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اأدعية روحانية حلكامنا البلطجية..

حمكمة  تكساس تدين 
مسؤولي مؤسسة األرض 

املقدسة بتهم االرهاب

استنفار يف “سابواي” نيويورك ختوفا من هجمات القاعدة

االعالن معنا:  جناح ومك�سب
For advertising with us:

Tel: 917-488-9650

          347-415-9931

email:

ghorbanews1@yahoo.com

يف هذا العدد

اأبناء اجلالية ال�سورية 
يطالبون بقن�سلية يف 
نيويورك اأو نيوجر�سي

ح�سب درا�سة علمية

اليمن..موطن االنسان األول

البد من توحيد 
الصف خدمة 

ملصلحة قضيتنا

وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي يف  ت�سريح لغربة نيوز:

�سائق بن الدن يرحل من غوانتانامو

�سوزان جنم الدين تقا�سي تي�سري فهمي لل�سرقة  
وتي�سري ت�سرح لغربة نيوز:

أمريكا ترسل 
سامل محدان 

إىل اليمن

“ال أعرف من تكون 
سوزان جنم الدين”
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اجلالية  اأبناء  من  العديد  اأكد 
نيويورك  واليتي  يف  ال�سورية 
اأن  يف  رغبتهم  عن  ونيوجر�سي 
املنطقة  يف  قن�سلية  لديهم  تكون 
التي  ملعامالتهم  ت�سهيال  وهذا 
تاأخذ وقتا كبريا حني يبعثونها يف 
لوا�سنطن  ال�سفر  م�سقة  اأو  الربيد، 
الغر�ض،  نف�ض  اأجل  من  العا�سمة 
علما اأن ال�سفارة تطلب من مواطنيها 
ال�سباحية  الفرتة  يف  احل�سور 
والرجوع يف امل�ساء الأخذ املعاملة 
وهو ما ياأخذ عادة وقتا ال يقل عن 

اثنا ع�رش �ساعة..
ال�سوريون  املغرتبون  تعجب  كما 
اأن  رغم  قن�سلية  وجود  عدم  من 

ونيويورك  نيوجر�سي  يف  ال�سوريني  عدد 
توجد  الذي  الوقت  به...يف  ي�ستهان  ال 

نيويورك... يف  للبنانيني  قن�سلية 
نيويورك  يف  اأي�سا  للم�رشيني  وقن�سلية 

وقريبا يف جر�سي �سيتي..

03 احلدثاحلدث

اأ�سبوعية حرة م�ستقلة

تعنى بتغطية اأخبار اجلاليات 
العربية يف املهجر، وتغطية 

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

االأمريكية

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

رئي�ض التحرير
ر�سا بو�سفرة

ت�سوير
�سعيد الأتب

اعالنات وعالقات عامة
زهرة علوية
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نحن اأهل "اقراأ با�سم ربك الذي خلق" 
�سدق الله العظيم

نحن اأهل حممد �سلى الله عليه و�سلم 
ال�سعب الذي ال يقهر فانقهر...
ال�سعب الذي مل ُيظلم فانظلم...

ال�سعب الذي مل يجوع فجاع
ال�سعب الذي مل يكذب فكذب
ال�سعب الذي مل يخون فخان

ال�سعب الذي يحمل االأمانة ف�ساعت 
منه االأمانة

ال�سوؤال الذي اأ�ساأله لنف�سي ومل اأعرف 
االجابة عليه

هل نحتاج اإىل وايل الذي يحكمنا 
يتحمل م�سوؤوليتنا، 

اأم ملك يعيدنا اإىل حقيقتنا
لقد �رشخت امراأة 
وقالت يا معت�سماه

قكان جي�ض العرب االأول قبل االآخر
بتوجهون اإليها للحماية والدفاع

واالآن العامل العربي كله يقهر وال 
يوجد من ي�سمعه

هل هي ظاللة من احلكام؟
اأم تعدد الكرا�سي؟

اأم �سكوت روؤو�ض االأموال؟
الذي يف اأيديهم

ُتدفق يف البور�سات والعمالت 
االأجنبية

وزيادة روؤو�ض االأموال
اأحبك يا �سعبي �ساكت وجائع

واأنا اأ�سرتي فيك واأبيع
الر�سوات باملئات
واحلكام يا ما هات

هل ال�سعب هو الظامل اأم املظلوم
لو كان ال�سعب يعرف حقيقته
مل يظلم عند حاكم اأو رئي�ض

الأن ال�رشطة وجدت واحلكام مل�سلحة 
ال�سعب

ولكن ال�سعب هو الذي اأف�سدهم
ال�سعب احل�سد..ال�سعب اخلوف..

ال�سعب اجلوع
ومل يقدر اأن يرفع له �سوت

الأنه اجلاين  على نف�سه
كلمة الله واحده

"ال يغري الله ما بقوم حتى يغريوا ما 
باأنف�سهم"

والله ويل التوفيق 
واإىل لقاء اآخر

عبده املوتي

أبناء اجلالية السورية يطالبونكلمة الناشر :
ر�سالة اإىل من يهمه االأمر بقنصلية يف نيويورك أو نيوجرسي

الرئيس بشار األسد ووزير اخلارجية وليد املعلم

م�سقة ال�سفر وطول مدة الربيد اأرقتهم...

يف راأيي اأهمية وجود 
قن�سلية �سورية يف 

نيويورك اأو نيوجر�سي 
تكمن يف اخت�سار 

الزمن ال�سائع 
والرحلة ال�ساقة اإىل 
العا�سمة وا�سنطن، 

وهذا ما �سي�سهل علينا 
ت�سيري معامالتنا 

ونرجو من ال�سلطات 
ال�سورية اأن حتقق 

لنا ذلك يف اأقرب وقت 
ممكن.

اأتنمنى اأن تكون لدينا 
قن�سلية يف نيوجر�سي 
بال�سبط، واإذا كانت 
يف نيويوك هذا لي�ض 
م�سكال..و �ستجنبنا 

تعب ال�سفر اإىل 
ال�سفارة بوا�سنطن..

فان �ساء الله 
حتقق لنا ال�سلطات 

ال�سورية هذا املطلب 
الذي طاملا انتظرناه 

وحلمنا بتحقيقه...

امل�سكل املطروح 
حاليا هو اأن زحمة 

الطريق اإىل وا�سنطن 
تعطل للو�سول يف 
الوقت، ومن جهة 

ثانية الربيد ياأخذ 
وقتا كبريا خا�سة اإذا 

اأخطاأنا يف االأوراق 
مما يدفعنا باإعادة 

بعث امللف من جديد 
وت�سييع الوقت..

وق�سية وجود 
قن�سلية يف املنطقة 

هو حلم طاملا 
انتظرته..

"يا ريت تكون 
فيه �سفارة يف 

املنطقة" امل�سافة 
"بعيدة كثري من 

هون" يف كثري 
من املرات ا�سيع 
على االأقل يوم اأو 

يومني من اأجل 
ام�ساء معامالتي 
يف وا�سنطن، فاإذا 
كان فيه قن�سلية 
يف املنطقة "راح 
اأَ�َسيْف كثري وجع 

را�ض"

حممد رحمونعبد املجيد جلوحممد جلوحممد حلي

"كل نف�س ذائقة املوت"
يتقدم ال�سيد عبده املوتي، با�سمه اخلا�س 

وبا�سم طاقم جريدة "غربة نيوز" باأحر 
التعازي اإىل عائلة املرحوم ميهوب اأحمد 
قا�سم املن�سوري، وندعو اهلل اأن يلهمهم 

ال�سرب وال�سلوان.

حكمة العدد
  يف احلركة 

بركة
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اللهم ِزد من جلو�سنا على كرا�سينا
وبارك لنا فيها

واجعلها للوارث منا
واجعل ثاأرنا على �سعبنا

وان�رشنا على من عار�سنا
وال جتعل م�سيبتنا يف ُحكمنا

وال جتعل راحة ال�سعب اأكرب همنا . وال 
مبلغ ِعلمنا

وال االنقالب الع�سكري م�سرينا
واجعل الق�رش الرئا�سي هو دارنا

اللهم اإنا ن�ساألك فرتة ممتدة
وهجمة ُمرتدة

وال�سرب على املعار�سة
والن�رش على ال�سعب

بعدها  ن�رشق  ال  معونة  ارزقنا  اللهم 
اأبدا

اللهم ال تفتح اأبواب خزائننا لغرينا
اللهم وفق اأمريكا ملا فيه خرينا

فاأنا  اأعدائي  اأما  ب�سعبي،  عليك  اللهم 
�ساأتفاو�ض معهم

اللهم طّيب جمرتي وخّبث جمرة �سعبي
اللهم ارزقنا حب اأمريكا

وحب من ُيحب اأمريكا
وحب ما ُيقربنا اإىل حب اأمريكا

اللهم اأمركني وال تاأفغني

اللهم برطني وال ت�سوملني
اللهم فرن�سني وال ت�سودين

حكم  يف  اال�ستعانة  من  اأبراأ  اأين  اللهم 
�سعبي باأحد

وال حتى ب�سديق، وال براأي اجلمهور
اللهم اأين اأعوذ بك من كر�سي ُيخلع

ومن �سعب ال ُيقمع
ومن �سحيفة ال ُتنع
ومن خطاب ال ُي�سمع
ومن مواطن ال ُيخدع

واأعوذ بك من كل عمل ُيقربني اإليك!
اللهم ال ) تكن�سل ( دعاءنا

وال )تهنجنا( ثم ُتعيد ت�سغيلنا
وال ترفعنا من اخلدمة اأبد االآبدين

يا اأرحم الراحمني يا رب العاملني

البحر" يبلط  عبارة اأ�سبحت ماألوفة لدى اأ�سحاب املحالت العربية الذين ي�ستغلون "يروح 
ال�سباب الوافد من البالد العربية الذين لي�ست معهم اأوراق اقمة 

قانونية، والذين ي�ستغلون  مثل...لكي يك�سبوا قوت يومهم
اأحدهم ال�سباب املغرر به ا�ستغل بنظام "الكوم�سن" يف حمل "عف�ض" 
ملدة تزيد عن �سهرين ويف كل مرة يطلب حقه، �ساحب املحل مياطل 
البحر"وقال �ساحب البزن�ض متهكما على ال�ساب امل�سكني:بدون اأن ياأخذ "بيني" واحدبدعوى اأن الو�سع االقت�سادي "تعبان" ويف اآخر املطاف ُطرد ال�ساب  يبلط  "يروح 

اأدعية روحانية حلكامنا البلطجية

اأواًل ـ زيــــــــــــــغ الب�ســــــــر 

اأثناء  ب�رشه  اإزاغة  دائمًا  الكاذب  يتعمد 
احلديث ..

 ثانيًا ـ ا�ستخـــدام كلمــات قليلـــة :
ي�ستخدم الكاذب اأقل عدد ممكن من الكلمات 
وهو يف احلقيقة يفكر فيما يقول من اأكاذيب 
العك�ض  ينهجون  كاذبون  اي�سًا  وهنـــاك 

لريبكوا امل�ستمع ويثبتوا اأنهم �سادقني 

 ثالثًا ـ التكلـــــــف الع�سبـــــــي  
مييل الكذاب اإىل تكلف منظر اجلاد ال �سيما 
ببع�ض  نف�سة  يك�سف  انه  اال   ، وجهه  يف 
احلركات الالارادية كم�سح النظارة  ومل�ض 

الوجه وغريها ...

 رابعًا ـ التكــــــــــــــــــــــــرار
نف�ض  ا�ستخدام  اىل  عادًة  مييل  الكذاب 
نف�ض  وكذلك  متتالية  مرات  الكلمات 

املربرات ..

 خام�سًا ـ التـــعمــــــــــــــــــــيم 
افعاله  م�سوؤلية  جتنب  الكاذب  يحاول 
ي�ساأل  كاأن  التعميم  اأ�سلوب  باإ�ستخدام   ،

املدير املوظف عن �سبب التاأخر
 ، يتاأخرون  املوظفني  كل  املوظف  فريد 

فحركة املرور �سيئة ...

