك�س نت: »يجدر باإيران اأن 

تتخلى عن اأجهزة الكومبيوتر التي اأ�سابها الفريو�س، 
الذي و�سف باأنه االأكرث تعقيدا وعدوانية يف 

التاريخ. املعروف اأن هذا الفريو�س ظهر اأول مرة 
يف �سهر يونيو )حزيران( املا�سي. وقد عرث عليه يف 

كومبيوترات �سخمة ل�رصكات وموؤ�س�سات دولة يف كل 
من اإيران والهند وباك�ستان واإندوني�سيا.«

وتابع الجنر »اإن االأمر �سي�ستغرق عامني حتى تعود 

اإيران اإىل م�سارها يف امل�رصوع النووي ب�سبب الفريو�س. 
واإنه على الرغم من اأن اأية جهة مل تعلن م�سوؤوليتها عن 
تطوير الفريو�س، فاإن الكثريين يعتقدون اأن اإ�رصائيل، 

التي تعترب الربنامج النووي االإيراين اأكرب خطر يهدد 
وجودها، هي على االأرجح من طور الفريو�س.«

�لقد�ش �لعربي

ومن القد�س العربي، نقراأ حول زيارة اأكادميي اإ�رصائيلي 
اإىل الريا�س حتت عنوان: »فوجئت بغياب خطاب العنف 

اأو التنديد باإ�رصائيل لدى ال�سعوديني.. االأكادميي 
االإ�رصائيلي اآيف �سالمي يزور الريا�س بدعوة من االأمري 

تركي الفي�سل.«
وقالت ال�سحيفة: »قال االأكادميي االإ�رصائيلي الربيطاين 

ايف �سالمي الذي يعد من ابرز <املوؤرخني اجلدد> يف 
اإ�رصائيل، انه اكت�سف خالل زيارته االأوىل للريا�س 
لالعرتاف  وا�ستعدادهم  <براغماتية> ال�سعوديني 

باإ�رصائيل مقابل قيام الدولة الفل�سطينية.«
وراأى �سالمي اأن املبادرة العربية لل�سالم متثل ال�سبيل 

االأمثل حلل النزاع العربي اال�رصائيلي وندد بـ>تعنت> 
رئي�س الوزراء االإ�رصائيلي بنيامني نتنياهو، و�سالمي 

يزور الريا�س حاليا الإلقاء حما�رصة يف مركز امللك 
في�سل لالأبحاث والدرا�سات االإ�سالمية بدعوة من االأمري 
تركي الفي�سل، املدير ال�سابق لال�ستخبارات ال�سعودية. 

وذكر املوؤرخ انه دخل اإىل اململكة بجواز �سفره 
الربيطاين اإذ اأن ال�سعودية ال تعرتف باإ�رصائيل.

وقال �سالمي الذي ت�ستمر زيارته للريا�س طوال اأ�سبوع 
كامل »لقد فوجئت بغياب خطاب العنف اأو التنديد 

باإ�رصائيل.« واأ�ساف »مل ا�سمع اأحدا ينكر على اإ�رصائيل 
حقها يف الوجود... وال�سعوديون يرغبون بان يتم حل 

هذه امل�سكلة.«
 

�لأهر�م

ومن م�رص، عنونت �سحيفة االأهرام: »ح�سي�س ديليفري 
على الفي�سبوك.«

وقالت: »كل اأ�سحاب الكيف ميكنهم االآن احل�سول علي 

احل�سي�س من خالل الفي�سبوك حيث ال رقابة وتكاد 
تكون ن�سب املخاطرة معدومة 

متاما .  فقد مت اإن�ساء موقع على 
الفي�سبوك لي�س لبيع احل�سي�س فقط ،  
ولكن كل اأنواع املخدرات !  اأنت لن 
تقامر ب�سيء �سوى اأن ت�سيف نف�سك 

اإىل اجلروب اخلا�س.«

وتابعت ال�سحيفة: »�ستظهر لك 
قائمة ت�سمل ال�سنف والوزن 

وال�سعر يف ال�سوق،،  القائمة 
طويلة فمثال ح�سي�س مغربي الوزن 
قر�س و�سعره يف ال�سوق مائة جنيه 
و�سعرنا 80،  واأفيون القر�س 140  

