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 جائزة امرأة العام

اجلنبية..زينة و�سالح ووجاهة اجتماعية لليمني
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AL-HAKKORAH

alboostan
Restaurant-lounge

الب�ستان
HB

1271 Bay St.
Staten Island, NY 10305

T. 718.981.2222
F.718.630.5212

مرحبا بكم يف �أكرب مطعم ومقهى عربي يف �ستاينت �آيلند
اأجواء �سرقية �ساحرة على اأنغام املو�سيقى 

واأ�سوات اأ�سهر مطربي املهجر:

املطعم على بعد 5 دقائق من 
verrazano Bridge

اإ�سالم فاروق�سائد وليديو�سف �سمعون

وحيد زاهر
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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

رئي�س التحرير التنفيذي
ر�سا بو�سفرة
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الكل يتذكر ما قاله مارتن لوثر كنغ 
مظاهرة  اأكرب  نظمت  حني   1963 �صنة 
التذكاري  لينكون  ن�صب  اأمام  لل�صود 
 I have a  " اأحلم"  "اأنى  قال:  حيث 
dream " وقال اأي�صا : "اإنني اأحلم اليوم 
باأن اأطفايل االأربعة �صيعي�صون يوما يف 
النا�س  �صعب ال يكون فيه احلكم على 
تنطوي  مبا  ولكن  جلودهم،  باألوان 
يف  ال�صود  اأخالقهم"...فكان  عليه 
ذلك الوقت يعانون العديد من مظاهر 
فيما  خا�صة  واالحتقار،  اال�صطهاد 
اأتوبي�صات  خطوط  �رشكة  من  يلقونه 
املدينة التي ا�صتهرت باإهانة عمالئها 
من االفارقة ، حيث كانت تخ�ص�س لهم 
املقاعد اخللفية يف حني ال ت�صمح لغري 
من  وكان  االأمامية،  باملقاعد  البي�س 
الزنوج  الركاب  ياأمر  اأن  ال�صائق  حق 
البي�س،  لنظرائهم  مقاعدهم  برتك 
من  ال�صخرية  من  يخلو  ال  االأمر  وكان 
"الن�صاني�س ال�صوداء"! كما كان  هوؤالء 
الركاب  على  اآنذاك..وكان  ي�صمونهم 
االفارقة دفع اأجرة الركوب عند الباب 
ال�صيارة،  من  يهبطون  ثم  االأمامي، 
اخللفي  الباب  من  الركوب  ويعاودون 
ي�صتغلون  ال�صائقني  بع�س  فكان 
الفر�صة، ويقودون �صياراتهم ليرتكوا 

الركاب ال�صود يف منت�صف الطريق!
الواليات  رئي�س  اأ�صبح  اأن  بعد  اليوم 
اإفريقي  اأ�صل  من  االأمريكية  املتحدة 
وقد �صبقه يف وزارة الدفاع واخلارجية 
راي�س،  وكوندوليزا  باول،  كولن 
الكونغر�س  اأع�صاء  من  والع�رشات 

وجمل�س النواب...
اأوباما،لي�س من  انتخاب  وبعد  اليوم 
االفريقية   االأ�صول  ذوو  االأمريكان  حق 
ما�صيهم  اجتاه  عقد  اأي  لهم  يكون  اأن 
طاملا  الذي  "االأ�صود"...فحلمهم 

حلموا به ها هو يتحقق...
كما عليهم ا�صبدال عبارة 

"I Have a Dream" مبقولة 
"I have a duty through this 
country، which is woking and 
working hardly.."
عبده املوتي

كلمة الناشر :

يف حلظة بالغة الرمزية يف 
لل�صلطة  التاريخي  االنتقال 
الرئي�س  اإلتقى  وا�صنطن  يف 
اأم�س  بو�س  جورج  االأمريكي 
الرئي�س  االأبي�س  بالبيت 
اوباما  باراك  املنتخب 
وناق�س معه ترتيبات انتقال 
ق�صايا  جانب  اىل  ال�صلطة 
جو�س  وقال  �صاخنة.  اأخرى 
البيت  موظفي  كبري  بولنت، 
واأوباما  بو�س  ان  االبي�س، 
تقابال على انفراد يف املكتب 

البي�صاوي الول مرة.

اىل  »نقل  بو�س  ان  وقال 
كيفية  عن  ت�صوراته  اوباما 
احلالية  الق�صايا  معاجلة 
زيارة  ودامت  جدا«.  املهمة 
للبيت  وعقيلته  اأوباما 
ون�صف  �صاعة  االبي�س 
ال�صاعة. اىل ذلك ي�صلم وزير 
برنار  الفرن�صي  اخلارجية 
وا�صنطن  يف  اليوم  كو�صنري 
معاوين  اىل  اأوروبية  وثيقة 
الرئي�س االأمريكي املنتخب، 
االأمريكي  اجلانب  تطالب 
النزاع  حلل  فاعلة  ب�رشاكة 
اال�رشائيلي،  ـ  الفل�صطيني 
وزراء  و�صع  اإيران،  وملف 
اخلارجية االأوروبيون اأم�س، 
بروك�صل،  يف  اجتماعهم  يف 

اللم�صات االأخرية عليها.
ويطالب االوروبيون باإ�رشار 
اجلديدة  االمريكية  االدارة 
الفل�صطيني  امللف  باإعطاء 
منذ  االأولوية  االإ�رشائيلي  ـ 

اليوم االأول.
نحو غلق غوانتانامو

يعكف  اأخرى  جهة  من   
للرئي�س  م�صت�صارون 
على  املنتخب،  االمريكي 
درا�صة اقرتاح منه يق�صي بنقل 
مع�صكر  يف  املعتقلني  مئات 
غوانتانامو ملحاكمتهم امام 
�صياق  يف  امريكية،  حماكم 

اإغالق  اىل  تهدف  خطوة 
املعتقل.

للرئي�س  م�صت�صارون  يعكف 
باراك  املنتخب  االمريكي 
اقرتاح  درا�صة  على  اوباما 
يق�صي بنقل مئات املعتقلني 
غوانتانامو  مع�صكر  يف 
حماكم  اأمام  ملحاكمتهم 
جرائم،  بارتكاب  امريكية 
وذلك يف �صياق خطوة تهدف 
املع�صكر  هذا  اإغالق  اىل 
اجلي�س  عليه  ي�رشف  الذي 
كوبا.  جزيرة  يف  االمريكي 
معظم  اإن  وا�صنطن  وتقول 
منذ  املع�صكر  يف  املعتقلني 
تنظيم  اىل  ينتمون  �صنوات 
طالبان  حركة  او  »القاعدة« 
االفغانية، وتقول اي�صًا اإنهم 
خطرًا  ي�صكلون  »ارهابيون« 

على االأمن االمريكي.
ترايب،  لوران�س  وقال 
امل�صت�صار القانوين للرئي�س 
يف  ا�صتاذ  وهو  املنتخب، 
جامعة هارفارد، اإن النقا�س 
غوانتانامو  مع�صكر  حول 
احلملة  اثناء  نظريًا  كان 
يحظى  لكنه  االنتخابية، 
اإغالق  الأن  االآن  باالهتمام 
االولويات.  من  املع�صكر 
واأو�صح ترايب يف ت�رشيحات 
التلفزيون  �صبكات  نقلتها 
االمريكية »اأن نقل املعتقلني 
اىل داخل االرا�صي االمريكية 
لكن  جدل  مثار  �صيكون 
اي�صًا  وقال  اجنازه«.  ميكن 
املنتقدين(  )على  اجلواب   «
�صيخ�صعون  انهم  �صيكون 
حلرا�صة م�صددة فوق االرا�صي 
مكان  اي  من  اأكرث  االمريكية 
و�صع  ميكننا  وال  اآخر.. 
االبد  اىل  زنزانة  يف  النا�س 
دون اتخاذ اجراءات ملعرفة 
ان  ي�صتحقون  كانوا  اإذا  ما 

يكونوا هناك«. وكان اوباما 
خالل  املع�صكَر  و�صف  قد 
باأنه  االنتخابية  حملته 
التاريخ  من  حمزن  »ف�صل 
ان  اىل  م�صريًا  االمريكي«، 
االمريكي  الق�صائي  النظام 
هوؤالء  اأمر  معاجلة  بامكانه 
مل  انه  بيد  املعتقلني، 
يتطرق اىل خططه ب�صاأن هذا 
وذكر  بالتف�صيل.  املع�صكر 
�صيطلق  املعتقلني  بع�س  ان 
بع�س  يعاد  ورمبا  �رشاحهم 
التي  الدول  اىل  املعتقلني 
وبع�صهم  فيها.  اعتقلوا 
امام  متابعتهم  �صتجري 
امريكية.  جنائية  حماكم 
يعكفوَن  م�صت�صارون  ويقول 
النهاء  ت�صورات  و�صع  على 
بع�س  اإن  املعتقل،  و�صعية 
ميتلكون  الذين  املعتقلني 
�صيمثلون  �رشية  معلومات 
اأمام حماكم خا�صة للتعامل 
باالمن  تتعلق  حاالت  مع 
هوؤالء  وقال  الوطني. 
مل  اخلطط  اإن  امل�صت�صارون 

تكتمل بعد.
ويقول م�صت�صارون م�صاركون 
يتوقع  انه  امل�صاورات،  يف 
املنتخب  الرئي�س  يقرتح  ان 
جديدة،  حمكمة  اوباما 
متخ�ص�صة  جلنة  وت�صكيل 
هذه  عمل  كيفية  تبحث 
يف  اخلطة  وهذه  املحكمة. 
حالة تطبيقها �صتكون مبثابة 
�صيا�صة  عن  كبري  حتول 
االمريكي  الرئي�س  ادارة 
احلايل جورج بو�س، والتي 
ع�صكرية  حماكم  �صكلت 
وتعار�س  املعتقل،  داخل 
املعتقلني  نقل  ب�صدة 
حماكم  امام  ملحاكمتهم 
االمريكية.  االرا�صي  فوق 

حكمة العدد

 احليلة...يف ترك 
احليلة... 

أوباما يف املكتب البيضاوي.. و»وثيقة 
أوروبية« تدعوه حلل القضية الفلسطينية

I have no dream... 



Ghorba News

Thursday November, 13th 2008- Vol 1  Issue#9 وبامانيا04 وبامانيااأ اأ

من  الكثري  يتوق 
االمريكيني ل�صماع اراء 
الرئي�س املنتخب باراك 
االزمة  ب�صاأن  اوباما 
وال�صيا�صة  املالية 
بدوا  لكنهم  اخلارجية 
ملعرفة  متلهفني  اي�صا 
الذي  الكلب  نوع 

�صتقتنيه ابنتاه.
اوباما  عائلة  واأمطرت 
التكهنات  من  بوابل 

حول اختيار كلب.
يف  فوزه  خطاب  ففي 
�صيكاجو م�صاء الثالثاء 
البنتيه  اوباما  قال 
�صنوات(   10( ماليا 
�صنوات(   7( و�صا�صا 
مما  اكرث  "احبكما 
ميكنكما ت�صوره. ولقد 

الذي  اجلديد  اجلرو  على  ح�صلتما 
�صياأتي معنا".

موؤمتر  اول  يف  ال�صابع  ال�صوؤال  وكان 
رئي�صا  بو�صفه  اوباما  يعقده  �صحفي 
الكلب  نوع  عن  اجلمعة  يوم  منتخبا 

الذي �صتح�صل عليه العائلة.

وقال اوباما "فيما يتعلق بالكلب فهذه 
م�صاألة مهمة. اعتقد انه اثار اهتماما 
كبريا على موقعنا على االنرتنت اأكرث 
"لدينا  تقريبا".  اخر  �صىء  اأي  من 
بينهما.  التوفيق  يتعني  معياران 
احل�صا�صية  �صديدة  ماليا  ان  احدهما 

لذا يتعني ان يكون )الكلب( غري م�صبب 
للح�صا�صية. فهناك عدد من ال�صالالت 

غري امل�صببة للح�صا�صية."

على  نح�صل  ان  "نف�صل  قائال  و�صخر 
من  لكن  الكالب  مالجىء  من  كلب 
الوا�صح ان كثريا من كالب املالجىء 

هجينة مثلي".

اإذا �صيكون  اأن م�صاألة ما  وقال "اعتقد 
بو�صعنا ان نوازن بني هذين ال�صيئني 
بعائلة  تتعلق  ملحة  م�صاألة  هي 

اوباما".

بني  النظري  املنقطع  االإقبال  دفع 
حفل  ح�صور  الراغبني  االأمريكيني 
باراك  املنتخب  الرئي�س  تن�صيب 
اأوباما يف الع�رشين من يناير/ كانون 
الثاين املقبل، اإىل بلوغ اأ�صعار التذاكر 
اأحد  يطالب  حيث  قيا�صية،  م�صتويات 
دوالرًا   20.095 مبلغ  البيع  و�صطاء 
مقابل التذكرة الواحدة.  ُي�صار اإىل اأن 
ح�صور احلفل هو جماين يف حال وافق 

من  �صيناتور  اأو  الكونغر�س  اأع�صاء  اأحد 
املنطقة التي يتحدر منها راغب ح�صور 
احلفل، على طلبه، لكن مع تنامي الطلب 
املعرو�صة،  التذاكر  عدد  فاق  الذي 
حتّول منح التذاكر بالطريقة التقليدية، 
اإىل �صوق مفتوح للم�صاربات على �صبكة 
الو�صاطة  �رشكات  وتبيع  االإنرتنت. 
التي  ال�رشكات  نف�س  -وهي  ال�رشعية 
مو�صيقى  حفالت  حل�صور  تذاكر  تبيع 
"الروك" و�صباقات "NASCAR"- تذاكر 
اأوباما  فيه  �صيوؤدي  الذي  احلفل  ح�صور 
من  اأمريكي  رئي�س  كاأول  الق�صم  ميني 
اأ�صول اأفريقية حتت قبة البيت االأبي�س، 

كان  لو  حتى  الدوالرات،  اآالف  مقابل 
وقوفًا. ويقول منظمو حفل ت�صلم ال�صلطة 
اإن ما يحدث  الرئي�س جورج بو�س،  من 
ي�صكل انتهاكًا لروح احلدث وقد ينعك�س 
اإحباطًا بني االأفراد الذين ي�صرتون تذاكر 
حل�صور احلفل.  وحّذر هاوارد غانتمان 
مدير موظفي جلنة الكونغر�س امل�صرتكة 
"نظن  االفتتاح  حفالت  بتنظيم  املعنية 
اإنه من اجلنون بيع هذه التذاكر..نفهم 
حتقيق  يريدون  االأ�صخا�س  بع�س  اأن 
موجه  حتذيره  اأن  م�صيفًا  مكا�صب" 
اأخذ  عليهم  الذين  بال�رشاء  للمهتمني 

احلذر.

اأكد م�صت�صفى كينى حدوث فورة فى اأعداد االأطفال الذين اأطلقت عليهم عائالتهم ا�صم 
ونقلت �صحيفة "نيويورك تاميز" االأمريكية عن م�صت�صفى "نيانزا" االإقليمية فى كينيا عائلة الرئي�س االأمريكى املنتخب باراك اأوباما.

واأو�صح امل�صت�صفى ان 23 �صبيًا ح�صلوا على ا�صم باراك اأوباما فى حني ان 20 فتاة والدة 43 طفاًل حملوا ا�صم اأوباما.انه �صجل منذ فوز ال�صناتور الدميقراطى فى االنتخابات حتى يوم ال�صبت املا�صى 
من جهتها قالت االأم اجلديدة باميال اأودهيامبو انها اأجنبت طفلة خالل تالوة اأوباما حملن ا�صم زوجة الرئي�س وهو مي�صيل اأوباما.

بداية جديدة".خطاب الفوز فاأ�صمتها مي�صيل اأوباما. واأ�صافت اأودهيامبو "هذه انطالقة جديدة، 

كلب الرئيس أوباما...

الرئيس تنصيب  حفل  حلضور  دوالر  ألف   20

اأمن �صبكات  حذرت �رشكات 
االأول،  اأم�س  الكومبيوتر 
املاليني  هنالك  اأن  من 
اأجهزة  م�صتخدمي  من 
الكمبيوتر مهددون االآن من 

فريو�س "اأوباما".
وياأمل م�صممو هذا الفريو�س 
االهتمام  من  اال�صتفادة 
االأمريكي  بالرئي�س  الهائل 
 ، اأوباما  باراك  املنتخب 
الفريو�س  يت�صمن  حيث 
الر�صائل  من  �صخمة  اأعدادا 
التي  املرغوبة،  غري 
يق�صد منها عر�س اأنباء عن 
االنتخابات.  يف  انت�صاره 
اأوباما  حمى  واجتاحت 

العامل يف اأعقاب الفوز التاريخي للمر�صح 
الرئا�صة  انتخابات  يف  الدميقراطي 

االأمريكية الثالثاء املا�صي.
يفرت�س  ما  للم�صاهد  الر�صالة  وتعر�س 
األقاه  اإىل خطاب القبول الذي  اأنها و�صلة 
الو�صلة  هذه  تفعله  ما  اأن  اإال  اأوباما. 
موقع  اإىل  امل�صتخدمني  توجيه  بالفعل، 
والذي   ، جت�ص�س  برنامج  بتنزيل  يقوم 

اأجهزة  من  ح�صا�صة  معلومات  ي�رشق 
امل�صتخدمني.

بعد  ا�صتخدامها  ميكن  املعلومات  هذه 
م�رشفية  ح�صابات  اإىل  الدخول  يف  ذلك 
اأ�صحابها  هويات  و�رشقة  اإليكرتونية، 
ببطاقات  اخلا�صة  املعامالت  وتزوير 

االئتمان.

فريوس "أوباما" يهدد املاليني من مستخدمي الكمبيوتر

حمى ا�سم اأوباما على املواليد اجلدد فى كينيا
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“F” Words

االختباء وراء احلجاب!!

أنا وصاحيب..وأبوه

تعريفات عربية،
 ملصطلحات سياسية

يكاد  ال  والوحيد،  ال�صغري،  ابني  اأن  "رغم    
يبلغ من العمر خم�صة اأعوام، اإال اأنه ال ي�صتعمل 
للحياء".. واملخلة  ال�صاقطة   "F" ال  كلمات  اإال 
بني  ممزوجة  بنربة  الوالد  لنا  قالها  عبارة 
فعبقرية  "االأمريكي"،  بابنه  واالفتخار  املزح 
النوع  تلك  يف  الوالد  اختزلها  ابنه،  املحرو�س 
من الكلمات التي ي�صتعملها اأبناءهم داخل وخارج 
من  منده�صون  اأنهم  االآباء  هوؤالء  البيت..ويقول 
قلة حياء "اجليل اجلديد" كما ي�صمونه، واأنه ما 
اأن يبلغ هوؤالء االأبناء -ذكورا كانوا اأو اإناثا- �صن 
اللغوي  قامو�صهم  يف  يدخلون  حتى  اخلام�صة 
الفنانة  تقول  مثلما  كالكلمات"  لي�صت  "كلمات 
بني  كبرية  الهوة  تكون  الرومي...قد  ماجدة 
اجليل اجلديد، واجليل القدمي لكن هناك حقائق 
ال ينكرها اإال جاحد..فاجلري وراء الدوالر ليال 
ونهارا واإهمال تربية االأوالد، دون متابعة جدية 
�صواء يف املدر�صة اأو يف البيت هم عوامل ت�صاهم 

يف تغيري �صلوكهم...    

حنك حنكطق  طق 

التنوير :
عملية تتم يف ال�صوارع عندما ي�صكنها وزير.

العوملة :
عملية حتول اجتماعي وثقايف وفني متار�صها العوامل

ال�سفافية :
�صمة �رشورية للمالب�س امل�صتخدمة يف العوملة.

اجلات :
م�صيبة وجات على دماغنا.

النظام امللكي:
امللك  هو  لي�صبح  البنه  احلكم  ينتقل  امللك  وفاة  عند 

اجلديد.
النظام اجلمهوري :

الرئي�س  لي�صبح هو  ينتقل احلكم البنه  الرئي�س  وفاة  عند 
اجلديد.
املبايعة

ورقة بتكتبها عندما تبيع �صيارة قدمية .
الد�ستور :

بيت  يدخل  الواحد  ملا  االآ�صياد  من  للحماية  تقال  كلمة 
م�صكون.

الدميوقراطية :
�صورة  لتزويق  ي�صتخدم  الزخرفية  الفنون  من  نوع 

احلكومة.
القانون :

اآلة ت�صدر اأ�صوات جميلة ملا تلعب فيها با�صابعك.
احلرية للجميع :

لل�صعب اأن يقول ما ي�صاء، وللحكومة اأن تفعل ما ت�صاء .
حرية الن�سر :

متار�صها الن�صاء على ال�صطوح يف املناطق ال�صعبية .
الدبلوما�سية:

اأح�صن هدية ت�صالح بيها مراتك .. ب�س ب�رشط املا�س يكون 
حر.

ال�سراع الطبقي :
�رشاع كل بيت على من �صيغ�صل االأطباق هذا اليوم.

العمل الثورى :
مذكر العمل البقرى.

الوحدة العربية :
اأن تعاين كل دولة عربية ال�صعور بالوحدة .

ا�صتطاع بع�س اأ�صباه القياديني يف اجلالية 
العربية اأن ي�صدوا اأنظار العام واخلا�س من 
خالل براعتهم يف حتويل االألوان ال�صيا�صية 

يف ملح الب�رش.. اأحدهم �صاند ماكني، طامعا 
اأن يتبواأ مقعدا مع اجلمهوريني...لكنه 

انقلب يف رم�صة عني وخرج يف �صوارع بروكلن 
هاتفا بن�رش اأوباما...وكاأنه مل يعرف 

اجلمهوريني يف حياته..
نقول لك يا اأخي اأنت ل�صت يف البالد العربية 
لتقف دائما مع "الرابح" ..فلي�س من العيب 

اأن ت�صاند مر�صحا جمهوريا، ولي�س من 
العيب اأن ت�صاند مر�صحا دميوقراطيا ولكن 

العيب كل العيب اأن تنقلب مثلما تنقلب 
احلرباء وتغري لون جلدها...

باملقلوب

�صابة يف الثالثينات من عمرها، 
تقف اأحيانا اأمام بع�س امل�صاجد 
اأوالدها،  م�صاعدة لرتبية  لطلب 
بعد اأن ذهب والدهم ومل يعد..
تقوم  ال�صابة،  تقول..هذه  كما 
اأي�صا بزيارة للمحالت واملطاعم 
وعندما  مالية،  م�صاعدة  لطلب 
ي�صاألها اأحدهم ملاذا ال تعملي..
تكون حجتها اأن معظم املحالت 
التي تذهب لتقدمي طلبات للعمل 
تخلع  اأن  عليها،  بها..ت�صرتط 
اأن  ميكن  ال  "حجابها"!!..وهي 
تفعل ذلك مهما كانت الظروف..
يعرفونها  الذين  تزعم!!!  كما 
عذر.. جمرد  ذلك  اأن  يقولون 
العمل،  م�صوؤولية  من  للهروب 
خ�صو�صا  املبكر"  "وال�صحيان 

"ال�صحادة"  اأن 
من  جمدية 
مالية،  ناحية 
اأي  من  اأكرث 
ميكن  عمل 
يعر�س  اأن 
كما  عليها، 
يقول املقربون 
اأن  اأي�صا، 
"مل  زوجها 
يخرج ومل يعد" 

خرج...ودخل  لكنه  تدعي  كما 
ال�صجن!! ب�صببها، بعد ان تقدمت 
البولي�س... اإىل  �صده  ب�صكوى 
"احلجاب"  على  احلر�س 
واجب...على راأي البع�س، لكن 
العمل فري�صة...و"مد اليد"...

االن�صان  كان  اإذا  خ�صو�صا 
قواعد  الأب�صط  قادرا،خمالف 
الدين!! ومعظم البنات العربيات 
باحرتام... ويعملن  متحجبات 
وكرامة...وال يفر�س عليهن اأحد 
خلع احلجاب...فلماذا االختباء 

وراء هذا العذر؟!  

الذي  �صديقه،  يف  يثق  كان 
يتقا�صم  الذي  ميت"  "الروم  هو 
واإياه نف�س ال�صقة، وزارهم والد 
�صديقه، مل�صاهدة ابنه الذي مل 
اأعوام...ومبا  خم�صة  منذ  يره 
ذلك  من  اأكرث  وقت،  لديه  اأن 
ال�صديق، فقد توىل هو اأمر والد 
معظم  لزيارة  ورافقه  �صديقه، 
نيويورك،  يف  املهمة  االأماكن 
خري  الفرتة  تلك  خالل  وكان  
م�صيف..وانتهت  وخري  دليل، 
العودة  موعد  وحان  الزيارة، 
من  بد  ال  "البالد"..وكان  اإىل 
الرجل  اأبدى  حني  العروف!!  رد 
ال�صاب  على  وعر�س  ا�صتعداده، 
اإىل  يريده  �صيء  اأي  الي�صال 

اأهله!!
هذا  تو�صل  اأن  اأريده،  ما  كل 
األف  عن  عبارة  وكان   - املبلغ 
دوالر- اإىل اأهلي..ولك ال�صكر..

اأجاب الرجل!!.. "على �صواربي" 
اأول ما �صاأفعله، بعد النزول من 
اأهلك  اإىل  الذهاب  هو  الطيارة، 
لن  املبلغ..الأنني  واإعطاءهم 
ال�صهرين  خالل  معروفك  اأن�صى 

الذين ق�صيتهما هنا!!..
اأن  ال�صاب  بال  على  يخطر  مل 
الكبري  الرجل  �صديقه،  والد 
اأثناء  كان يحر�س  والذي  �صنا، 
وجوده معه، على اأداء ال�صلوات 
الوعد،  اجلامع..�صيخلف  يف 

ويخون االأمانة!!
باأهله  ال�صاب  ات�صل  فقد 
واأخربهم اأنه اأر�صل لهم مبلغ من 
يومني،  خالل  �صي�صلهم  املال 
و�صهرين،  و�صهر،  اأ�صبوع،  ومر 
وثالثة..والرجل مياطل..ويعد 

ويخلف.
ت�صل  ومل  مرت،  اأ�صهر  �صتة 
اأحد  ذهب  االأمانة..وعندما 

بيت  اإىل  ال�صاب  هذا  اإخوة 
كانت  االأمانة،  الرجل..وطلب 
فلو�س  �صوية  االجابة..احتجت 
و�رشفتها..وملا بي�صري معي..

بعطيكو اياها...
ميت"  "الروم  اإىل  ال�صاب،  �صكا 

ما فعله والده...
على  لي�س  ال�صديق،  غ�صب 
�صديقه.. على  لكن  والده، 
والده  �صرية  يذكر  كيف  والمه  
بالعاطل..وكادت االأمور تتطور 
اإىل م�صاجرة...لكن تدخل اأوالد 
احلالل..وا�صرتد ال�صاب ماله..
اأن  وبعد  اأ�صهر،  �صتة  بعد  لكن 
�صعر  اأن  ..وبعد  �صديقه  خ�رش 
اأن املعروف الذي فعله يف ذلك 
الرياح!!   اأدراج  قد ذهب  الرجل، 

وكما قال ال�صاعر:
من يفعل املعروف يف غري اأهله

       يكن حمده ذما عليه ويندم 
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ح�صلت الطفلة اليمنية )جنود حممد 
نا�رش 8 �صنوات( التي مت ف�صخ عقد 
اإبريل  �صهر  منت�صف  يف  زواجها 
العام(  )امراأة  جائزة  على  املا�صي 

اإىل جانب ت�صع ن�صاء.
اجلائزة  جنود  الطفلة  وت�صلمت 
)مب�صاعدة  نيويورك  يف  حفل  يف 
املحامية �صذى نا�رش املدافعة عن 
اختريت  كما  االإن�صان...  حقوق 
ل�صندوق  هي  اأخرى  جلائزة  جنود 
مبادرة امراأة العام حيث يتم اختيار 
جائزة  على  احلا�صالت  من  واحدة 

ل�صالح  االأموال  جلمع  العام  امراأة 
م�رشوعها.