�ساد�سًا ـ جتنب االإ�ســـارة اإىل الــذات 
يتجنب الكذاب عادًة ا�ستخدام كلمة ) اأنا ( 

ويقول بداًل منها نحن ، النا�ض..

 �سابعًا ـ اطالق كلمات االإ�ستخفاف 
باالآخرين

لالآخرين  ين�سب  اأن  اإىل  الكذاب  مييل 
رذيلة  خ�سو�سًا  رديئة  اأقوال  و  ت�رشفات 
الكذب التي هو م�ســاب بها كما اأنه �رشيع 
الن�سيان وقد يف�سح نف�سه بنف�سه من كرثة 
وتناق�سها  عا�سها  التى  الكذب  مواقف 

اأحيانًا وحليلهم الن�سابني 

�سبــع عالمــات تك�ســف من يكــــذب عليـك

املتسول النصاب
هذا  منظر  ي�ستعطفك  قد 
الرجل املعاق حيث تراه 
وحيدا يف الطريق ال�رشيع 
بني "داون تاون بروكلن و 
 ...”B Q Way“ باي ردج
اأو يف اأماكن اأخرى وما اأن 
حتى  مل�ساعدته  تتوقف 
للذهاب  برغبته  يخربك 
"باي  يف  الكائن  ملنزله 

ردج".
بتو�سيله  تهم  وعندما   
التحدث  �سيحاول  ملنزله 
االجنليزية  باللغة  معك 
لكي يخربك باأنه عا�ض يف 
ملدة  املتحدة  الواليات 
طويلة  قبل ان ي�ساب يف 
حادث �سري جعله معاقا.

 خالل الطريق �سوف ي�سكو 
مبلغا  منك  ويطلب  االعاقة 
ال يقل عن دوالر و�سوف لن 
يرتجل من ال�سيارة دون اأن 

ان  ...ولك  املبلغ  تعطيه 
التي  الورطة  مدى  تتخيل 

وقعت فيها.
بعد اأن تعطيه املبلغ اعتقادا 
منك انها �سدقة ويرحل اىل 
باأنه  منزله...�ستتفاجاأ 

ويطوي  قدمه  على  يقف 
كر�سيه ويطلب من ابن اأخيه 
اىل  اأخرى  مرة  ياأخذه  اأن 
يقوم  حيث  العام  ال�سارع 
با�سطياد �سحيته االأخرى.
يا هيك الفهلوة وال بال�ض.
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وصايا للرجال..الببغاء..خرب بييت
الطائر  ذلك   ...... الببغاء  يعرف  يكن  مل 
زوايا  اإحدى  يف  قف�ض  يف  املح�سور  اجلميل 

املنزل، الذي �سهد ول�سنوات 
عدة ق�سة حب اأ�سطورية بني زوجني كانا م�رشب 
اأفراد  بني  واملحبة  وال�سكون  الوفاء  يف  املثل 

العائلة،
مل يكن يعرف ومن اأين له اأن يعرف وهو يردد 

ببالهة )بربارة ...بربارة...بربارة!
البارود  برميل  ليفجر  الفتيل  اأ�سعل  بذلك  اأنه 

وين�سف اأركان البيت ال�سعيد 
.... )بربارة...بربارة  ومرات  مرات  اأعادها 
"اإللي  نف�سه  وبني  بينه  يقول  وكاأنه  بربارة( 

ما�سمع ي�سمع"
كانت  التي  وهي  املخدوعة  الزوجة  اأمتع�ست 
لت�سعر  زوجها  ذراع  تتو�سد  �سابقة  ولدقائق 

بالدفء واالأمان ...
�سيف  اأن  لت�سدق  تكن  مل  بل  تعرف  تكن  مل 
الغدر هذه املرة �سياأتيها من ذات الذراع التي 

تتو�سدها واأين يف �سميم 
القلب �ساألت الزوجة متلعثمة واإح�سا�ض االأنثي 

ي�رشي بها : مني بربارة؟ اأجاب الزوج بربود �سو 
عرفني.. ميكن بطلة م�سل�سل 

تنتف�ض الزوجة وقدر هذا الببغاء اأن يحفظ) اأ�سم 
البطلة بربارة( من بني كل بنات امل�سل�سل 

ويرد الزوج بربودة ت�ساأليني اأنا اأ�ساأليه....!
وهنا مل يكن اأمام الزوجة املغلوبة على اأمرها غري 
االأنثوي........  وكربيائها  لكرامتها  تثاأر  اأن 

اأزاحت ذراعة عنها 
يف حركة تغني عن كل كلمات العتاب والغ�سب 
والدم الثائر اأخذ يت�ساعد اإىل قمة راأ�سها ناف�سة 

عن را�سها �سبات 
دام �سنني

مر .... يوم... يومان ....ثالثة ...والزوجة 
املخدوعة يف حماوالت م�ستميته الأغراء الببغاء 

رمبا يعرتف بتفا�سيل 
اأكرث لكن دون جدوى 

اأخذ  عندما  املنتظرة  اللحظة  جاءت  حتى 
الببغاء.... يهذي بكلمات متقطعة)بربارة ....

بربارة....بربارة (وكلمات اأخرى 
بطبيعة احلال ال ميكن كتابتها ومن الوا�سح اأنها 

اإال يف غرف النوم عرفت  من الكالم الذي اليقال 
الزوجة من خاللها 

اإن زوجها يخونها
هنا قررت الزوجة اأن تك�سف اخليانة باأم عينها 

وتنهي املهزله
اأخذت يف االإعتياد على اخلروج يف اأوقات معينة 

والعودة يف اأوقات حمددة .
الذي  الفخ  �رشاك  اخلائن يف  الزوج  وقع  اأن  اإىل 

ن�سبته زوجته له
عندما تعمدت العودة اإىل املنزل يف غري املوعد 

الذي اأعتادته ، لتك�سف خيانت زوجها
على  االأخرية  االإزدراء  نظرة  الزوجة  القت   ...
الزوج و�رشيكتة بربارة التي هي زميلته بالعمل 

اللذان جتمدا يف مكانهما
اأغرا�سها  حملت   ..... غرفتها  الزوجة  دخلت 
وامل�ستقبل  اأهلها  نحو  اخلطا  حتث  وخرجت 

املجهول......
ولينتهي امل�سوار الطويل بطالق الرجعة فيه

ترى ملاذا اخليانة الزوجية ؟
واإىل متى ن�ستمر بذلك ؟

حنك حنكطق  طق 

- ابت�سم لزوجتك جتدها رهن ا�سارت 
- ابغ�ض الرجال عند الن�ساء : البخيل واجلبان

-اذا �سكا لك �ساب من ق�سوة اإمراأة فاأعلم ان قلبه بني يديها
- اذا ابت�سمت املراأة للرجل يف الطريق جرى خلفها، واذا 

ابت�سم الرجل للمراة تنت ان يجري خلفها
- اذا قّوي �سك الرجل باملراأة �سعفت ثقتها يف رجولته

- اذا اخطاأ الرجل فانه يندم ، واذا اخطات املراة فانها 
تقول اوي �سوري

- اذا راأيت رجال يفتح باب ال�سيارة لزوجته ، فاعلم ان 
احدهما جديدا ... ال�سيارة او الزوجة

- اذا خ�رش الرجل �سديقه الأجل امراأة ، فانه يخ�رش املراة 
وال�سديق معا

- اذا كــذب الرجل فاإن الف امراأة �سوف ت�سدقه واذا كذبت 
املراة فلن جتد من ي�سدقها

- ان اردت ان تكون حمظوظا عند الن�ساء فمازح املراة 
كالطفلة والطفلة كاملراأة.

- اذا احب الرجل امراأة �سقاها من كــاأ�ض حنانه، واذا 
احبت امراة رجال اظماأته دائما اىل �سفتيها.

- اذا احب الرجل اظهر حبه دون ابطاء، امااملراأة فبعك�سه 
تاما.

- اذا احب الرجل ا�سبحت له ع�رش عيون ، واذا احبت 
املراة ا�سبحلها الف ل�سان.

- اذا فهمت الرجال فادر�ض الن�ساء.
- ا�سواأ انواع الرجال من ال يثق بامراته ، انه يحقر نف�سه 

من حيث ال يدري.
- ا�سعد رجل يف العامل هو ذاك الذي يكون االول بقلب 

املراأة.
-اعتقد ان الرجال اقل كذبا من الن�ساء ،با�ستثناء �ساعة 

يغازلونهن فيها. 
- اغبى انواع الرجل الذي يحب امراأة ال حتبه.

- اغلب الرجال ينق�سهم اخليال، لذا يقومون م�سمموا 
االزياء ب�سد ذلك الفراغ. 

- اكرب عيوب الرجل ، انه ال ي�سع نف�سه مكان املراة التي 
يحكم عليه.

- اكرث ما تخ�ساه املراة من الرجل هو �سمته ، واكرث ما 
يخ�ساه الرجل من املراأة كــالمها. 

- التملك بالن�سبة للرجل نهاية، لكنه للمراة بداية.
احلب خريف الرجل وربيع املراأة.

- احلب ي�ستاأذن املراأة لدخول قلبها، اما الرجل فانه 
يدخله م�رشعا.

الرجال يحبون قليال وغالبا ، والن�ساء يحبنب كثريا ونادرا.
الرجال يقولون العلم قوة ، والن�ساء يقلن اجلمال 

�سلطان.

م�ساهماتكم 

ابعثوها لنا على االمييل :

ghorbanews1@yahoo.com

ا�سالموفوبيا يف حمالت املني �سرتيت

ا�ستكى العديد من قراء غربة نيوز يف 
نيوجر�سي- وحتديدا يف باتر�سون- من 

ت�رشفات عن�رشية، اأبطالها اأ�سحاب حمالت 
البقالة وال�سوبرماركت، الذين اأ�سبحوا 

ميار�سون اال�سالموفومبيا �سد اأبناء اجلالية، 
نقول لهم يا جماعة كلنا اأبناء ابراهيم وال 

تدفعونا لتنظيم حمالت مقاطعة.. فرثواتكم 
كلها  من ورا ظهرنا..وقد اأعذر من اأنذر

باملقلوب
أغرب وجهني يف العامل...
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يف حفل للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني 
نائب  ح�رشه  املتحدة  االأمم  مقر  يف  اأقيم 
والوفد  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  عن 
اخلارجية  وزير  برئا�سة  الفل�سطيني 
ووزير االعالم الفل�سطيني الدكتور ريا�ض 
الدكتور  الفل�سطيني   وال�سفري  املالكي 
ريا�ض من�سور، وعدد من قياديي اجلالية 
دولة  خالد  ال�سيد  اأبرزهم  الفل�سطينية 
ماهر  واالأ�ستاذ  زهرية  اأبو  مفيد  وال�سيد 
ال�سلطة  ممثل  فيه  اأكد  القادر،  عبد 
يف  ال�سالم  "ان  املالكي   ريا�ض  الدكتور 
ال�رشق االو�سط لن يتحقق اال بقيام الدولة 
دولة  القد�ض.  وعا�سمتها  الفل�سطينية 
واحدة موحدة م�ستجمعة ملقومات البقاء 
تتمتع ب�سيادة كاملة وتتحكم يف ثرواتها 
املن�سود  ال�سالم  اأن  واأ�ساف  ومعابرها". 
هذا "لن يكتمل اال اذا واكبه ا�سرتداد كل ما 
نهبه االحتالل اال�رشائيلي من اأرا�سي عربية 
التي  اخلرية  املبادرات  لكل  دعمه  وجدد 
الفل�سطينية  الدولة  قيام  لتحقيق  ت�سعى 
امل�ستقلة ذات ال�سيادة وعا�سمتها القد�ض 
وعودة الالجئني الفل�سطينيني اإىل ديارهم 
اليوم  احياء  واعترب  مكرمني".  معززين 
العاملي للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني 
والذي داأب ال�رشفاء والنزهاء يف العامل 
اذكاء  "وقفة  هو  �سنة  كل  احيائه  على 
واجالل  اأمدها  طال  لق�سية  وم�ساندة 
وطاأة  حتت  يئن  انفك  ما  ل�سعب  وتقدير 