يف ال�سوق ولدينا 100  جنيه باأقل 40  
جنيها والكوكاكيني اجلرام 220  

ولدينا 200  جنيه فقط . «
وختمت: »املوقع و�سع ملحوظة 

مهمة جدا اأن هناك اأ�سعارا خا�سة 
للطلبة وللجملة اأما بالن�سبة ملدمني 
الفي�سبوك في�ساف 2.5 يف املائة  

�رصيبة مبيعات و15 يف املائة  
ديليفري والعر�س م�ستمر .  هذه لي�ست مزحة اأو 

دعابة ..  فقط عليك اأن ت�سيف نف�سك و�سوف ي�سلك 
ات�سال فوري لياأخذ طلباتك ! «

�خلرب

ويف اجلزائر، اأبرزت �سحيفة اخلرب العنوان التايل: 
»ولد عبا�س وحراوبية يعّقدان و�سعية االأخ�سائيني 

اجلدد حرمان االأطباء من ال�سهادات ملنعهم من 
الهجرة.«

وقالت ال�سحيفة: »قّررت وزارة التعليم العايل عدم 
�سة للمتخرجني  ت�سليم �سهادة الدرا�سات الطبية املتخ�سّ

اجلدد قبل اإنهاء اخلدمة املدنية. ويهدف هذا القرار، 
ح�سب م�سادر مطلعة، اإىل منع هذه الفئة من املخت�سني 

من الفرار اإىل اخلارج.«
 مل ته�سم جمعية االأطباء املقيمني القرار املذكور 
و�سنفته، ح�سب رئي�سها، غوار الطاهر، يف خانة 

املمار�سات التع�سفية التي جاءت هذه املرة يف �سكل 
ال�سلطة  تفر�سه  جديد  وقيد  مقنعة>>،  <>عقوبة 
الو�سية على االأطباء االأخ�سائيني <>لتوهمها>> 

باأنها �ستنجح يف اجتناب فرارهم اإىل اخلارج، 
واحلقيقة، يتابع بالقول، اأنها زادت الطني بلة.

يف �سياق مت�سل علمت <>اخلرب>> باأن عددا ال 
ي�ستهان به من االأخ�سائيات املتخرجات حديثا مل 

يت�سلمن حلد االآن عملهن يف الواليات التي وجهن اإليها 
نتيجة غياب ال�سكن الوظيفي، بينما قبلت االأخريات 

�سواء العازبات اأو املتزوجات بتحمل م�سقة الطريق 
وقطع 300 كلم على اقل تقدير يوميا ذهابا واإيابا، 

وعلى ح�سابهن اخلا�س، حتى ال يحرمن من العمل.
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بطل املالكمة العاملي امل�سلم حممد علي كالي
حممد علي مالكم اأمريكي ولد با�سم )كا�سيو�س 

مار�سيلو�س كالي جونيور( )باالإجنليزية: 
Cassius Marcellus Clay Jr ( يف 17 يناير 

1942 الأ�رصة م�سيحية يف مدينة لويفيل بوالية 
كنتاكي، فاز ببطولة العامل للوزن الثقيل ثالث 

مرات على مدى ع�رصين عاما يف 1964 و 
1974 و 1978، ويف عام 1999 توج 

حممد علي كالي بلقب »ريا�سي القرن«. وهو 
�ساحب اأ�رصع لكمة يف العامل والتي و�سلت 

�رصعتها 900كم يف ال�ساعة
كان م�سهوراً  باأ�سلوب: املراوغة كالفرا�سة، 

والهجوم كالنحلة. كما اأنه ا�ستهر خالل 
م�سواره االحرتافى ب�رصعة اليد يف توجيه 
اللكمات، واأي�ساً  قدمه الراق�سة واأ�سلوب 

التحومي. كم كانت له ذقن قوية واأظهر �سجاعة 
وقدرة على حتمل اللكمات خالل م�سريته 

العظيمة. على اأي�ساً  كانت له طريقته اخلا�سة 
يف مهاجمة راأ�س اخل�سم، وعادة ما كان 

يتجاهل �رصب االأج�سام.