من  جنود"وهي  الطفلة  وجاءت 
حمافظة حجة اليمنية" �صمن قائمة 
اأ�صهر الن�صاء التي اختارتها املجلة 
لن�صاء   " الئحتها  على  االأمريكية 
اخلارجية  وزير  اأبرزها  العام". 
راي�س،  كوندوليزا  االأمريكية 
هيالري  الدميوقراطي  وال�صيناتور 
كلينتون املر�صحة ال�صابقة للرئا�صة 

االأمريكية.

نيكول  املمثلة  الالئحة  �صمت  كما 
رئي�س  �صيكيه  ومورين  كيدمان 
�صانيل  جمموعة  اإدارة  جمل�س 

الفرن�صية الفخمة.

للمو�صة  املخ�ص�صة  املجلة  وبّينت 
اأدرجت  املجلة  اإن  وامل�صاهري 
بعد  اأعوام(   10( علي  جنود  الطفلة 
متكنها من احل�صول على الطالق عن 
مب�صاعدة  ق�صية  يف  الق�صاء  طريق 
اأ�صادت  التي  نا�رش  �صذى  املحامية 

بها املجلة اأي�صا.

و�صذى  جنود  اإن  غالمور:"  وقالت 
اإنقاذ  على  معا  �صتعمالن  نا�رش 
مبكر".  زواج  من  اآخريات  فتيات 
القبول  جنود  رف�س  اإىل  اإ�صارة  يف 
�صن  يف  وهي  الق�رشي،  بالزواج 
 30 الـ  �صنه  جتاوز  رجل  من  مبكر 

عام".

العام  امراأة   ( اجلائزة  هذه  ومتنح 
جملة  وتن�رشها  عاما،   19 منذ   )
لوريال،  �رشكة  وترعاها  جليمور 
م�صاهمات  قدمن  ن�صاء  وتكرم 
الرتفيه  جماالت  يف  ملمو�صة 
واالأزياء  والريا�صة  واالأعمال 

والعلوم وال�صيا�صة.

مبنا�صبة  �صادر  بيان  يف  وجاء 
�صلمت  التي  ح�صولها على اجلائزة 
"مب�صاعدة  نيويورك  يف  حفل  يف 
املحامية �صذى نا�رش املدافعة عن 
العرو�س  وقفت  االإن�صان،  حقوق 
الطفلة جنود علي يف املحكمة �صد 
زوجها وح�صلت على طالق تاريخي.
باإنقاذ  ملتزمتان  وجنود  �صذى  واأن 

البنات ال�صغار من الزواج املبكر.

جلائزة  جنود  اختريت  وقد  هذا 
امراأة  مبادرة  �صندوق  هي  اأخرى 
العام، حيث يتم اختيار واحدة من 
احلا�صالت على جائزة امراأة العام 

جلمع االأموال ل�صالح م�رشوعها.

وكانت حمكمة غرب االأمانة ف�صخت 
ذات  نا�رش  الطفلة جنود  زواج  عقد 
الـ8 �صنوات منت�صف ابريل املا�صي 
املحكمة  اإىل  بطلب  تقدمها  بعد 
بطالقها من زوجها بعد زواجها منه 
ملدة �صهرين باالإجبار دون ر�صاها 

من قبل والدها.

جنود  الطفلة  طلب  ق�صية  وحظيت 
اليمن  تاريخ  يف  االأول  يعد  الذي 
باهتمام من قبل االأو�صاط االإعالمية 
واملنظمات املدنية يف داخل اليمن 
ق�صيتها  اأثارت  ،حيث  وخارجه 
ردود اأفعال وا�صعة ،وفتحت الباب 
ال�صغريات  زواج  ق�صية  ملناق�صة 
من  اليمني  القانون  موقف  ،وكذا 

هذا املو�صوع .

مع راي�س وكلينتون ..

الطفلة اليمنية جنود حتصل على جائزة امرأة العام
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هذه هي خطة أوباما للقضاء على االرهابي بن الدن
خا�س - غربة نيوز-

وفقا  يو�صف:  بن  عماد   
االأمريكى  الرئي�س  ال�صرتاتيجية 
فاإن  اأوباما  باراك  املنتخب 
احلقيقى  امليدان  لي�س  العراق 
اإمنا  االإرهاب  على  للحرب 
امليدان احلقيقى ح�صب راأيه هو 
اأفغان�صتان التى باتت ت�صتع�صى 
�صنوات  �صبع  بعد  الهزمية  على 
من حرب �رشو�س ت�صنها القوات 
الدولية بقيادة القوات االمريكية 

وحلف الناتو.

الذى  الثقيل  االإرث  هذا  واأمام 
واليته  املنتهية  الرئي�س  خلفه 
االإدارة  �صارعت  بو�س  جورج 
حلول  عن  البحث  فى  اجلديدة 
االأفغانى  امل�صتنقع  للخروج من 
جتاه  جديدة  مقاربة  تبنى  و 
احلرب فى اأفغان�صتان ذات توجه 
اإقليمى مبا فى ذلك اإمكانية اإجراء 
حمادثات مع اإيران ودعم احلوار 
بني احلكومة االأفغانية وعنا�رش 

من طالبان.

ونقلت �صحيفة “وا�صنطن بو�صت” 
االأمن  �صوؤون  فى  م�صت�صارين  عن 
ان  املنتخب  للرئي�س  القومى 
هذا االأخري ينوى جتديد االلتزام 
تنظيم  زعيم  مبالحقة  االأمريكى 
اأ�صامة بن الدن، واأن  “القاعدة” 
اأولويات  اأحد  ذلك  من  يجعل 
والوفاء  املقبلة،  الرئا�صة 
بوعوده بتعزيز الوجود االأمريكى 

الع�صكرى فى اأفغان�صتان.

اأن  اأوباما  م�صت�صارو  وقال 
تنوى  املقبلة  االأمريكية  االإدارة 
بداأت  كيف  االأمريكيني  تذكري 
 11 املعركة �صد املتطرفني فى 
�صبتمرب/ اأيلول 2001 قبل حربى 
والرتكيز  والعراق  اأفغان�صتان 
االأولوية  تبقى  القاعدة  ان  على 

الرئي�صية للواليات املتحدة.

وقال اأحد هوؤالء امل�صت�صارين عن 
ويجب  عدونا  هو  “هذا  الدن  بن 

اأن يكون هدفنا الرئي�صي”.

اجلبهة  اأن  اإىل  مراقبون  وي�صري 
على  احلرب  فى  الرئي�صية 
االإدارة  اإىل  بالن�صبة  االرهاب 

القاعدة  تنظيم  باتت  اجلديدة 
والعنا�رش املت�صددة فقط.

ان  امل�صت�صارين  من  عدد  واأكد 
احلوار  دعم  على  منفتح  اأوباما 
بني احلكومة االأفغانية وعنا�رش 
من طالبان من دعاة امل�صاحلة.

ويقول حمللون اإنهم مل يتفاجاأوا 
التى  اجلديدة  باال�صرتاتيجية 
التى  هى  و  اأوباما،  يتبناها 
ال�صيا�صية  الدوائر  بها  تو�صى 
املتحدة  الواليات  فى  واالأمن 

كما تقول كثري من املوؤ�رشات.

جميع  التوجه  هذا  اأن  �صك  وال 
 ، لطالبان  االنت�صار  عنا�رش 
مقابل عنا�رش االإخفاق والهزمية 
اأخذت  قد  الغربي،  للتحالف 
 ، اأفغان�صتان  �صماء  فى  تتجمع 
وال ميكن التغافل عنها بحال من 

االأحوال.

ونادت اأ�صوات عديدة منذ �صهور 
والتفاو�س  احلوار  ب�رشورة 
يوم  مير  يكاد  ال  اإذ  طالبان  مع 
اأو  الناتو  قادة  ن�صمع  اأن  دون 

ال�صيا�صيني  الغربيني  الزعماء 
واخلرباء  والع�صكريني 
واالإعالميني  االأكادمييني 
ال�صلمى  احلل  عن  يتحدثون 

لالأزمة االأفغانية امل�صتع�صية.

الغربية  الدعوات  هذه  وو�صط 
اإىل �رشورة احلوار، والتو�صالت 
املتكررة من حكومة اأفغان�صتان 
طاولة  على  للجلو�س 
اجتماع  جاء  املفاو�صات، 
�صبتمرب/  اأوا�صط  املكرمة  مكة 
اأيلول املا�صى وجمع �صخ�صيات 

اأفغانية قريبة من طالبان .

التطورات  هذه  حمللون  ويوؤكد 
واحلل  اإيران  م�صلحة  فى  تاأتى 
برناجمها  الأزمة  ال�صلمى 
قال  االجتاه  هذا  وفى  النووي، 
كبري  اأمريكى  ع�صكرى  م�صوؤول 
امل�صتقبل،  اإىل  نظرنا  ما  “اإذا 
يكون  اأن  املفيد  من  �صيكون 
لدينا حماور اإيراين” ال�صتك�صاف 

االأهداف امل�صرتكة.
واأ�صاف ان االإيرانيني “ال يريدون 
اأن يت�صّلم املتطرفون ال�صنة زمام 
ال�صلطة فى اأفغان�صتان وهو اأمر 

نرف�صه نحن اأي�صًا”.

الدور  اأن  على  مراقبون  ويوؤكد 
االأزمة  اإدارة  فى  الباك�صتانى 
الوقت  فى  االأهم  هو  االأفغانية 
اإ�صالم  اأن  احلايل، ومن الوا�صح 
ب�صكل  راغبة  تبدو  ال  اآباد، 
طالبان  على  ال�صغط  فى  جاد 

اأفغان�صتان دون مقابل.
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ال�سيول تك�سف عن اآثار مدينة 
قدمية يف وادي ح�سرموت

ان  مينية  حملية  اعالم  و�صائل  قالت 
لها  تعر�صت  التي  اجلارفة  ال�صيول 
�رشق  جنوب  يف  ح�رشموت  حمافظة 
اليمن اأواخر ال�صهر املا�صي ك�صفت عن 
وجود اثار ملدينة قدمية كانت مطمورة 
يف  ت�صتعمل  خ�صبة  اأرا�س  تربة  حتت 

الزراعة.
وقالت �صحيفة االيام اليومية امل�صتقلة 
منطقة  اأهايل  ان  عدن  يف  ت�صدر  التي 
بور يف وادي ح�رشموت فوجئوا عندما 
توجهوا اىل تلك االرا�صي بغر�س بذرها 
كل  عقب  العادة  جرت  كما  وزراعتها 
معامل  لهم  "ظهرت  باأن  وجفافه  �صيل 
العلوية  اأطرافها  بدت  قدمية  ملدينة 
بارزة بعد جرف ال�صيول للرتبة التي 

كانت مطمورة حتتها".
وقال موقع ح�رشموت االلكرتوين على 
بدت  املكت�صفة  املنطقة  ان  االنرتنت 
وكاأنها مدينة كبرية ففيها اثار احلياة 
القدمية وا�صحة ومتناثرة مثل االواين 
املنزلية اخلزفية التي كانت ت�صتخدم 
عظمية  هياكل  بقايا  عن  ف�صال  قدميا 

ب�رشية وبع�س اجلماجم.

ح�صن  الرحمن  عبد  عن  املوقع  ونقل 
واملتاحف  االثار  ادارة  مدير  ال�صقاف 
بوادي ح�رشموت قوله ان فريقا اثاريا 
متخ�ص�صا توجه على الفور اىل املوقع 
من  عينة  واأخذ  املوجودات  حل�رش 
العظام واجلماجم ملعاينتها وفح�صها 

يف خمترب االثار بالعا�صمة �صنعاء.

واأ�صاف انه مت اتخاذ االجراءات االمنية 
حلماية املوقع واحلفاظ عليه.

البالد08 البالداأخبار  اأخبار 

والكيك  املالكمة  احتاد  عام  امني  قال 
االحتاد  ان  البكارى  �صوقى  بوك�صينج 
�صينظم اول بطولة للمالكمة للفتيات فى 
اليمن بالتزامن مع بطولة اجلمهورية 
التى  ال�صباب  لفئة  لالأندية  العا�رشة 
ال�صالة  على  القادم  االربعاء  �صتنطلق 

املغلقة بنادى 22 مايو ب�صنعاء .
االنباء  لوكالة  البكارى  واو�صح 
اأمانة  منتخبا  ان  "�صباأ"  اليمنية 
�صي�صاركان  عدن  وحمافظة  العا�صمة 
فى البطولة االأوىل من نوعها فى اليمن 
األقاب  على  مالكمة   12 تتناف�س  حيث 
 48  ، 46 اوزان هى  �صتة  البطولة فى 
، 51 ، 52 ، 54 و 57 كيلو جرام ، 

مبينا ان الالعبات يرتاوح اعمارهن بني 
14 و18 عاما .

لالحتاد  الفنى  امل�رشف  قال  ذلك  اإىل 
مدرب منتخب حمافظة عدن رائد نعمان 

الفتيات ميار�صن لعبة املالكمة مبا  ان 
اال�صالمى  الدين  تعاليم  مع  اليتعار�س 
هذه  من  الهدف  م�صريا   ، احلنيف 
البطولة ن�رش اللعبة بني الفتيات فى عد 
من املحافظات لتنمية قدراتهن البدنية 

والدفاعية وتطوير ريا�صة املراأة .
و لفت امل�رشف الفنى باحتاد املالكمة 
اليمنية �صتكون فى مقدمة الدول العربية 
التى متار�س هذه اللعبة بالن�صبة للن�صاء 
ن�صائية  ان�صاء مالكمة  موؤكدا �رشورة   ،
املناف�صة  بغية  �صحيحة  ا�ص�س  على 
التى  الدول  كون  العربية  املحافل  فى 
متار�س هذه اللعبة قليلة و�صيكون لليمن 

ال�صبق فى البطوالت.
باأمانة  املالكمة  منتخبا  ان  يذكر 
العا�صمة وحمافظة عدن قد ت�صكال مطلع 
منتخب  على  يقود  حيث  اجلارى  العام 
رائد  الوطنى  املدرب  بعدن  املالكمة 
الريا�صية  عليه  وي�رشف  نعمان  على 
ي�رشف  فيما   ، برتو�س  حكمت  القديرة 
باأمانة  الن�صائى  املالكمة  منتخب  على 

العا�صمة املدرب العراقى طه .

اجلالية  اأبناء  موؤخرا  نظم 
حملة  نيويورك  يف  اليمنية 
تربعات مل�صاعدة املت�رشرين 
تعر�س  التي  الفي�صانات  من 
لها البلد، وقد �صارك يف هذه 
به  ي�صتهان  ال  عدد  املبادرة 
الغيورين  االأعمال  رجال  من 
على الوطن االأم، وقد اأظهروا 
كيف  النظري،  منقطع  �صخاءا 
باليمن  يتعلق  واالأمر  ال 

ال�صعيد...
اليمني  القن�صل  لنا  اأكد  وقد 
على  وامل�رشف  نيويورك  يف 
ال�صيد  التربعات،  عملية 
اأنه  اجلبوبي،   علي  جنيب 
اأبناء  يلتف  اأن  الطبيعي  من 
خا�صة  وطنهم  حول  اجلالية 
ال�صعبة،  الظروف  هذه  يف 
ويف هذه املحنة، وقدم �صكرا 

امل�صاجد،   اأئمة  لكل  خا�صا 
جمع  هّم  حملوا  الذين 

التربعات لليمن.
اجلمعيات  بدور  نّوه  كما 
يف  امل�صاهمة  اخلريية 
 The احلملة، خا�صة جمعية 
قدمت  التي   Islamic Relief
لوحدها �صكا مببلغ 100األف 

دوالر..
من جهته ذكر رئي�س االحتاد 
اليمنيني  للمغرتبني  العام 
اأن  مبارز  عبدال�صالم  ال�صيد 
اجلميع  م�صوؤولية  الق�صية 
اأكرث  مغرتب  كل  على  ولزاما 
م�صاعدة  م�صى  وقت  اأي  من 
البلد االأم على جتاوز املحنة 
التربعات  طريق  عن  وذلك 

قليلة كانت اأو كثرية...
جمع  حملة  باأن  اأكد  كما 

مفتوحة،  تزال  ال  التربعات 
وطنه  على  غيور  كل  وعلى 
االت�صال بقن�صلية اجلمهورية 

اليمنية على الرقم :
212-355-1730

اأو على العنوان:
413 East 51 Street
NYC 10022 

اجلالية اليمنية يف نيويورك تتجند ملساعدة ضحايا الفيضانات 

اليمن تنظم أول بطولة مالكمة للفتيات

القبض على مهووس حاول تدمري متثال فى متحف صنعاء
املتحف  فى  االأمن  رجال  متكن 
�صبط  من  ب�صنعاء  الوطنى 
اأكرب  تدمري  حاول  مت�صدد 
واحراق  املتحف  فى  متثالني 
من  وقدمية  نادرة  ن�صخة 
التوارة حمفوظة فى احد اأق�صام 
فى  القدمي  اليمنى  التاريخ 

املتحف..
حيث اأ�صار مدير املتحف اىل اأن 
القب�س  اإلقاء  مت  الذى  الرجل 
"قنينة"  بحوزته  كان  عليه 
حتوى مادة الكريو�صني �صديدة 
قنينة  اأنها  بحجة  اال�صتعال 
ماء، وقد مت القب�س عليه بعد 
احلماية  حواجز  جتاوز  اأن 

ذمار  امللك  متثال  حول 
اأهم  اأحد  يهرب  على 
والذى  املتحف  مقتنيات 
الدولة  ملوك  الأحد  يعود 
طولة  ويبلغ  ال�صبئية 
تاريخه  ويعود  160�صم 
قبل  ال�صاد�س  القرن  اإىل 

امليالد ..
وقد اعرتف املعتدى بعد 
انه  عليه  القب�س  اإلقاء 
ن�صخة  اإحراق  ينوى  كان 
نادرة من التوارة يحتفظ 
مرجعا  املتحف  بها 

دوافعه الأ�صباب دينية.

االعالن معنا:
  جناح ومك�سب

Tel: 917-488-9650

          347-415-9931
email:

ghorbanews1@yahoo.com
www.ghorbanews.com
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عدة حتى  اليمنية مبراحل  اجلنبية  مرت 
ظهورها  وكان  احلايل  �صكلها  اإىل  و�صلت 
ال�صباأيني  واالأمراء  امللوك  اإىل  يعود 
 3500 قبل  ما  اإىل  وحتديدا  واحلمرييني 
وبعد  ال�صيف  �صكل  اتخذت  حيث  �صنة، 
لثقل  ونظرا  الزمن  من  عدة  مراحل  مرور 
ال�صيف وحجمه فقد اتخذت �صكل ال�صبيكي 
من  واالأ�صغر  اجلنبية  من  مقا�صا  االأكرب 
املاهر  اليمني  ال�صانع  اأن  اإال  ال�صيف 
و�صلت  حتى  �صكلها  طور  الفني  وبذوقه 
االآن..  عليه  هي  ما  اإىل  وحجمها  هيئتها 
ويقول ال�صيخ علي البحري اأحد املهتمني 
ب�صكلها  اجلنبية  ظهور  اإن  اجلانب  بهذا 

احلايل يعود اإىل 800 �صنة قبل امليالد.

اأ�سل اجلنبية
وي�صتدل اليمنيون اأن اجلنبية ذات تاأ�صل 
ميني من متاثيل ملوك حمري و�صباأ وهذا ما 
يك�صف عنه متثال  معدي كرب  والدالئل 
ال  قبور  �صواهد  توؤكدها  التي  التاريخية 
ح�رشموت  حمافظات  يف  موجودة  تزال 
�صكل  عليها  نحت  التي  اجلول  منطقة  يف 

اخلنجر الهاليل.
العالقات  م�صوؤول  ويجيب  حممد �رشيع  

واملتحدث الر�صمي با�صم م�صنع العزيري 
اإن  بقوله:  ال�صهرية  اجلنابي  ل�صناعة 
اجلنبية لي�صت وليدة احلا�رش بل يرجع 
تاريخها اإىل ما قبل 3500 �صنة واجلنبية 
هي مينية االأ�صل واملنبع ودليلنا على ما 
اىل  م�صريا  و�صباأ..  حمري  متاثيل  نقول 
يرتدون  مواطنوها  اأخرى  دوال  هناك  اأن 
اأكد بقوله ومعه  فواز  اأنه  اإال  اجلنبية.. 

النعماين  اأن املنبع االأ�صلي هو اليمن.

دالالتها
واأحمد  لطف  وح�صني  �رشيع  يحيى  يتفق 
اجلنبية  �صناعة  ورواد  �صاكني  من  �صباأ 
بيع  حمال  واأ�صحاب  القدمية  �صنعاء  يف 
اجلنبية  ارتداء  باأن  اجلنابي  وت�صنيع 
وال�صهامة  والرجولة  احل�صارة  اإىل  ترمز 
واالأ�صالة.. فيما يتدخل  فواز النعماين  
بقوله:  اأي�صا  للجنابي  بيع  حمل  �صاحب 
اأحكم  اجلنبية  اإىل  تنظر  ما  اأول  عيني 
وعلى  عيني  عليه  وقعت  الذي  ذاك  على 
جنبيته.. ولكن  يحيى �رشيع  كان اأكرث 
�رشاحة من النعماين حيث قال: نحن يف 
اليمن نختلف عن االآخرين.. هم يحكمون 
يتميز  وما  ومظهره  ال�صخ�س  لب�س  على 

به، اأما نحن فننظر اإىل �صدر الرجل 
 - اجلنبية  يق�صد   - عليه  ونحكم 
وو�صف ال�صخ�س االعتيادي املرتدي 
للجنبية ذات ال�صعر الرخي�س بذي 
العقلية ال�صغرية.. ويقول: ال ميكن 
االأعياد  البنطلون يف حاالت  ارتداء 
القبلية..  واللقاءات  االأعرا�س  ويف 
ويف حال فعل ذلك قد يتعدى االأمر 

اأكرث مما ينظر اإليه بانتقا�س.

اأ�سعارها
حتدد قيمة اجلنبية اليمنية ب�صعرها 
التاريخي فاجلنبية االأطول عمرا هي 
االأكرث واالأغلى �صعرا ويقول عن ذلك  
يحيى �رشيع : كلما كان عمر اجلنبية 
و�رشب  اأكرث  �صعرها  كان  اأطول 
التي  اجلنبية  باأن  قول  لهكذا  مثال 
1500-1000 عام وهي  �صنعت قبل 
االأ�صلية  ال�صيفاين  قد ي�صل �صعرها 
االأ�صعار  وتختلف  دوالر  مليون  اإىل 
فيما  الأخرى.  جنبية  من  وتتفاوت 
ي�صاطران  لطف  وح�صني  �صباأ  اأحمد 
�رشيع الراأي حيث اأكدا باأن �صعر اجلنبية 
يحدد بنوعيتها وقدمها واأن هناك جنابي 
رخي�صة الثمن يبلغ قيمتها من 30 دوالرا 
اإىل 100 دوالر وهناك جنابي اأخرى تبلغ 
دوالر   2000 اإىل  دوالر   1000 قيمتها 
بنوعيتها  اليمنية  اجلنبية  �صعر  ويرتبط 
ومكوناتها التي تدخل يف �صناعتها فعلى 
قرن  من  امل�صنعة  اجلنبية  املثال  �صبيل 
اأغلى  �صعرها  ذهبية  اأحرف  ذات  الزراف 

وي�صرتط اأن يكون نوعها وحجمها اأكرب.
وعند �صوؤالنا عن الفرق اأجاب ح�صني لطف 
بالقول: الفرق اإن اجلنبية الزراف مطلية 
عندما  كالفلو�س  اأنها  مبعنى  بالذهب 
ثالث  اأو  �صنتني  فبعد  البنك  يف  تو�صع 
التعرية  بعوامل  تتاأثر  وال  قيمتها  تزداد 

بل اإنها تتح�صن اإىل االأف�صل.
باالأ�رش  يرتبط  اجلنبية  �صعر  اأن  كما 
جنبية  اأغلى  النعماين   يقول   هذا  وعن 
وهو  ال�صيوخ  اأحد  قبل  من  �رشاوؤها  مت 
العا�صمة  قلب  البالد يف  وجهاء  اأكرب  من 
دوالر  مليون  مببلغ  �رشاوؤها  ومت  �صنعاء 
ويوؤكد  الت�صعينيات  يف  وحتديدا  اأمريكي 
ال�رشاء  اأن  اأ�صاف  لكنه  ذلك  اآخر  مواطن 

كربى  حا�صد  قبيلة  من  �صيخ  قبل  من  مت 
هكذا  يف  ال�صبب  ويرجع  اليمنية  القبائل 
�صعر كتفاخر ال�رشاء من اأ�رشة لها مكانة 

و�صمعة يف املجتمع.

اأنواعها واأ�سكالها
متعددة  اأ�صكاال  اليمن  يف  اجلنابي  تاأخذ 
اجلنبية  فهناك  نوعيتها..  ح�صب 
الزراف وال�صيفان واملحلبية والعزيرية 
قبيلة  ولكل  ال�صيفان..  ولب  واخل�صبية 
فهناك  للجنبية..  معني  �صكل  عريقة 
واليافعية  واخلوالنية  ال�صنعانية 
والتهامية..  واحل�رشمية  والبي�صانية 
الأخرى..  منطقة  من  اأ�صكالها  وتختلف 
اأ�صحاب  تخ�س  وهي  البدوية  فمنها 
البدوية  ومنها  والبي�صاء،  و�صبوة  ماأرب 
بالذهب  مغطاة  وتكون  احل�رشمية 
احلمريي باأعلى الراأ�س والو�صط ليزيدها 

جماال واأناقة.

مكوناتها ال�سناعية
قرن  خلع  من  بدءا  اجلنبية  ت�صنيع  يتم 
االأبقار  قرن  اأو  القرن  وحيد  حيوان 
قرن  ويعترب  االأخ�صاب..  اأو  واجلوامي�س 
يكن  مل  اإن  ذهب  مبثابة  القرن  وحيد 
تقطيع  يتم  حيث  اليمنيني  لدى  املا�س 
)12-10(�صم  بني  ما  معني  القرن مبقا�س 
باملربد  وت�صذيبه  تنقريه  يتم  ذلك  وبعد 
و�صنفرته.. ومن ثم يتم زرعه وت�صويته 
اأخرى  مرة  فح�صه  يتم  وبعدها  بالنار 
حتى يتم تركيب املب�صم وهو اإطار معدين 
الذهب  من  غالبا  ي�صنع  ال�صكل  م�صتطيل 
بعد  وياأتي  معا..  كليهما  اأو  الف�صة  اأو 
ذلك الن�صل وهو عبارة عن قطعة معدنية 
خط  وجهيها  ويف  احلدة  بالغة  حديدية 
جموف.. وللن�صال اأنواع منها احل�رشمي 

واجلوبي والعدين واملربد..
بالطبع يتم كل هذا العمل يدويا وباآالت 
فيتم  البال�صتيكية  الروؤو�س  اآما  ب�صيطة.. 
�صهرها وت�صب بقوالب خا�صة.. وبعد اأن 
يحدد راأ�س اجلنبية بال�صكل املنا�صب يتم 
تزيني الراأ�س بقطع من الذهب على �صكل 
النحا�س  من  مب�صمار  اأو  دائرية  جنيهات 
م�صبوغة  ملونة  اأ�صكال  عليها  وير�صم 

باالأ�صفر اأو االأحمر.