الذي  الغا�سم  املتغطر�ض  االحتالل 
للتمزق  فري�سة  وتركه  اأر�سه  منه  �سلب 
تراوده  ال�ستات  يف  منه  جزء  يعي�ض  اذ 
اجلزء  وتزق  وطنه  اإىل  العودة  اأحالم 
والتفرقة  العار  وجدران  حواجز  االخر 
العن�رشية يف اأر�سه". وذكر املالكي باأن 
على  الغا�سم  اال�رشائيلي  االحتالل  تهافت 
م�سايرتهم  "رغم  يتوقف  مل  الفل�سطينيني 
يعقد  ما  كل  وح�سورهم  الدولية  للروؤى 
واالجتماعات  املوؤترات  من  وهناك  هنا 
ينبثق  ما  كل  على  وتوقيعهم  واللقاءات 
عنها من االتفاقات ووثائق بدءا من اأو�سلو 
مقابل  االر�ض  مبداأ  ومن  اأنابولي�ض  اإىل 
مقابل  احل�سار  فك  معادلة  اإىل  ال�سالم 
املجتمع  لوعود  وت�سديقهم  القتال  وقف 
الدولة  باعالن  اأحالمهم  بتحقيق  الدويل 
الفل�سطينية قبل نهاية العام احلايل الذي 

نحن قاب قو�سني اأو اأدنى من توديعه".
اإىل  "حتولت  هذه  االحالم  اأن  واأ�ساف 
اجلريحة  ال�سجينة  غزة  ل�سكان  كابو�ض 
املنافذ  كل  وجوههم  يف  اأو�سدت  الذين 
وميوت  بطيئا  موتا  ليموتوا  واملعابر 
ذكر  اأن  وبعد  العاملي".  ال�سمري  معهم 
التي ورد ذكرها  الفل�سطينية  الدولة  باأن 
لل�سالم  الراعية  الدول  زعماء  ل�سان  على 
االو�سط ب�سفتها دولة م�ستقلة  ال�رشق  يف 
ذات �سيادة وقابلة للحياة "مل تربح عامل 
االفكار اإىل الواقع امللمو�ض" اأكد اأن الدولة 

هي  للفل�سطينيني  ا�رشائيل  تريدها  التي 
االطراف  جمزاأة  االو�سال  مفككة  "دولة 
باعثة  ا�رشائيلية  م�ستوطنات  تتخللها 
للنزاع وتف�سل بينها جدران عازلة تنع 
توا�سل اال�رش الفل�سطينية وت�سعب عليها 
دولة  تريدها  كما  واحلركة.  التنقل 
تتحكم  ال�سيادة  ناق�سة  ال�سالح  منزوعة 
وبواباتها  ومعابرها  مفا�سلها  يف  هي 
�سيا�ستها  وتراقب  اخلارجي  العامل  اإىل 

الداخلية واخلارجية".
باملنا�سبة  املتحدث  جدد  االخري  ويف 
املتحدة  االمم  ملنظمة  والعرفان  ال�سكر 
اأجل ن�رشة  من  تبذله من جهود  ما  "على 

وموؤازرة ال�سعب الفل�سطيني وعلى �سعيها 
للو�سول اإىل حل لق�سيته ي�سمن ا�ستعادة 
حقوقه امل�رشوعة وفقا لقرارات ال�رشعية 

الدولية".
وبعد احلفل مت تنظيم اجتماع تن�سيقي ما 
بني قياديي اجلالية - ال�سيد خالد دولة 
وال�سيد مفيد اأبو زهرية واالأ�ستاذ ماهر عبد 
الدكتور  القادر، ح�رشه وزير اخلارجية 
املالكي حيث مت التعر�ض لق�سايا تخ�ض 
يف  اجلالية  قياديي  بني  اجلهود  تن�سيق 
يف  الفل�سطيني  العمل  وقياديي  اأمريكا 

ال�رشق االأو�سط.

وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي يف  ت�سريح لغربة نيوز:

لبد من توحيد ال�سف الفل�سطيني خدمة مل�سلحة ق�سيتنا 

الدكتور ريا�ض املالكي
رفقة رئي�ض التحرير
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االأمريكية  ال�سلطات  اأ�سدرت 
املحلية  ال�رشطة  اإىل  حتذيرًا 
من  للتحذير  واالحتادية، 
تنظيم  من  حمتمل"  "تهديد 
يف  النقل  لنظام  "القاعدة" 
وحميطها.  نيويورك،  مدينة 
تنوي  التحذير،  على  وبناء 
�رشطة نيويورك زيادة التدابري 
احلذر"،  منطلق  "من  االمنية، 
االأربعاء  اأكدت يف بيان  ح�سبما 

.26-11-2008
لكن نائب مفو�ض ال�رشطة بول 
نيويورك  �رشطة  اأن  اأكد  براون 
موؤكدة  تقارير  اأي  عن  تعلم  "ال 

ناق�سوا  القاعدة  ارهابيي  باأن 
النقل يف مدينة  ا�ستهداف نظام 

نيويورك وما حولها".
وزارة  با�سم  املتحدث  وكان 
نوك  را�ض  الداخلي  االمن 
الوزارة،  اإ�سدار  اإىل  اأ�سار 
االحتادية  التحقيقات  ومكتب 
الوالية  م�سوؤويل  اىل  "حتذيرا 
 25 يف  املحليني  وامل�سوؤولني 
ب�ساأن  الثاين  /ت�رشين  نوفمرب 
اأن  عن  موؤكدة  غري  معلومات 
بحثت  قد  تكون  رمبا  القاعدة 
يف اأواخر �سبتمرب/اأيلول م�ساألة 
مدينة  يف  النقل  نظم  ا�ستهداف 

نيويورك وحولها".
يف  وم�سوؤول  نوك،  واأ�ساف 
على  القانون  تنفيذ  جمال 
ان  االحتادي،  امل�ستوى 
ومكتب  الداخلي  االمن  وزارة 
لي�ض  االحتادية  التحقيقات 
توؤكد  حمددة  معلومات  لديهما 
وجود خمطط "بخالف التخطيط 

لطموحات".
اإن التحذير �سدر كاإجراء  وقاال 
روتيني. ولفت براون اإىل اأنه، 
"من منطلق احلذر ن�رشت �رشكة 
يف  اأفرادها  من  مزيدا  نيويورك 

نظام النقل".

“�سرطة املدينة عززت اإجراءاتها “من منطلق احلذر

أمريكا حتذر من “هجوم حمتمل” لـ “القاعدة” يف مواصالت نيويورك

اتهمتهم بار�سال 12 مليون دوالر اإىل حما�ض
حمكمة  تكساس تدين مسؤولي مؤسسة األرض املقدسة بتهم االرهاب

غربة نيوز- وكاالت-
احتادية  حملفني  هيئة  حكمت 
ام�ض  يوم  بتك�سا�ض  داال�ض  فى 
اجلالية  ابناء  من  خم�سة  على 
�سكري  وهم  داال�ض  يف  العربية 
ابو بكر وحممد املزين وغ�سان 
الع�سي ومفيد عبد القادر وعبد 
االرهاب  بدعم  عودة  الرحمن 
بجمعية خريية  ب�سبب عالقتهم 
موؤ�س�سة   ( بحما�ض  مرتبطة 
االر�ض املقد�سة ( متهمة بار�سال 
حما�ض  اىل  دوالر  مليون   12
هاربني  اثنني  احلكم  و�سمل 
احدهما ع�سو حايل يف الربملان 
االردين  وجاء احلكم الذى �سدر 
الثامن من املداوالت  اليوم  فى 
ت�سمنت  �ساقة  لعملية  تتويجا 
املا�سى  العام  املحاكمة  ف�ساد 
الذى  االأمر  التهم  معظم  فى 
وهو  املحاكمة  اإعادة  اإىل  اأدى 
على  احل�سول  �سعوبة  يربز  ما 

االإدانة فى مثل هذه الق�سايا
وكانت موؤ�س�سة االر�ض املقد�سة 
اجلمعيات  اأكرب  من  واحدة 

اخلريية اال�سالمية فى الواليات 
اواخر  اغالقها  قبل  املتحدة 
انها  2001 وقالت حينذاك  عام 
االغاثة  على  ن�ساطها  تركز 
اىل  واملعونات  الكوارث  من 
الفل�سطينيني.وقال  الالجئني 
املدعون ان االموال كان يجرى 
حما�ض  حركة  اىل  تو�سيلها 
غزة  قطاع  على  ا�ستولت  التى 
هزمت  ان  بعد  املا�سى  العام 
فتح. حلركة  التابعة  القوات 
وقال باتريك روان م�ساعد وزير 
العدل ل�سوؤون االأمن القومى فى 
بيان "االحكام التى �سدرت هى 
فى  الطريق  على  مهمة  معامل 
مموىل  ملكافحة  امريكا  جهود 
من  املتهمون  االإرهاب".وا�سار 
انهم  اىل  با�سمهم  متحدث  خالل 
للطعن  ا�ستنئافات  �سيقدمون 
التى قد ت�سهد  فى هذه االحكام 
�سجن اثنني منهم على االقل مدى 
االعالم  و�سائل  وقالت  احلياة. 
املحلية انه مل يتحدد بعد موعد 
للنطق بالعقوبةوقال خليل ميك 

جوعى  جماعة  با�سم  املتحدث 
منا�رشة  جماعة  وهى  للعدل 
قرار  نحرتم  "اننا  للمتهمني 
نعتقد  لكننا  املحلفني  هيئة 
ان هذا احلكم اجلائر املخالف 
للتقاليد االمريكية �سيلغى عند 
فى  قوله  اال�ستئناف".وا�ساف 
اخلريى  العمل  "جترمي  بيان 
اعتداء  جمرد  لي�ض  امل�رشوع 
على الطائفة امل�سلمة االمريكية 
امريكى  كل  على  اعتداء  لكنه 
املعنوى  بالواجب  يوؤمن 
الطعام اجلوعى وك�سوة الفقراء 
املر�سى".ويواجه  وعالج 
واملوؤ�س�سة  اخلم�سة  الرجال 
من  اكرث  معا  نف�سها  اخلريية 
مئة تهمة و�سدرت اأحكام االدانة 
التهم.ويواجه  كل  فى  بحقهم 
الع�سي الذى �ساعد فى تاأ�سي�ض 
بكر  وابو  اخلريية  اجلماعة 
احلكم  احتمال  ال�سابق  رئي�سها 
احلياة. مدى  بال�سجن  عليهما 
وت�سمنت التهم التاآمر مل�ساندة 
وغ�سل  اجنبية  ارهابية  منظمة 
االموال والتهرب من ال�رشائب.