�عتناقه �لإ�سالم

ويف عام 1964 �سدم العامل عندما ا�ستطاع 
حممد علي اإق�ساء املالكم �سوين لي�ستون عن 
عر�س املالكمة وكان عمره ال يتجاوز 22 

عاما اآنذاك، وبعد انت�ساره فاجاأ العامل مرة 
اأخرى باإعالنه اعتناقه االإ�سالم عام 1965 
وتغيري ا�سمه اإىل ا�سم جديد وهو حممد علي 

فقط دون ا�سمه االأخري »كالي« الأنه كان ا�سم 
العبوديه املطلق عليه ويعني الطني باللغة 

االإجنليزية، وكان وراء تلك احلركة املفكر 
االإمريكي مالكوم اإك�س وهو كان �سديق مقرب 

وحميم ملحمد علي.
لقد اعتنق االإ�سالم ومل ي�سع اهتماما ملا 

�سيحدث من انتقا�س ل�سعبيته ولكن �سعبيته 
وحب النا�س له زادت واكت�سحت االآفاق ومل 

يكن الدين عائقا بل كان من االأ�سباب الرئي�سية 
ل�سهرته.

ويذهب ليب�ستي اإىل ان كا�سيو�س كالي )حممد 
على( اختار اأن ينتمي اإىل االأمة االإ�سالمية عن 

طريق فاليجا حممد. فالياجا حممد ولد يف 
جورجيا يف عام 1898، وكان والده قد �سماه 

الياجا بول. ولكن يف عام 1923 اجته اإىل 
ديرتويت وا�ستقر فيها، وبعد ثماين �سنوات من 

ا�ستقراره يف ديرتويت زاره تاجر من ال�رصق 
ا�سمه دبليو دي فراد )W.D.Frad(، وهو 

ن�سفه ا�سود ون�سفه اأبي�س، اي انه هجني من 
ا�رصة خمتلطة �سوداء وبي�ساء، وا�ستطاع ان 

يكون مقبوال لدى ال�سود يف الواليات املتحدة 
وي�سبح قائدا لهم. وعلم فراد الياجا حممد 

مبادئ الدين االإ�سالمي. وهناك ق�س�س 
وا�ساطري تروى عن ا�سل فراد وعن اإ�سالمه، 

وانه تلقى اإ�سالمه من رجل ا�سود يف مكة 
املكرمة ا�سمه يعقوب، ونحن يف غنى عن 

ذكر تفا�سيل هذه اال�ساطري العجيبة. ونخل�س 
اإىل ان كالي بداأ يرتدد �رصا اإىل الياجا حممد 

ويح�رص درو�سه الدينية يف مطلع ال�ستينات.

موقفه من حرب فيتنام

يف عام 1964 م ر�سب حممد علي يف 
االختبارات املوؤهلة لاللتحاق بجي�س الواليات 
املتحدة الأن مهاراته الكتابية و اللغوية كانت 

دون امل�ستوى. على اأية حال، يف بدايات عام 
1966 م متت مراجعة االختبارات و�سنف 

حممد علي على اأنه ينتمى للم�ستوى 1اأ. مما كان 
يعنى اأنه موؤهل لاللتحاق بالقوات امل�سلحة. 

كان هذا يف غاية اخلطورة: الأن الواليات 
املتحدة كانت يف حالة حرب مع فيتنام. عنما 
مت اإخباره بنجاحه يف االختبارات، اأعلن اأنه 
يرف�س اأن يخدم يف جي�س الواليات املتحدة 

واعترب نف�سه معار�سا للحرب. قال حممد 
علي : »هذه احلرب �سد تعاليم القراآن، واإننا 
- كم�سلمني - لي�س من املفرت�س اأن نخو�س 

حروًبا اإال اإذا كانت يف �سبيل الله ور�سوله، 
واإننا ال ن�سارك يف حروب امل�سيحيني اأو 