تتو�سط  خ�سره  ابتداء من ملوك �سباأ وحمري.. وحتى اليوم

اجلنبية .. زينة وسالح ووجاهة اجتماعية لليمين
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جاء يف تقرير منظمات تعنى باحلفاظ على 
بانهيار  مهدد  الأر�ض  كوكب  اأن  البيئة، 
التي  القرو�ض املنعدمة  باأزمة  بيئي �شبيه 

ي�شهدها العامل.
الذي  ال�شتنزاف  اأن  التقرير  ويرى 
قد  الطبيعية،  الأر�ض  موارد  له  تتعر�ض 

جتاوز اإمكانياتها مبا يقارب الثلث.
يحمل  الذي  التقرير  اإعداد  يف  وا�شرتك 
منظمات  ثالث  الأر�ض"،  "تقرير  عنوان 
وجمعية  العاملي  الطبيعة  �شندوق  هي 
العاملية  وال�شبكة  بلندن  احليوان  درا�شة 

لآثار التلوث.
اأرباع  ثالثة  من  اأكرث  اإن  التقرير  ويقول 
حيث  بلدان  يف  يقطنون  العامل  �شكان 
التجدد  قدرات  يتجاوز  ال�شتهالك 

والتعوي�ض الطبيعية.
بيئيون"،  "مدينون  اأنهم  يعني  ما  وهذا 
الر�شيد  ويتجاوزون  يقرت�شون  واأنهم 

بالأرا�شي  يتعلق  فيما  به،  امل�شموح 
والبحار  والغابات  للزراعة  ال�شاحلة 

وموارد بلدان اأخرى.
ال�شتهالك  اأن  اإىل  التقرير  ويخل�ض 
يهدد  الطبيعي"،  "للراأ�شمال  امل�شتهرت 
من  ذلك  يجر  مبا  ورخاءه،  العامل  م�شري 
اأ�شعار  ارتفاع  بينها  من  اقت�شادية  اآثار 

املواد الغذائية واملاء والطاقة.
الطبيعة  ل�شندوق  العام  املدير  ويقول 
ا�شتمر  ما  "اإذا  ليب:  جيم�ض  العاملي 
ا�شتنزافنا للوكب على هذه الوترية، فاإننا 
بحجم  كوكبني  يعادل  ما  اإىل  �شنحتاج 
التي  بالطريقة  العي�ض  ملوا�شلة  كوكبنا، 

نعي�ض عليها الآن."
على  وال�شني  املتحدة  الوليات  وترتبع 
ملوارد  ا�شتنزافا  الأكرث  البلدان  راأ�ض 
الأر�ض اإذ تقدر ن�شبة اأثارهما البيئية بـ40 

يف املائة.

املتحدة  الوليات  اأن  التقرير  وّيظهر 
توجدان  املتحدة  العربية  والإمارات 
تلويثا من  الأكرث  الدول  قائمة  راأ�ض  على 
املالوي  تقع  بينما  الأ�شخا�ض،  حيث 

واأفغان�شتان اأ�شفل القائمة.
ع�رشة  اخلام�شة  املرتبة  بريطانيا  وحتتل 
البلدان الأكرث تاأثريا بال�شلب على  من بني 
البيئة يف العامل، وتعادل 33 بلدا اإفريقيا 

جمتمعة.
الدويل  الرئي�ض  اأنياوكو  اأميكا  وقال 
اأظهرت  الأخرية  الأحداث  "اإن  لل�شندوق: 
نعي�ض  عندما  فيه  نقع  الذي  احلمق  مدى 
وعلى  لكن  اإمكانياتنا.  من  اأكرث  على 
املالية  لالأزمة  الكارثي  الأثر  من  الرغم 
باملقارنة  �شيئا  تعادل  ل  فاإنها  احلالية، 

مع النتكا�شة البيئية التي تنتظرنا".

اندوني�سيا: التنقيب عن البرتول يوؤدي 
اإىل انفجار بركان

علماء  تو�صل 
اأن  اإىل  جيولوجيون 
لو�صي  بركان  ثوران 
اندوني�صيا  يف  الطيني 
الأعمال  نتيجة  حدث 
النفط  عن  بحثًا  احلفر 

والغاز.
يف  لو�صي  بركان  وثار 

مايو /اأيار
احلرارة  �صديد  الوحل  قذف  ووا�صل   2006 عام 
�رشق  �صخ�س  األف   30 حوايل  لت�رشيد  اأدى  مما 
حول  جديد  دليل  مناق�صة  جاوة.وبعد  جزيرة 
جنوب  يف  موؤمتر  يف  الربكان  ثوران  اأ�صباب 
اإفريقيا، عرب معظم العلماء الـ 74 احلا�رشين 
عن اعتقادهم باأن احلفريات هي ال�صبب.وو�صف 
مراقبون هذه النتيجة باأنها تطور هام باجتاه 
املاأ�صاة.وكان  هذه  عن  امل�صوؤولية  حتديد 
النقا�س حول �صبب ثوران الربكان قد مت خالل 
البرتول  االأمريكية جليولوجيي  للجمعية  لقاء 
اإفريقيا.وتركز  بجنوب  تاون  كيب  مدينة  يف 
اخلالف على معلومات جديدة مت ن�رشها موؤخرًا 
وت�صتمل على قيا�صات اأخذت من مواقع التنقيب 
خالل االأربع والع�رشين �صاعة االأخرية قبل ثوران 

الربكان.

بالني كانت على عالقة بـ 30 �سخ�سًا

ممثلة  قالت 
بة  مطر و
اإنها  اأمريكية 
بقائمة  حتتفظ 
 30 ت�صم 
كانوا  �صخ�صًا 
عالقة  على 
�صحة  ملر با
ال�صابقة للحزب 
ي  ر جلمهو ا
نائب  ملن�صب 
�صارة  الرئي�س 

بالني.
القائمة  �صتن�رش  اإنها  �صمب�صون  جي�صيكا  وقالت 
جميعا  اأنهم  اإىل  م�صرية  االأ�صبوع،  هذا  نهاية 
لنائب  باملر�صحة  جن�صية  عالقة  على  كانوا 

الرئي�س.
اأيداهو  اأن 6 منهم من هاواي و 5 من  واأو�صحت 
واليتها  من  والبقية   ، اإجنالند  من  وواحد 

االآ�صكا.
يذكر اأن بالني ت�صغل حاليًا من�صب حاكمة والية 

االآ�صكا.

 ثمانيني يح�سل على اجلن�س مقابل الدواء
االأمريكية  برييا  مدينة  يف  ال�رشطة  قالت 
ل�صابتني  اأمن  العمر  من  ال¯82  يف  م�صنًا  ان 
مقابل   )OxyContyn( "اأوك�صيكونتني"  دواء 
�صحيفة  ونقلت  له.  جن�صية  خدمات  تقدميهما 
االأمريكية  ليدر"  هريالد  ليك�صينغتون  "ذي 
اإىل  باالإ�صافة  "ان  روبرت�س  اآن  يل  املحققة  عن 
اال�صتباه بتاأمني االأدوية للفتاتني مقابل ممار�صة 
امتالك  بتهم  اآنغلن  اأر�صي  اأوقف  فقد  احلب، 

واالجتار مبواد ممنوعة".
وقالت روبرت�س يف تقريرها انها اأوقفت الرجل 
امل�صن بعد اأن عرثت على 11 علبة "هيدروكودون" 

و8 حبوب "األربازوالم" يف منزله.

10

علي  االيراين  الربملان  رئي�س  قرر 
دخول  منع  االحد  اليوم  الريجاين 
الربملان  اىل  احلكومة  ممثلي  احد 
بعد اتهامه بر�صوة نواب حلملهم على 
الرتاجع عن مذكرة لطرح الثقة بوزير 

الداخلية.
الريجاين  عن  "القد�س"  جريدة  ونقلت 
قوله يف خطاب بثته االذاعة الر�صمية 
انه "مل يعد يحق ملحمد عبا�صي دخول 
الربملان. ال يحق الحد العبث بكرامة 

الربملان".
وخل�س حتقيق اجرته رئا�صة الربملان 
من�صب  ي�صغل  الذي  عبا�صي  ان  اىل 
الربملان  يف  احلكومة  مكتب  �صكرتري 
دفع لعدد من نواب املناطق �صيكات قيمة 
اآالف  50 مليون ريال )خم�صة  كل منها 
دوالر( خم�ص�صة يف املبداأ للم�صاعدة يف 

بناء م�صاجد يف مناطقهم.
ولكن مقابل هذه ال�صيكات، قام عبا�صي 
دون  من  التوقيع،  على  النواب  بحمل 
فيها  يرتاجعون  ورقة  على  معرفتهم، 

عن طرح الثقة بوزير الداخلية علي 
ب"حيلة"  الريجاين  كوردان.وندد 
عبا�صي طالبا من احلكومة معاجلة 
الغمو�س  "لرفع  الق�صية  هذه 

عنها".
االيراين  الرئي�س  نائب  واتهم 
ر�صا  حممد  الربملانية  لل�صوؤون 
االمر  بالكذب،  النواب  رحيمي 
وزادهم  هوؤالء  حفيظة  اثار  الذي 
الداخلية  وزير  ويواجه  غ�صبا. 
كذب  منذ  عنيفة  انتقادات  حملة 
�صهادة  على  ح�صوله  اأكد  عندما 
جامعة  من  احلقوق  يف  دكتوراه 
العريقة  الربيطانية  اوك�صفورد 
االعرتاف  اىل  النهاية  يف  وا�صطراره 
يف  راف�صا  مزورة،  ال�صهادة  هذه  بان 

الوقت عينه اال�صتقالة.

الربملان الإيراين مينع دخول ممثل للحكومة متهم بالف�ساد

�رشق غرب�رشق غرب
اأمريكا االأكرث تلوثا..واأفغان�ستان االأقل!!

تقرير : البشرية ستحتاج اىل كوكبني حبلول 2030
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 19 اأن  اأم�س  ع�صكري  م�صدر  اأعلن 
م�صلما قتلوا يف �رشبات للجي�س يف 
معارك  ي�صهد  الذي  الفلبني  جنوب 

عنيفة منذ اأ�صهر.
يف  اجلي�س  با�صم  الناطق  وقال 
اجلي�س  اإن  اندو:  جوليتو  املنطقة 
جزيرةميندناو  يف  �رشباته  �صن 
م�صلحو  �صنه  هجوم  بعد  )جنوب( 
جبهة مورو االإ�صالمية للتحرير على 
موقع ع�صكري قرب بلدة داتو بيانغ. 
يف  جرحوا  جنود  ثالثة  اأن  واأ�صاف 

الهجوم.
الفلبني  وي�صهدجنوب 
اأن  منذ  عنيفة  معارك 
الفلبيني  الق�صاء  علق 
اتفاقا  اأغ�صط�س  يف 
حكم  منح  على  ين�س 
يف  م�صلمة  ملنطقة  ذاتي 
الذي  االأرخبيل  جنوب 
غالبي  الكاثوليك  ي�صكل 

�صكانه.

11 �رشق غرب�رشق غرب

التحقيقات  ملكتب  تقرير  اأظهر 
/اإف.بي.اآي/  االمريكي  االحتادي 
االآف   9 اأن  املا�صية  الليلة  ن�رش 
كانوا �صحايا جلرائم  �صخ�صا  و527 
املتحدة  الواليات  يف  الكراهية 
2007م  املا�صي  العام  االأمريكية يف 
ن�صف  من  اأكرث  اإن  التقرير  وقال   .
هذا العدد من ال�صحايا مت ا�صتهدافهم 
كل  بني  من   7 واأن  اأعراقهم  ب�صبب 
من  كانوا  ال�صحايا  هوؤالء  من   10
وقعت  حني  يف  ال�صود.  االأمريكيني 
حوايل 18 يف املائة فقط من جرائم 
الكراهية ذات الدوافع العن�رشية �صد 

�صحايا من البي�س .
اإن ن�صبة ال�صحايا   واأ�صاف التقرير 
ديانتهم  ب�صبب  ا�صتهدافهم  مت  الذين 
بالن�صبة  �صكلت  اأو توجههم اجلن�صي 
املائة  يف   16 نحو  منهما  فئة  لكل 
�صكلت  بينما  الكراهية..  جرائم  من 
العرقية  االأ�صول  ب�صبب  اجلرائم 
من  املائة  يف   14 ن�صبة  لل�صحايا 

جرائم الكراهية .
كانوا  اليهود  اأن  التقرير  واأو�صح   

ا�صتهدافا  االأكرث 
ذات  الكراهية  جلرائم 
الدافع الديني و�صكلوا 
من  املائة  يف   7 نحو 
اأن  يف  ال�صحايا. 
الرجال  من  ال�صواذ 
جمموعة  اأكرب  �صكلوا 
الهجمات  يف  �صحايا 
ب�صبب  االأ�صخا�س  على 
اجلن�صي  توجههم 
ن�صبة  �صكلت  حيث 
يف   60 من  تقرتب 
ال�صحايا.  من  املائة 
االأ�صخا�س  اإن  وقال 
ذوي االأ�صول الالتينية 

من  املائة  60 يف  نحو  ن�صبة  �صكلوا 
ب�صبب  هوجموا  الذين  ال�صحايا 

اأ�صولهم العرقية .
 وا�صار التقرير اإىل اأن امل�صلمني �صكلوا 
نحو 7 يف املائة من ال�صحايا الذين 
ديانتهم  ب�صبب  للهجوم  تعر�صوا 
وذلك انخفا�صا من 12 يف املائة من 
الدافع  ذات  الكراهية  �صحايا جرائم 

الديني التي وقعت يف عام 2006م. 
 47 �صكلت  التخويف  اأعمال  اإن  وقال 
عنها  املبلغ  احلوادث  من  املائة  يف 
من  املائة  يف   30 كانت  حني  يف 
املائة  يف  و20  ب�صيطة  الهجمات 
ت�صعة  وقتل  خطرية.  هجمات  منها 
اأ�صخا�س يف جرائم كراهية يف العام 

املا�صي .

أمريكا يف  الكراهية  جلرائم  ضحايا  شخصا  و527  اآلف   9
العفة قبل الزواج مقابل 10 اآالف دوالر 

منظمة  اعلنت 
تدعى  امريكية 
الرتبية  »برنامج 
من اجل العفة قبل 
منح  عن  الزواج« 
 10 قيمتها  جائزة 
لكل  دوالر  االف 
ميتنعان  خطيبني 
عالقات  اقامة  عن 
الزواج،  ليلة  قبل 
ت�صجيع  اطار  يف 

املنظمة لثقافة العفة بني ال�صباب االمريكي. وذكرت 
�صحيفة وا�صت فران�س ان املنظمة حددت يوم 31 اكتوبر 
كاآخر موعد للتقدمي للح�صول على اجلائزة التي ت�صرتط 
وذكرت  الزفاف.  ليلة  قبل  عذراء  اخلطيبة  تكون  ان 
ت�صتهدف  اجلائزة  ان  املنظمة  مديرة  فو�صت  فيليبا 
ت�صجيع ال�صباب االمريكي على عدم اقامة عالقات غري 
�رشعية قبل الزواج، بعد ان ا�صبح من النادر العثور 
ا�صرتطت  كما  الزواج.  قبل  العفة  يحرتم  �صباب  على 
تقدمي  عدم  اجلائزة  لنيل  املتقدمني  على  املنظمة 
امل�رشوبات الكحولية يف حفل الزفاف على ا�صا�س ان 
اخلمور من اكرث العوامل التي ت�صاعد على تف�صي عدم 

احلياء بني ال�صباب.

الري فلينت ي�سدر فيلما اباحيا عن �سارة بايلن 
احد  ا�صدر 
هري  م�صا
�صناعة االفالم 
حية  با ال ا
كي  مري ال ا
فلينت  الري 
بعنوان  فيلما 
)ي�صاجع(  "من 
تظهر  بايلن" 
�صبيهة  فيه 
�صحة  ملر با
ية  ر جلمهو ا

ملن�صب نائب الرئي�س االمريكي �صارة بايلن.

والفيلم الطويل الذي تباع مقتطفات منه على االنرتنت 
�صريا  تدعى  امراأة  فيه  تظهر  ها�صلر  جملة  موقع  على 
النظارات  ت�صع  وهي  مق�صود(  باال�صم  )التالعب  بيلني 
ال�صهرية للمر�صحة اجلمهورية مع ممثالت ي�صبهن وزيرة 
اخلارجية كوندوليزا راي�س وال�صناتورة الدميوقراطية 

هيالري كلينتون.
حاكمة  عن  يتحدث  الذي  للفيلم  االول  امل�صهد  ويف 
والية تغطيها الثلج تفتح �صبيهة بايلن الباب جلنديني 
ا�صتخدام  منها  يطلبان  الربد  من  جممدين  رو�صيني 
اقامة  يف  امال  فتقبل  بالكرملني.  لالت�صال  هاتفها 

"عالقات خارجية".
وتعر�صت �صارة بايلن احلقيقية النتقادات عنيفة بعد 
من  مقربة  على  اال�صكا  يف  منزلها  وجود  ان  اعلنت  ان 

رو�صيا اعطاها روؤية يف ال�صيا�صة اخلارجية.
ولدى الري فلينت الدميوقراطي مدونة يدافع من خاللها 
عن حرية التعبري ويتخذ موقفا �صلبا معار�صا للمر�صح 

اجلمهوري للرئا�صة جون ماكني.
مت  عندما  الثالثاء  اجنلي�س  لو�س  يف  جلبة  واثريت 
بايلن بحبل م�صنقة تدىل من �صطح  تعليق دمية ت�صبه 
ارتدت  وقد  هوليوود  و�صت  مدينة  يف  مواطن  منزل 

�صرتتها احلمراء ال�صهرية ونظاراتها وكعبها احلايل.
اليها  النظر  "ينبغي  موري�صيت  مايكل  ت�صاد  وقال 
بو�صفها عمال فنيا. انه عيد امل�صاخر )هالوين(. ال بد 

من اثارة اخلوف".
وا�صدر رئي�س بلدية املدينة جيفري برانك بيانا �صجب 
�صبيهة  م�صوهة  دمية  كذلك  ت�صمن  الذي  العر�س  فيه 

مباكني حتيط بها النريان.

تهديدات  م�صلمة  ر�صامة  تلقت 
االلكرتوين  الربيد  عرب  بالقتل 
ر�صومًا  البع�س  اعتربه  ما  ب�صبب 

م�صيئة.
معر�س  يف  العاملون  وقال 
الذي تعر�س فيه �صارة  "�صالون" 
مابل اأعمالها يف لندن اإنهم تلقوا 
اللهجة  الكرتونية �صديدة  ر�صائل 
جتاه الر�صامة البالغة من العمر 

23 عامًا وعائلتها.
الزجاجية  الواجهة  ه�صمت  وقد 
تلقى  كما  للمعر�س  االأمامية 
العاملون مكاملات هاتفية م�صيئة 
من   16 يف  املعر�س  بدء  منذ 

اأكتوبر /ت�رشين ثان املا�صي.
اجلالية  من  قطاعات  وكانت 

املا�صي  يف  �صارة  انتقدت  امل�صلمة 
ب�صبب ت�صويرها للدين االإ�صالمي يف 

ر�صومها.
وكانت اإحدى لوحاتها اأظهرت امراأة 
واأخرى  بخنزير،  مت�صك  حمجبة 
اآثار  عينها  على  بدت  وقد  تدخن 

ال�رشب.

�صرييك  �صامر  املعر�س  مدير  وقال 
ب�صبب  "حزين ومنزعج وحمبط"  اإنه 
الطريقة التي �صار يعامل بها الفن، 
على  العنيف  الفعل  رد  وو�صف 
اأعمال �صارة باأنه "هجوم على حرية 

التعبري".
ال�رشطة  با�صم  متحدث  وقال 

�صباطًا  اإن  الربيطانية 
ال�رشر  يف  يحققون 
نوافذ  اأ�صاب  الذي 
مل  لكن  املعر�س، 
على  التعليق  ي�صتطع 

الر�صائل االلكرتونية.
وت�صور �صارة يف بع�س 
ر�صومها نف�صها وهي يف 
اأو�صاع مثرية وموحية، 
تبدو  اآخر  ر�صم  ويف 
للراأ�س  غطاء  مرتدية 
ببطيختني  مت�صك  وهي 

ب�صكل موح جن�صيا.
اإن  يقول  �صرييك  لكن 
ب�صورة  فهمت  اأعمالها 
م�صيفًا  خاطئة، 
اأ�صئلة،  النا�س  ي�صاأل  اأن  "توقعنا 

لكن مل نتوقع �صيئًا كهذا".
عر�س  موا�صلة  املعر�س  وينوي 
فرتتها  نهاية  حتى  �صارة  ر�صوم 
16 من نوفمرب /ت�رشين  املقررة يف 

ثان اجلاري.

رسامة مسلمة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب أعماهلا

الفلبني يف  للجي�س  هجوم  يف  م�سلما  قتيال   19
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�صن علماء وم�صايخ من اأع�صاء املجل�س 
حادا  هجوما  ال�صوفية  للطرق  االأعلي 
يو�صف  الدكتور  �صد  م�صبوق  وغري 
ت�رشيحاته  خلفية  على  القر�صاوي 
املد  خطورة  من  فيها  حذر  التي 
ال�صنية  املجتماعات  يف  ال�صيعي 
االإيرانية،  احلكومة  ترعاه  التي 
واتهموه بتعمد اإثارة الفتنة بني ال�صنة 
عن  الرتاجع  بني  وخريوه  وال�صيعة 
تلك الت�رشيحات اأو التنازل عن رئا�صة 

احتاد علماء امل�صلمني.
اأبو  ما�صي  حممد  ال�صيخ  وقال 
للطرق  االأعلي  اللجنة  ع�صو  العزامي، 
ال�صوفية، يف موؤمتر �صحفي عقد اأم�س 
هناك  اإن  العزمية،  امل�صيخة  مبقر 
بث  اإيل  العلماء  من خالل  ت�صعي  دواًل 
خالفات داخل ج�صد االأمة التي اأ�صابها 
ال�صعف والتفرقة، واإعاقة اأي حماوالت 

للتغريب،
القر�صاوي  يو�صف  ال�صيخ  اأن  اأ�صاف 
حتدث عن املد ال�صيعي وتغافل عن املد 
ال�صهيوين، و”البهرة” و”القديانية”، 
يوم  بعد  يومًا  خطرهم  يزداد  الذين 
م�صيفًا اأن هناك عمالء دينيني ي�صعون 
واجبهم  ون�صيان  االأمة  “بهدلة”  اإيل 

املقد�س يف “مل ال�صمل”.
اليوم”  “امل�رشي  �صحيفة  ونقلت 
اإن  قوله،  العزامي  اأبو  عن  امل�صتقلة 
ت�رشيحات  بعد  جاء  ال�صوفية  موقف 
الذي  باخلطر  واإح�صا�صهم  القر�صاوي 

وحدة  يتهدد 
م�صيفًا  امل�صلمني، 
علي  لي�س  الرد  اأن 
�صخ�س القر�صاوي، 
واإمنا علي اأفعاله.

الدكتور  وقال 
�صوقي،  اأحمد 
االأمني العام للجنة 
العاملية  ال�صعبية 
الغرب  اإن  بليبيا: 
القنبلة  يخاف 
املتمثلة  االإ�صالمية 
وي�صعي  اإيران،  يف 
الفرقة  اإحداث  اإيل 
عمالء،  خالل  من 

فهي يف النهاية لعبة �صيا�صية.
اخلبري  عبده،  اأحمد  اللواء  وطالب 
ال�صيخ  الدويل،  املحكم  اال�صرتاتيجي 
رئا�صته  عن  بالتنازل  القر�صاوي 
امل�صلمني  لعلماء  العاملي  االحتاد 
عن  وال�صوفية  لل�صيعة  االعتذار  اأو 

ت�رشيحاته.
عامل  القر�صاوي  ال�صيخ  اأن  واأ�صاف 
جليل ال ميكن ل�صخ�س اتهامه بالعمالة 
قائاًل اإنه انحرف عن املنهج والطريق 
�صنة،  لكرب  الدعوة  يف  ال�صحيح 
وفقدانه تركيزه، وقال: يجب علينا اأن 

نعيده اإيل ر�صده.
اأ�صتاذ  ال�صايح،  اأحمد  الدكتور  وقال 
العقيدة بجامعة االأزهر، اإن القر�صاوي 

االأزهر  �صيوخ  بذلها  جهودًا  ي�صيع 
وعلماء الدين وال�صوفية ودار التقريب 
طوال القرن املا�صي “هباء”، وت�صبب 
يف �صدع بج�صد االأمة مل�صلحة اأعدائها 

الذين يرتب�صون بها منذ ن�صاأتها.

عا�صور،  حممود  الدكتور  ورف�س 
املذاهب،  بني  التقريب  جلنة  رئي�س 
القر�صاوي،  ال�صيخ  يف  جتريح  اأي 
موجه  االجتماع  اأن  كلمته  يف  مو�صحًا 

اإيل جهود التقريب.

واأ�صاف اأن ال�صيخ القر�صاوي، وقع يف 
وقال:  امل�صلمني،  علماء  ي�صيب  خطاأ 
ال  لكن  فيها”  يقع  هفوة  عامل  “لكل 

يجب التجريح بل الن�صح.

هجوم “�سويف” ناري �سد رئي�س جممع العلماء

"القرضاوي احنرف عن الطريق الصحيح

وثائق: السعودية أحبطت خمططا لتدمري
 طائرة ركاب فوق لوس أجنلوس

عن  ال�صعودية  االأمن  قوات  ك�صفت 
لتنظيم  خمطط  اإحباط  يف  جناحها 
مدنية  ركاب  طائرة  لتفجري  القاعدة 
لو�س  مدينة  مطار  من  اقرتابها  خالل 
كاليفورنيا  والية  مدن  اأبرز  اأجنلو�س 
كثافة  واأكرثها  االأمريكي  الغرب  يف 

�صكانية.
�صحيفة  ن�رشتها  معلومات  وتقول 
اأن علي الفقع�صي  ال�صعودية  “الوطن” 
املكنى يف تنظيم القاعدة بـ”اأبوبكر” 
ال�صعودية  لل�صلطات  ا�صت�صلم  والذي 
هو  كان  عليه  اخلناق  ت�صييق  بعد 
والذي  املخطط  لهذا  املدبر  العقل 

و�صفته بـ “االإجرامي”.
واأ�صافت املعلومات - ح�صب املخطط 
اأن   - االأوىل  مراحله  يف  املكت�صف 
املنفذين كانوا يعتزمون �رشاء تذاكر 
املطارات  اأحد  من  متجهة  رحلة  �صفر 
اأمريكا  دول  اإحدى  اإىل  ال�صعودية 
اجلنوبية، ثم دولة اأخرى مل حتددها 
املعلومات، ليكون خط �صري الرحلة 
لو�س  مطار  االأخرية عرب  اإىل حمطتها 
من  الطائرة  تقرتب  وحني  اأجنلو�س، 
االأمريكي -ح�صب املعلومات-  املطار 

املدينة  يف  وتفجريها  اختطافها  يتم 
اأقوى  ثامن  تعترب  التي  االأمريكية، 
اإذا  العامل  م�صتوى  على  اقت�صاد 

ا�صتثنيت من االقت�صاد االأمريكي.
للمعلومات،  ووفقًا  املخطط  وح�صب 
عنا�رش  من  عدد  التنفيذ  مهمة  يتوىل 
ت�صفهم  والتي  القاعدة  تنظيم 
ال�صعودية بـ “عنا�رش الفئة ال�صالة”، 
عربي  اأ�صل  من  اأمريكي  يتزعمهم 
تنفيذ  خلية  عن  امل�صوؤول  هو  ليكون 
ال�صلطات  املخطط،واعتقلته  هذا 
اإىل  و�صلمته   ،2003 عام  ال�صعودية 
نظريتها االأمريكية يف �صهر فرباير عام 
2005، وحكم عليه من اإحدى املحاكم 

االأمريكية بال�صجن 30 عامًا.
اإطار  يف  هذه  الت�صليم  عملية  وجاءت 
الذي  البلدين  بني  االأمني  التعاون 
لعدد  ال�صعودية  ت�صلم  مبوجبه  مت 
ال�صلطات  لدى  معتقليها  من  كبري 
حيث   2003 مايو   15 منذ  االأمريكية 
ت�صلمت اململكة خم�صة من ال�صعوديني 
املعتقلني لدى ال�صلطات االأمريكية يف 

معتقل جوانتانامو.
االأول  ط  املخطِّ ت�صلم  ذلك  و�صبق 

“هاين   1996 عام  اخلرب  لتفجريات 
ال�صلطات  �صلمته  الذي  ال�صايغ” 
يف  ال�صعودية  لنظريتها  االأمريكية 
اإىل  اإ�صافة   ،1999 عام  اأكتوبر  �صهر 
يف  الثاين  ال�صف  قيادات  اأبرز  اأحد 
القحطاين”  “حممد  القاعدة  تنظيم 
املكنى بـ”اأبو نا�رش القحطاين” الذي 
�صلم اإىل ال�صعودية يف مايو عام 2007 

من القوات االأمريكية يف اأفغان�صتان.
الفقع�صي  اأن  املعلومات  واأو�صحت 
بني  متنقاًل  اأعوام  خم�صة  ق�صى  الذي 
عودته  قْبل  واأفغان�صتان  ال�صي�صان 
هذه  اإىل  جلاأ  اململكة،  اإىل  مت�صلاًل 
التي  املعلومات  ح�صب  اخلطة 
حماولة  يف  جدًا”،  بـ”اخلطر  و�صفته 
“التاأ�صرية  الفيزا  عقبة  لتخطي  منه 
اأمريكا  اإىل  ال�صفر  لطالب  متنح  التي 
بحيث  اخلارج”،  يف  �صفاراتها  من 
للمواطن  املرافقون  املنفذون  يدخل 
دون  االأمريكية  االأجواء  اإىل  االأمريكي 
ا�صطرارهم اإىل احل�صول على فيزا، اإذ 
اإن مق�صدهم ح�صب بطاقات �صفرهم هو 
الدولة الثالثة كمحطة اأخرية، ولي�س 

اأمريكا.

