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يف هذا العدد

عي�سى ال�سوابكة:

امللك ح�سني كان ال�سبب يف 
كوين �سحفيا

الدكتور اأبو بكر 
القربي يف �سيافة 

غربة نيوز

وزعته منظمة غام�سة مقرها يف نيويورك

مطالبني بتحويله لدار امل�سنني، و�سحب جن�سيته !!

الفـتنـة..
�سراعات امل�ساجد يف نيويورك ونيوجر�سي... نغ�ست فرحة العيد واأ�سعلت

حمامون �سعوديون  يدعون ملحاكمة القر�ساوي !!
فيلم م�سيء لالإ�سالم لدعم ماكني
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مطلوب طباخ وجزار

اعالناتاعالنات
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اأ�سبوعية حرة م�ستقلة

تعنى بتغطية اأخبار اجلاليات 
العربية يف املهجر، وتغطية 

اأخبار الوطن العربي 
والعامل،ت�صدر يف نيويورك، 
وتوزع يف الواليات املتحدة 

االأمريكية

النا�سران
عبده املوتي
عادل قا�سم
املدير العام
يحيى �سليم

رئي�س التحرير
حممود الروا�سدة
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عيد مبارك
جميعا،  بخري  و�أنتم  عام  كل 
جميعا  علينا  �لله  و�أعاده 
�لله  و�دعو  و�لربكات،  باخلري 
�لعامل  يف  �جلميع،  يكون  �أن 
�سعادة  يف  و�ال�سالمي،  �لعربي 

غامرة..وبهجة و�رسور.
�لعربية  للجاليات  �أمتنى  كما 
هنا..كل �خلري و�لتقدم يف كل 
يكون  �أن  �ملجاالت..و�أرجو 
�أمام  للتوقف  منا�سبة  �لعيد  هذ� 
�أجل  من  �سابقا،  قدمناه  ما  كل 
ودر��سة  �إليه.  و�لنظر  تقييمه 
مردوده.. و�لنظر �إىل ما ميكن 
�لقادم..�أي  �لعيد  �أن حتققه يف 
علينا  �أن  �الآن..�إذ  من  �سنة  بعد 
�الأمام،  �إىل  نتقدم  �أن  و�جب، 
فرنى  خطو�تنا،  ندر�س  و�أن 
متر  �سنة  كل  خالل  فعلنا  ماذ� 
من �أعمارنا، وهل �سيكون �لعيد 
�ملقبل بالن�سبة لنا �أف�سل من حيث 
حتقيق �لطموحات و�الجناز�ت، 
�لتي  �الأهد�ف  �إىل  و�لو�سول 

ر�سمناها الأنف�سنا.
�إن علينا و�جبات كبرية د�ئما..
و�ملنا�سبات �ل�سعيدة هي فر�سة 
د�ئما...و�جر�ء  للتوقف 
�لنف�س... مع  طويل  ح�ساب 
�مل�سيئة،  �جلو�نب  لروؤية 
�إىل  و�لنظر  عندها،  و�لتوقف 
وحماولة  �ملعتمة،  �جلو�نب 
�الأ�سباب  وجتنب  منها،  �لتعلم 
نقع  ال  حتى  �إليها،  �أدت  �لتي 
يف نف�س �الأخطاء مرة �أخرى..
�إن �لنا�س �لناجحني يف حياتهم 
بالتقييم  يقومون  �لذين  هم 
ولت�رسفاتهم  الأنف�سهم،  �مل�ستمر 
�الن�سان  ليت  والأعمالهم...ويا 
يف  �لعربي،  �لعربي..و�حلاكم 
�لتقييم،  بهذ�  يقوم  مكان،  كل 
�أف�سل،  �الأمور  تكون  لكي 

و�أح�سن للجميع.
تعاىل،  �لله  �أدعو  �أخرى  ومرة 
ما  خري  على  �الأمور  ت�ستمر  �أن 
ما  �إىل  �لله  يوفقنا  و�أن  ير�م 
عيد�  يجعله  و�أن  �خلري،  فيه 
�سيامنا،  يتقبل  مباركا..و�أن 
و�سالتنا، ودعاءنا، وكل عام 

و�أنتم بخري.
عبده املوتي

كلمة النا�سر:

كتب:- رئي�س �لتحرير
�إر�د�ت  �رس�ع  �أنه  يبدو  ما  يف 
يف  متعار�سني  تيارين  بني 
�ل�سيا�سي  و�لتوجه  �لروؤيا 
و��سلت  �ل�سخ�سية،  و�مل�سالح 
خالفاتها،  �الأمريكية  �مل�ساجد 
و�رس�عاتها �لتي متثلت يف �سكل 
�لعيد،  �سالة  يف  وو��سح  جلي 
فبينما �عتربت بع�س �مل�ساجد �أن 
عيد  �أيام  �أول  هو  �لثالثاء  يوم 
رو�د  و��سل  �ملبارك،  �لفطر 
بع�س �مل�ساجد �الأخرى �سيامهم 
�الأربعاء  يوم  �أن  �عتبار  على 
مدينة  ففي  �لعيد،  �أيام  �أول  هو 
باتر�سون، و��سل رو�د �ملركز 
با�سييك  ملقاطعة  �ال�سالمي 
�سيامهم، يف �لوقت �لذي �سلى 
�سالة  عمر  م�سجد  رو�د  فيه 
متقدمني  �لثالثاء،  يوم  �لعيد 
�مل�سجد  رو�د  على  و�حد�  يوما 

�مل�سجدين  �أن  �ملذكور...رغم 
يقعان يف �ملدينة ذ�تها...ويف 

م�سافة ال تبعد ب�سعة �أميال.
يف  �أي�سا  �مل�سهد  هذ�  تكرر  كما 
ففيما  نيويورك،  والية  م�ساجد 
يف  ب96  �لو�قع  �مل�سجد  �أعلن 
�ستكون  �لعيد  �سالة  �أن  منهاتن 
�مل�ساجد  و��سلت  �لثالثاء،  يوم 
�عتبار  على  �سيامها،  �الأخرى 
�أن �الأربعاء هو �ليوم �الأول لعيد 

�لفطر هذ� �لعام...
تكرر  �الأخرية،  �ل�سنو�ت  ويف 
عك�ست  ب�سورة  �مل�سهد  هذ� 
ونزعة  �ل�سيا�سي  �خلالف  مدى 
�لقائمني  �مل�سيطرة على  �لزعامة 
حيث  �أمريكا،  يف  �مل�ساجد  على 
قد حملو� معهم  �مل�سلمني  �أن  بد� 
�ملهجر...�الأمر  �إىل  خالفاتهم 
بالغا وكبري�  ��ستياء�  �أثار  �لذي 
�مل�سلمة  �لعربية  �جلاليات  و�سط 

حول  �لت�ساوؤل  �إىل  ودفعها 
�ملربر�ت �ملنطقية و�لدينية لهذ� 
هذه  �سيوخ  كان  فاإذ�  �خلالف، 
�التفاق  عن  عاجزين  �مل�ساجد 
على يوم �لعيد، فكيف ميكنهم �أن 
توحد  عو�مل  من  عامال  ي�سكلو� 

�جلاليات �لعربية �مل�سلمة.
ويف �سياق مت�سل ال يز�ل �لنا�س 
ن�سب  �لذي  �خلالف  يتذكرون 
�لعام �ملا�سي بني رو�د م�سجدين 
يف بر�نك�س وم�سجدين �آخرين يف 
بروكلني، حول �سالة �لعيد برغم 
�أحدهما  �أن �مل�سجدين ال يبعد�ن 
بلكات...�الأمر  ب�سع  �الآخر  عن 
�لتناف�س  حجم  على  يوؤ�رس  �لذي 
بني �د�رة �مل�سجدين، و�ختالف 
تكرر  �لذي  �ل�سيا�سية  توجهاتهم 

هذه �ل�سنة �أي�سا.

حكمة العدد

الدهر يومان : 
يوم لك ويوم عليك

�سراعات امل�ساجد يف نيويورك ونيوجر�سي... نغ�ست 
على اجلالية فرحتها بالعيد!!

الفتنة...

تهنئة وتربيك
اأ�رسة �صحيفة غربة نيوز

تتقدم بالتهاين احلارة اإىل اأبناء اجلاليتني العربية 
واال�صالمية، مبنا�صبة حلول عيد الفطر املبارك، اأعاده 

اهلل علينا وعلى االأمة العربية واال�صالمية باخلري واليمن 
والربكات

وكل عام واأنتم بخري
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�رّسك يف بري�رّسك يف بري04

  بال�سدفة،كانت تفت�س يف �أور�ق زوجها، 
فوجدت ر�سالة، من �أحد �لبنوك مر�سلة �إىل 
ي�سكنون  �لذي  �لبيت،  عنو�ن  غري  عنو�ن، 
عبها"...كما  يف  �لفار  معا.."لعب  فيه 
�أن  حاولت  �ل�سعبي..ولكنها  �ملثل  يقول 
حري�س  تعرفه،  فهي  لزوجها،  عذر�  جتد 
كثري�،  يغيب  �أنه  �سحيح  �ل�سلو�ت،  على 
ليموزين-  ك�سائق   – عمله  طبيعة  ولكن 
�الأمر... ن�سيت  ذلك...  عليه  تفر�س 
�أيام  �لعنو�ن...وبعد  تن�سى  مل  ولكنها 
زوجها...كالعادة...و�خربها  كلمها 
�ليومني  م�سغول...طو�ل  �سيكون  �نه 
�لقادمني، و ال د�عي للقلق!!...وفكرت..
�لعنو�ن... من  �أتاأكد  لكي  فر�سة  هذه 

�لعنو�ن...كانت  و�إىل  �ل�سيارة،  ركبت 
باب  �أمام  زوجها،  �سيارة  �ن  �ملفاجاأة، 
�لعمارة...ولي�س م�سافر� كما �أخربها...!! 
دخلت طرقت �لباب !! ففتحت لها �لباب �سيدة 
من  و�ساألتها  �فريقيا-  �سمال  من   – عربية 
تكون؟ قالت لها �أنا زوجة فالن...�نده�ست 

�لزوجة...وقالت لها �أنه زوجي �أي�سا...
زوجته..�لتي  �رس�خ  �لزوج...على  خرج 
هذه  �أن  باخليانة...ليخربها  تتهمه  كانت 
�ملر�أة زوجته �أي�سا...و�أنه تزوجها زو�ج 
متعة منذ �أكرث من �سنة !!..يعني لي�ست "قريل 

فرند"..
فال تغ�سبي با �سيدتي !!!!

  �إذ� كنت عازبا فلي�س هناك م�سكلة كبرية، 
�أن متار�س حياتك �العتيادية:  كل ما عليك 
مثال بامكانك �إعادة �لزيار�ت، �إىل �سديقتك 
"�ال�سبانية" �لتي توقفت عن زيارتها ب�سبب 
�لتي  �ملفاجئة،  �الميان  وحالة  �ل�سيام، 

�أ�سابتك يف هذ� �ل�سهر...
و�لذهاب،  �لزيارة،  �إىل  �لعودة  باإمكانك 
�سيتي"... "�تالنتك  �إىل  متاما  تخطط  كما 
بجيوب  �ستعود،  هناك،  �لعيد  وق�ساء 
�أحد  من  �ال�ستد�نة  �إىل  و�ستخطط  خالية، 
�أكرث  يدينك  لن  �لذي  �ملقربني،  �الأ�سدقاء 
"نذ�لتك"  يعرف  الأنه  دوالر،  مائة  من 
��ستدنته  �لذي  �ملبلغ  تعيد  لن  �أنك  ومتاأكد 

ثانية...
متزوج...فتلك  كنت  �إذ�  �أما   -
م�سكلة..وعليك �الحتياط جيد� حتى ال تقع 
يف �ملحظور، وتنك�سف �الأمور...لذ� عليك 

�تباع �لن�سائح �لتالية:

كنت  �إذ�  م�سبقا،  زوجتك  �خرب   -
"�لقرل  مع  ق�سرية  لفرتة  تلتقي  ناوي 
من  مبلغ  ال�سرتجاع  ذ�هب  فرند"...�أنك 
�ملال من �أحدهم..و�أنك ال ت�ستطيع �النتظار 
�أو  يوم  بعد  �سي�سافر  �ملعني،  �ل�سخ�س  الأن 

يومني، وال بد من �الم�ساك به قبل �ل�سفر!!
�إذ� كنت تنوي �لذهاب �إىل "�أتالنتك   -
�سيتي" لوحدك، وال تريد زوجتك �أن تعرف 
�أ�سدقاءك لكي يكلمك  �أحد  ذلك...رتب مع 
من مكان بعيد، و�حر�س �أن تكون �ملكاملة 
ت�سمع...و�جعل  حتى  حا�رسة،  وزوجتك 
�سديقك يخربك...وهو حزين، ومنزعج، 
"�رسبته"  �مل�سرتك...قد  �سديقكم  �ن 
بد  وال  و�ملوت،  �حلياة  بني  و�نه  �سيارة، 
من زيارته على وجه �ل�رسعة!! وبهذ� تك�سب 
فرند" يف  "�لقريل  برفقة  يومني،  �أو  يوم 

لك" " قود  �سيتي"...و  "�تالنتك 

بريطانيا  يف  كفيف  م�سلم  طالب  ح�سل   
�إىل  له  دليل  كلب  �إ�سطحاب  حق  على 
جانب  من  مثري�  قر�ر�  يعد  فيما  �مل�سجد 
�الن  وي�ستطيع  �ال�سالمية.  لل�رسيعة  جمل�س 
حممد �أبر�ر خاطري �لذي يبلغ من �لعمر 18 
عاما دخول مكان �لعبادة يف لي�سي�سرت بو�سط 
�لذي  فارجو  له  �ملر�سد  كلبه  مع  �أجنلرت� 

�سيكون عليه �النتظار خارج قاعة �ل�سالة.
�لفتوى  �إن  �الول  �م�س  تقارير  وقالت 
�سدرت بناء على طلب خاطري عقب �سهور 
يف  �ال�سالمي  �ملجل�س  بني  �لتعاون  من 
�الر�ساد.  كالب  ��سحاب  ور�بطة  بريطانيا 
�الر�ساد  كالب  ��سحاب  ر�بطة  وو�سفت 

لكفيف  لالمام  هائلة  "خطوة  باأنها  �لفتوى 
�سعف  من  يعانون  �لذين  و�مل�سلمني  �آخر 

�الب�سار" ورحب بها جمل�س �مل�ساجد.
ومن  "جن�سة"  �ال�سالم  يف  �لكالب  وتعترب 
حممد  وقال  �مل�ساجد.  يف  بها  ي�سمح  ال  ثم 
�سهيد ر�سا مدير جمل�س �الئمة و�مل�ساجد يف 
بريطانيا "�أعتقد �إن تلك �لت�سهيالت للمعاقني 
يف كل �مل�ساجد �جلديدة �سوف تكون جزء� 
�رسوريا يف ت�سميماتها". وقد �أقيمت منطقة 
لي�س�سرت  يف  بالل  جمعية  م�سجد  يف  خا�سة 
تاأدية  �أثناء  فيها  لالنتظار  فارجو  للكلب 

حممد لل�سالة.

اأحد  فوز  اإىل  طريفة  مفارقة  اأدت   
امل�صيحيني بالقرعة املخ�ص�صة الختيار 
الأداء  �صيذهبون  الذين  احلظ  �صعداء 
�صحيفة  وقالت  جمانا.  احلج  فري�صة 
"االأهرام" امل�رصية اإن الواقعة الطريفة 
حدثت حني اأقامت اإحدى �رصكات ال�صلب 
مبنطقة ال�صوي�س �رصق العا�صمة القاهرة 

حفل اإفطار جماعيا لعمالها. وقد اأقامت 
اأ�صماء  على  علنية  قرعة  ال�رصكة  اإدارة 
�صتة  ملنح  بال�رصكة  العاملني  جميع 
اأن  اإال  العام  هذا  احلج  فر�صة  عاملني 
القرعة فجرت مفاجاأة باأن اأحد الفائزين 
بتحويل  ال�رصكة  اإدارة  وقامت  م�صيحي. 

اجلائزة اإىل جائزة مالية.

يف العيد

والعزابية" ذهبية...للمتزوجني  "ن�سائح 

حقائق اأغرب من اخليال
اكرث من %50 من �سكان العامل مل يجروا او يتلقوا مكاملة هاتفية واحدة.التم�ساح ال ي�ستطيع اأن يخرج ل�سانه.من امل�ستحيل ان يلعق ال�سخ�س كوعه.

 اذا عط�ست بقوة، ميكن ان تك�سر �سلعا، و اذا حاولت ان تكتم عط�سة، فانه 
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الزوجة...والر�سالة...وال�سدفة!!

فتوى ت�سمح مل�سلم كفيف ا�سطحاب كلبه اإىل امل�سجد

م�سيحي يفوز بقرعة .. للحج!

�ملقاهي"  �أحد  "ويف  بروكلني  يف 
عربية،  �سيدة  �ملختلطة...�سبطت 
فتاة  مع  حميمة،  جل�سة  يف  زوجها 
"�لهوكة"!!.. يدخنان  رو�سية، 
ت�سك  بد�أت  قد  �لزوجة  وكانت 
و�هتمامه  زوجها،  ت�رسفات  يف 
وخروجه  باأناقته  �ملفاجئ 
 !! �لعمل  بحجة  �لليل  يف  �ملتكرر 
ف�سلت،  ولكنها  مر�قبته،  فقررت 
�ملقربني،  �أ�سدقاءه  �أحد  ولكن 
عنو�ن  و�عطاها  �رسه،  �أف�سى 
لكي  �لتفا�سيل،  وجميع  �ملقهى، 

�مل�سهود... باجلرم  ت�سبطه 
�ملقهى،  وفعال...دخلت 
�لفتاة...وبد�أت  على  وهجمت 
على  وت�رسبها  �سعرها،  ت�سد 
�أنحاء ج�سمها �ملختلفة، و�لفتاة 
�ملذعورة، ت�سيح �إىل �أن متكن، 
�نقاذ  "�ملقهى"...من  رو�د 
بزوجته،  �لرجل  �لفتاة...عاد 
مبا  �أعلم  �لبيت...و�لله  �إىل 
لالأزو�ج!!  عز�ء  حدث...وال 
"�لهوكة"...مع  يدخنون  حتى 

غري زوجاتهم".

حدث يف بروكلني
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بقلم  رئي�س التحرير

ال يزال مطلع ق�سيدة "املتنبي" 
عيد"  يا  عدت  حال  باأي  "عيد 
وال  العيد،  جاء  كلما  علّي  يلح 
على  األح  الذي  ال�سوؤال  يزال 
جميعا،  علينا  "املتنبي"..يلح 

االألف  يقارب  ما  قبل  "املتنبي"،  اطلق  اليوم...ومنذ 
عام، ذلك الت�ساوؤل، واالأمة العربية، متر باأ�سواأ اأحوالها، 
واالن�سان العربي، غريب يف اأر�سه، ال يفهم لغتنا، وال 
نعرف لغته، ولعل ذلك ما عرب عنه "املتنبي"  نف�سه 
"غربة" العربي  عن  حتدث  حني  اأخرى،  ق�سيدة  يف 
يف اأر�سه، فقال..."ولكن العتى العربي فيها...غريب 

تاوجه واليد والل�سان".
ت�ساءل املتنبي..اإن كان العيد قد حمل معه جديدا..
ونحن نت�ساءل معه، ان كان عيد هذا العام، قد حمل 
حدث  االجابة...كما  وت�سفعنا  جديدا-�سعيدا- 

للمتنبي نف�سه!!
الطبقات  من  م�ستعمرا  العربي،  االن�سان  يزال  فال 
النا�س،  عن  نف�سها  عزلت  التي  واملتحكمة،  احلاكمة 
معهم  بها  تعامل  التي  بالطريقة  معهم  وتعاملت 
النهب  زال  وال  اأ�سواأ،  رمبا  بل  قبل-  – من  اال�ستعمار 
زمن  يف  م�ستمرا...كما  ال�سعوب  املنظم...ملقدرات 

اال�ستعمار...ورمبا اأ�سواأ..
من  كثري  يزال  جاثما..وال  االحتالل  يزال  وال 
االأحوال  كانت  كما  متاما  وجوده،  يدعمون  العرب، 
الطائفية، تطل براأ�سها،  الفنت  املتنبي...وعادت  اأيام 
كانت  عام...حني  األف  قبل  االأمور  كانت  كما  متاما 
م�سر ت�ساعد البيزنطيني الروم، لهزمية �سيف الدولة 
احلمداين ال�سيعي...وكما كان الفاطميون، ي�ساعدون 

ال�سليبيني لهزعة االأيوبيني، ال�سنة.
قبل  كانت  كما  قائمة،  املذهبية  اخلالفات  تزال  وال 
الفقر...والظلم...واال�سطهاد  زال  عام..وال  األف 
ذلك  كان  كما  العربي،  االن�سان  على  والغربة..يخيم 

اأيام "املتنبي" !! 
اأو  وا�سح  ب�سكل  قائما  االخوة،  بني  ال�سراع  يزال  وال 
االحتقان  يزال  وال  الواحد،  البلد  اأبناء  بني  م�سترت 
ب�سبب  اأو  الدين-  ب�سبب  اإما  العربي-  عاملنا  يف  كامنا 

الطائفة، اأو ب�سبب التوجه ال�سيا�سي...
مل نتقدم خطوة واحدة نحو حل م�ساكلنا واالعرتاف 
ب�سيطة..نحو  خطوة  جمرد  نخطو  بها..ومل 
نتغلب  اأن  ن�ستطيع  باآلياتها  الدميقراطية...التي 
على اأكرث امل�ساكل...املتاأنية اأ�سا�سا من غياب العدالة- 
القانون  اأمام  اأنهم  النا�س  ...واح�سا�س  وامل�ساركة 

�سواء!! 
ياأتي  اأخرى...ولن  اأعياد  العيد..و�ستاأتي  وياأتي 
العربي... عاملنا  يف  للتغيري  رغبة  ال  اجلديد..الأنه 
بغطاء  القبائل...مدعومة  ت�سيطر...عليه  الذي 

ديني كثيف..ال يب�سر باأعياد حقيقية قادمة.

وكل عام وانتم بخري

اأنا والعيد..واملتنبي !!

"Honey..باي...باي

   اأكرث من �صتة �صنوات، ق�صاها يعمل يف نيويورك...
وحتديدا يف "اأب �صتيت" ...حيث برد ال�صتاء، وحيث 
مع  ال�صعب  يقول...والتعامل  كما  وامللل  الوحدة 
الزبائن...حيث كان يعمل يف "غاز �صتي�صن" كازيه..
يكن  الق�صوى، مل  لل�رصورة  اإال  يكن  يرتك عمله  مل 
الفلو�س  "يبعزق"  املطاعم...اأو  يرتاد  اأو  ي�صهر، 
اإىل  ير�صله،  يك�صبه  ما  كل  كان  بل  يقولون-  – كما 
"الزرقاء" االأردنية...اوال باوال... اأخيه يف مدينة 
فيه،  ي�صكن  بيت  اأمامه  فيجد  يعود  اأن  اأمل  على 
الذي  اأخيه،  اتفاقه مع  كان  يتزوجها، هكذا  وامراأة 
ا�صرتى  اأنه  الهاتفية،  االت�صاالت  خالل  يخربه  كان 
قطعة اأر�س..واأنه بداأ البناء فعال...ثم يقول له..
البالط جاهز...االأبواب جاهزة...وير�صل له �صور 
يعود... لكي  بجد  يعمل  املزعوم...واالأخ  البيت 
اأجل  نهارا...من  ليل  يعمل  التي  االأحالم،  وتتحقق 
مرة  باملزيد،  يطالبه  االأردن  يف  حتقيقها...واالأخ 
اأ�صجار  اأجل  من  اأخرى  للبيت...ومرة  اأثاث  ل�رصاء 

مثمرة لزراعتها حول البيت!!
  وعاد امل�صكني، بعد �صتة اأعوام- ال ميلك يف جيبه- 
عمله... من  اأ�صهر  ثالثة  اآخر  راتب  اإال  يقول-  كما 
عاد يف منتهى ال�صعادة، ليطمئن على بيته اجلديد، 
ولي�صتمتع باالأموال التي من املفرو�س اأن اأخاه يقوم 

بو�صعها له يف ح�صابه ال�صخ�صي...
وكانت املفاجاة �صاعقة...مل يجد اأخاه يف ا�صتقباله 
لنف�صه...رمبا  قال  م�صكلة،  املطار...لي�صت  يف 
يكون م�صغول...وعندما و�صل، وطرق باب اأخيه...
اأخاه نائم... اأن  اأخيه...واأخربته  فتحت له زوجة 
اجلاف،  اال�صتقبال  ب�صبب  غريب،  باح�صا�س  �صعر 

اأن  اأخيه،  اأبناء  اأحد  من  طلب  �صاعة  ن�صف  وبعد 
 – النوم  من  االأخ  وقام   – يراه  لكي  والده،  يوقظ، 
اأن  باالأح�صان، وعندما طلب منه  اأخاه  ا�صتقبل  الذي 
�صاء  ان  له...غدا  له..قال  بناه  الذي  البيت  يرى 
غد... غدا...وبعد  العجلة...وجاء  الله...ملاذا 
اأخاه..كان  اأن  امل�صكني،  مياطل...واكت�صف  واالأخ 
بيت  بنى  فيها...واأنه  ويت�رصف  فلو�صه،  ي�صتعمل 
فعال، ولكن لنف�صه، وعندما حاول اأخاه اال�صتف�صار، 
اأي  اإلك  وقاحة...ما  بكل  له  اأمواله...قال  وطلب 
فلو�س...وعندك ال�رصطة!! ...وعاد االأخ امل�صكني اىل 
"بافلو" و�صاعت �صتة اأعوام من عمره...ق�صاها يعمل 

ك "احلمار" كما يقول !!
و"�صحتني...ونعم االأخوة"

سواليفالأخ الذي �سرق اأخاه !!

�أن يح�سل  �أجل    رتب وخطط، وعمل كل ما يلزم، من 
كارد"... "�لكريدت  �رسب  من  ممكن  مبلغ  �أكرب  على 
وفعال كان �ملبلغ كبري� �إىل حد ما...و�لرجل حزم �أمره 
على �لرحيل، و�لعودة �إىل �لبالد، من حيث �أتى...الأنه 
"كفاها �لله"...وفجاأة �أجل �ل�سفر ملدة �أ�سبوع...ب�سبب 
مر�س زوجته �الأمريكية، �لتي كانت "حتبه جد�"!!..وبعد 
من  خروجها  بعد  �لزوجة  منه  �ال�سبوع...طلبت  �نتهاء 
حتى  جانبها  �إىل  �آخر  �أ�سبوع  ملدة  يبقى  �مل�ست�سفى..�أن 
�مل�ست�سفى،  من  خارجة  �أنها  خ�سو�سا  وحيدة،  تظل  ال 

وبحاجة �إليه �إىل جانبها يف فرتة �لنقاهة..!!
خالل تلك �لفرتة..�أح�س �لرجل، باأنه مر�قب، وميكن �أن 
يقب�س عليه يف �أي حلظة، فما كان منه �إال �أن �أعطى جميع 
ما جمعه من مال...وكان كبري�، �إىل زوجته  "�لوفية"..

حتى يكون يف �الأمان، لو حدث ما كان يتوقعه...وفعال 
مت �لقب�س عليه...و�يد�عه �ل�سجن.

كبرية  �لكفالة...وكانت  دفع  من  بد  ال  كان  يخرج  ولكي 
موجودة...و�لزوجة  �لفلو�س  يهم-  ال  ولكن-  �أي�سا، 
موجودة !!..�ت�سل بها فلم ترد..حاول، وكرر �ملحاولة، 

...I don’t have money عدة مر�ت، �إىل �أن جاءه �لرد
وعندما حاول �ن ي�رسح لها �أن كل �أمو�له معها...كانت 
ز�ل  ال  �جابتها...”Bye Bye Honey”...�مل�سكني 
بالدوالر�ت.. ت�ستمتع   "!! "�ملخل�سة  هناك...و�لزوجة 

ةقدميا قالو�...ما جمعته �لرياح...تاأخذه �لزو�بع!!

اأنتم كذلك "اأ�سراركم يف بري"
ابعثوها لنا على االمييل :

ghorbanews1@yahoo.com
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التلفزيون...والبداية!!
كمذيع  �ل�سحفي  �سيفنا-  يقول  عملي-  بد�أت 
�الأردين،  �لتلفزيون  يف  �أخبار  ومر��سل 
وكان  �سنو�ت،  ثالثة  من  باأقل  تاأ�سي�سه  بعد 
1967..�نتقلت  عام  �ر�ساله  بد�أ  �لتلفزيون 
جمل�س  يف  لالإعالم،  مدير�  للعمل  بعدها 
يف  للعمل  �نتقل  �أن  و�الأعيان..قبل  �لنو�ب 
�لد�ستور،  �ل�سعب،  �الأردنية،  �ل�سحف  معظم 
�لر�أي، كاتبا غري متفرغ..�إىل �أن تقاعدت من 
�لوظيفة �حلكومية عام 1999 بعد �أن �م�سيت 
عاما...كانت  وع�رسين  �لت�سعة  قر�بة  فيها 
�حباط... وحلظات  �سعادة  بلحظات  مليئة 
�أكرث  �الحباط،  حلظات  كانت  فقد  وللحق، 
�لتعاطي  يف  �حلكومي  �لروتني  ...ب�سبب 
�لعادل  �لتقييم  غياب  وب�سبب  �ملهنة،  مع 
جدد  زمالء  �أن  جتد  و�ملن�سف...حيث 

بتدريبهم،  �أنت  وتقوم  ب�سنني،  بعدك  ياأتو� 
وتعليمهم...ثم يف وقت ق�سري، يتجاوزونك 
�لو��سطة  متقدمة...ب�سبب  مر�كز  فياأخذو� 
�لذي  �لعربي،  �لو�قع  يف  لالأ�سف،  �ملنت�رسة 

تغيب فيه �ملعايري- يكمل �سيفنا م�ستطرد�- 
�لفرق بني �ملجتمعات �ملتقدمة و�لدميقر�طية، 
رعاية  هو  متقدمة،  �لغري  �ملجتمعات،  وبني 
يتاح  بحيث  �ملبدعني،  وتقدير  �ملو�هب، 
ويرغب  له،  مهياأ  هو  ما  عمل  �سخ�س،  لكل 
عليه،  مفرو�س  هو  ما  ممار�سته...ال  يف 
وهذ� هو يف ر�أيي ما مييز �ملجتمع �الأمريكي 
عامة...�حت�سان  �الأوروبي  و�ملجتمع 
�أن �سيادة  !! كما  �لعقول �ملبدعة..ورعايتها 
�أمريكا،  �إىل  كلما جئت  �مل�سها  �لتي  �لقانون 
�حلقيقية  �لعظمة  �رس  �أح�س  با�ستمر�ر  جتعلني 

لهذ� �لبلد.
�لفروقات بني �ملبدع.. تر�عي  يف دولنا ال 

�ملعيار  �ملبدع،  وغري 
ولي�س  �لو��سطة،  هو 
يف  و�الخال�س  �البد�ع 
...و�اللتز�م  �لعمل، 
عندما  بالقو�نني، وحتى 
فاأنهم  مبدعا  تكون 
�سيا�سة  �سدك  ميار�سون 

�الق�ساء..
�لذي  و�الق�ساء...هو 
يحبط �ملو�هب، ويعيقها 
هو  وهذ�  �لتقدم  عن 
�لنظام �ل�سائد يف �لدول �لنامية كلها ووطننا 

�لعربي جزء منها !!
بني  ت�ساوي  �لتي  �لقو�نني  غياب  �أن  كما 
�نهم  �أ�سا�س  على  معهم  وتتعامل  �لنا�س، 
عاملنا  يف  �مل�ساكل  م�سكلة  مو�طنني..هو 

�لعربي...
�أجدها  ومل  �لفر�سة  تاتي  ذلك..مل  ب�سبب 
�لقطاع �خلا�س، ولي�س يف  متاأخر� ويف  �إال 
�لو��سطة،  على  يقوم  �لذي  �حلكومي،  �لعمل 
�لتقدير  عن  بعيد�  �ل�سخ�سية،  و�لعالقات 

�حلقيقي جلهد �الن�سان!!
�سيحان ورئا�سة التحرير!!

لتحرير  رئي�سا  عملت  �خلا�س  �لقطاع  يف 
جريدة "�سيحان" �الأ�سبوعية...وعملت مدير� 
يعزيني.. "�الجتاه"..وما  جريدة  لتحرير 

كما  �ملهنة  مار�ست  �سيفنا..�أنني  يكمل 
�أردتها، وكما �حببتها، وعلى �متد�د م�سريتي 
�ل�ساأن  يف  للكتابة  مياال  كنت  �ل�سحافة،  يف 
�ملحلي، ومعاجلة �لق�سايا �لتي تهم �ملو�طن 
�أن  د�ئما،  �لعادي...معتقد�  و�الن�سان 
مرتبطة  خ�سو�سية،  فيها  �ملحلية،  �ل�سحافة 

بهموم �لنا�س، ونب�س �ل�سارع.
امللك ح�سني واللقاء االأول

ح�سني... �مللك  فيها  �لتقى  مو�قف  وعن 
مع  لقاء  ن�سميه  �أن  ميكن  ما  يقول...�أول، 
"�مللك ح�سني"، كان بعد تخرجي من �جلامعة 
م�سكلة  �أي  هناك  تكن  ومل  و�حدة،  ب�سنة 
�لوقت،  ذلك  يف  وظيفة  على  �حل�سول  يف 
فقد  ذلك  ومع  �جلامعة،  خلريج  خ�سو�سا 
عمل  بدون  �لتخرج-  بعد  كاملة-  �سنة  بقيت 
ب�سبب رغبتي يف �لعمل ك�سحايف، و�نتظاري 
هناك  كان  �لوقت،  ذلك  يف  �لفر�سة،  لتلك 
ع�سائر  �أبناء  من  مع عدد  �مللك  عقده  �جتماع 
بني  من  وكنت  �مللكي،  �لديو�ن  "مادبا" يف 
�لذين ذهبو�، وهناك عربت للملك عن رغبتي 
للعمل يف �حلكومة، ومل �أحدد �أي عمل،  بعد 
�أيام مت �الت�سال بي، وعر�س علي جمموعة 
من �لوظائف وكان علي �أن �أختار، فاخرتت 
�لذي كان يف  �الأردين،  �لتلفزيون  �لعمل يف 
بد�ياته، و�سادف تعييني مرور �أربعة �أعو�م 
حفل  ح�رست  حيث  �لتلفزيون،  تاأ�سي�س  على 

تكرمي 

كتب: حممود الروا�سدة:

لي�س �سهال اأن حتاور �سحفيا، اأم�سى يف املهنة قرابة اأربعني عاما، وال زال ميار�سها، 
رئي�سا للتحرير، وم�ست�سارا اعالميا يف جريدة "�سيحان" اأ�سهر ال�سحف االأ�سبوعية، 

االأردنية، واأكرثها اثارة، واختالفا...خالل زيارته – لنيويورك- وقيامه بزيارة مقر 
اجلريدة، التقيناه...وا�ستدركنا معا اأيام ال�سحافة اخلوايل ويف درد�سة ق�سرية وعلى 

فنجان قهوتنا املعتاد، كان اللقاء مع "عي�سى ال�سوابكة"..ال�سحفي الذي بدا عمله 
مرا�سال ومذيعا لالأخبار يف التلفزيون االأردين.

عي�سى ال�سوابكة: امللك ح�سني
قهوة قهوةفنجان  فنجان 
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كان ال�سبب يف كوين �سحفيا... 
قهوة قهوةفنجان  فنجان 

�الأ�سخا�س  بينهم  ومن  فيه،  للعاملني  �أقيم 
بتغطية  يقومون  كانو�  حني  �أ�سيبو�  �لذين 
ق�سف �لطري�ن �ال�رس�ئيلي، ملرتفعات �ل�سلط، 
 ،1967 حزير�ن  عدو�ن  �أثناء  وعمان، 
�ال�رس�ئيلية،  �لطائر�ت  �أحد  قامت  حيث 
جنو�  �سيارتهم...لكنهم  على  �لنار  باطالق 

باأعجوبة!!
امللك وكي�سينجر...وكا�س الع�سري !!

و�أثناء   1972 عام  يف  كان  �لثاين،  �للقاء 
كفريق  ��ستدعاءنا،  مت  حني  رم�سان،  حرب 
لقاء  لتغطية  �مللكي،  �لديو�ن  �إىل  تلفزيوين، 
�خلارجية  كي�سنجر" وزير  "هرني  مع  �مللك 
�الأمريكية، �لذي كان يقوم بجوالت مكوكية، 
�لعربية،  �ملو�جهة  ودول  ��رس�ئيل،  بني 
جاء  حتى  �سباحا،  �لثانية  �ل�ساعة  وذهبنا 
�مللك  وكان  ��رس�ئيل،  من  "كي�سنجر" قادما 
جل�س  �أن  وبعد  بانتظاره،  �لوزر�ء  ورئي�س 
و�ح�رسو� �لع�سري، وكان �ل�ساب �لذي يقدم 
�لع�سري متعبا، ويف حالة نعا�س �سديد – كما 
يبدو- لذ� عندما �قرتب من "كي�سنجر"...فقد 

تو�زنه ف"�نكب" كاأ�س �لع�سري على مالب�س 
"كي�سنجر"...