الكافرين«. كما اأعلن يف عام 1966: »لن 
اأحاربهم - قا�سدًا فيت كوجن اجلي�س ال�سيوعى 

يف فيتنام - فهم مل يلقبونني بالزجني«

�سحب �للقب

ويف عام 1967 يف قمة انت�ساراته يف عامل 
املالكمة، مت �سحب اللقب منه ب�سبب رف�سه 

االلتحاق باخلدمة الع�سكرية يف جي�س الواليات 
املتحدة اأثناء حرب فيتنام اعرتا�سًا منه على 

احلرب �ساأنه �ساأن الكثري يف ذلك الوقت. وكان 
قد تلقى دعما من الكثريين يف معار�سته وقد 

تكبد اجلي�س االأمريكي خ�سائر كبرية يف تلك 
احلرب كما توقع.

عاد حممد علي للمالكمة مرة اأخرى عام 1970 
يف مباراة و�سفت باأنها )مباراة القرن( �سد 

فريزر حيث مل ت�سجل هزمية الأي منهما يف اأي 
مباراة من قبل، وكانت مباراة من 3 مباريات 

متفرقة فاز حممد علي باثنتني منها.
ويف عام 1974 هزم حممد علي املالكم 

القوي فورمان لي�ستعيد بذلك عر�س املالكمة يف 
الواليات املتحدة االأمريكية والعامل باأ�رصه.

]عدل[الر�سيد الريا�سي

ر�سيد حممد علي 61 مباراة منها 56 انت�سارا 
)37 بال�رصبة القا�سية( و5 خ�سارات.

مر�سه

اأ�سيب حممد علي مبر�س ال�سلل الرعا�س، اإال 
اأنه ال يزال رمزًا ريا�سيًا حمبوبًا اإىل االآن 

اأثناء مر�سه كان �سابرًا الأق�سى درجة حيث 
انه كان دائما يقول ان الله ابتاله ليقول له اأنه 

لي�س االأعظم بل اأن الله هو االأعظم. وقد تداوى 
من مر�سه على طريقة ال�سوم الطبي وهو �رصب 

املاء على فرتة معينة على يد اأطباء خمت�سني 
وكان ذلك بت�سجيع من ال�سيخ اأحمد كفتارو وقد 

�سفى حممد علي كالي من كثري من اأمرا�سه 
بذلك وال يذكرون هذه املعلومة الأنها متت 

يف بلد عربي وعلى يد اأطباء عرب م�سلمني من 
�سوريا.

واجلدير بالذكر ان ابنته ليلى حممد على 
احرتفت املالكمة الن�سائية مثل والدها وهي 

متميزة

حياته �ل�سخ�سية

حممد علي قد تزوج اأربع مرات ولديه �سبع 
بنات وولدين. علي التقى زوجته االأوىل نادلة 

الكوكتيل �سوجني روى وتزوجا يف 14 

اأغ�سط�س 1964.
وكانت اعرتا�سات روى على اأداب االإ�سالم يف 

مالب�س املراأة �ساهمت يف انهيار 
هذا الزواج، وقد مت الطالق 

يف 10 يناير 1966. و هو يف 
اخلام�سة والع�رصين تزوج حممد 
على من بيلندا بويد - 17 عاما 

ً - وذلك يف يوم 17 اأغ�سط�س 
1967. اأ�سلمت بيلندا بعد الزواج، 

واأ�سبح ا�سمها خليلة على، مع اأن 
عائلتها واأ�سدقائها القدامى ظلوا 

ينادونها با�سم بيلندا. اأجنبوا 5 
اأبناء: مرمي )م. 1968(، جميلة 

وليبان )م. 1970(، وحممد على 
ال�سغري )م. 1972(.

بداأ حممد على عالقة مع اأمراأة 
تدعى فريونيكا بور�س يف عام 

1975. ويف �سيف عام 1977، 
انتهى الزواج الثاين ملحمد على 

وتزوج من فريونيكا. خالل فرتة 
الزواج، اأجنبوا طفلة اأ�سموها 
هناء، كما اأجنبوا طفلة اأخرى 

ا�سمها ليلى يف دي�سمرب 1977، 
لكن مت الطالق بينهما يف عام 

.1986
قى 19 نوفمرب 1986، تزوج 

حممد على يولندا علي بعد �سداقة 
بداأت منذ 1964 يف لوزيفل. 