مب�ساركة 400 �سخ�سية اإ�سالمية..
موؤمتر  لن�سرة الر�سول-�س-

الر�صول  لن�رشة  الثاين  املوؤمتر  موؤخرا  انعقد 
الكرمي، مب�صاركة اأكرث من 400 �صخ�صية اإ�صالمية 
ميثلون 46 بلدا، ويهدف املوؤمتر الذي ا�صت�صافته 
العملية  اإىل اخلطوات  التو�صل  اإىل  الكويت  دولة 

للتعريف بالر�صول الكرمي والرد على االإ�صاءات.
العاملية  املنظمة   " تنظمه  الذي  املوؤمتر  وركز 
فى  ت�صهم  التى  واالأفكار  البحوث  على   " للن�رشة 
ال�صرية  فى  واحل�صارى  االإن�صانى  البعد  اإظهار 
النبوية مع حتديد منهجية و�صوابط جتديد عر�س 

ال�صرية فى الواقع املعا�رش.
ويقول الدكتور علي بن عمر بادحدح االأمني العام 
امل�صاعد للمنظمة: اإن "موؤمتر الكويت كان مبثابة 
من  العاملية  الن�رشة  ملنظمة  تاأ�صي�صي  موؤمتر 

خالل اإقرار لوائحها وانتخاب م�صئوليها".
لتجاوز  �صعى  "املوؤمتر  اإن  بادحدح:  وتابع 
االأهداف  حتقيق  وراء  �صعيا  النظرية  املنطلقات 
وال�صالم،  ال�صالة  عليه  النبي  لن�رشة  العملية 
و�صعى امل�صاركون للخروج بروؤى وا�صحة جتعل 

الن�رشة واقعا عمليا يف حياة ال�صعوب".
�صعت  للموؤمتر  التح�صريية  "اللجان  اأن:  وي�صيف 
جمرد  ولي�س  عمليا  الكويت  موؤمتر  يكون  الأن 
طريق  عن  وذلك  بحوث،  اأو  نظرية  تو�صيات 
االإعالمية  النواحي  الور�س يف  من  للكثري  االإعداد 
ومب�صاركة  والن�صائية  والقانونية  واالقت�صادية 
للو�صول  االإ�صالمية  االأقطار  خمتلف  من  خمت�صني 
هذه  يف  عملية  واأفكار  وم�رشوعات  روؤى  اإىل 

اجلوانب املهمة".
وكذلك �صاركت وفود عن منظمة املوؤمتر االإ�صالمي، 
العامل  ورابطة  العربية،  الدول  وجامعة 
االإ�صالمي، واالأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول 
العاملي للربملانيني  العربي، واالحتاد  اخلليج 

امل�صلمني.
اأزمة  بعد  للمنظمة  االأول  املوؤمتر  اأن  ويذكر 
ا�صتجابة  البحرين  يف  للر�صول  امل�صيئة  الر�صوم 
لدعوات عدة موؤ�ص�صات اإ�صالمية، من بينها االحتاد 
العاملية  والندوة  امل�صلمني  لعلماء  العاملي 
ملناق�صة  االإ�صالم  وموؤ�ص�صة  االإ�صالمي  لل�صباب 
والتعريف  االإ�صاءة  على  للرد  الفعال  االأ�صلوب 
لرت�صيد  موحدة  روؤية  وو�صع  الكرمي  بالر�صول 

العمل ال�صعبي وا�صتثماره.

هولندا تعيد العمل بقانون 
لتجرمي امل�سا�س باالأديان

رفع وزير العدل الهولندي اأرن�صت هري�صي بالني 
ن�س  اإعادة  فيها  يطلب  للحكومة  مذكرة  اأم�س 
عام  منذ  جتميده  مت  قد  كان  العقوبات  بقانون 

1938 ويق�صي بتجرمي امل�صا�س باالأديان.
الوطن   " جريدة  بح�صب   ، بالني  طلب  وجاء 
اليمني  زعيم  تطاوالت  لوقف   ، ال�صعودية   "
مل  والتي  االإ�صالم  على  فيلدور  جريت  املتطرف 
يتمكن القانون الهولندي من مواجهتها نظرًا لعدم 

وجود ن�س.
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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

اعالناتاعالنات

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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Friday, November 14th
Free Mammograms will be available at AAANY from 

8:00am to 1:00pm.
  

This event is sponsored by the YWCA, AMBER (Arab 
American Breast

Cancer Education and Referral Program) and the 
Arab American

Association of New York.  Call our office at 
(718) 745-3523 for more

information.

Friday, November 21st
Free Flu Shots will be provided by the Visiting Nurse 

Service of New
York from 1:00pm to 3:30pm at AAANY.  Supplies are 

limited and will
be given out on a first-come first-served basis.  Please 

show up on time!

7111 5th Avenue  Brooklyn, NY 11209   ~   Tel: (718) 745-3523   
 Fax: (718) 745-3070   ~   ArabAmericanNY@gmail.com

Arab American Association of New YorkArab American Association of New York
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مرحبا بكم يف نادي الفيديو العربي، 
نقدم لزبائننا الكرام اخلدمة املمتازة با�ضعار جد منخف�ضة

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

عبده املوتي يتقدم بالتهنئة 
القلبية اخلال�ضة اإىل ال�ضديق 

العزيز
عبد الكرمي علي م�ضعد اللهبي

ويرجو له دوام ال�ضعادة والهناء 
بحياة زوجية ملئها الدفء 

واحلنان واملودة
األف األف  مربوك
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Horus cafe and 
Kebab house

مقهى 
ومطعم 
حور�س

اأحلى اأنواع املاأكوالت 
العربية وال�رشقية
اأجواء �رشقية �ضاحرة
�ضي�ضة بكافة النكهات

مفتوح يوميا من ال�ساعة 11 
�سباحا اإىل ال�ساعة الرابعة

93 Avenue B @ 6 StTel: 212-777-9199

�صور من احلفل 
الذي نظمه املركز 
الثقايف التون�صي يف 
مطعم الديوان يف 

نيويورك
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نيويورك
الق�سيدة للمغرتب: حمد �سيف

نيويورك فيك تغربوا فاأطالوا         والعمر تنهي حلمه االآجال
كم قادم وجد احلياة رخية                يحلو بها االإبحار والرتحال

عجت باأ�سكال احلياة وزخمها           مثل املحيط وللمحيط خ�سال
يت�سابقون بال هوادة دائما                  فالوقت يجري واحلياة ن�سال

بني ال�سحاب عمائر عمالقة              �سمقت وبني الناطحات جدال
ت�سعون بل مئة و�سبع طوابق             وبظهرها االأر�ساد واالإر�سال

عند ال�سماء يدور هم�س بينها         والقيل حول بهائها والقال
من طولها ابتلع الت�سامخ ظلها            فالظل والنور البهري حمال

حتى ظننت روؤو�سهن تقاربت           واخلّل نحو خليله ميال
�ساق ال�سماء ومزقت اأطرافه            من طولهن كاأنه اأ�سمال

لو �سئت يوما اأن تزور بناية                حتدوك- اأن ترتادها – االآمال
لوجدتهم يف االنتظار تاأهبوا            متاأنقني و�سّرك ا�ستقبال

نيويورك يا بلد العجائب والغنى    يف كل ركن مّيز متثال
هذا لذكرى قائد يف حملة                  واحلرب فيها الويل واالأهوال

وهناك متثال لعازف اآلة                       يلهو على اأنغامها الالأطفال
وبكل دائرة ت�سب نوافر                       وعلى امل�ساقط يرتكي �سالل
عند التقاطع مثلوا اأجمادهم              فبدا عليها الفخر واالإجالل
والنهر!! كم نهر ترافد �سمنها؟        والفلك فيه مالعب وجبال
ما اأعظم اجل�سر املعلق فوقه               �سّدت اأوا�سر جانبيه جبال

بلد به من كل لون اأمة                            فكاأنهم يف اأر�سهم ما زالوا
يتعاملون- فكل �سيء جائز                 و�سعارهم – م�سك اخلتام- املال
ما كنت اأح�سبها كما �ساهدتها              قد اأبدعت يف �سنعها االأجيال

بلد املتاحف يا ل�سحر جمالها             والفّن فيه متعة وجمال
لغز على مّر الزمان حمرّي                     والّلغز يف عرف االأنام �سوؤال

فهي املخفية رغم كرث رجالها            من �سرطة فكاأنها اأطالل
�سوق اجلرمية مثل اأية �سلعة             داء متكن يف النفو�س ع�سال
خرقاء ينخرها احل�سي�س بق�سوة   ذاك الرهيب الفاتك القّتال

فلرمبا تاأتي احل�سارة مثلها                 ولكل اآبدة لها اأمثال
فال�سام يا نيويورك دّرة �سرفنا        واعتّز يف �ساحاتها اأبطال

كانت و�سرت والزمان مبّدل               واحلال فيما بينكن �سجال

حمد �سيف
برونك�س- نيويورك-  
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لبناين  وكاتب  اأديب  زيدان  جورجي 
مثقف، وملم بعدد من اللغات االأجنبية، 
ع�صق زيدان منذ ال�صغر االطالع والقراءة، 
فكان مطلعًا على التاريخ واالأدب العربي، 
من  بالعديد  االأدبية  ال�صاحة  اأثرى 
كافة  الفكر  الهامة يف جماالت  املوؤلفات 
والتي كانت ومازالت مراجع هامة يرجع 
لعدد  باالإ�صافة  هذا  الباحثني،  اإليها 
تناولت  التي  واملوؤلفات  الروايات  من 
يجذب  �صيق  ق�ص�صي  اأ�صلوب  يف  التاريخ 
االإطار  هذا  يف  له  �صدر  حيث  القراء، 
وهي �صل�صلة  حوايل 23 رواية تاريخية " 
روايات تاريخ االإ�صالم" والتي ا�صتطاع من 
خاللها اأن يقدم التاريخ االإ�صالمي يف ي�رش 
اإن�صاء  الف�صل يف  �صاحب  وهو  و�صهولة، 
مطبعة الهالل والتي اأ�صدر منها بعد ذلك 
" جملة الهالل"، والتي ت�صمنت �صفحاتها 
ن�رش رواياته التاريخية ب�صكل م�صل�صل يف 

ال�صنوات االأوىل من القرن التا�صع ع�رش.
حتويل  من  زيدان  جورجي  متكن 
جامدة  �صماء  مادة  جمرد  من  التاريخ 
باحلركة  ناب�صة  ووقائع  �صخ�صيات  اإىل 
قام  التي  االإن�صانية  العالقات  خالل  من 
لنا  تقدم  جلعلها  وبناءها  بن�صجها 
التاريخ  ب�صورة م�صوقة، وهذا ما جعل 
بني  �صديدًا  اإقبااًل  تالقي  الروايات  هذه 
الدول  املجتمع ويف جميع  فئات  خمتلف 

�صواء داخل م�رش اأو خارجها . 
اأطلع جورجي زيدان على العديد من الكتب 
درا�صة  يف  امل�صت�رشقني  مبنهج  تاأثر  كما 
بروكلمان  مثل  العربية  االآداب  تاريخ 
من  العديد  وغريه  االأملاين  امل�صت�رشق 

امل�صت�رشقني االآخرين. 

 الن�ساأة
ولد جورجي زيدان يف العا�صمة اللبنانية 
بريوت يف 14 دي�صمرب عام 1861م، الأ�رشة 
م�صيحية �صغرية كان والده ميتلك مطعمًا 
�صغريًا وكان هذا املطعم هو م�صدر الدخل 
لالأ�رشة، وعندما بلغ اخلام�صة من عمره 
قام والده باإحلاقه باملدر�صة االبتدائية، 
املدر�صة  وهي  ال�صوام  ملدر�صة  انتقل  ثم 
ثم   ، الفرن�صية  اللغة  بها  تعلم  التي 
تعلم  م�صائية  مبدر�صة  لاللتحاق  تركها 
بها اللغة االإجنليزية ومل ينتظم جورجي 
الدرا�صة حيث تركها بعد فرتة  زيدان يف 
والده باملطعم، ولكن  مع  للعمل  وتفرغ 
مل يدم هذا العمل كثريًا حيث تركه اأي�صًا 
عامني  ملدة  االأحذية  �صناعة  يف  وعمل 
الثانية ع�رش من عمره،  وكان حينها يف 
واالإطالع  القراءة  هوايته يف  �صارت  ولقد 
اإىل جنب بجانب االأعمال التي كان  جنبًا 

يقوم بها.

ع�سقه لالأدب
عرف عنه منذ ال�صغر ولعه ال�صديد باالأدب 
من  عدد  على  بالتعرف  وقام  والثقافة، 
وتوطدت  وال�صحفية  االأدبية  ال�صخ�صيات 
عالقته بهم ومن هوؤالء االأ�صخا�س يعقوب 
الب�صتاين  �صليم  منر،  فار�س  �رشوف، 
وغريهم الكثري من االأ�صخا�س املتخرجني 

االأمريكية،  من الكلية 
يقومون  وكانوا 
بدعوته اإىل االحتفاالت 
الكلية  تقيمها  التي 
يراوده  بداأ  هنا  ومن 
مرة  للعودة  احلنني 

اأخرى للدرا�صة 
العمل  فرتك  كان  وقد 
اأخرى  مرة  وتفرغ 
والتح�صيل  للدرا�صة 
وبالفعل  العلمي 
الطب  التحق مبدر�صة 
يف  اجتهاده  بعد 
حت�صيل عدد من املواد 
اأهلته  التي  العلمية 

واحد  عام  اأم�صى  اأن  وبعد  بها  لاللتحاق 
بها تركها ليلتحق مبدر�صة ال�صيدلة.

املجال العملي
القاهرة  اإىل  االنتقال  قرر جورجي زيدان 
ا�صتكمال درا�صته  اأجل  1883م من  يف عام 
قرر  اإليها  و�صل  وبعدما  ولكن  الطب  يف 
قام بالبحث عن عمل،  راأيه حيث  تغيري 
فعمل كمحرر ب�صحيفة "الزمان اليومية"، 
يف  مرتجمًا  تعيينه  مت  بعام  بعدها  ثم 
الربيطانية  باملخابرات  اخلا�س  املكتب 
وقام  1884م،  عام  يف  وذلك  بالقاهرة 
املتوجهة  االإجنليزية  احلملة  مبرافقة 
من  االإجنليزي  القائد  الإنقاذ  لل�صودان 
جورجي  عاد   ، وجيو�صه  املهدي  ح�صار 
مرة  اإىل بريوت  ال�صودان  اإىل  رحلته  بعد 

اأخرى.
باالن�صمام  قام  بريوت  اإىل  عودته  وعند 
يف  للبحث  ال�رشقي  العلمي  املجمع  اإىل 
من  كل  بتعلم  وقام  وال�صناعات،  العلوم 
هذه  ويف  وال�رشيانية،  العربية  اللغة 
 " وهو  كتاب   اأول  بتاأليف  قام  الفرتة 

فل�صفة اللغة العربية".

العودة للقاهرة
 

لندن  اإىل  بزيارة  زيدان  جورجي  قام 
على  الرتدد  يف  الزيارة  هذه  وا�صتغل 
العلمية  واملجمعات  ومتاحفها  مكتباتها 
املوجودة بها قبل اأن يعود مرة اأخرى اإىل 
القاهرة لي�صتقر بها، ويف القاهرة تنقل 
الوظائف  العديد من  زيدان بني  جورجي 
واملهام فكانت البداية بت�صلمه اإدارة جملة 
اللغة  ملادة  كمدر�س  عمل  ثم  املقتطف، 
الكربى"،  العبيدية   " مبدر�صة  العربية 
كما قام باال�صرتاك مع " جنيب مرتي " يف 
ان�صحب جنيب  اإن�صاء مطبعة، وبعد ذلك 
باملطبعة  زيدان  جورجي  واحتفظ  مرتي 
لنف�صه والتي عرفت با�صم " مطبعة الهالل 
" يف حني قام جنيب مرتي باإن�صاء مطبعة 
عام  ويف   ،   " املعارف   " با�صم   اأخرى 
 " باإ�صدار  زيدان  جورجي  قام  1892م 
والتي عمل على حتريرها   " جملة الهالل 

بنف�صه.
جملة   اجتهد جورجي زيدان يف حترير " 
فيها  كتبه  بن�رش  يقوم  وكان  الهالل"، 
املجلة  هذه  نالت  ف�صول،  هيئة  على 

ا�صتح�صان الغالبية 
النا�س  من  العظمى 
فرتة  يف  واأ�صبحت 
اأكرث  من  ق�صرية 
انت�صارًا  املجالت 
وا�صتمر  وتوزيعًا، 
لعدد  اإ�صدارها 
ال�صنوات  من  كبري 
وتواىل على رئا�صة 
العديد  حتريرها 
من روؤ�صاء التحرير 
الكبار  الكتاب  من 
اأحمد  مثل  واالأدباء 
ح�صني  زكي، 
علي  موؤن�س، 

الراعي، �صالح جودت وغريهم الكثري.

كتبه وموؤلفاته

من  العديد  بتاأليف  زيدان  جورجي  قام 
قام  كتاب  اأول  وكان  واملوؤلفات  الكتب 
بعنوان  وكان  1886م  عام  يف  بتاأليفه 
هذا  يعد  حيث   " العربية  اللغة  فل�صفة   "
مبادئ  تطبيق  يف  حماولة  اأول  الكتاب 
العربية،  اللغة  على  املقارن  اللغة  فقه 
ثم قام بعمل بع�س التعديالت عليه وقام 
تاريخ   " بعنوان  اأخرى  مرة  باإ�صداره 
اإنتاجه  ذلك  بعد  تواىل  العربية"،  اللغة 
املهمة  الكتب  من  وكان  الغزير  االأدبي 
التمدن  تاريخ   " كتاب  له  �صدرت  التي 
اأجزاء  والذي �صدر يف خم�صة   " االإ�صالمي 
عام 1902م،  ويعد هذا الكتاب من الكتب 
وقد  االإ�صالمية  االأبحاث  جمال  يف  الهامة 
له  اللغات، و�صدر  من  مت ترجمته لعدد 
اأي�صًا كتاب " تاريخ اآداب اللغة العربية " 
والذي �صدر يف اأربعة اأجزاء عام 1911م، 
يف  العربي  االأدب  تاريخ  فيه  ويتناول 
تراجم   " كتاب  ثم  املختلفة،  ع�صوره 
فيه  يتناول  والذي   " ال�رشق  م�صاهري 
التا�صع  القرن  يف  ال�رشق  اأعالم  من  عدد 
ال�صيا�صيني  من  كل  الكتاب  ويجمع  ع�رش 

واحلكام واالأدباء وغريهم.

تعد كتب جورجي زيدان مرجع هام لعدد 
االأدب  بتاريخ  واملهتمني  الباحثني  من 
العربي يف جميع ع�صوره،  وغريهم من 

اأو  االإ�صالمي  التاريخ  الباحثني يف جمال 
يف جمال الرتاجم.

كبري  ن�صيب  التاريخية  للكتب  وكان 
جورجي  تركه  الذي  االأدبي  الر�صيد  من 
يقوم  الكتب  هذه  خالل  من  فكان  زيدان، 
حمبب  ق�ص�صي  ب�صكل  التاريخ  بر�صد 
العديد  للقراء فمر من خالل روايته على 
من االأحداث التاريخية املوؤثرة من خالل 
مع  ت�صابكت  وعاطفية  اجتماعية  عالقات 
مده�س  ن�صيج  يف  التاريخية  االأحداث 
تقدم  متكاملة  رواية  النهاية  يف  لينتج 
م�صوق  �صكل  يف  التاريخية  املعلومة 
 " الروايات:  هذه  من  امللل،  عن  بعيدا 
رواية اململوك ال�صارد" والتي تناول فيها 
االأحداث اخلا�صة مبذبحة القلعة وما نتج 
عنها من تفرق للعائلة والعديد من االأحداث 
اأن مت مل �صمل االأ�رشة يف  اإىل  التي وقعت 
نهاية الرواية ، " غادة كربالء" وقام فيها 
احل�صني  مبقتل  اخلا�صة  االأحداث  بتناول 
ر�صي الله عنه من خالل �صكل روائي درامي 
يديره عدد من اأبطال الرواية ، " اأرمانو�صة 
امل�رشية "، " فتح االأندل�س"، " العبا�صة 
 "  ،" االأمني واملاأمون   "  ،" الر�صيد  اأخت 
 " املماليك"،  ا�صتبداد   "  ،" الدر  �صجرة 
وغريها  القريوان"  فتاة   "  ،" فتاة غ�صان 
االأحداث  فيها  تناول  التي  الروايات  من 
التاريخية فكان ال يتناول التاريخ ب�صكل 
جاف ولكن باأ�صلوب �صيق يجذب القراء، 
اإعجاب  على  الروايات  هذه  حازت  ولقد 
الذي  االأمر  هائاًل  رواجًا  والقت  الكثريين 
مثل  اللغات  من  للعديد  لرتجمتها  اأدى 
على  لي�صهل  وغريها  والرتكية  الفار�صية 

القراء االإطالع عليها.      
من  بالعديد  زيدان  جورجي  ا�صتعان 
اأو  العربية  �صواء  التاريخية  املراجع 
املعلومة  �صحة  من  للتاأكد  الغربية 
من خالل  اإليها  يتعر�س  التي  التاريخية 
�صواء  امل�صادر  هذه  تتنوع  وكانت  كتبه 
وغربية  ا�صت�رشاقية  اأو  �صعبية  كانت 
املحا�رشة  ح�صن  املراجع  هذه  ومن 
لالأ�صيوطي، تاريخ ابن اإيا�س، تاريخ ابن 
جبري، تاريخ ابن االأثري، تاريخ التمدن 
كتاب  املقريزي،  تاريخ  االإ�صالمي، 
معجم  خلدون،  ابن  تاريخ  الرو�صتني، 
ال�صلجوقية،  الدولة  ابن ياقوت، تاريخ 

وغريها الكثري من الكتب.   

وفاته
فرتات  معظم  زيدان  جورجي  ق�صى 
الكتب  الدرا�صة واالطالع على  حياته بني 
بتاريخ  اخلا�صة  والكتب  التاريخية، 
على  الطالعه  باالإ�صافة  العربية  اللغة 
الإملامه  نظرًا  الغربية  الكتب  من  العديد 

بعدد من اللغات االأجنبية.
جاءت وفاة جورجي زيدان يف 21 يوليو 
على  اأثر  الذي  االأمر  وهو  1914م،  عام 
الذين  والكتاب  ال�صعراء  من  كبري  عدد 
قاموا برثائه  منهم اأحمد �صوقي، وحافظ 

اإبراهيم وغريهم الكثري .

 

جورجي زيدان ..كاتبا..ومؤرخا..وصحفيا!!
وجوهوجوه
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 " �شفائرها   " جدائلها  اأطلقت  بعدما 
على مدي ع�رشين عامًا ، حتاول امراأة 
دخول كتاب »جين�ض« لالأرقام القيا�شية 

ك�شاحبة اأطول �شعر يف العامل .

طول  اأن  �شنة(   46( مانديال  اآ�شا  وتذكر 
و65  مرتين  نحو  اإىل  ي�شل  �شفائرها 
ذلك  يوؤهلها  اأن  تاأمل  وهي  �شنتيمرتا 
القيا�شية  لالأرقام  غيني�ض  كتاب  دخول 
العامل ، ح�شب  اأطول �شعر يف  ك�شاحبة 

ما ورد بجريدة " القب�ض ".

اأ�شار امل�شاعد التنفيذي ملدينة لوجنوود 
والذي  �شبانيال،  رايان  فلوريدا  بولية 
تاأكدوا  الذين  الأ�شخا�ض  بني  من  كان 
اأ�شتطيع  »ل  مانديال  �شعر  طول  من 
مقارنة هذا باأي �شيء اآخر ، هناك كمية 

هائلة من ال�شعر«.

الأ�شلي  وبلدها   ، مانديال  واأ�شافت 
اأنها حلقت �شعرها متاما ثم  ترينيداد ، 
اأطلقته قبل نحو 20 عامًا عندما كانت ل 

تزال تعي�ض يف نيويورك، م�شيفة باأنها 
جدائلها  بق�ض  واآخر  وقت  بني  تفكر 
ولذا  عليها  جدا  معتادة  اأ�شبحت  ولكنها 

فهي ترتكها.

يف  االأملانية  ال�رشطة  اأوقفت 
اجلامعية،  مون�صرت  مدينة 
حاول  رجاًل  البالد،  ب�صمال 
يف  املخدرات  من  كمية  تهريب 
�رشطة  كريهة.  رائحته  جورب 
اأن  اأم�س  ذكرت  مون�صرت  مدينة 
الرجل، وعمره 26 �صنة، اأوقف 
الدوريات  اإحدى  قيام  اأثناء 
الروتينية بعمليات تفتي�س عند 
�صمال  والية  )يف  غروناو  بلدة 
الراين وو�صتفاليا( على الطريق 
ال�رشيعة التي متر عرب احلدود 

االأملانية الهولندية.

واأو�صحت م�صادر ال�رشطة اأن 
رائحة املاريجوانا املختلطة 
املنبعثة  الكريهة  بالرائحة 
اجلوارب  االقدام  عرق  من 
الرجل  فتح  عندما  فاحت 
زجاج نافذة �صيارته. وبعد 
ال�رشطة  عرثت  التفتي�س 
بال�صتيكية  عبوات  عدة  على 
�صغرية مليئة باملاريجوانا 
حتت  خمباأ  جورب  داخل 
املجاور  االأمامي  املقعد 

ملقعد ال�صائق.