�مللك  خالله  �نفجر  طريفا،  موقفا  كان 
كي�سنجر.. �أما  بال�سحك،  و�حلا�رسين 
بب�ساطة...وقال  �الأمور  ياأخذ  �أن  فحاول 

... ”Good Luck“ جملة و�حدة فقط
�نتهى �للقاء، وكان على "كي�سنجر" �أن يغادر 
�إىل "دم�سق" مبا�رسة، وكان علينا �أن نتبعه، 

�أي�سا، ودون �أن ننام.
وو�سلنا �إىل دم�سق، و�إىل �لق�رس �جلمهوي، 
وهناك ��ستمع "كي�سنجر" �إىل �رسح مطول من 
وتاريخهم،  �لعرب،  حول  �الأ�سد،  �لرئي�س 
و�أ�سحاب  ح�سارة،  �أ�سحاب  كونهم  وعن 
و�لثقايف  �لعلمي  �لدور  وعن  حق، 
و�مل�سلمون،  �لعرب  لعبه  �لذي  و�حل�ساري 
�أن ي�ستمع، و�أن يبدي  كان متعبا وكان عليه 
�هتمامه، وتفهمه، يبدو �أنه مل يكن حمظوظا 

يف �الجتماعني !!
اال�ساءة املتعرثة

عندما  �لثمانينات،  يف  كانت  �الأخرية  �ملرة 

جاء فريق تلفزيوين بلغاري، الجر�ء مقابلة 
جتهيز  �لله..ومت  رحمه  ح�سني"  "�مللك  مع 
بد�ئية،  �الأجهزة  كانت  للت�سوير،  �ملكان 
�ل�ساب  بذل  وقد  �ليوم،  هي  كما  تكن  ومل 
لتجهيز  كبري�  جهد�  �ال�ساءة،  عن  �مل�سوؤول 
على  وجل�س  �مللك  دخل  وعندما  �ال�ساءة، 
�نطفاأت  �ملقابلة،  لبد�ية  ��ستعد�د�  �لكر�سي 
�ال�ساءة..كان موقفا حمرجا، و�سعبا جد� 
عن  "�مل�سوؤول  �ل�ساب  على  خ�سو�سا  علينا، 

�ال�ساءة".
وبعد  �سيئا،  يقل  ومل  جال�سا،  �مللك  ظل 
بني...ممكن  يا  "�ي�س  �ل�ساب،  �ساأل  قليل 
ت�سعلو�  ما  نت�سور...�لليلة؟!"...ولي�س 
منتهى  يف  وكان  �ل�ساب،  �ال�ساءة؟..فقال 
ننتظر ملدة  �أن  �سيدي يجب  �ال�سطر�ب...يا 
�ال�ساءة،  جهاز  يربد  حتى  دقائق،  خم�س 
دقائق... �خلم�سة  ت�سغيله...ومرت  ونعيد 
ف�ساأله �مللك...�الأمور جاهزة �الآن؟..�أجاب 
خربانة"...هنا  "�للمبة  �سيدي  يا  �ل�ساب، 
ت�سلحها؟!  ال  ي�سحك..ملاذ�  وهو  �مللك  قال 
وتبدد  �إلك"..�سحكنا  �أنا  ��سلحها  بدك  وال 

درجة  على  �مللك  �ملحرج...كان  �ملوقف 
عالية من �لدماثة و�للطف. ال ميكن و�سفها، 
�نزعاجه،  �أو  غ�سبه  يبدي  �أن  يحاول  ومل 
معنا  يتحدث   �أن  خاللها  حري�سا،  كان  بل 

ويالطفنا..وكاأن �سيئا مل يكن.
طرائف االأخطاء املطبعية

من �الأخطاء �ل�سحفية �لطريفة، �لتي تن�ساأ عن 
نقطة  مو�سع  تبديل  �أو  حرف،  نغيري  جمرد 
بد�ية  يف  يح�رسين...�نه  �ل�سو�بكة،  يقول 
عملي �ل�سحفي، مت تعيني مفتي جديد للمملكة، 
�الأوىل... �ل�سفحة  على  �خلرب  نزل  وعندما 
تعيني مغني جديد للمملكة...بدل تعيني مفتي 
مغني... و��سحة...بني  و�ملفارقة   !!

ومفتي!!
عند هذه �لنقطة، �لطريفة، توقفنا عن �رت�ساق 
لود�ع  متهيد�  قهوتنا،  من  �الأخرية،  �لقطرة 
متاأهبا  �أمتعته،  يحزم  كان  �لذي  �سيفنا، 
للعودة �إىل "عمان"...للحاق بحفل �لتكرمي، 
�لذي ينتظره هو وجمموعة �سغرية من �لرعيل 

�الأول، على يدي �مللك عبد �لله �لثاين"..   
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يعد تناق�س �ملخزون �ملائي من �أكرب �لتحديات �لتي تو�جه 
�رتفاع  على  تقع  �لتي  �سنعاء  �لعا�سمة  يف  ال�سيما   ، �ليمن 
2400 مرت عن �سطح �لبحر وتبعد عن �قرب نقطة منه بحو�يل 
باملياه  �لعا�سمة  تزويد  �إمكانية  يعيق  مما  مرت�  كيلو   160
�ملناطق  ووعورة  �مل�سافة  لطول  نتيجة  �لبحر  من  �ملحالة 
تعر�س  دون  �أخرى حتول  بد�ئل  عن  �لبحث  يحتم  ما  �جلبلية 

�ملدينة لكارثة حمققة. 
و�لباحثني  و�ملخت�سني  �خلرب�ء  من  عدد  عليه  �جمع  ما  هذ� 
للدر��سات  �سباأ  مركز  نظمها  نقا�سية  حلقة  خالل  موؤخر� 
�الإ�سرت�تيجية يف �لعا�سمة �سنعاء وذهبو� يف مد�خالتهم �إىل 
�إد�رة  طريقة  فاإن  �ملائي  �ملخزون  �سح  من  �لرغم  على  �أنه 
�ملياه ت�ساهم �إىل حد كبري يف هدر �ملتاح من �لرثوة �ملائية. 
ويف هذ� �ل�سياق يقول �لدكتور نا�رس �لعولقي وزير �لزر�عة 
�الأ�سبق �أ�ستاذ �القت�ساد يف جامعة �سنعاء : نعرف �أن �لتخطيط 
�القت�سادي و�الجتماعي يف �ليمن بد�أ كرب�مج يف عام 1973 
بتنفيذ �لربنامج �الإمنائي �لثالثي ثم ��ستمرت �خلطط �خلم�سية 

قبل توحيد �سطري �ليمن وبعد �لوحدة. 

يف  �لتو�سع  هي  للحكومة  �لبد�ية  منذ  �ملعلنة  �ل�سيا�سة  وكانت 
ومنذ   ، �جلوفية  �ملياه  على  تعتمد  و�لتي  �ملروية  �لزر�عة 
�ملغرتبون  وبد�أ  لال�ستثمار  تتجه  �لدولة  بد�أت   1973 �لعام 

ي�ستثمرون يف هذ� �ملجال فتو�سعو� بحفر �الآبار. 
ونتيجة لتز�يد عدد �ملغرتبني و�لقرو�س ، فقد �أدى كل ذلك 
�إىل �زدياد ن�سبة �لدخول وبالتايل �رتفع �لطلب على �ملنتجات 
�إدخال  هذ�  على  �ساعد  وطبعا   ، و�لقات  كالفاكهة  �لزر�عية 
�لتكنولوجيا �حلديثة، كان �الإن�سان ي�ستفيد من �ملياه �ل�سطحية 
قبل وجودها ويحفر �لنا�س �الآبار باليد �إىل 30 �أو 40 مرت� 

كحد �أق�سى. 
وقد حدث �لتو�سع �لكبري للحفر يف �ملحافظات �ل�سمالية فبعد �أن 
كان �إجمايل �مل�ساحة �ملروية من مياه �الآبار يف عام 1974 
حو�يل 30 �ألف هكتار بلغت �مل�ساحة �ليوم �أكرث من 400 �ألف 

هكتار مما � �أدى �إىل ��ستنز�ف كبري، للمياه �جلوفية. 
و�أهملت  �ملطرية  بالزر�عة  �الهتمام  تر�جع  وباملقابل 
و�سل  و1977   1976 مو�سم  ويف  �لزر�عية،  �ملدرجات 
�نه  �إال  طن  �ألف  و200  مليون  �إىل  �حلبوب  من  �ليمن  �إنتاج 

�لزر�عة  �إهمال  نتيجة  �لن�سف  �إىل  نزل  �الأخرية  �ل�سنو�ت  يف 
�ملطرية و�الجتاه �إىل �لزر�عة �ملروية . 

�لدكتور خليل �ملقطري �أ�ستاذ �مل�ساقط �ملائية يف جامعة ذمار 
�جلافة  و�سبه  �جلافة  �ملناطق  �سمن  ت�سنف  �ليمن  قال:�أال�إن 
و�الأمطار فيها قليلة ال تتجاوز يف �الأر��سي �ملطرية 800 ملي 

و�أن ح�سة �لفرد ال تتجاوز 125 مرت مكعب يف �لعام. 
فيما خط �لفقر �ملائي يحدد عامليا بـ 1200 مرت مكعب للفرد 
ت�ساعف  مع  و�نه  مائيا  �لبلد�ن  �أفقر  من  �ليمن  �أن  يعني  مما 
�الإ�سكالية  فاإن  �لقادمة  �ل�سنة  �لع�رسين  خالل  �ل�سكان  �أعد�د 
لتاريخ  �لرجوع  �إىل  د�عيا  �الآن  من  لها  �ال�ستعد�د  تتطلب 
�ملياه  خمزون  على  حافظت  �لتي  �لتقنيات  ال�ستلهام  �ليمنيني 
عمليا  ثبت  �لتي  �ملدرجات  بناء  ومنها  �لتاريخ  عرب  �جلوفية 
�أنها تزيد من ن�سبة �حل�ساد �ملائياأال و�رتفاع خمزونه �جلويف 
.وجمانبة �ال�ستحد�ث �لتي �أ�رست بت�رسب �ملياه �إال �الأعماق 

مثل حماية تعز من �ل�سيول �لتي مل تر�ع هذ� �لبعد. 

تناق�ص املخزون املائي يف اليمن يهدد م�ستقبل الأجيال املقبلة

االنق�سام الفل�سطيني ميتد اإىل 
موعد وعدد اأيام عطلة عيد الفطر

 

بني  �ملحتدمة  �لد�خلي  �لفل�سطيني  �النق�سام  حالة  �متدت 
حتكمها  �لتي   ، �لغربية  �ل�سفة  يف  �الأعمال  ت�سيري  حكومة 
حركة فتح ، و�حلكومة �ملقالة يف غزة بقيادة حركة حما�س 
�أيام عطلة عيد �لفطر يف ظل ت�سارب لدى  �إىل موعد وعدد 

�ملوظفني بني قر�ر�ت �جلهتني.
موعد  حتديد  على  �لله  ور�م  غزة  يف  �حلكومتان  و�ختلفت 
�الأعمال  ت�سيري  حكومة  �أعلنت  �أن  بعد  �لفطر،  عيد  عطلة 
�سباح  من  �عتبار�  �ستبد�أ  �لعطلة  �أن  فيا�س  �سالم  برئا�سة 

�لثالثاء �ملقبل وحتى م�ساء �ل�سبت �لذي يليه.
ويف �ملقابل حددت �حلكومة �ملقالة برئا�سة �إ�سماعيل هنية 
وحتى  �ل�سبت  يوم  �سباح  من  �عتبار�  �لعيد  عطلة  غزة  يف 
�سباح �الأحد بعد �ملقبل، وذلك يف �أجازة متتد لثمانية �أيام 
وقالت  �لله.  ر�م  حكومة  عطلة  عن  �أيام  �أربعة  وبزيادة 
يج�سد  �حلكومتني  قبل  من  �الإعالن  هذ�  �إن  فل�سطينية  مو�قع 
�لتو�سل التفاق  �إمكانية  و�الن�سقاق وعدم  �النف�سال  حالة 
جهود�  �لعربية  و�جلامعة  م�رس  فيه  تبذل  وقت  يف  د�خلي 
�سامل  وطني  حو�ر  و�إطالق  �لفرقاء  بني  �جلمع  �أجل  من 

للم�ساحلة بني فتح وحما�س.

املنامة- علي ربيع
�رسعية  حمكمة  رف�ست 
من  م�سلم  تزويج  بحرينية 
هذه  وطالبت  م�سيحية، 
�الأخرية بالدخول يف �الإ�سالم 
وقالت  �لزو�ج.  �إمتام  قبل 
موظفًا  �إن  "�الأيام"  �سحيفة 
طلب  �جلعفرية  باملحكمة 
�أن  �ملتوقعة  �لزوجة  من 
لتنطقها  �ل�سهادتني  حتفظ 
�إجر�ء  يف  �لقا�سي  �أمام 
"�سكلي" الإيقاع �لزو�ج، لكن 
قا�سيا يف نف�س �ملحكمة قال 
�لق�سية  �إن  نت"  لـ"�لعربية 
"�أعمق وهي م�ساألة خالفية بني 
�لعلماء". وتعتمد �ملحكمتان 
�ل�سنية و�جلعفرية  �ل�رسعيتان 
�سو�بط  على  �أحكامها  يف 
م�سطلح  تف�سري  يف  خمتلفة 
جّوز  و�لذي  �لكتاب"  "�أهل 
�لزو�ج  �لكرمي  �لقر�آن  فيه 
و�لن�رس�نية.  �ليهودية  من 
بهذه  �ملحكمتان  وت�سمح 

�لزيجات يف ظروف معينة. 

خالف العلماء 
وقال �لقا�سي ح�سن �لع�سفور 
�لذي �طلع على �أور�ق �لق�سية 
عدم  �الحتياط  "�لقول  �إن 
�أقو�ل  بح�سب  �لزو�ج  �إمتام 
حني  يف  �ملتقدمني  �لعلماء 
�أن هناك �أقو�اًل �أخرى لعلماء 
هذ�  جو�ز  ترى  متاأخرين 
�لزو�ج مثل �ل�سيد �أبو �لقا�سم 
كبري  عر�قي  )مرجع  �خلوئي 

تويف بد�ية �لت�سيعينات(".
ت�سمح  �ملحكمة  �أن  و�أ�ساف 
باإمتام  �الأحيان  بع�س  يف 
يكونا  �أن  مثل  �لزيجات  هذه 
قد تزوجا يف �خلارج �أو يف 
و�أ�سار  �ملري�ث.  مو��سيع 
باإمكان  �أنه  �إىل  �لقا�سي 
يوثق  �أن  �لق�سية  �ساحب 
�ملدنية  �ملحكمة  يف  زو�جه 

كحل بديل وقانوين.
نطق  قبول  �لقا�سي  ورف�س 
�ل�سهادتني "�سكليًا" موؤكدً� �أن 
�ملحكمة تعتمد "�سو�بط منها 
�إىل  �لدخول  يف  �لفرد  قناعة 

و�لتز�م  عدمه  من  �الإ�سالم 
و�حلقوق  بالو�جبات  �لفرد 

�لدينية".
تنديد حقوقي

جمعية  �أ�سدرت  جانبها،  من 
حقوق  ملر�قبة  �لبحرين 
فيه  عربت  بيانًا  �الإن�سان  
عن "قلقها �لكبري" من �إجر�ء 
تخوفها  و�أبدت  �ملحكمة. 
"يوؤثر )�الإجر�ء( على  �أن  من 
�ل�سجل �لدويل للحرية �لدينية 

مبملكة �لبحرين".
غري  �إح�سائيات  وبح�سب 
�مل�سيحيني  عدد  فاإن  ر�سمية 
من خمتلف �ملذ�هب ي�سل �إىل 
يتجاوز  ال  مبا  �سخ�س   400
�ل�سكان  جمموع  من   1%
 600 حو�يل  عددهم  �لبالغ 
يتجاوز  فيما  مو�طن،  �ألف 
 30 �لو�فدين  عدد �مل�سيحيني 
 16 �لبحرين  وت�سم  �ألفا، 

كني�سة مرخ�سة.

رغم اأن القراآن يحلله...

حمكمة �سرعية بحرينية ترف�ص تزويج م�سلم من م�سيحية

كتب حممد ر�سيد 

�أو�سى تقرير الإد�رة "�لبحوث و�لتاأليف 
�الإ�سالمية  �لبحوث  مبجمع  و�لرتجمة" 
باالأزهر مب�سادرة كتاب ملوؤلف فرن�سي 
عليه و�سلم،  �لله  للنبي حممد �سلى  ي�سئ 
باالإ�سالم  "نزل  باأنه  �الدعاء  خالل  من 
رغم  للعرب،  وملك  زعيما  يكون  حتى 
�أنه من قبيلة مغمورة ومل يعلم بها عدد 
كبري �لنا�س يف �سبه �جلزيرة �لعربية يف 

ذلك �لوقت". 
�أع�ساء  �أحد  �أعده  �لذي  �لتقرير  و�أكد 
�ملجمع، �أن �لكتاب �لذي يحمل عنو�ن: 
هرني  �لفرن�سي  للكاتب  حممد"  "حياة 
فلرز يحمل جتريحا و�إ�ساءة بالغة بحق 
ويتناول  و�سلم،  عليه  �لله  �سلى  �لنبي 
حياته ب�سكل فيه �إ�ساءة وتزييفا للحقائق 

�لعلمية.
قد  �لقاهرة  جمارك  �إد�رة  وكانت 
جممع  �إىل  �لكتاب  من  ن�سخا  �أر�سلت 

وتو�سيح  ملر�جعته  �الإ�سالمية  �لبحوث 
�لر�أي �ل�رسعي قبل �ل�سماح بدخوله �إىل 

�الأ�سو�ق �مل�رسية.
و�أو�سح �لتقرير، �أن �لكتاب تناول ن�سل 
�لر�سول وم�سريته وحياته ب�سكل مغلوط 
يجعل من �لر�سول �سخ�س ي�سعى للمنا�سب 
من خالل �لدعوة للدين �الإ�سالمي، حتى 
يتزعم �الأمة �الإ�سالمية، غري �أن �لتقرير 
على  �لكتاب  زعمه  ما  بعر�س  طالب 

علماء �الإ�سالم للرد عليه مبو�سوعية.

و�سفه باأنه من قيبلة مغمورة..وباحث عن املنا�سب

كتاب فرن�سي ي�سيء للنبي حممد
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بها  �أدىل  �لتي  �لت�رسيحات  ت�سببت 
�مل�سلمني  لعلماء  �لعاملي  رئي�س �الحتاد 
�تهم  و�لتي  �لقر�ساوي،  يو�سف  �ل�سيخ 
�ملجتمعات  غزو  مبحاولة  �ل�سيعة  فيها 
قام  و�جلد�ل،  �لهياج  من  بحالة  �ل�سنية 
�لقطريني  �ملحامني  من  عدد  �إثرها  على 
بال�رسوع يف رفع دعوى �سد �لقر�ساوي 
قر�ر  و�إ�سد�ر  قطر  من  بطرده  للمطالبة 

بـ"�حلجر عليه" و�إحالته لد�ر م�سنني.
�الإليكرتونية  "�لوئام"  جريدة  وذكرت 
من  عدًد�  ي�سم  قطري  فريق  �أن 
�ملحامني و�لنا�سطني �حلقوقيني برئا�سة 
�ملحامي �ل�سعودي �أمني طاهر �لبديوي 
بحق  م�ستعجلة  ق�سائية  دعوى  رفع 
�لقر�ساوي، متهمينه بـ"�إثارة �لفتنة بني 
فيها  يقيم  �لتي  قطر  و�ل�سنة" يف  �ل�سيعة 

�ل�سيخ �مل�رسي �ل�سني.
ومن بني �لتهم �لتي حتملها �لدعوى :
. �مل�سلمني  بني  �لفتنة  نار  • �إ�سعال 

�مل�سلمني  من  طائفة  على  �لتطاول   •
�لتحري�س  و  �سمعتها  ت�سويه  و  )�ل�سيعة( 

�سدها .
يف  قذفها  و  �ل�سيعية  �لطائفة  تكفري   •

خطبه .
باليهود  �لطائفة  بهذه  �مل�سلمني  • ت�سبيه 

و �خلونة .
�سيعة . علماء  و  على رموز  • �لتطاول 
بني  �ل�سيعة  و  �ل�سنة  �لفتنة بني  • �إ�سعال 

�ملو�طنني يف دولة قطر .
قدمها  �لتي  �التهام  الئحة  يف  جاءت  و 

فريق �الدعاء �ملطالبة بـ :
. تعزيره  و  �ملتهم  معاقبة   1-

�لتي  منه  �لقطرية  �جلن�سية  �سحب   2-
منحت له منذ فرتة .

دولة  من  طرده   3-
قطر "قطًعا ل�رسه" .

�الدعاء  فريق  وطالب 
�التهام  الئحة  يف 
�ل�رسعية  �ملحكمة  يف 
هيئة  �لدوحة  مبدينة 
قر�ر  باإ�سد�ر  �لق�ساء 
�حلجر على �ملتهم نظًر� 
لكرب �سنه و �إحالته �إىل 
لرعايته  �مل�سنني  د�ر 
يف حال تعذر حماكمته  

.
�ل�سيخ  وكان 
�رسح  قد  �لقر�ساوي 
جريدة  مع  حو�ر  يف 
�ليوم"  "�مل�رسي 
�مل�ستقلة  �مل�رسية 
باأن "�ل�سيعة م�سلمون، 

يف  يكمن  وخطرهم  مبتدعون،  ولكنهم 
حماولتهم غزو �ملجتمع �ل�سني".

و�أكد يف بيانه �أنه �سارح بر�أيه �ل�سابق 
�آيات �لله حينما ز�ر �إير�ن منذ نحو ع�رس 
خطوط  "هناك  لهم:  قال  حيث  �سنو�ت، 
تتجاوز،  وال  تر�عى  �أن  يجب  حمر�ء 
منها �سب �ل�سحابة، ومنها ن�رس �ملذهب 

)�ل�سيعي( يف �لبالد �ل�سنية .
م�رسيون  �سيا�سيون  خرب�ء  ورف�س 
�أن  موؤكدين  �لقر�ساوي،  ت�رسيحات 
�إثارة م�ساألة �ملد �ل�سيعي و�خلالفات بني 
ح�سا�سية  تثري  و�ل�سيعي  �ل�سني  �ملذهبني 
�رسوره  حول  �لدعو�ت  ويف�سد  �سديدة 

�لوحدة.
�أر�ءهم  يف  �ل�سيعة  علماء  �ختلف  كما 
و�لرد  �لقر�ساوي  مع  �لتعامل  حول 

عليه حيث نقلت جريدة "�ل�رسق �الأو�سط" 
�ل�سيعي  �ملرجع  من  �ملقربني  �أحد  عن 
لن  �أنه  �لله  ف�سل  ح�سني  حممد  �للبناين 
حول  �لقر�ساوي  مع  �سجال  يف  يدخل 
هذ� �ملو�سوع، لكنه �أ�سار �ىل �أن "ثمة 

رد� يدر�س".
�ل�سيعي  �للبناين  �ملفكر  طالب  كما 
جعل  بـ"عدم  فح�س  هاين  �ل�سيد  �لبارز 
و�لرد  �لقر�ساوي  �ل�سيخ  ت�رسيحات 
�ل�سني  �مل�سلم  �لعام  �لر�أي  ت�سغل  عليها 

و�ل�سيعي �ملحتقن طائفيا بالفعل".
و�سفه  ما  مبر�جعة  فح�س  وطالب 
يكون  �أن  مقرتحا  �لتقريب"  بـ"مد�خل 
�لتقريب من خالل �لرتكيز على �مل�سالح 
عن  بعيد�  �ملذهبني  �أهل  بني  �مل�سرتكة 

مناق�سة �لتاريخ وما جرى فيه.

مطالبني بتحويله لدار امل�سنني، و�سحب جن�سيته !!

حمامون �سعوديون وقطريون، يدعون ملحاكمة القر�ساوي !!
توافق حزب اهلل واحلريرى يفتح 

مو�سم امل�ساحلات فى لبنان

�لتقدمى  �حلزب  بني  �للقاء�ت  تعاود  �خلوري*:  �أ�سعد 
�ال�سرت�كى �لذى يقوده وليد جنبالط و"حزب �لله" فى �إطار 
�مل�ساحلات  و�جر�ء  �لفريقني،  جمهور  بني  �لو�سع  تطبيع 
لبنان و�ملنطقة، بعد  �أبو�ب مرحلة مف�سلية من تاريخ  على 
و�الأمنية،  �ل�سيا�سية  �ملفاو�سات  من  �أوىل  ر�سمية  جولة 
�لوزير طالل  منزل  �ملا�سي، عقدت فى  مايو  �ثر حو�دث 

�ر�سالن.
مير  �لتى  �لق�سوى  �خلطورة  �ل�سيا�سيان  �لفريقان  ويدرك 
بها لبنان خالل �ل�سهرين �ملقبلني، وهما �أ�سوة بغريهما من 
�الفرقاء �ل�سيا�سيني، ومدى �أهمية �إقفال �لثغر فى �ل�ساحة 

�لد�خلية، خ�سية هبوب رياح �حلرب �لتى يخ�ساها �جلميع.
�خلالفات  �إىل  �مل�سيحيون  ينزلق  �ن  يخ�سى  حني  وفى 
م�ساحلات  "�مل�ستقبل" �إىل  تيار  يذهب  �مل�سلحة،  �لد�خلية 
لعقد  �لرتتيبات  ��ستكمال  �نتظار  فى  و�لبقاع،  �ل�سمال  فى 

م�ساحلة بريوت.
ت�سري �مل�ساحلة مع "حزب �لله" على خطني متو�زيني، و�حد 
على متا�س مع وليد جنبالط، مبتابعة حثيثة ودور رئي�سى 
على  �أ�سا�سا  يرتكز  �مل�ستقبل"  "تيار  مع  و�آخر  الر�سالن، 
�أ�سا�سية  ركيزة  �مل�ساحلة  وهذه  بريوت.  م�ساحلة  تاأمني 
جترى  �سيا�سية،  م�سادر  وبح�سب  لبنان،  عليه  يقبل  ما  فى 
موعد  ويقرتب  و�ساق،  قدم  على  �مل�ساحلة  هذه  ترتيبات 
�سعد  �لنائب  �مل�ستقبل"  "تيار  رئي�س  بني  بلقاء  تتويجها 
�حلريرى و�الأمني �لعامل لـ"حزب �لله" �ل�سيد ح�سن ن�رس�لله، 
من خالل �لعمل على تذليل عقدة مكان �للقاء. وال �سيما �ن 
للحريرى روؤيته ولي�س �رسوطه �خلا�سة �إىل مكان �للقاء، �ذ 
�ن �جلرح ال يز�ل طريا، و�أى مكان ال يتالءم مع تد�عيات 

ما ح�سل فى بريوت قد ال تكون له نتائجه �اليجابية.
من هنا جاء قول ن�رس�لله �ن "حو�دث بريوت �أنقذت �لبلد 
�مل�ساحلات  م�سار  ��ستفهام، حول  فتنة" ليطرح عالمة  من 
فوز  عن  يتحدث  يز�ل  ال  خطاب  ظل  فى  حتقيقها،  وقرب 
فريق وخ�سارة فريق �آخر. لكن ثمة �نطباعا �ن معظم �فرقاء 
�الأكرثية يحاولون تخطى هذه �لعبارة، و�در�جها من �سمن 
ال  �لتفاو�س  �سقوف  ورفع  �ملتبادلة  و�ل�رسوط  �ل�رسوط 
�ملو�كبة  �ال�سرت�كى  �حلزب  �أو�ساط  �ن  رغم  على  �أكرث، 
دقيقني  �أمرين  �إىل  تلفت  �جلارية،  �ل�سيا�سية  لالت�ساالت 
�الأول جدية "حزب �لله" فى مو�سوع �مل�ساحلات، و�الآخر 
�مل�ساحلات  ت�سوير  �ملعار�س  �العالم  بع�س  حماولة 
�الكرثية  للمعار�سة، وكاأن  �ساحق  �جلارية، وكاأنها فوز 
غري  �أمر  وهذ�  �ل�سابقة.  مو�قفها  على  ند�مة  فعل  تتلو 

�سحيح.
�طار  فى  �ملذكورة،  �الأو�ساط  عليها  توؤكد  �أمور  �أربعة 
م�سار �ملفاو�سات �حلالية: "�أوال، ال تر�جع �سيا�سيا لقوى 
�الكرثية وال للحزب �لتقدمى �ال�سرت�كى عن مو�قف 14 �آذ�ر 
�للو�ئح  لت�سكيل  لالنتخابات وال  ثانيا، ال عالقة  �ل�سيا�سية. 
وليد  �لنائب  كرره  �لتاأكيد  وهذ�  �ل�سيا�سية،  بامل�ساحلة 

جنبالط مر�ر� تلفزيونيا.

�آخرون   14 و�أ�سيب  �سخ�سا   17 قتل 
على  مفخخة  �سيارة  �نفجار  يف  بجروح 
ملا  وفقا  �لدويل،  دم�سق  مطار  طريق 

�أورده �لتلفزيون �ل�سوري.
يف  وقع  �النفجار  �أن  �مل�سدر  و�أو�سح 
تقاطع  قرب  �جلنوبي  �ملحلق  �سارع 
�رسيح �ل�سيدة زينب ب�سيارة حتمل مائتي 
يف  و�أ�سار  �ملتفجر�ت،  من  كيلوغر�م 
مكافحة  وحدة  �أن  �إىل  ر�سمي  بيان 
يف  �لتحقيق  بد�أت  �ملركزية  �الإرهاب 

�حلادث.
�إن  �الأملانية  �الأنباء  وكالة  وقالت 
له  �هتزت  بدرجة  قويا  كان  �النفجار 
على  �سد�ه  و�سمع  دم�سق  مدينة  �أرجاء 
عدد  و�إن  كيلومرت�ت،  �أربعة  م�سافة 
خلطورة  نظر�  لالرتفاع  مر�سح  �لقتلى 

حالة بع�س �جلرحى.
ونقل مدير مكتب �جلزيرة يف دم�سق عبد 
مقابل  وقع  �النفجار  �أن  توفيق  �حلميد 
قد�د،  �سيدي  منطقة  يف  �أمني  مركز 

غري  من  لكن 
�إذ�  ما  �ملوؤكد 
ي�ستهدفه،  كان 
ولفت �إىل �أن هذ� 
مزدحم  �لطريق 
وتتفرع  باملارة 
طرقات  منه 
�ملدينة  باجتاه 

وخارجها.
�لقو�ت  �أن  وذكر 
طوقت  �الأمنية 
�النفجار  مكان 
�لو�سول  ومنعت 
حني  يف  �إليه، 
وكالة  �أفادت 
�الأملانية  �الأنباء 

على  �ملكان  من  �القرت�ب  منعت  باأنها 
م�سافة تزيد على �أربعمائة مرت.

وقال �سهود �إن �ملبنى �لرئي�سي للمركز 
�الأمني مل ي�سب �إال �إ�سابات طفيفة، لكن 

نحو  تبعد  �لتي  �ل�سناعية  �ملباين  بع�س 
نو�فذها وكانت  ته�سم زجاج  مائة مرت 
عن  ف�سال  مدمرة،  �سيارة  بقايا  هناك 

ت�رسر عدد من �ل�سيار�ت و�حلافالت.

هل و�سل االرهاب االأ�سويل اإىل �سوريا؟

انفجار يهز دم�سق.. ومقتل واإ�سابة الع�سرات



Monday September, 29th 2008Ghorba News

اأ�سيب بجروح طفيفة يف �ساقه.. و�سبهات حول تورط متطرفني
انفجار قنبلة يف منزل موؤرخ اإ�سرائيلي بارز معار�ص

�الإ�رس�ئيلي  �ملوؤرخ  �أن  �ل�رسطة  يف  م�سادر  �أعلنت   
مبو�قفه  �ملعروف  عاما-   -73 �سترينهيل  زئيف 
�ملعار�سة لال�ستيطان يف �الأر��سي �لفل�سطينية، جرح 
ليل �الأربعاء-�خلمي�س 2008-9-25، يف �نفجار 
عبوة نا�سفة يف منزله يف �لقد�س لدى قيامه باإغالق 
طفيفة  بجروح  �ملوؤرخ  �أ�سيب  وقد  حديقته.  �سياج 
م�ست�سفى  �إىل  ونقل  �لعبوة  ب�سظايا  �ليمنى  �ساقه  يف 
يف  �ل�سيا�سية  �لعلوم  يف  �أ�ستاذ  و�سترينهيل  قريب. 
ق�سايا  يف  وخبري  �لقد�س،  يف  �لعربية  �جلامعة 
فرن�سا،  يف  �لعقائدية  جذورها  وخ�سو�سا  �لفا�سية 

حيث لقيت �أعماله رو�جا كبري�.
وين�رس   ،1935 يف  بولند�  يف  مولود  و�سترينهيل 
مقاالت با�ستمر�ر يف �سحيفة "هاآرت�س" �الإ�رس�ئيلية. 
يف  �ملت�سددين  �لقوميني  �سد  مو�قف  تبنى  وقد 
مع  �سلمية  ت�سوية  �إىل  ودعا  و�ال�ستيطان،  �إ�رس�ئيل 

�لفل�سطينيني. 
�إن  جدال-  �أثار  مقال  -يف  �سترينهيل  و�أكد 
"�لفل�سطينيني برهنو� على بعد نظر، وباتو� يركزون 
�لن�ساء  مهاجمة  من  بدال  �مل�ستوطنني  �سد  حتركاتهم 
وموؤخر�  �الإ�رس�ئيلية.  �الأر��سي  يف  و�الأطفال" 
"ال  باأنه  غزة  لقطاع  �الإ�رس�ئيلي  �حل�سار  و�سف 

�أخالقي وغري فعال". 
ومن جانبه، �نتقد �ليمني و�ليمني �ملتطرف ب�سدة منح 
�ملوؤرخ �لعام �حلايل "جائزة �إ�رس�ئيل"، وهي �أعلى 

مكافاأة مدنية يف �إ�رس�ئيل.
�سوالميت  �ل�سابقة  �لرتبية  وزيرة  د�نت  ذلك،  و�إىل 
�لوين �لقيادية يف حزب مرييت�س �لي�ساري �ملعار�س 

�العتد�ء على �سترينهيل. 
وقالت لالإذ�عة �الإ�رس�ئيلية �لعامة "ال �سك �أنه �عتد�ء 
ن�ساطهم  يلقى  �مل�ستوطنني  من  متطرفون  �رتكبه 
من  وم�ساعدة  وزر�ء  دعم  �لفل�سطينية  �الأر��سي  يف 

�جلي�س". 
�أقامو� يف  �لذين  �إىل �مل�ستوطنني  �لوين بذلك  وتلمح 
�ل�سنو�ت �الأخرية حو�يل مائة م�ستوطنة ع�سو�ئية يف 

�ل�سفة �لغربية بدون �أن تتدخل �ل�سلطات. 
�أعتقد  وال  جد�،  مت�سائمة  "�إنني  �لوين  و�أ�سافت 
على  للعثور  كبرية  جهود�  �سيبذلون  �ملحققني  �أن 

�ملذنبني، كما حدث يل عندما كنت هدفا العتد�ء". 
�لعلوم  لوزير  �ل�سابقة  �مل�ساعدة  د�نت  كما 
و�لتكنولوجيا غيوال كوهني �لنائب �ليمينية �ملت�سددة، 
�لوقت  يف  �نتقدت  ولكنها  �سترينهيل،  على  �لهجوم 

نف�سه مو�قفه. 
�لعمل،  هذ�  بالتاأكيد  "�أدين  لالإذ�عة  كوهني  وقالت 
لكن يجب �أال نن�سى �أن �سترينهيل دعا يف �ملا�سي �إىل 
دعو�ت  و�أطلق  م�ستوطنات،  لتدمري  دبابات  �إر�سال 
)�لفل�سطينية(  �الإرهابية  �ملنظمات  نا�سحا  �لقتل  �إىل 

بقتل م�ستوطنني".

�أحمدي  حممود  �الإير�ين،  �لرئي�س  قال 
جناد، �إن بالده ال ترغب يف �إيذ�ء �ليهود، 
و�ن كثريً� منهم يعي�سون حاليًا يف �إير�ن، 
غري �أن ذلك ال يبدل موقفها من "�إ�رس�ئيل" 
مللف  جناد  تطرق  كما  و"�ل�سهيونية." 
رف�س  فاأكد  �إير�ن،  يف  جن�سيًا  �ل�ساذين 
على  �سدد  �أنه  �إال  لهم،  و�لقانون  �ملجتمع 
�ل�سخ�سية" ومبا  باحلريات  �لتدخل  "عدم 

يفعله �لنا�س يف بيوتهم.
�لرب�مج  مقدم  مع  ح�رسية  مقابلة  ويف 
 ،CNN ملعروف، الري كينغ، على �سبكة�
قال جناد، �إنه ال يف�سل مر�سحًا معينًا من 
بني �ملتناف�سني للو�سول �إىل �لبيت �الأبي�س 
�أو�سى  �أنه  غري  �ملتحدة،  �لواليات  يف 
يحدث  مبا  �لتدخل  بـ"عدم  �ملقبل  �لرئي�س 
كانت  بالده  �أن  موؤكدً�  حدوده،"  خارج 
�سد�قة" مع  عالقات  ببناء  دومًا  "مهتمة 

�أمريكا.
وكرر جناد، �لذي يزور نيويورك حاليًا 
�لعمومية  �جلمعية  �أعمال  يف  للم�ساركة 
��ستعد�ده  عن  �حلديث  �ملتحدة،  لالأمم 
�الإعالم  و�سائل  عرب  تنقل  مناظرة  الإجر�ء 
ماكني،  جون  �جلمهوري،  �ملر�سح  مع 
�أوباما،  بار�ك  �لدميقر�طي،  وخ�سمه 

ملناق�سة "ق�سايا �لعامل."
وهوية  �الإنتخابات،  من  موقفه  وعن 
�أن  "نعتقد  قال:  يف�سله،  �لذي  �ملر�سح 
حملية،  �أمريكية  ب�سوؤون  تت�سل  �أمور  هذه 
تعود  �أن  يجب  بها  �ملرتبطة  و�لقر�ر�ت 
فهذ�  �الأحو�ل  كل  ويف  �الأمريكي.  لل�سعب 
يختار  �أن  هو  يعنينا  ما  مهم،  غري  �الأمر 
�ل�سعب  �سينتخبه  �لذي  �الأمريكي  �لرئي�س 
م�سارً� ومقاربة �سيا�سية، و�أن نتمكن نحن 

من مالحظة هذه �ملقاربة."
تعر�س  يخ�سى  كان  ما  �إذ�  �سوؤ�له  ولدى 
�لرئي�س  قال  �أمريكية،  ل�رسبة  بالده 
�الإير�ين، �إن خطوة مماثلة �ستكون "�أ�سو�أ 
ما ميكن الإد�رة �أمريكية �أن تفعله." م�سيفًا 
�أن هناك ما يكفي من "�لعقالء و�الأذكياء" 
يف و��سنطن ملنع �الإد�رة من "�رتكاب هذ� 

�خلطاأ �لكبري."
باملقابل، �عترب جناد �أن �ن�سحاب �لقو�ت 

�لعر�ق  من  �الأمريكية 
"�ل�سيناريو  �سيكون 
لفت  �أنه  غري  �الأف�سل"، 
�إىل �رسورة و�سع "جدول 
زمني" لذلك. و�أ�ساف �أن 
�لوجود �الأمريكي يف ذلك 
�لتوتر  يخفف  "مل  �لبلد، 
بل  �الإرهاب،  ي�سعف  �أو 

دفعه �إىل �لتفاقم."
متّيز  �لتي  �لعد�ئية  وعن 
�الإير�نية  �لعالقات 
جناد  �أكد  �الأمريكية، 
موقف  يكن  مل  ذلك  �أن 
�أن  على  م�سددً�  طهر�ن، 
هذه  وحتى  �الإير�نيني، 

�سد�قة"  عالقات  ببناء  "مهتمون  �للحظة 
"�أثبتت  �لفار�سية  �الأمة  مع و��سنطن، و�أن 
مع  و�ل�سد�قة  لل�سالم  �لتاريخ" حبها  عرب 

�الآخرين.
وتطرق جناد �إىل �مللف �لنووي �الإير�ين، 
حيث رف�س �ملخاوف �لغربية من �حتمال 
قلق  �أن  و�عترب  ع�سكريا.  طابعا  يحمل  �أن 
�لغرب من بالده "لي�س جديدً�،" متهمًا �إياه 
�لر�حل،  �لعر�قي  �لرئي�س  �إىل  باالإيحاء 
�إير�ن،  على  �حلرب  ل�سن  ح�سني،  �سد�م 
�الإرهابية  "�لتنظيمات  �أع�ساء  �أن  م�سيفًا 
�لتي قتلت رئي�سنا ورئي�س وزر�ئنا يعي�سون 
�إىل  منه  �إ�سارة  يف  �لغرب،"  يف  بحرية 

تنظيم جماهدي خلق.
وختم �لرئي�س �الإير�ين هذه �لنقطة باعتبار 
�أن �مللف برمته "تعر�س للت�سيي�س"، و�أن 
كانت  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة 

ر��سية عن تعاون �إير�ن معها.
�الإير�ين  "�لدعم  عن  مطواًل  جناد  وحتدث 
�لكبري" لل�سعب �لفل�سطيني، و�أ�رس على �أن 
ما قاله حول "�إز�لة �إ�رس�ئيل عن �خلريطة" 
قابل للتحقق دون عنف. كما �أعاد �لت�سكيك 
"هولوكو�ست"  �ليهودة  �ملحرقة  بح�سول 
حمذرً�  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  خالل 
باهظًا"  "ثمنًا  تدفع  قد  �أنها  من  �أوروبا 

ب�سبب دعمها الإ�رس�ئيل.
باإيذ�ء  ترغب  "ال  �إير�ن  �أن  جناد  و�سدد 

مع  م�ساكل  لدينا  "لي�س  م�سيفًا:  �ليهود"، 
منهم  �لكثري  وهناك  �ليهودي،  �ل�سعب 
يعي�سون حاليًا يف �إير�ن.. لكن يجب �لتنبه 
هم  يهودً�،  لي�سو  �ل�سهاينة  �أن  حقيقة  �إىل 
يكتفون  �إنهم  دين..  لديها  لي�س  جمموعة 
�أن  ميكن  كيف  �إذ  �لتدّين،  �أقنعة  بارتد�ء 
تكون متدّينًا وحتتل �أر�س �الآخرين وتقتل 

�لن�ساء و�الأطفال؟"
فيها  نفى  �لتي  �ل�سابقة  ت�رسيحاته  وعن 
وجود �ساذين جن�سيًا يف �إير�ن، بد� جناد 
حري�سًا على �ختيار كلماته، فقال: "�الأمر 
لي�س كما هو هنا )يف �لواليات �ملتحدة،(، 
من  �الأمر...  هذ�  نعترب  نحن  �إير�ن  يف 
ولدينا  يرف�سونه،  �لكثريين  �أن  �لو��سح 

قو�نني حياله، وهي مو�سع تنفيذ."
باأال  �إير�ن  يف  نهتم  �أننا  "غري  و�أ�ساف: 
لالأفر�د،  �خلا�سة  �حلياة  يف  �أحد  يتدخل 
خ�سو�سيات  يف  نتدخل  ال  بالفعل  ونحن 
ترعى  �لقو�نني  �أن  م�سيفًا  �لنا�س." 
�لنظام �لعام، وما يحدث ب�سكل علني "�أما 
يتدخل  �أحد  فال  �خلا�سة،  �ملنازل  يف 

مطلقًا."
ملقدم  جناد  قال  �ل�سخ�سية،  حياته  وعن 
�إنه  كنغ،  الري  �ملعروف،  �لربنامج 
و�لبنات،  �الأبناء  من  عدد  ولديه  متزوج 

�ثنتني منهن متزوجات.
و�أ�سار مازحا، �أن "�لزو�ج باإير�ن يكون 

يف عمر مبكر..."