ا�ستطالع: االأمريكيون مازالوا واثقني يف اأوباما كرئي�ض

وكالة اأنباء اأمريكا اإن اأرابيك( – عرّب ثلثا االأمريكيني عن ثقتهم يف 
قدرة الرئي�ض املنتخب باراك اأوباما يف من�سبه اجلديد، وذلك بعد 
ثالثة اأ�سابيع من انتخابه رئي�سا، وفقا ال�ستطالع للراأي ك�سف عدم 
تاأثر االأمريكيني �سلبا اأو اإيجابا باختيارات اأوباما لفريق اإدارته، 

اأو التقارير اخلا�سة بخططه االقت�سادية.
عليه  وح�سلت  جالوب  موؤ�س�سة  اأجرته  الذي  اال�ستطالع،  واأظهر 
من  باملائة  و67   63 بني  ما  اأن  اأرابيك،  اإن  اأمريكا  اأنباء  وكالة 
االأمريكيني مازالوا واثقني يف قدرة اأوباما على تويل مهام من�سبه، 

خالل االأ�سابيع التي اأعقبت انتخابه رئي�سا يف 4 نوفمرب اجلاري.
وكانت نتيجة اال�ستطالع تقريبا ثابتة منذ بداأت جالوب ا�ستق�ساء 
اآراء االأمريكيني ب�سكل يومي ب�ساأن ثقتهم يف اأوباما منذ 5 نوفمرب 

وحتى 23 نوفمرب.
وكانت االأ�سابيع التي اأعقبت انتخاب اأوباما قد تكاثرت فيها العديد 
وخططه  اإدارته  فريق  باختيارات  اخلا�سة  ال�سحفية  التقارير  من 

االقت�سادية املقرتحة.
باحتمال  اخلا�سة  تلك  بينها  ومن  ال�سحفية،  التقارير  هذه  لكن 
ال�سابقة هيالري كلينتون وزيرة للخارجية، مل  اختيار مناف�سته 
توؤثر على ثقة االأمريكيني يف اأداء اأوباما يف من�سبه، الذي يت�سلمه 

ر�سميا يف 20 يناير/كانون الثاين 2009، بح�سب اال�ستطالع.
وُيالحظ اأن ن�سبة االأمريكيني الواثقني يف قدرة اأوباما على اأن يكون 
اأ�سوات االأمريكيني يف  رئي�سا جيدا تتجاوز بقدر كبري ن�سيبه من 

االنتخابات الرئا�سية، والذي بلغ 53 باملائة.
وبلغت ن�سبة الثقة يف اأوباما اأق�ساها بني الدميقراطيني بن�سبة 89 
باملائة، انخف�ست اإىل 64 باملائة بني امل�ستقلني، وهبطت ب�سكل 

اأكرب بني اجلمهوريني لت�سل اإىل 28 باملائة فقط.
اأوباما  يف  الثقة  من  االأكرب  القدر  االأمريكيون  ال�سباب  واأظهر  هذا 
من  باملائة   93 قال  حيث  االأخرى،  العمرية  بال�رشائح  مقارنة 
الدميقراطيني بني �سن 18 و34 عاما اإنهم يثقون يف اأوباما، وعرب 

73 باملائة من امل�ستقلني يف هذه الفئة عن نف�ض الراأي.
�سباب  فاإن  اجلمهوريني  بني  اأوباما  يف  الثقة  انخفا�ض  ورغم 
اجلمهوريني بني 18 و34 عاما كانوا اأكرث ثقة يف الرئي�ض ال�ساب؛ 
حيث عرب 42 باملائة من اجلمهوريني يف هذه ال�رشيحة العمرية 

عن ثقتهم يف اأوباما.

خرباء ينتقدون ترتيب املدن االأمريكية وفقا للجرائم

اأمريكيون يف علم  انتقد خرباء   – اأرابيك(  اإن  اأمريكا  اأنباء  )وكالة 
اجلرمية الرتتيب ال�سنوي الذي ي�سدر �سنويا يف الواليات املتحدة 
للمدن االأمريكية بح�سب اجلرائم التي يتم ارتكابها بها، وا�سفني 
ترتيب املدن وفقا للجرائم بال�سطحي وامل�سلل ويتجاهل العوامل 

احلقيقية الرتكاب اجلرمية.
ويف بيان ح�سلت عليه وكالة اأنباء اأمريكا اإن اأرابيك اعترب خرباء 
يف "اجلمعية االأمريكية لعلم اجلرمية" يف اجتماعهم ال�سنوي الذي 
انعقد ال�سهر احلايل اأن ترتيب املدن االأمريكية بح�سب اجلرمية، 
يعترب  االأمريكية،  بر�ض  كيو  �سي  من�سورة  �سنويا  تن�رشه  والذي 

ترتيبا م�سلال وي�رش املدن االأمريكية ب�سكل غري عادل.
اأ�ستاذ علم اجلرمية  ومن جانبه قال الدكتور ريت�سارد روزنفيلد، 
ت�سنيف  اإن  لوي�ض،  ميزوري–�سانت  بجامعة  اجلنائية  والعدالة 
املدن االأمريكية بح�سب اجلرمية يتجاهل عوامل اخلطر اجلوهرية 

يف اجلرمية، يف حني يبالغ يف عامل م�سلل.
واأ�سار روزنفيلد اإىل اأن عوامل اخلطر احلقيقية هي عمر ال�سخ�ض، 
التي  املدينة  ولي�ض  املحددة،  اإقامته  ومنطقة  حياته،  ومنط 

يت�سادف اأنه يعي�ض فيها.
واأ�ساف روزنفيلد، الذي يرتاأ�ض اجلمعية االأمريكية لعلم اجلرمية 
هو  الرتتيب  هذا  يفعله  "ما  الت�سنيف:  هذا  منتقدي  اأبرز  واأحد 

االإ�رشار، ب�سكل غري عادل، مبدن ال ت�ستطيع حتمل هذا ال�رشر".
كما قال جيم�ض نونان، اخلبري اأي�سا يف علم اجلرمية، اإن الرتتيب 
مدينة  اأية  يف  بالت�ساوي  منت�رشة  اجلرمية  اأن  اإىل  �سمنيا  ي�سري 

اأمريكية.
اجلرائم  تقارير  برنامج  اأي�سا يف  اإح�سائي  وهو  نونان،  واأ�ساف 
ين�رش  الذي  اآي"  بي  "اإف  الفيدرالية  التحقيقات  ملكتب  التابع 
االإح�سائيات التي يعتمد عليها ترتيب املدن من حيث اجلرمية، 

اأن اجلرمية "لي�ست خليطا متجان�سا يف مدينة كاملة".
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الرئي�ض اليمني: �سندوق 
االقرتاع هو احلكم فى االنتخابات

الله  عبد  على  اليمنى  الرئي�ض  قال 
�سندوق  باأن  املا�سي  االثنني  �سالح 
االنتخابات  فى  احلكم  هو  االقرتاع 
الدعوة  وجدد  املقبلة،  الربملانية 
الفاعلة  امل�ساركة  املعار�سة  الأحزاب 
فى تلك االنتخابات املقرر تنظيمها فى 

اأبريل/ني�سان املقبل.
وكالة  اأوردته  حوار  فى  �سالح  وقال 
نوؤمن  "نحن  الر�سمية  اليمنية  االنباء 
بالتعددية ال�سيا�سية و�سندوق االقرتاع 
هو املرجعية واحلكم، وعلى من حاز 
على غالبية اأ�سوات الناخبني �سواء فى 
اأو  املحلية  اأو  الرئا�سية  االنتخابات 
الربملانية اأن يتحمل امل�سوؤولية ومن 

حقه اأن يحكم".
وكانت اأحزاب املعار�سة اليمنية ممثلة 
اأعلنت مقاطعتها  فى "اللقاء امل�سرتك" 
لالنتخابات الربملانية وقام اأن�سارها 
على مدى االأ�سبوعني املا�سيني بت�سيري 
اأ�سفرت  اليمنية  املدن  فى  اعت�سامات 
عن اعتقال ال�سلطات اليمنية الع�رشات 

منهم.
فى  باإخواننا  "نرحب  �سالح  واأ�ساف 
املعار�سة اأن يدخلوا هذه االنتخابات، 
واأن يح�سدوا ن�سبة  اأن يفوزوا  ونتمنى 
كبرية من املقاعد النيابية واأن يكونوا 
�رشكاء، فنحن ل�سنا �سد اأن ينفرد حزب 

واحد لوحده بال�سلطة".
"بالفهم  ا�سماه  ما  �سالح  وانتقد 
القا�رش لدى بع�ض االأحزاب التى تريد 
نف�سه  الوقت  فى  وتعار�ض  حتكم  اأن 
اأن  ودون  الدميقراطية  لقواعد  خالفا 

تنال ثقة ال�سعب".
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االمريكية  الدفاع  وزارة  ذكرت 
املتحدة  الواليات  اأن  "البنتاجون" 
ال�سابق  الدن  بن  اأ�سامة  �سائق  اأر�سلت 
اإىل وطنه اليمن من �سجن جوانتانامو 
من  االخرية  القليلة  اال�سابيع  لق�ساء 
حكم �سدر �سده بتهمة تقدمي دعم مادى 

لالرهاب.
يدان  �سجني  اأول  هو  حمدان  و�سامل 
املحاكم  داخل  كاملة  حماكمة  فى 
اإدارة بو�ض والكوجنر�ض  اأقامتها  التى 
وا�سعة  النتقادات  وتعر�ست  االمريكى 
ملحاكمة غري االمريكيني فى اتهامات 
املدنية  املحاكم  خارج  باالرهاب 
القاعدة  فى  املاألوفة  والع�سكرية 

البحرية االمريكية فى خليج جوانتانامو 
فى كوبا.

اأن حمدان  له  بيان  البنتاجون فى  واأكد 
من  مبزيد  يدل  مل  لكنه  اليمن  اإىل  نقل 

التفا�سيل.
اآب  اأغ�سط�ض  فى  اأدين  قد  حمدان  وكان 
لدعم  خا�سة  خدمات  بتقدمي  املا�سى 
�سيارة  قيادة  وبالتحديد  لالرهاب 
زعيم  اأنه  يعرف  كان  رجل  وحرا�سة 

تنظيم القاعدة فى اأول حماكمة اأمريكية 
احلرب  منذ  احلرب  بجرائم  خمت�سة 

العاملية الثانية.
اأكرث  اتهامات  من  تربئته  جرت  لكن 
خطورة تتعلق بالتاآمر مع القاعدة ل�سن 

هجمات قاتلة.
وحكم على حمدان بال�سجن 66 �سهرا لكن 
�سجن  فى  ق�ساها  التى  الفرتة  احت�سبت 
جوانتانامو ومن ثم من املقرر اأن تنتهى 
كانون  دي�سمرب   31 بحلول  عقوبته  مدة 

حمدان  اأن  البنتاجون  وذكر  االول. 
عقوبته  من  املتبقية  اال�سابيع  �سيق�سى 

فى اليمن.
واعرتف حمدان الذى يبلغ زهاء 40 عاما 
باأنه كان يعمل �سمن قافلة من �سيارات 
اأفغان�ستان  فى  الدن  بن  باأ�سامة  خا�سة 
نظرا  الوظيفة  بتلك  عمل  اإنه  قال  لكنه 
ال�سهرى  الراتب  اإىل  يحتاج  كان  النه 
املقدر بنحو 200 دوالر ومل يكن يعرف 

وال يدعم اأهداف �ساحب العمل.
وكان حمدان قد اعتقل فى اأفغان�ستان فى 
بعد   2001 عام  الثانى  ت�رشين  نوفمرب 
اأعقب هجمات 11  الغزو االمريكى الذى 
�سبتمرب اأيلول واأر�سل اإىل جوانتانامو فى 
مايو اأيار عام 2002. واحت�سب القا�سى 
الفرتة التى ق�ساها منذ االول من يوليو 
توز عام 2003 وهو اليوم الذى اأعلنت 

فيه اأهليته للمحاكمة.
وقال حمامو دفاع اإن حمدان مل يكن لديه 
موؤامرات  ب�ساأن  م�سبقة  معلومات  اأى 
تعاون  باأنه  تفيد  اأدلة  وقدموا  القاعدة 
مع اأجهزة خمابرات امريكية بعد اعتقاله 

فى اأفغان�ستان.