صاحبة أطول شعر يف العامل تدخل موسوعة جينيس

مهرب أملاني خيفي املارجيوانا يف جورب كريه الرائحة

اإلفي�س  االأمريكي  الروك  جنم  ت�صدر 
بري�صلي، على الرغم من مرور 30�صنة 
على وفاته، للعام الثاين على التوايل 
االأمريكية  "فورب�س"  جملة  الئحة 
يف  دخاًل  االأموات  امل�صاهري  الأكرث 
حققت  حيث  12املا�صية  ال  االأ�صهر 
اأعماله وا�صمه التجاري ما يقارب ال 
52مليون دوالر. واأ�صارت املجلة اإىل 
ان ما جمعه ا�صم بري�صلي تفوق على 
وامل�صهورين  االأحياء  املغنني  اأهم 
الذي  تيمربليك  جا�صنت  واأبرزهم 
دوالر،  44مليون  ال�صنة  هذه  جمع 
جنت  التي  مادونا  البوب  وجنمة 
ان  املجلة  ورجحت  40مليونًا. 
لوفاة  الثالثني  الذكرى  م�صادفة 
اأ�صطورة الروك هي التي �صاهمت يف 
واأغرا�صه.  اأعماله  مبيعات  ارتفاع 
نتيجة  تويف  بري�صلي  ان  اإىل  ي�صار 
عمر  1977عن  العام  يف  قلبية  اأزمة 
"فورب�س"  وذكرت  42عامًا.  يناهز 
املتحركة  الر�صوم  اأفالم  منتج  ان 
املرتبة  يف  حل  �صولز  ت�صارلز 
خالل  وجمع  الالئحة  على  الثانية 

ال�صنة املا�صية 33مليون دوالر، فيما 
هيث  ال�صاب  االأ�صرتايل  املمثل  جاء 
ليدجر الذي تويف يف كانون الثاين 
- يناير املا�صي يف املرتبة الثالثة 
20مليون دوالر.  اإذ جمع بعد وفاته 
رابعًا  اآين�صتاين  األربت  العامل  وحل 

واملمثل  دوالر(  18مليون   (
 ( خام�صًا  �صبيلينغ  اآرون 
جاء  فيما  دوالر(  15مليون 
�صو�س  الدكتور  املوؤلف 
دوالر(.  12مليون   ( �صاد�صًا 
لينون  املغني جون  واحتل 
املرتبة ال�صابعة ) 9ماليني 
اآندي  واملو�صيقي  دوالر( 
9ماليني   ( ثامنًا  وارهول 
املمثلة  حلت  فيما  دوالر( 
 ( تا�صعًا  مونرو  مارلني 
واملمثل  دوالر(  6.5ماليني 
 ( عا�رشًا  ماكوين  �صتيف 
6ماليني دوالر(، اأما املمثل 
الذي تويف يف  بول نيومان 
املا�صي  �صبتمرب   - اأيلول 
 (11 ال  املرتبة  يف  فحل 
واملمثل  دوالر(،  5ماليني 
 (12 ال  املرتبة  يف  دين  جامي�س 
املرتبة  كانت  فيما  دوالر(  5ماليني 
ال 13من ن�صيب املغني مارفن غاي ) 

3.5ماليني دوالر(.

زوج يطلب الطالق الأن زوجته ت�سربه يوميًاإلفيس بريسلي .. أكثر املشاهري األموات واألحياء دخاًل

طلب  ايرانيا  ان  ال�صبت  "اعتماد"  �صحيفة  ذكرت 
عليه  تنهال  زوجته  ان  موؤكدا  حمكمة  امام  الطالق 

بال�رشب كل م�صاء.
"اإنني  للقا�صي  بهروز  يدعى  الذي  االيراين  وقال 
عامل تنظيف يف فندق واأغادر مركز عملي يف �صاعة 
متاأخرة. لكن زوجتي ت�صك يف انني اذهب اىل مكان 

اخر قبل العودة اىل املنزل".
قال  القامة  الق�صري  الرجل  ان  ال�صحيفة  وا�صافت 
تنهال  املنزل  اىل  اعود  عندما  م�صاء  "كل  للمحكمة 
البنية  والقوية  القامة  الطويلة  زوجتي  علي 
موؤكدا  القا�صي  م�صاعدة  بهروز  وطلب  بال�رشب". 

انه ال يريد العودة اىل منزل الزوجية.

عنزة �سامية تقتن�س تاج اجلمال من املاعز 
النجدية

�صامية  عنزة  فاجاأت 
كافة ح�صور مهرجان 
جمال  ملكة  اختيار 
النجدية،  املاعز 
جلنة  اأ�صوات  ونالت 
جدارة  عن  التحكيم 
�صعيدة  لت�صبح 
ملكة  بلقب  احلظ 
بعد  املاعز،  جمال 
التاج  اقتن�صت  ان 
املاعز  من  واللقب 

بالعا�صمة  اقيم  الذي  املهرجان  ويف  النجدية 
ال�صعودية الريا�س، ويف ال�صورة عدد من احل�صور 
يلتقطون �صورا تذكارية للعنزة ال�صامية الفائزة يف 

امل�صابقة.

وردة بثالثني مليون دوالر

العا�صمة  ك�صفت 
اليابانية طوكيو بعد 
االأبحاث  من  20�صنة 
30مليون  كلفت  التي 
دوالر عن اأول 3وردات 
اللون  زرقاء  حقيقية 

يف العامل.
التي  ال�رشكة  وقالت 
الوردات  طورت 
ك�صف  التي  الثالث 
معر�س  يف  عنها 
اأقيم يف طوكيو  زهور 
التي  الزهور  هذه  ان 

جت�صد الغمو�س وبلوغ امل�صتحيل �صتكون معرو�صة 
للبيع يف ف�صل اخلريف املقبل.

الربيطانية ان  "ذي ديلي تلغراف"  واأفادت �صحيفة 
اإجراء  بعد  وزرعت  جينيًا  معدلة  الثالث  الوردات 
ال�صباغ  تطور  اإىل  اأدى  ما  اجلينات  اأحد  يف  تغيري 

االأزرق فيها.
اإنتاج الورود الزرق كان يعترب خالل  ي�صار اإىل ان 
فرتة طويلة اأمرًا م�صتحياًل، ولكن �رشكة يابانية يف 
ملبورن االأ�صرتالية تعنى بالتكنولوجيا البيولوجية 

للورود والنباتات طرحت الفكرة .
�صوق  فتح  يف  تاأمل  ال�رشكة  ان  ال�صحيفة  وذكرت 
عاملية لهذه الورود تقدر قيمتها باأكرث من 300مليون 
دوالر .ويذكر انه يف العام 1991، فاز فريق البحث 
لتطوير هذا النوع من الورود بامل�صابقة العاملية 
وطور  االأزرق  اللون  عن  امل�صوؤول  اجلني  عزل  يف 
منذ ذلك احلني جمموعة من الزهور املعدلة جينيًا 

والتي تظهر بع�صًا من اللون االأزرق
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الكلمة  بكل ما حتمله  معجزة طبية 
عن  ك�صف  ومقايي�س،  معنى  من 
الفرن�صي  القلب  جراح  تفا�صيلها 
الذي  كاربينتيري  األني  ال�صهري 
وب�صكل  �صت�صاهم  اأنها  على  اأكد 
من  املاليني  حياة  اإنقاذ  يف  كبري 
وهي  العامل،  حول  القلب  مر�صي 
قلب  اأول  ت�صميم  يف  جناحه  عن 
متطابق  ب�صكل  يخفق  ا�صطناعي 
و�صيتم  احلقيقي،  القلب  مع  متاًما 
نوعها  من  رائدة  جتربة  يف  زرعه 
مب�صاكل  امل�صابني  املر�صى  بداخل 
ثالثة  غ�صون  يف  القلب  ع�صلة  يف 
مهند�صون  وقال  االآن،  من  اأعوام 
بت�صنيع  قامت  التي  املجموعة  من 
األني يف  اإيربا�س و�صاعدوا  طائرات 
الذي  اجلديد  اجلهاز  لهذا  ت�صميمه 
اإلكرتونية  ا�صت�صعار  قطع  ي�صتخدم 
لتنظيم معدل نب�صات القلب وتدفق 
الدم اأنه اجلهاز االأقرب يف كل �صيء 
حتى االآن للقلب الب�رشي الطبيعي. 
الر�صوم  اإذا عر�صت   ": األني  واأ�صاف 
القلب،  جراحي  احد  على  البيانية 
لكن  ب�رشي.  قلب  اإنه  �صيقول  فاإنه 
هذا لي�س حقيقًيا، بل اإنها اجلراحة 

الرتقيعية ".
اأخذ  اأن هذا اجلهاز  اإىل  األني  واأ�صار 
على حد  منه عامني الأنه ال يطاق – 
ترتاوح  ا  اأ�صخا�صً يرى  اأن   – قوله 
 50 اأو   45 و   40 بني   ما  اأعمارهم 
تعر�صهم  ب�صبب  ميوتون  عاًما 
الأزمات قلبية حادة من دون احل�صول 
متاحة  تكون  ترقيعية  جراحة  على 
�صحيفة  وقالت  قلوبهم.  ال�صتبدال 
الك�صف  هذا  اإن  الربيطانية  التاميز 
يف  االأحدث  هو  الكبري  الفرن�صي 
االأطباء  بني  املحتدم  ال�صباق 
اأن  ميكن  مبتكر  جهاز  ت�صميم  نحو 

يتما�صي مع الـ 20 األف مري�س حول 
القادرين  غري  من  عام  كل  العامل 
اإجراء عمليات زرع قلب ب�صبب  على 

نق�س املتربعني.
اخلا�س  العمل  فريق  واأو�صح 
ت�صميم  مت  اأنه  األني  بالربوفي�صور 
الواليات  يف  ا�صطناعيني  قلبني 
"جارفيك  عليهما  اأطلق  املتحدة 
هناك  كانت  لكن  "اأبيوكور"،  و   "7
به  كان  فاالأول  بكليهما.  نواق�س 
اأ�صالك تربز من خالل اجللد واالآخر 
يحدث جلطات دموية ميكن اأن توؤدي 
الدماغية.   بال�صكتات  لالإ�صابة 
قام  الذي  "كارمات"  �رشكة  وقالت 
وعمالقة  األني  دكتور  بتاأ�صي�صها 
الدفاعية  املعدات  �صناعات 
 " االأوروبية  القارة  يف  واجلوية 
EADS "  اأنها باتت على مقربة من 

التغلب على تلك العقبات.
قطع  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت 

بالقلب  املوجودة  اال�صت�صعار 
اال�صطناعي اجلديد �صوف تنظم ب�صكل 
اأوتوماتيكي نب�صات القلب وت�صاعد 
على اكت�صاف احتياجات اجل�صم مثل 
واإرخائه  امل�صي  عند  االإيقاع  زيادة 
ونقلت  الراحة.  اإىل  اخللود  عند 
اأحد  فيليبي بوليتي،  ال�صحيفة عن 
اأخ�صائي علم املناعة الذي �صاهمت 
كابيتال"  "تروفيل  اخلا�صة  �رشكته 
 ": امل�رشوع  يف  يورو  مليون   5 بـ 
كي  الليل  منت�صف  يف  ا�صتيقظت  اإذا 
تذهب اإىل املرحا�س، فانك �صتكون 
يف حاجة لقلب ا�صطناعي كي تعرف 
على  �صتنهار  اأنك  اأو  الفور  على 

االأر�س ".
عند  حر�س  اأنه  علي  األني  اأكد  كما 
علي  اجلديد  القلب  لهذا  ت�صميمه 
االإ�صابة  من  حتمي  مبواد  تزويده 

باجللطات.

اإجناز طبي يطبق بعد ثالثة اأعوام

قلب إصطناعي إلنقاذ املرضى من املوت

نفذها  درا�صة  نتائج  ت�صري 
يوكال  جامعة  يف  الباحثون 
لو�س اأجنل�س( اىل  )كاليفورنيا – 
اأدائه،  بذروة  يتاألق  الدماغ  اأن 
ير�صو  عندما  ال�رشعة،  حيث  من 
بعدها،  عامًا.   39 على  العمر 
الرتاجع،  الدماغ  �رشعة  تبا�رش 
تراجع  �صبب  ويكمن  تدريجيًا. 
�رشعة الدماغ، بعد عتبة االأربعني 
عامًا، يف خ�صارة تدريجية ملادة 
وهي   ،)Myelin( مايلني  تدعى 
مادة عازلة موجودة على االأطراف 
على  وعالوة  الدماغ  الع�صبية يف 
عزل وحماية هذه االأطراف ت�صاعد 
انتقال  ت�رشيع  على  املادة  هذه 

اىل  ع�صب  من  الكهربائية  االإ�صارات 
تتاآكل  عندما  الفتة.  ب�صورة  اآخر، 
هذه املادة العازلة، يتباطاأ بالتايل 
بني  الكهربائية،  االإ�صارات  انتقال 

االأع�صاب.
النتائج  هذه  اىل  الباحثون  تو�صل 
احلركية  القدرات  فح�س  عرب 
ترتاوح  املتطوعني  من  ملجموعة 
�صمل  عامًا.  و80   23 بني  اأعمارهم 

الرنني  �صور  عرب  الفح�س 
مادة  �صالمة  املغناطي�صي 
ا�صتنتاج  جرى  حيث  "مايلني" 
اأن املعدل العمري، حيث ي�صل 
هو  �رشعته،  ذروة  اىل  الدماغ 
تنجح  ال  ذلك،  بعد  عامًا.   39
القدرات الت�صليحية للج�صم يف 
الطبيعي  التاآكل  التعوي�س عن 
تدهور  يف�رش  مما  املادة  لهذه 
الع�صبية،  الدماغ  خاليا  اأداء 

لناحية ال�رشعة.
عالوة على ذلك، ياأمل الباحثون 
هذا  ي�صاعدهم  اأن  االأمريكيون 
عالجات  تطوير  يف  االكت�صاف 
الذين  اأولئك  تخول  جديدة 
من  عامًا  اخلم�صني  عتبة  تخطوا 
اأداء  جيدة،  ع�صبية  بفعالية  العمر 

و�رشعة.  

سرعة الدماغ تتعلق بالعمر

الكافيني مفيد لت�سكني االوجاع

درا�صة  ذكرت 
حديثة  يابانية 
الكافيني  مادة  اأن 
تكون  اأن  ميكن 
لت�صكني  مفيدة 

االوجاع.
م�صادر  وذكرت 
اأن  اخبارية 
حثني  لبا ا
املعهد  فى 
للعلوم  الوطنى 
الفيزيولوجية فى 
اأوكازاكى مبقاطعة 

اأيت�صى تو�صلوا اإىل هذه النتيجة بعد حقن مادة الكافيني 
االن�صان حيث  عند  لالمل  احل�صا�س   TRPA1 بروتني  فى 

خفت حدته.
واأ�صافت اأن الباحثني بقيادة الربوف�صور يو�صيهريو كوبو 
حقنوا مادة اخلردل فى الربوتني لتن�صيطه على العمل ثم 
عادوا وا�صتخدموا الكافيني مرة اأخرى ملعرفة ما اإذا كان 

باإمكانه وقف ردة هذا الربوتني.

واالبواب  كونرتول" وال�سنابري  "الرميوت 
تنقل فريو�س الزكام

من  علماء  حذر 
االم�صاك  اأن 
التحكم  بجهاز 
"رميوت  بعد  عن 
الذى  كونرتول" 
لت�صغيل  ي�صتخدم 
اأو  التلفزيون 
الراديو  اأجهزة 
ت  ملكيفا ا و
حتى  اأو  املنزلية 
�صنابري  مل�س 
فى  املياه 
احلمامات واأبواب 
ي�صاعد  الثالجات 

علىً تف�صى وانتقال فريو�س الزكام.
وقال باحثون فى جامعة فرجينيا االمريكية اإن مل�س اأى 

من هذه اال�صياء ميكن اأن ينقل عدوى الفريو�س اإليك.
وذكرت �صحيفة بريطانية اأن اخلرباء فى اجلامعة مبنطقة 
منازل  فى  مواقع   10 على  جتارب  اأجروا  �صارلوتزفيل 

يقطنها 30 �صخ�صًا يعانون من الزكام.
االنفية  االفرازات  من  عينات  اأخذوا  العلماء  اأن  واأ�صافت 
يعانون  اأ�صحابها  كان  اإذا  ما  ومعرفة  لفح�صها  لهوؤالء 
من "احلّمة االنفية" اأو Rhinovirus وهو مر�س فريو�صى 
االنف  احتقان  عوار�صه  ومن  التنف�س  اأجهزة  ي�صيب 

واال�صابة باأمل احللق.
الطبقات  فى  يعي�س  اأن  ميكن  الفريو�س  اأن  هوؤالء  وقال 
نا�صطًا  ويظل  املختلفة  املنزلية  املقتنيات  من  العليا 

فيها حلواىل يومني.

فيتامني\ E\'' مفيد لل�سحة اإذا مت تناوله باعتدال

ذكرت درا�صة حديثة اأن فيتامني E"" مع اأنه يقلل من خطر 
اال�صابة باالمرا�س القلبية الوعائية لكن تناول جرعات 

كبرية منه يزيد احتمال النزف من االنف.
وقال الباحث ماريت ترابري من جامعة والية اأوريغن اإن 
الدموية  بالتخرثات  اال�صابة  يخف�س خطر   "E" فيتامني 
والنوبة القلبية واملوت املفاجيء، م�صريًا اإىل اأن تناول 
 "K" هو  اآخر  فيتامني  ن�صاط  يزيد  منه  عالية  جرعات 

املعروف عنه باأنه يلعب دورًا اأ�صا�صيًا فى تخرث الدم.
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 IôcGP  ô° j …ôµ°ùdÉH ΩC’G áHÉ°UEG
 ø«æédG

 øe  ~j~©dG  ¤EG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG
 ¢Vôe  É¡ÑÑ°ùj  »àdG  QGö``̀VC’G
 á°UÉNh  ÉgÉ°VôŸ  …ôµ°ùdG

 ¿ƒãMÉH  OÉ`̀aCG  ,Úæ÷Gh  ΩC’G  ≈∏Y
 âÑ«°UCG øjòdG ∫ÉØWC’G ¿CG ¿ƒ«µjôeCG

 ≈∏Y º¡JQ~b π≤J ÉÃQ πª◊G IÎa ‘ ôµ°ùdÉH º¡JÉ¡eCG
 âfÉc øjòdG ∫ÉØWC’G ™e áfQÉ≤ŸÉH IôµÑe IôcGP øjƒµJ

.ájOÉY º¡«a º¡JÉ¡eCG πªM IÎa
 øe GƒeôM øjòdG  ∫ÉØWC’G  ¿CG  á°SGQ~dG  í°VƒJh
 ¿ƒ©«£à°ùj  ’  IO’ƒ`̀dG  πÑb  ~j~◊Gh  Úé°ùchC’G

 .IôµÑe IôcGP ôjƒ£J kÉ° jCG
 É«fQƒØ«dÉc  á©eÉL  øe  ôjƒÑ«H  »°SGôJ  ä~cCGh
 ~j~◊Gh Úé°ùchC’G ‘ ¢ü≤f ç~ëj Ée~æY õ«ØjO
 ôjƒÑ«H O~– ⁄h .IôcGòdG ƒ‰ Ò¨j ¬fEÉa IO’ƒdG πÑb
 ¬H  äÉHÉ°üe  äÉ¡eC’G  âfÉc  ôµ°ùdG  øe  ´ƒf  …CG

 ∂dòch  ôµ°ùdG  øe  ÊÉãdGh  ∫hC’G  ÚYƒædG  øµdh
 ‘  ôµ°ùdG  äÉjƒà°ùe  ≈∏Y  É¡∏c  ôKDƒJ  πª◊G  ôµ°S

 .Ω~dG
 ∫ÉØWC’G IQ~b Ω~Y ¿CG á∏jƒW IÎa òæe ¿ƒãMÉÑdG ~≤à©jh

 Ω~Y  ¤EG  ™Lôj  º¡JÉ«M  øe  IôµÑŸG  IÎØdG  ôcòJ  ≈∏Y
 ∫ÓN ÚãMÉÑdG øµdh IôcGP øjƒµJ ∫ÉØWC’G áYÉ£à°SG
 ¿CG  ¤EG  äQÉ°TCG  I~j~L  äÉ°SGQO  ¿CÉH  GhOÉaCG  ´ÉªàL’G

.ô¡°TCG á©HQCG ºgôªYh QƒeCG ôcòJ ∫ÉØWC’G ¿ÉµeEÉH
 ΩÉeCG  ∑ƒjO  á©eÉL  øe  áãMÉH  »gh  ôjƒH  É«°ûjôJÉH  äQÉ°TCGh

 IôcGP  ¿ƒfƒµj  ∫ÉØWC’G  ¿CG  í°VƒJ  I~j~÷G  äÉ°SGQ~dG  ¿CG  ¤EG  ´ÉªàL’G
 øµdh  ºgôªY  øe  ‹hC’G  áæ°ùdG  ôNGhCG  ‘  Ú¨dÉÑdG  IôcGòd  á¡HÉ°ûe

 .Ú¨dÉÑdG ~æY ∫É◊G ƒg É‡ ´öSCG ¿ƒµj ¿É«°ùædG ∫~©e

 ¥QC’G øe ¢ü∏îàdG ≈∏Y ~YÉ°ùj RQC’G

 »àdG QGöVC’G øe ~j~©dG øe ºZôdÉH
 ,á«ª◊G ø©ÑàJ øŸ á°UÉNh RQC’G øY ±ô©J
 ájòZC’G  ∫hÉæJ  ¿CG  áãj~M  á°SGQO  äOÉ`̀aCG
 ≈∏Y ~YÉ°ùj RQC’G πãe äÉjƒ°ûædÉH á«æ¨dG

.¥QC’G øe ¢ü∏îàdG
 I~jôL  Ö°ùëH  á°SGQ~dG  äQÉ°TCGh
 øe Ò¨°U ≥Ñ£H áfÉ©à°S’G ¿CG  ¤EG ájGôdG
 ~b ,äÉYÉ°S ™HQCÉH ΩƒædG ~Yƒe πÑb RQC’G
 …òdG  ¥QC’G  øe  ¢ü∏îàdG  ≈∏Y  ~YÉ°ùj
 ¤EG º¡Fƒ÷ ~æY ¢UÉî°TC’G ¢ ©H Ö«°üj

.ΩƒædG
 áë°üdG Ωƒ∏Y á«∏c øe ¿ƒãMÉH ~cCGh
 á°SGQ~dG ¿CG á«dGÎ°SC’G Ê~«°S á©eÉL ‘
 ¢UÉî°TC’G øe áYƒª› ≈∏Y âjôLCG »àdG
 äÉÑLh º¡dhÉæàHh ,¥QC’G øe ¿ƒfÉ©j øjòdG
 ΩƒædG ~Yƒe πÑb ,äÉjƒ°ûædÉH á«æ¨dG RQC’G

 øe  Gƒ°ü∏îJ  º¡fCG  í° JG  ,äÉYÉ°S  ™HQCÉH
 ∫É◊G  ™e  áfQÉ≤e  ,π° aCG  πµ°ûH  ¥QC’G

.äÉjƒ°ûædÉH IÒ≤ØdG ájòZC’G ∫hÉæJ ~æY
 √òg ¿ƒ``c ∂``dP ¿ƒ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG Qô``̀ Hh
 õ«côJ  ™``aQ  ‘  ºgÉ°ùJ  äÉjƒ°ûædG
 »æ«eC’G  ¢ ª◊Gh  zÚfƒJhÒ°ùdG  ¿ƒeôg
 ¿Éà«FÉ«ª«c  ¿ÉJOÉe  Éªgh  ,zÉaƒàÑjÎdG{
 ‘  kGQhO  ¿ÉÑ©∏Jh  ,ï`̀ŸG  ‘  ¿ÉJOƒLƒe

.¿É°ùfE’G ~æY ΩƒædG çh~M
 º`̀¡`̀fCG ≈`̀∏`̀Y ¿ƒ`̀ ã`̀MÉ`̀ Ñ`̀ dG ~``̀cDƒ``̀jh
 øe  ~`̀ jõ`̀ ŸG  AGô````LEG  ‘  ¿hôªà°ù«°S
 á«ªch  ´ƒf  ~j~–  ¢Vô¨H  äÉ°SGQ~dG
 πÑb  É¡Á~≤J  π° Øj  »àdG  á«dÉãŸG  áÑLƒdG
 ÉÃ äÉÄØdG ∞∏àfl øe OGôaCÓd ΩƒædG ~Yƒe
 ¿CG ™bƒàj å«M ,…ôµ°ùdG »°Vôe ∂dP ‘
 .kÉ«FÉ¡f ¥QC’G øe ¢ü∏îàdG ≈∏Y ºg~YÉ°ùJ

 ~ÑµdG ∞q«∏J êÓY øe AõL ¿ƒg~dG ÖæéJ
 ∞∏àJ  å«M  ~ÑµdG  Ö«°üJ  á«°Vôe  ádÉM  »g  »gh  ~ÑµdG  ∞«∏àH  ¿hÒãc  ÜÉ°üj
 áé«àf  hCG  á«dƒëµdG  äÉHhöûŸG  ΩG~îà°SG  IÌc øe ~ÑµdG  ∞«∏J  ç~ëj IOÉYh ,  √ÉjÓN

.IQôµàŸG ~ÑµdG äÉHÉ¡àdG
 á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG ¢ ©H ¥É°ûæà°SG áé«àf ç~ëj ~b ~ÑµdG ∞«∏J ¿CG AÉÑWC’G ~cDƒjh
 ä’É◊G …ODƒJh õ«cÎdG Ω~Yh ∞©° dÉH …~ÑµdG ∞«∏àdG ≈°Vôe øe ÒãµdG ÜÉ°üjh ,
 , áXƒë∏e ¢VGôYCG É¡æY ÖÑ°ùàj ’ »àdG ä’É◊G ¢ ©H É° jCG ∑Éægh IÉaƒdG ¤EG áe~≤àŸG

. ¢VÉjôdG I~jôL äôcP Éªc
 º«∏°ùdG  AGò¨dG  ≥jôW  øY  ¬«a  ºµëàdG  øµÁ  ∞«∏àdG  êÓY  ¿CG  ¤EG  AÉÑWC’G  Ò°ûjh
 ÖæŒh  πëædG  π°ùY  É°Uƒ°üNh
 äÉ«ªc  ∫hÉæJh  ¿ƒg~dG
 äGhGö``̀ ``̀ÿG ø``̀e
 ∫hÉæJh  áLRÉ£dG
 äGOÉ```°``` ```e
 I~`̀°`̀ù`̀cC’G
 ∫hÉ``̀ æ``̀ Jh
 ¢`̀  `̀ ©`̀ H
 äÉ`̀Yô`̀L
 AGh~``````dG
 »````̀à````̀dG
 ±ö``ü``J
 ø``````````e
 . Ö«Ñ£dG

 ∂eÉ¶Y Iƒb ô°S { O { ø«eÉà«a
 ≈àM IÒÑc IQƒ°üH É¡Ø©°Vh ΩÉ¶©dG á°TÉ°û¡d ø°Vô©àj äG~«°ùdG øe Òãc
 O { ÚeÉà«a ‘ øªµj ΩÉ¶©dG áë°U ô°S ¿CG ø∏¡éj Ée kGÒãch ,ÜÉÑ q°ûdG á∏Môe ‘
 ∂ª°ùdG âjR ƒg O ÚeÉà«ØH á«æ¨dG QOÉ°üŸG ÌcCG øe ¿CG ΩÉ¶©dG AÉÑWCG ~cDƒjh  {
 ºY~ŸG Ö«∏◊G πãe O ÚeÉà«ØH áªY~ŸG ájòZC’Gh øjOô°ùdGh ¿ƒŸÉ°ùdG ∂ª°Sh
 á©°TC’ Úe~≤dGh øj~«dG ¢ jô©àH í°üæj Éªc  .z¢VÉjôdG{ I~jôL äôcP Éªc ,
 ¢Vô©àdG  äÉbhCG  π° aCGh  É«YƒÑ°SCG  äGôe3  kÉÑjô≤J  ≥FÉbO10  5-  I~Ÿ  ¢ùª°ûdG

ôcÉÑdG ìÉÑ°üdG âbh ¢ùª°ûdG á©°TC’

 πFGƒ°ùdÉH º°ùédG ±ÉØL ≈∏Y »Ñ∏¨J
 πFGƒ°ùdG  á«ªµH §ÑJôJ »àdG  º°ù÷G ±ÉØL øe ¿ƒfÉ©j ÜÉÑ°ûdG  øe Òãc

. ~∏÷G ‘ áfƒ°ûNh ±ÉØL IQƒ°U ‘ ô¡¶j …òdGh , ádhÉæàŸG
 AÉŸG  øe  I~«L  QOÉ°üe  ¤EG  êÉà–  ±ÉØ÷G  á∏µ°ûe  ¿CG  AÉÑWC’G  Ò°ûjh
 ÖÑ°ùdG øe ~cCÉàdG Öé«a Ú©e ƒ° Y ±ÉØL ÉeCG , ôFÉ°ü©dGh äGhô° ÿG …OÉ©dG
 ¢üëa πªY Öéj { ±ÉØ÷G { øe ≈fÉ©j øe πc ≈∏Yh , √ÉØ°ûdG á≤£æe kÉ°Uƒ°üNh