10
جناد يتحدث لـ CNN عن اليهود وال�سواذ وال�سداقة مع اأمريكا: 

ممكن ازالة ا�سرائيل بدون عنف ول م�ساكل لدينا مع اليهود
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�سار ر�ئد ف�ساء �سيني يف �لف�ساء نحو 15 
دقيقة �ل�سبت يف �إجناز �سيني جديد يجعلها 
�لدولة �لثالثة يف �لعامل �لتي تنفذ عمليات 
�ملتحدة  �لواليات  بعد  �لف�ساء  �إىل  خروج 

و�الحتاد �ل�سوفياتي �ل�سابق.
يف  �ل�سيني  �ملركزي  �لتلفزيون  و�أظهر 
بث حي �سور ر�ئد �لف�ساء �ل�سيني ت�ساي 
من  �لف�ساء  �إىل  خروجه  لدى  ت�سيغانغ 
�أول  "�سينت�سو7-"، يف  �لف�سائية  �ملركبة 

عملية �سري �سينية يف �لف�ساء.
ويرتدي ت�سيغانغ، وهو �بن لبائع وجبات 
نطاق  "ن�ساط خارج  الأول  و�ختري  خفيفة 

�ل�سنع  �سينية  ف�سائية  بزة  �ملركبة"، 
ثالثة  كلفتها  وتبلغ  كيلوغر�ما   120 تزن 
4.4 ماليني دوالر  ماليني يورو )حو�يل 

�أمريكي(.
ويرتدي زميله ر�ئد �لف�ساء يل بومينج بزة 
رو�سية �ل�سنع ويقوم بدور م�ساند من �أجل 

�لتغري�ت �أو �الأحد�ث �لطارئة.
�جلديدة  �ل�سني  �أنباء  وكالة  و�أو�سحت 
"�سينخو�" �أن بزة ت�سيغانغ مكونة من ع�رس 
ما  و�رتد�وؤها  وي�ستغرق جتميعها  طبقات 

ي�سل �إىل 15 �ساعة.
باملخاطر  �ملحفوفة  �ملحاولة  هذه  وتعد 

يتمثل  لل�سني  �أبعد  هدف  �جتاه  يف  خطوة 
ف�ساء  حمطة  ثم  ف�سائي  خمترب  جتميع  يف 

�أكرب.
حتمل  �لتي  �لف�سائية  �ملركبة  �أطلقت  وقد 
قاعدة  من  �خلمي�س  "�سينت�سو7-"  ��سم 
�ل�سني  غربي  �سمايل  �لف�سائية  جيوكان 

وعلى متنها ثالثة رو�د.
"�ل�سعب  �إن  قالت  قد  "�سينخو�"  وكانت 
�ل�سيني �سيرتك �أول �آثار قدمه يف �لف�ساء، 
هذه �الآثار �لتي ال ميكن م�ساهدتها �ستمثل 
بكل تاأكيد تقدما ي�سعب ن�سيانه و�ستتذكره 

�الأمة �ل�سينية �إىل �الأبد".

فيما العرب يغطون يف نوم عميق

ال�سينيون ..ي�سريون يف الف�ساء
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بو�س  يدعون  اأمريكيا  قياديا   34

للحوار مع العامل االإ�سالمي

  حممد ب�سري-
�ن  تاميز" �المريكية  "نيويورك  �سحيفة  ذكرت 
34 قياديا �مريكيا ملختلف �الجتاهات �ل�سيا�سية 
و�لع�سكرية  و�القت�سادية  و�لثقافية  و�لدينية 
�سيا�سة  بانتهاج  �ملتحدة  �لواليات  نا�سدو� 
�ال�سالمي. �لعامل  مع  و�لدبلوما�سية  �حلو�ر 
�أ�سدرو�  �لقادة  هوؤالء  �ن  �ل�سحيفة  و�أو�سحت 
تقرير� يف و��سنطن �م�س طالبو� فيه �إد�رة بو�س 
�المريكية  لال�سرت�تيجية  �ساملة  مر�جعة  باإجر�ء 
 18 نحو  خ�س�سو�  �ن  بعد  وذلك  �مل�سلمني  جتاه 
�لعامل  بني  �ملتدهورة  �لعالقات  لدر��سة  �سهر� 
�ال�سالمي و�لواليات �ملتحدة. و�و�سى �لتقرير 
باتباع �أ�سلوب �لدبلوما�سية مع �لبلد�ن �ال�سالمية 
يف  كبرية  ��ستثمار�ت  وباجر�ء  �ير�ن  فيها  مبا 
الإيجاد  �ال�سالمي  �لعامل  يف  �القت�سادية  �لتنمية 
�لوظائف ملو�طنيه خا�سة فئة �ل�سباب كما طالب 
با�ستخد�م  �ملقبل  �المريكي  �لرئي�س  �لتقرير 
�لواليات  �سيا�سة  تغيري  العالن  تن�سيبه  خطاب 
�ملتحدة نحو �الأف�سل مع �مل�سلمني ونبذ �لتعذيب 
و�حرت�م عقيدتهم و�لتعاون معهم ب�سورة بناءة 
ومثمرة. و�أكدت ��ستطالعات �لر�أي �لتي �أجر�ها 
خمتلف  يف  �مل�سلمني  من  عدد  مع  �لقادة  بع�س 
هي  �الأمريكية  �ل�سيا�سات  �ن  �ال�سالمية  �لبلد�ن 
و�سورتها  �سمعتها  ت�سويه  يف  �لرئي�سي  �ل�سبب 
حال  يف  �نه  �ىل  م�سريين  �ال�سالمي،  �لعامل  يف 
�سورة  فان  �الف�سل  �ىل  �ل�سيا�سات  هذه  تغريت 
�لواليات �ملتحدة �ستتح�سن لدى �مل�سلمني. ونقلت 
�لتنفيذية يف مركز غالوب  �ل�سحيفة عن �ملديرة 
جماهد  د�ليا  و��سنطن  يف  �ال�سالمية  للدر��سات 
قولها �ن ��ستطالعات �لر�أي �ظهرت �ن �أمريكا ال 
حترتم �ل�سعوب �ال�سالمية موؤكدة �ن هذ� �ل�سعور 
�ملعتقلني  تعذيب  �لعر�ق و�سور  �زد�د مع غزو 
هوؤالء  وي�سم  غريب.  �بو  �سجن  يف  �لعر�قيني 
وزيرة  �مثال  من  دميقر�طيني  زعماء  �لقادة 
�ولرب�يت  مادلني  �ال�سبق  �المريكية  �خلارجية 
وجمهوريني من �مثال ع�سو �لكوجنر�س �ل�سابق 

فني فيرب. 

اأحمد التالوي 
"خريية"  �أن جمعية  رو�سية  ذكرت �سحيفة 
وثائقي  فيلم  متويل  ور�ء  كانت  يهودية 
نطاق  على  تعميمه  يتم  للجدل  مثري  �أمريكي 
و��سع حاليا يف �لواليات �ملتحدة؛ لتخويف 
وذلك  و�مل�سلمني  �الإ�سالم  من  �الأمريكيني 
ماكني  جون  �جلمهوري  �ملر�سح  مل�ساعدة 

يف �النتخابات �لرئا�سية. 
ونقلت "�سان بطر�سربج تاميز" �لرو�سية عن 
جريجوري رو�س �ملتحدث با�سم "�سندوق 
كالريون" �لذي �أنتج �لفيلم قوله: "لي�س لدينا 
�حلق يف �أْن نقول من هو خمرج �لفيلم، �أو 
لته حتى يوم 6 نوفمرب )قبيل  �جلهة �لتي موَّ

�النتخابات �الأمريكية بخم�سة �أيام(".
غري  منظمة  هو  كالريون"  و"�سندوق   
يف  تاأ�س�ست  �لن�ساط،  غام�سة  حكومية 
�لكندي  �ملخرج  جانب  من  2006م  �لعام 
ماليني  بتوزيع  وقامت  �سور،  ر�فائيل 
�لن�سخ من �لفيلم �لوثائقي �لذي حمل عنو�ن: 
�سد  �لر�ديكايل  �الإ�سالم  "�لهو�س.. حرب 
�أمريكية،  والية   14 يف  بالربيد  �لغرب" 
كربيات  يف  مكملة  دعاية  بحملِة  قامت  كما 
�لذي  �لفيلم  �الأمريكية.ويحتوي  �ل�سحف 
�أنتجه �ل�سندوق على جمموعة من �ملقابالت 
�ملعروف  �ملعلقني  من  عدد  مع  متت  �لتي 
عنهم كر�هيتهم �لعميقة لالإ�سالم، مثل مارتن 
جيلربت ود�نيال بايب�س و�ستيف �إمير�سون، 
�لهجمات  بع�س  من  لقطات  ُيظِهر  كما 
"�الإرهابية" بثتها تليفزيوناٌت عربيٌة وكذلك 

مقاطع من بع�س �الأفالم �لتاريخية.
ورف�ست �ملنظمة �لك�سف عن م�سدر متويلها 
للفيلم، �إال �أنَّ �لتحقيق �لذي �أجرته �سحيفة 
�ل�سندوق  �أنَّ  تاميز( وجد  بطر�سربج  )�سان 
مرتبط مبوؤ�س�سة "�آي�س هاتور�ه" �ل�سهيونية، 
وهي موؤ�س�سة "خريية" تاأ�س�ست يف �إ�رس�ئيل 

يف �سبعينيات �لقرن �ملا�سي.
�ملتحدث  رو�س،  فاإنَّ  لل�سحيفة  ووفقا 
كان  كالريون"،  "�سندوق  با�سم  �لر�سمي 

با�سم  �لتربعات  جلمع  �لدويل  �ملفو�س  هو 
موؤ�س�سة "�آي�س هاتور�ه" لدعم �جلمهوريني 
جرت  �لتي  �لكوجنر�س  �نتخابات  خالل 
�أنَّ  كما  2007م،  �لعام  من  يونيو  يف 
�لذي مت عن  �لربيد  �لذي و�سع على  �ال�سم 
�إىل  لالإ�سالم  �لفيلم �ملعادي  �إر�سال  طريقه 
�إيلك برون�ستني،  �لربيدية كان  �ملجموعات 
دي�سكفري"  "�آي�س  �رسكة  لدى  يعمل  وهو 
�لتقنية  �لعالية  و�لرب�مج  �الأفالم  تنتج  �لتي 

حل�ساب موؤ�س�سة "�آي�س هاتور�ه".
"�سندوق  ملنظمة  �لربيدي  �لعنو�ن  �أنَّ  كما 
نيويورك،  يف  منهاتن  كالريون" ب�ساحية 
هاتور�ه"  "�آي�س  موؤ�س�سة  عنو�ن  نف�س  هو 
�لدولية، وهي ذر�ع جلمع �لتربعات حل�ساب 
موؤ�س�سة "�آي�س هاتور�ه" �الإ�رس�ئيلية، وفقا 

لدليل �مل�ساعدة �ملعلوماتية يف �ملدينة.
وموؤ�س�سة  كالريون"،  "�سندوق  فاإن  كذلك 
�أي�سا  عالقة  على  هاتور�ه" �لدولية  "�آي�س 
"�أون�ست ريبورتينج"  مبوؤ�س�سة تعرف با�سم 
�ملعادي  �لوثائقي  �لفيلم  هذ�  �أنتجت  �لتي 

لالإ�سالم.
من  �ثنني  �أن  �لرو�سية  �ل�سحيفة  و�أو�سحت 
كالريون"  لـ"�سندوق  مديرين  ثالثة  بني 
يف �لعام 2006م كانو� موظفني يف مو�قع 
�أما  �لدولية،  هاتور�ه"  "�آي�س  موؤ�س�سة 
�للجنة  يف  كع�سو  ظهر  فقد  �لثالث  �ملدير 

�لتنفيذية للموؤ�س�سة.
مل�ساعدة ماكني 

�ملعلومات  تلك  عن  �ل�سحيفة  ك�سف  ياأتي 
�ملجموعات  �إحدى  قيام  من  يومني  بعد 
�ملتحدة  �لواليات  يف  �مل�سلمني  متثل  �لتي 
�الأمريكية  �لفيدر�لية  �النتخابات  جلنة  �إىل 
"�سندوق كالريون"  �إذ� كان  فيما  للتحقيق 

هذ� يعترب و�جهة للموؤ�س�سة �الإ�رس�ئيلية.
�ملدير  عو�س  نهاد  عن  �ل�سحيفة  ونقلت 
�الأمريكية-  �لعالقات  ملجل�س  �لتنفيذي 
�الأمريكيني  �لناخبني  "�إنَّ  )كري(:  �الإ�سالمية 
�ملاليني  كانت  �إذ�  ما  يعرفو�  �أْن  يجب 

تنفق على �حلمالت �النتخابية  �لتي  �لعديدة 
�أجنبية،  يتم توجيهها من جانب جمموعات 
معادية  ه�سترييا  م�ساعر  الإثارة  ت�سعى 
نتيجة  على  للتاأثري  كو�سيلة  للم�سلمني 
�إ�سارة  يف  �ملقبلة"،  �لرئا�سية  �النتخابات 
يف  �ملقررة  �لرئا�سية  �النتخابات  �إىل 

�لواليات �ملتحدة يف نوفمرب �ملقبل.
"�سندوق  �إن  �ل�سكوى:  يف  "كري"  وقالت 
"�آي�س  ملوؤ�س�سة  و�جهة  مبثابة  كالريون" 
�لرئا�سة  مر�سح  مل�ساعدة  هاتور�ه" 
�جلمهوري جون ماكني للفوز يف �نتخابات 
�ل�سندوق  �أن  و�أ�سافت  �ملقبل.  نوفمرب 
قام بتمويل عملية توزيع حو�يل 28 مليون 
فيلم  حتوي  دي(  يف.  )دي.  �أ�سطو�نة 
�سد  �لر�ديكايل  �الإ�سالم  "�لهو�س.. حرب 
�لغرب"، وهو ما ر�آه بع�س �ملحللني مبثابة 
نوفمرب  �نتخابات  نتيجة  يقلب  قد  �إجر�ء 

�ملقبل.
وي�سيف هوؤالء �ملحللون �أنَّ توزيع �لفيلم يف 
هذ� �لتوقيت ياأتي �سمن حملة م�سممة ل�سالح 
مر�سح معني للرئا�سة، وهو �ل�سيناتور جون 
ماكني.. وقالت �ل�سكوى �أي�سا �إنَّ "�سندوق 
كموؤ�س�سة  نيويورك  يف  م�سهٌر  كالريون" 

�أجنبية غري ربحية.

وزعته منظمة غام�سة مقرها يف نيويورك

فيلم م�سيء لالإ�سالم لدعم ماكني

بني �إ�ستطالع ر�أي يف �ست دول �أوروبية و�لواليات �ملتحدة، 
�الإ�سالم،  معاد�ة  وخا�سة  و�ليهود،  �مل�سلمني  مناه�سة  �أن 
فيما  �الأخرية،  �سنو�ت  �الأربع  خالل  �أوروبا  يف  �إزد�دت  قد 

�إنخف�ست يف �لواليات �ملتحدة. 
و�أفاد �الإ�ستطالع �لذي �أجر�ه مركز �لبحوث "بيو" يف �لربيع 
�أ�سبانيا،  �أملانيا،  فرن�سا،  بريطانيا،  من  كل  يف  �الأخري، 
�أكرث  تعترب  للم�سلمني  �ملعادية  �ملو�قف  �أن  رو�سيا،  بولند�، 
�سلبية يف �جلوهر منها �سد �ليهود، و�إن كانت مناه�سة �ل�سامية 

قد منت بدورها يف خم�سة منها، وخا�سة يف �أ�سبانيا.
ففي عام 2005، �أعرب 21 يف �ملائة من �الأ�سبان عن �آر�ء 
�لذين  �الأفر�د  من  �ملائة  يف   48 مقابل  لليهود،  مو�تية  غري 
52 يف �ملائة  2008، ومقارنة بن�سبة  �سملهم �الإ�ستطالع يف 

ممن �أعربو� عن �آر�ء �سلبية جتاه �مل�سلمني.
يف  و�ليهود  للم�سلمني  �ملعادية  �الآر�ء  �أن  �الإ�ستطالع  وك�سف 
و�الأقل  عمر�،  �الأكرب  بني  �إنت�سار�  �أكرث  �لغربية،  �أوروبا 

تعليما، و�الأكرث ميال لليمني �ل�سيا�سي.
من  �ملائة  يف   7 جمرد  �آبدي  فقد  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �أما 
جتاه  �سلبية  نظر  وجهات  �الإ�ستطالع،  �سملهم  �لذين  �الأفر�د 

�ليهود، مقابل 8 يف �ملائة منذ �أربع �سنو�ت.
�لواليات  �أي�سا يف  للم�سلمني  �ملعادية  �مل�ساعر  �إنخف�ست  كما 
�ملائة  يف   23 �إيل   ،2004 يف  �ملائة  يف   31 من  �ملتحدة، 
حاليا، وذلك علي عك�س ما حدث يف بريطانيا، حيث �إرتفعت 

مناه�سة �الإ�سالم من 18 �إيل 23 يف �ملائة.
�إزد�دت  قد  �ل�سامية  مناه�سة  �أن  �الإ�ستطالع  بني  فقد  كذلك 
�سنو�ت  �الأربع  خالل  �الأخري  �الأوروبية  دول  �خلم�س  يف 

�الأخرية، ولكن بدرجة تقل كثري� عن معاد�ة �الإ�سالم.
ففي فرن�سا، �إرتفعت م�ساعر �لعد�ء نحو �ليهود من 11 �إيل 20 
يف �ملائة، ويف �أملانيا من 20 �إيل 25 يف �ملائة، ويف رو�سيا 
�سجلت  فيما   ،36 �إيل   27 من  بولند�  ويف   ،34 �إيل   25 من 
مناه�سة �ليهود يف �أ�سبانيا �أكرب زيادة بني 2005 و 2006، 

حيث قفزت من 21 �إيل 40 يف �ملائة، وفقا لالإ�ستطالع.
يف  جوهرية  �أكرث  ب�سورة  �إرتفعت  �مل�سلمني  معاد�ة  �أن  بيد 
�خلم�س �لدول �الأوروبية، باملقارنة باليهود. فبلغت �مل�ساعر 
�ملناه�سة للم�سلمني متو�سط 50 يف �ملائة يف �أ�سبانيا و�أملانيا 

وبولند�.
�أوروبا �ملعادية  �أ�سبانيا تت�سدر دول  �أن  وك�سف �الإ�ستطالع 
مقارنة  �ملائة  يف   52 �إيل  �ملعدل  �إنخفا�س  رغم  للمل�سمني، 

مناه�سة  �إنخف�ست  فيما   ،2006 يف  �ملائة  يف   61 بن�سبة 
�مل�سلمني يف �أملانيا من 57 يف �ملائة عام 2006 �إيل 50 يف 

�ملائة حاليا.
30 يف �ملائة  لكن �لعد�ء جتاه �مل�سلمني �إرتفع يف بولند� من 
عام 2005 �إيل 46 يف �ملائة هذه �ل�سنة، ويف فرن�سا من 29 
�إيل 38 يف �ملائة، فيما �إنخف�س يف رو�سيا من 37 �إيل 32 يف 

�ملائة يف �الأربع �سنو�ت �الأخرية.)�آي بي �إ�س / 2008(
�مل�سدر: �ملركز �لدويل لدر��سات �أمريكا و�لغرب

انخفا�ص ن�سبة العداء للم�سلمني يف اإمريكا..وارتفاعها يف اأوروبا
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احتجاج ر�سمي ميني على م�سل�سل 

اماراتي ي�سيئ لليمنيني
دبي  قناة  �يل  ر�سميا  �حتجاجا  باأبوظبي  �ليمنية  �ل�سفارة  قدمت 
�ال�ساءة  علي  �حتجاجا  وذلك  دبي،  حلكومة  �لتابعة  �لف�سائية 
�ملتعمدة لليمن و�أهله و�لتي ت�سمنتها حلقة �ل�سعيدة من م�سل�سل حائر 
طائر �لكوميدي �ل�سهري كونها ��ساءت ب�سكل و��سح لليمنيني و�أثارت 

�نزعاج �بناء �جلالية �ليمنية يف �المار�ت مبختلف �رس�ئحهم. 
وعربت �ل�سفارة يف ر�سالتها عن �أ�سفها �ل�سديد بل وخيبة �أملها ملا 
طرحته تلك �حللقة �لتي بثت يوم 17 �سبتمرب 2008 من �سورة خاطئة 
ومتعمدة �الإ�ساءة للمو�طن �ليمني. ف�سال عن جتاهلها للقيم �الأ�رسية 
من  �أظهرته  ما  جانب  �يل  �ل�سديدة  مبحافظتها  و�ملعروفة  �ليمنية 
بقو�نينها  �المار�ت  يف  �ملغرتب  �ليمني  للمو�طن  مزعوم  ��ستهتار 

و�أنظمتها. 
�ليمن  مت�س  حلقات  �أي  بث  بايقاف  ر�سالتها  يف  �ل�سفارة  وطالبت 
و�العتذ�ر عن �ال�ساءة �لتي تعر�س لها �أبناء �ليمن نتيجة هذه �حللقة 
علي  توؤثر  �ليمني  �العالم  يف  فعل  ردود  �يل  ذلك  يوؤدي  ال  حتي 
�لعالقات �لطيبة �لتي تربط �لبلدين �ل�سقيقني وت�سيء �يل �سعبيهما.. 
�حلري�س  �مل�سئول  �العالم  علي  ويجب  حدوثه  تريد  ال  ما  وهو 

جتنبه. 
�المار�ت  يف  ميني  مغرتب  ق�سة  حتكي  �ملذكورة  �حللقة  �أن  يذكر 
عمره  من  �خلم�سني  بلغ  �لذي  �المار�تي  �سديقه  ي�ساعد  �أن  �أر�د 
وي�سعده وي�رسي عنه فاقرتح عليه �أن يزوجه بفتاة مينية.. و�قرتح 
عليه دعوة �لفتاة وو�لدها وبعد �أن و�سلت �لفتاة وو�لدها ��سكنهما 
يف منزله. حيث تتعرف علي �أ�سدقائه وجنله �لذين يبدوؤن بالتحر�س 
وو�لدها  ويلمزها  يغمزها  و�لكل  �أبيها  طيبة  و��ستغالل  بالفتاة 
كاالأطر�س يف �لزفة ال هم له �إال زر�عة نبتة قات كان قد �ح�رسها 

معه كونه ال ي�ستطيع �لعي�س بدونه.. 
جتر�أ  �أن  بعد  خ�سو�سًا  �لفتاة  طلب  يف  �لرجل  م�ساعي  تفلح  وملا 
�سديقه �لعماين وطلب يدها، و�ختلف �الثنان فذهبا للمغرتب �ليمني 
�ساحب �لفكرة �ال�سا�سي ليحكم بينهما، فاذ� به يطلب منهما �لتنازل 
�ليمني و�بنته وبينما هما يف  ترحيل  �لرجل  له عنها.. عندها قرر 
هناك  �مل�سئول  �ملوظف  يتدخل  �الإقامة  الإلغاء  �لهجرة و�جلو�ز�ت 
�جلميع  ظل  �ساخر  كوميدي  قالب  يف  وهكذ�  �لفتاة..  يد  ويطلب 
ينه�سون حلم �لبنت و�الأب ال هم له �ال نبتة �لقات وترديد هذ� قدوه 
ممثلني  و�ملغرتب  �الأب  �أدو�ر  باأد�ء  قام  �أنه  �يل  ي�سار   .. جنان 

مينيني يحيي �بر�هيم وممثل �آخر!. 

درا�سة الإن�ساء اكرب �سد مائى فى اليمن

ت�رسين  من  �الأول  �لن�سف  خالل  �ل�سوي�رسية  رينادريه  �رسكة  تبد�أ   
�ملدحر  �سد  مل�رسوع  �لفنية  �لدر��سات  �إعد�د  �لقادم  �أكتوبر  �أول/ 
نحو  �الإجمالية  تكلفته  �لبالغ  باوزير  غيل  مبديرية  �لعيون  مبنطقة 
�لعربى  �ل�سندوق  قبل  بتمويل من  �ألف دوالر  ثالثة ماليني و500 

لالإمناء �القت�سادى و�الجتماعي.
وذكرت وكالة �الأنباء �ليمنية /�سباأنت/ �أن حمافظ ح�رسموت �سامل 
�أحمد �خلنب�سى قد �أطلع �ل�سبت على �ملو�قع �ملقرتحة الإقامة �ل�سد، 
ب�ساحل  و�لرى  �لزر�عة  وز�رة  ملكتب  �لعام  �ملدير  من  و��ستمع 
ح�رسموت حممد فرج عبدون �إىل �رسح حول مكونات �مل�رسوع �لذى 

�سي�ستوعب نحو �سبعة ماليني مرت مكعب من مياه �الأمطار و�ل�سيول.
�لتنمية  م�رسوع  �إطار  فى  ينفذ  �لذى  �مل�رسوع  �أهمية  �إىل  و�أ�سار 
�القت�سادى  لالإمناء  �لعربى  �ل�سندوق  من  �ملمول  �لزر�عية 
و�الجتماعى مببلغ 30 مليون دوالر و�لنقلة �لنوعية �لتى �سيحدثها 
�ل�رسب  مبياه  �ملكال  مدينة  لتموين  �لرئي�سية  �مل�سادر  كاأحد  �ل�سد 
�لزر�عية  �الأر��سى  700 هكتار من  يقارب من  �إىل جانب رى ما 

مبديرية غيل باوزير.
على  �لرئي�س  يوليه  �لذى  �الهتمام  �إىل  �ملحافظ  �أ�سار  جانبه  ومن 
عبد�لله �سالح للقطاع �لزر�عى من خالل �إقامة �ل�سدود و�حلو�جز 

�ملائية.

غربة نيوز-وكاالت: 
�ليمنية  �الأمن  قو�ت  ُهرعت 
مبحافظة  �الأربعاء  فجر 
عقب  �لبالد  جنوب  �أبني 
�نفجار ثالث عبو�ت نا�سفة 
�ساحة  برج  �إحد�ها  دمرت 
مقر  من  بالقرب  �ل�سهد�ء 
بو�سط  �ملركزى  �الأمن 
عا�سمة  زجنبار  مدينة 

�ملحافظة.
بالتز�من  �لتفجري  وجاء 
مع حالة ��ستنفار �أمنى فى 
�لتفجري  منذ  تعززت  �لبالد 
جممع  ��ستهدف  �لذى 
فى  �الأمريكية  �ل�سفارة 
�ملا�سى  �لثالثاء  �سنعاء 

و�أ�سفر عن 20 قتيال.
وزير  قلل  �الأثناء  فى 
�لقربى  �لله  عبد  �خلارجية 
�لدوىل  �لدعم  �أهمية  من 
م�ساعيه  �سمن  لليمن 
وقال  �الإرهاب،  ملحاربة 
 " �إن  �سحفى  حديث  فى 
ملكافحة  �لدوىل  �لدعم 
غري  �ليمن  فى  �الرهاب 

كاٍف".
�لثالثة  �لتفجري�ت  وتاأتى 
كو�حدة  زجنبار  مبدينة 
�سهدها  �ساخنة  �أحد�ث  من 
�ليمن فى �الأ�سهر �ملا�سية، 
على �لرغم من �أنها مل ت�سفر 
عن �سقوط �سحايا با�ستثناء 
�أ�سابت  �لتى  �لهلع  حالة 

�ل�سكان.
�ملخت�سة  �ل�سلطات  وفتحت 
�أمنيا،  حتقيقا  �لفور  على 
و�أفادت باأن �أجهزتها قامت 
باال�ستنفار �الأمنى وطوقت 
مد�خل �ملدينة وخمارجها 
�لعنا�رس  على  �لقب�س  بغية 
�مل�ستبه بقيامها بهذ� �لعمل 
"�الإرهابي" و�إثارة �لرعب 

بني �سفوف �ملو�طنني.
جتدر �ال�سارة �ىل �أن مدينة 
ملحافظة  �لتابعة  زجنبار 
تفجري�ت  عدة  �سهدت  �أبني 
لل�رسطة  نقاطا  ��ستهدفت 
باملدينة،  حيوية  ومن�ساآت 
�ليمنية  �ل�سلطات  تتهم 
بالوقوف  �لقاعدة  تنظيم 

ور�ءها.
�ل�سهور  خالل  �ليمن  و�سهد 
�سل�سلة  �ملا�سية  �لثالثة 
تنظيم  �أن  يعتقد  �نفجار�ت 
�ثر  ور�ءها  يقف  �لقاعدة 
مينيني  مل�سوؤولني  �تهامات 
تلك  ور�ء  �لتنظيم  بوقوف 

�النفجار�ت.

حمالت  و�أ�سفرت 
ومطارد�ت  تعقب 
قامت بها �الأجهزة 
�الأمنية �ليمنية على 
�الأ�سبوع  مدى 
عن  �ملا�سى 
�لع�رس�ت  �عتقال 
�مل�ستبه  من 
ب�سالتهم بتنظيمات 
�إرهابية ومتهمون 
تخريبية  باأعمال 
عقب �لهجوم �لذى 
�ل�سفارة  ��ستهدف 
فى  �الأمريكية 

�سنعاء.
ووعد �لرئي�س على 
�سالح  �لله  عبد 
ت�رسيحات  فى 
�جلمعة  ن�رست 
مبطاردة  �ملا�سية 
مرتكبى  وحماكمة 

��ستهدف  �لذى  �لهجوم 
�ل�سفارة �المريكية.

ورغم حمدودية �إماكانياته 
حماربة  فى  �ليمن  يجاهد 
�نخر�ط  منذ  �الإرهاب 
تقوده  دوىل  حتالف 
فى  �ملتحدة  �لواليات 
�لقاعدة  تنظيم  على  �حلرب 
عن  م�سوؤوليته  زعم  �لذى 
هجمات 11 �سبتمرب 2001 

بنيويورك وو��سنطن.
كان  �لهجمات  تلك  وقبل 
لفت  من  �أول  �ليمن، 
�الأنظار �إىل خطر "�الأعمال 
ن�سف  عندما  �الإرهابية" 
بزو�رق  �نتحاريون 
مطاطية �لبارجة �الأمريكية 
 12 فى  كول  �آ�س  �آ�س  يو 
�أول  ت�رسين  �أكتوبر- 
2000 مبيناء عدن ما �أدى 
بحار�   17 م�رسع  �إىل 

�أمريكيا.
�سبتمرب  هجمات  وعقب 
�الأمريكى  �لنفري  �ليمن  لبى 
�الإرهاب  على  للحرب 
ودخل فى �لتحالف �لدوىل 
و��سنطن،  تقوده  �لذى 
�لقو�ت  تورط  �أن  �إال 
ماأزق  فى  �الأمريكية 
�فغان�ستان  فى  �حلرب 
وتاليا �لعر�ق، �إ�سافة �إىل 
�لدولية  �النتقاد�ت  تو�ىل 
الأ�سلوب �إد�رة �حلرب، قلل 
من حجم �لدعم �لذى تقدمه 
�لدول  �إىل  �لكربى  �لدول 

�لفقرية ومنها �ليمن.
�أعلن  �ل�سياق  هذ�  وفى 

بكر  �أبو  �خلارجية  وزير 
�ليمن  �أن  �لقربى  عبد�لله 
من  �لكافى  �لدعم  يتلقى  ال 
ملجابهة  �لدوىل  �ملجتمع 
�خلطرية  �الأمنية  �لتحديات 

ومنها �الإرهاب.

ير�أ�س  �لذى  �لقربى  وقال 
�جتماعات  فى  �ليمن  وفد 
لالأمم  �لعامة  �جلمعية 
�ملتحدة بنيويورك �إن بالده 
و�مل�ساندة  �لتعاون  "جتد 
فى  �لدولية  �الأ�رسة  من 
غري  �الإرهاب  مو�جهة 
يرتقى  ال  �لدعم  ذلك  �أن 
�لتى  �لتحديات  مل�ستوى 
يتنا�سب  وال  نو�جهها 
�لذى  �لنوعى  �لتطور  مع 
�الإرهابية  �لعمليات  �سهدته 
�ل�سنو�ت  خالل  و�لتخريبية 

�لقليلة �ملا�سية".
حديث  فى  �لقربى  و�أ�سار 
"�مليثاق"  �سحيفة  تن�رسه 
فى عددها �ليوم �إىل توجه 
خالل  دبلوما�سى  مينى 
ل�رسح  �لقادمة  �لفرتة 
�ليمن  وظروف  �أو�ساع 
لالإرهاب  مو�جهتها  فى 
من  �ملزيد  لتوفري  و�ل�سعى 
�ل�سديقة  �لدول  من  �لدعم 
ومبا  �ملانحة  و�ملنظمات 
ميكننا من مو�جهة �الإرهاب 
منا�سبة  بقدر�ت  و�لتطرف 

وفاعلية كبرية.
�ليمنية  �لعالقات  وعن 
�لقربى  �أكد  �الأمريكية 
تاأثري  �أى  وجود  "عدم 
�لذى  �الإرهابى  للحادث 

و��سنطن  �سفارة  ��ستهدف 
�لعالقات  على  ب�سنعاء 
�ليمنية �الأمريكية، على حد 

تعبريه.
وقال " على �لعك�س من ذلك 
�أمريكيًا  تفهمًا  وجدنا  فقد 
ذلك  ملالب�سات  كاماًل 
وتقدير  و�إ�سادة  �حلادث 
فى  �ليمن  بجهود  كبريين 
وكذ�  �الإرهاب  مكافحة 
فى  �الأمنية  �الأجهزة  يقظة 
ت�سديها لالأعمال �الإرهابية 
له  تعر�ست  ما  و�آخرها 

�سفارتهم هنا ب�سنعاء ".
وقال �لقربى �إن مباحثات 
جترى  �أمريكية  مينية 
مركز  �إن�ساء  بخ�سو�س 
فى �سنعاء بتعاون �لبلدين 
تاأهيل  �إعادة  بعملية  يقوم 
�سجن  فى  �ليمن  معتقلى 
�أجل  من  جو�نتانامو� 
�ملجتمع  فى  �إدماجهم 
بعيدً�  �ساحلني  كمو�طنني 
وثقافة  �لتطرف  �أفكار  عن 

�لعنف .
�ليمنية  �لعالقات  وتوترت 
�ملا�سى  �ل�سهر  �الأمريكية 
�سنعاء  رف�س  خلفية  على 
عدد�  لت�سليمها  مطالبة 
�ليمنيني  �ملو�طنيني  من 
�ملنتميني لتنظيم "�لقاعدة"، 
و�عرتفت و��سنطن فى وقت 
�ليمنية  �ل�سلطات  باأن  الحق 
�لطلب  رف�س  فى  حق  على 
�الأمريكى طاملا �أن د�ستور 
�لبالد مينع ت�سليم �ملو�طنني 

�إىل دولة �أجنبية.