والدتهما كانتا �سديقتان 
مقربتان. كما اأنها اأنكرت ما اأذيع 

اأنه كان جلي�سها عندما كانت طفلة، 
وتبنوا طفالً  واحداً  ا�سمه اأ�سعد.
حممد علي له بنتان اأخرتان هما 
مايا وخليلة من عالقات اأخرى

.
من �أ�سهر مالكماته

 The Fight of - مالكمة القرن
the Century

يف عام 1970 �سمح ملحمد علي 
باملالكمة مرة اأخرى للح�سول على 

لقب البطولة �سد جو فريزر الذي 
�سنف باأنه ال يهزم.

علي وفرزير تواجهوا يف 
عام 1971 يف حلبة مدي�سون 
وكانت تدعى مواجهة القرن 
الن املالكمني مل يهزموا قبل 

املالكمة، واالثنني ي�سعون للفوز 
بالبطولة فريزر ا�ستطاع الفوز 

بلكمة قوية وبهذا احلق بكالي اأوىل هزائمه لكن 
كالي فاز بالعديد من املباريات بعد ذلك.

يف عام 1973 وبعد هزم كني نورتن اأقوى 
مالكم يف الوزن الثقيل يف وقتها انطلق 

ملواجهة فريزر يف البطولة مرة اأخرى لكن هذه 
املرة ا�ستطاع كالي الفوز واحل�سول على لقب 

البطولة.
 The Rumble in the - املواجهة يف الغابة

Jungle
يف واحد من اأقوى مباريات يف تاريخ 

املالكمة ا�ستطاع كالي االنت�سار على املالكم 
القوي جو فورمان يف زائري 1974 وكانت 

يف غابة لذا �سميت بـمالكمة اأو مواجهة الغابة.
يف الواقع مل يتوقع اأحد انت�سار حممد علي على 

فورمان ب�سبب قوة فورمان والذي ا�ستطاع 
االنت�سار على فريرز بنتيجة �ساحقة ويف 

اجمايل االإح�سائيات فاأنه اوقع به بلكمة واحدة 
6 مرات يف 4 دقائق و 30 ثانية.!

لكن وبتكتيك مده�س ا�ستطاع حممد علي كالي 
االنت�سار على فورمان واحل�سول على اللقب 

وكانت مواجهة الغابة املو�سوع الفائز 
لالفالم الثقافية يف عام 1996 و�سنفت 

املباراة باأنها �سابع اعظم حلظة ريا�سية يف 
التاريخ.!

�سنة 1111 - وفاة حجة �لإ�سالم �أبو حامد 
حممد �لغز�يل

�سنة 1914 - �أعلنت �إجنلرت� �حلماية على 
م�رش

�سنة 1942 - مولد بطل �ملالكمة �لعاملي 
�مل�سلم حممد علي كالي

�سنة 1956 - �ن�سمام �ليابان �إىل �لأمم 
�ملتحدة.

�سنة 1972 - توقيع �تفاق تعاون بني م�رش 
و�ملجموعة �لقت�سادية �لأوروبية يف بروك�سل
�سنة 1991 - �أعلن �نتهاء �لحتاد �ل�سوفييتي 

و��ستقالة غوربات�سوف.
�سنة 1945 - �ن�سمام �أورغو�ي �إىل �لأمم 

�ملتحدة.>

�سنة 1915 - �خرتع �لأملان غاز »�لفو�سجني« 
�لقاتل ل�ستخد�مه يف قذ�ئف مدفعية, �أثناء 

�حلرب �لعاملية �لأوىل.
�سنة 1965 - �إعادة �نتخاب �سارل ديجول 

رئي�سا لفرن�سا.
�سنة 1984 - وقعت بريطانيا »�تفاقا ر�سميا« 

مبقت�ساه تنتقل هوجن كوجن �إىل �ل�سيادة 
�ل�سينية عام 1997.