اإن  ميدانية  درا�سة  فى  جاء 
من  اأكرث  دامت  التى  احلرب 
القوات  بني  �سنوات  خم�ض 
واملتمردين  احلكومية 
احلوثيني ت�سببت فى معاناة 
من  االأطفال  من  كبري  عدد 
و�سلوكية  نف�سية  م�سكالت 

خطرية فى حمافظة �سعده.
التى  الدرا�سة  واأ�سارت 
�سياج"  منظمة"  نفذتها 
 1018 على  الطفولة  حلماية 
 1100 بني  من  وطفلة  طفل 
ا�ستهدفتهم الدرا�سة، اأن 5 فى 
�سعده  فى  االأطفال  من  املئة 
ال�سديد  اخلوف  من  يعانون 

ب�سبب احلرب.
وحذرت الدرا�سة التى ن�رشتها 
االأحد،  اليمنية  ال�سحف 
النف�سية  االأو�ساع  حتول  من 
�سلوكيات  اإىل  ال�سلبية 
بالكثري  تهدد  وممار�سات 
االجتماعية  امل�سكالت  من 
والنف�سية واالقت�سادية وعلى 
ا�ستقرار املجتمعات املحلية 

وتعاي�سها م�ستقباًل.
االأ�رشار  حجم  اأن  واأكدت 
لدى  وال�سلوكية  النف�سية 
مرتفعة  �سعده  اأطفال 
للغاية ومبوؤ�رشات خطرية 
حيث اأن 63.1 فى املئة من 
كوابي�ض  تراودهم  العينة 
اأو  غالبًا  مزعجة  واأحالم 
�ساهدوه  ما  ب�سبب  اأحيانًا 
املواجهات  فرتات  اأثناء 
مدار�سهم  فى  امل�سلحة 

وقراهم ومناطقهم.
وبينت الدرا�سة اأن 4.8 فى 
املئة يغمى عليهم اأحيانًا 
 ، نادرًا  املئة  فى  و3.3 
�سماع  اأو  م�سلحني  لروؤية 
الق�سف. اأو  الرعد  �سوت 

الذين  االأطفال  ن�سبة  وارتفاع 
البكاء  فى  بالرغبة  ي�سعرون 

بن�سبة 16 فى املئة.
الدرا�سة  نتائج  ودلت 
من  املئة  فى   21.5 اأن  على 
االنطواء  من  يعانون  االأطفال 
والعزلة، وهى ن�سبة مرتفعة 

يكون  اأن  يجب  مبا  مقارنة 
االأو�ساع  فى  االأطفال  عليه 

الطبيعية.
وتو�سلت اىل اأن اإجماىل 35.3 
االأطفال تولدت  فى املئة من 
�سد  �سديدة  عدوانية  لديهم 
واأقاربهم  وزمالئهم  اأقرانهم 

ب�سبب احلرب.
بني  احلرب  اأن  اىل  وي�سار 
القوات احلكومية واحلوثيني 
االآالف  وجرح  مقتل  اىل  اأدت 
وت�رشيد نحو 130 األف �سخ�ض 

على مدى خم�ض �سنوات.

حرب صعده أثرت على نفسية وسلوك أطفال اليمن

أمريكا ترسل سامل محدان إىل اليمن

وزيرالرزاعة: الكارثة اليت تعرضت هلا األراضي الزراعية حبضرموت كبري جدَا
كد وزير الزراعة والري الدكتور من�سور 
احلو�سبي اأن حجم االأ�رشار التي تعر�ست 
لها املزارع واالأرا�سي الزراعية مبحافظة 
ح�رشموت جراء كارثة االأمطار وال�سيول 
كبري جدَا ويحتاج اإىل جمهودات كبرية.

و�سدد الوزير، خالل زيارته اليوم لعدد 
من املزارع اخلا�سة يف مناطق الباطنة 
القطن  مبديرية  واخلدير  واملربخ 

مياه  التي طمرتها  مبحافظة ح�رشموت 
االأمطار وال�سيول ، على �رشورة ت�سافر 
اجل  من  وال�سعبية  الر�سمية  اجلهود 
اأرا�سيهم  يف  املواطنني  ا�ستقرار  اإعادة 
الزراعية. ونوه احلو�سي باأن التدخالت 
وزارة  بها  تبداأ  اأن  ميكن  التي  العاجلة 
الزراعة ملعاجلة االأ�رشار يف املكونات 
البدء  �سيتم  واخلا�سة  العامة  الزراعية 

بها وفقا واالآلية التي مت االتفاق ب�ساأنها 
بوادي  املحلية  ال�سلطة  قيادة  مع 
متكاملة  م�سفوفة  خالل  ومن  ح�رشموت 
.كما  بالوادي  املت�رشرة  املناطق  لكل 
يتم  التي  االأولويات  امل�سفوفة  تت�سمن 
املديريات  عموم  مدراء  من  بها  الرفع 
املت�رشرة ومدراء اإدارات الزراعة والري 

واملخت�سني يف تلك املديريات .
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غربة نيوز- �سباأ نيوز

اعلن نائب عميد كلية الطب الدكتور علي 
حممد املريي يف املركز اليمني للدرا�سات 
امل�ستقبل  وا�سرتاتيجيات  التاريخية 
يف  علمية  درا�سة  اأحدث  نتائج  "منارات" 
م�سمار تق�سي وتتبع تاريخ الب�رشية من 
خالل احلام�ض النووي و�رشيط اجلينات 
العلمية  بالدالئل  خل�ست  التي  الوراثية 
منبع  اليمن  اأن  اإىل  املجردة  واملعطيات 

وموطن الب�رشية االأول، ح�سب املريي.
وي�ستعر�ض الدكتور املريي يف حما�رشته 
عنوان  حتت  "منارات"  مركز  نظمها  التي 
يوؤكده  االأول..  االإن�سان  موطن  "اليمن 
النووي  للحام�ض  علمي  اكت�ساف  اأحدث 
التي  واخلطوات  املراحل  اي"  ان  دي 
قطعتها الدرا�سات يف جميع اأنحاء العامل 
التي  يف هذا املجال والدواعي واالأهداف 
واالآليات  اليمنية  الدرا�سة  منها  انطلقت 
واملعطيات التي اعتمدتها والنتائج التي 

خل�ست اإليها.
واأو�سح الدكتور علي حممد املريي: ان هذا 
البحث الذي تناوله مبركز منارات ميثل 
فكرة  طويلة حول  بحثية  م�سرية  خال�سة 

الوراثية.  اأ�سوله  وتق�سي  االأول  االإن�سان 
املا�سية  الفرتة  معطيات  اإىل  م�سريا 
اجلهد  من  عام  ع�رش  خم�سة  اإىل  املمتدة 

الفكري العلمي يف هذا املجال.

اكت�ساف  بعد  وقال: 
اجلينية  اخلارطة 
لالإن�سان يف مطلع االألفية 
تطبيقات  ظهرت  الثالثة 
االكت�ساف  لهذا  كثرية 
ال�رشيط  منها  العظيم 
الذي  اجليني "دي ان اي" 
حفظ  على  القدرة  له 
اإ�سافة  الب�رشية  تاريخ 
العلمية  احلقائق  اإىل 
الوراثية  ال�سفات  عن 
بداأت  ذلك  من  وانطالقا 
يف  بحثية  حماوالت  عدة 
الغرب خا�سة يف الواليات 
االأمريكية  املتحدة 
ملعرفة االأ�سول الوراثية 
عند الهنود احلمر اأ�سارت 
اأ�سول  ان  اإىل  نتائجها 
جذورها  تعود  الب�رشية 

والبحوث  االأنظار  فاجتهت  منغوليا  اإىل 
تلك  فاأ�سارت  عادت  انها  غري  هناك  اإىل 
االأر�ض  اأعمق يف مركز  اإىل مكان  البحوث 

وهي اجلزيرة العربية وحتديدا اليمن.

بان  معتقد  هناك  "كان  املريي:  واأو�سح 
ا�سول الب�رشية تعود جذورها اإىل اأفريقيا 
غري ان ثمة اعتقاد بان ان�سياحها وحتدرها 
اأفريقيا عن طريق جنوب �سيناء  اإىل  كان 
عربت  الذي  الطريق  ان  الحقا  ثبت  لكنه 
اإىل  اليمن  من  الب�رشية  الهجرات  منه 
اأفريقيا كان عن طريق باب املندب لذلك 
اجتهت االأنظار اإىل اليمن الإجراء االأبحاث 

العلمية لتاأكيد هذا االعتقاد".

املا�سية  ال�سنوات  مدى  "وعلى  واأ�ساف: 
بعثات  عدة  بداأت  2002م  عام  من  ابتداء 
اأوروبية  دول  عدة  من  متخ�س�سة  علمية 
تفد اإىل اليمن الأخذ عينات خمتربية"الدم 
داخل  املقيمني  اليمنيني  من  واللعاب" 
اليمن ومن املغرتبني يف مهاجرهم وعلى 
بحثية  موؤ�س�سات  كثفت  ال�سعيد  نف�ض 
يف  خطواتها  العربية  الدولة  يف  علمية 
اإجراء بحوث مماثلة لعينات من مغرتبني 

مينيني يف اأقطار عربية اأخرى ومن اليهود 
املنحدرين من اأ�سول مينية" .

ا�ست�سعرنا  ذلك  كل  من  انطالقا   " وتابع: 
فقمنا  والعلمية  الوطنية  م�سوؤوليتنا 
جامعتي  من  متخ�س�سني  علماء  مب�ساركة 
الربيطانية  وكامربدج  االأمريكية  فلوريدا 
متوخيني  املجال  هذا  يف  بحث  باإجراء 
اي  من  املجرد  العلمي  واملنهج  الدقة 
عواطف وتكنا من جمع 550 عينة جينية 
خالل  ومن  خمتلفة  مينية  مناطق  من 
التحليل املختربي مت التو�سل اإىل نتائج 
تق�سي  م�سمار  يف  جدا  متطورة  علمية 
وتتبع تاريخ الب�رشية من خالل احلام�ض 
وهي  الوراثية  اجلينات  و�رشيط  النووي 
بالدالئل واملعطيات  توؤكد  التي  النتائج 

ان اليمن منبع وموطن الب�رشية االأول".

هو  الدرا�سة  هذه  من  الهدف  ان  وبني 
اليمني  لل�سعب  الوراثية  االأ�سول  معرفة 
الب�رشية  باملجتمعات  عالقاته  وبحث 
واالإقليمي  العربي  حميطه  يف  حوله  من 
اأ�سيال  �سعبا  باعتباره  االإن�ساين  وف�سائه 

ومن اأكرث ال�سعوب عراقة.