بعد �سل�سلة التفجريات التي �سهدها البلد موؤخرا

اليمن ينتقد التقاع�ص الدوىل فى دعمه �سد الإرهاب
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بقلم د.حممد خملوف

فرن�سا، بالتعريف �لد�ستوري، هي "جمهورية 
بلد�ن  �أكرث  �أحد  �لو�قع  يف  وهي  علمانية". 
�لقاّرة  بلد�ن  �إىل  بالقيا�س  علمانية  �أوروبا 

�لقدمية �الأخرى.
ما ي�سمح بقول هذ� �ّنه منذ عقد �لثمانينات يف 
�لذي  فريي،  جول  قرر  ع�رس  �لتا�سع  �لقرن 
ورئا�سة  �لرتبية  وزير  من�سب  �آنذ�ك  �سغل 
�لثالثة  �لفرن�سية  �حلكومة يف ظل �جلمهورية 
�ملدر�سة  جعل  �خلام�سة-،  يف  �الآن  -نحن 
وعلمانية".  و�إجبارية  "جمانية  �البتد�ئية 
"علمنة  �أي�سا  ��ستلزمت  �الأخرية  �ل�سفة  هذه 
�الأماكن" بحيث جرى نزع جميع �ل�سور وكل 
�حلكومية؛  �ملد�ر�س  من  دينية  داللة  له  ما 
بحيث  �ملناهج"  "علمنة  �أي�سا  و��ستلزمت 
ولي�س  �ملرجعية  هي  �ملو�َطنة  �أ�سبحت 

�النتماء �لديني.
بقر�ر   ،1905 عام  تبّنت  �لتي  هي  وفرن�سا 
�لدولة  بني  �لف�سل  �لربملانية،  �أغلبيتها  من 
و�لكنائ�س -ب�سيغة �جلمع- وهو �لقر�ر �لذي 
للتذكري  �ليوم.  ال يز�ل �ساري �ملفعول حتى 
كان ذلك �لقر�ر قد �أثار حفيظة بابا �لفاتيكان 
�آنذ�ك �إىل درجة �أنه حرم من رعاية �لكني�سة 
�لكاثوليكية جميع �لربملانيني �لفرن�سيني �لذين 
�قرتعو� ل�سالح ذلك �لف�سل. ثم ال يخفى على 
�لتاريخي"  "�لتنافر  من  نوعًا  هناك  �أن  �أحد 
من  �ملفكرين  وبني  �لكني�سة  هذه  ممثلي  بني 
خا�سو�  قد  كانو�  �لذين  �لتنوير  ع�رس  ورثة 
فرن�سا  وتعتربهم  �سدها  �الأ�سا�سية  معركتهم 
جلمهوريتها  �ملوؤ�س�سني  �الآباء  مبثابة  �ليوم 

�لعلمانية.
بل  ع�رس�ت،  ��ستقبل  �لتي  هي  هذه  فرن�سا   
مئات، �الآالف من مو�طنيها، ومن بينهم ن�سبة 
بندكتو�س  �لفاتيكان  بابا  �ل�سباب،  من  كبرية 
�ل�سهر �حلايل. وهي  �ل�ساد�س ع�رس يف مطلع 
تعبري�تها  وبكل  كّلها،  �سحفها  كّر�ست  �لتي 

وم�ساربها �لعديد من مقاالتها لهذ� �حلدث. 
�إذ  �الجتاهات  كل  يف  �ملقاالت  هذه  وذهبت 
يطلبه  "ما  مثل  ترحيبا  �الأكرث  بني  تر�وحت 
�أجل  "من  و  مّنا"  ع�رس  �ل�ساد�س  بندكتو�س 
�الأكرث  على  وو�سوال  �لد�ئم"  لل�سالم  دين 
"بابا موؤيد ل�سد�م �حل�سار�ت"  نقدً� كالقول 
كما  "�لعلمانية  نوع  من  مبقاالت  ومرور� 

ير�ها بندكتو�س �ل�ساد�س ع�رس" و "بندكتو�س 
�ل�ساد�س ع�رس و�لعلمانية"... �لخ. 

�ملرّحبة  �الآر�ء  هي  كثرية  كانت  وباالإجمال 
�لبابا  يف  ر�أت  �سيا�سة  ورجال  مثقفني  من 
منقذ� من حالة ما من �خلو�ء وفاحتا الآفاق 
هي  قليلة  لي�ست  ولكن  و�عدة.  م�ستقبلية 
�أي�سا  �ل�سيا�سة  ورجال  �ملثقفني  �أ�سو�ت 
�لذين �عرت�سو� على �إنفاق ماليني �ليورو من 

�سناديق �ملال �لعام ال�ستقبال �لبابا.
�أ�سو�ت  ن�سيان  �ل�سياق  هذ�  يف  ينبغي  وال 
رفعو�  �لذين  �لي�ساريني  �ملثقفني  من  �لعديد 
بالتحالف  �أ�سموه  ما  حيال  �لتنديد  �سيحات 

و�لهيكل. �لعر�س  "�مل�سبوه" بني 
�لنادر،  بل  �لقليل،  �أن  هو  تاأكيده  ميكن  ما   
�ال�ستقبال  مثل  عرفو�  قد  �لدول  روؤ�ساء  من 
هذ�  فرن�سا.  يف  �لبابا  عرفه  �لذي  �ل�سعبي 
ناهيك عن �ال�ستقبال �لر�سمي �لفرن�سي رئا�سة 
وحكومة، مع فر�س �ل�سجاد �الأحمر يف مطار 
ق�رس  يف  �لكبري  �لتكرميي  و�حلفل  �أوريل 

�الإليزيه. 
تنبغي �الإ�سارة هنا �إىل �أن هذ� لي�س يف روؤ�ساء 
كانو�  �ل�سابقني  �لثالثة  �لفرن�سية  �جلمهورية 
قد فعلو� �ل�سيء نف�سه مع �لبابا �ل�سابق يوحنا 

بول�س �لثاين.
فيه  تاأتي  �لذي  �ل�سياق  �لو�قع هو  �جلديد يف 
زيارة بندكتو�س �ل�ساد�س ع�رس و�الأطروحات 
نقا�سات  من  �أثارته  وما  بها.  تفّوه  �لتي 

وجدل.
كان  �لتي  �لزيارة  بعد  �لزيارة  هذه  وتاأتي   
�إىل  بها  قام  قد  �ساركوزي  نيكوال  �لرئي�س 
 .2007 عام  من  دي�سمرب  �سهر  �لفاتيكان يف 
عن  مقولته  فيها  طرح  �لتي  �لزيارة  وهي 
لن  �ملعّلم  �أن  و�أّكد  �الإيجابية"  "�لعلمانية 
يتعلق  �لكاهن فيما  �أن يحل حمل  �أبد�  ي�ستطيع 

بتناقل �لقيم.
نف�س  يف  �الأفكار  من  �لعديد  جانب  �إىل  هذ� 
�لنهج �لتي ر�أى فيها �لعلمانيون جتاوز� ملبد�أ 
لدوره كحامي  �ل�سلطات وبالتايل  �لف�سل بني 
ملبادئ �جلمهورية �لعلمانية �لتي ين�س عليها 
�ملعتقد�ت دون  �لد�ستور و�لتي حترتم جميع 
حيادها  �سمان  مع  منها»  الأي  �متياز  �أي 

وحريتها يف �لتعبري بنف�س �لوقت.
�لفرن�سي  �لرئي�س  �أن  هنا  �لتذكري  يفيد  وقد   
�لفاتيكان  ز�ر  قد  كان  �سري�ك  جاك  �ل�سابق 

�الأول من رئا�سته. ولكنه  �ل�سنة  ن�سف  خالل 
�ملت�سددة.  �لعلمانية  عن  كمد�فع  نف�سه  ب  ن�سّ
ومل يّدخر �أي جهد من �أجل ��ستبعاد مرجعية 
م�رسوع  من  الأوروبا  �مل�سيحية  �جلذور 

�لد�ستور �الأوروبي بن�سخته الأوىل.
 هذه �جلذور �مل�سيحية هي بالتحديد �لتي ذّكر 
للكني�سة، ومن  �لبكر  �البنة  �لبابا فرن�سا  فيها 

خاللها �أوروبا، يف جميع حمطات زيارته.
هي  �أوروبا  قال  عندما  �رسيحا  كان  وقد 
قاّرة ثقافية ولي�ست جغر�فية. عن ثقافتها هي 
�جلذور  �أّما  �مل�سرتكة.  هويتها  تعطيها  �لتي 
م�سيحية؛  جذور  فهي  �لقاّرة  هذه  �سّكلت  �لتي 
�لدفاع  �رسورة  على  �ألّح  عندما  و�رسيحا 
�لقبول  وعدم  للمجتمع  ة  �خلا�سّ �لثقافة  عن 

بالتعّر�س لالمت�سا�س من قبل �الآخرين.
باأن  �لقول  على  ي�سدد  �أن  �لبابا  ين�س  ومل   
�لدولة.  مكان  �أخذ  �إىل  ت�سعى  ال  �لكني�سة 
يف  �لتدّخل  تريد  ال  �أنها  ترجمته  تعني  هذ� 
ب�سكل  �إمّنا  تر�سح   �ل�سيا�سة  ولكن  �ل�سيا�سة. 
و�ملجتمع  �لعلمانية  عن  حديثه  من  لطيف 
و�لهوية و�سوؤون �ل�ساعة. حول هذه �مل�سائل 
كّلها وغريها من �سوؤون �حلياة �لعاّمة طالب 

�لبابا بدور �أكرب للكني�سة.
نف�س  يف  �لدور  هذ�  لتن�سيط  �لدعوة  وتاأتي 
�ملتحدة  �لواليات  يف  عمليا  بد�أت  حركة  نهج 
�ملن�رسمة  �لثمانينات  �سنو�ت  منذ  �الأمريكية 
�إجنيليني  من  تعبري�تها  بع�س  غدت  بحيث 
�حل�سم  قدرة  لها  �أور�ق  مبثابة  وغريهم 

�أحيانا للنتائج �النتخابية بكل ما يت�سّمنه هذ� 
من �أبعاد �سيا�سية.

قر�أ  �الأمريكي  �ل�سياق  عرفه  ما  غر�ر  وعلى 
�لبع�س �لتناغم، ولو �جلزئي، بني �أطروحات 
من  كنوع  �لفرن�سي  و�لرئي�س  �لفاتيكان  بابا 
�لتحالف �ل�سيا�سي يف مو�جهة �لي�سار �لعلماين 
�لذي يطالب بتقطيع �الأو�سال مع كل ما ميّت 
مرجعية  با�سم  حتديد�  ب�سلة،وذلك  للكني�سة 

�لتنوير.
�ملو�الة   من  �أبعد  هو  وفيما  �حلاالت  بكل   
والأطروحاته  �لبابا  لزيارة  و�ملعار�سة 
�ملتعدد  �لتعبري  هذ�  لالنتباه  �مللفت  من  يبقى 
و�ملو�قف  و�مل�ساعر  �لنف�س  عن  �الأ�سو�ت 
و�النتماء�ت دون تهديد �أحد. هناك �لـ"مع" 
تابعت  �ليومية  �حلياة  لكن  �لـ"�سد"  وهناك 

م�سارها �أثناء زيارة �لبابا لفرن�سا.
 بقي هناك من ��ستمرو� يف ممار�سة ريا�ستهم 
على  �سادفتهم  �لذين  �أولئك  مثل  �ل�سباحية 
قد  كانو�  من  وهناك  �ملارن،  نهر  �سفاف 
�فرت�سو� �لع�سب منذ �ل�ساعة �ل�ساد�سة �سباحا 
�لكلمات  �سماع  بانتظار  �ليوم  ذلك  نف�س  من 

�ملباركة للبابا بعد �ساعات طويلة.
كم هي جميلة وجليلة ومتجددة �لكلمة- �حلكمة 
للجميع.  و�لوطن  لله  �لدين  �لقائلة  �ل�سهرية 
�الآخر، �ملختلف؛  للت�سامح وقبول  �إنها دعوة 
�ملفجعة  �لطريقة  على  تهديد  دون  ود�ئما 
�لتي عرفتها مدينة طر�بل�س ب�سمال لبنان قبل 

حني. 

بابا الفاتيكان.. وفرن�سا العلمانيةبابا الفاتيكان.. وفرن�سا العلمانية
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بقلم: جهاد فا�سل: 
مالمح  من  �أ�سا�سيًا  ملمحًا  �لعنف  ي�سكل 
فاإذ�  وحديثًا.  قدميًا،  �لعر�قية،  �ل�سخ�سية 
كان هذ� �لعنف قد طبع �ل�سخ�سية �لعر�قية يف 
تاريخ �لعر�ق �حلديث، منذ بد�ية �لع�رسينيات 
�يل  و�سوال  �الأقل  علي  �ملا�سي  �لقرن  من 
�أو�خره، فاإن �لعنف مل يفارق �أر�س �لعر�ق 
وعلي  و�لعبا�سيني،  �الأمويني  حكم  خالل 

�الأرجح قبل ذلك.
�حلاكم  ت�رسفات  علي  �حلكم  هذ�  يقت�رس  وال 
علي  و�ملحكوم  �حلاكم  ي�سمل  بل  وحده، 
�لعر�قية،  �ل�سخ�سية  كاأن يف جذور  �ل�سو�ء، 
�لعر�قي  �لتكوين  جذور  يف  يكن  مل  �إن 
علي  ت�ستع�سي  للعنف  جذوة  وبيئة،  كمناخ 
�ل�سائد  هو  فالعنف  �ل�سكون.  �و  �النطفاء 
وجتلياته  مظاهره  �أحد  و�لتطرف  �ل�سيد،  �و 
يف  �أو  و�ل�سعادة،  �لغبطة  �ساعات  يف  �سو�ء 
وكاأنه  و�لغ�سب،  و�ل�سجن  �حلزن  �ساعات 
�الأعا�سري  �إقليم  �سوي  �أقاليم  من  للنف�س  لي�س 

و�لعو��سف.
وغري  عر�قيون  �جتماع  علماء  وي�ستفي�س 
عر�قيني يف �رسح وحتليل هذه �لظاهرة �لالفتة 
منهم �لعامل �الجتماعي �لعر�قي �لدكتور علي 
خ�سائ�س  حول  �لكثري  كتب  �لذي  �لوردي 
�أو  بع�سهم،  فريدها  �لعر�قية.  �ل�سخ�سية 
بطق�س  تتحكم  مناخية  ظروف  �يل  �أكرثهم 
�ل�سنة،  ف�سول  من  و�حد  ف�سل  يف  ال  �لعر�ق 
�آخرون  ويردها  �ل�سنة.  ف�سول  كل  يف  بل 
�يل عدم �سيوع �لدميقر�طية ومفاهيم �ل�سماح 
وبا�ستمر�ر،  فالعر�قي،  �الآخر.  وقبول 
يف  �لتطرف  �أق�سي  ويف  �الإع�سار،  عني  يف 
�ليقني �و  �لقول و�ملوقف. وهو وحده ميلك 
ر�أيه  يتطابق  ال  �لذي  �الآخر  �أما  �ل�سو�ب، 
�أو  مع ر�أيه، فهو عدو ال ميكن �لتعاي�س معه 
�لقبول به والبد من �لق�ساء عليه. وهذ� �الآخر 
�و عدوً�  �أن يكون عدو� خارجيا  لز�مًا  لي�س 
قوميًا. فقد يكون من ذوي �لقربي. وقد يكون 
�إليه،  ينتمي  �لذي  �لو�حد  �حلزب  يف  ع�سوً� 
و�لذي ال حزب �سو�ه يف �لبلد كله. و�لعقوبة 
�ملوت  �إنها  �الأق�سي.  حدها  يف  د�ئما  تكون 
�سو�ء بال�سحل، وهو ماركة م�سجلة عر�قية، 
�و باأ ي �أ�سلوب �آخر. �ما تخفي�س �لعقوبة، 
من  الإ�سالحية  �خل�سوع  �و  �ل�سماح،  �و 
وجود  ال  فم�سائل  �الجتماعية،  �ال�سالحيات 

لها يف قانون �جلز�ء �لعر�قي.
بل  وحده،  �حلاكم  علي  يقت�رس  ال  و�لعنف 
وغري  مثقفني  من  �ي�سا  �ملحكومني  ي�سمل 

مثقفني، كما ي�سمل �لقد�مي و�ملحدثني.
و�يل  �لثقفي،  يو�سف  بن  �حلجاج  يبدو  وال 
ظاهرة  جمرد  �سوي  �لعر�ق  علي  �الأمويني 
�أن  ولو  �لقدمي،  �لعر�قي  �لعنف  ظو�هر  من 
��سطر�رً�  ��سطر  �أنه  يرون  �لد�ر�سني  بع�س 
ل�سيء  ال  �سلكه  �لذي  �لعنف  نهج  �سلوك  �يل 
�ل�سائعة يف من  �لعنف  للق�ساء علي جذوة  �إال 
�لعنف  �أن يد�وي  �أر�د  �أمرهم فقد  �إليه  �أوكل 

�ل�سائع بعنف �أ�سد �رس�وة منه من �أجل �لق�ساء 
عليه �وتخفيف �أو�ره. علي �أن �لعنف كان قبل 
�حلجاج و��ستمر بعده. ومن �أ�سهر من جلاأ �إليه 
�ملن�سور  جعفر  �أبي  �أخو  عبد�لله  �حلكام  من 
�أحد بناة �لدولة �لعبا�سية �لذي لقب بال�سفاح 
و�لذي ما تز�ل �سحاياه تئن يف قبورها �يل 

�ليوم.
علي �أن �ملثقف �لعر�قي، �لقدمي و�حلديث، مل 
�لعنف  فكاأن  �لعنف،  �أبدً� يف مو�سوع  يق�رس 

�أحد مرتكز�ت �سخ�سيته وثقافته.
�متالء  عن  بالطبع  �لكثري  يقال  �أن  وميكن 
عنها  نتج  عنف  بحو�دث  �لعبا�سي  �لتاريخ 
منها  تر�ثنا  يف  �ساأن  ذ�ت  ثقافية  رموز  قتل 
كليلة  �ساحب  �ملقفع،  بن  عبد�لله  ت�سفية 
ودمنة، و�ل�ساعر ب�سار بن برد. لذلك كان من 
�لع�رس �يل  ُنَخب ذلك  تلجاأ بع�س  �أن  �لطبيعي 
�ل�رسي.  و�ل�سيا�سي  و�لفكري  �لثقايف  �لعمل 
للتغيري يومها  �لعاملة  �لُنَخب  �أ�سهر هذه  ومن 
�ل�رسية  تو�سلو�  �لذين  �ل�سفا  �خو�ن  جماعة 

�تقاء لل�سلطة وما ميكن �أن تلحق بهم.
ي�سجع  ال  �حلديث مبا  �لعر�ق  تاريخ  وميتليء 
علي توقع �زدهار موؤ�س�سة �لدميقر�طية فيه ال 
يف �حلا�رس �لقريب وال يف �مل�ستقبل �لبعيد. 
يف  �حلديث  �ل�سيا�سي  �لعر�ق  تكوين  فمنذ 
�لر�فدين  بالد  يف  ينتقل  و�لعنف  �لع�رسينيات 
من ن�رس �يل �آخر. و�إذ� كان من نافل �لقول 
�لعنف  هذ�  وكون  �حلاكم  عنف  �يل  �الإ�سارة 
�ملعا�رس،  �لعر�ق  مر�حل  �أكرث  علي  ين�سحب 
فمن �ل�رسورة مبكان توكيد �سمول هذ� �لعنف 
وجماعاته  و�أحز�به  �ملجتمع  �رس�ئح  كل 

وحركاته �ل�سيا�سية.
ولعل �لفرتة �لتي تلت ثورة متوز لعام 1958 
وعبد�ل�سالم  قا�سم  عبد�لكرمي  قادها  �لتي 
�لعنف  فيها  �ساد  �لتي  �لفرتة  هي  عارف، 
�جلماعات  من  موؤلفة  �ألوف  بامتياز. 
ي�سار،  و�الأحز�ب �ملتناحرة، من ميني ومن 
بال  �لبع�س  بع�سها  �أيدي  علي  �ملوت  ذ�قت 
و�سفي  �ل�سيوعيني،  �لبعثيون  �سفي  رحمة. 
ثم  �لعروبيني.  و�سائر  �لبعثيني  �ل�سيوعيون 
وجلاأ  �لبع�س.  بع�سهم  �ل�سيوعيون  �سفي 
ومل  �ل�سيوعيون.  �إليه  جلاأ  ما  �يل  �لبعثيون 
يكن م�سري �ملثقفني و�لكتاب �لعر�قيني الحقًا 
باأف�سل من م�سريهم بعد ثورة متوز. ع�رس�ت 
ومئات من هوؤالء ماتو� �سحاًل �و قتاًل �و �سمًا 
من مثل �سفيق �لكمايل ونا�رس �حلاين وعزيز 
هوؤالء  من  ومئات  وع�رس�ت  جا�سم.  �ل�سيد 
�لهروب �يل �خلارج خوفًا من  ��سطرو� �يل 

م�سري ال ريب فيه.
كيف  �أجانب  �جتماعيون  علماء  ت�ساءل  وقد 
يف  تن�ساأ  �أن  �الأويل  �لب�رسية  للح�سارة  �أمكن 
هذه �لبقعة، وهل �ن �لذين ير�هم �ملرء �الآن 
هم �أحفاد �أولئك �لذين �أقامو� �حل�سار�ت وثم 
وذ�ك  �الآن  �ملرء  ير�ه  ما  بني  �ل�سلة  هي  ما 

�لذي كان يف يوم من �الأيام؟
وحتدث هوؤالء �لعلماء عن �لطق�س �لذي ي�ساهم 

يف حدة �ملز�ج، فالحظو� �نه بالغ �ل�سعوبة 
�سيفًا و�ستاء، وحتي ما ميكن �عتباره طق�سًا 
فاإن  و�خلريف،  �لربيع  ف�سلي  خالل  معتداًل 

�لقدر يتدخل غالبًا ليجعله غري ذلك.
مار�س  منت�سف  و�لتي متتد من  �لربيع،  �أيام 
�أجمل  �نها  وُيفرت�س  مايو،  منت�سف  حتي 
عن  ينف�س  �الإن�سان  يكاد  ما  �ل�سنة،  �أيام 
كتفيه مالب�س �ل�ستاء �لثقيلة، ويتهياأ ال�ستقبال 
�لدفء و�لزهر و�نتقال �لطبيعة، حتي تدهمه 
�إذ يعبق �جلو ببخار هو مزيج من  �للزوجة، 
بحيث  و�لرطوبة،  و�لغبار  �لعفونة  ر�ئحة 
و�خلدر  �لرخاوة  من  حالة  �جل�سد  يف  تتولد 
ت�سبه تاأثري �خلمرة �لرديئة. ويظل �الأمر كذلك 
مت�ساحمًا  �جلو  في�سبح  �لظالم  يهبط  �أن  �يل 
لكن  �لر�ئحة،  تلك  تن�سحب  حني  رحمة  و�أكرث 

لتعاود، وبقوة �أكرب، يف �ليوم �لتايل..
و�لنهر �لذي كان م�ست�سلمًا وديعًا طو�ل �أيام 
�ل�ستاء و�لذي ال يعتكر �إال قلياًل بتاأثري �الأمطار 
�لقليلة �لتي ت�سقط، ال يلبث �أن ي�سبح �سيئًا �آخر 
يف بد�ية �لربيع: ترتفع مياهه، تعتكر، يت�سع 
وهذه  فيه.  �لوحول  تدفق  ويزد�د  جمر�ه، 
�ل�سعبة  �الأيام  عن  تعلن  عالمات  جمرد  كلها 
�لتي �ستاأتي. فالربيع، �أي ربيع، قلما مي�سي 
�جل�سد  يف  عميقة  جروحًا  يخلف  �أن  دون 
و�لروح. و�إذ� كانت �النهار يف جميع بقاع 
باالإيقاع  وتعرّب  حولها،  مبا  تلتحم  �الأر�س 
للنهر  فاإن  �لطبيعة،  يف  يرتدد  عما  ذ�ته 
�إذ  مغايرً�.  ومز�جًا  خمتلفًا  �إيقاعًا  �لعر�قي 
ما تكاد �الأنهار يف �الأماكن �الأخري تهد�أ بعد 
�أمطار �ل�ستاء، وي�ستعيد �ملاء لونه فيها وما 
نف�سه وي�سيطر عليها من  يتمالك  يكاد �الن�سان 
م�سدر  تكون  كي  تروي�سها  ويعاود  جديد، 
فاإن  مكان،  �أي  يف  يح�سل  كما  له،  حياة 
تكاد  فما  �لنا�س،  يفاجئان  �لعر�ق  نهري 
�لدفء، حتي  تعود، ومعها  �ل�سافية  �ل�سماء 
يعربد �لنهر�ن ويهجمان بجنون وح�سي ليغري� 
�لفي�سان  يتكرر  و�لب�رس.  �لطبيعة  وميزقا 
ليظن  حتي  �لغمر  �أيام  وتتطاول  ربيع،  كل 
�الإن�سان �أن �لياب�سة لن تظهر مرة �أخري و�أن 
�ملقد�ر  بهذ�  و�ت�سعت  �رتفعت  �لتي  �ملياه 
�ستبقي هنا �يل �الأبد، فيهرب �لنا�س ملتجئني 
�ملنازل  �سطوح  و�يل  �لعالية  �الأماكن  �يل 
�سوي  يطلبون  ال  �سيء،  كل  ور�ءهم  تاركني 

�لنجاة باأرو�حهم!.
بدء  منذ  يتوقف  مل  �لذي  �لنهرين  في�سان 
حزينًا  �لعر�ق  يف  �لربيع  حتي  جعل  �خلليقة 
�لتي  �لفي�سان  ت�سبق  �لتي  فاالأيام  ذ�ويًا. 
يف  تختزنه  عما  تعبريً�  �لطبيعة  فيها  تعربد 
د�خلها من قوي و�سهو�ت، ال تلبث �ن تتال�سي 
�أن تتد�فع كتل  �لذ�كرة بعد  من �لوجود ومن 
�ملياه �ملجنونة خملفة ور�ءها �لدمار �أواًل، 

ثم �لوباء �لذي يليه.
عبد�لرحمن  �إليه  ي�سري  �لذي  �ملده�س  �الأمر 
منيف يف رو�يته هو طريقتهم يف �لتعامل مع 
�لغناء. �نهم يكتنزون حزنًا ال قعر له، يغلفهم 

من قمة �لر�أ�س �يل �أ�سفل �لقدمني. فالرجال 
يبكون وتت�ساقط دموعهم ب�سمت وال يخجلون 
درجة  �يل  عليهم  �ملغني  ي�سيطر  ذلك.  من 
�الإذالل. يبكيهم ويفرحهم. يجعلهم يحزنون 
�ملالك  فيهم،  �لوقور  �لرجل  �ن  درجة  �يل 
زمام نف�سه، و�ل�ساحي يف جوقة �ل�سكاري، 
يجتاحه  �لذي  �ل�سجن  يكتم  �أن  ي�ستطيع  ال 
فاإذ�  �إذ يغيب عن كل ما حوله.  كالعا�سفة، 
تعب �ملغني من �حلزن، و�أر�د �أن يوقفه، فاإنه 
كال�ساحر يفعل ذلك. �إذ ما يكاد يدندن بلحن 
�لذين  و�أولئك  كله.  �جلو  ينقلب  حتي  جديد، 
كانو� غارقني يف جلة �حلزن، يتحولون فجاأة 
�يل ب�رس من نوع �آخر، يهزجون ويرق�سون، 
وال يرتددون يف �أن يغّنو� معه، رغم �لن�ساز 
�لذي يتولد من هذه �مل�ساركة.. �إنهم ميلكون 
�أكرث  �لتقاط  علي  قادرين  جتعلهم  حو��سًا 
رمبا  �لبد�ئية.  يف  و�إيغااًل  خفاء  �الأحلان 
كلمات  �أو  �ملطرب،  يغنيها  �لتي  �لكلمات 
�أخري تالئمهم. وقد يخرتعونها يف �للحظة، 
ما ي�ساعدهم علي توهم عامل خا�س بهم، مما 
يحر�سون  وكاأنهم  قيامه،  ال�ستباق  يدفعهم 
خلق  �أجل  من  �أنف�سهم  ويحر�سون  �ملغني، 

هذ� �لعامل.
يف  توؤثر  �أخري  كثرية  �أ�سباب  هناك  طبعًا 
�ملز�ج �لعر�قي وتقوده نحو �حلدة و�لق�سوة. 
ظو�هر  عن  حتدثو�  قد  �لباحثون  كان  و�إذ� 
من  يخلفانه  وما  �لربيع  يف  �لنهرين  في�سان 
جروح عميقة يف �جل�سد و�لروح، فاإن هجوم 
�ل�سيف ال يقل �رس�وة عن في�سان �لنهر، فهو 
ما  �إذ  و�حدة.  ودفعة  جاحمًا  �رسيعًا  يهجم 
�ن  عن  تعبريً�  �جلو  تعرب  باردة  ن�سمات  تكاد 
�ل�ستاء قد ويل وجاءت �أيام �أكرث منه رحمة، 
لفحات كاوية،  قليلة  �أيام  تتبعها خالل  حتي 
هي �الإنذ�ر �الأول باأن �ل�سيف علي �الأبو�ب. 
يح�س  حتي  عينيه،  يفتح  �الإن�سان  يكاد  فما 
بالدبق وقد تلب�س ج�سده كله، في�سعر �أن فتورً� 
كاالأغالل يت�سلل �إليه. وما �أن ينظر �إيل �ل�سماء 
بزرقتها �ل�سا�سعة، �إال ويلفحه حريق ينبع من 
من  �لبناء،  �لهو�ء، من طوب  من  مكان:  كل 
مالم�سة �الأ�سياء، �أو �القرت�ب منها. فال�سيف 
ت�سبق  �لتي  �للحظة  �أو  بد�ية �ملوت �حلقيقي، 
يجعل  ��ستبد  �إذ�  �لوهن  الأن  �ملوت،  هذ� 
�الإن�سان عاجزً� عن �حلركة، �سعيف �جل�سد، 

�أقرب �يل �ال�ست�سالم.
وق�ساوتها  ومرة.  قا�سية  �إذن  �لطبيعة 
ومر�رتها تنعك�س علي ت�رسفات �لب�رس �لذين 
�أنف�سهم،  و�لعر�قيون  فلكها.  يف  يدورون 
�لوردي  علي  �لدكتور  بل�سان  �سو�هم،  وقبل 
جرثومة  تف�سري  يف  حائرون  �سو�ه،  وبل�سان 
فما  �الأزمنة.  �أقدم  منذ  ورثوها  �لتي  �لعنف 
�ذهانهم  �يل  تتو�رد  حتي  ب�سبب  يدلو�  �أن 
نظرية  جميعها  توؤلف  كثرية  �أخري  �أ�سباب 
متكاملة �إن �أمكن �رسحها وتعليلها، فمن غري 
�ملمكن �ال�ستفادة منها لالنت�سار علي جرثومة 

مركوزة يف �جلبلة!.

الباحثون احتاروا يف فك طال�سمها و�سرب اأغوارها

ظاهرة العنف.. ملاذا مل تفارق العراقيني قدميًا وحديثًا؟!

مقاالتمقاالت
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Gentle Dental Care

State of the art equipment
Cosmetic Dentistry
White fillings
Teeth 
Relines & Repairs
Crowns & Bridges

Children Dental Care
Root Canals
Full & Partial Dentures 
Gum Infection therapy
Surgical & non- surgical Extractions

Implant Restoration
27-02 Ditmars Blvd

Astoria, NY 11105

Dr. Hayat Ezzat
Evening & Weekend Hour

are available
please call

for an Appointment

Tel: 718-728-7200
Fax: 718-728-8688

UNIVERSAL AUTO TRADE
ال�سركة العاملية لل�سيارات

اأجود اأنواع ال�سيارات 

وباأرخ�س االأثمان

Tel: 718-832-6000
Fax: 718-832-6001

151 25th St Brooklyn، 11232
almontaser@yahoo.com
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Call: 718- 906- 1389/ 347- 449- 4301

 BORO SECURITY SYSTEM
SALES . SERVICE . INSTALLATION5

متخ�س�سون يف تركيب وبيع اأحدث كامرات املراقبة للمحالت واملنازل وكذلك 
اأجهزة اإنذار ال�سرقات باأ�سعار منا�سبة واأ�سعار خا�سة للمحالت اجلديدة كما 

ATM يوجد لدينا جميع خدمات

Professional Security and Network Solutions 
for

HOMES & BUSINESS At
Affordable Prices

BSS
 F SOLUTION

www.fbss.us

اعالناتاعالنات

Buy your own ATM
For $1,750!

Simply sign a Processing Agreement with us and 
receive a $200 rebate making the price $1550

We offer competitive pricing to all sales agents.

تخفي�سات خا�سة الأبناء اجلاليات العربية
 

BUY YOUR OWN ATM
AND REAP THE PROFITS… 
CALL US TODAY!

888-409-9658
33-42 9TH Street
Long Island City, NY
11106
www.atmw.com atmworld
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 مي كمال الدين

�لفال�سفة  �أ�سهر  �أحد  هو  بدوي  �لرحمن  عبد 
حمط  موؤلفاته  وماز�لت  و�لعرب  �مل�رسيني 
�لكتابات  من  �لعديد  حولها  وتدور  �النتباه 
من  للكثري  مرجعا  تعد  كما   ، و�ملحا�رس�ت 
وعلى  �لعاملية  �جلامعات  باأ�سهر  �لطالب 
بدوي  عرف  �ل�سوربون،  جامعة  ر�أ�سها 
بغز�رة �إنتاجه فقدم للمكتبة �لعربية و�لعاملية 
�لتاأليف  بني  ما  تنوعت  كتابا   150 من  �أكرث 
ملئات  باالإ�سافة  هذ�  و�لتحقيق،  و�لرتجمة 
�ملقاالت، ويعد بدوي �أول فيل�سوف وجودي 

مب�رس.
يوليو  من  و�لع�رسين  �خلام�س  يف  ومتر 
�لذي  �لفيل�سوف  هذ�  لوفاة  �ل�ساد�سة  �لذكرى 
يف  �جلدل  من  �لكثري  وحياته  �أفكاره  �أثارت 

�الأو�ساط �لفكرية و�لثقافية. 
نبوغ بالفل�سفة

  ولد عبد �لرحمن بدوي يف �لر�بع من فرب�ير 
فار�سكور  مركز  �رسبا�س  بقرية   1917
�لعدد  كبرية  الأ�رسة  مب�رس،  دمياط  مبحافظة 
وكان ترتيبه �خلام�س ع�رس بني �أخوته �لو�حد 
حممود  بدوي  بدوي  هو  و�لده  و�لع�رسين، 
در��سته  �أمت  �لقرية،  وعمدة  �الأثرياء  من 
 ،1929 عام  فار�سكور  مبدر�سة  �البتد�ئية 
مبدر�سة   1932 عام  �لكفاءة  على  ح�سل  ثم 
�لبكالوريا  على  وح�سل  باجليزة،  �ل�سعيدية 
عام 1934، �لتحق بدوي عقب ح�سوله على 
�لبكالوريا بكلية �الآد�ب ق�سم �لفل�سفة  جامعة 
 ، حاليًا-  �لقاهرة  جامعة   - �الأول  فوؤ�د 
كل  �إىل  بعثة  يف  �سافر  در��سته  فرتة  و�أثناء 
من  تخرج  عودته  وبعد  و�لنم�سا،  �أملانيا  من 
�جلامعة حا�ساًل على درجة �للي�سان�س بامتياز 

يف مايو 1938.
كمعيد  تعيينه  مت  لتفوقه  ونظرً�  �لتخرج  عقب 
على  �حل�سول  �أجل  من  و�سعى  باجلامعة 
نوفمرب  يف  عليه  ح�سل  وبالفعل  �ملاج�ستري 
" م�سكلة  عن  ر�سالته  مو�سوع  وكان   1941
ذلك  تال  �لوجودية"،  �لفل�سفة  يف  �ملوت 
 ،1944 عام  �لدكتور�ه  درجة  على  ح�سوله 
وجاءت ر�سالة �لدكتور�ه لبدوي حتت عنو�ن 
�لوجودي" و�لتي ناق�سها معه عميد  " �لزمن 
و�لذي  ح�سني،  طه  �لدكتور  �لعربي  �الأدب 
�أبدى ر�أيه يف بدوي قائاًل "الأول مرة ن�ساهد 

فيل�سوفًا م�رسيًا ".
�لدكتور�ه  على  ح�سوله  عقب  بدوي  عني 
ثم   ،1945 �إبريل  �لفل�سفة يف  بق�سم  كمدر�س 
 1950 �سبتمرب  ويف   ،1949 م�ساعد  �أ�ستاذ 
ق�سم  باإن�ساء  ليقوم  �لتدري�س  بدوي  ترك 
 – �إبر�هيم با�سا  �لفل�سفة بكلية �الآد�ب جامعة 
عني �سم�س حاليًا-، ثم �أ�سبح �أ�ستاذ كر�سي يف 

يناير 1959.
للبعثة  ومدير  ثقايف  كم�ست�سار  بدوي  عمل   
�لتعليمية يف برين ب�سوي�رس� يف �لفرتة ما بني 
له  وكانت   ،1958 ونوفمرب   1956 مار�س 
يف  �لفعالة  �لعلمية  �مل�ساركات  من  �لكثري 
قام  حيث  و�الأجنبية  �لعربية  �لدول  من  عدد 
بجامعة  �الآد�ب  بكلية  �لفل�سفة  ق�سم  بتاأ�سي�س 
كاأ�ستاذ  وعمل  وطر�بل�س،  وطهر�ن  �لكويت 
ز�ئر يف �لعديد من �جلامعات بكل من لبنان، 
 – �الآد�ب  بكلية  �الإ�سالمية  �لدر��سات  ومعهد 

�لليبية  �جلامعة  باري�س،  بجامعة  �ل�سوربون 
�الإ�سالمية  و�لعلوم  �الإلهيات  كلية  ببنغازي، 
للفل�سفة �ملعا�رسة  بجامعة طهر�ن، و�أ�ستاذً� 
�الآد�ب  بكلية  و�لت�سوف  و�الأخالق  و�ملنطق 

جامعة �لكويت.
 كان بدوي ع�سو يف حزب "م�رس �لفتاة"  يف 
�لفرتة ما بني -1938 1940، وع�سو يف �للجنة 
�لعليا للحزب �لوطني �جلديد -1944 1952، 
ومت �ختياره ممثاًل عن �حلزب �لوطني مع 50 
كلفت  �لتي  �لد�ستور  جلنة  يف  كع�سو  �سخ�سية 
1953 بكتابة د�ستور جديد، ولكن  يف يناير 
�أهمل هذ� �لد�ستور ومت ��ستبد�له بد�ستور عام  

.1956 
اأفكار  �سادمة 

هالل  ر�سا  �مل�رسي  �ل�سحفي  كتبه  ما  نقر�أ 
" حتّولت   : للجدل  �أفكار بدوي �ملثرية  حول 
"�سجن كبري ال ي�سمح باخلروج منه  �إىل  م�رس 
مطلع  يف  بدوي  قاله  ما  هذ�  لل�سجانني"،  �إال 

�جلزء �لثاين من مذكر�ته.
يتحدث د. عبد �لرحمن بدوي عن �لف�ساد �لذي 
ويقول:  �لنا�رسي،  �لعهد  �جلامعة يف  خّرب 
�إن �الأ�ساتذة كانو� يتناف�سون يف �لعمل بجهاز 
�الأمن  ملكتب  �لتقارير  وكتابة  �ملخابر�ت، 
�لع�سكرية،  �لعامة و�ملخابر�ت  و�ملخابر�ت 
�لنظام  لعمالء  متنح  �ملنا�سب  و�أ�سبحت 

وللمو�لني له. وهذ� �لذي حدث مب�رس.
ينتقد قو�نني �الإ�سالح �لزر�عي �لتي �سادرت 
للمالك .   تعوي�سات  دون  �لزر�عية  �مللكيات 
�الإقطاع  ت�سفية  مهمة  عامر  �مل�سري  وتوىل 
من  هزمية  �لنتيجة  فكانت  و�ل�سالح  باجلي�س 
�أنكر �لهز�ئم �لتي عرفتها م�رس يف كل تاريخها 
�أمام جي�س �سغري لدولة من �أ�سغر �لدول يف 