 , áë°üdG øe ~cCÉà∏d »ÑW

 ïª∏d Ω~dG ≥a~J ≈∏Y ~YÉ°ùj hÉcÉµdG

 »àdG  ~FGƒØdG  øe  ~j~©dG  ¤EG  áaÉ°VEG
 É¡ªgCG ~©j »àdGh ¿É°ùfEÓd hÉcÉµdG É¡∏ªëj
 øŸ  á«°ùØædG  ádÉ◊G  ≈∏Y  »HÉéjE’G  ÉgÒKCÉJ
 AÉNÎ°S’ÉH  Qƒ©°ûdG  á°UÉNh  É¡dhÉæàj
 I~j~L äÉ°SGQO äOÉaCG ,ÜÉ°üYC’G Ah~gh
 øe ¢UÉN ´ƒf  ~YÉ°ùj  ¿CG  ~≤à©ŸG  øe ¬fCG

 ôNDƒjh ïŸG ∞FÉXh IAÉØc ™aQ ‘ hÉcÉµdG
.ôª©dG ‘ ¿É°ùfE’G Ω~≤J ™e ÉgQƒg~J

 ¿ƒãMÉH  É¡e~b  »àdG  ôjQÉ≤àdG  ä~cCGh
 á«µjôeC’G á«©ªé∏d …ƒæ°ùdG ´ÉªàL’G ‘
 ƒµ°ù«°ùfGôa  ¿É°S  ‘  Ωƒ∏©dG  Ω~≤àd
 IOÉŸ  ¿CG  á«æjôëÑdG  âbƒdG  I~jôL Ö°ùëHh

 ΩÉg  QhO  hÉcÉµdG  ‘  OƒLƒŸG  ∫ƒfÉaÓØdG
 öûÑj  ÉÃQh  ïŸG  ¤EG  Ω~dG  ≥a~J  IOÉjR  ‘

 .ájƒe~dG á«YhC’G πcÉ°ûe ¢ ©H êÓ©H
 Ö£dG  á«∏c  øe  ~dÉfh~cÉe  ¿ÉjCG  ΩÉbh
 á°SGQO AGôLEÉH É«fÉ£jôH ‘ ΩÉ¡¨æJƒf á©eÉL
 á©°TC’ÉH ¢üëa AGôLEÉH É¡dÓN ΩÉb IÒ¨°U
 ø°ùdG äGÒ¨°U äÉHÉ°ûdG øe O~Y á¨eOC’
 »æ¨dG  hÉcÉµdG  ∫hÉæàd  ¿Éc  GPEG  Ée  áaô©Ÿ
 á«aô©ŸG ø¡JGQ~b ºYO ‘ IOÉaEG ∫ƒfÉaÓØdÉH

.áÑ©°U á«ægP ΩÉ¡e á¡LGƒe ‘
 ºZQ  ≈∏Y  ¬`̀fCG  ~dÉfh~cÉe  í°VhCGh
 ‘  ø``gAGOCG  ø°ùëj  ⁄  ÜhöûŸG  ¿CG  øe
 ¤EG  Ω~`̀dG  ≥a~J  OGR  ¬`̀fCG  ’EG  äGQÉÑàN’G
 çÓK  ¤EG  ÚàYÉ°S  øe  ìhGÎ`̀J  I~Ÿ  ïŸG

.äÉYÉ°S
 øe ~jõe AGôLEG ¿CG ~≤à©j ¬fCG ¤EG QÉ°TCGh
 øe Ω~dG ≥a~J IOÉjR ¿CG í°Vƒj ~b çÉëHC’G
 øjòdG ∂ÄdhCGh ø°ùdG QÉÑc ~«ØJ ¿CG øµªŸG
 ¥ÉgQE’G πãe á«aô©e πcÉ°ûe øe ¿ƒfÉ©j

 .IÒ¨°üdG á«ZÉe~dG äÉàµ°ùdG ≈àMh

 z¿õ«à°S  ∂«∏HÉH{  á«©ªL  äQ qò``̀M
 QGöVC’G  øe  ∂∏¡à°ùŸG  ájÉª◊  á«µjôeC’G
 É¡e~îà°ùj  »àdG  ¢ùcƒJƒÑdG  IOÉŸ  áª«°ù÷G
 ~«YÉéàdG AÉØNE’ ⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ ÚjÓŸG
 ∂«∏HÉH{  á«©ªL  â≤∏WCG  ~≤a  ,ÈµdG  QÉ`̀KBGh
 ÊhÎµd’G É¡©bƒe ≈∏Y á° jôY z¿õà«°S
 á«µjôeC’G  ájhOC’Gh  ájòZC’G  IQGOEG  ÖdÉ£J
 äÉcöûdG  ΩGõ`̀dEÉ`̀ H  á``̀ jhOC’G  ÖbGôJ  »àdG
 ¤EG  É¡JÉéàæe  Iöûf  ‘  IQÉ°TE’ÉH  áéàæŸG
 ø≤◊ÉH  á≤∏©àŸGh  zÉfÉ«MCG  á∏JÉ≤dG{  ôWÉîŸG
 ¿CG  ¤EG  á° jô©dG  äQÉ°TCGh  ,¢ùcƒJƒÑdÉH
 â–  ¬≤jƒ°ùJ  …ôéj  …ò`̀ dG-  ¢ùcƒJƒÑdG
 -áéàæŸG  äÉcöû∏d  É≤ah  áØ∏àfl  äÉ«ª°ùe
 ∫ƒ©ØŸG  I~j~°T  áeÉ°S  IOÉe  π°UC’G  ‘  ƒg
 ,zQƒfÉ«°ùdG{ º°S øe Iôe ¿ƒ«∏e 40 iƒbCGh
 ≈ª°ùJ  ÉjÒàµH  ÉgRôØJ  áeÉ°ùdG  IOÉŸG  √ògh
 ¢Vôe  øY  ádhDƒ°ùŸG  »g  zΩƒ«æ«dƒJƒH{
 áHÉ°UE’G  øµÁ  …ò`̀dG  ,πJÉ≤dG  ºë∏dG  π∏–
 øµd  ,I~°SÉa  äÉÑ∏©e  ∫hÉæJ  ≥jôW  øY  ¬H
 äÉYôéH  ¬æ≤M  ”  GPEG  ø qµÁ  ¢ùcƒJƒÑdG  º°S

 ¬LƒdG  äÓ° Y  Ö«°üj  ¿CG  ájÉ¨∏d  áØØfl
 AÉØNEG  ¤EG  …ODƒ`̀ j  É‡  π∏°ûdÉH  áa~¡à°ùŸG
 áà°S  hCG  á°ùªN I~Ÿ  ÒÑc ~M ¤EG  ~«YÉéàdG
 ≈∏Y á«©ª÷G äO~°T É¡à° jôY ‘h ,ô¡°TCG
 íª°ùJ ⁄ á«µjôeC’G AGh~dGh ájòZC’G IQGOEG ¿CG
 Oh~fi O~Y ‘ iƒ°S ¢ùcƒJƒÑdG ΩG~îà°SÉH
 èæ°ûàdG  É¡æ«H  øe  á«LÓ©dG  äÉ≤«Ñ£àdG  øe

 hCG  ±ÉàcC’Gh  ≥æ©dG  äÓ° ©d  …OGQEGÓ`̀ dG
 ~FGõdG  ¥ô©àdGh  ¿ƒØé∏d  ájOGQEGÓdG  áØLôdG
 øe É¡≤∏b øY á«©ª÷G âHôYCGh ,Ú£HE’G â–
 iôNCG AGõLCG ‘ ¢ùcƒJƒÑdG ΩG~îà°SG ä’ÉM
 IÒ£N ÖbGƒY ¬æY ºéæJ ¿CG øµÁ º°ù÷G øe
 ‘ äÉHƒ©°U hCG »°ùØæàdG RÉ¡÷G π∏°T πãe

.…ƒFQ ÜÉ¡àdG ¤EG ∫ƒëàJ ¿CG øµÁ ™∏ÑdG

z¢ùcƒJƒÑdG{ ø≤M ôWÉîe øe á«ÑW äGôjòëJ
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 á«∏jRGÈdG  IôµdG  Ωƒ‚  øe  Éª‚  zƒjQÉehQ{  Èà©j
 z¬«∏«H{ QGôZ ≈∏Y QÉÑµdG ÚÑYÓd É¡FÉ£Y ∞éj ’ »àdG
 ‘ É«dÉY zÉÑeÉ°üdG{ ájGQ Gƒ©aQ ø‡ º¡dÉãeCGh zƒµjR{h
 á«gG~dG ÖYÓdG zƒjQÉehQ{ .á«ŸÉ©dGh ájQÉ≤dG ä’ƒ£ÑdG
 ‘  ~dh  zÉjQÉa  GRRƒ°S  …O  ƒjQÉehQ{  »≤«≤◊G  ¬ª°SG
 29  ‘ πjRGÈ∏d ájOÉ°üàb’G áª°UÉ©dG  zƒ«fÉéjO ƒjQ{

.1966 »ØfÉL

ájhôµdG Iô«°ùªdG ájG~H
 …O  ƒ`̀ jQ{  áæj~e  ‘  QƒædG  zƒ`̀ jQÉ`̀ ehQ{  öüHCG
 AGô≤Ø∏d »M ƒgh zÉæ«HÓ«a{ ¢ùM ‘ ~j~ëàdÉHh zhÒfÉL
 ìÉ°ùªc  ìÉÑ°U  ‘  πª©a  √ô≤a  á∏FÉY  øe  ƒjQÉehQ
 GÒãch ™æ°üe ¢SQÉM ¿Éµa √~dGh ÉeCG äGQÉ«°ùdG êÉLõd
 ÉeCG  ¬à∏FÉ©d  ∫ÉŸG  Òaƒàd  á«aÉ°VEG  äÉYÉ°S  πª©j  ¿Éc  Ée
 òæe Oôªàe ƒgh ,AÉ«æZC’G äƒ«H ‘ áeOÉN âfÉµa ¬J~dGh
 ¿É£«°ûdG{  ¬fCÉH  ¬æY  ∫ƒ≤àa  ¬J~dGh  ¬Ø°üJ  Éªc  ô¨°üdG
 ¬àÑgƒe øY ÜÉ≤ædG ∞°ûc ‘ ƒjQÉehQ CG~Hh ,zÒ¨°üdG
 ÉMöùe zhÒfÉL …O ƒjQ{ ábRCG âfÉch É«Ñ°U ¿Éc Ée~æY
 ~æY  zƒjQÉehQ{  â«°U  ´GPh  É¡«∏Y  ¬JÉYG~HEG  Ω~≤«d
 ≈àM zÉjQ’hG{ …OÉf ÚÄ°TÉf ¤EG º° fÉa ÖgGƒŸG ‘É°ûc
 IÉ«M ‘ á«îjQÉJ IGQÉÑe ‘h ÜÉÑ°ûdG áLQO ¤EG π°Uh
 ÚH  ≈°ùæJ  ’  IGQÉÑe  Ö©d  Ée~æY  zƒjQÉehQ{  Ò¨°üdG
 â¡àfGh  zÉeÉb  …O  ƒµ°SÉa{  ÜÉÑ°T  h  zÉjQ’hG{  ÜÉÑ°T
 A»°T’  πHÉ≤e  ±G~gCG  á©HQCÉH  zƒjQÉehQ{  ≥jôa  RƒØH
 OÎJ  º∏a  zƒjQÉehQ{  Iõé©ŸG  ™«bƒàH  ±G~gC’G  ™«ªLh
 áÑgƒŸG √òg ™e ~bÉ©àdG ‘ zÉeÉb …O ƒµ°SÉa{ …OÉf IQGOEG
 ⁄É©∏d  ∫ƒ≤«d  á°UôØdG  ~Lhh  áHƒéYCÓd  ß◊G  º°ùàHGh

 .ºµ«dEG ΩOÉb ÉfCG ™ªLCG

 ∞°ûàµj zÉeÉZ …O ƒµ°SÉa{
ô«°ü≤dG

 …O  ƒµ°SÉa{  `d  ∫hC’G  ≥jôØ∏d  zƒjQÉehQ{  º° fGh
 -  84  ÚH  Ée  IÎØdG  ‘  ≥jôØdG  ±G~g  íÑ°UCGh   zÉeÉZ
 Éa~g 20 ~«°UôH …Qh~dG ±G~g ¿Éc 86 ΩÉY »Øa 88
 9 Éa~g 17 `Hh É° jCG ±G~¡dG Ö≤d RôMCG 87 º°Sƒe ‘h
 ,zƒZƒa  ÉJƒH{  …OÉf  Ö≤∏dG  πeÉM  ∑ÉÑ°T  ‘ âfÉc  É¡æe
 íÑ°UCG z∫hDƒ«°S{ äÉ«ÑŸhCG ‘ G~j~–h 1988 ΩÉY ‘h
 ±G~gCG  6  RôMCG  …òdG  Ò°ü≤dG  Gòg  øY  ç~ëàj  ⁄É©dG
 í«ë°Uh á«FÉ¡ædG IGQÉÑª∏d ¬∏°UhCGh »∏jRGÈdG Öîàæª∏d
 »FÉ¡ædG ≈∏Y »à«aƒ°ùdG OÉ–’G ΩÉeCG äöùN πjRGÈdG ¿CG

 .¬àª∏c ∫Éb ±G~¡dG zƒjQÉehQ{ ¿CG ’EG z1`2{ áé«àæH

 ~«°S ∞£îj zøaƒg~æjCG{
18 `dG á≤£æe

 áÑgƒe  ∑Éæg  ¿CG  á«HhQhC’G  áj~fC’G  â©æàbG  Ég~©Hh
 É¡Ø£N IÒ¨°üdG  áj~fC’G  ≈∏Yh ∫ƒ∏◊G  ±É°üfCG  πÑ≤J’
 á£ëŸG »g G~ædƒg âfÉc Ó©ah ÉgÒZ É¡≤Ñ°ùj ¿CG  πÑb
 ê qƒàe ƒgh π£ÑdG  π°Uhh zƒjQÉehQ{ IÉ«M ‘ I~j~÷G
 ‘ ±~g 200 ÖMÉ°U ƒgh ’ ∞«ch zÉÑeÉ°ùdG{ Iôc øe
 ~«°S ¬fCG Ég~©H âÑKCÉa ÚaÎëŸGh IGƒ¡dG ™e IGQÉÑe 247
 ™e äÉjQÉÑe á°ùªN ∫hCG  ∫ÓNh ,öûY á«fÉªãdG  á≤£æe
 IOhôH ºZQh ±G~gCG  6 πé°S zøaƒg~æjEG{ ~j~÷G ¬≤jôa
 ≥°TÉY  zƒjQÉehQ{  ¿CG  ’EG  ÚMGƒ£dG  OÓH  ‘  ¢ù≤£dG
 ádƒ£ÑdG  ’EG  ¬≤jôa  Oƒ≤j  ¿CG  ´É£à°SG  ôëÑdGh  ¢ùª°ûdG
 ÚHƒgƒŸG  á°SQ~e  øe  á°ùaÉæŸG  Iƒb  ºZQ  ΩGƒYCG  áKÓãd
 ÉaG~g ¬°ùØf ê qƒJ É‰EGh §≤a Gòg ¢ù«dh z¢ùcÉLCG{  …OÉf
 zƒjQÉehQ{ `d ¿ƒµj ∂dòHh çÓãdG äGƒæ°ùdG √òg ∫ÓN

.zøaƒg~fCG{  ™e  IÒ°ùe  ∫ÓN Éa~g  135

 zÉ«fƒdÉàc{ ¢VQCG áHƒ°üN π¨à°SG
 ¬JÉbÉW ô«éØàd

 ºéædG Gòg ¿CG á«HhQhC’G áj~fC’G QÉÑc âæ≤jCG Ég~©Hh
 ô¡°TCG  ´É£à°SG  Ó©ah  ,º¡æ«H  ¬fÉµe  ¿ƒµj  ¿CG  Öéj
 ~Lhh ,ÊÉÑ°SE’G  záfƒ∏°TôH{  …OÉf  ÉgÉæZCGh  ⁄É©dG  áj~fCG
 ¬JÉYG~HEG QÉ¡XE’ áÑ°üN ¢VQCG zÉ«fƒdÉàc{ ‘ zƒjQÉehQ{
 Ò¡°ûdG  ºéædG  ¬Ø°ûàcG  Ée  zƒjQÉehQ{  áYhQ  øe  OGRh
 π©a  Ég~æYh  ¬«a  z∞jhôc  ¿Égƒj{  ôj~≤dG  ÜQ~`̀ŸGh
 …òdG zQGRÉàdÉH{ ¬æWGƒe ºbQ ∫OÉ©a Ö©°üdG zƒjQÉehQ{
 ™HQCG  zƒjQÉehQ{  πé°Sh  Éa~g  348  º°Sƒe  ‘  πé°S
 z~jQ~e ƒµà«∏JCG{h z~jQ~e ∫ÉjQ{ ‘ z∂jôJÉg{ äÉ«KÓK
 ºbôdG º£ëj ∂dòHh ,zÉfƒ°SÉ°ShCG{h zOG~«°Sƒ°S ∫ÉjQ{h
 3 ≥≤M …òdG zõ«°ûfÉ°S ƒZƒg{ z∫ÉjôdG{ ºéæd »°SÉ«≤dG
 áMÉ°S  záfƒ∏°TôH{  í°ùàcGh  .~MGh  º°Sƒe  ‘  äÉ«KÓK
 ¤EG  π°Uhh á«dÉààe  º°SGƒe  4  ádƒ£ÑdG  ≥≤Mh zÉ¨«∏dG{
 ΩÉeCG  ÉgöùN  »àdGh  ¿Éfƒ«dG  ‘  É`̀HhQhCG  ádƒ£H  »FÉ¡f

.z0`4{ ¿Ó«e

 ájG~Hh ÉµjôeCG ≈dEG IOƒ©dG
πcÉ°ûªdG

 √OÓH  Öîàæe  ™e  ÉµjôeCG  ¤EG  zƒjQÉehQ{  π≤àfGh
 ™æ°Uh  ±G~`̀ gCG  5  πé°S  ¿CG  ~©H  ⁄É©dG  ¢SCÉc  ≥≤Mh
 ™e  zƒjQÉehQ{  π°ûa  ÉµjôeCG  ~©Hh  zƒàÑ«H{  á≤«aôd  3
 ~©H  ájOÉf  ™e  √ÒÑc  ¬°SÉµàf’  ¢Vô©Jh  záfƒ∏°TôH{
 z∞jhôc{  ÚH  Qƒ`̀eC’G  äAÉ°Sh  √OÓÑd  Úæ◊G  CG~H  ¿CG
 ÖjQ~àdG zƒjQÉehQ{ ôégh ¬àdÉ≤à°SG Ω~bh ,záfƒ∏°TôH{h
 Ée  ¬d  ¿Éc  Ó©ah  zƒ¨æ«eÓa{  …OÉæd  ¬JQÉYEÉH  ÖdÉWh
 π£ÑdG Gò¡H GÒãc ¿ƒÑYÓdG ìôa zƒ¨æ«eÓa{ ‘h .~jôj
 ÉLôØàe ∞≤j ¿Éc zƒjQÉehQ{ ¿CG ’EG ÒgÉª÷G äö Mh
 OGORGh ÅWÉ°ûdG Iôc ’EG ¬ŒGh øjQÉªàdG ôégh Ö©∏ŸG ‘
 á«≤Ñc  ¬∏eÉ©J  âfÉc  IQGOE’G  ¿CG  ’EG  ÒgÉª÷G  Ö° Z
 â≤∏WCÉa  ¬JÉÄaÉµe  ’h  ¬ÑJôe  øe  º°üîJ  º∏a  ¬FÓeR
 ƒjQÉehQ  ¿C’  (Éfƒ°ùdG  ÖMÉ°U)  »≤d  áaÉë°üdG  á«∏Y
 ¥ôY  øe  ¬bRQ  »æéj  ÉªgÓc  Éfƒ°ù∏d  πfi  ÖMÉ°Uh
 πjRGÈdG  ‘  ájh~e  áë«° a  äô¡X  Ég~©Hh  øjôNB’G
 Ú∏Ø£d  ÜC’G  ƒjQÉehQ  ÚH  á«YöT  ÒZ  ábÓY  øYh
 ¥Ó£dG  zÉµ«fƒe{  ¬àLhR  âÑ∏Wh  á«∏jRGôH  AÉæ°ùMh
 ,Q’hO ¿ƒ«∏e 7 i~©àJ »àdG zƒjQÉehQ{ IhôK ∞°üfh

 ¿CG  πHÉ≤e  zÉµ«fƒe{h  zƒjQÉehQ{  ÚH  ¥Ó£dG  ç~Mh
 πcÉ°ûe  ~©H  Q’hO  ¿ƒ«∏e  1.5  ≈∏Y  ¬àLhR  π°ü–
 …OÉf  ΩÉeCG  zƒjôdG{  ádƒ£H  zƒ¨æ«eÓa{  öùN  ¥Ó£dG
 πH ¬∏°ûØH zƒjQÉehQ{ øeDƒj ⁄ ∂dP ™eh z»°ù«æeƒ∏a{
 ¤EG  Q’hO ∞dCG  100  øe …ô¡°ûdG  ¬ÑJôe IOÉjõH  ÖdÉW

 .Q’hO  ∞dCG  15

 ¢ü∏dG{ ¢ aôj z…ô««fGQ{
z∞jô°ûdG

 øe  ~j~÷G  ¬LGhR  ™e  I~j~L  IÉ«M  zƒjQÉehQ{  CG~H
 ‘ π° ØdÉH zƒjQÉehQ{ É¡d øj~j Ée ÉªFGO »àdG z∫É«fGO{
 äÉjQÉÑe 4 ’EG Ωƒj 78 ∫ÓN Ö©∏j ⁄h ¬fRGƒJ IOÉ©à°SG
 qº° d á≤Ø°U zÉ«°ùædÉa{ ¢Vô©a ,±G~gCG 5 É¡«a πé°Sh
 ¢ aQ zƒ¨æ«eÓa{ øµd ,1997 ΩÉY z∞jöûdG ¢ü∏dG{
 Q’hO  ∞dCG  100  ≠dÉÑdG  zƒjQÉehQ{  ÖJGQ  ¿C’  ¢Vô©dG
 50 `H πÑ≤j ¿CG á«∏©a ÜÉgòdG zƒjQÉehQ{ OGQCG GPEGh ÒÑc
 ¿ƒæª° j ’ º¡a IQÉYEG ~≤©dG ¿ƒµj ¿CGh §≤a Q’hO ∞dCG
 I~j~÷G zƒjQÉehQ{ áLhõd ¿Éc ~bh ,±ôé©àŸG Gòg ìÉ‚
 OÉ©à°SGh  zƒjQÉehQ{  πÑ≤a  ¢Vô©dÉH  ¬YÉæbE’  ÒÑc QhO
 zƒjôdG{ á≤£æŸ ±G~¡dG íÑ°UCGh ∫ÉëŸG ≥≤Mh ¬≤jôH ºéædG
 πé°S 1998 ΩÉY øe ¢SQÉe ô¡°T ‘h Éa~g 18 πHÉ≤e
 …OÉf  ÖdÉ£a  zƒ≤æ«eÓa{  ™e  áFÉŸG  ¬a~g  zƒjQÉehQ{
 ¬jOÉæd  zƒjQÉehQ{  IOƒ`̀Yh  .IQÉ`̀ YE’G  AÉ¨dEG  zÉ«°ùædÉa{
 ,z…Ò«fGQ{  ≥jôØdG  ÜQ~e  ™e  zÉ«°ùædÉa{  ‘  Ω~£°UG
 ™°VƒdG ∂Ñé©j ⁄ GPEG ∑~Mh ∂d ÜQ~e â°ùd" ∫Éb …òdG

.zƒ¨æ«eÓa{ ¤EG OÉYh ∑~jQCG ’ ÉfCG πMQÉa

 ΩÉ¨fCG ≈∏Y ¢übGQ ..zƒjQÉehQ{
±G~gC’G

 ¬fCG  zƒjQÉehQ{  âÑKCG  ÚKÓãdGh  á°ùeÉÿG  ø°S  ‘
 Ö©∏ŸG  πNGO  √Gƒb  πµH  ™àªàj  ¬`̀fCGh  áª≤dG  ‘  ∫GRÉ`̀e
 É¡«a ¬LGƒj Iôe πµH ÖîàæŸG ò≤æe ¬∏©L Ée Gògh ¬LQÉNh
 GO ƒµ°SÉa{ ¬≤jôØd áëHGôdG ábQƒdG ∂dòch ,äÉHƒ©°üdG
 zQƒ°SƒcÒe{  ¢SCÉc  »àdƒ£ÑH  ¬©e  RÉa  …òdG  zÉeÉZ
 CG~°üj ’ …òdG π£ÑdG ±G~gCG π° ØH á«∏jRGÈdG ádƒ£ÑdGh
 .±G~gC’G  ΩÉ¨fCG  ≈∏Y  ¢übGôdG  á«∏jRGÈdG  IôµdG  ∂∏eh
 ¬fCG I~j~L Iôe zƒjQÉehQ{ »∏jRGÈdG »ŸÉ©dG ºéædG ~cCGh
 Ée~æY É¡æY AÉæ¨à°S’G øµÁ ’ IQhöVh »FÉæãà°SG ÖY’
 ≈∏Y πjRGÈdG ádƒ£ÑH RƒØ∏d zÉªZ GO ƒµ°SÉa{ ¬≤jôa OÉb
 ‘  z3-1{  á«fÉãdG  áLQ~dG  øe  zƒfÉàjÉc  ¿É°S{  ÜÉ°ùM
 Ö©∏e  ≈∏Y  Éª¡æ«H  âjôLCG  »àdG  IOÉ©ŸG  á«FÉ¡ædG  IGQÉÑŸG
 ∞dCG  78  Égö Mh  zhÒfÉL  …O  ƒjQ{  ‘  zÉfÉcQÉe{
 ‘  ¬≤jôØd  ådÉãdG  ±~¡dG  zƒjQÉehQ{  πé°Sh  .êôØàe

 .53 á≤«b~dG

 IQÉ≤dG »a ΩÉ©dG ÖY’
á«HƒæédG á«µjôeC’G

 ™bh É¡d ¿Éc zƒjQÉehQ{ É¡©æ°U »àdG äÉ≤dCÉàdG √òg
 "¢ù«jÉÑdG" áØ«ë°U ¬JQÉàNÉa Ω~≤dG Iôc ⁄ÉY ‘ …h~e
 ,á«Hƒæ÷G á«µjôeC’G IQÉ≤dG ‘ ΩÉ©dG ÖY’ á«fGƒZQhC’G
 õcôŸG  ¿CG  kÉª∏Y  ïjQÉàdG  i~e  ≈∏Y  »∏jRGÈdG  ÖîàæŸG
 zƒjQÉehQ{  RÉàÁh  .95  ~«°UôH  z¬«∏«H{  ¬H  OôØæj  ∫hC’G
 á≤£æe πNGO ¬JÉcô–h á∏FÉg áYöùHh IÒÑc á«f~H Iƒ≤H
 ¬∏¡°S ¬àª¡e π©Œ Ö∏©ãdG äÉcô– ¬Ñ°ûJ »àdGh AGõ÷G
 ~bh ,"∞jöûdG ¢ü∏dG" `H »ª°S Gòd ±G~gC’G OÉ«£°UG ‘
 πÑb ∫GõàY’G ‘ ôµØj ’ ¬fCG  ¬«Ñfi zƒjQÉehQ{ ¿CÉªW
 á«FGòZ  á«ªM  ™Ñàj  ¬fCG  ÉaÎ©e  ÚKÓãdGh  á©HÉ°ùdG  ø°S