دراسة علمية حديثة تكشف:
 اليــــمن مـــوطن اإلنسان األول
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يف  العرب،  اخلارجية  وزراء  قرر 
القاهرة  يف  عقدوه  طارئ  اجتماع 
االربعاء 2008-11-26، ار�سال املواد 
الغذائية واالدوية واملعدات الطبية اىل 
غزة ب�سكل فوري، وا�ستقبال املر�سي 

من ال�سعب الفل�سطيني".
للجامعة  العام  االأمانة  تكليف  ومت 
العربية التن�سيق مع ال�سلطات امل�رشية 
لتاأمني اإدخال م�ساعدات غذائية وطبية 

عاجلة اإىل القطاع املحا�رش.
كما دعا االإجتماع الرئي�ض الفل�سطيني 
حممود عبا�ض اىل "اال�ستمرار يف حتمل 
الوطنية  لل�سلطة  كرئي�ض  م�سوؤولياته 
الفل�سطينية" اىل حني اتام امل�ساحلة 
الوطنية واالتفاق على موعد النتخابات 

رئا�سية وت�رشيعية جديدة.
اأم�سى  بعدما  العربي  القرار  وجاء 
�سوء  على  ليلتهم  القطاع  �سكان 
"بطاريات ال�سيارات"، التي ا�ستخدمها 
عمال فل�سطينيون الإعادة ت�سغيل حمطة 
توقفت  والتي  الوحيدة،  الكهرباء 
تزويدها  ا�رشائيل  ملنع  العمل  عن 

بالوقود.
عدم  طلب  املحطة  يف  مدير  وقال 
اأو�سوا  العمال  ان  ا�سمه  عن  االف�ساح 
تو�سيل  خالل  من  امل�سكلة  بحل 

املولدات بنحو 170 بطارية �سيارة.
عودة لالأعلى

القطاع،  معابر  ا�رشائيل  وفتحت 
االأربعاء، ب�سكل جزئي، ملرور املواد 
االأ�سا�سية، االمر الذي اعتربه م�سوؤولو 
االأمم املتحدة غري كاف، م�سريين اإىل 
اأن االإغالق املتكرر لنقاط العبور، يف 
االأ�سابيع االأخرية، "يجرب ال�سكان على 

االإكتفاء بالقليل".
اجلي�ض  با�سم  املتحدث  و�رشح 
"حواىل  ان  لرينر  بيرت  اال�رشائيلي 
ابو  كرم  معرب  يف  مرت  �ساحنة   40
ن�سف  ان  وا�ساف  اليوم".  �سامل 
االمم  وكاالت  نظمتها  ال�سحنات  هذه 
غذائية  مواد  تنقل  والبقية  املتحدة 
ان  وتوقع  اخلا�ض.  للقطاع  ا�سا�سية 
املعرب.  عرب  اخرى  �ساحنة   20 تر 
باإر�سال  ال�سماح"  "اإمكانية  اإىل  واأ�سار 
غزة،  يف  الكهرباء  حمطة  اإىل  الوقود 

مع الغاز املنزيل.
لغوث  املتحدة  االمم  وكالة  وار�سلت 
التي  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 
توزع مواد غذائية على ن�سف فل�سطينيي 
غزة البالغ عددهم 1،5 مليون ن�سمة، 
غزة  اىل  امل�ساعدات  من  �ساحنة   12
م�ساعد  غراندي  فيليبو  لكن  االربعاء 
لي�ض  ذلك  ان  راأى  العام  مفو�سها 
كافيا. وقال، قبل ال�سماح لل�ساحنات 
نوفمرب،   4 "منذ  بالدخول  اال�سافية 

بدخول  العربية  الدولة  �سمحت 
اىل  لالونروا  تابعة  �ساحنة   16
 15 لـ  بحاجة  نحن  فيما  غزة 

يوميا".
تنتظر  �ساحنة   170" ان  وا�ساف 
انه  اخلارج.  يف  عليها  الك�سف 
العمل  ي�سبه  واالمر  كفاف  و�سع 
ويديك  الجىء  مليون  خلدمة 

مربوطتني وراء ظهرك".
وجاءت ت�رشيحاته بعد تاأكيدات 
ماك�سويل  عن  �سدرت  مماثلة 
يف  االن�ساين  املن�سق  غايالرد 
وقال  الفل�سطينية.  االرا�سي 
على  "اعتداء  الو�سع  ان  غايالرد 
ابعادا  ويخلف  االن�سان  كرامة 
"كثريا  ان  وا�ساف  قا�سية".  ان�سانية 
من النا�ض يدفعون ثمنا باهظا حتديدا 
من  يوميا  ينا�سلون  اذ  غزة  قطاع  يف 
اجل احل�سول على ما يكفي من الغذاء 

واملاء الطعام اطفالهم".
عودة لالأعلى

اطلقت  بينما  يتحدثان  الرجالن  وكان 
االمم املتحدة ووكاالت ان�سانية اخرى 
لتمويل  دوالر  مليون   462 جلمع  نداء 
املقبلة  ال�سنوات  يف  م�ساعدات  برامج 
االرا�سي  يف  الو�سع  تدهور  ملنع 
ان  غراندي  واو�سح  الفل�سطينية. 
بلغت  والبطالة  الفقر  موؤ�رشات 
مما  غزة  قطاع  يف  قيا�سية  م�ستويات 
يحتاجون  الذين  ال�سكان  ن�سبة  يزيد 
"للمرة  وا�ساف  ان�سانية.  مل�ساعدة 
االوىل تعي�ض اكرث من %50 من اال�رش 
يف غزة حتت عتبة الفقر"، مو�سحا ان 

معدل البطالة بلغ 42%.

والدة قي�سرية للربنامج النووي 
االإماراتي على يد جورج بو�ض

الرئي�ض  ي�سعى 
بو�ض  جورج  االأمريكي 
يف  االخرية  ايامه  يف 
تقدمي  االبي�ض  البيت 
كل ما ميلكه من دعم من 
اجل ان تتلك االمارات 
املتحدة  العربية 
�سلميًا  نوويًا  برناجمًا 
وفقًا  بها  خا�سًا 
بني  عقدت  التفاقية 
قتااًل  تنتظر  البلدين 
الكونغر�ض  يف  �سعبًا 

االأمريكي بح�سب معلومات.
 ويرى الرئي�ض بو�ض االتفاق النووي الذي جرى 
التوقيع عليه من قبل وزيرة اخلارجية االأمريكية 
االماراتي  اخلارجية  ووزير  راي�ض  كوندوليزا 
ال�سيخ عبد الله بن زايد ال نهيان باأنه �سيكون 
ان  الذي ميكن  ال�سلمي  النووي  للربنامج  مثااًل 
الرئي�ض  ان  ايالف  وعلمت  املنطقة.  يف  يطور 
نهيان  ال  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ابلغ  قد  بو�ض 
للقوات  العام  القائد  ونائب  ابوظبي  عهد  ويل 
امل�سلحة االماراتية يف اخر لقاء بينهما مت يف 
النووية  االتفاقية  يعطي  باأنه   ) ديفيد  كامب   (
االهمية الق�سوى واالولوية خالل ما تبقى له من 

واليته الرئا�سية.

ايران ت�سري اىل تو�سع يف الن�ساط النووي

ايران  ان  قوله  كبري  ايراين  م�سوؤول  عن  نقل 
لتخ�سيب  مركزي  طرد  جهاز   5000 االن  لديها 
يخ�سى  عملية  يف  تو�سع  اىل  م�سريا  اليورانيوم 
قنابل  �سنع  هو  منها  الهدف  يكون  اأن  الغرب 

نووية.
رئي�ض  اأقازادة  ر�سا  غالم  ت�رشيحات  واأو�سحت 
اأنباء  لوكالة  االيرانية  الذرية  الطاقة  منظمة 
ان  اخرى  مرة  االيرانية  اال�سالمية  اجلمهورية 
ايران لي�ض لديها النية لالذعان ل�سغوط الغرب 
املثري  النووي  برناجمها  جتميد  اأو  بوقف 

للجدل.
 واأكدت اأي�سا على التحدي الذي يواجه الرئي�ض 
الذي دعا بعد  اوباما  االمريكي املنتخب باراك 
فوزه يف االنتخابات هذا ال�سهر اىل القيام بجهود 
دولية ملنع طهران من تطوير قنبلة نووية قائال 

ان هذا االمر "غري مقبول".
وعدد اأجهزة الطرد املركزي الذي اعلنه اأقازادة 
الذي   3800 البالغ  االجهزة  عدد  من  اأعلى  كان 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  اليه  ا�سارت 
ال�سادر يف  التابعة لالمم املتحدة يف تقريرها 
اىل  ا�ستند  والذي  الثاين  ت�رشين  نوفمرب   19
نطنز  ملوقع  الوكالة  مفت�سو  بها  قام  زيارة 
االيراين الذي يجري فيه تخ�سيب اليورانيوم يف 

وقت �سابق من ال�سهر احلايل.
 

10

يوم  اإىل  العراقي  النواب  جمل�ض  اأجل 
االتفاقية  على  الت�سويت  اخلمي�ض 
مع  احلكومة  وقعتها  التي  االأمنية 
الواليات املتحدة االأمريكية، واأحالتها 

عليه من اأجل امل�سادقة.
حممود  املجل�ض  رئي�ض  واأعلن 
االأربعاء  م�ساء  جل�سة  يف  امل�سهداين 
عن تاأجيل الت�سويت اإىل جل�سة �ستعقد 

ال�ساعة العا�رشة من �سباح غد.
يتجه  العام  اجلو  اأن  امل�سهداين  واأكد 
واأنه  االتفاقية،  على  امل�سادقة  نحو 
اخلالف  نقاط  معظم  على  التغلب  مت 
وال�سعوبات التي تعرت�سها ومل يتبق 
لالتفاق،  بحاجة  واحدة  ق�سية  غري 
الربملانية  الكتل  بع�ض  اأن  م�سيفا 
لالنتهاء  وقت  اإىل  بحاجة  اأنها  اأبلغته 

من درا�سة ن�ض االتفاقية.
حمل  االتفاقية  هذه  حتل  اأن  ويفرت�ض 
القوات  وجود  يحكم  اأممي  تفوي�ض 
األف   150 عددها  البالغ  االأمريكية 
نهاية  اأجله  ينتهي  البالد،  يف  جندي 

هذا العام.
وتن�ض االتفاقية على ان�سحاب تدريجي 

للقوات االأمريكية يف اأفق ان�سحاب كلي 
عام 2011، لكنها تواجه انتقادات من 
"تديدا  اعتربتها  �سيا�سية  قوى  عدة 

لالحتالل االأمريكي للعراق".
وكان مكتب امل�سهداين اأعلن اأن رئي�سي 
والنواب  الطالباين  جالل  اجلمهورية 
اللحظة  مبحادثات  و�سفها  ما  اأجريا 

الكتل  معظم  مع  االأخرية 
على  للتغلب  ال�سيا�سية 

االعرتا�سات املتوقعة.
التوافق  جبهة  وكانت 
طالبت  قد  العراقية 
يتعلق  فيما  ب�سمانات 
على  عام  ا�ستفتاء  باإجراء 
جمموعة  �سمن  االتفاقية 
ال�سيا�سية،  االإ�سالحات  من 
با�سمها  املتحدث  وقال 
الو�سع  اإن  اجلبوري  �سليم 
اأحدهما  اأمرين  على  يتوقف 
اقرتاح اإ�سالح �سيا�سي يجرى 
برملانيا  عليه  الت�سويت 
قبل الت�سويت على االأمنية، 
الت�سويت  �سمان  والثاين 

على االتفاقية يف ا�ستفتاء.
علي  احلكومة  با�سم  املتحدث  اأن  غري 
على  اجلبهة  موافقة  توقع  الدباغ 
رويرتز  لوكالة  وحتدث  االتفاقية، 
عن تاأكيدات بعدم ا�ستبعاد التوافق من 

�سناعة القرارات م�ستقبال.

�رشق غرب�رشق غرب
بطاريات ال�سيارات ت�سيء القطاع.. وال�سماح باإدخال مواد “غري كافية”
القادة العرب يقررون ارسال مواد غذائية وطبية لغزة “فورًا”

تأجيل التصويت على “األمنية” بانتظار حسم االتفاق
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ب�سجن  حكمًا  اأربيل  حمكمة  اأ�سدرت 
لن�رشه  اأ�سهر،  لـ6  كردي  �سحايف 
اإحدى  يف  "اجلن�ض"،  عن  مو�سوعًا 
يف  ت�سدر  التي  املحلية  ال�سحف 
اقليم كرد�ستان العراق، وفق ما اأعلن 
االقليم،  �سحافيي  نقابة  �سكرتري 

االأربعاء 26-11-2008.
اربيل  "حمكمة  ان  كمال  زيرك  وقال 
عادل  الطبيب  ال�سحايف  على  حكمت 
ن�رشه  ب�سبب  ا�سهر،   6 ملدة  ح�سني 
مي�سي  واالآن  اجلن�ض،  حول  مقاال 
اربيل  �سجن  يف  املحكومية  مدة 

املركزي".
بحق  ال�سادر  احلكم  كمال  وا�ستنكر 
النقابة  اأن  اإىل  م�سريًا  ال�سحايف، 
من  كل  اإىل  احتجاج  مذكرة  �سلمت 
ورئا�سة  كرد�ستان  برملان  رئا�سة 
اقليم  حكومة  يف  الوزراء  جمل�ض 

كرد�ستان العراق.
املا�سي،  العام  يف  ح�سني،  ون�رش 
الكردية  "هاوالتي"  جريدة  يف  مقاال 

ال�سادرة  امل�ستقلة 
ال�سليمانية  مدينة  يف 
واللواط،  اجلن�ض  عن 
يف  املو�سوع  ولقي 
�سديدة  انتقادات  وقته 
البع�ض  واعتربها 
اللواط  اإىل ن�رش  دعوة 

يف املجتمع الكردي.
التي  اجلهة  وحول 
�سد  الدعوى  رفعت 
كمال  قال  ال�سحايف، 
"حتى االآن ال نعرف من 
قدمت  التي  اجلهة  هي 
ال�سحايف  �سد  دعوى 
وهو  ح�سني  عادل 

باجلهة  معرفته  عدم  عن  عرب  اأي�سا 
التي رفعت الدعوى �سده".