�لعامل ومن �أحدثها، يف  5  يونيو 1967. 
وينتقد عبد �لرحمن بدوي تاأميم قناة �ل�سوي�س 
قناة  �رسكة  �متياز  �أن  ذلك  عام  1956..  
لو  علينا  كان  فما  �سينتهي..   كان  �ل�سوي�س 
كنا  و�إن  ع�رس؟  �الأحد  �الأعو�م  هذه  �نتظرنا 
نريد �خت�سار �ملدة �لباقية  فما كان علينا �إال 
لكن  �ل�رسكة ..   مع  مفاو�سات  يف  ندخل  �أن 
جمال عبد �لنا�رس مل يكن يهمه من �الأمر �أية 
�سيا�سيا  عمال  يريد  كان  بل  �قت�سادية   منافع 
مفاجئا مثري� يكفل له �لدوي ّ حتى لو جر على 
م�رس �خلر�ب !  وقد قام بعمله هذ� مبفرده دون 

�أن ي�ست�سري �أحد� من زمالئه ووزر�ئه .
عام  1956   من  �بتد�ء  �أنه  بدوي   ويروي 
��ستخباري،  �أمني  تنظيم  �جلامعة  يحكم  كان 
عن  �لتقارير  كتابة  يف  �الأ�ساتذة  تناف�س  �إذ 
يف  �الإد�رية  �ملنا�سب  و�سارت  زمالئهم، 

�جلامعة وقفا على عمالء �الأمن .  
تنظيم  باجلامعة  وجد  عام  1962  وبعد 
�ملتجرين  �أو  �ملارك�سيني  �لعمالء  من  �رسي 

بالي�سارية و�ملارك�سية و�ل�سيوعية .  
جو  �جلامعة  يف  �جلو  كان  وباجلملة 
�ملرتب�س  و�الإرهاب  �ل�ساملة  �جلا�سو�سية 

و�لو�ساية �ملتحفزة . 
 ويقول بدوي :  ال بد للمرء �أن ي�ساب باأق�سى 
�أو يقر�أ تفا�سيل  درجات �لذهول وهو ي�سمع 
من  �لنا�رس  عبد  جمال  زبانية  �رتكبه  ما 

فظائع. 
بالنظر �إىل فكر عبد �لرحمن بدوي جند �أنه بد�أ 

�لوجودي  بالفكر  موؤمنًا  حياته 
ويعلي  �الإن�سان  ميجد  و�لذي 
قيمته ويوؤكد �أنه �ساحب تفكري 
�إىل  وحرية و�إر�دة وال يحتاج 
موجه ويعار�س كل ما يحد من 
حريته من �الأفكار و�لغيبيات، 
بالوجود  �ملطلق  و�الإميان 
�سيء  �أقدم  و�عتباره  �الإن�ساين 
�لفكر  هذ�  فيميل  �لوجود،  يف 
قدم  وقد  �أحيانًا،  �الإحلاد  �إىل 
�ملوؤلفات  من  �لعديد  بدوي 
لهذ�  تروج  �لتي  و�لرتجمات 
"ع�س  جملة  و�سع  �لذي  �لفكر 
قبلك،  عا�س  �إن�سان  ال  كاأن 
بعدك"  �سيعي�س  �أحد  ال  وكاأن 

ن�سب عينيه.
وبالنظر �إىل هذ� �لتوجه �لفكري 
�أثار �لكثري من  �أنه  لبدوي جند 
�لفكرية  �الأو�ساط  يف  �لده�سة 
كتابيه  قدم  عندما  و�لفل�سفية 
"دفاع عن حممد �سلى �لله عليه 
و�سلم �سد منتقديه"،  و" دفاع 
فيه"  �لطاعنني  �سد  �لقر�آن  عن 

�لكتابان  كان  حيث  بالفرن�سية،  و�ل�سادر 
دفاع  من  فيهم  مبا  فكره،  يف  �نقالب  مبثابة 

عن �لر�سول و�الإ�سالم.
"�إنني  ذلك  مف�رسً�  له  حديث  يف  بدوي  وقال 
�أزحف منذ بد�ية حياتي �لفكرية على جبهتني، 
�لفل�سفة  فيها  مبا  �لعامة  �لفل�سفة  جبهة 
وال  �الإ�سالمي،  �لفكر  وجبهة  �لوجودية، 

�أر�ين ظلمت جبهة على ح�ساب �الأخرى".
ويقال �أن للفكر �لوجودي �سقان �سق �إحلادي 
على  بدوي  �لرحمن  عبد  و�أن  �إمياين  و�سق 
�أنه يح�سب  �إال  بالوجودية،  �إميانه  �لرغم من 
على �ل�سق �الإمياين فيه ولي�س �الإحلادي، فقد 
يف  و�مل�سلمني  �الإ�سالم  �أو�ساع  يف  �أ�ستغرق 
�لذين  �مل�ست�رسقني  كتب  على  و�أطلع  �لعامل، 
�لعديد منها  �الإ�سالم، و�نتقد  تناولو� ق�سايا 
�الإ�سالم،  على  فيها  موؤلفيها  �أفرتى  و�لتي 
�لذين  �الأ�سلوب  بنف�س  عليها  بالرد  وقام 
�لتاريخية  �الأحد�ث  ��ستخر�ج  يف  �أتبعوه 

فك�سف �ساللهم. 
نتاجه االأدبي

�أثرى بدوي �ملكتبة �لعربية و�لعاملية بالعديد 
 150 �إىل  و�لتي و�سلت  �لقيمة  �ملوؤلفات  من 
�ملقاالت  من  للعديد  باالإ�سافة  هذ�  كتاب، 
�للغات  من  وعدد  �لعربية  باللغة  �ملن�سورة 
�الأجنبية مثل �لفرن�سية و�الأ�سبانية و�الأملانية 
و�الإجنليزية، �سدر كتابه �الأول عن "نيت�سه" 
لعدد  تر�جم  فقدم  ذلك  بعد  �أعماله  وتو�لت 
فكرية  لدر��سات  باالإ�سافة  �لفال�سفة،  من 
�لرت�ث  منها  �لفل�سفة  وتاأريخ  و�إ�سالمية 
وربيع  �الإ�سالمية،  �حل�سارة  يف  �ليوناين 
وخريف �لفكر �ليوناين، وحتقيقات للرت�ث، 

ومنها كتاب �لطبيعة الأر�سطو. 
عن  �لرتجمات  من  �لعديد  بدوي  وقدم   
و�لفرن�سية،  �الأملانية  مثل  �للغات  من  عدد 
�لفل�سفة  كمو�سوعتي  للمو�سوعات  باالإ�سافة 
�لفرن�سية  باللغة  ن�رس  كما  و�مل�ست�رسقني، 
يف  �إ�سهامات  وله  و�الإيطالية  و�الأ�سبانية 

�ل�سعر و�الأدب. 
1938 وكانت  بد�أ بدوي كتابة �ملقال عام   
بور�س  ال   " جريدة  يف  مقاالته  �أوىل 
مقاالته  ن�رس  تابع  ثم  بالفرن�سية  �إجيب�سيان" 
يف جريدة م�رس �لفتاة يف نف�س �لعام وتو�لت 
له مقاالت يف عدة من �ملجالت  فن�رس  �أعماله 

�لعربية �لكربى.
نذكر من موؤلفاته �لقيمة: نيت�سه، �سوبنهاور، 
يف  �ليوناين  �لرت�ث   ، �لعرب  عند  �أر�سطو 
�حل�سارة �الإ�سالمية، خريف �لفكر �ليوناين، 
�لوجودي،  �لزمان  �ليوناين،  �لفكر  ربيع 
�الإن�سانية  �الإ�سالم،  يف  قلقة  �سخ�سيات 
�لعقلية  �ملثل  �لعربي،  �لفكر  يف  و�لوجودية 
�أجز�ء،   5 �أر�سطو - يف  �الأفالطونية، منطق 
�سهيدة �لع�سق �الإلهي ر�بعة �لعدوية، �سطحات 
�ل�سوفية )�أبو يزيد �لب�سطامي(، روح �حل�سارة 
يف  �الإ�سالم،  يف  �لكامل  �الإن�سان  �لعربية، 
�ل�سعر �الأوروبي �ملعا�رس، ف�سائح �لباطنية 
و�ل�سيعة،  �خلو�رج  �لغز�يل،  حامد  الأبي 
�لذي  �لكتاب  هذ�  �الإ�سالم  يف  �الإحلاد  تاريخ 
�لتاريخ  يف  �مل�سككني  تاريخ  �إىل  فيه  تطرق 
وعامل  �لر�وندي  �لفيل�سوف  مثل  �الإ�سالمي 
�لع�رس  �إبان  �لهيثم  بن  �حل�سن  �لب�رسيات 
�ملوؤلفات  من  �لعديد  وغريها  �لعبا�سي 

�لهامة.
�لعديد  �لفل�سفية  جلهوده  تقديرً�  بدوي  نال 
من �الأو�سمة منها و�سام "�الأرز" من حكومة 
�لت�سجيعية  �لدولة  1949 وجائزة  لبنان عام 
وكان   ،1961 عام  �الإ�سالمية  �لفل�سفة  يف 
�أول من ح�سل على جائزة مبارك يف �لعلوم 
1999 وح�سل  �إن�سائها عام  عند  �الجتماعية 
�الآخرين  فرعيها  يف  �لعام  نف�س  يف  عليها 

جنيب حمفوظ و�سالح طاهر. 
 25 توفى يف م�ست�سفى معهد نا�رس بالقاهرة 
يوليو 2002 عن عمر يناهز 85 عام وكان قد 
باأربعة  وفاته  قبل  فرن�سا  من  م�رس  �إىل  عاد 
عام  منذ  بها  �أ�ستقر  قد  كان  و�لتي  �أ�سهر، 
1962عقب تاأميم ثورة يوليو الأمالك عائلته.

انتقد التـاأميم..واختلف مع عبد النا�سر

عبدالرحمن بدوي .. فيل�سوف الوجودية املثري للجدل
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بري  �الأملاين  �ملالية  وزير  عترب 
�ملتحدة  �لواليات  �أن  �ستاينربوك 
�ملالية  �الأزمة  م�سوؤولية  تتحمل 
�إنها  قال  �لتي  �لر�هنة  �لعاملية 
�ستخلف �آثار� عميقة و�ستحدث حتوالت 

يف �لنظام �ملايل �لعاملي.
حكومي  بيان  يف  �ستاينربوك  وقال 
"�لعامل  )�لبوند�ستاغ(  �لربملان  �أمام 
بعد �الأزمة لن يكون كما كان قبلها" 
�ملتحدة  �لواليات  فقد�ن  �إىل  م�سري� 
�لنظام  يف  خارقة  كقوة  "�سفتها 

�ملايل �لعاملي".
�الأزمة  يف  باللوم  �ستاينربوك  و�ألقى 
و�سفها  فيما  و��سنطن  عاتق  على 
بـ"حملة �إنغلو�ساك�سونية لتحقيق �أرباح 
للم�رسفيني  هائلة  ومكافاآت  كبرية 

وكبار مديري �ل�رسكات".
على  �ملو�طنني  �لوزير  وحث 
منو  معدالت  ملو�جهة  �ال�ستعد�د 
�أ�سو�ق  �أقل وتطور�ت غري كافية يف 
بالده  �قت�ساد  �أن  �إىل  م�سري�  �لعمل، 
�سيتاأثر باالأزمة ولكنه قال �إنه ال ميكن 
يف �لوقت �حلايل �لتكهن بدرجة تاأثر 

�أملانيا بهذه �الأزمة.
جديدة  بقو�عد  �ستاينربوك  وطالب 
يف  �الأمو�ل  روؤو�س  حركة  ل�سبط 

�أ�سو�ق �ملال �لعاملية. 
للند�ء�ت  رف�سه  �لوزير  وجدد 
�ملطالبة بو�سع خطة �إنقاذ يف �أملانيا 
غر�ر  على  باأزمات  متر  �لتي  للبنوك 
�ملتحدة،  �لواليات  يف  مماثلة  خطة 
مو�سحا �أن �أزمة �أ�سو�ق �ملال م�سكلة 

�أمريكية يف �ملقام �الأول.
�القت�ساد يف خطر

�الأملاين يف  �لوزير  تاأتي ت�رسيحات 

�حتد�م  ظل 
يف  �لنقا�س 
ت  يا ال لو �
ة  ملتحد �
خطة  حول 
ذ  نقا �إ
ية  د قت�سا �

بقيمة 
ئة  �سبعما
ر  مليا
حلل  دوالر 
مة  ز الأ �
هنة  � لر �
�أ�سو�ق  يف 

�ملال.
ن  كا و
ئي�س  لر �
كي  مري الأ �
ج  ر جو
قال  بو�س 
خطاب  يف 
ل  حو
مة  ز الأ �

�ملالية �إن �قت�ساد بالده يف خطر و�إن 
�ملايل  �لنظام  يف  رئي�سية  قطاعات 

�الأمريكي مهددة باالإغالق. 
على  باملو�فقة  �لكونغر�س  وطالب 
�حلكومة  طرحتها  �لتي  �الإنقاذ  خطة 
�ملرتبطة  �ملتعرثة  �الأ�سول  ل�رس�ء 
ال  حتى  �لعقاري  �لرهن  بقرو�س 
يتعر�س �ملزيد من �لقطاعات �ملالية 

لالنهيار. 
من  خماوفه  عن  بو�س  و�أعرب 
بالذعر  و�سفه  ما  �إىل  بالده  �نزالق 
ركود�  �ست�سهد  و�أنها  �القت�سادي، 

طويال وموؤملا �إذ� مل تقر �خلطة. 
كما دعا بو�س �ملر�سحني لالنتخابات 
ماكني  جون  �جلمهوري  �لرئا�سية 
�أوباما  بار�ك  و�لدميقر�طي 
�لكونغر�س  يف  نو�ب  �إىل  باالإ�سافة 
�ليوم  �الأبي�س  �لبيت  يف  �جتماع  �إىل 

للبحث يف خطة �الإنقاذ. 
من جهتهما دعا �ملر�سحان �ملتناف�سان 
�أوباما وماكني يف بيان م�سرتك جميع 
�لبالد  لتجنيب  �لتعاون  �إىل  �الأحز�ب 

كارثة �قت�سادية.   

واأ�صواق18 واأ�صواقمال  مال 

�لدوالر  هبط  وكاالت:   
و�لني  �ليورو  �أمام 
با�ستمر�ر  متاأثر�  �خلمي�س 
�نقاذ  خطة  حول  �ل�سكوك 
�حلكومة  �قرتحتها  ماىل 
 700 تتكلف  �المريكية 
وخماوف  دوالر  مليار 
�الئتمان  �أزمة  تاأثري  ب�سان 

على �القت�ساد.
القناع  حماولة  وفى 
�سفقة  بدعم  �المريكيني 
حذر  �سرتيت  وول  �نقاذ 
من  بو�س  جورج  �لرئي�س 
فى  �ملتحدة  �لواليات  �ن 
غمرة �أزمة مالية خطرية قد 
بر�ثن  فى  باالقت�ساد  تزج 

�لك�ساد.
و�سيجتمع بو�س مع �لزعماء 
�جلمهوريني و�لدميقر�طيني 
فى  �المريكى  للكوجنر�س 
بتوقيت   1955 �ل�ساعة 
لالتفاق  �ليوم  جرينت�س 

خطة  تفا�سيل  على 
�النقاذ �ملايل.

بو�س  تعليقات  وجاءت 
برنانكى  بن  قال  �ن  بعد 
رئي�س جمل�س �الحتياطى 
"�لبنك  �الحتادى 
�المريكي" �ن  �ملركزى 
تعانى  �ملالية  �ال�سو�ق 
"�سائقة ��ستثنائية" تهدد 
�المريكى  �القت�ساد 
وحث  بالفعل  �لو�هن 
دعم  على  �مل�رسعني 

�سفقة �النقاذ �ملايل.
�سوما  ت�سوتومو  وقال 

مدير �الأ�سول �الجنبية فى 
لل�سم�رسة  �وكا�سان  �رسكة 
�ل�سوق  فى  �لذعر  "حالة 
خطو�ت  بف�سل  تنح�رس 
وكذلك  �الأمريكية  �حلكومة 

�لقطاع �خلا�س.
"لكن �مل�ستثمرين ال يز�لون 
�لدوالر  حمجمني عن �رس�ء 

الأنهم قلقني ب�ساأن �القت�ساد 
�المريكي".

وهبط موؤ�رس �لدوالر �لذى 
ير�سد �أد�ء �لعملة �الأمريكية 
رئي�سية  عمالت  �ست  �أمام 
0.5 باملئة �ىل 76.590 .
 0.4 �لدوالر  وتر�جع 
�ىل  �لني  �مام  باملئة 
�أن  رغم  ين   105.79

�أن  �أظهرت  يابانية  بيانات 
لليابان  �لتجارى  �مليز�ن 
�غ�سط�س  فى  عجز�  �سجل 
يناير  منذ  �الأوىل  للمرة  �ب 
ب�سبب  وذلك  �لثانى  كانون 
تباطوؤ �ل�سادر�ت و�رتفاع 

تكلفة �لو�رد�ت.
و�رتفع �ليورو 0.2 باملئة 

�ىل 155.50 ين.

 

فى  �لن�سيج  موؤ�س�سات  تعول  �ل�سينية،  �ملالب�س  تدفق  مو�جهة  فى 
�لفرن�سية وذلك  �ل�سوق  �لقرب من  �ملتو�سط على ورقة  دول جنوب 
على ح�ساب �ل�رسكات �ملناف�سة فى �وروبا �ل�رسقية �لتى تعانى من 

كلفة �النتاج.
وقال جيلد� مينفييل م�سوؤول �لدر��سات فى �ملعهد �لفرن�سى للمو�سة 

�ملتو�سط". حو�س  "منتجات" دول  نهاية  �عالن  فى  "ت�رسعنا 
نهاية  منذ  �ل�سني  من  �ملالب�س  من  �لفرن�سية  �لو�رد�ت  وت�ساعفت 
نظام �حل�س�س �الوروبى فى 2004 لتبلغ قيمتها 029 ،4 مليار�ت 
يورو فى 2008، بح�سب تقدير�ت �ملعهد �لتى ن�رسها �لثالثاء خالل 

معر�س "زوم باى فاتك�س" �لذى ينظم فى باري�س حتى �جلمعة.
غري �ن ن�سيب تون�س و�ملغرب من هذه �لو�رد�ت ��ستقر عند 14% 
بعد خم�س �سنو�ت من �لرت�جع، لتبلغ قيمتها 920 ،1 مليار يورو.

وبالن�سبة لهاتني �لدولتني �نتهى ع�رس خطوط �النتاج �لتى ال ميكنها 
�ملحدودة  �النتاج  وخطوط  �البد�ع  حملها  ليحل  �ل�سني  مناف�سة 

�ل�سغرية و "ردة �لفعل �لعالية جد�".
وفى هذ� �ل�سياق قام حممد علوى مدير عام "�تيليان�س" وهو جممع 

�رسكات ن�سيج مغربية، بتحويل �رسكته.
وقال "وظفت روؤ�ساء �نتاج للتمكن من ت�سليم �نتاج كامل �نطالقا من 
جمرد ت�سميمات، ما �سمح ىل باحل�سول على عالمة ماك�س هافالر 
للتجارة �لعادلة"، مو�سحا �ن نتيجة ذلك كانت "رفع هو�م�س" �لربح 

و�نه ��سبح "يزود حمالت مارك�س �ند �سبن�رس �لربيطانية".
�لعامل  �ىل  ��سا�سا  �لعربى  �ملغرب  لدول  �جليد  �الد�ء  ويعود 
�جلغر�يف. فهى �قرب بكثري للم�ستهلكني �الوروبيني من �ل�سني كما 

�نها تعر�س ��سعار تكلفة و�آجال ت�سليم ال ميكن مناف�ستها.

البور�سة امل�سرية توا�سل خ�سائرها 
واالأجانب يبيعون

�ملوؤ�رس�ت  �إن  �سما�رسة  قال  وكاالت:   - �ونالين  �لقاهرة-�لعرب 
�لتو�ىل  على  �لر�بعة  للجل�سة  تر�جعت  �مل�رسية  لالأ�سهم  �لرئي�سية 
�خلمي�س و�سط عمليات بيع مكثفة من �مل�ستثمرين �الأجانب تخوفا من 

تفاقم تباطوء �القت�ساد �لعاملي.
ننتظر  "كلنا  �ملالية  �الأور�ق  لتد�ول  �لنور  من  غنيم  ها�سم  وقال 
�الحتياطى  "ملجل�س"  �الإنقاذ  حلزمة  بالن�سبة  �سيحدث  ما  ملعرفة 
�الحتادى فى �لواليات �ملتحدة وكل �الأنظار على �أمريكا �الآن. �إذ� 

حت�سنت �الأو�ساع فى �خلارج �ستبد�أ �الأو�ساع ت�ستقر هنا".
وتر�جعت �الأ�سهم �لعاملية و�سهد �لدوالر �نخفا�سا عاما �ليوم بينما 
جترى مفاو�سات فى و��سنطن ب�ساأن خطة �نقاذ قيمتها 700 مليار 

دوالر ملعاجلة �أ�سو�أ �أزمة مالية منذ �لك�ساد �لعظيم.
وفاقت مبيعات �مل�ستثمرين �الأجانب �لذين �سكلو� نحو 50 فى �ملئة 
من معامالت �ليوم م�سرتياتهم فى �الأ�سهم �مل�رسية باأكرث من 180 
مليون جنيه م�رسى "33.02 مليون دوالر" مما �أف�سى �إىل تر�جع 

�ملوؤ�رس�ت.
وتر�جع موؤ�رس كي�س 30 �لقيا�سى 0.07 فى �ملئة �إىل 6945.37 نقطة 
بعد هبوطه فى وقت �سابق من �جلل�سة �إىل 6818.66 نقطة فى حني 
خ�رس موؤ�رس هريمي�س 0.28 فى �ملئة م�سجال 623.02 نقطة. ونزل 
موؤ�رس �لتجارى �لدوىل �الأو�سع نطاقا 1.15 فى �ملئة �إىل 361.02 

نقطة.

الن�سيج املغاربى ي�سمد امام ال�سني 
فى ال�سوق الفرن�سية

بو�س يدعو لتبني خطة اإ�سالح ب�سبعمائة مليار دوالر 

برلني حتمل وا�سنطن م�سوؤولية الأزمة املالية العاملية

الدولر يرتاجع و�سط ال�سكوك التى حتيط بخطة النقاذ المريكية
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تعلن جريدة غربة نيوز عن 
حاجتها اإىل:

- �سحافيني متعاونني يف 
نيويورك ونيوجر�سي

-مندوبي اإعالنات
- خمرجني

- طباعة و�سف
مرتجمني : عربي-اجنليزي

اجنليزي-عربي
وكالء توزيع

ghorbanews1@yahoo.com
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�صبات20 �صباتمنا منا
 MoneyGram   اجلالية يف �سيافة

نظمت موؤ�ص�صة MoneyGram حفل 
افطار ح�رصه عدد من اأبناء اجلالية 
يف مطعم قاعة باب احلارة يف مدينة 

باتر�صون يف نيوجر�صي، وكانت 
فر�صة مل�صوؤويل املوؤ�ص�صة للتقرب 

من اجلالية العربية وتقدمي خمتلف 
ال�رصوحات بالن�صبة لعملية ار�صال 
االأموال للبالد، والت�صهيالت التي 
تقدمها هذه ال�رصكة، يف اآخر اأيام 
رم�صان ومو�صم عيد الفطر املبارك 

ب�صكل خا�س

�سور من احلفل الذي نظمته �سبكة 
النيل   مطعم  يف   ReachMedia
احتفاال مبنا�سبة االأيام االأواخر 
من رم�سان املبارك، وقد ح�سره 

لفيف من املدعوين وال�سيوف كان 
يف ا�ستقبالهم ال�سيد حممداخل�ساب، 

مدير ReachMedia  يف �سمال 
اأمريكا

Neeta Bhasin and Udaya Prakah

ت�سوير الفنان �سعيد االأتب
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ت�سوير الفنان �سعيد االأتب
وزير اخلارجية اليمني يف �سيافة غربة نيوز...

الوزير القربي مع اأ�سرة اجلريدة الوزير القربي مع ال�سيد عبده املوتي 
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INDEPENDENCE BROKRAGE, INC.INDEPENDENCE BROKRAGE, INC.

718-499-2068
863 4th AVE. Brooklyn, NYC 11232

INSURANCE FOR SMALL BUSINESSES,
 HOUSES & CARS 
PERMITS & LICENCES FOR GROCERY STORES 
INCOME TAX
NOTARY PUBLIC
MONEY ORDERS

من اأجل كل خدمات:
- التاأمينات للمحالت، ال�سقق وال�سيارات

Grcery stores  الرتخي�س واالعتماد ملحالت البقالة -
- التوثيق

اعالناتاعالنات

مبارز لل�سفريات
MUBAREZ TRAVEL

554 Atlantic Ave, Brooklyn 11201
Tel: 718-923-0200

مركز ت�سجيل احلجاج

لدينا اأف�سل برامج احلج 
اأ�سعار وخدمات متميزة

خربة تزيد  عن 30 �سنة يف جمال ال�سفريات
احجز مع مبارز لل�سفريات ولن تلقى اإال ما حتب
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غادة من االأندل�س
لل�ساعر الرائع عمر اأبو ري�سة

وثبْت   َت�ستقرُب  �لنجم  جماال
وتهادْت  ت�سحُب  �لذيَل �ختياال   

وِحيايل    غادٌة    تلعب   يف
�سعرها   �ملائِج  ُغنًجا  ودالال   

طلعٌة    رّيا    و�سيٌء   باهٌر
�أجماٌل  ؟ َجلَّ �أن ي�سمى جماال   

فتب�سمُت      لها  فابت�سمْت
و�أجالْت   يفَّ  �أحلاًظا  iiُك�ساىل   

وجتاذبنا     �الأحاديث    فما
ْت خياال �نخف�ست  ِح�ًسا وال �َسفَّ   

كلُّ  حرٍف  زّل  عن  َمْر�َسِفها
يَب   ميينًا  و�سماال نرث   �لطِّ   

قلُت  يا  ح�سناُء  َمن �أنِت وِمن
�أّي دوٍح �أفرع �لغ�سن وطاال ؟   

َفَرنت      �ساخمًة     �أح�سبها
فوق   �أن�ساب   �لرب�يا  تتعاىل   

و�أجابْت   :   �أنا  من  �أندل�ٍس
جنِة   �لدنيا   �سهواًل  وجباال   

وجدودي  ،  �أملح  �لدهُر على
ذكرهم  يطوي  جناحيه  جالال   

بوركْت �سحر�وؤهم كم زخرْت
باملروء�ت    ِرياحًا  ورماال   

حملو�   �ل�رسَق   �سناًء  و�سنى
وتخطو�  ملعب �لغرب ِن�ساال   

فنما    �ملجُد   على  �آثارهم
وحتدى ، بعد ما ز�لو� �لزو�ال   

يد  قومي  فانت�سْب هوؤالء  �ل�سِّ
�إن  جتد �أكرَم من قومي رجاال   

�أطرق  �لقلُب ، وغامْت �أعيني
بروؤ�ها   ،  وجتاهلُت  �ل�سوؤ�ال   

مب التعلل؟
هذه الق�سيدة لل�ساعر اأبي الطيب املتنبي

 

ِبــَم �لـتـعـــلـُل .... ؟! ال �أهـــل وال وطُن
وال نــديــــٌم ، وال كــاأ�ٌس ، وال �ســكـُن     

�أريـــُد مــن زمــنــي ذ� �أن يـبــلغـني
مـــا لــيــ�س َيـْبُلُغــه من نف�سه �لزمُن     

ال تــلــَق دهــرك �إال غـــيــر مـــكـرتٍث
ماد�م يـ�سـحـب فــيـه ٌروَحــك �لبـــدٌن     

رَت به فــمـــا ُيــديــم �ُســــروٌر ما �رُسِ
وال يـــرد عــلــيــك �لفــائــت �حَلــــَزُن     

مــمــا �أ�ســـر ) بــاأهـل �لعـ�سـق ( �أنهُم
هــوو� ومـا عـــرفو� �لدنيا وال َفَطُنو�     

تــفــنـى ُعـُيُنُهـُم دمـعًا ، و�أنف�سهم
يف �إثـــِر ُكــــلِّ َقــِبـيـٍح وجــُهُه َح�َسُن     

تــحــمـلو� .... َحـَمــَلــْتـُكْم ُكلُّ ناجيٍة
فــكــلُّ َبــْيـٍن عـليَّ �ليوَم مـــوؤمتــــُن     

ما فـي هــو�دجــكـم ِمن ُمهجتي ِعَو�ٌس
�إن مــُت �ســوقــًا ، وال فــيـها لهـا ثمُن     

يــا مـن ُنــِعــيـُت عـلى ُبـْعٍد مبجل�سِه
ُكــلٌّ مبـا زعــم �لنــاعــون ُمـــرَتـَهُن     

كم قـد ُقِتْلُت ، وكم قد ِمُت ِعْنَدُكُم
ثم �نــتـفـ�سـت فـز�ل �لقرُب و�لكفُن     

الدهر ذو دول
الق�سيدة الأبي العتاهية

و�ملرُء   ذو   �أمٍل   و�لنا�ُس   �أ�سباُه
يجري    بها    قدٌر    و�لله   �أجر�ُه
�أبكاُه و�لله     �أ�سحكُه      و�لله     
و�لنا�ُس  حيُث  يكوُن  �ملاُل  و�جلاُه
موالُه و�لله     فم�ستعبٌد      ُكلٌّ     
�أو�ُه �لقلِب   ُمنيُب   عبٌد   فاز   قد   
َي�ْسو�ُه لي�س   �سيئًا   ِبدينك   تر�سى   
و�ملوُت   نحوك   يهوي  فاغرً�  فاُه
iiمتناُه فيما    َحتُفُه    �مرىٍء    ُربَّ   
iiَيهو�ُه �ل�سيِء  لعل  حتَف �مرىٍء يف 
iiدنياُه غرته    ْن    مَلَ �ل�سقيَّ    �إن    
تغ�ساُه �ملوت  �سكر�ِت  يف  �سار   قد  
و�إنباُه ريٌك       حَتْ وِللحو�دِث      
تر�ساُه ل�سَت  �سيئًا  ِللنا�س  تر�َس   ال  
iiُب�رْس�ُه �لنَّعِي  ب�سوِت  ��ستحالت   ثم  
ُح�سناُه �الإح�ساِن   فعاِقَبُة    �أح�سْن   
َعقباُه �أحمدَت   ما    �أمرَك    وخرُي   
اُه َم�سَّ �ملوِت  َوْجُه   ْحُه   ُي�سبِّ مل   من  
تقو�ُه للموت   �لفتى    ز�د    وخرُي   
�لدنيا   و�أحالُه �أَمرَّ   جنى    وما    
وخالُه عنُه  م�سى  ُثم  �لنا�َس   ــِه  
iiو�سجاُه يومًا   �أغم�سُه   �إذ   �سار   
ين�ساُه ثم    ِمنُه    �الأر�َس    َفُيْمِكُن   
�سيلقاُه يومًا    عمٍل    ِذي    وُكلُّ   

ِعَلٍل ْهُر  ذو  ُدوٍل  و�ملوُت  ذو   �لدَّ
ُمْعَترٌب ِفيهنَّ     ِعرَبٌ     تزل     ومل    
َفٍة ُم�رَسَّ نف�ٍس  ذو   وي�سحُك   يبكي  
و�مُلبتلى    فهَو    �ملهجور    جانبُه
ُرُه ُيَدبِّ َخْلِق  ربي  قد   ِمْن   و�خَلْلُق   
�إنابتُه مِلوالُه      لعبٍد      ُطوبى     
بالدنيا  وباِطلها �لدين    يا   بائع   
�أنت  يف  لهٍو  ويف لعِب حتى  متى  
يدِركُه �ملرُء   يتمنى   ما   كُل    ما   
لًة   َوَهوًى �إن    �ملنى   َلُغروٌر   �سِ
َوُزخرفها بالدنيا    ِللجهل    َتْغرَتُّ    
�سالمُتُه طالْت   وقد    ا    َحيًّ كاأنَّ   
و�لنا�ُس   يف  َرْقَدٍة  عما  ُير�ُد  بهم
ُمنت�سفًا كنَت  ما  �إذ�  ُهِديَت  �أن�سْف 
ُمْقِبلًة ُب�رس�ُه    �أتت    يْوٍم    ياُربَّ   
ال   حتقرنَّ   من  �ملعروف  �أ�سغرُه
عاِقبٌة الُبَدّ     لُه     �أمٍر     وُكلُّ    
وُم�سبحنا مُم�سانا   وللموت   تلهو   
ِرحلُتُه للموت  دنت  قد  فتًى  من  كم  
ما  �أقرب  �ملوَت  يف �لدنيا و�أفَظَعُه
ِفيـ وكايَد  �سيٍء  يف  �ملرُء  ناف�َس  كم 
بِه ُي�رّسُّ   �إْلٍف   على   �ل�سفيُق   بينا   
يخرجُه ثم    قلياًل    عليه     يبكي    
�سيبلغُه يومًا    �أجٍل    ِذي    وكُل   
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�ليابانية  �أدفانتدج  فري�ست  �رسكة  تقول 
�سبي�س  روكيت  �رسكة  مع  تن�سق  �إنها 
تتييح  ف�سائية  رحالت  لتنظيم  �الأمريكية 
خا�سة،  قر�ن  عقد  مر��سم  للعر�سان 
بعقد  وذلك  �الآخرين،  عن  متيزهم 
�الأر�سي  �لكرة  بعيدً� عن �سخب  قر�نهم 
100كلم، يف  و�سجيجها، على �رتفاع 

ف�ساء �لكون �لو��سع. 
�لف�سائية  �لزفاف  رحالت  تبد�أ  و�سوف 
جانب  و�إىل   ،2011 عام  يف  هذه 
و�ملاأذون،  �ملركبة  وقائد  �لعرو�سني 
�سيكون هنالك مت�سع ل�سيفني. وت�ستغرق 
�لرحلة �ساعة و�حدة بعد خ�سوع �جلميع 
لفرتة تدريبية مدتها �أربعة �أيام. و�سوف 
تكون هنالك تغطية حية لعقد �لقر�ن، مع 
متابعة  من  و�الأقارب  �الأ�سدقاء  متكني 
للعرو�سني  �لتهاين  وتقدمي  �ملر��سيم 
�لزفاف  هذ�  ولكن  جوً�.  �ملحمولني 
يدفع  ملن  �إال  متاحًا  يكون  لن  �خليايل 
ب�سخاء، ذلك �أن تكاليف �لرحلة ت�ساوي 

��سرتليني.  جنيه  1.1مليون 
وميت�س  كا�سمان  �سيندي  يكون  و�سوف 
فوق  قر�نهما  يعقد  زوجني  �أول  وولنغ 
طيات �ل�سحاب. وتقول �لعرو�س �سيندي 
كا�سمان، وهي ر�أ�سمالية وكاتبة توزع 
كتبها باملاليني "هبطت علي هذه �لفكرة 
منذ �أكرث من عام، فبينما كنت يف حلظة 

تاأمل هبطت على ذهني فكرة �أن �أكون 
�لف�ساء،  يف  قر�نه  يعقد  �سخ�س  �أول 
�لتخطيط  يف  �رسعت  �حلني  ذلك  ومنذ 

لتحقيق هذه �الأمنية!" 
وولينغ،  مع  عالقتها  تطور  وبعد 
عن  فكرتها  عليه  فطرحت  يدها،  طلب 
وولينغ  ويقول  �لف�سائي.  �لزفاف 
�إذ مل  بالن�سبة يل،  "كان ذلك مفاجاأة 
زفاف  حفل  يف  �الإطالق  على  �أفكر 
م�سكلة  هنالك  ولكن  �لنوع،  هذ�  من 
لعدم  �لزو�ج، وذلك  قانونية يف هذ� 
وجود قانون ي�سفي �ل�رسعية على هذ� 
�لزو�ج. ومع ذلك فاإن كا�سمان و�ثقة 
متامًا بوجود حل لهذه �مل�سكلة. فهي 
"�رسعي" وت�سيف  �أن هذ� �لزو�ج  ترى 
ب�رسعيته،  قوي  �سند  لديه  "�ملحامي 
وت�ستطرد  �رسعي!".  ر�أيي  ح�سب  وهو 
"�إنه حدث تاريخي... ومغامرة  قائلة 

حقيقية!".

ح�سمت �أملانيا �جلدل �لذي �أثري يف �الآونة 
متثال  ر�أ�س  �إعارتها  حول  �الأخرية 
�مللكة نفرتيتي زوجة �خناتون، فرعون 
�لتوحيد يف م�رس. و�أعلن �لدكتور ز�هي 
�الأعلى  للمجل�س  �لعام  �الأمني  حو��س، 
لالآثار يف م�رس، مو�فقة �أملانيا �ملبدئية 
�إعارة ر�أ�س متثال نفرتيتي، �لذي  على 
متحف  يف  �مل�رسيات  ق�سم  يف  يعر�س 
�لقرن  ثالثينات  يف  �كت�سافه  منذ  برلني 
موؤمتر  يف  حو��س  وقال  �ملا�سي. 
مرور  مبنا�سبة  )�الأحد(،  �أم�س  �سحايف 
�الأملاين  �ملعهد  �إن�ساء  على  عام   100
�الأملاين  �جلانب  �إن  بالقاهرة،  لالآثار 
ر�أ�س  �إعارة  على  �ملبد�أ  من حيث  و�فق 
يف  �أ�سهر  ثالثة  ملدة  ليعر�س  �لتمثال 

م�رس  �ستفتتحه  �لذي  �الآتوين،  �ملتحف 
و�أ�ساف  �ملنيا.  مدينة  يف  عامني  بعد 
�أملانية  ـ  م�رسية  جلنة  ت�سكيل  �سيتم  �أنه 
��ستعارة  �إجر�ء�ت  كيفية  لبحث  م�سرتكة 
�ملتحف،  يف  ليعر�س  �لتمثال  ر�أ�س 
م�سري� �إىل �أن فكرة هذ� �ملتحف �ساحبها 
�الأملاين �إيغي بري�ست. ويف �ل�سياق نف�سه 
�أو�سح حو��س �أن متحف �للوفر بباري�س 
�ل�سماوية  �لقبة  م�رس،  �إعارة  رف�س 
»�لزودياك«، �لتي تعد �أحد �سقوف معبد 
دندرة بجنوب م�رس، وتوجد عليها �سور 
لل�سماء وحركة �لنجوم و�ل�سم�س، وذلك 
�ملتحف،  �سقوف  باأحد  مل�سقة  لكونها 
وهو ما ي�سعب معه �إعارتها �إىل م�رس. 
و�أ�سار �إىل �أن متحف بو�سطن �الأمريكي 

�أبدى رف�سا مماثال الإعادة متثال مهند�س 
�لهرم �الأكرب �إىل م�رس حلالته �ل�سيئة �لتي 

هو عليها حاليا.