�سنة 1969 - �إلغاء عقوبة �لإعد�م يف 
بريطانيا.

�سنة 1949 - وقع �نقالب ع�سكري يف �سوريا 
قام به �لعقيد �أديب �ل�سي�سكلي .

  

اأحداث ال�ضهر

تاريخ
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انتهاء اخلالفات الكروية بني اجلزائر وم�ضر مببادرة قطرية
جنحت قطر من خالل احتادها الكروي برئا�سة ال�سيخ 

حمد بن خليفة بن اأحمد اآل ثاين يوم االأربعاء يف حتقيق 
امل�ساحلة بني رئي�س االحتاد امل�رصي �سمري زاهر، ونظريه 

اجلزائري حممد روراوة.

وعقد رئي�سي االحتادين موؤمترا �سحفيا يف الدوحة، قبل 
مباراة ودية بني م�رص وقطر با�ستاد خليفة الدويل يوم 

اخلمي�س، يف ح�سور ال�سيخ حمد وحممد بن همام رئي�س 
االحتاد االأ�سيوي لكرة القدم اأعلنا خالله ال�سلح بينهما 

عقب خالفات ثارت بني م�رص واجلزائر اثر اأحداث خالل 
مباراتني يف الت�سفيات املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل 

2010 العام املا�سي.

و�سدد روراوة وزاهر على اأن اجلزائر وم�رص حتكمهما 
عالقات كثرية ومن الطبيعي اأن يلتقيا يف املنا�سبات 

والبطوالت الريا�سية ومن ال�رصوري اأن تكون العالقة 

طيبة واأخوية بني االحتادين. بداآ �سفحة جديدة بعيدًا عن 
املا�سي.

واأ�سارا اإىل وجود م�ساكل يف املالعب لكنه ال يجب اأن ن�سمح 
لهذه امل�ساكل اأن تكون �سببًا يف االإ�ساءة اإىل الرموز واإىل 

املوؤ�س�سات.

وت�سافح زاهر وروراوة وتعانقا اأمام ح�سد كبري من ممثلي 
و�سائل االإعالم وتعهدا باملزيد من التعاون بني االحتادين 

امل�رصي واجلزائري.

كما اأعلن زاهر عودة م�رص للم�ساركة يف اأن�سطة احتاد �سمال 
اإفريقيا لكرة القدم والتي كانت تقل�ست اىل حد كبري بعد 

التوتر الذي اندلع مع اجلزائر.

واأو�سح رئي�سي االحتاد اجلزائري وامل�رصي، اأنهما 
جتاوزا بالفعل ما حدث منذ �سهور بدليل وجود االأهلي 

واال�سماعيلي يف اجلزائر حيث خا�سا مباريات بدوري 
اأبطال اأفريقيا مع فرق جزائرية يف مناخ جيد وظروف 

طيبة، كما اأن منتخبي البلدين على م�ستوى النا�سئني التقيا 
ال�سهر املا�سي يف بطولة ودية يف الدوحة، وقريبًا �ستكون 

هناك قرعة دوري اأبطال اأفريقيا ونحن نرحب من االآن 
بالفرق امل�رصية يف اجلزائر، واجلزائرية يف م�رص.

ون�سبت خالفات بني م�رص واجلزائر بعد مباراتني يف 
الت�سفيات املوؤهلة لكاأ�س العامل 2010 العام املا�سي يف 

القاهرة واأم درمان.

وعاقب االحتاد الدويل )الفيفا( م�رص بنقل مباراتني لها 
خارج العا�سمة ب�سبب ر�سق حافلة املنتخب اجلزائري 

باحلجارة بينما زعمت م�رص اأن م�سجعيها تعر�سوا 
العتداءات من جماهري جزائرية بعد مباراة فا�سلة بينهما 

يف ال�سودان يف ت�رصين الثاين
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عر�ص خا�ص 
اإعلن يف غربة نيوز 

واإح�ضل على خ�ضم ٣0%
917-488-9650
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