العديد  قدم  امُلدان  ال�سحايف  وكان 
التلفزيونات  الطبية يف  من الربامج 
يكتب  كان  كما  اربيل،  يف  املحلية 

موا�سيع طبية يف ال�سحف الكردية.

يذكر اأن برملان كرد�ستان �سادق على 
قانون العمل ال�سحايف يف كرد�ستان 
ال�سحافيني،  �سجن  منع  اقر  الذي 
لكن يفر�ض عليهم غرامات مالية يف 

حالة ادانتهم يف املحاكم.

اعترب مو�سوعه »دعوة لن�سر اللواط« يف املجتمع العراقي

السجن 6 أشهر لصحايف كتب عن »اجلنس«
ال�سومال: اختطاف 4 �سحافيني بينهم 

فرن�سي واإ�سباين
بوالية  م�سئول  م�سدر  اأكد 
�رشق  ب�سمال  الند  بونت 
االأربعاء  اليوم  ال�سومال 
على  �سحفيني  اأربعة  اأن 
اأوروبيان  بينهم  االقل 
عنا�رش  قبل  من  خطفوا 
"بو�سا�سو"  يف  ميلي�سيا 
العا�سمة االقت�سادية لهذه 
امل�ستقلة  �سبه  املنطقة 

بال�سومال.
قباو�ساده:"  حممود  بيلي  الرئا�سي  امل�ست�سار  وقال 
واخر  فرن�سي  بينهم  �سحافيني  اأربعة  باأن  اأبلغنا 
اأن  اإ�سباين خطفا من قبل ميلي�سيا حملية"، م�سريًا اإىل 
ال�سحافيني و�سال اىل بونتالند وبا�رشا العمل من دون 
االآن  امنية من احلكومة ونحن نحقق  اأن يطلبا مواكبة 

ملعرفة املكان الذي اقتادهما اإليه اخلاطفون".
يذكر اأن ال�سومال �سهد اختطاف العديد من ال�سحفيني 
من  �سحفيني  ثالثة  اُختطف  املا�سي  اأغ�سط�ض  يف 
كندية  واالأخرى  اأ�سرتاىل،  اأحدهما  خمتلفة،  جن�سيات 
فى  �سيارتهما  �سائق  اإىل  باالإ�سافة  �سوماىل  واالثالث 
مقدي�سو  ال�سومالية  العا�سمة  بني  املربط  الطريق 

ومدينة اأفجوى الزراعية فى اإقليم �سبيلى ال�سفلى.

وا�سنطن تلوح بـ “الفيتو” �سد تاأجيل توقيف 
الرئي�ض ال�سوداين

ريت�سارد  لل�سودان  اخلا�ض  االأمريكي  املبعوث  لوح 
وليام�سون، اأن بالده قد ت�ستخدم حق النق�ض )الفيتو( 
يف جمل�ض االأمن �سد اأي قرار لتاأجيل اجراءات املحكمة 
الرئي�ض  توقيف  ب�ساأن  بالهاي،  الدولية  اجلنائية 
العام  مدعيها  يتهمه  الذي  الب�سري،  عمر  ال�سوداين 
لوي�ض مورينو اأوكامبو، بارتكاب جرائم حرب وابادة 

يف دارفور.
ونقلت �سحيفة "ال�رشق االو�سط" عن وليام�سون قوله يف 
موؤتر �سحايف عقده بالدوحة:" اإن جمل�ض االأمن يحتاج 
اىل 9 اأ�سوات لتمرير قرار بتجميد اجراءات املحكمة، 
حتى  التجميد  توؤيد  فقط  اأ�سوات  �سبعة  االآن  وتتوفر 

االآن".
وجرى  دارفور..  اأو�ساع  حت�سني  يتم  مل  "اإذا  وقال 
الت�سويت على قرار التجميد، فاإن وا�سنطن لن ت�سوت 
ن�ستخدم  ف�سوف  ال�رشورة  اقت�ست  واإذا  ل�ساحله.. 

الفيتو".
ب�ساأن  تعهداتها  لرتجمة  باال�رشاع  اخلرطوم  ودعا 
الهاي،  مع  االزمة  تتفاقم  ان  قبل  افعال،  اإىل  دارفور 

والدخول يف م�ساألة ا�ستحقاقات مذكرة التوقيف.
املحكمة  ق�ساة  اأ�سدر  حال  يف  اأنه  ويليام�سون  واأكد 
االأمن  فاإن جمل�ض  م�ستقبال،  التوقيف  اجلنائية مذكرة 
قد يتحرك، وتابع "ما نطلبه حاليا، هو تقدم ملحوظ 

على االأر�ض.. وهذا ال يحدث حاليا".

اليوم  القاهرة  مطار  �سلطات  اأعلنت 
دبلوما�سيني  منع  عن  االأربعاء 
م�رش  دخول  من  وبلجيكي  كنديني 
مت  الذي  باملثل  املعاملة  مببداأ 
على  اجلاري  ال�سهر  اأوائل  تطبيقه 

االأوروبيني واالأمريكيني.
باملطار:"  م�سئولة  م�سادر  وقالت 
منت  على  الدبلوما�سيون  و�سل 
الطائرة الكينية القادمة من نريوبي 
�سفاري،  رحلة  يف  كانوا  حيث 
ب�سالة  �ساعات  عدة  االنتظار  وبعد 
اإىل  البلجيكي  توجه  الرتانزيت 
بريوت  اإىل  الكنديني  واأحد  اأ�سمرة 

والكندي االآخر اإىل عمان".
واأو�سحت امل�سادر اأن �سلطات املطار 
اخلارجية  وزارة  من  اأوامر  تلقت 
مبداأ  تطبيق  يف  بالت�سدد  امل�رشية 
اأية  ا�ستثناء  وعدم  باملثل  املعاملة 
عليها  يطبق  التي  الفئات  من  فئة 

القرار.
قد  امل�رشية  ال�سلطات  وكانت 

ثالثة  منعت 
�سيني  ما بلو د
من  اأوروبيني 
م�رش  دخول 
ال�سهر  مطلع 
تطبيقا  اجلاري 
ملبداأ  ا  اأي�سً
ملة  ملعا ا
الذي  باملثل 
يق�سي ب�رشورة 
ل  ح�سو
�سيني  بلوما لد ا
تاأ�سريات  على 
قبل  م�سبقة 
ل  �سو لو ا

لالأرا�سي امل�رشية.
الربيطانية  احلكومة  اأن  ُيذكر 
يو�سف  الدكتور  ال�سيخ  منح  رف�ست 
يف  دخولها  تاأ�سرية  القر�ساوي 
رئي�ض  باأن  زاعمة  املا�سي،  فرباير 
يرير  امل�سلمني  علماء  احتاد 

العمليات االرهابية واأن وجوده بلندن 
�سيوؤدي اىل انق�سامات يف املجتمع، 
 30 يف  الربيطاين  االأمن  اأ�سدر  كما 
اإخ�ساع  على  املا�سي  اآذار  مار�ض/ 
البابا �سنودة، البالغ من العمر 84 
عاما، الجراءات التفتي�ض التقليدية 
مبا يف ذلك املرور عرب بوابة ك�سف 

املعادن.

مصر متنع دبلوماسيني كنديني وبلجيكي من دخول أراضيها

املتحدة  االأمم  منظمات  اأطلقت 
االإن�سانية واملنظمات غري احلكومية 
العاملة يف االأرا�سي الفل�سطينية نداء 
مليون   462 على  للح�سول  االأربعاء 
امل�ساعدة  برامج  لتمويل  دوالر 
االإن�سانية يف ال�سفة الغربية وقطاع 

غزة.
املن�سق  جايالرد  ماك�سويل  وقال 
الفل�سطينية  االرا�سي  يف  االن�ساين 
القد�ض  يف  �سحايف  موؤتر  خالل 
مل�ساعدة  النداء  هذا  اليوم  “نطلق 
الفل�سطينيني االكرث ه�سا�سة وخا�سة 

الواحد  املعيل  ذات  واال�رش  االطفال 
وهوؤالء االكرث فقرا الذين ال ميلكون 
اي موارد اخرى ي�ستطيعون االعتماد 
ي�ساهم  ان  “ميكن  وا�ساف  عليها”. 
يف  االن�سانية  امل�ساعدة  تقدمي 
لكنه  التدهور  �رشعة  من  التخفيف 
لن يوؤدي اىل توقيف تدهور الو�سع 
الفل�سطينية.  االرا�سي  يف  االن�ساين” 
وقال جايالرد “يدفع كثري من النا�ض 
ثمنا باهظا حتديدا يف قطاع غزة اذ 
احل�سول  اجل  من  يوميا  ينا�سلون 
واملاء  الغذاء  من  يكفي  ما  على 

الطعام اطفالهم”.
للمرة  االن�سانية  املنظمات  وتقوم 
مثل  باطالق  التوايل  على  ال�ساد�سة 
االرا�سي  يف  املوحد  النداء  هذا 
املوحد  النداء  وي�سمل  الفل�سطينية. 
يف  م�رشوعا   159  ،2009 لعام 
احلماية  وهي  القطاعات  من  عدد 
يف  والنقد  الغذائي  واالمن  والغذاء 
النقدية  وامل�ساعدات  الغذاء  مقابل 
وال�سحة والتعليم واملياه وال�رشف 

ال�سحي والزراعة.

األمم املتحدة تطالب بـ462 مليون دوالر لفلسطني
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امل�ساعد  ربه  عبد  يا�رش  قال 
الفل�سطيني  للرئي�ض  البارز 
حممود عبا�ض اإن عبا�ض يعتزم 
رئا�سية  انتخابات  اإجراء 
اإبريل/ ني�سان  وبرملانية يف 
حركة  معار�سة  رغم  املقبل 
)حما�ض(  االإ�سالمية  املقاومة 
التي ت�سيطر على قطاع غزة.

"القد�ض  �سحيفة  ونقلت 
اإن  ربه  عبد  عن  العربي" 
�ستعلن  لالنتخابات  الدعوة 
كانون  يناير/  اأوائل  يف 
�ستجرى  واالنتخابات  الثاين 

بعد ثالثة اأ�سهر.
لل�سحفيني  عبا�ض  وقال 

ام�ض  الغربية  بال�سفة  الله  رام  يف 
الثالثاء "�ستكون االنتخابات الرئا�سية 
والت�رشيعية يف ال�سفة الغربية وغزة 
ا�سا�ض  على  )حما�ض(  جاءوا  واذا 
�سندوق االقرتاع يجب عليهم ان يقبلوا 

بحكم �سندوق االقرتاع".
مرة  لي�ست  الدميقراطية   "  : وتابع 
من  �سل�سلة  هناك  االمر  وانتهى  واحدة 
والنقابات  الت�رشيعي  االنتخابات 
وموؤ�س�سات الدولة وبالتايل عليهم ان 

االنتخابات  من  بد  ال  يفهموا 
واذا جنحوا اهال و�سهال واذا مل 
ينجحوا عليهم ان يقروا بذلك 

كما فعلنا نحن " .
وا�ساف: " نحن نطلب مراقبني 
اي  عددهم  كان  اي  دوليني 
كانت املوؤ�س�سات التي تر�سلهم 
ويراقبوا  وي�ساهدوا  لياأتوا 
فعلنا  كما  االنتخابات  هذه 
انتخابات  �ستكون  يف املا�سي 

حرة ونزيهة " .
وقال عبد ربه اأن دعوة عبا�ض 
لالنتخابات تهدف اإىل ا�ستباق 
من جانب حما�ض  اي حماولة 
عبا�ض  حكم  �رشعية  لزعزعة 
التي  الفل�سطينية  التحرير  ومنظمة 
ترقى  الدعوة  ان  واأ�ساف  يراأ�سها. 
كذلك اإىل م�ستوى موعد نهائي حلما�ض 

ال�ستئناف املحادثات مع فتح.