زوجان يعقدان قرانهما خارج الكرة الأر�سية

اأخريا.. نفرتيتي تعود اإىل زوجها

�حلاج  م�رس  يف  �ل�سو�رب  ملك  قال 
فتحي �أحمد حممود �لفائز بعدد كبري من 
كوؤو�س �مل�سابقات �ل�سو�ربية يف �لعامل 
�سادفته  ما  م�سكلة  ��سطرته  حني  �أنه 
�لفور�ىل  على  �جته  م�سوؤول  ملقابلة 
مكتب �لوزير وطلب من مدير مكتبه �نه 
�أخربه  �ملدير  تردد  فلما  مقابلته  يريد 
�حلاج فتحي باأنه ملك �ل�سو�رب يف م�رس 
وعلى �لفور �نفتح مكتب �لوزير وحظي 
من  الأكرث  �متد  مميز  بلقاء  فتحي  �حلاج 
متيزه  �أن  فتحي  �حلاج  و�أ�ساف  �ساعة 
هو ورفاقه من �أع�ساء ر�بطة �ل�سو�رب 
�مل�رسية جتعلهم حمل ترحيب و�عجاب 
�إذ �أن �لكثريين يعتربونهم رمز�  �جلميع 
يتدخلون  �أنهم  حتى  و�ل�سهامة  للرجولة 
�لتي  �الأ�رسية  �مل�سكالت  من  �لكثري  يف 
يف  وينجحون  �حلل  على  ع�سية  تكون 
للرجولة  يرمزون  �أنهم  ملجرد  حلها 
لالعالم  حتدث  قد  فتحي  �حلاج  وكان 

�لر�بطة  �أع�ساء  و�سط 
ميالده  بعيد  �حتفاله  مبنا�سبة 
تاأ�س�ست  قد  �لر�بطة  وكانت 
عام  يف  عاما  ع�رسين  قبل 
يقت�رس  مل  نبيل  لهدف   98
بال�سو�رب  �الحتفال  على 
�أي�سا  ي�سمل  بل  �لعادية  غري 
يقابل  �لتي  �لده�سة  ��ستغالل 
به �أ�سحاب تلك �ل�سو�رب يف 
ويعر�س  �لنز�عات  ت�سوية 
�لبالغ  �لر�بطة  �أع�ساء 
عددهم 184 ع�سو� خدماتهم 

كعاملني يف �ملجال �الجتماعي متطوعني 
حلل �مل�ساكل حيث ي�سافرون على �سبيل 
�ملثال يف مهام �إىل جنوب م�رس لت�سوية 
خالفات عائلية وم�ساكل �لثاأر �ملنت�رسة 
يف �ملنطقة ورمبا يكون �ل�سارب �لطويل 
عالمة على �لرجولة لكنه ي�سهم �أي�سا يف 
هيبة  �ساحبه  على  وي�سفي  �لتحفظ  ك�رس 

خا�سة تتيح له �لتدخل لت�سوية �لنز�عات 
)�ل�سارب(  �ل�سنب  فتحي  �حلاج  وقال 
ذلك  ورغم  و�لرجولة  �ل�سهامة  يربز 
�لر�بطة  هذه  ع�سوية  �إىل  فاالن�سمام 
�أعباء  لكنها  �أعباء  من  يخلو  ال  �لفريدة 

يرحب بها �أ�سحاب �ل�سو�رب �ملميزة.

!!لأنه ملك ال�سوارب قابله الوزير بكل ترحاب القبلة  اجتاه  غري  يف  ي�سلون  �سنة   26

�كت�سف �مل�سلون يف م�سجد �خلطابي بحي �لبحري�ت مبكة 
�ملكرمة بال�سدفة، �ن قبلة �مل�سجد �لذي يوؤدي فيه �سكان 

�حلي �ل�سالة منذ 26 عاما لي�ست علي �الجتاه �ل�سحيح. 
�أقيم عز�ء بجو�ر  �أن  وظلت تلك �حلقيقة غائبة عنهم �إيل 
�مل�سجد وكان بني �ملعزين مهند�س �سك يف �جتاه قبلته. 
وبطلب من �إمام �مل�سجد قامت جلنة من �الأوقاف مزودة 
باأجهزة حديثة مبعاينته وتاأكدت من �ن �مل�سلني ي�سلون 
يف �جتاه غري �جتاه �لكعبة �مل�رسفة وبناء عليه مت تعديل 
��ستقامة  عدم  عليه  ترتب  �لذي  �الأمر  �ل�سجاد�ت  و�سع 
ويف  فيه  �مل�سلني  عدد  ي�سل  �لذي  بامل�سجد  �ل�سفوف 
�لعام  للرئي�س  �مل�ساعد  �لوكيل  �ألف م�سل.  �ساحاته �يل 
�ن  قائال  علق  �لو�بل  د.يو�سف  �حلر�م  �مل�سجد  ل�سوؤون 
مطلوبا  ولي�س  �سحيحة  �خلطابي  مب�سجد  �مل�سلني  �سالة 
�سفوفهم  و�سع  تعديل  �الآن  عليهم  لكن  �إعادتها  منهم 

باجتاه �لقبلة �ل�سحيحة بعد �أن �ت�سحت لهم. 

خطابات هريوين وماريغوانا من �ساب
 م�سري اإىل �سديقه يف دبي...

على  تفتي�س  جولة  �أثناء  �لبولي�سية  �لكالب  ك�سفت 
�لرئي�سي  �لربيد  مكتب  عرب  �ملر�سلة  و�لطرود  �خلطابات 
يف م�رس مبيد�ن رم�سي�س عن وجود كميات من �لهريوين 
�إىل  �إر�سالها  على  م�رسي  �ساب  �أقدم  و�ملاريغو�نا 

�سديقه �ملقيم يف دبي. 
وكانت �لكالب قد ��ستدلت على �سبعة خطابات مر�سلة من 
�الإمار�ت. وبفتحها  �إىل عنو�ن و�حد يف  �سخ�س و�حد 
�لهريوين  خمدر�ت  من  �سغرية  كميات  وجود  تبني 

و�ملاريغو�نا يف كل منها. 
مت �بالغ �لنيابة و�أ�سفرت �لتحريات عن �كت�ساف �ساحب 
يدعي  �جليزة  مبحافظة  مقيم  �ساب  وهو  �خلطابات 
عادل.ح ، 26 �سنة، حا�سل على �سهادة متو�سطة ويعمل 
يف �إحدى �ل�رسكات �خلا�سة. ومت توقيفه �أم�س )�خلمي�س( 
بانه  باأنه �ساحب �خلطابات. كما �عرتف  حيث �عرتف 
�أر�سل من قبل �لعديد من �خلطابات �ملماثلة.. ويبدو �أنه 
�لربيد.  عليها يف مكتب  لت�ستدل  ثمة كالب  تكن حينها  مل 
و�أمرت �لنيابة بحب�س �ملتهم على ذمة �لتحقيق وم�سادرة 

�خلطابات �مللغمة باملخدر�ت.

... واعتقال امراأة حاولت تهريب
 هريوين عرب دي.ات�س.ال

�أعلنت وز�رة �لد�خلية �أن �ل�رسطة �لطاجيكية �ألقت �لقب�س 
طرد  عرب  مربد  يف  هريوين  تهريب  حاولت  �مر�أة  على 

�رسيع تنقله �رسكة دي.�ت�س.�ل. 
�لعا�سمة  يف  دي.�ت�س.�ل.  مكتب  �ن  �لوز�رة  وقالت 
دو�سنبه �ت�سل بال�رسطة الرتيابه يف �لطرد بعد �أن الحظ 
بعدة  �ملربد  قيمة  تتجاوز  مو�سكو  �ىل  نقله  تكلفة  �أن 

�أ�سعاف. 
وز�رة  با�سم  �ملتحدث  ��سوزود�  نز�ر  خودي  وقال 
" �ألقينا �لقب�س على �مر�أة )26 عاما( حاولت  �لد�خلية 
�ر�سال 17.4 كيلوجر�م هريوين خمباأة بني طبقة د�خلية 

ملربد عرب �رسكة دي.�ت�س. �ل." 
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مرحبا بكم يف نادي الفيديو العربي، 
نقدم لزبائننا الكرام اخلدمة املمتازة با�صعار جد منخف�صة

اختيارات �ساملة من ال�سيدي، الديفيدي، االفالم اجلديدة، وا�سرطة االغاين

حتويل اال�سرطة عرب الربيد

ا�سعار اجلملة لعامة النا�س

راحة نف�سية النكم فى ايدى اخلرباء

مركز لل�سحن خا�س للنادى - ار�سال الطلبيات �سريعا

الدفع من خالل بطاقات الكريدت كارد خالل االنرتنت

م�ساعدة هاتفية
 

www.arabicvideo.com Tel: 718-625-4040

145 Court st Brooklyn ny 11201
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ROMANO REALTY CO

Mufleh HAMDAN

مفلح حمدان 
اخلبري يف جمال العقارات والريل اإ�ستيت يقدم 
لكم خدماته يف بيع و�سراء العمارات واملباين، 

املحالت وكافة اأنواع البيزن�ص، والأرا�سي

9052 FT Hamilton Pkwy
Brooklyn, NY 112309
email: mikehamdan3@aol.com
www.romanorealty.net

Tel: 718-833-1627
Fax: 718-833-3860
Cell: 917-698-8602

يونايتد خلدمات احلج والعمرة وتذاكر ال�سفر 
UNITED 1 SERVICES CORP.

ال�سفر بالطائرة: نيويورك-جدة-نيويورك، مع 
امكانية التوقف يف القاهرة اأو عمان على اخلطوط 

امل�سرية و االأردنية
- مع وجود خطوط طريان اأخرى-

ال�سفر بالطائرة: جدة- املدينة املنورة
االقامة يف منى وعرفات يف اخليام اخلا�سة املميزة 

واملكيفة، قريبة جدا من اجلمرات مع وجبات اإفطار 
وغداء وع�ساء كاملة وم�سروبات باردة و�ساخنة

التنقالت ببا�سات خا�سة مكيفة حديثة
مع وجود مر�سد ديني طوال الرحلة 

مرخ�سون من قبل احلكومة ال�سعودية
للحجز ات�سلوا بنا 718-238-0100  
www.united1travel.com
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 : �إيالف   – حامد  حممد 
-Refle  �لـريفلك�سولوجي 
عالجي  �أ�سلوب   ology
طبيعي تعود �أ�سوله �إىل م�رس 
�أب�سط  يف  وهو  �لفرعونية، 
�ل�سغط  عن  عبارة  تعريفاته 
ملناطق  )�لتدليك(  �خلفيف 
�ليدين  �أو  �لقدمني  يف  معينة 
من  حالة  �إحد�ث  �أجل  من 
�ال�سرتخاء �لعميق و��ستثارة 
عمليات �ل�سفاء د�خل �جل�سم، 
�لنوع  هذ�  خلرب�ء  ووفًقا 
فاإنه  �لطبيعي  �لعالج  من 
�إيجابية  بنتائج  وياأتي  �آمن 
طاقة  ويعزز  �الأعمار،  لكل 
�جل�سم ويدعم قدر�ت �جلهاز 
�جل�سم  ويجعل  �ملناعي 
�أكرث  و�الأع�ساب  قوة  �أكرث 
مع  �أنه  تعلم  فهل  هدوًء�. 
�لريفلك�سولوجي،  ��ستخد�م 
 7000 ��ستثارة  �ملمكن  من 
ع�سب يف �لقدمني لها عالقة 
على  كبري  وتاأثري  وثيقة 

�أع�ساء �جل�سم ؟
هذ�  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�الأ�سلوب من �لعالج ميار�سه 
هناك  �أن  �إال  متخ�س�سون 
على  ت�ساعدك  ب�سيطة  طرًقا 
�الأ�سلوب  هذ�  ��ستخد�م 
يف  �لعالج  من  �لفعال 
�أ�رستك  �أفر�د  مع  �ملنزل 

جملة  عمرهم...  كان  مهما 
ماغازين"  هيلث  "توتال 
ن�رست مقااًل لـ "لوي�س كيت" 
للعالج  لندن  مدر�سة  رئي�س 
"ريفليك�سولوجي"  بالـ 
لهذ�  �ل�سهري  و�ملمار�س 
و�لذي  �لعالجي،  �الأ�سلوب 
�ملعلومات  بع�س  قدم 
�لعالج  من  �لنوع  هذ�  عن 
على  �جل�سم  ي�ساعد  �لذي 
ذ�تية  بطريقة  �ل�سفاء  حتقيق 

وطبيعية...
�لعالج  يعمل  كيف 

بالريفلك�سولوجي؟
عليها  يقوم  �لتي  �لنظرية 
�أن  هي  �لريفلك�سولوجي 
و�الأع�ساب  �جل�سم  �أع�ساء 
و�لغدد و�الأجز�ء �الأخرى من 
�جل�سم مت�سلة بنقاط �نعكا�س 
و�ليدين.  �لقدمني  على 
على  �ملناطق  تلك  وتوجد 
ور�حتي  �لقدمني  باطن 
�أعلى  �إىل  باالإ�سافة  �ليدين 
�لقدمني و�ليدين وجو�نبها، 
تلك  ��ستثارة  خالل  ومن 
�أ�سلوب  با�ستخد�م  �ملناطق 
من  ونوع  �خلفيف  �ل�سغط 
�الإبهام  باأ�سابع  �لتدليك 
ميكنك  �الأخرى،  و�الأ�سابع 
�أن تولد ��ستجابة مبا�رسة يف 
منطقة �أخرى تتعلق باملنطقة 

�لتي تدلكها يف �جل�سم.
على �سبيل �ملثال، من خالل 
�لع�سبية  �ملجموعة  تدليك 
و�لتي   ( بالر�أ�س  �ملرتبطة 
�لكبري  �الإ�سبع  يف  توجد 
تن�سط  �أن  ميكنك  �لقدم(  يف 
من  �ل�سفاء  حتقيق  عمليات 
�أن  كما  �ل�سد�ع.  حاالت 
�ليمنى  و�ليد  �ليمنى  �لقدم 
من  �الأمين  �جلانب  متثل 
�لي�رسى  �لقدم  بينما  �جل�سم، 
�لي�رسى متثل  �جلانب  و�ليد 
من  �لعمل  وياأتي  �الأي�رس، 
الأن  بنتيجة  �لقدمني  خالل 
�أن  يوؤكدون  �ملخت�سني 
��ستجابة  �أكرث  عادة  �لقدمني 

والأن  �الأيدي.  من  للعالج 
�لقدمني يحتويان على منطقة 
رد  نقاط  فاإن  �أكرب،  عالج 

�لفعل من �ل�سهل حتديدها .
و�لهيكل  �لريفلك�سولوجي 

�لعظمي
يف  ي�ساعد  �أن  �ملمكن  من 
فيتامني  و�مت�سا�س  توزيع 
يف  �ملعدنية  و�الأمالح  د 
�لعظام لتح�سني �سحة �لهيكل 
�لعظمي. كما ميكن �أن تخفف 
�ملتعلقة  �ملفا�سل  �آالم 
�ملفا�سل،  �لتهاب  مبر�س 
و�سفاء  �حلركة  وحت�سني 

�لك�سور.

تدليك القدمني واليدين ياأتي بنتائج �سحرية 

عالج الكثري من الأمرا�ص قد يبداأ من القدمني !

د. طارق �سامي م�سعل - 

�ر�ها  �لتي  �حلاالت  خالل  من  وجدت 
غري   '' �لثعلبة   '' عن  �لنا�س  مفهوم  �أن 
�ن  حتى   ، �الحيان  بع�س  يف  �سحيح 
بع�سهم يعتربها عدوى �نتقلت �ليه �ثناء 
�أهمية  تاأتي  هنا  من  ل�سعره،  حالقته 

تو�سيح طبيعة هذ� �ملر�س.
�ل�سعر  ب�سيالت  ي�سيب  مر�س  �لثعلبة 
�لتهاب  نتيجة  �سقوطه  �إىل  ويوؤدي 
يف  �ملناعة  خاليا  مهاجمة  بعد  يح�سل 
ج�سم �الن�سان لب�سيالت �ل�سعر ، وتلعب 
عر�سة  حتديد  يف  دور�  عو�مل  عدة 

�ل�سخ�س لالإ�سابة بالثعلبة وهي : 
تظهر   : �لور�ثي  �أو  �جليني  �لعامل   -
�مل�سابني  �الأ�سخا�س  �أن  �لدر��سات 
تاريخ مر�سي  لديهم  يوجد  قد  بالثعلبة 
�آخرين  �أفر�د  عند  �لثعلبة  من  حلاالت 
10- بني  �لن�سبة  وترت�وح  �لعائلة  من 

.20%
مبتالزمة  �مل�سابون  �الأ�سخا�س   -
غريهم  من  �أكرث  ُعر�سه  يكونون  د�ون 

لالإ�سابة .
- �الأ�سخا�س �لذين يعانون من مر�س 
�حل�سا�سية �لز�ئدة معر�سون ب�سكل �أكرب 

للمر�س .
مهاجمة  به  ونق�سد  �ملناعي  �لعامل   -

خاليا �ملناعة الأجز�ء خمتلفة من �جل�سم 
، ويف حالة �لثعلبة فاإن �جل�سم يهاجم 
ب�سيالت �ل�سعر، وقد �أظهرت �لدر��سات 
من  وغريها  �لثعلبة  بني  عالقة  وجود 

�الأمر��س �ملناعية �لذ�تية .
�لعو�مل  هذه  و�أهم  خارجية  عو�مل   -
تعر�س  بذلك  ونعني  �لنف�سي  �لعامل 

�ملري�س ل�سغوط نف�سية من �أي نوع.
�ل�سكل �ل�رسيري للثعلبة : 

�أي  �لثعلبة �الإن�سان يف  �أن ت�سيب  ميكن 
�سن ، وتكون على �سكل بقعة و�حدة �أو 
�ل�سعر  من  متامًا  وخالية  حمددة  �أكرث 
�أي  طبيعي،  مظهر  ذو  �جللد  ويكون 
ولكن  و�الحمر�ر  �لق�سور  من  يخلو  �أنه 
حاالت  يف  �الحمر�ر  بع�س  يح�سل  قد 
قليلة وقد يكون هنالك �سعر ق�سري على 

�أطر�ف �لبقعة �مل�سابة .
�أ�سهر  خالل  �ل�سعر  ينمو  قد  ذلك  وبعد 
قليلة �أو قد تظهر بقع �أخرى �أو قد ميتد 
من  عدة  مناطق  لي�سيب  �ل�سعر  فقد�ن 
فقد�ن  �إىل  ي�سل  وقد  و�جل�سم  �لر�أ�س 
ميكن  ال  وعادة  �لر�أ�س.  �سعر  جميع 
توقع م�سرية �ملر�س ، لكن �لغالب هو 

�لتح�سن حتى دون ��ستخد�م �لعالج.
يكون �ل�سعر �لذي ينمو يف منطقة �لثعلبة 
�أبي�س �للون يف �لبد�ية ثم يكت�سب �ل�سبغة 
تدريجيًا ليعود �إىل و�سعه �لطبيعي قبل 

ي�ساب  �حلاالت  معظم  يف  و  �الإ�سابة، 
�لر�أ�س �أواًل ،لكن �لثعلبة قد ت�سيب �أي 
مثل  �ل�سعر  عليه  يوجد  �جل�سم  من  جزء 

�للحية و�حلو�جب و�لرمو�س...
قد تنح�رس �الإ�سابة يف مكان و�حد فقط 
�الأماكن،  من  غريها  دون  كالرمو�س 
و�حدة  بقعة  على  �ملر�س  يقت�رس  وقد 
�لر�أ�س  لي�سيب  ميتد  قد  ولكن  �سغرية 
يف  كله  �جل�سم  �سعر  حتى  �أو  باأكمله 
�ل�سعر  منو  �حتمالية  �أخرى.�إن  �أحيان 
ترت�وح  عالج  بدون  حتى  �لثعلبة  بعد 
ما بني 50 - 80 خالل عام و�حد من 
للحاالت  بالن�سبة  �أما  �مل�سكلة،  بد�ية 
فاإن  �جل�سم  �أو  �لر�أ�س  كل  ت�سيب  �لتي 
تكون  عالج  بدون  �ل�سعر  منو  �حتمالية 

�أقل من 10%. 
عالج �لثعلبة: 

على  تعتمد  �أي�سا  للعالج  �ال�ستجابة  �إن 
يف  بكثري  �أف�سل  فهي  �ملر�س  �سدة 
حاالت �لبقع �ملحدودة منها يف �حلاالت 

�لتي ت�سيب كامل �لر�أ�س.
و فيما يتعلق بالعالجات �ملتوفرة : 

ب�رسح  �ملعالج  �لطبيب  يكتفي  قد   -
�لتح�سن  باأن  �ملري�س  وطماأنة  �مل�سكلة 
�أ�سهر  خالل  عالج  بدون  يحدث  قد 

قليلة.

الثعلبة... مر�ص جلدي ا�سبابه كثرية

ا�ستعمال القنافذ ملكافحة 
�سم العقارب

 

�ل�سري�زي  كامل 
�جلز�ئر:�هتدى  من 
ن  طنو � مو
�إىل  جز�ئريون 
جديدة  طريقة 
ل�سعات  من  حتميهم 
�ملنت�رسة  �لعقارب 
جنوب �لبالد، وذلك 
�لقنافذ  با�ستعمال 
تنتمي  باعتبارها 
من  �حليو�نات  �إىل 
�ل�سوكيات  ف�سيلة 
على  تتغذى  �لتي 
�حل�رس�ت  خمتلف 

�لعقربي  �لت�سمم  خطر  �ت�سع  بعدما  �لتوجه  هذ�  و�أتى  �ل�سامة، 
يف �لبالد، و�إ�سابة ما ال يقل عن �أربعة �آالف �أ�سخا�س خالل 

�ل�سنتني �الأخريتني.
باإحياء  �جلز�ئر(  جنوب  )�أقا�سي  �لو�دي  مدينة  �سكان  وقام 
با�ستعمال  �لعقربي  �لت�سمم  ملكافحة  متو�رثة  تقليدية  طريقة 
حيو�ن �لقنفذ للق�ساء على ح�رسة �لعقرب �ل�سامة وهي �لطريقة 
�ملنت�رسة بكرثة باملناطق �لريفية و�لنائية يف �جلز�ئر، و�أعطت 
�ل�سحر�وية  �ملناطق  �إّن  علما  م�سجعة،  وجد  ملمو�سة  نتائج 
ت�سهد خالل ف�سلي �ل�سيف و�خلريف �جتياحا خطري� للح�رس�ت 

�ل�سامة، �سيما �لعقارب �لتي تعترب �الأكرث �نت�سار� هناك.
بوالية  �لقنافذ  مربي  كبار  �أحد  �لباقي  عبد  �ل�سيخ  ويقول 
�جللفة، �أّنه �قتنع مببد�أ )�لوقاية خري من �لعالج(، لذ� مل يرتدد 
�لزو�حف  تلتهم  لكونها  خطورتها،  رغم  �لقنافذ  توظيف  يف 
و�حل�رس�ت �ل�سامة كالعقارب و�الأفاعي، مع و�سعها يف بقعة 

حمدودة لتفادي خماطرها �ملتعددة.
�لعقارب  ل�سعات  �أّن  "�إيالف"،  عليها  �طلعت  بيانات  وتقول 
بلغت �إىل غاية 30 �أغ�سط�س/�آب �ملا�سي 2008 ل�سعة، تويف 
على �إثرها 3 �أ�سخا�س، ويعد �ملععطى �ملذكور �سئيال مقارنة 
بال�سنة �ملا�سية، �لتي بلغت بها ل�سعات �لعقارب 2541 ل�سعة، 
�أرجعها كثريون �إىل برودة �جلو �لذي �ساحب تكاثر �لعقارب 

ون�ساطها.
ويت�رسر قاطنو �ملناطق �جلنوبية يف �جلز�ئر �أكرث من �سمالها، 
وتبعا للم�ساعب �جلمة �لتي تعرت�س �سبيل قطاع من �مل�سابني 
غر�ر  على  معزولة  مناطق  يف  و�إقامتهم  �لعقربي  بالت�سمم 
�لعامل  هذ�  عن  يرحلون  هوؤالء  من  كثري�  فاإّن  �لرحل،  �لبدو 
وبعد  �مل�سالك  ل�سعوبة  نظر�  �مل�ست�سفيات  �إىل  �إي�سالهم  قبيل 

�مل�سافات.

اآلة يدوية لفح�س احلم�س النووي
ت�سمح  يدوية  �آلة  �بتكار  من  �أمريكى  عامل  متكن   : و��سنطن 
�أية  دون  من  مكان  �أى  فى  �لنووى  �حلم�س  فحو�س  باإجر�ء 

حاجة ملخترب مكلف.
و�أ�سار �لربوف�سور جيم�س الندرز من جامعة فرجينيا، �إىل �أن 
هذه �الآلة قد ت�سمح لالأطباء ومفت�سى �ساحات �جلر�ئم �أو حتى 
�لنا�س ب�سكل عام باإجر�ء فحو�س �حلم�س �لنووى ب�رسعة ومن 

دون تكاليف باهظة.
و�لهند�سة  �لكيمياء  مادة  فى  بروف�سور  وهو  الندرز  و�أو�سح 
�ملجهر  بحجم  �الآلة  هذه  �أن  �الأمر��س،  وعلم  �مليكانيكية 
�ملخترب،  فى  عادة  موجودة  حتليلية  �أدو�ت  عدة  وتت�سمن 
�لنووى  �حلم�س  فح�س  نتائج  وتوفري  دم  نقطة  حتليل  وميكن 

خالل �ساعة و�حدة.
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�سوي�رسية  منظمة  تطالب  وكاالت: 
باإ�سد�ر قو�نني فيدر�لية ملر�قبة جودة 
�مل�ساقات �لتعليمية و�لتثقيفية فى جمال 
�أولياء  �إىل  �ملوجهة  �لطفل،  تربية 
�إىل م�ساعدتهم على  �الأمور، و�لهادفة 
�لتعامل مع �أبنائهم وبناتهم من خمتلف 

�ملر�حل �لعمرية.
لتعليم  �ل�سوي�رسية  "�لفيدر�لية  وترى 
�لو�لدين"، باأنه ال بد من و�سع قو�نني 
ت�سمن م�ستوى جودة �لدور�ت �لتدريبية 
�الأبناء،  تربية  جمال  فى  تعطى  �لتى 
فى  و�الأمهات  �الآباء  �إىل  توجه  و�لتى 
على  �إطالعهم  �إىل  وتهدف  �سوي�رس�، 
�الأ�ساليب �لرتبوية �لناجعة، فيما يتعلق 
�ملر�هقني  من  �الأبناء  مع  بالتعامل 

و�الأطفال.
�أن  من  �ملر�قبني  بع�س  يخ�سى  وفيما 
�إلز�ميًا  �لدور�ت  بتلك  �اللتحاق  ي�سبح 
وب�سكل  �مل�ستقبل،  فى  �الأمور  الأولياء 
باحل�سول  �أ�سبه  �الأمر  فيغدو  قانوين، 
�البناء،  لرتبية  قانونى  ترخي�س  على 
يرى "�آندى ت�سمربلني"، رئي�س �ملنظمة 
باأنه  �لفيدر�يل؛  �لربملان  ع�سو  وهو 
ميكن للفرد �أن يتعلم كيف ي�سبح �أبًا جيدً� 
م�ساألة  و�أن  خ�سو�سًا  جيدًة،  �أمًا  �أو 
حتديًا  ت�سكل  �أ�سبحت  �الأبناء  تربية 
عندما  وبالتحديد  �الأهايل،  من  للكثري 

فى  �لطفل  يدخل 
مرحلة �لبلوغ.

وجهة  ومن 
بح�سب  نظره، 
ملوقع  �رسح  ما 
�الإذ�عة  هيئة 
ن  يو لتلفز � و
فقد  �ل�سوي�رسي، 
�ملنطقى  من  بات 
يت�سائل  �أن 
مدى  عن  �لفرد 
�الأ�ساليب  �سحة 
�لتى  �لرتبوية 
و�أن  ينتهجها، 
�الآخرين-  يبادل 

من �أولياء �أمور ومدربني- خرب�ته فى 
هذ� �جلانب.

�لهدف  باأن  ت�سمربلني"   " وي�سيف 
�لتطفل  لي�س  �لقو�نني  تلك  �إ�سد�ر  من 
وحرمانهم  و�الآباء،  �الأمهات  على 
برتبية  يتعلق  فيما  �خل�سو�سية  من 
�سمان  على  ت�ساعد  ولكنها  �أطفالهم، 
وتعليمية  تثقيفية  �ساملة  درو�س  توفري 
�ملناطق  جميع  من  �الأمور،  الأولياء 
من  �أو  �ملدن  فى  يقطنون  كانو�  �سو�ء 

�ملقيمني فى �الأرياف.
�أن  من  �لرغم  وعلى  باأنه  موؤكدً� 

م�ساألة  يعترب  �لطفل  تربية  مو�سوع 
ينفى  ال  ذلك  �أن  �إال  �لو�لدين،  تخ�س 
�عتبارها ق�سية عامة، لها �آثار تنعك�س 

على �ملجتمع عمومًا.
�ل�سوي�رسية  "�لفيدر�لية  �أن  aيذكر 
لتعليم �لو�لدين" تاأ�س�ست عام 1967، 
�لف  نحو  مظلتها  حتت  ينطوى  حيث 
منظمة عاملة فى �لبالد، جميعها توفر 
فى  لالأهل  وتدريبية  تعليمية  م�ساقات 
جمال تربية �الأطفال، بغر�س �إطالعهم 
�ل�سليمة  �لرتبوية  �الأ�ساليب  على 

و�لناجعة فى هذ� �حلقل.

االطفال يولدون ولديهم ح�س دورات تدريبية لالآباء فى جمال تربية البناء
قوى للمو�سيقى

�أو   على �لرغم من �أن �لطفل ال ي�ستطيع ال �لكالم �أو �مل�سى 
حتى �جللو�س بعد ب�سعة �أ�سهر من والدته �إال �أنه لديه ح�س 

قوى باملو�سيقى.
�إليه در��سة �أعدها باحثون جمريون �أكدو�  هذ� ما تو�سلت 
فيها �الطفال ح�سا�سني الرتفاع �ال�سو�ت و لتناغم و�ن�سجام 

�ال�سو�ت فى مر�حل �حلياة �الوىل.
�حلديثى  �الطفال  �سماع  �إن  قال خرب�ء  �ل�سياق،  هذ�  وفى 
�ملو�سيقية  �لقدر�ت  يقوى  �أن  ميكن  للمو�سيقى  �لوالدة 

�لفطرية فيه وم�ساعدتهم على �لنطق.
وذكرت �سحيفة "�لد�يلى مايل"�لثالثاء �أن �لباحثني �ملجر 
�أجرو� جتربة على �أكرث من 100 طفل وطفلة كانت �أعمارهم 

يوم �أو يومني فقط.
و�أ�سمع �لباحثون �الطفال مو�سيقى خالل نومهم ثم �أجرو� 
فيها حيث  �لن�ساط  م�ستوى  معرفة  �أجل  من  م�سحًا الدمغتهم 

الحظو� تغري�ت فيها تبعًا اليقاع �ملو�سيقى و�أحلانها. 
�أنه �إذ� كانت هناك نغمة مفقودة فى حلن  كما الحظ هوؤالء 
معني، فاإن �أدمغة �الطفال ت�سجل هذ� �لتغري، كما تبني �أن 
�أ�سو�ت  �سماع  عند  و�نخفا�سها  �ملو�سيقى  �سوت  �رتفاع 

ذكور �أو �أناث توؤدى �إىل ردة �لفعل نف�سها.
�سنو�ت  ثالثة  مدته  برنامج  �إطار  فى  �لدر��سة  و�أعدت هذه 
نظمتها �الأكادميية �ملجرية للعلوم من �أجل معرفة �لطريقة 
�لتى يتفاعل فيها �لدماغ مع �ملو�سيقى و�ال�سو�ت �الخرى 
و�سارفت عليها �لدكتورة �سوز�ن دنهام من جامعة بليموث 

�لربيطانية.
وقالت دنهام "رمبا �ل�سيء �الكرث �أهمية هو لي�س معرفة �أن 
�أدمغة �الطفال ت�سجل �لتغيري فى �لنقر�ت �ملو�سيقية و�رتفاع 

�ل�سوت و�نخفا�سه بل �إنهم يفعلون ذلك تلقائيًا ".

بريطانيا توّقع معاهدة متنع 
احتجاز االأطفال وترحيلهم

"بى بى �سي" �أن �حلكومة   ذكرت هيئة �الإذ�عة �لربيطانية 
�لربيطانية قررت �لتوقيع على معاهدة لالأمم �ملتحدة حول 
�أولوية  باإعطاء  �ملوقعة  �لدول  جميع  تلزم  �الأطفال  حقوق 

خا�سة مل�سالح �الأطفال.
و�أو�سحت �لهيئة �أن �ململكة �ملتحدة �حتفظت طو�ل �الأعو�م 
�ملعاهدة  فى  �مل�ساركة  عدم  بحق  �ملا�سية  ع�رس  �ل�سبعة 
�للجوء  وطالبى  �ملهاجرين  �أطفال  باحتجاز  و�ل�سماح 
�ل�سيا�سى دون تدقيق ق�سائى لعدة �أ�سابيع �أو �أ�سهر بانتظار 

�جر�ء�ت ترحيلهم.
معاهدة  على  بريطانيا  توقيع  �إن  �سي"  بى  "بى  وقالت 
تنعقد  ��ستماع  جل�سة  مع  �سيتز�من  �ملقبل  �الأ�سبوع  �الأطفال 
فى مقر �الأمم �ملتحدة بجنيف يتم خاللها ��ستجو�ب م�سوؤولني 

بريطانيني حول �حرت�م بالدهم حلقوق �الأطفال.
ميليباند  ديفيد  �لربيطانى  �خلارجية  وزير  �أن  و��سافت 
�أن �ململكة  �سيبلغ �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة بان كى مون 
�ملتحدة �ستوقع على معاهدة �سندوق رعاية �لطفولة �لتابع 
لالأمم �ملتحدة بعد �قتناع حكومتها باأن �ملعاهدة لن ت�سبح 

ثغرة تعيق �لتحكم �لفّعال بحركة �لهجرة.
و��سارت بى بى �سى �إىل �أن هذ� �لتغري �سيجرب وكالة �حلدود 
�الأطفال  �إنعا�س  م�ساألة  و�سع  على  �ملتحدة  �ململكة  فى 
�أو  �ستحتجزهم  كانت  �إذ�  ما  �إقر�ر  قبل  �أواًل  �ملهاجرين 

ترحلهم �إىل بالدهم.

قال رئي�س �ملجل�س �لبابوي للحو�ر بني 
تور�ن  لوي  �لكاردينال جان  �الأديان 
وم�سلمني  كم�سيحيني  �لعمل  "علينا  �إن 
وفق  �الأ�رسة"  كر�مة  عن  للدفاع  معا 

تعبريه
�لر�سالة  يف  تور�ن  �لكاردينال  وركز 
قرب  مع  �مل�سلمني  �إىل  بها  بعث  �لتي 
مو�سوع  على  رم�سان  �سهر  �نتهاء 
لنا موؤخر�  "�سنحت  �الأ�رسة، حيث قال 
�ل�سعيد  على  �سو�ء  معا  �لعمل  فر�سة 
�مل�سيحية  والأن  �لدويل،  �أم  �ملحلي 
فهي  �الأ�رسة،  يقد�سان  و�الإ�سالم 
و�حلياة  �حلب  فيه  يلتقي  �لذي  �ملكان 
�لقيم  هذه  لتتو�رث  �الآخر،  و�حرت�م 
�الأ�رسة  �أن  �سك  فال  لذ�  �الأجيال،  عرب 

ح�سب  للمجتمع"  �الأ�سا�سية  �لنو�ة  هي 
قوله

�لبابوي  �ملجل�س  رئي�س  و�أ�ساف 
للحو�ر، بح�سب وكالة �الأنباء �الإيطالية 

و�مل�سيحيني  �الإ�سالم  على  "ينبغي   ،
فقط  لي�س  �اللتز�م،  يف  �لتو�ين  عدم 
ب�سيق،  متر  �لتي  لالأ�رس  �لعون  يد  مبد 
�أن  على  يعمل  من  كل  مع  �لتعاون  بل 
قوية،  ثابتة  �لعائلية  �لرو�بط  تبقى 
و�أن ي�ستمر �لو�لدين مبمار�سة دورهم 
�لرتبوي فيها"، و�أكد �أنه "لي�س �سطحيا 
�ملدر�سة  هي  �الأ�رسة  باأن  �لتذكري 
�الإن�سان  فيها  يتعلم  �لتي  �الأوىل 
هويته  حيث  من  �الإن�سان  �أخيه  �حرت�م 
و�ختالفه"، وختم بالقول "لذ� ال ي�سع 
�ل�ساحلة  و�ملو�طنة  �لديني  �حلو�ر 
�ملدر�سة" وفق  هذه  من  �ال�ستفادة  �إال 

تعبريه.

عدد  فيها  يفوق  �لتي  �ملجتمعات  �ن  حديثة  در��سة  �أظهرت 
�لرجال على �لن�ساء تو�زن نف�سها طبيعيًا حينما يجنح رجالها 

الرتكاب �جلر�ئم �الرهابية و�جلنائية فيقل عددهم. 
�لذين  �لرجال  �ن  و�جنلرت�  �ل�سني  من  باحثون  ويقول 
يف�سلون يف �لعثور على زوجات مينحونهم �ال�ستقر�ر يطالهم 
�الحباط في�رسعون مبمار�سة �سلوكيات غري مقبولة �جتماعيًا 

كتعبري خلفي عن �ملر�رة �لتي ي�سعرون بها. 
�لهند  بجدية هما  �الأمر  �أخذ  عليهما  يتوجب  �للذ�ن  و�لبلد�ن 
15باملائة  �لن�ساء  عن  �لرجال  ن�سبة  �ستفوق  حيث  و�ل�سني 
�أهمية  على  �لدر��سة  وت�سدد  �الآن.  من  20عامًا  خالل 
به  يحظى  �لذي  �الحرت�م  �ملجتمعات وعلى  تلك  �لزو�ج يف 

�ملتزوجون فيها. وما يتوقع له �أن يح�سل عندما يفوق عدد 
�لرجال �ن �لن�ساء �ستكون لهن ف�سحة �الختيار و�سي�ستبعدون 
مما  بالطبع،  �ملوهبة  �سعيفي  �أو  �ملتعلمني  غري  �لرجال 
�سيوؤدي �إىل حدوث موجة غ�سب عارمة يف نفو�س �لرجال 

�مل�ستبعدين. 
فيقولون  �القت�ساد  بلغة  �لو�سع  عن  �لباحثون  ويتحدث 
�ختيار  �أمر  فاإن  �لزو�ج  �سوق  يف  �لن�ساء  عدد  يقل  "عندما 
�لزوج �سيناط بهن مما قد يوؤدي �إىل �نخفا�س عدد �لرجال 
�ملوؤهلني للزو�ج و�لذين قد ال يحالفهم �لتوفيق يف �لزو�ج 

مطلقًا.