.áª°S~dG OGƒŸG øY oG~«©H

 ±~¡dG ¬∏«é°ùJ ~©H ∫GõàY’G
1000 ºbQ

 ƒµ°SÉa{  …OÉf  ¤EG  2005  áæ°S  zƒjQÉehQ{  OÉYh
 ±~g 32 É¡dÓN πé°S IGQÉÑe 44 ¬d Ö©d …òdG zÉeÉéjO
 ∑G~fCG √ôªYh Éa~g 22 ~«°UôH ±G~¡dG Ö≤∏H É¡dÓN êƒJ
 ¿CG ôc~j .Iôj~à°ùŸG ⁄ÉY ‘ á«éjQÉJ á≤HÉ°S ‘ áæ°S 39
 º°Sƒe »µjôeC’G  z»eÉ«e{  `d  Ö©d zƒjQÉehQ{ ÖYÓdG
 Ö©dh   IGQÉÑe  29  ‘  Éa~g  22  É¡«a  πé°Sh  2006
 ¤EG Oƒ©j Ég~©H É° jCG h ‹GÎ°SC’G z~«∏jOCG{ …OÉæd É° jCG
 2007 º°Sƒe ¬«dEG IOƒ©dG Oƒ©J »àdG zÉeÉZ …O ƒµ°SÉa{
 1000 ºbQ ±~¡dG ¬∏«é°ùàH ¬d RÉ‚EG RôHCG ¬©e ≥≤ëjh

 .¬JÒ°ùe ‘

..Qƒ£°S »a zƒjQÉehQ{
 1988 ¤EG 1984 ΩÉY øe zÉeÉZ …O ƒµ°SÉa{ ™e Ö©d `

.Éa~g 45 É¡dÓN πé°S
 RôMCGh z∫hDƒ«°S{ IQhO ‘ »ÑŸhC’G ÖîàæŸG ™e ∑QÉ°T `

.±G~gCG 6 ~«°UôH ±G~¡dG Ö≤d
 1994  ¤EG  1989  ΩÉY  øe  zøaƒg~æjCG{  ¤EG  π≤àfG  `
 äGôe  5  ádƒ£ÑdG  Rô`̀ MCGh  Éa~g  135  É¡dÓN  πé°S

.áKÓK ¢SCÉµdGh
.ádƒ£ÑdG ¬d RôMCGh 1994 ΩÉY záfƒ∏°TôH{ ¤EG π≤àfG  `

 ~«°UôH ±G~¡dG Ö≤dh 1994 ΩÉY ⁄É©dG ¢SCÉc RôMCG  `
.±G~gCG  6

 äGRÉ‚G  …CG  ¿h~H  1995  ΩÉY  zƒ¨æeÓa{  ™e  Ö©d  `
.ôcòJ

 …CG  ¿h~`̀ H  kÉ° jCG  1997  ΩÉ`̀Y  É«°ùædÉa  ¤EG  π≤àfG  `
.äGRÉ‚EG

 2000  º°Sƒe  zÉeÉZ  …O  ƒµ°SÉa{  ¬jOÉf  ¤EG  Oƒ©dG   `
 Ö≤dh  ádƒ£ÑdG  Ö≤d  ≥≤Mh  Éa~g  66  É¡dÓN  πé°S
 z»à«eÉæjO  ƒJÒHhQ{  ºbQ  ∂d~H  Éª£fi  ÚJôe  ±G~¡dG
 áj~fC’ z∫ƒ°SƒcÒe{ ¢SCÉch ≥≤Mh .Éa~g 66  Óé°ùe

.á«Hƒæ÷G ÉcÒeCG
 2004  ¤EG  2002  º°Sƒe  z…õ«æ«eƒ∏a{  …OÉæd  Ö©d  `

 .IGQÉÑe 77 ‘ Éa~g 48 É¡dÓN πé°S
 Ö©∏j ⁄ Ωƒj 100 ¬J~e ~≤Y ‘ …ô£≤dG ~°ù∏d Ö©d `

.±~g …CG É¡«a πé°ùj ⁄h äÉjQÉÑe 3 iƒ°S
 …~dG  zÉeÉZ  …O  ƒµ°SÉa{  …OÉf  ¤EG  2005  áæ°S  OÉY  `
 É¡dÓN êƒJ ±~g 32 É¡dÓN πé°S IGQÉÑe 44 ¬d Ö©d

.áæ°S 39 √ôªYh ±~g 22 ~«°UôH ±G~¡dG Ö≤∏H
 É¡«a πé°Sh 2006 º°Sƒe »µjôeC’G z»eÉ«e{ `d Ö©d `

.IGQÉÑe  29  ‘ ±~g  22
.‹GÎ°SC’G z~«∏jOCG{ …OÉæd É° jCG Ö©d `

 ≥≤ëjh 2007  º°Sƒe zÉeÉZ …O ƒµ°SÉa{  ¤EG  Oƒ©dG  `
 ‘  1000  ºbQ  ±~¡dG  ¬∏«é°ùàH  ¬d  RÉ`̀‚EG  Rô`̀HCG  ¬©e

.¬JÒ°ùe

..É¡îjQÉJ ™fÉ°Uh á«∏jRGôÑdG IôµdG ∂∏e

á«gG~dGh ..∞jô°ûdG ¢ü∏dG zƒjQÉehQ{
±~g 1000 ÖMÉ°U 

 zÉeÉ≤jO ƒµ°SÉa{ ¬≤jôa OÉb zƒjQÉehQ{ ,Úæ°ùdG ìÉjQ É¡«ØîJ ’ ÖYÓŸG ‘ ¬FÉ≤H ™e á«bÉH ¬JÉYG~HEG á≤dÉª©dG áªFÉb øe º‚ ¬fCÉH zƒjQÉehQ{ âÑKCG
 RƒØ∏d ¬≤jôa OÉbh ™æ°Uh zƒjQÉehQ{ πé°S á«FÉ¡ædG IGQÉÑe ‘h á«∏jRGÈdG ádƒ£ÑdGh zQƒ°SƒcÒe{ ¢SCÉc ≥≤ëa ~MGh ô¡°T ‘ Úàdƒ£H RGôME’ GôNDƒe

.á«∏jRGÈdG IôµdG ≈∏Y ∂∏e èj qƒàà∏d ¬àÑgƒe ¬JOÉbh
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االأوروبى  الربملان  ينظم 
الدول  جامعة  مع  باال�صرتاك 
اإىل   3 من  الفرتة  خالل  العربية 
عربيا  اأ�صبوعا  املقبل  نوفمرب   6
يفتتحه رئي�س الربملان االأوروبى 
هانز جريت بوترينج واأمني عام 
عمرو  العربية  الدول  جامعة 

مو�صى.
ال�صابع"  "اليوم  ل�صحيفة  ووفقا 
من  العديد  االأ�صبوع  يتخلل 

ومن  والفنية،  الثقافية  االأن�صطة 
"للخزف  االأول  معر�صان:  بينها 
والثانى  م�رش"،  فى  االإ�صالمى 
تنظيم  ال�صوي�س".  لقناة  "�صور 
واملوائد  الندوات  من  عدد 
عددا  �صتتناول  التى  امل�صتديرة 
ال�صيا�صية  املو�صوعات  من 
بالعامل  املتعلقة  واالجتماعية 
حتديات  بينها  ومن  العربى، 
واآفاق االحتاد من اأجل املتو�صط 

�صمال  فى  االأمنية  والتحديات 
وو�صع  االأو�صط  وال�رشق  اأفريقيا 
العربى  العامل  فى  املراأة 
حلقوق  العربى  وامليثاق 
االإن�صان واآفاق العالقات العربية 
والهجرة.و�صيتم  االأوروبية 
الفنية  املعار�س  من  تنظيم عدد 
بينها  ومن  االأ�صبوع،  هذا  خالل 
ومعر�س  العربى  للخط  معر�س 

للفنون العربية املعا�رشة.

الربملان االأوروبى ينظم اأ�سبوعا عربيا

علي  املالية  االأزمة  اأثرت 
وال�صاالت  وامل�صارح  املتاحف 
املتحدة  بالواليات  املو�صيقية 
كامل  ب�صكل  تعي�س  كانت  والتي 

تقريبا على التربعات اخلا�صة.
وتخ�صى بع�س املن�صاآت الثقافية 
تواجه  كما  وجودها  على  االآن 
م�صتقبال  التقليدية  املوؤ�ص�صات 

حتيط به ال�صكوك.
احلديث  الفن  متحف  مدير  وقال 
يف نيويورك جلني لوري ل�صحيفة 
"نيويورك تاميز": "نعرف اأن ثمة 
اأنها  ونعرف  البحر  يف  عا�صفة 
نعرف  ال  لكننا  الرب.  �صت�رشب 

مدى �صدتها وال متى �صتاأتي".
"اليوم  ل�صحيفة  ووفقا 
املتحف  هذا  قام  االلكرتوين" 
وخف�س  التعيني  بتجميد  موؤخرا 
بن�صبة  احلايل  العام  ميزانية 
وا�صطرت  املائة،  يف  ع�رشة 

متاحف اأخرى الأن حتذو حذوه.
الفن  متحف  ا�صطر  كذلك 
املعا�رش يف هونولولو بجزيرة 
هاواي لف�صل 25 �صخ�صا ي�صكلون 
العاملة.  قوته  ن�صف  من  اأكرث 
جورجيانا  مديرته  وخف�صت 
بن�صبة  ال�صهري  راتبها  الجوريا 

ع�رشة يف املائة.
الواليات  يف  الفنون  وتعتمد 
املتحدة على املال اخلا�س ب�صكل 

كبري. ففي عام 2006، على �صبيل 
املثال، تربع االمريكيون بـ 12.5 
مليار دوالر للموؤ�ص�صات الثقافية 
يف مقابل دعم من الدولة ال يتعدى 

جزءا �صغريا من هذا املبلغ.
املتربعني  اكرب  بني  ومن 
التقليديني يف الواليات املتحدة، 
ت�رشرا  االأ�صد  كانت  التي  البنوك 

يف االأزمة املالية الراهنة.
وتتلقى موؤ�ص�صات فنية عديدة يف 
متحف  من  اأمريكا  اأنحاء  خمتلف 
داال�س للفنون اإىل متحف الفن يف 
لكنها  منتظمة.  تربعات  ميامي 

جميعا يف �صبيلها للتوقف.
وف�صال عن ذلك فان ال�صكوك حتيط 
مب�صري نحو 3500 فر�صة عمل من 
معرو�صة  املعا�رش  الفن  اأعمال 

يف مكاتب بنوك ا�صتثمارية حول 
ن�صبة  بان  خرباء  العامل.ويتنباأ 
اأعمال  بينها  الفن  من  االأقل  على 
جونز  وجا�صرب  روتكو  ملارك 

وجاك�صون بولوك �صتباع نقدا.
جملة  ن�رشته  تقرير  وبح�صب 
موقعها  ارتنت يف  تريد جمازين 
ليمان  رئي�س  فان  االنرتنت  على 
وزوجته  فولد  ريت�صارد  براذرز 
كاتي يريدان بيع بع�س قطع من 
اخلا�صة  املجوهرات  جمموعة 
بكل منهما يف مزاد كري�صتي الذي 
يف  وحتديدا  اخلريف  هذا  يقام 
12 نوفمرب املقبل يف نيويورك. 
ثمن هذه املجوهرات مبا  ويقدر 
 20 اإىل  مليونا   15 بني  يرتاوح 

مليون دوالر.

راغب عالمة بريء من التهرب ال�سريبياألزمة املالية تعصف باملؤسسات الثقافية األمريكية

التهرب  جنح  حمكمة  ق�صت 
الفنان  برباءة  ال�رشيبي 
من  التهرب  من  عالمة  راغب 
دفع �رشائب بقيمة 975 األف 
جمال  يف  ن�صاطه  عن  جنيه 
مع  عمله  فرتة  اأثناء  الغناء 
خالل  الفن"  "عامل  �رشكة 
الفرتة من عام 2000 وحتي 
�صحيفة  "ح�صب   2004.

امل�صاء امل�رشية"
يف   - املحكمة  قالت 
ثبت  انه   - حكمها  حيثيات 

راغب  الفنان  اقامة  مدة  ان  اجلوازات  م�صلحة  من  بامل�صتندات 
عالمة يف كل �صنة �رشيبية من هذه ال�صنوات كانت ال تتجاوز 71 
يوما يف العام وانه لكي تنطبق عليه �صفة املمول كان ينبغي 
اأن تزيد مدة اقامته علي 183 يوما مت�صلة اأو منف�صلة وبذلك ال 

ينطبق عليه و�صف املمول.

هاين �ساكر يطالب باإن�ساء قنوات ف�سائية راقية

املطرب  طالب 
هاين �صاكر رجال 
العرب  االأعمال 
قنوات  باإن�صاء 
راقية  ف�صائية 
بالغناء  تهتم 
وامللتزم،  اجلاد 
اأجل  من  وذلك 
تيار  مقاومة 
القنوات الغنائية 
الرخي�صة، وجاء 
املوؤمتر  يف  ذلك 
الذي  ال�صحفي 

نظمته قناة دبي على هام�س ت�صوير حلقة من حلقات برنامج 
الفنانة  جانب  اإىل  �صاكر  هاين  فيها  ي�صارك  والتي  "تارتاتا" 
اللبنانية يارا وامللحن و�صام االأمري والفنانة األفا بنت رم�صان 
واملغني االإماراتي �صعود اأبو �صلطان اإ�صافة اإىل املذيعة مي�صاء 

مغربي.
وعرب هاين �صاكرعن �صعادته بامل�صاركة يف برنامج "تارتاتا" 
خالل موا�صمه الثالثة مو�صحًا اأن الربنامج يقدم توليفه جميلة 
بني فنانني ينتمون الأجيال خمتلفة وهذه ميزة فريدة يندر اأن 
تتوفر يف الربامج الغنائية العربية االأخرى، ح�صب �صحيفة " 

الريا�س " ال�صعودية .

األبوم �سمية اخل�ساب االأول يف عيد اال�سحي

ا�صتقرت الفنانة �صمية 
عيد  علي  اخل�صاب 
االأ�صحي ليكون موعدا 
نهائيا لطرح البومها 
والذي  االول  الغنائي 
عايزاك   " ا�صم  يحمل 
ت�صتعد  والتي   " كدة 
بطريقة  لت�صويرها 
مع  كليب  الفيديو 
املخرج �رشيف �صربي 
وهي من كلمات حممد 
اأمين  واأحلان  رفاعي 

حم�صب
�صمية اخل�صاب انتهت حتي االن من ت�صجيل �صت اأغنيات "الواد 
اأغنية  لها  حلن  الذي  رحيم  حممد  اأحلان  من  وهي  ال�صمارة" 
من  اأغنيتني  االألبوم  ي�صم  وكذلك  كالم"  "عندي  بعنوان  اأخري 

اأحلان وليد �صعد وهما "وال كان عليا" و"بايل و"هام�صي "

حترير  رئي�س  ميا  جون  اأكد 
�صاين�س  "كري�صتيان  �صحيفة 
�صتوقف  ال�صحيفة  اأن  مونيتور" 
لت�صبح  الورقية  الن�صخ  طباعة 
اأول �صحيفة اأمريكية كربى ت�صدر 

بالكامل عرب االنرتنت.
جون  عن  نت"  "العربية.  ونقلت 
�صاأنها  من  اإن هذه اخلطوة  قوله 
ال�صحيفة  يف  التكاليف  خف�س 
التي حتظى باحرتام كبري وت�صدر 
تراجع  بعدما  عام،   100 منذ 
 52 اإىل  الورقية  ن�صخها  توزيع 
األف عام   200 األف ن�صخة مقابل 

. 1970
من  حاليا  ال�صحيفة  وت�صدر 
و�صيبداأ  اجلمعة،  وحتى  االثنني 
بثها الكرتونيا يف اإبريل 2009. 
ت�صتغنى  لن  ال�صحيفة  ولكن 

نهائيا عن الورق، حيث �صت�صدر 
جملة مطبوعة اأيام االأحد.

ال�صحيفة  حترير  رئي�س  واأو�صح 
ال�صماح  �صاأنها  من  اخلطوة  اأن 
يف  العمل  با�صتمرار  لل�صحيفة 
مع  باخلارج،  الثمانية  مكاتبها 

تقلي�س التكاليف.
للقيام  الفر�صة  "لدينا  وقال: 
ال�صحف  معظم  �صت�صطر  بقفزة 

التخاذها خالل ال�صنوات اخلم�س 
املقبلة".

وذكر رئي�س التحرير اأن ال�صحيفة 
اتخذت هذا القرار بعد عامني من 
التحول  باأن  لقناعتها  البحث 
�صيتيح  فقط  االنرتنت  خدمة  اإىل 
وحتقيق  اخل�صائر  تعوي�س  لها 
والعائدات  النفقات  بني  معادلة 
وكانت  اأعوام.  خم�صة  خالل 
العام  خ�رشت  قد  ال�صحيفة 

املا�صي نحو 19 مليون دوالر.
حاليا  مونيتور  موقع  ويجتذب 
لل�صفحة  زائر  ماليني  ثالثة 
حترير  رئي�س  وياأمل  �صهريا، 
اإىل  العدد  زيادة  يف  ال�صحيفة 
مليونا  و30  مليونا   20 بني  ما 
اخلم�س  ال�صنوات  غ�صون  يف 

املقبلة.

�سحيفة اأمريكية توقف ن�سخها الورقية لت�سدر اإلكرتونيا



Ghorba News

Thursday November, 13th 2008- Vol 1  Issue#924 وفن وفنثقافة  ثقافة 

يف خطوة و�شفها اأع�شاء جلنة حتكيم 
مهرجان الأغنية الدينية الذي ينظمه 
رعاية  حتت  العرب  املبدعني  احتاد 
 ، باملهزلة  العربية  الدول  جامعة 
وذلك  الن�شحاب  قرروا  انهم  حيث 

قبيل بدء حفل اخلتام بدقائق.
الن�شحاب  هذا  يف  ال�شبب  ويرجع 
الالئق  غري  الت�رشف  اإيل  املفاجيء 
نور  احمد  الإذاعي  به  قام  الذي 
اأع�شاء  جتاه  املهرجان  رئي�ض 
املو�شيقار  من  املكونة  اللجنة 
املوجي ال�شغري وال�شاعر والإذاعي 
نا�رش ر�شوان و �شالح فرغل مدير 
بالإذاعة  والغناء  املو�شيقى  عام 
ح�شيب  واملاي�شرتو  امل�رشية 
مغادرة  منهم  طلب  حيث  عبا�ض، 
يف  عليها  يجل�شون  التي  مقاعدهم 
ال�شف  يف  واجللو�ض  الأول  ال�شف 
بنوار  اأي  اإىل  الإنتقال  او  الرابع  
ال�شيوف  جللو�ض  الأماكن  لتاحة 
العرب مكان جلنة التحكيم  مما اأدي 
لقرار  واإتخاذهم  غ�شبهم  لإثارة 

الإن�شحاب.
اللجنة  اأع�شاء  اأبدي  جهتهم  من 

نظرا  حدث  مما  ال�شديد  ا�شتيائهم 
للمعاملة غري الالئقة التي تعامل بها 
اأحمد نور معهم م�شريين  اإيل اأنه من 
اأي  حتكيم  جلنة  اأع�شاء  اأن  الطبيعي 
ال�شف  دائما يف  يجل�شون  مهرجان  
الأول ول يجوز التعامل معهم  بهذا 
الإهانة  على  ينطوي  الذي  ال�شكل 
مكانة  يحتل  منهم  كل  اأن  وخا�شة 
العرب  ال�شيوف  عن  تقل  ،ل  هامة 
بهم علي ح�شاب  الرتحيب  يتم  الذين 
رف�شوه  ما  وهو  اللجنة  اأع�شاء 
م�شا�شا  واإعتربوه  ومو�شوعا  �شكال 

املهرجان،  يف  ملكانتهم 
هذا  اإن  اللجنة:  وقالت 
بجامعة  ليليق  املهرجان 
رعاية  ول  العربية  الدول 
عام  اأمني  مو�شى  عمرو 
وطالبت  له،  اجلامعة 
املهرجان  رئا�شة  باإ�شناد 

ل�شخ�ض اآخر. 
نور   اأحمد  اأن  والغريب   
ت�رشفه   �شوء  عن  يعتذر  مل 
اللجنة  موقف  وجتاهل 

متاما وكاأن �شيئا مل يكن!!
املوجي  يت�شلم  اأن  املقرر  من  كان   
اأهدته  الذي  التكرمي  درع  ال�شغري  
اأ�رشة  ا�شم  اإىل  �شابرين  الفنانة 
اأمني"  ال�شالم  عبد  الراحل"  الكاتب 
تغنت  التي  الدينية  الأغاين  موؤلف 
حيث  كلثوم"،  "اأم  م�شل�شل  يف  بها 
املوجي  على  تنادي  �شابرين  ظلت 
ال�شغري ولكنها فوجئت بعدم وجوده 
فيما  املوقف  لها   �رشح  وعندما 
اأي�شا مما حدث  بعد  ابدت ا�شتيائها 

وايدت اللجنة يف قرار الن�شحاب.

الدينية   االأغنية  مهرجان  ختام   "مهزلة" يف 

الدورة  �شبع دول عربية يف  ت�شارك 
ال�شينمائي  القاهرة  32 ملهرجان  الـ 
الفرتة  خالل  تنطلق  الذي  الدويل 
11 فيلمًا  بـ  28 نوفمرب،  اإيل   8 من  
اإنتاج هذا العام داخل  �شينمائيًا من 
بينها  اأق�شام املهرجان املختلفة من 
�شوريا التي يعر�ض لها فيلمان تدور 
اأحداثهما يف منت�شف القرن املا�شي 
الأول بعنوان "ح�شيبة" بطولة �شالف 
بطر�ض  رميون  واإخراج  فواخرجي 
مهرجان  م�شابقة  يف  عر�ض  والذي 
باأبوظبي  ال�شينمائي  الأو�شط  ال�رشق 
موؤخرًا، وير�شد الفيلم حتولت عدد 
الفرتة  خالل  الدم�شقيات  الن�شاء  من 

ما بني 1927 وحتي عام 1950
ال�شجر"  "اأيام  بعنوان  والثاين 
عبداحلميد  عبداللطيف  اإخراج 
والأمة  �شوريا  يف  احلياة  وتتناول 
من  منطلقة   1958 عام  العربية 
�شورية  اأ�رشة  تعي�ض  حيث  اجلولن 
مكونة من الأب وزوجته واأولدهما 
ب�شبب  حياتهم  وتتغري  الأربعة 
التي  امل�شطربة  ال�شيا�شية  الظروف 

توؤدي لفقد الأب لب�رشه.
كما ت�شارك فل�شطني بفيلمني يعك�شان 
فل�شطني  اأبناء  يعي�شها  التي  احلال 
اأحدهما  الحتالل  حتت  بالدهم  يف 
بعنوان "ملح البحر" اإخراج اآن ماري 
جا�رش، وتدور اأحداثه حول فتاة من 
املتو�شطة من جذور  العاملة  الطبقة 
وعلمت  املهجر  يف  تعي�ض  فل�شطينية 
باأن جميع اأر�شدة جدها ومدخراته 
يف حيفا حجز عليها البنك عندما نفي 
1948 فتعود اإيل فل�شطني وت�رش  يف 

علي ا�شتعادة ما فقدته.

الفيلم الثاين "عيد ميالد ليلي" بطولة 
حممد بكري واإخراج ر�شيد م�شهراوي 
والفائز بجائزة اأف�شل م�شاهمة فنية 
مبهرجان ال�رشق الأو�شط ال�شينمائي 
باأبوظبي، وتدور اأحداثه حول اأحد 
مدينته  يف  للعمل  العائدين  الق�شاة 
رام الله.. وحتي يحني تعيينه يعمل 

�شائقًا علي تاك�شي.
اأفالم  بثالثة  اجلزائر  وت�شارك 
"م�شخرة" اإخراج ليث  الأول بعنوان 
�شامل وتدور اأحداثه يف اإحدي قري 
مزهو  �شاب  يعي�ض  حيث  اجلزائر 
انطباعًا  يرتك  ان  ويحاول  بنف�شه 
ويف  الآخرين  علي  اإيجابيًا  وتاأثريًا 
بالكذب  للجميع  يعلن  الليايل  اأحد 
املتعمد عن خرب زواج اأخته من اأحد 
رجال الأعمال الأثرياء حتي يكون 

حمورًا لهتمامهم.
رجال"  "ق�شية  بعنوان  والثاين 

اإخراج اأمني قي�ض وهي ق�شة حوار 
مفتوح بني ال�رشق والغرب يف زمن 
اأ�شبح كل �شيء فيه ق�شية رجال حيث 
تدور اأحداثه من خالل خمرب خا�ض 
من نيويورك قتلت زوجته يف حادث 

املركز التجاري العاملي.
"الأذان"  بعنوان  الثالث  والفيلم 
حول  زامي�شي  اأعمر  رابح  اإخراج 
يف  متخ�ش�شة  �رشكة  ميتلك  �شخ�ض 
يبني  ان  يقرر  ال�شاحنات  ت�شليح 

م�شجدًا ويتفرغ للعمل به اإمامًا.
"احلادثة"  فيلم  لتون�ض  يعر�ض 
�شارك  الذي  فري�شيو  ر�شيد  اإخراج 
ال�شينمائي  وهران  مهرجان  يف 
اأحداثه من خالل  العام وتدور  هذا 
عالقته  توطدت  اأجرة  �شيارة  �شائق 
يتجاوز  مل  ق�شري  وقت  يف  بامراأة 
اليوم، والأردن تعر�ض فيلم "كابنت 

اأبورا�شد" اإخراج اأمني مطالقة.

القاهرة  مهرجان  يف  عربيًا  فيلمًا   11
الفنانون وحوادث ال�سرقة

هذه  �صحايا  اأحدث 
رزق  اأمل  احلوادث 
ب�رشقة  فوجئت  التي 
من  وجزء  كبري  مبلغ 
ال�صخ�صية  جموهراتها 
مليئة  وخزنة 
الثمينة  باملقتنيات 
من منزلها بعد عودتها 
من العا�صمة ال�صورية 

دم�صق حيث كانت ت�صارك هناك يف عدة ندوات مع ا�رشة م�صل�صل 
" ا�صمهان".

وقامت اأمل بتحرير حم�رش بالواقعة وقالت : اإن هذا قدر ون�صيب 
والله يعو�س علي، والغريب ان كل اموايل �رشقت حتي اجري 

يف م�صل�صل "اأ�صمهان"ولكن الربكة يف اأجر فيلمي اجلديد.

حممود يا�سني و 10 االأف جنيه

طابور  يف  و�صبقها 
الفنان  ال�صحايا 
الذي  يا�صني  حممود  
حلادث  منزله  تعر�س 
جنيه  االأف   10 �رشقه 
مبنطقة  فيلته  من 
 ، بالعمرانية   مدكور 
حيث اأتهم خادمته عزة 
 43" عبدالعزيز  جالل 
زينب  وابنتيها  �صنة" 
و�صمية وعندما واجهها 

بالطابق  نافذة  من  بالقفز  الهرب  وحاولت  اأنكرت  بال�رشقة 
الثالث ف�صقطت علي االأر�س وك�رشت �صاقها.

وبعدها تقدم الفنان  الكبري ببالغ ملباحث اجليزة ومبعاينة 
الفيال و�صوؤال مدير اأعمال الفنان و�صائقه قررا اأن اخلادمة قامت 
لها  زيارة  يف  كانتا  اللتني  البنتيها  واعطائه  املبلغ  ب�رشقة 
يا�صني   عمرو حممود  اكت�صف  الفتاتني  ان�رشاف  وعقب  بالفيال 
ال�رشقة ، فاأبلغ والده  وبعدها متكنت اأجهزة االأمن من القب�س 

عليها .