الكاردينال توران: امل�سيحية واالإ�سالم يدافعان معا عن االأ�سرة

درا�سة: العامل �سيكون اأف�سل حااًل اإذا كان عدد الرجال قليال
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عربا  العبني  ثمانية  يتناف�س 
 58 من  متناف�س   100 مع 
العبي  �أكرث  لقب  على  دولة 
 2008 لعام  �سعبية  �لعامل 
�لدويل  �الحتاد  ينظمها  �لتي 
ب�سكل  و�الإح�ساء  للتاأريخ 
�سنوي يف جائزة يتم �ختيار 
ت�سويت  بو��سطة  فيها  �لفائز 
�لقدم  كرة  جماهري  قبل  من 

يف خمتلف �أنحاء �لعامل. 
وجاءت قائمة �لـ100 لت�سم 
تريكة  �أبو  حممد  �مل�رسيني 
"�الأهلي �مل�رسي"، وح�سني 
 ، دبي"  "�أهلي  ربه  عبد 
بو�رسو�ن  ه�سام  و�ملغربي 
�ل�سعودي"،  "�الحتاد 
�لعجب  في�سل  و�ل�سود�ين 
يا�رس  و�ل�سعودي  "�ملريخ" 
�لقحطاين " �لهالل" و�لكويتي 
�أحمد �سعد عجب "�لقاد�سية"، 
�ل�رسميطي  �أمني  و�لتون�سي 
و�جلز�ئري  برلني"  "هريتا 
جيديات الموري"�سطيف". 

موقع  على  �لت�سويت  ويبد�أ 
للتاأريخ  �لدويل  �الحتاد 
�جلمعة  يوم  من  و�الإح�ساء 
حتى  �أيلول  �سبتمرب/   26
كانون  يناير/  من  �لثالث 
ليتم   ،2009 عام  �لثاين 
حفل  يف  �لفائز  ��سم  �إعالن 

�ملنظمة  �جلهة  تقيمه  كبري 
للجائزة �لعاملية.

�لعرب  �لنجوم  ويدخل 
قوية  مناف�سة  يف  �لثمانية 
�أفارقة  جنوم  من  عدة  مع 
�أبرزهم  وعامليني، 
ديدييه  �الإيفو�ري 
 ،" "ت�سيل�سي  دروغبا 
�سامويل  و�لكامريوين 
مي�سي  و�الأرجنتيني  �إيتو، 
هرني  تريي  و�لفرن�سي 
و�ملايل   " "بر�سلونة 
كانوتيه  فريديريك 
"�إ�سبيلية" و�جلنوب �إفريقي 
تيكو"�أورالندو  مودي�س 

باير�ت�س".
�أي�سا  �لقامة  و�سمت 
�سريجيو  �الأرجنتيني 
مدريد"  "�أتليتكو  �أغويرو 
باالك  مايكل  و�الأملاين 
و�الإجنليزي  "ت�سيل�سي" 
"غاالك�سي"  بيكهام  ديفيد 

جري�رد  �ستيفن  ومو�طنه 
و�لربتغايل  "ليفربول" 
رونالدو  كري�ستيانو 
 " يونايتد  "مان�س�سرت 
�ألي�ساندرو  و�الإيطايل 
"يوفنتو�س"  بيريو  ديل 
ومو�طنه  كاكا  و�لرب�زيلي 

رونالدينيو "ميالن". 

�جلماهري  �أ�سو�ت  وتعترب 
�ملوؤثر  �لوحيد  �لعن�رس  هي 
بلقب  �لفائز  ��سم  حتديد  يف 
الأي  وميكن  �سعبية،  �الأكرث 
بالت�سويت  يقوم  �أن  �سخ�س 
�أكرث من مرة دون وجود �أية 
�لذي  �الأمر  وهذ�  عو�ئق، 
ب�سكل  �لعرب  �لنجوم  ي�ساعد 
�جلائزة  هذه  نيل  يف  خا�س 
نظر� حلر�س �ل�سباب �لعربي 

على �لتعبري عن حبهم لنجوم 
�أنديتهم. 

فوز  يف  �لعامل  هذ�  و�ساعد 
�أبو تريكة بتلك �جلائزة خالل 
�لعام �ملا�سي بـ1.017.786 
�سوت، فيما �حتل �ل�سعودي 
�ملركز  �لقحطاين  يا�رس 
 ، بـ613.116  �لثانى 
حممود  يون�س  و�لعر�قي 
�ملركز �لثالث بـ583.769.

اأبو تريكة الفائز يف 2007 

�سعبية الأكرث  على  يتناف�سون  عرب  جنوم   8

وتعوي�س  �النت�سار�ت  مو��سلة 
يف  �لفرق  ترفعهما  �سعار�ن  �خل�سائر، 
�لقطري  �لدوري  من  �لثالثة  �ملرحلة 
�ل�سد  قمة  فيها  تربز  �لتي  �لقدم  لكرة 

�لو�سيف مع �لغر�فة حامل �للقب.
�لكبار يف دوري  �وىل مو�جهات  ففي 
يف  �لغر�فة  مع  �ل�سد  يلتقي   ،2009
تاأكيد  منها  �لهدف  مثرية  ثاأرية  مبار�ة 

�لتفوق و�النفر�د بال�سد�رة متاما.
�ملو�سم  يف  بقوة  �لفريقان  تناف�س 
بطل  لقب  �لغر�فة  فح�سم  �ملا�سي، 
�الخري  وفاز  �ل�سد،  �مام  �لدوري 
بكاأ�س ويل �لعهد على ح�ساب �لغر�فة، 
�ملبار�ة  �ن  �ىل  ت�سري  �لتوقعات  وكل 
�لتناف�س  ب�سبب  فقط  لي�س  قوية  �ستكون 

كل  لدى  و�لرغبة 
علي  للتفوق  منهما 
ولكن  �الخر، 
�ف�سل  لكونهما 
�لفرق يف �ملو��سم 
�الخرية بجد�رة. 

�لقطري  �الحتاد 
عقد  يف�سخ 

فو�ساتي 
�الحتاد  ف�سخ 
لكرة  �لقطري 
�لقدم  ر�سميا عقد 
�ملنتخب  مدرب 
�الوروغو�ياين 

خورخي فو�ساتي بالرت��سي 
 �لفرن�سي برونو مي�ستو مدرب �ملنتخب 
لتويل  �القرب  هو  �ل�سابق  �المار�تي 

�لتدريب �المار�ت 
�سعبا  �ختبار�  �ملت�سدر  �لعني  يو�جه 
�ليوم  �لظفرة  على  �سيفا  يحل  عندما 
�خلمي�س يف �ملرحلة �لثانية من دوري 
�المار�ت.  يف  �لقدم  لكرة  �ملحرتفني 
ويلعب �ليوم �ي�سا �ل�سارقة مع �ل�سباب 
عجمان،  مع  و�الهلي  �للقب،  حامل 
مع  و�لو�سل  �خلليج،  مع  و�جلزيرة 
وحقق  �لن�رس.  مع  و�ل�سعب  �لوحدة، 
�لعني �لنتيجة �الكرب يف �ملرحلة �الوىل 
 ،4-0 �ل�سارقة  �سيفه  هزم  عندما 

عن  �الهد�ف  بفارق  �لرتتيب  ليت�سدر 
و�لو�سل،  و�ل�سباب  و�لظفرة  �الهلي 
وليوؤكد �سعيه �ىل ��ستعادة �للقب �لغائب 
ولن   .2004 عام  منذ  خز�ئنه  عن 
على  باحلفاظ  �سهلة  �لعني  مهمة  تكون 
قدم  �لظفرة  �ن  خ�سو�سا  �سد�رته، 
عر�سا كبري� يف �ملبار�ة �الوىل توجه 
 ،3-1 �خلليج  م�ست�سيفه  على  بالفوز 
�ملا�سي  �ملو�سم  يف  بد�أه  ما  ليكمل 

عندما �عترب �حل�سان �ال�سود للبطولة.
�لعر�ق 

تلقى �الحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم دعوة 
من نظريه �لكولومبي يرغب فيها �الخري 
منتخبيهما يف  بني  مبار�ة ودية  باقامة 
�لثاين  ت�رسين  يف  بوجوتا  �لعا�سمة 

�ملقبل.
لكرة  �لعر�قي  �الحتاد  رئي�س  و�و�سح 
�لقدم ح�سني �سعيد �ن �الحتاد �لكولومبي 
يرغب بلقاء ودي مع �ملنتخب �لعر�قي 
يف �لتا�سع ع�رس من ت�رسين �لثاين �ملقبل 

يف �لعا�سمة بوجوتا.
�ملبار�ة  هذه  �ن  �ملوؤكد  من  و��ساف 
برنامج  �ولويات  من  و�حدة  �ستكون 
�العد�د و�لتح�سري للم�ساركة يف خليجي 
19 يف م�سقط مطلع �لعام �ملقبل وهذه 
�ملبار�ة �ست�سعنا على �ملحك �حلقيقي، 
�لتدريبية  �ملفكرة  �غناء  عن  ف�سال 

للمدرب فيري�.

جولة فـي املالعب العربية

الفرق العربية تودع دورى اأبطال اآ�سيا
 خرجت �لفرق �لعربية من ربع نهائى دورى �أبطال �آ�سيا لكرة 
�أمام  �ل�سورى  و�لكر�مة  �لكويتى  �لقاد�سية  بان�سحاب  �لقدم 
�ور�و� رد د�ميوندز وغامبا �و�ساكا �ليابانيني على �لتو�ىل .

ففى ذهاب ربع �لنهائي، فاز �ور�و� حامل �للقب على �لقاد�سية 
بهدفني لهري�كاو� "30" و�لرب�زيلى �دميل�سون "54".

وكان �لقاد�سية فاز ذهابا 2-3 على �أر�سه قبل �أ�سبوعني.
و�سبق �أن بلغ �لفريق �لكويتى �لدور ن�سف �لنهائى من �مل�سابقة 

فى �لبطولة قبل �ملا�سية قبل �أن يخرج �أمام �لكر�مة بالذ�ت.
و�سكل  �الأول  �ل�سوط  بد�ية  �ملبادرة  �ساحب  �لقاد�سية  كان 

خطورة على مرمى �ور�و� بيد �أنه ف�سل فى �فتتاح �لت�سجيل.
�لفر�سة�الأوىل كانت عندما �أر�سل بدر �ملطوع �لكرة �ىل �سالح 
�أبعدها فى  �ليابانى  �لدفاع  �أن  بيد  �ل�سيخ د�خل منقطة �جلز�ء 

�لوقت �ملنا�سب "7".
�لذهاب  �سجل هدفى  �لذى  �دميل�سون  �ور�و� �رسيعا عرب  ورد 
لفريقه، �إثر �نفر�ده باحلار�س نو�ف �خلالدى و�سدد �لكرة فى 

�لعار�سة.
�ملطوع  �نفرد  عندما  �ور�و�  مرمى  ليهدد  �لقاد�سية  وعاد 
باملرمى �إثر متريرة من �لعاجى �بر�هيما كيتا �لعائد بعد غيابه 
على  ت�سديدها  فى  �ملطوع  تباطاأ  الإيقافه،  �لذهاب  مبار�ة  عن 

�ملرمى "14".
فى  فريقه  لو�سع  �سهلة  كرة  �ملوفق،  غري  �ملطوع  �أهدر  ثم 
�ملقدمة بعد �أن �نفرد متاما باملرمى �إثر متريرة من �لتون�سى 
قدم  فى  برعونة  �سددها  �ملد�فعني  خلف  عا�سور  بن  �سليم 

�حلار�س �سوزوكى "16".
�ل�سوط، ح�سل �ور�و� على ركلة ركنية  وعلى عك�س جمريات 

ف�ستت كيتا �لكرة لكنها �أدت �ىل هدف �ور�و� �الأول.
يكفيه  كان  �لذى  �لتعادل  �إدر�ك  من  قريبا  �لقاد�سية  وكان 
كرة  و�سدد  �الأمين  �لظهري  عا�سور  بن  ر�وغ  �أن  بعد  للتاأهل، 

قوية �نحرفت قليال عن �لقائم �المين "43".
�الر�س  الأ�سحاب  �أكرث  �ل�سيطرة  كانت  �لثانى  �ل�سوط  وفى 
مهمة  من  �سعب  �لذى  �لثانى  �لهدف  �إ�سافة  من  ومتكنو� 
�لقاد�سية فى �لعودة �ىل �ملبار�ة، و�سمن لهم �لتاأهل �ىل ن�سف 
�لـ15  �لدقائق  �ل�سيطرة فى  �لقاد�سية  ي�ستعيد  �أن  قبل  �لنهائي، 

�الأخرية حماوال تقلي�س �لفارق على غري طائل.
من  �ل�ساد�سة  �لدقيقة  فى  فا�سل  �لقاد�سية ح�سني  مد�فع  وطرد 

�لوقت بدل �ل�سائع حل�سوله على �الإنذ�ر �لثاين.
�و�ساكا  غامبا  مو�طنه  مع  �لنهائى  ن�سف  فى  �ور�و�  ويلعب 
�لذى تغلب على �لكر�مة بهدفني �أي�سا �سجلهما ياماز�كى "83" 

ورونى "85".
قبل   2-1 ذهابا  �لكر�مة  على  فاز  �و�ساكا  غامبا  وكان 

�أ�سبوعني.
8 و22  و�سيتو�جه �لفريقان �ليابانيان فى ن�سف �لنهائى فى 

ت�رسين �الأول/�كتوبر �ملقبل.
�ملا�سى  �ملو�سم  فى  بطال  توج  د�ميوندز  رد  �ور�و�  وكان 
للمرة �الأوىل فى تاريخه على ح�ساب ��سفهان �الير�نى بتعادله 
معه 1-1 فى ��سفهان وفوزه عليه 0-2 فى �سايتاما فى �لدور 

�لنهائي.

بطولة العرب خلما�سي كرة 
القدم فـي بور�سعيد

�لر�بعة  �لعرب  بطولة  �إقامة  �لقدم  لكرة  �لعربي  �الحتاد  قرر 
لكرة �لقدم �خلما�سية يف مدينة بور�سعيد �مل�رسية يف �لفرتة 23 

- 29 كانون �أول �ملقبل .
وكان �الحتاد �لعربي �آجل �إقامة �لبطولة بعد �أن كانت مقررة 
يف �لقاهرة من �ل�ساد�س حتى �لثاين ع�رس �أب �ملا�سري بح�سب 

�ملوقع �اللكرتوين لالحتاد .
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وفن30 وفنثقافة  ثقافة 

�ل�سوري  �ملخرج  هاجم   : دم�سق 
�لدر�مية  �مل�سل�سالت  �أنذور  جندت 
�حلايل  رم�سان  يف  �ملعرو�سة 
و�سخيفة  منحّلة  باأنها  و�سفها  و 
م�سمون  كل  عن  وبعيدة  وهابطة 
�لتهريج  من  و�لقريبة  �إيجابي 

و�النحطاط �لثقايف و�لفني.
عن  �مل�سوؤول  عن  �أنزور  وت�ساءل 
متويل هذه �العمال �لهابطة و�إف�ساد 
�ملبارك  رم�سان  �سهر  قد�سية 
يفيد  ال  مبا  �لنا�س  �أوقات  وت�سييع 
هذه  ��ستمر�ر  �أن  بيانه  يف  �أكد  كما 
�لفكر  لت�سطيح  ��ستمر�ر  يعد  �ملوجة 
ودفعه  �مل�ساهد  و��ستغفال  �لعربي 
�سيدمر  و�ل�سخف  بالتافه  لالهتمام 
ويجعلها  �لقادمة  �الجيال  عقول 

�الأفكار  لتلقي  �سهلة  فري�سة 
ديننا  عن  �لبعيدة  �مل�ستوردة 
ح�سب  وتقاليدنا،  وعاد�تنا 
�سحيفة " �لريا�س" �ل�سعودية 

.
م�سل�سل  الإنتاج  �إجتاهه  وحول 
�لر�سول  ق�سة  يحكي  تاريخي 
وهو  و�سلم  عليه  �لله  �سلى 
ها�سم"  بني  "قمر  م�سل�سل 
�لنوعية  هذه  غياب  �إىل  يعود 
�مللتزمة  �لهادفة  �الأعمال  من 

�إ�سالمية  ر�سالة  حتمل  �لتي  �لبناءة 
خري  بق�سة  �الأجيال  وتذكر  �سامية 
�لب�رس وما عاناه من �سعاب وحمن 
الإي�سال ر�سالة �الإ�سالم �خلالدة �إىل 

�لعامل �أجمع.

و�ختتم �أنزور حديثه مطالبًا باإيجاد 
مو��سم مو�زية خارج �سهر رم�سان 
�لكم  هذ�  ت�ستوعب  بحيث  �ملبارك 
�ل�سهر  قد�سية  تف�سد  �الأعمال وال  من 
�إطار  عن  بع�سها  يخرج  باأعمال 

�الأدب و�حل�سمة و�حلياء.

نو�ل  �للبنانية  �ملطربة  حتيي  دبى: 
عيد  �أيام  �أول  غنائيًا  حفاًل  �لزغبى 
كل  وي�ساركها  �ملبارك،  �لفطر 
حممود  وعادل  �حلالين  عا�سي  من 

وماجد �ملهند�س.
كما يحيي حفل �لليلة �لثانية من �لعيد 
�لروي�سد  �لله  عبد  �لكويتى  �ملطرب 
�للبنانية  �حلفل  وي�ساركه  دبى  فى 
�لثالثة  �لليلة  �أما  كرم،  جنوى 
�سابر  �لفنانون  فيحييها  �لعيد  من 
بينما  يار�،  �سقر،  ر�بح  �لرباعي، 

م�ساركة جورج  �لر�بعة  �لليلة  ت�سهد 
�للبنانية  �لنجمة  �إىل  ��سافة  و�سوف 

نان�سي عجرم �لتي ق�ست

دخولها  بعد  �وروبا  يف  ع�سل  �سهر 
وتقوم  موؤخر�،  �لذهبي  �لقف�س 
برعاية  �لف�سائية  �سي  بي  �م  حمطة 
مركز  يف  تقام  �لتي  �حلفالت  هذه 
معار�س مدينة دبي بدولة �المار�ت 
تذ�كر  وو�سلت  �ملتحدة،  �لعربية 
بف�سل  كبرية  مبالغ  �إىل  �حلفالت 
�لغناء  جنوم  من  �لنخبة  هذه  وجود 
�خلليجي و�لعربي وتباع يف متاجر 
ح�سب  و�بوظبي،  بدبي  "فريجن" 

�سحيفة "�لقب�س" �لكويتية.

جندت اأنذور : م�سل�سالت رم�سان منحلة و�سخيفة

نوال وعا�سى فى دبى اأول اأيام العيد

�لنيجريي  �أحمد  �حلميد  عبد  �أكد 
يف  �الإ�سالمي  �لثقايف  �ملركز  مدير 
كثرية  �سو�هد  وجود  باهية،  والية 
بالرب�زيل تدل على �أن �لعبيد كانو� 
يجاهرون باإ�سالمهم رغم حماوالت 
ممار�سة  من  منعهم  "�أ�سيادهم" 
�ل�سعائر �لدينية، ما �أدى يف �أحيان 
كان  د�مية  مو�جهات  �إىل  كثرية 
وقتها  عرفت   1835 عام  �آخرها 
معظم  خاللها  وقتل  �ملايل  بثورة 
�إقامة  �تهمو� مبحاولة  بعدما  �لعبيد 

دولة �إ�سالمية.
عن  "�جلزيرة"  ف�سائية  ونقلت 
عبد�حلميد قوله �نه من تلك �ل�سو�هد 
وجود �سارع ي�سمى "�سارع �مل�سجد" 
و�ساحة  �الآن،  حتى  قائما  ز�ل  ما 
بع�س  يقول  �لله"  "�ساحة  ت�سمى 
�لذي  �ملكان  كانت  �إنها  �ملوؤرخني 
منا�سبات  يف  �مل�سلمون  فيه  يجتمع 

دينية كاالأعياد.
�سايد  �لرب�زيلي  �ملوؤرخ  ويرجح 
ت�سري� �أن تكون بع�س �لعاد�ت �لتي 
تعود  �لبلد ميار�سونها  �أهل  ز�ل  ما 
�رتد�وؤهم  ومنها  �حلقبة،  تلك  �إىل 
�جلمعة  �أيام  �الأبي�س  �للبا�س 

ت�سميتهم  و
بع�س 

هم  ليد � مو
ء  �سما باأ
مثل  دينية 
�لله  عبد 

وحممد.
�سح  و �أ و
هناك  �أن 
و�سط  كني�سة 
�ملدينة يقال 
كانت  �إنها 
�الأ�سل  يف 

يف  و�تبعو�  �مل�سلمون  بناه  م�سجد� 
بنائه �لنمط �لعمر�ين �الإ�سالمي، قبل 

�أن تتحول الحقا �إىل كني�سة.
�أنها  على  �لكني�سة  بد�خل  ما  ويدل 
جدر�نه  على  �سطرت  م�سجد�  كانت 
بلغات  و�أخرى  عربية  عبار�ت 
�أن  غري  عربي،  بخط  لكنها  �أفريقية 
كما  �سليب  �إىل  حول  منارته  هالل 
حّول منربه �إىل موطئ الأحد �لتماثيل 

�مل�سيحية.
ووفقا لـ"جلزيرة . نت" فان �ل�ساهد 
يف  �الإ�سالمي  �لوجود  على  �الأكرب 

�ملخطوطات  بع�س  هو  �سالفادور 
وتت�سمن  �لعربية  باللغة  كتبت  �لتي 
�أحيانا  كتبت  و�أدعية  قر�آنية  �آيات 
�خلط  ت�ستخدم  �أفريقية  بلغات 

�لعربي.
وهذه �ملخطوطات ما ز�لت موجودة 
�أحد متاحف �ملدينة،  حتى �الآن يف 
رد�ءة  ب�سبب  بال�سياع  مهددة  لكنها 
�لباحثون  ظروف حفظها، ويختلف 
حتديد  يف  �الإ�سالمي  �ل�ساأن  يف 
على  متفقون  �أغلبهم  لكن  تاريخها، 
بني  ما  متتد  حقبة  �إىل  تعود  �أنها 

�لقرنني �ل�سابع ع�رس و�لتا�سع ع�رس

ك�سفتها املخطوطات والكتابات العربية !!

دلئل على وجود امل�سلمني يف الربازيل 
وال�سلفادور منذ مئات ال�سنني !! 

تر�سيح اأحمد ال�سقا لـ "حممد جنيب"
�لقاهرة: ر�سح �ملخرج حممد 
�أحمد  �ل�ساب  �لنجم  خان 
"حممد  فيلم  لبطولة  �ل�سقا 
�ل�سرية  يتناول  جنيب" �لذي 
�لذ�تية للرئي�س �لر�حل حممد 

جنيب.
�لفنانة  تر�سيح  مت  كما 
بدور  للقيام  زكي  ماجدة 
"عائ�سة  �لرئي�س  زوجة 
تاأليف  من  و�لعمل  لبيب"، 
جهاز  و�نتاج  ثروت  حممد 

�ل�سينما.
ومن �ملقرر �أن يبد�أ خان ت�سويره عقب �نتهائه من فيلم "ن�سمة يف مهب 

�لريح" �لذي من �ملتوقع بد�أ ت�سويره عقب �نتهاء �سهر رم�سان.

اإثر حادث عنيف
ماجد املهند�س يف غيبوبة

باري�س : دخل �ملطرب �لعر�قي 
ماجد �ملهند�س يف حالة غيبوبة 
تعر�س  �لتي  �حلادث  �ثر 
ت�سادم  نتيجة  �أم�س  �أول  له 
�سيارته باأحدي �ل�سيار�ت على 
�لطريق يف فرن�سا، حيث يرقد 
�مل�ست�سفيات  �حدي  يف  حاليًا 

بباري�س.
مدير  �لله  عبد  ح�سن  و�رسح  
�ملطرب  �أن  �ملهند�س  �عمال 
الإ�سابات  تعر�س  �لعر�قي 

بالغة يف وجهه وج�سده م�سريً� �إيل �أن حالته حرجه جد�.
كان من �ملقرر �أن يحيي �ملهند�س عدد من �حلفالت �لغنائية يف عدد 
من �لدول �لعربية خالل عيد �لفطر �ملبارك ولكن �لقدر حال حتقيق 

ذلك.

يوم عاملى ل�سعر دروي�س
 

�أبدت �حتفالية دم�سق عا�سمة   
 2008 لعام  �لعربية  للثقافة 
��ستجابتها لند�ء مهرجان برلني 
�الأدبى بجعل يوم �خلام�س من 
�ملقبل  �أول/�أكتوبر  ت�رسين 
�أعمال  لقر�ءة  عامليا  يوما 
�لكبري  �لفل�سطينى  �ل�ساعر 

�لر�حل حممود دروي�س. 
�إن  �الحتفالية  �أمانة  وقالت 
"تودع حممود دروي�س  دم�سق 
�أ�سعاره  من  �سعرية  بقر�ء�ت 

�ملعار�س  مدينة  فى  �ملقبل  �أول/�أكتوبر  ت�رسين  من  �خلام�س  يوم 
�لقدمية". 

و�سيقوم كل من �لفنان عبا�س �لنورى و�لفنانة كاري�س ب�سار و�ل�ساعر 
عادل حممود باإلقاء مقاطع من �أ�سعار دروي�س. 

�سوريا  فى  و�ملو�سيقى  �مل�رسحية  للفنون  �لعاىل  �ملعهد  �سيقوم  كما 
بزر�عة �سجرة زيتون فى حديقته.

�إطالق  عن  ف�سال  �لر�حل  �لفل�سطينى  �ل�ساعر  ��سم  �لزيتونة  و�ستحمل 
من  ن�سو�سا  �أي�سا  حتمل  �لتى  �لورقية  �لطائر�ت  من  جمموعة 

�أ�سعاره. 
ومن بني �أ�سعار دروي�س �لتى �ستلقى فى هذه �الحتفالية "�أنا �أو�سيت 

�أن يزرع قلبى �سجرة" و"جبينى منزال للقربة".
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�عترب �لقيمون على �إحتفالية "دم�سق 
عا�سمة للثقافة �لعربية 2008" �أن 
م�ساركة �لفنانة �ملوريتانية معلومة 
�لفعاليات،  مفاجاأة  �مليد�ح  بنت 
كبريً�  حدثًا  ح�سورها  �سّكل  حيث 
"ق�رس  يف  فنية  حفلة  �أحيت  بعدما 
ر�سمي  بح�سور  دم�سق  يف  �لعظم" 
كبري،  و�سعبي  وفني  و�إعالمي 
كبرية  جمموعة  �ىل  باالإ�سافة 
يف  �ملوريتانية  �جلالية  �أبناء  من 
دم�سق. وقد لفت �لنظر ح�سور عدد 
من �ل�سو�ح �الأجانب �ملوجودين يف 
دم�سق و�لذين يعلمون بفنها �ملنت�رس 
يف �أوروبا �أكرث من �لدول �لعربية. 
�الإحتفالية  خالل  معلومة  وقدمت 
�ملحفوظة  �أغنياتها  من  جمموعة 
و�لعرب  �ملوريتانيني  ذ�كرة  يف 
�لعربي،  �ملغرب  يف  خ�سو�سًا 
مثل "�لطيور" و"�لر�سم" و"�ألو�ن" 
للحب"  و"نحنا  حبيبتو"  و"حبيبي 

وغريها،  �ملفقود"  "حبيبنا 
حما�سة  لتلهب  كافية  كانت 
معلومة  وختمت  �جلمهور، 
�الإبتهالية  باأغنيتها  �الإحتفالية 

"حممد" ونور".
�لوجوه  �أهم  وتعد معلومة من 
تيار  �إىل  تنتمي  �لتي  �لفنية 
وبنت  �لعامل.  مو�سيقى 
�مليد�ح مغنية وعازفة وموؤلفة 
�ل�سهرة  �إىل  و�سلت  مو�سيقية 
�لتجديد  خالل  من  �لعاملية 
�ملو�سيقى  على  �أ�سافته  �لذي 
ذ�ت  �ملوريتانية  �ل�سعبية 
و�لرببرية  �لعربية  �الأ�سول 
و�الأفريقية، وذلك عرب �إدخال 
�إىل  و�جلاز  �لبلوز  مو�سيقى 

�ملوريتانية.  �ل�سعبية  �ملو�سيقى 
ور�فقت معلومة �لتي تعد �أول �مر�أة 
يف  �لربملان  �إىل  �لدخول  ��ستطاعت 
متنوعة  مو�سيقية  فرقة  بالدها، 

و�لطبلة  �لدر�مز  �آالت  على  عزفت 
و�ساركت  و�الأورغ،  و�لغيتار 
�آلة  على  منفرد  بعزف  معلومة 
"�الآردين" وهي �آلة ذ�ت خ�سو�سية 

موريتانية.

�أعلن �ملخرج مايكل مور يف موقعه 
فيلمه  �سيقدم  �أنه  �الإنرتنيت،  على 
�سبكة  على  جماًنا  �الخري  �لوثائقي 
�النرتنتـ  ليت�سنى للر�غبني يف حتميله 
�و م�ساهدتة على  �ل�سبكة �لعنكبويتة. 
�ملخرج �علن �ي�سا �ن �لفيلم �سيكون 
و�لع�رسين  �لثالث  من  للجميع  متاًحا 
ولفرتة  �جلاري  �سبتمرب  �سهر  من 
مايكل  �ملخرج  فيلم  ��سابيع.  ثالثة 
عليه  �طلق  و�لذي   ، �جلديد  مور 
عنو�ن "Slacker Uprising" ، هو 

يغطي �لفرتة �لتي �سبقت �النتخابات 
�المريكية عام 2004 ، ويف �لفيلم 
يحاول �ملخرج ت�سجيع �ل�سباب على 
�لت�سويت للمر�سح �لدميقر�طي وقتها 

."John Kerry"

مور  مايكل  �ن  �ملعروف  ومن 
معروف مبو�قفة �حلادة من �الد�رة 
و�نتج  �خرج  حيث   ، �المريكية 
جمموعة من �الفالم تهاجم �الد�رة 
 Bowling for" ليمينية منها �فالم�
 Columbine " ، "Fahrenheit

."  9/11" ، "Sicko
 "  Slacker Uprising  " فيلم 
�سيكون �ول فيلم هوليوودي يعر�س 
جماًنا على �النرتنت، قبل عر�سه يف 

�ل�ساالت �ل�سينمائية.

املوريتانية معلومة.. مفاجاأة احتفالية دم�سق

مايكل مور يقدم فيلمه االأخري جماًنا على االإنرتنت

�أعلن علماء بريطانيون  �أن در��ستهم 
لوثائق تعود �إىل 3500 عام م�ست، 
�أن  �إىل  �ل�سك"  يقبل  "ال  مبا  ت�سري 
�إىل  تعود  �حلديث  �لطب  �أ�سول 
م�رس �لقدمية، وال تعود �إىل �أبقر�ط 

و�ليونانيني.
بيان  بح�سب   - باحثون  و�كت�سف 
للمجل�س �الأعلى �مل�رسي لالآثار - يف 
مركز "كي �إن �إت�س" �ملتخ�س�س يف 
�سمن  �لطبية  �لبيولوجية  �لدر��سات 
مان�س�سرت،  بجامعة  �مل�رسيات  علم 
مدونات  در��ستهم  لدى  �لدليل  هذ� 
يعود  �لربدي  ورق  على  طبية 
تاريخها �إىل 1500 قبل �مليالد، �أي 

�إىل �ألف �سنة قبل ميالد �أبقر�ط.
كامبل  جاكي  �لدكتورة  وقالت 
ظل  لقد  �لبحث:  على  �أ�رسفت  �لتي 
�لعلماء يعتربون �الإغريق �لقد�مى، 
�آباء  �أنهم  على  �أبقر�ط،  وخ�سو�سا 
�لطب، �إال �أن نتائج در��ستنا تفرت�س 
�أن �مل�رسيني �لقد�مى كانو� ينفذون 
�الأعمال  من  موثوقة  ممار�سات 
�سابقة  �أوقات  يف  و�لطبية  �ل�سيدلية 

ملمار�سات �ليونانيني.
لالأدوية  مقارناتنا  �إن  و�أ�سافت: 
�ملو��سفات و�ملقايي�س  مع  �لقدمية 

�ملعا�رسة  �ل�سيدلية 
�لو�سفات  �أن  �أثبتت 
�لطبية يف �ملدونات 
�لتاريخية ال تتطابق 
مع طرق �لتح�سري�ت 
�حلالية  �لدو�ئية 
�إنها  بل  فح�سب، 
�أي�سا  تتمتع  كانت 

بقوة عالجية.
�ملدونات  وتظهر 
عرث  �لتي  �مل�رسية 
منت�سف  يف  عليها 
�أن  �لـ19  �لقرن 

كانو�  �لقد�مى  �مل�رسيني  �الأطباء 
وكذلك  بالع�سل  �جلروح  يعاجلون 
�أنها  عنها  يعرف  �لتي  باملعادن 

م�سادة للميكروبات.
عند  "�لطب  بعنو�ن  �إ�سد�ر  ويف 
"وجهات  جملة  ذكرت  �لفر�عنة" 
كوم  معبد  يف  �أنه  نظر" �الإمار�تية 
لوحة  جند  �أ�سو�ن،  جنوب  �أمبو، 
�منحتب  �لفرعون  ت�سور  جد�رية 
ومعه بع�س �الأدو�ت �ملتطورة، �لتي 
�الأدو�ت  كبري  حد  �إىل  بع�سها  ي�سبه 
�جلر�حية �حلديثة علي نحو مده�س، 
مل تكن هذه �ل�سورة �جلد�رية �لدليل 

�لفر�عنة  ممار�سة  علي  �لوحيد 
يف  �الأدلة  هذه  ظهرت  و�إمنا  للطب، 
بردياتهم، ونقو�سهم �جلنائزية، بل 
�ملحنطة  �ملومياو�ت  �أج�سام  ويف 

�ملوجودة حتي �الآن.
�لطب �لفرعوين - �لذي ظهر وتطور 
وع�رسين  بخم�سة  �أبقر�ط  ظهور  قبل 
من  عالية  درجة  �إىل  و�سل   - قرنا 
عديد  �لفر�عنة  مار�س  فقد  �لتقدم، 
ومهارة،  بحرفية  �لطب  فروع  من 
بل وكانو� يعرفون كثري مما يعرفه 
�الأمر��س  �أ�سباب  عن  �حلديث  �لعلم 

وكيفية �لوقاية منها.

يارا ت�سور هدي اأع�سابك بعد العيددرا�سة بريطانية: الفراعنة اأ�سل الطب ل الإغريق
�للبنانية  �لفنانة  حتيي 
ر�أ�س  �إمارة  يف  حفاًل  يار� 
يف  �لعيد  �أيام  ثاين  �خليمة 
حتيي  كما  هيلتون،  فندق 
قاعة   – دبي  يف  �آخر  حفاًل 
�لعيد  �أيام  ثالث  �ملوؤمتر�ت 
ور�بح  �لرباعي  �سابر  مع 
برنامج  وم�سرتكة  �سقر 

�لبوم جنوم �لعرب منى.
ت�ستعد  �آخر  �سعيد  على 
ثانية  �أغنية  لت�سوير  يار� 
وهي  �جلديد  �ألبومها  من 
خليجية وحتمل عنو�ن "هدي 
من�سور  كلمات  �ع�سابك" 
نا�رس  �حلان  �ل�سادي، 
جان  وتوزيع  �ل�سالح، 

تعاون  �ول  يف  عيد  بو  جو  �ملخرج  مع  �لعيد  بعد  ريا�سي،  ماري 
بينهما.

جمال �سليمان يعود اإىل ال�سعيد يف االأب الروحي

جمال  �ل�سوري  �لنجم  �أكد 
�سليمان �أنه �سيعود �إىل �لدر�ما 
م�سل�سل  خالل  من  �مل�رسية 
و�مل�سل�سل  �لروحي''•  ''�الأب 
حممد  وحو�ر  و�سيناريو  ق�سة 
كتب جلمال  �لذي  عامر  �سفاء 
يف  �الأوىل  �لدر�مية  جتربته 
م�رس ''حد�ئق �ل�سيطان'' و�لتي 
جنوميته  خاللها  من  حقق 
�لكربى يف �لدر�ما �مل�رسية• 

ووقع  رم�سان  من  �الأوىل  �الأيام  خالل  �لقاهرة  �سليمان  ز�ر  وقد 
�مل�سل�سل  نظري  جنيه  ماليني   3 يتقا�سى  �سوف  �أنه  ويرتدد  �لعقد• 
�ملنتجة  �ل�رسكة  �لقادم• وتختار  نوفمرب  �ول  ت�سويره  �سيبد�أ  �لذي 
��سماعيل  �ملخرج  �عتذ�ر  بعد  �لكبار  �ملخرجني  �أحد  رم�سان  بعد 
عبد�حلافظ الرتباطه بت�سوير �جلزء �لثاين من م�سل�سل ''�مل�رس�وية''•
وقال �ملوؤلف حممد �سفاء عامر �إن جمال �سليمان �سيج�سد يف م�سل�سل 
�أبو  ''مندور  دور  لالأذهان  تعيد  �سعيدية  �سخ�سية  �لروحي''  ''�الأب 
�لذهب'' �لذي قدمه يف م�سل�سل ''حد�ئق �ل�سيطان''، حيث تدور �الأحد�ث 
�الأبناء، كما  �إمرب�طورية عائلية وله عدد كبري من  يدير  حول رجل 

يناق�س عالقة �ملال بال�سيا�سة و�سيتم �لت�سوير يف �سعيد م�رس•

م�سر:اكت�ساف متثال من اجلرانيت ي�سبه رم�سي�س الثاين
�أعلنت وز�رة �لثقافة �مل�رسية موؤخر� �أن �أثريني م�رسيني ك�سفو� عن 

ر�أ�س متثال من �جلر�نيت �لوردي 
�أحد  �لثاين  لرم�سي�س  �أنه  يرجح 

�أقوى ملوك م�رس �لقدمية.
وقال �الأمني �لعام للمجل�س �الأعلى 
�أن  بيان  يف  حو��س  ز�هي  لالآثار 
�لتمثال  ر�أ�س  وجدو�  �الأثريني 
تل  منطقة  يف  تنقيب  عمليات  خالل 
دلتا  يف  �ل�رسقية  مبحافظة  ب�سطة 
�لتمثال  ر�أ�س  �أن  مو�سحا   ، �لنيل 
و�أنف مك�سور  "ذو معامل و��سحة 
�لبيان  يف  مفقود".وجاء  وذقن 

�أن هذ� �لك�سف ميكن �أن يكون مقدمة للك�سف عن بقايا معبد لرم�سي�س 
يكون  �أن  يرحج  �لذي  �لتمثال  ج�سم  عن  وكذلك  �ملنطقة  يف  �لثاين 

�رتفاعه �أربعة �أمتار ون�سف.
ويعتقد �أن �مللك رم�سي�س �لثاين حكم م�رس يف �لفرتة من 1279 قبل 
�مليالد �إىل 1213 قبل �مليالد. و�سيد رم�سي�س �لثاين ق�سور� ومعابد 
�أق�سى  يف  �ل�سهري  �سمبل  �أبو  معبد  بينها  من  م�رس  �أنحاء  خمتلف  يف 

�جلنوب.
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مل�سل�سل  ��ستمر�ر�  �لقاهرة: 
�ملطربة  مقتل  ق�سية  يف  �ملفاجاآت 
و�ملتهم  متيم.  �سوز�ن  �للبنانية 
فيها حم�سن �ل�سكري "�سابط �ل�رسطة 
ه�سام  �العمال  ورجل  �ل�سابق" 
مبجل�س  جلنة  وكيل  م�سطفي  طلعت 
�ل�سوري، ك�سفت �سحيفة "�الخبار" 
تقدمت  �لفتيات  �حدي  �أن  �مل�رسية 
بزيارة  �ملخت�س  �ملوظف  �إيل 
�ل�سماح  منه  وطلبت  �مل�سجونني 
�إيل  زيارة  ت�رسيح  با�ستخر�ج  ها 
�العمال ه�سام طلعت م�سطفي  رجل 
مبحب�سه مبزرعة طره وعندما �ساألها 
�قرت  �لزيارة  �سبب  عن  �ملوظف 
عائلية  زيارة  بانها  �الأمر  بادئ  يف 
فرف�س بحجة �ن زيارة �مل�سجونني 
�أو  �الويل  �لدرجة  من  لالقارب 
�ن  وقبل  �ل�سفحيني  �أو  �ملحامني 
�نا زوجة ه�سام  تهم للخروج قالت 

طلعت م�سطفي .
وبح�سب �ل�سحيفة ذ�تها طلب �ملوظف 
ما يفيد بالزو�ج منها وتقدمي وثيقة 

ج  � و لز �
ل  للح�سو
ت�رسيح  علي 
ة  ر يا لز �
يومني  وبعد 
وثيقة  قدمت 
ج  � و لز �
ك�سفت  و
ثيقة  لو �
زو�ج  عن 
طلعت  ه�سام 
من  م�سطفي 
عبد�لله  هالة 
عيل  �سما �

قبل  �أي   2008 �أغ�سط�س   30 يوم 
��ستجو�به �مام �ملكتب �لفني للنائب 
مع  �لتحقيقات  تويل  �لذي  �لعام 

�ملتهمني بيومني فقط .
م�سادر  �رسحت  �خري  ناحية  من 
ق�سائية بانه ال �سحة لعدم �سالحية 
موبايل  علي  �خلم�سة  �لت�سجيالت 
كدليل  �ل�سكري  حم�سن  �الول  �ملتهم 

�د�نة بدعوي �نه مت ت�سجيلها خل�سة، 
وقالت �مل�سادر �ن �ل�سكري �ملتهم 
بالقتل �لعمد مع �سبق �ال�رس�ر كان 
ولنف�سه  �خلا�س  تليفونه  علي  ي�سجل 
رجل  من  تلقاها  مكاملات  وي�سجل 
فهو  ولذلك  طلعت  ه�سام  �العمال 
للت�سجيل  ق�سائي  الذن  يحتاج  ال 

و�لت�سجيالت �ساحلة كدليل �إد�نة .

وحماكم32 وحماكمجرائم  جرائم 

�سحيفة  ك�سفت  �لقاهرة: 
"�مل�رسى �ليوم" �مل�رسية 
يف  مثرية  تفا�سيل  عن 
منزل  ربة  مقتل  جرمية 
�لـ  �ساحب  �بنها  يد  علي 
بالقاهرة،  �سابقة   11
وبرت  �أنفا�سها  كتم  حيث 
تبني  ن�سفني،  �إيل  جثتها 
�سنو�ت  ق�ست  �ل�سحية  �أن 
خاللها  رف�ست  طويلة، 
بعد  �آخر  من  �لزو�ج 
حياتها  ووهبت  طالقها 
ومنحته  �بنها،  �أجل  من 
و�أكدت  و�أمو�لها،  قلبها 
كان  �لتي  �خلطابات 
�ل�سجن،  من  لها  ير�سلها 
�سعيها لدي م�سوؤولني كبار 

حلل م�سكالته يف حمب�سه.
ذ�تها  �ل�سحيفة  وذكرت 
بد�أت  �لد�مية  �لق�سة  �أن 
�سهور، حني خرج   7 قبل 
عبد�لنا�رس �أحمد �إ�سماعيل 
�نتهاء  عقب  حمب�سه،  من 
 15 ملدة  بال�سجن  عقوبته 
�رسوع  جناية  يف  عامًا 
�سارك  حيث  �لقتل،  يف 
ذر�ع  قطع  يف  �آخرين 
من  حلو�ن،  يف  �سيدة 
م�سوغاتها  �رسقة  �أجل 
�لذر�ع  وحمل  �لذهبية، 
نف�س  حتت  وو�سعها 
�أخفي  �لذي  �لفر��س، 
�مل�ستخدمة  �ل�سنجة  �أ�سفله 
ففور  �الأم.  جثة  برت  يف 
بعاملة  تعرف  خروجه 
�لعيني،  ق�رس  يف  نظافة 

�لزو�ج و�لطالق  لها  �سبق 
علي  و�تفقا  مر�ت،  عدة 

�لزو�ج.
ر��سية  تكن  مل  �الأم  لكن 
ووقفت  �لزيجة،  هذه  عن 
�إال  �إمتامها،  دون  حائاًل 
بر�أيها،  يهتم  مل  �الأبن  �أن 
وطالبها باأن ت�سلمه �أمو�له 
لديها،  يدخرها  �لتي 
وخم�سمائة  �آالف   7 وتبلغ 
جنيه، فماطلته بدعوة �أنها 
و�ستدبرها  �أمو�اًل  متلك  ال 
من  �سل�سلة  وبد�أت  له، 
و�مل�ساجر�ت  �مل�ساحنات 
�أغرق  �إحد�ها،  بينهما، 
ج�سده  عبد�لنا�رس  خاللها 
وهدد  باجلاز،  ومالب�سه 
يف  و�أمه  ج�سده  باإحر�ق 
�ل�سارع وجنح �جلري�ن يف 

�إنهاء �الأزمة.
�جته  �حلادث  ويوم 
عبد�لنا�رس "ح�سب رو�يته" 
مبنطقة  �ملباحث  لرئي�س 
�إنه  وقال  �لقدمية  م�رس 
لقاء  �إيل �ملنزل عقب  عاد 
مع خطيبته و��سرتي بع�س 
و�لب�سائع  �مل�رسوبات 
لهم،  �ملو�جه  �لبقال  من 
مببلغ  جارتهم  فطالبته 
عند  دينًا  جنيهًا،   90
درجات  ف�سعد  و�لدته، 
�لذي  �لقدمي،  �ملنزل  �سلم 
عتابًا  وبد�أ  �ملقربة،  ي�سبه 
حاجته  ب�سبب  و�لدته  مع 
يتزوج  كي  الأمو�له 
��ستد�نتها  علي  وعاتبها 
فاأخربته  �جلري�ن،  من 

لهما  �جلارة  وال  باأنه 
فاأم�سك  لديها،  �أمو�ل 
حتي  عليه  و�أطبق  بعنقها 
�سطر  ثم  �حلياة،  فارقت 

�جلثة �إيل ن�سفني.
يف  �ملتهم  �أ�ساف 
�أن  قبل  �أنه  �عرت�فاته 
�أخرب  �جلثة  من  يتخل�س 
كان  �إن  ف�ساألته  خطيبته 
�أمو�اًل حتي  قد وجد معها 
فعاد  �لزو�ج،  من  يتمكنا 
من  وتخل�س  �ملنزل  �إيل 
حمل  وقد  �جلثة،  جزئي 
به  و�سار  �لعلوي  �جلزء 
�الأنفاق  مرتو  �رسيط  علي 
بعد حمطة "�لزهر�ء" حتي 
�ملجاري  من  بركه  وجد 
بطاريات،  م�سنع  خلف 
وعاد  فيها  منه  فتخل�س 
ب�سكل  حياته  ميار�س 
�ملتهم  وي�سيف  طبيعي، 
و�لدته  قلب  �أن  يعتقد  �أنه 
لفظه منذ فرتة وحتول �إيل 
بالتبني،  خالته  �بن  حمبة 
�لذي يعي�س معهما �ملنزل 
بالتبني،  �أمه  زو�ج  بعد 

مت  عمره  حتوي�سة  و�أن 
�البن،  هذ�  علي  تبديدها 

فقرر �النتقام.
�ملالب�س  من  كومة  وبني 
بقيت  �لقدمي  و�الآثاث 
علي  معلقة  لالأم  �سور 
بها  يحيط  �جلدر�ن، 
�لرت�ب وحتا�رسها خيوط 
�إيل  باالإ�سافة  �لعنكبوت، 
بينها   ، خا�سة  �أور�ق 
�لدكتور  مكتب  من  خطاب 
يو�سف و�يل، نائب رئي�س 
�الأمني  �ل�سابق،  �لوزر�ء 
�لوطني  للحزب  �لعام 
رد  فيه  �لدميقر�طي، 
موجه للقتيله روحية �أحمد 
�أن  فيه  جاء  عي�سوي، 
نائب رئي�س �لوزر�ء تلقي 
�لد�خلية  وز�رة  من  ردً� 
يحوي  �لذي  خطابها  علي 
�سوء  من  �بنها  �سكوي 
معاملته يف �ل�سجن، وجاء 
يف �لرد �أن �بنها نفي علمه 
معاملته  وقرر  بال�سكوي 

مثل كان �ل�سجناء.

االأردن اأطفال  ل�سفاح  �سجنًا  �سنة   70
حمكمة  ��سدرت  �الردن،  يف  نوعها  من  �الوىل  هي  ق�سائية  �سابقة  يف 
�جلنايات �لكربى حكمًا يف ق�سية روعت �سكان مدينة �ربد �سمال �لبالد. 
وتتلخ�س وقائع �لق�سية �ن �ملتهم �عتاد �العتد�ء على �الطف �ل، وهتك 

�عر��سهم حتت �لتهديد باأدو�ت حادة، وكررها 7 مر�ت. 
عامًا.   70 ملدة  بال�سجن  �سفاهة  �أبلغ  عامًا(   34( “ع.ج.ع”  �ملتهم 
و��سدرت �ملحكمة ذ�تها حكمًا باإعد�م 4 ��سخا�س، جميعهم فارون من 
وجه �لعد�لة ويقيمون يف �ل�سفة �لغربية. �حلكم �سدر بحقهم يف �عقاب 

ثبوتهم قتل �مر�أة. 
وتتلخ�س �لوقائع باأن �ملغدورة وبعد �ن ح�سلت خالفات زوجية ب�سك 
�لذين ح�رس منهم  �بلغ ذويها  �لزو�ج،  باأنها مل تكن بكرً� حني  زوجها 
و�لدها وعماها و�سقيقها، وبزعم ��سطحابها �ىل �ل�سفة �لغربية، �قدم 
�ملتهمون �الربعة على طعنها باأدو�ت حادة باأنحاء متفرقة من ج�سمها، 

حتى فارقت �حلياة، ثم �ألقو� �جلثة يف غابة حر�جية.

رجل مار�س اجلن�س جماعيا مع �سقيقته وزوجتيه
�ألقت �ل�رسطة �لفل�سطينية �لقب�س على �ساحب مقهى يف مدينة ر�م بتهمة 
�نتهاك حرمة �سهر رم�سان �ملبارك، ومت من خالل �لتحقيقات �كت�ساف 
�أنه كان على عالقة غري م�رسوعة مع �سقيقته حيث كان ميار�س �جلن�س 
�جلماعي معها ومع زوجتيه، وقد �عرتفت �ل�سقيقة كذلك باإقد�مها على 
خنق �بنتها �لبالغة من �لعمر ع�رس �سنو�ت ورميها يف حمام �ملنزل، وذلك 
بح�سب ما ذكر تقرير �إخبار ي �الأربعاء 2008-9-24 ويف �لتفا�سيل، 
�أفاد �ملكتب �الإعالمي لل�رسطة �أن �إد�رة �ملباحث �لعامة وق�سم �لتحقيق 
يف �رسطة ر�م �لله و�لبرية متكنو� من �إلقاء �لقب�س على �مر�أة متهمة بقتل 
�لقتل. جر�ئم  على  ت�سرت  �سقيقها  �أن  �إىل  م�سرية  �بنتها،  منهم  �أطفال   3
وقال بيان للمكتب �الإعالمي �إنه يف تاريخ 14�أغ�سط�س/ �آب �ملا�سي �أن 
مدير عام �ل�رسطة �لفل�سطينية �للو�ء حازم عطا �لله تلقى كتابا من �حلركة 
�لعاملية للدفاع عن �الأطفال بخ�سو�س حدث عمره 17 عاما موقوف يف 
بتعذيبه هو  و�لدته  عمه زوج  فيه  يتهم �حلدث  �ل�رسقة  بتهمة  �الأمل  د�ر 
و�أخوته وو�لدته وك�سف �حلدث عن حقائق تتعلق بقتل �سقيقه قبل ثالث 

�سنو�ت.
ويف تفا�سيل �حلادثة �أ�سار �ملكتب �الإعالمي �أن �ملتهمة )ذ( كانت يف عام 
1994متزوجة وعندها ولد وبنت وعندما كانت تر�سع �بنها �لبالغ من 
�لعمر 6 �سهور تعر�س لالختناق وفارق �حلياة ح�سب �دعائها، وبعدها 

قام زوجها بتطليقها و�نتقلت هي وطفلتها للعي�س يف منزل �أهلها.
وقالت �ملتهمة )ذ( �أن �سقيقها و�أثناء �نتقالها للعي�س يف بيت �أهلها حاول 
و�فقته  �لنهاية  ويف  معها،  م�رسوعة  غري  عالقة  �إقامة  مرة  من  �أكرث 

وعا�رسها معا�رسة �الأزو�ج مع �لعلم �أن �سقيقها متزوج من �مر�أتني. 
و�أ�سارت �ملتهمة )ذ( وزوجتا �سقيق �ملتهمة �أنه كان ميار�س عالقته غري 
�مل�رسوعة معهن ب�سكل جماعي وكان يجربهن على ممار�سة �ل�سحاق مع 
�سقيق  منزل  �ل�رسطة يف  فيديو �سبطتها  �أ�رسطة  ك�سفته  ما  بع�سهن وهذ� 

�ملتهمة فيما بعد. 
�حلدث  عم  على  �لقب�س  باإلقاء  �لعامة  �ملباحث  �إد�رة  قامت  وبعدها 
و�لذي ميلك مقهى يف مدينة ر�م �لله بتهمة �نتهاك حرمة �سهر رم�سان 
يف  �حلدث  عم  حول  تدور  عديدة  و�سبهات  �أدلة  وجود  وبعد  �ملبارك 
من  �أمر  �إ�سد�ر  مت  منزله  يف  �أطفال  ثالثة  مقتل  منها  عديدة  مو��سيع 
�لنيابة �لعامة بتفتي�س منزل �ملذكور وقد مت د�خل منزله �سبط �سالح غري 
مرخ�س وذخرية وقنبلة يدوية و�أ�رسطة فيديو وكامري� ت�سوير "و�سي. 

دي" ومو�د خمدرة و�عرتف �نه يتعاطى �ملخدر�ت منذ 15 عاما.
وعند ��ستدعاء �ملتهمة )ذ( للتحقيق معها يف �إد�رة �ملباحث �عرتفت بعدد 
يف  �لتحقيق  لق�سم  �لق�سية  حتويل  مت  وبعدها  نفذتها  �لتي  �جلر�ئم  من 
�رسطة ر�م �لله وهناك �عرتفت �ملتهمة �أنها وعند �سفر �سقيقها �إىل خارج 
�لبالد عام 97 قامت بقتل �بن �سقيقها �لبالغ من �لعمر 4 �سنو�ت باخلنق 
ورميه يف غرفة �لغ�سيل وكان �سقيقها يف خارج �لبالد وعندما عاد قالت 

له �إنها قتلت �بنه فطلب منها �لت�سرت على �ملو�سوع.
ويف عام 2000 وبعد م�سي ثالث �سنو�ت على قتلها البن �سقيقها �عرتفت 
�ملتهمة �أنها قتلت �بنتها �لبالغة من �لعمر 10 �سنو�ت باخلنق ورميها يف 

حمام �ملنزل.
و�أ�سار بيان �ملكتب �الإعالمي �أن �رسطة ر�م �لله ت�ستعد لتحويل �لق�سية 

للنيابة �لعامة الأخذ �ملقت�سى �لقانوين بحق �ملتهمني.

ه�سام طلعت م�سطفى تزوج قبل اإحالته للمحكمة بيومني

ابن يقطع ج�سد اأمه اإىل ن�سفني!!



Monday September, 29th 2008 Ghorba News

يف رجل �سعيد تزوج امراه تعي�سه جابو ولد   -
�سموه يا فرحه ما متت.

كان يف واحد �ساأل وحدة اإنت ِو �سو اإ�سمك   -
قلتلو اأ�سماء قالها ما يف اإ�سم حمدد؟

له:  فقالت  رومان�سية  وحدة  اإتزوج  واحد   -
اإنطيني كلمة حت�س�سني بالدفء، فقال لها: معطف!!

اأريد  �ساألهم:  و  خمترب  على  دخل  حم�س�ش   -
اأعرف �سلون حتللون البول و حترمون اخلمر؟

اأين يكرث التمر قال: يف  واحد ذكي �ساألوه   -
املعمول.

واحد اتهموه بالذكاء ............. طلع براءه

واحد قروي .. ركب مع تك�سي، ركب زوجته قدام 
عل�سان ال�سواق ما يناظرها باملراية

اأحول...... �سجل يف اجلي�ش ...... حطوه يف ق�سم الق�سف 
الع�سوائي

33 غربة غربةا�صرتاحة  ا�صرتاحة 

يحكى اأن رجال كان مي�صى يف اأدغال 
اخلالبة  الطبيعة  حيث  افريقيا 
الطويلة،  االأ�صجار  تنبت  وحيث 
بحكم موقعها يف خط اال�صتواء وكان 
وهي حتجب  االأ�صجار  يتمتع مبنظر 
كثافتها  �صدة  من  ال�صم�س  اأ�صعة 
الع�صافري  بتغريد  وي�صتمتع   ،
تنتج  التي  الزهور  وي�صتن�صق عبري 

منها الروائح الزكية.
املناظر،  بتلك  م�صتمتع  هو  وبينما 
وال�صوت  �رصيع  عدو  �صوت  �صمع 
الرجل  والتفت  وو�صوح  ازدياد  يف 
اأ�صدا �صخم  به يرى  واإذا  اإىل اخللف 
اجلثة منطلق ب�رصعة خيالية نحوه 
باالأ�صد  اأمل  الذي  اجلوع  �صدة  ومن 
راأى اأن خ�رصه �صامر ب�صكل وا�صح.

واالأ�صد  ب�رصعة  يجري  الرجل  اأخذ 
يقرتب  االأ�صد  اأخذ  وعندما  وراءه، 

منه راأى الرجل بئرا قدمية فقفز
الرجل قفزة قوية فاإذا هو يف البئر، 
ي�صحب  الذي  البئر  بحبل  واأم�صك 
يتاأرجح  الرجل  واأخذ  املاء،  به 
اأنفا�صه  اأخذ  وعندما  البئر  داخل 
اإذا  االأ�صد،  زئري  و�صكن  روعه  وهداأ 
�صخم  ثعبان  زئري  �صوت  ي�صمع  به 
الراأ�س عري�س الطول بجوف البئر، 
وفيما هو يفكر بطريقة يتخل�س منها 
من االأ�صد والثعبان اإذا بفاأرين اأ�صود 
اأعلى  اىل  ي�صعدان  اأبي�س  واالآخر 
احلبل وبدءا يقر�صان احلبل وانهلع 
الرجل خوفا واأخذ يهز احلبل بيديه 
بغية اأن يذهب الفاأرين، واأخذ يزيد 
يتاأرجح  اأ�صبح  حتى  الهز  عملية 

واأخذ  البئر،  بداخل  و�صماال  ميينا 
هو  وفيما  البئر،  بجوانب  ي�صطدم 
ولزج  رطب  ب�صيء  اأح�س  ي�صطدم 
ال�صيء  بذلك  واإذا  مبرفقه  �رصب 
ع�صل النحل تبني بيوتها يف اجلبال 
الكهوف،  االأ�صجار وكذلك يف  وعلى 
فاأخذ  منه  بالتذوق  الرجل  فقام 
حالوة  �صدة  ومن  ذلك  وكرر  لعقة 
فيه  هو  الذي  املوقف  ن�صي  الع�صل 
وفجاأة ا�صتيقظ الرجل من النوم فقد 

كان حلما مزعجا !!!
�صخ�س  اىل  يذهب  اأن  الرجل  وقرر 
عامل  اإىل  وذهب  احللم،  له  يف�رص 

واأخربه باحللم ف�صحك ال�صيخ وقال 
: اأمل تعرف تف�صريه ؟؟

قال الرجل: ال.
قال له االأ�صد الذي يجري ورائك هو 

ملك املوت
والبئر الذي به الثعبان هو قربك
واحلبل الذي تتعلق به هو عمرك

والفاأرين االأ�صود واالأبي�س هما الليل 
والنهار يق�صون من عمرك....

قال : والع�صل يا �صيخ ؟؟
اأن�صتك  حالوتها  من  الدنيا  هي  قال 

اأن وراءك موت وح�صاب.

الرجل والأ�سد والثعبان..!!
دعاء البنات كل �سباح

اللهم ارزقني برجل من اأرقى العائالت....
وحا�صل على اعلى ال�صهادات...

وميتلك اغلى ال�صيارات....
ومليان دوالرات...
ويتكلم لغات....

وهداياه ذهب و اأملا�صات....

و�صهرالع�صل بني القارات....
واأمة وخواته ميتات

حني حتدث املوؤنث..!
الحظوا باأن اجلنة موؤنث.. واجلحيم مذكر

واأن االبت�صامة وال�صعادة موؤنث..واحلزن مذكر
ال�صحة موؤنث..واملر�س مذكر
واحلياة موؤنث..واملوت مذكر

والغ�صب  واحل�صد  موؤنث..واحلقد  والرحمة  واملودة 
مذكر

الدوام  موؤنث..واأن  واملتعة  والراحة  االجازة  واأن 
والعمل مذكر

النكد  "االإناث" �رص جمال هذا الكون.. واأن  اأن  فاعلم 
مذكر

تناق�سات تو�سح لك الفارق 
بني الفتاة والزوجة

�لفتاة �سيء وعندما تتحول �إىل زوجة ت�سبح �سيئا �آخر متاما، 
ورمبا تكون طبيعتها وهي فتاة مناق�سة متاما لطبيعتها بعد 
�أن ن�سع قبل ��سمها لفظ "مد�م"، و�إليك 10 تناق�سات تو�سح 

لك �لفارق بني �لفتاة و�لزوجة.

�لفتاة: �أنثى
�لزوجة: �ن�سى

�لفتاة: �ست �ل�ستات
�لزوجة: �ستك وتاج 

ر��سك
�لفتاة: تغري عليك

�لزوجة: تغري منك
�لفتاة: حتكي عنك 

ل�سديقتها
�لزوجة: ت�سب فيك 

لو�لدتها
�لفتاة: تختار �الأ�سيك

�لزوجة: تختار �الأغلى
�لفتاة: حتب �ل�سفر

�لزوجة: حتب �ل�سفرة
�لفتاة: تهتم باأظافرها

�لزوجة: تاأكل 
�أظافرها

�لفتاة: ال تكذب ولكنها 
تتجمل

�لزوجة: تكذب وال 
تتجمل

�لفتاة: �أنت حتاول 
م�سك يدها

�لزوجة: �أنت حتاول 
م�سك �أع�سابك

�لفتاة: تقتني ما لي�س عندها
�لزوجة: تقتني ما لي�س عند �ختك وو�لدتك

�سحك x �سحك

فرف�ص �ص �ص �ص ...
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SOKKAR INSURANCE
سكر للتأمينات

اذا كان باالمكان اأن تدفع اأقل ملاذا تدفع اأكرث؟
ات�سل وقارن اأ�سعارنا

- 1.5 Mill Coverage for Black limo
- 100/300 Special low rate
- 10 % Discount on your insurance with top companies
- Low down payment, easy monthly Installments.
- Any insurance driver 
- 24 hour M.V Transaction

AUTO HOME BUSINESS LIFE HEALTH

ترجمة كل الوثلئق من واإىل:
العربي-اال�سباين- الفرن�سي- االجنليزي

7117- 5th Avenue
Brooklyn,NY 11209
Fax: 718-836-0770 

قريبا:

خدمات ال�سياحة والتذاكر

تخفي�سات للحج والعمرة

Nablus Sweetب�سرى لأهايل نيويورك
ال�سهرية يف نيوجر�سي

��ستعد�د تام لكافة طلباتكم جلميع �ملنا�سبات
www.nablussweets.com

كنافة نابل�صية ناعمة وخ�صنة
بقالوة م�صكلة وربات بالق�صطة

وكافة اأنواع احللويات ال�رسقية الفاخرة
.5th Ave  6812

Brooklyn، NY 11220
Tel: 718-748-6148

فرع نيوجر�سي

Main st، Paterson  1050
Tel: 973-881-8003
Fax: 973-742-5001

تعلن عن افتتاح فرعها الثاين يف بروكلني

حلويات نابل�س
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Magic Scissors
ال�شياكة والأناقة..

يف �شالون طه للحالقة

7118 5th Ave  
(Bet Ovington & 72nd St)

Brooklyn 11209 Tel: 718-748-4845

لدينا ق�سم خا�ص للن�ساء واملتحجبات

A & A Best Produce Inc.
املحل املخت�س يف اخل�سروات والفواكه العربية

لدينا كل ما حتتاجونه 
لطبخ اأحلى االأكالت 

العربية

زورونا و�ستجدون اأحلى 
املنتجات الطازجة

7816 5th Ave, Brooklyn, Ny 11209
718-680-5002

Free Delevery
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37 OpinionOpinion

Source: Islam On-Line

* What Is Islam?
The word, ‘Islam’ means 
‘Submission to God’; it also means 
‘Peace’. Islam is the religion decreed 
for mankind by God, Who revealed 
it to His prophets; and they in turn, 
taught it to the people around them. 
As the Religion of God, it implies 
‘the Peace that a person can attain 
in this life and in the hereafter, by 
submitting his whole self to God’. 
From the beginning of mankind, 
God sent revelations with His 
chosen prophets. The first prophet 
was the first man, Adam, peace be 
upon him, and he was a Muslim, 
(i.e, one who accepted Islam; or 
one who submitted his whole 
self to God), as were all other 
prophets of God. They were all 
Muslims. Islam means “Complete 
and Unconditional Submission to 
Allah (God)”

* Who Is Allah?
Allah is the Arabic word for the 
One and Only God, Who is the 
Creator and Sustainer of the whole 
universe and everything in it. This 
means that Allah is not just the God 
of the Muslims, but of the whole 
of creation; He is the God of the 
Christians, the Jews, the Hindus 
and even of those who deny His 
existence. The Holy Qur>an says: 
«Say: He is Allah, the One; the Self 
Subsisting. He doesn>t beget; nor 
is He begotten. There is nothing 
(or no one) like Him.»

* Who Was Muhammad?
Prophet Muhammad (peace be 
upon him) was the last of God’s 
prophets. God revealed messages 
to him to guide mankind to a life 
of obedience to God. He was 
born to a noble family of Makkah 
(Mecca) in Arabia in the year 570 
CE. When he was 40 years of 
age, the Angel Gabriel appeared 
to him and revealed the first 
verses of the Qur’an. He received 
further revelations from God on 
many occasions in his life until 
his death at the age of 63. In the 
light of this Guidance from God, 
he preached Islam and many 
who were worshipping the false 

gods of the Arab tribes became 
Muslims. These early adherents of 
Islam were brutally persecuted by 
the tribal leaders of Makkah: the 
name of their tribe was Quraysh.  
Muhammad (peace be upon him) 
had to emigrate with the Muslims 
to Madinah, a city about 250 miles 
to the north of Makkah. The people 
of Madinah were more tolerant 
and they gradually accepted Islam. 
It was from this town that Islam 
spread to other parts of Arabia.

* Is Islam’s God an Angry or 
Vengeful God?
No, not at all. This is a complete 
misunderstanding.Every chapter in 
the the Holy Qur’an begins with the 
sentence, “In the name of Allah the 
Beneficent, the Merciful”. And it is 
with the same formula that a Muslim 
should begin every activity, be it 
taking food, starting a business etc. 
The Qur’an gives so many epithets 
to God, like Forgiving, Kind, 
Loving, Compassionate, Merciful 
and so on. From the Islamic point 
of view, God is the All Merciful 
Creator and Sustainer of the whole 
universe. Besides, He has given us 
His Guidance too, to lead us out of 
darkness into light.

* Were There Other Prophets?
Certainly. The Holy Qur’an, which 
is the Muslim Scripture revealed 
to Muhammad, the Last Prophet 
of God (peace be on him), clearly 
states that from the beginning of 
mankind on the face of the earth, 
God had been sending prophets 
to guide the people who lived in 
different lands in different periods of 
history. These prophets taught their 
people basically the same religion; 
because they were teaching just 
those ideas and principles which 
they received from the One and 
Only God through revelation.

* What is the Muslim Belief about 
Other Religions?
Since all the great religions were 
originally taught by God’s own 
chosen prophets, they had to be 
the same basic message. We do 
see differences, however, between 
them and we have to examine 
how this happened. After the time 

of every prophet, his teachings 
were either forgotten or distorted. 
Also, as a result of the changed 
circumstances of later times, newer 
and newer interpretations were 
introduced into the religion and 
gradually the essential message 
was polluted. This was the reason 
for the existence of a plurality of 
religions, in the place of the single 
Religion of God which all the 
prophets taught.

* Has Islam Any Special Relation 
with Judaism and Christianity?
Judaism was originally the religion 
taught by Prophet Moses or Musa 
(peace be on him). Christianity in 
its origin was taught by Prophet 
Jesus or `Eesa (peace be on him). 
Muhammad (peace be upon him) 
was the only prophet to come after 
Jesus. Chronologically as well as 
historically the religion closest 
to Islam is Christianity and then 
Judaism. Many of the religious 
concepts of these two religions 
bear a close resemblance to those 
of Islam. These three religions are 
called the Semitic Religions.

* What Do Muslims Believe about 
Jesus?
Like Christians, Muslims believe 
that Jesus was born miraculously 
without a father. But unlike 
Christians, Muslims do not take 
him to be God or the Son of God. 
Jesus was a man and a prophet. It 
is true that he has performed many 
miracles; there were others who 
worked miracles. But a miracle-

worker does not become a God on 
that account, or even a prophet. 
Jesus said words to this effect. (See 
Mark 13:22: “For false Christs 
and false prophets shall rise, and 
shall show signs and wonders to 
seduce, if it were possible, even 
the elect”). The Qur>an, which is 
the Muslim Scripture God revealed 
to Muhammad (peace be on him) 
says, that Jesus performed many 
miracles by the help of God. In fact, 
these miracles were meant toprove 
to the people around him that Jesus 
was a Messenger of God. Jesus 
said so while restoring a dead man 
to life. (See John 44-41 :11 where 
Jesus says to God that he prayed 
to revive Lazarus in order to prove 
to the people that he was sent to 
the world by God, or in Islamic 
parlance that He was a Messenger 
of God). Anyone who holds that 
Jesus is God has to explain so 
many categorical statements in 
the Gospels like these: That Jesus 
prayed to God; that he wept; that the 
first commandment is the Jewish 
Shema (that God is Only One) and 
so on and so forth. So, the Muslim 
belief about Jesus is well attested 
by the Gospels themselves.

* What Happens after Death?
At the time of death, a person’s 
soul is separated from his body and 
the body is buried. It decompses 
and becomes one with the dust 
whereas the soul lives on, but 
passive in a state of sleep until 
they are resurrected on the Day of 
Judgement.

Questions on Islam and Answers
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September 23, 2008
East Meredith , New York

 
 For over two centuries, Americans 
have been active in the Middle 
East, and Middle East people have 
been active in America , through 
tourism, trade, education, art, reli-
gion, culture, oil, national security 
and migration.
For Arabs, American education re-
mains attractive today, even when 
foreign policy in Washington 
seems unfriendly. The number of 
American universities in the Arab 
world is on the increase. American 
business is thriving in many Arab 
countries. Equally, Arab business-
men find excellent investment op-
portunities in the US . America re-
mains an active ally for many Arab 
countries in the Gulf. Saudi Arabia 
, Egypt , Morocco and Jordan , lead 
states in the region, are pro-West in 
their political orientation.
 While Americans find serious dif-
ferences between the two presi-
dential candidates, especially on 
domestic issues, the Arab world 
needs not be too anxious about 
who will win the 2008 elections. 
US presidential election-spin aug-
ments the differences between the 
two contenders and makes them 
look miles apart on every issue. In 
reality, the two contenders are cen-
trists; Washington politics changes 
more slowly than one would hope. 
Leadership counts but systems 
often overpower individual initia-
tives.
 None of the two US presidential 
candidates is likely to shake the 
solid foundations of US relations in 
the Middle East .  Neither Obama 
nor McCain is expected to inhibit 
existing programs of educational, 
cultural, military and economic 
exchange between the two worlds. 
 But political events do affect the 
pace, the character and the quality 
of sharing between Americans and 
Arabs. For example, the tragedy of 
9/11 has shaken the foundations 
of American-Muslim relations.  In 
this case Arabs severely violated 

the rules of the po-
litical game. 
 
But many Arabs do 
not see 9/11 the way 
Americans process 
this twenty-first cen-
tury tragedy. Ameri-
cans resent the idea 
of comparing 9/11 
with similar events 
of trauma in the 
Middle East . 
Does 9/11 have a 
parallel on the Arab 
side? Could the 
June war of 1967, 
an event that elimi-
nated Palestine from 
the map and placed 
Washington and Tel 
Aviv in a strategic 
regional alliance, 
be considered the 
Arab world’s 9/11? 
This game changing 
event did also threaten the basis of 
American-Arab relations.   Com-
paring milestone suffering is not 
an attempt to erase the moral inde-
cency of 9/11.
In looking ahead, US-Arab rela-
tions will continue to expand, but 
there is always a threat of a future 
cataclysmic political happening 
that would severely interrupt these 
relations for decades to come. In 
contrast, there is also the hope for 
settling the Arab-American-Israeli 
conflict in the foreseeable future. 
No one can predict the develop-
ment of US-Middle East relations, 
given the complexity of factors of 
push and pull, of love and hate, of 
waxing and waning of -Arab and 
American- fundamentalism, of 
wise and unwise decision-making; 
and lastly no one can predict the 
impact of the international con-
text in which US-Arab relations 
evolve. 
In looking back, the character of US 
intervention in the Middle East has 
changed in recent decades. Starting 
with the second half of the twenti-
eth century American involvement 
in this oil rich region shifted in 
emphasis from the social to the po-
litical.  With this change of empha-

sis the 
character of foreign intervention 
has become increasingly inconsis-
tent. 
Consider the inconsistency in US 
foreign policy over the last six de-
cades. In 1946 the US pressured 
the Soviets out of Iran . But in 
1953 the CIA ousted the popular 
and democratically elected Iranian 
Prime Minister.  In 1956 America 
pressured France , Britain and Is-
rael out of Egypt . But in 1967 the 
US supported Israel in the June 
war, a war that changed America ’s 
image in the region. In 1979 former 
President Carter mediated a peace 
treaty between Egypt and Israel , 
a historic and giant move in Arab-
Jewish coexistence.  But in1958 
and then in 1983 the US deployed 
the Marines in Lebanon to support 
two unpopular regimes. 
The Middle East is thirsty for US 
foreign relations that are consis-
tent with the past, consistent with 
rhetoric and consistent in stan-
dards. Could Washington listen 
more to Arab friends who care 
about America and Israel , but who 
also think of the good for the entire 
Middle East and beyond?  In his 
recent book “The Arab Center”, Dr 
Marwan Muasher, one of Washing-

ton ’s trusted friends concludes his 
critical analysis of US-Arab rela-
tions with one simple idea: To win 
the hearts of Muslims, America 
must shift from being a patron to 
being a partner.  Muasher adds that 
for Arabs, to win the confidence 
of America and Israel , they must 
foster freedom and peace within 
their national and regional borders. 
>From Israel , Muasher demands 
a policy of sincere commitment to 
the peace process.
Will Obama and McCain listen 
to Muasher and his likes? Both 
Obama and McCain support the 
peace process, albeit with differ-
ent degrees of objectivity. Both 
also would work for Arab democ-
ratization, but with different styles. 
Finally, both contenders count on 
America ’s enabling role through 
sound foreign policy, but with 
varying perspectives. On Middle 
East-American relations the next 
president will hopefully have more 
freedom, more courage and more 
creativity in decision making as he 
responds to the challenges ahead.
 
• Author’s email is grubeiz@
comcast.net . His blog is <aldik-
kani.blogspot.com>.

How Important Are 2008 US  
Elections to Arab Society?
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أبو ياسر للسفرياتروالسياحة واخلدماترالعامة

143 COURT ST. BROOKLYN. NY- 11201
TEL: 718-596-0003    FAX: 718-596-0703

خربة يف خدمة اجلالية اأكرث من 20 عاما 

رحالت داخل وخارج الواليات املتحدة- وكالء كافة �شركات الطريان

ا�ستخراج التذاكر يف احلني لكافة الدول العربية والأجنبية مبكاتبنا

برنامج خا�ص و ا�سعار مميزة للحج والعمرة

اعالناتاعالنات

اأع�ساء الهيئة االدارية
د.ناجي الع�سي الرئي�س

د.مناف �سقر نائب الرئي�س
د.عبد الوهاب البغال املدير املايل

د.جورج ملكي �سكرتري اجلمعية
د.حممود علي املدير التعليمي

د.مي�سيل بطار�سة م�سوؤول العالقات العامة 

يتقدم كافة اأع�صاء الهيئة االدارية للجمعية العربية االأمريكية الأطباء االأ�صنان 
اإىل كافة اأبناء اجلالية العربية واال�صالمية بالتهنئة والتربيكات مبنا�صبة حلول 

عيد الفطر املبارك، اأعاده اهلل علينا وعلى اجلميع بال�صحة وال�صعادة والهناء

National Arab American Dental Association
NAADA
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IMMIGRATION ATTORNEY

Law Offices of 
Michael L. Walker, Esq.

•	 Deportation	Defense;
•	 Immigrant	and	Non-
Immigrant Visa     Processing 
(In	the	U.S.	and	Abroad);
•	 Naturalization;
•	 Corporate	and	Business	
Immigration;	
•	 Federal	Litigation.

Fort Hamilton Parkway 9052
Second Floor Suite

Brooklyn, NY 11209

خمت�سون يف ق�سايا الهجرة:

- الدفاع عن املهددين بالرتحيل
- التاأ�سريات للمهاجرين املقيمني 

والغري مقيمني باأمريكا
- ت�سوية الو�سعية وتغيري الفيزا 

اإىل اإقامة
- ت�سهيالت للم�ستثمرين من اأجل 

االقامة يف اأمريكا 

)Office Phone: 718-680-9700 (English
)Direct Dial: 917-698-8602 العربي 

Fax: 718-680-2025 FREE	CONSULTATION
www.michaelwalkerlaw.com

اأبو اأكرم واأوالده للمفرو�سات

Tel: 718-623-0800
Cell: 443-929-3992

595 Myrtle Ave
Brooklyn, 11205

adm@abukaramfurniture.com
www.abukaramfurniture.com

لدينا اأحدث واأرقى اأنواع 
املجال�س اليمنية  واملفرو�صات 

على الطراز املغربي واخلليجي
تق�صيل ح�صب املقا�صات 

املطلوبة
خربة اأكرث من 25 �صنة

لدينا فروع يف دبي 
وجميع دول اخلليج 