نور ال�سريف واأر�س البطران

ال�رشيف  نور  الفنان  وهناك 
ب�صكل  ولكن  �رشقته  مت  الذي 
يقيام  فوجئ   حيث  خمتلف 
الكهرباء  عداد  بتغيري  اأثنني 
با�صم  بزوجته  اخلا�س 
االأر�س ميتلكها  لقطة  اأحدهما 
الق�صم  دائرة  البطران  بنزلة 
م�صاحتها 800 مرت، حيث قدم 
ال�رشطة  لق�صم  بالغ  ال�رشيف 

الهرم يتهم فيه كال من املر�صد ال�صياحي تامر جالل واملحا�صب 
علي �صيد عبا�س مبحاولتهما اغت�صاب اأر�صه وانتزاع ملكيتها .

�سوالف و" الب توب"

مب�رش  تواجدها  واأثناء  فواخرجي   �صوالف  ال�صورية  الفنانة 
�رشق منها هى االأخرى جهاز الكمبيوتر املحمول اخلا�س بها 
"الالب توب" اأثناء ت�صوير اآخر م�صاهد م�صل�صل "ا�صمهان"  وهو  
م�صهد غرقها يف الرتعة داخل ا�صتديو عادل مغربي، والغريب 
اأنها رف�صت حترير حم�رش بالواقعة وعر�صت خم�صة اآالف جنيه 
مكافاأة ملن يح�رش "الالب توب" لوجود ملفات مهمة عليه عبارة 
عن م�صتندات و�صور تخ�صها، وو�صفت �صياع "الالب توب" باأنه 
كارثة، وبعثت بر�صالة للمنتج اإ�صماعيل كتكت للتدخل من اأجل 

البحث عنه واح�صاره باأي و�صيلة .
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والتحري  البحث  من  �شاعة   12 بعد 
مبحافظة  املباحث  رجال  ك�شف 
حادث  غمو�ض  امل�رشية  حلوان 
مقتل �شهام اأحمد بكري جاد املويل 
موظفة  تعمل  �شنة-مطلقة"   45"
والتي  للت�شنيع  العربية  بالهيئة 
عرثت عليها �شقيقتها مذبوحة داخل 
ارتكاب  وراء  اأن  تبني  م�شكنها. 
كرمي  "العاطل"  الإجرامي  احلادث 
�شكان  من  �شنة"   25" ح�شن  �شالمة 
واأنه  بحلوان  غنيم  عرب  منطقة 
الب�شعة  الطريقة  بتلك  منها  تخل�ض 
ب�شبب منعها لبنها من �شداقة املتهم 
املتهم  علي  القب�ض  مت  �شلوكه  ل�شوء 
واأحيل  جرميته  بتفا�شيل  واعرتف 

للنيابة فتولت التحقيق .
"مت  "اجلمهورية  �شحيفة  وبح�شب 
تلقت  عندما  الب�شع  احلادث  اكت�شاف 
اجهزة المن مبحافظة حلوان بالغًا 
�شنة"   40" بكري  اأحمد  �شريين  من 
حالة  يف  وهي  فيه  قررت  عاملة 
باأنها توجهت لزيارة  انهيار وفزع 
وظلت  �شنة"   45" �شهام  �شقيقتها 
مب�شاكن  �شقتها  باب  عليها  تطرق 
ولكنها  بحلوان  الأمريكي  امل�رشوع 
مل ترد عليها مما جعلها ت�شعر بالقلق 
عليها فقامت مب�شاعدة اجلريان الذين 
بك�رش  بال�شقة  وجودها  لها  اأكدوا 
الدماء  يف  غارقة  لتجدها  الباب 
باأر�شية حجرة النوم وبالرقبة اآثار 

ذبح .
بعد  اجلنائي  البحث  فريق  تو�شل 
فح�ض امل�شتبه فيهم واأرباب ال�شوابق 
وعالقات املجني عليها "املطلقة" اأن 
كرمي  العاطل  املتهم  احلادث  وراء 
بعرب  مقيم  �شنة"   25" ح�شن  �شالمة 
النيابة  ا�شتئذان  بعد  بحلوان.  غنيم 
يف  وهو  املتهم  علي  القب�ض  األقي 
ومبواجهته  �شديد  ارتباك  حالة 
بالأدلة والتحريات مل ي�شتطع الإنكار 
وقرر اأنه فكر يف التخل�ض من والدة 
ابنها  منعت  لأنها  وقتلها  �شديقه 
واأ�رشت  له  �شداقته  من  "اإيهاب" 
علي عدم ال�شري معه بحجة اأنه �شييء 

ال�شمعة وال�شلوك .
لأم  بالكره  �شعر  اإنه  املتهم  وقال 
ينهي  اأن  وقرر  املوظفة  �شديقه 
تربد  حتي  الثمن  كان  مهما  حياتها 
وقت  واأنه  منها  غليله  وي�شفي  ناره 

احلادث توجه مل�شكنها اأثناء 
وفتح  به.  اأحد  وجود  عدم 
عليه  ا�شتويل  مبفتاح  الباب 
�شديقه  ابنها  من  فرتة  منذ 
يدري  اأن  دون  ال�شابق 
ومع  مطبخها  ب�شكني  واأم�شك 
اختفي  ح�شورها  قرب 
وفور  النوم  حجرة  بدولب 
دخولها ال�شقة وحجرة النوم 
بيديه  الأر�ض  علي  دفعها 
وذبحها من رقبتها بال�شكني 
تو�شالتها  يرحم  اأن  دون 
جثة  �شوي  يرتكها  ومل  و�رشخاتها 

هامدة ت�شبح يف الدماء.
بعد  باأنه  اعرتافاته  املتهم  اأنهي 
احلادث  ارتكاب  من  النتهاء 
 40 علي  ا�شتويل  قتلها  من  وتاأكده 
معها وهرب يف هدوء  كانت  جنيها 
بعد ترك ال�شكني بحمام ال�شقة وتوهم 
اأن اأحدا لن يك�شف اأمره وا�شرتي بعد 
خمر  زجاجة  امل�شكن  من  خروجه 
حتي  بتناولها  قام  جنيها   20 ب 
قليلة فوجيء  ب�شاعات  يهداأ وبعدها 
بالقب�ض عليه مبالب�شه امللوثة بدماء 
اأخري  جنيها   20 ومعه  القتيلة 
القتيلة  من  �رشقه  الذي  املبلغ  باقي 
بكل  ليعرتف  �شديقه  والدة  "�شهام" 
�شيء وي�شيع م�شتقبله بدخول ال�شجن 
ليق�شي فيه بقية عمره جراء انحرافه 

واإجرامه .

وحماكم25 وحماكمجرائم  جرائم 

مبدينة  العامة  النيابة  اأمرت 
باإحالة  امل�رشية  اال�صكندرية 
�صنة"   23  " نبيل  هيثم  املدر�س 
�صعد  مبدر�صة  ريا�صيات  مدر�س 
حمكمة  اإيل  باملنتزه  عثمان 
اجلنايات حمبو�صًا وتوجيه تهمة 
للتلميذ  موت  اإيل  اأف�صي  �رشب 
�صنة"   11" بدر  عمرو  اإ�صالم 

الطالب باملدر�صة .
انتقلت  قد  العامة  النيابة  كانت 
معاينة  الإجراء  املدر�صة  اإيل 
�صهادة  و�صماع  احلادث  ملوقع 
ال�صهود حيث اأكد ثالثة من الطلبة 
ب�رشب  قام  املدر�س  ان  علي 
املجني عليه بال�صلوت يف �صدره 
اأثناء  امل�صتمر  الطالب  ل�صحك 
قيامه  لعدم  له  املدر�س  �رشب 
منه  املطلوب  الواجب  باأداء 
مما  الف�صل  من  اخلروج  ورف�س 
غ�صبًا  ي�صت�صيط  املدر�س  جعل 
وي�رشب الطالب حتي �صقط فجاأة 

ومت نقله اإيل امل�صت�صفي .
�صهد  "امل�صاء"  �صحيفة  وبح�صب 
زمالء املدر�س ل�صاحله والتاأكيد 
علي عدم ق�صده قتل الطالب. علي 
النيابة  ا�صتلمت  االآخر  اجلانب 

اخلا�س  ال�رشعي  الطب  تقرير 
باملجني عليه الذي اأو�صح وفاة 
بك�رش  اإ�صابته  ب�صبب  الطالب 
ب�صلوع القف�س ال�صدري من ال�صلع 
مما  اخلام�س  ال�صلع  اإيل  الثاين 
القلب  اأداء ع�صلة  اإيل توقف  اأدي 
الرئي�صي  ال�رشيان  تغذية  ومنح 
يف  اأدخله  مما  باالأك�صجني  للمخ 

غيبوبة اأدت اإيل وفاته.

كانت حتقيقات النيابة قد ك�صفت 
منذ  تخرج  قد  املدر�س  كون  عن 

والتحق  الرتبية  كلية  عامني يف 
موؤقت  بعقد  باملدر�صة  بالعمل 
ثمانية  منذ  بها  العجز  ل�صد 
املتويف  التلميذ  وان  فقط  اأ�صهر 
عاقبهم  تالميذ  ثالثة  �صمن  كان 
اأدائهم  لعدم  املتهم  املدر�س 
املجني  وان  املدر�صي  للواجب 
نقله  بالف�صل ومت  �صقط  قد  عليه 
اإيل امل�صت�صفي يف غيبوبة ليتويف 
�صاعات فقط من �رشبه  �صت  بعد 

.

فنى كهرباء ي�سعل النريان فى نف�سه لرف�س 
زوجته العودة للمنزل

واقعة  امل�رشية  القليوبية  اخليمة مبحافظة  �صربا  منطقة  �صهدت 
وقام  زوجته  اأ�رشة  منزل  اإىل  كهرباء  فني  توجه  اأن  بعد  غريبة 
ب�صكب الكريو�صني على مالب�صه واأ�صعل يف نف�صه النريان وذلك بعد 
اأن  بعد  اأخرى  مرة  الزوجية  منزل  اإىل  العودة  زوجته  رف�صت  اأن 
حدث بينهما خالفات. مت نقل الزوج اإىل م�صت�صفى نا�رش وتولت 

النيابة التحقيق .
كانت اجهزة االمن مبحافظة القليوبية "50 كم �صمال القاهرة" قد 
تلقت بالغا من امل�صت�صفى بو�صول تامر ال�صيد ح�صني "29 �صنة" 
م�صابا بحروق بجميع اأنحاء اجل�صم و�صلت حوايل %70. تبني من 
التحريات اأن املجني عليه تزوج منذ 5 �صنوات ون�صبت اخلالفات 
ولكنه  �صهور   4 منذ  بتطليقها  فقام  زوجته  وبني  بينه  وامل�صاكل 

ترك العمل حتى مت ف�صله منه .
وقام  زوجته  اأ�رشة  منزل  اإىل  عليه  املجني  توجه  احلادث  ويوم 
بالنداء عليها وفى يده جريكن كريو�صني وعندما خرجت زوجته 
نف�صه  واأ�صعل يف  الكريو�صني على مالب�صه  ب�صكب  قام  ال�رشفة  من 

النريان ليجرب زوجته على العودة اإىل املنزل مرة اأخرى .

قتلها 3 طالب.. ا�ستخراج جثة طفلة بعد 50 
يوما من وفاتها

اإختفاء  غمو�س  امل�رشية  �صوهاج  مبحافظة  االأمن  اأجهزة  ك�صفت 
طفلة عمرها عامني مبركز جرجا حيث تبني قيام ثالثة اأ�صخا�س 
وجود  ب�صبب  مهجور  منزل  فى  جثتها  ودفن  وخنقها  باإختطافها 

خالفات بينهم وبني �صقيقها.
القاهرة"  جنوب  كم   700" �صوهاج  مبحافظة  االمن  اجهزة  كانت 
بقرية بيت خالف مبركز جرجا يدعى  تلقت بالغا من مدر�س  قد 
ومل  "عامني"  �صلمى  جنلته  باإختفاء  عاما"   45" حممد  عبدالغنى 

يتهم اأحدا باإختطافها.
وك�صفت التحريات اأن وراء اإختفاء الطفلة ثالثة اأ�صخا�س هم "اأ.ع 
 16 "حممد.  و�صقيقه  عاما-طالب"   17 و  "اأ.  و  عاما-طالب"   19
عاما-طالب" حيث قاموا باإ�صتدراج ال�صحية وخنقها ودفن جثتها 
 17 �صقيقها جمدى  بينهم وبني  فى منزل مهجور لوجود خالفات 

عاما .
اإ�صتخراجها  وقد مت �صبط املتهم االأول واأر�صد عن اجلثة التى مت 
الطبيب  على  عر�صها  بعد  اجلثة  بدفن  العامة  النيابة  و�رشحت 
املتهمني  �صبط  ب�رشعة  واأمرت  الوفاة  �صبب  لبيان  ال�رشعى 

الهاربني وتولت التحقيق.
50 يوما من جرمية القتل واأمرت  كان قد من ك�صف اجلرمية بعد 

النيابة باإ�صتخراج اجلثة ملعرفة �صبب الوفاة .

حتقيق يربيء مدير �سندوق النقد الدويل من 
ف�سيحة عالقة ن�سائية

براأ جمل�س ادارة �صندوق النقد الدويل اليوم ع�صو جمل�س االدارة 
املنتدب دومينيك �صرتاو�س من التحر�س او املح�صوبية او ا�صاءة 

ا�صتغالل �صلطته بعد حتقيق يف عالقته مع مروؤو�صة له.
وقال جمل�س ادارة ال�صندوق يف بيان ان املجل�س التنفيذي يالحظ 
ان هذا احلادث موؤ�صف ويعك�س خطاأ فادحا يف التقدير من جانب 
ان  التنفيذي ي�صدد على  ع�صو جمل�س االدارة املنتدب. واملجل�س 
انطباعا  يعطي  املنتدب  االدارة  لع�صو جمل�س  ال�صخ�صي  ال�صلوك 

مهما للموؤ�ص�صة ولهذا يجب ان يكون فوق التاأنيب دائما .
�صلوكا غري مالئم  �صرتاو�س  بانتهاج  ادعاءات  التحقيق يف  ووجد 
ادارة افريقيا  ان عالقته مع بريو�صكا ناجي التي كانت تعمل يف 
ب�صندوق النقد الدويل كاقت�صادية كبرية كانت مبوافقة الطرفني.

وقال عبد ال�صكور �صعالن رئي�س جمل�س ادارة �صندوق النقد الدويل 
ان قرار املجل�س اتخذ باالجماع بني اع�صائه االربعة والع�رشين 
الذين ي�رشفون على العمليات اليومية للموؤ�ص�صة العاملية. و�صعى 
ي�رشف  ال  حتى  ب�رشعة  التحقيق  مع  التعامل  اىل  االدارة  جمل�س 
اهتمام �صندوق النقد الدويل عن دوره يف معاجلة االزمة املالية 
العاملية التي ادت اىل هبوط اال�صواق ب�صبب اخلوف من مواجهة 

االقت�صاد العاملي ركودا طويال وعميقا.

منعت ابنها من م�سادقته..

 ”العاطل ذبح والدة صديقه بالسكني

اإحالة مدر�س م�سرى ملحاكمة عاجلة

قتل تلميذاً بسبب عدم أدائه الواجب.. 
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هل تبحث عزيزي القارئ عن اإجابات �صافية على اأ�صئلة 
ظلت توؤرقك وتق�س م�صجعك بخ�صو�س اأغرب خ�صائ�س 
النقاب  ك�صف  نحاول  تعال  اأ�رشارهم؟  واأعجب  الرجال 

عن تلك االأ�رشار.
عن  الرجال  ي�صتف�رش  ال  ملاذا  الت�صاوؤالت  بني  ومن 

االجتاهات؟
ذلك اأن من املالحظ اأن الرجل كثريًا ما ياأنف عن ال�صوؤال 
يف  الدوران  مف�صاًل  املجال،  هذا  يف  امل�صاعدة  وطلب 
حلقة مفرغة على التوقف على جانب الطريق والتما�س 
العون من االآخرين - يقول األن بيز الذي �صارك يف تاأليف 
كتاب )ملاذا ال ي�صتمع الرجال وال ت�صتطيع الن�صاء قراءة 
اخلرائط ( - وفقا جلريدة الريا�س ال�صعودية - "لكي 
يظل الرجال على قيد احلياة، كان ال بد لهم من االعتماد 
على مهارات حتديد احليز واملواقع املكانية )مثل معرفة 
املوقع الذي ميكن اأن ينطلق منه ال�صهم الإ�صابة حمار 
وح�س اأطلق �صاقيه للريح(، وي�صتطرد قائاًل: "وكان من 
اإىل  يرجعون  كيف  الرجال  يتذكر  اأن  اأي�صًا  ال�رشوري 
منازلهم حاملني معهم ما غنموا، وعليه، فاإن اال�صطرار 
لل�صوؤال عن االجتاهات يعني االإقرار بالف�صل واالإخفاق 

يف املهمة احلياتية االأوىل!".
الرجل عناء  الثاين، فهو: ملاذا ال يتج�صم  ال�صوؤال  اأما 
مغلفة  تقدميها  موؤونة  نف�صه  يكلف  وال  الهدية  تغليف 

بطريقة جذابة؟
الرجال  اأن  ال�صوؤال، فهو يتمثل يف  الرد على هذا  واأما 
حمفوظة  الهدية  تكون  الذي  ال�صندوق  اأن  يعتقدون 
مقام  يقوم  اأن  �صاأنه  من  املتجر  من  �رشائها  فيه حلظة 
باال  يلقون  ال  الأنهم  لي�س  وذلك  الهدايا،  تغليف  ورق 
الإثارة اهتمام من ي�صتهدفونهم بالهدايا واإمنا كل ما يف 
االأمر اأن الرجال يفوت عليهم يف اأغلب االأحيان االهتمام 

حجمها  يف  ال�صورة  على  يركزون  اإنهم  بالتفا�صيل، 
الكبري - اأي الهدية - ولكن اللم�صات الدقيقة تبدو غري 

�رشورية براأيهم.
احلديث  اأطراف  تبادل  الرجال  يجيد  ال  ملاذا  ثالثًا: 

والدرد�صة عرب الهاتف؟
اأما هذا ال�صوؤال، فيتوىل الرد عليه الدكتور جون غراي 
موؤلف كتاب )الرجال من كوكب املريخ والن�صاء من كوكب 
الزهرة(، ويعزو الدكتور ذلك اإىل اأ�صباب يح�رشها يف 
الهرمونات، ويعلل ذلك بقوله: "اإن هرمون اأوك�صيتو�صني 
- وهو هرمون يخفف من حدة ال�صغوط النف�صية ولطف 
من �صدتها لدى الن�صاء - يتم تن�صيطه من خالل التوا�صل 
والتفاعل مع االآخرين، وبالن�صبة للرجال، فاإن هرمون 
ت�صتو�صتريون هو الذي يخفف ال�صغوط النف�صية - ويتم 
تن�صيطه عن طريق حل امل�صائل والتناف�س، وملا كانت 
الدرد�صة والقيل والقال متثل النقي�س االأ�صا�صي الإجناز 
االأ�صياء، فاإنها ميكن اأن توؤدي بحق وحقيقة اإىل تخفي�س 
م�صتويات ت�صتو�صتريون لدى الرجل، ومن ثم فاإنه يبداأ 

يف ال�رشوع بال�صعور بال�صاأم وامللل وعدم االرتياح".
رابعا: هل �صاألت نف�صك ذات يوم، عزيزي القارئ، عن 
�صبب الغرية التي توغر �صدر الرجل اإزاء رفيق طفولة 

خطيبته؟
يتحدث الدكتور بات لوف اأ�صتاذ الرتبية وموؤلف كتاب 
"اإن  قائاًل:  مالحظته  م�صجاًل  احلب(  عن  احلق  )القول 
احليلة،  بقلة  ي�صعر  يجعله  �صابق  عن خطيب  التحدث 
اإنه يبداأ يف التفكري فيقول كيف يل اأن اأتناف�س مع ذكرى 

عابرة؟".
يغازل  اأنه  يظن  رجل  على  يتفوق  اأن  ميكنه  فالرجل 
جوين  اإزاء  يفعله  ما  لديه  لي�س  ولكن  حاليًا  زوجته 

ال�صغري الذي كان ي�صطحب زوجته عندما كانت طفلة.

ياداخل بني الب�صله وق�رشتها حط قطرة عل�صان قصة الدمي الزوجية
هتدمع من ريحتها .

ا�صوم ا�صوم وافطر على املدفع .
القر�س االأبي�س بيعوم فى البحر االأحمر .

�رشبوا االأعور على عينه قالهم ك�رشتوا الن�صاره .
اللى مي�صف�س من الغربال يك�صف نظر .

املال ال�صايب يعلم الطلبه .
نام وارتاح وكل ع�صل نحل التم�صاح .

من خرج من داره مين�صا�س ياأخد املفتاح معاه .
الباب اللى يجيجلك منه الريح �صيله وركب قبنورى .

امل�صطر يركب التاك�صى .
رب �صدفة خري من األف ليلة و ليلة .
اللى يخاف من العفريت يعمل عبيط .

املركب اللى فيها راي�صني يلعبوا طاولة .
اللى خدتوا القارعه تخدو ام اخللول .

. what اللى ميعرف�س يقول

اأكل العي�س يحب الطعميه .
العني عليها الن�صي�س .

قاوا للحرامى اأحلف .. قالهم وحياة قلبى واأفراحوا.
اأمثــــــال عربيــــات النقــــل.

متب�صلي�س بعني ر�صيه دنا طلع عيني فى ال�صعوديه .
ربنا يحميكى من امليكانيكى .

احللوة اأ�صمها تفاحة لل�صفر وال�صياحة .
احللوة من حلوان و�صاحبها راجل غلبان .

احللوة من دمياط وعليها اأق�صاط .
ق�صه كفاح م�س جايه على املرتاح .

اجرى جري الوحو�س اوتوبي�س 710 ماتلحقو�س.

هاهااه
واحد قتل 

حماته، الظابط 
بي�صاأله ا�صمك 

ايه؟ قاله: اكتب 
فاعل خري

واحدة عاوزة 
زوجها يحبها من 
اول ليله قالته : 
ا�صكت .. م�س انا 

حامل

واحد بلدياتنا 
حب ي�رشب 

�صيجارة حطها ف 
كباية

بلدياتنا حب 
يو�صل بلده ب�رشعة ركب القطر وقعد يجرى فيه

بلدياتنا قتل مراته ع�صان ر�صيت مت�صك اإيده

ماأذون م�س القي �صغالنة طلق مراته

مهند�س كهربا �صاف �صلك عريان .. اتك�صف منه

ولد �صغري بيقول ل مامته .. بت�رشبينى ليه يا ماما 
.. هو انا بابا

م�صاركة من: فرفو�س

اأمثال �سعبية بطريقة ع�سرية

أعجب األسرار يف حياة الرجل..!!

عا�صا  عاما،  �صتني  زواجهما  دام 
حول  يت�صارحان  نادر،  تقارب  يف 
عن  اأمرا  يخبئان  وال  عالقتيهما 
ح�صا�صيته،  بلغت  مهما  بع�صهما 
منهما،  كل  خ�صو�صية  حمرتمني 
�صندوق  لها  كان  الزوجة  اأن  اإال 
فوق خزانة مالب�صها وطلبت  ت�صعه 
اأو حماولة  التفكري  من زوجها عدم 
فتح ذلك ال�صندوق، فاحرتم الزوج 
االقرتاب  يحاول  ومل  زوجته  رغبة 
اأو ال�صوؤال عن  اأو معرفة ما بداخله 
�صويا  حياتهما  وم�صت  حمتوياته، 
من غري اأن ي�صوبها اأي كدر اأو �رشاخ 
تهاوت  الزمن  م�صي  ومع  بينهما، 
ال�صيخوخة،  اأمرا�س  بفعل  الزوجة 
اأملها  لتخفيف  زوجها  و�صعى 
واملخت�صني  االأطباء  على  بعر�صها 
مل  باأنه  اأخربه  االأطباء  اآخر  اأن  اإال 
معدودات،  اأيام  �صوى  اأمامها  يعد 
حياته  �رشيكة  على  الرجل  حزن 
زوجته  مع  املتبقية  االأيام  واأم�صى 
مكوثه  ومع  بتاتا،  يغادرها  ال 
�صوب  تتطلعان  عيناه  كانت  الدائم 
خزينة  فوق  ا�صتقر  الذي  ال�صندوق 
ابت�صامتها  له  فابت�صمت  مالب�صها، 
التي عهدها وهي حتر�صه  الوديعة 

�صوب  حترك  ال�صندوق،  جلب  على 
ذلك  واأح�رش  املالب�س  خزانة 
بني  وو�صعه  العتيق،  ال�صندوق 

يدي زوجته التي قالت له:
- ال باأ�س ميكنك فتحه االآن.

مرتع�صتني،  بيدين  بفتحه  قام 
وا�صتغرب الأن ال�صندوق لي�س بداخله 
وابر  القما�س  من  دميتني  �صوى 
االألوان،  متعددة  وخيوط  ن�صيج، 
مائة  مبلغ  ا�صتقر  ال�صندوق  واأ�صفل 
األف جنيه، وعندما مل يجد ما ي�صعفه 
ال�صندوق،  ذلك  حمتويات  لفهم 
املحتويات،  تلك  عن  �صاألها 

اأن  قبل  الزوجة:  فقالت 
اأمي  ن�صحتني  اأتزوجك 
قالت  ثمينة،  ن�صيحة 
الناجح  الزواج  �رش  اإن 
عن  االبتعاد  يف  يكمن 
الزوج،  ومناكفة  اجلدل 
غيظي  بكتم  واأو�صتني 
لو  يل  وقالت  وغ�صبي، 
بددي  الغ�صب  ا�صابك 
دمية،  بن�صج  غ�صبك 
التي  االبر  اأن  و�صتجدين 
دميتك  يف  تغر�صينها 
التي ت�صنعينها قد بددت 

غ�صبك متاما.
البكاء  على  الزوج  اأو�صك 
العجوز  زوجته  بيد  يتم�صك  وهو 
قائال: توجد دميتان هنا يا عزيزتي، 
مرتني  اأغ�صبتك  اأين  يعني  هذا  هل 
اأربعني  ا�صتمر  الذي  زواجنا  طوال 
عاما.. ولكن ما هو �رش هذا املبلغ 
املايل فاأنا اأعرف اأنه لي�س لك دخل 

من اأي جهة.
هو  هذا  حزينة:  ابت�صامة  ابت�صمت 
الدمى  بيع  الذي جمعته من  املبلغ 
ن�صج  كرثة  من  عددها  ن�صيت  التي 

الدمى!!
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مفتوح 24 �ساعة
طيلة �أيام �لأ�سبوع

مطلوب جز�ر وطباخ
Deli-man و
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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.
Real Estate: Professional representation of 
commercial clients and individuals in all 
proceedings and transactions that deal with 
real property-land and attached structures.
(including purshase & sale contracts, 
mortgages & foreclosure, leases, closings and 
landlord-tenant actions)

Fort Hamilton Parkway 9052
Second Floor Suite

Brooklyn, NY 11209

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 

 كل ق�سايا واأنواع النزاعات  يف العقارات 
والبيع وال�سراء وااليجار

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

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

MUBAREZ TRAVEL

554 Atlantic Ave, Brooklyn 11209
Tel: 718-923-0200 Fax:718-923-3433

مركز معتمد لت�سجيل احلجاج

لدينا اأف�سل برامج احلج 
اأ�سعار وخدمات متميزة

تذاكر داخلية وخارجية 
لدينا خربة 10 يف جمال ال�سفريات

مبارز لل�سفريات وال�سياحة

مبارز لل�سفريات/ جنتهد خلدمتكم دائما

ال�سفر بالطائرة: نيويورك-جدة-نيويورك
االقامة يف مكة بفندق ال�سهداء  5 جنوم 425 مرت 

من احلرم  
االقامة يف املدينة بفندق مبارك 50 مرت من 

احلرم
ال�سفر بحافالت مكيفة من املدينة اإىل مكة

واالقامة يف عمارة قريبة من منى
االقامة يف منى وعرفات يف خيام �سمال اأمريكا

جميع التنقالت �ستكون يف حافالت مكيفة
رجل دين مرافق اللقاء حما�سرات

$4.490 in triple
$4.790 in double

per person/ 4190 in quad 
 الربامج غري �ساملة ر�سوم

احلج300 $والذبيحة