عباس: انتخابات برملانية ورئاسية يف إبريل بالضفة وغزة

�سوريا تطالب لبنان بالتحقيق مع احلريري ب�ساأن �سلته بـ"فتح الإ�سالم"
ال�سوري  اخلارجية  وزير  نائب  ك�سف 
االأمنية  االأجهزة  اأن  املقداد  في�سل 
ال�سورية جنحت يف اإلقاء القب�ض على 
الكثري من اخلاليا التي حاولت بع�ض 
االأطراف دفعها للقيام باأعمال اإرهابية 

يف �سوريا.
لالنباء  �سوريا"  "�سدى  وكالة  ونقلت 
االأمنية  االأحداث  قوله:"اإن  املقداد  عن 
تقع يف  �سوريا  اأخريا يف  وقعت  التي 
كل دول العامل"، م�سريا اىل ان الهدف 
التي  االإرهابية  املجموعة  عر�ض  من 
التلفزيون،  على  القزاز  تفجري  نفذت 
الذي  ال�سوري  املواطن  تعريف  هو 
ال�سورية بهوؤالء  القيادة  تتعامل معه 
للقيام مبثل  يدفعهم  و"من  املجرمني 
اأننا  والإثبات  االإرهابية  اجلرائم  هذه 

نقوم مبعاجلة مثل هذه الق�سايا".
وك�سف املقداد "ان هناك قوى اإقليمية 
ملنظمات  والتمويل  الدعم  تقدم 
االأمن  لزعزعة  اإرهابية  و�سبكات 
واال�ستقرار يف كل من �سوريا ولبنان"، 
تيار  �ساقها  التي  االتهامات  وا�سفا 
باأنها  �سوريا  �سد  اللبناين  امل�ستقبل 
وطالب  رد"  اأي  ت�ستحق  وال  "�سخيفة 
مع  اللبنانية  االأجهزة  حتقق  باأن 
من  للتاأكد  احلريري،  �سعد  النائب 
االإ�سالم"  "فتح  تنظيم  مع  مدى عالقته 

الذي جرى تويله.
ويذكر ان تيار امل�ستقبل الذى يتزعمه 

لبنان  فى  احلريرى  �سعد  النائب 
�سنية  مبجموعات  له  عالقة  اأى  نفى 
متطرفة، اأعلن اأع�ساوؤها فى اعرتافات 
نفذوا  اأنهم  ال�سورى  التلفزيون  بثها 
 27 فى  وقع  الذى  دم�سق  اعتداء 

�سبتمرب/كانون االول املا�سى.
وقال النائب اأحمد فتفت من كتلة تيار 
ال  ادعاءات  "هذه  النيابية:  امل�ستقبل 
وم�رشحية  ال�سحة،  من  لها  اأ�سا�ض 
ال�سورية  اال�ستخبارات  اأن  توؤكد 

مرتبطة بفتح االإ�سالم".
اأى  لديهم  كان  "اإذا  فتفت:  واأ�ساف 

فليقدموها  حقائق 
عربية  حتقيق  للجنة 
اأو دولية، وبالتاأكيد 
معرفة احلقيقة �ستفيد 

كثرًيا".
التلفزيون  وكان 
اأعلن  ال�سورى 
اعتداء  منفذى  اأن 
اإىل  ينتمون  دم�سق 
االإ�سالم  فتح  تنظيم 
كان  الذى  املتطرف، 
مواجهات  يف  وقع  قد 
اللبنانى  اجلي�ض  مع 
لبنان  �سمال  فى 
وبث  املا�سى،  العام 
للمنفذين  اعرتافات 
اإن  فيها:  قالوا 
على  ح�سل  "التنظيم 

اأموال من تيار امل�ستقبل".
اأدلوا  الذين  اأن  التلفزيون  واأو�سح 
"االإرهابيني  من  هم  باعرتافاتهم 
نفذوا  الذين  والعرب"  ال�سوريني 
مفرق  عند  مفخخة  ب�سيارة  االعتداء 
ال�سيدة زينب على طريق مطار دم�سق 
 17 بحياة  االعتداء  واأودى  الدوىل، 
وهو  اآخرين،   14 وجرح  �سخ�سا 
منذ  �سوريا  فى  دموية  االأكرث  االعتداء 

الثمانينيات

دم�سق ترحب بزيارة عون الرا�سيها 
وت�سفها بـ"املهمة"

وزير  نائب  اأعلن 
ال�سوري  اخلارجية 
ان  املقداد  في�سل 
زيارة  تعترب  �سوريا 
االإ�سالح  كتلة  رئي�ض 
النيابية  والتغيري 
عون  مي�سال  العماد 

اإليها بانها مهمة.
ونقل املر�سد ال�سوري 
عن  االن�سان  حلقوق 

ال�سوري:"  للتلفزيون  قوله يف ت�رشيح  املقداد 
على  حر�سه  اثبت  لبناين  كزعيم  به  �سرنحب 
�سالمة لبنان وا�ستقراره وطالب بعالقات جيدة 
مع �سوريا وذلك بعد زوال ما كان يعتربه خطاأ 
يف العالقات ال�سورية ـ اللبنانية"، م�سريا اإىل 
ان �سوريا تعترب هذه الزيارة مهمة حيث �سيتم 

تامني كل متطلبات جناحها.
وفيما يخ�ض التبادل الديبلوما�سي بني �سوريا 
ولبنان، قال املقداد "اننا ن�سعى اىل تنفيذ كل 
ومي�سال  االأ�سد  ب�سار  الرئي�سان  عليه  اتفق  ما 
اأغ�سط�ض/اآب  يف  عقدت  التي  القمة  يف  �سليمان 

املا�سي حول هذا املو�سوع".
لبنان  بزيارة  قام  �سوريا  وفدا  ان  اىل  واأ�سار 
الالزم  البناء  تامني  اجل  من  املا�سي  االأ�سبوع 

لعمل ال�سفارة ال�سورية يف بريوت.

عاكف: االإخوان موافقون على مقابلة 
مبارك لبحث ق�سايا م�سر

حممد  ك�سف 
عاكف،  مهدى 
العام  املر�سد 
االإخوان  جلماعة 
يف  امل�سلمني 
م�رش، اأن "رموزًا 
ت  �سخ�سيا و
عر�ست  كبرية" 
اجلماعة  على 
الرئي�ض  مقابلة 
ح�سنى  امل�رشي 

مبارك ملناق�سته فى جميع الق�سايا العامة التى 
"االإخوان"  قادة  اأن  اإىل  م�سريًا  م�رش،  بها  تر 

وافقوا على املقابلة، لكنهم مل يتلقوا ردًا.
ونقلت �سحيفة "امل�رشي اليوم" عن عاكف قوله 
فى املوؤتر ال�سحفى الذى عقده اأم�ض الثالثاء 
نواب  كتلة  مبقر  �سيا�سية  قوى  عن  ممثلون 
االإخوان امل�سلمني باملنيل ملنا�رشة قطاع غزة 
اأن ال�سخ�سيات التي عر�ست على االخوان مقابلة 

مبارك :" كانوا يذهبون، وال يردون".
موقف  �سوؤال حول  على  رده  معر�ض  فى  واأ�سار 
"االإخوان امل�سلمني" من املقابلة فى حال موافقة 
الرئي�ض مبارك عليها االآن، اإىل اأن "االأمر مرتوك 

للقوى ال�سيا�سية".
واأكد املر�سد العام لالإخوان اأن القوى ال�سيا�سية 
اإىل  امل�ساعدات  اإي�سال  فى  جادة  امل�رشية 
القوافل  واأن  غزة،  قطاع  فى  الفل�سطينيني 
االإدارى  الق�ساء  بحكم حمكمة  غزة  اإىل  �ستذهب 
التى األغت قرار احلكومة مبنعها، و"�سرنى ماذا 

�ستفعل" قا�سدًا احلكومة.
وقال" اإنه لن يتم االإعالن عن موعد اأى فعاليات 
واأن�سطة موؤيدة للفل�سطينيني، حتى ال تتعر�ض 

الأى م�سايقات اأمنية م�سبقة".

وفاة م�سرية بنوبة قلبية بعدما هددها �سابط بتعريتها وبناتها يف ال�سارع
توفيت �سيدة م�رشية، تبلغ من العمر 
45 عامًا، نتيجة اإ�سابتها بنوبة قلبية 
�سابط �رشطة  هددها  بعدما  مفاجئة، 
بنزع مالب�سها ومالب�ض بناتها وزوجة 
ابنها يف ال�سارع، اأمام اأهايل القرية، 
بحيازة  االعرتاف  على  الإجبارها 
"البديل"  �سحيفة  اأ�سلحة.ونقلت 
ال�سيخ  قرية  اأهايل  عن  امل�رشية،  

كم   380( اأ�سيوط  مبحافظة  راجح، 
�سمعت  اإن  ما  اأنه،  القاهرة(،  جنوب 
اأحمد،  زينب ح�سني  وتدعى  ال�سيدة، 
تيج  اأبو  ق�سم  يف  ال�سابط  بتهديد 
�رشقاوي،  حممد  ويدعى  باأ�سيوط 
على  يقودها  كان  اأمنية  حملة  خالل 
قلبية  بنوبة  اأ�سيبت  حتى  القرية، 

مفاجئة اأودت بحياتها.

القتيلة  ابن  اإىل  ال�سحيفة  ون�سبت 
عاما(   28( حممد  فوؤاد  عالء  ويدعى 
قوله: "فوجئت باخلرب فور ا�ستدعائي 
�رشقي  )ال�ساحلية  الغردقة  مدينة  من 
م�رش( التي اأعمل بها، وكانت ال�رشطة 
قد داهمت منزلنا اأم�ض ال�ساعة 12 ليال 
)بالتوقيت املحلي( للبحث عن �سالح.
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Buy your own ATM
For $2250!

Simply sign a Processing Agreement with us and 
receive a $500 rebate making the price $1750

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�ض 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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�سور من حفل الت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني 
الذي اأقيم يف مقر االأمم املتحدة

�سور من حفل اأقامته جريدة املن�سة العربية 
مبنا�سبة مرور اأربع ع�سرة �سنة على تاأ�سي�سها
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مرحبا بكم يف نادي الفيديو العربي، 
نقدم لزبائننا الكرام اخلدمة املمتازة با�سعار جد منخف�سة

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

حتويل اال�سرطة عرب الربيد

ا�سعار اجلملة لعامة النا�ض

راحة نف�سية النكم فى ايدى اخلرباء

مركز لل�سحن خا�ض 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

OLYMPIC MORTGAGE CORP.

We have the most knowledgeable and skilled loan o�cers 
serving the New York Metro area.
 We hire only the best and each loan o�cer goes through 
extensive training process before becoming a Loan O�cer.

We are committed to delivering innovative e-commerce 
mortgage solutions to our customers through leading-edge 
technology, vast resources and knowledgeable professionals.

Fixed Rate Mortgages   
Adjustable Rate Mortgages 
 New Mortgage    
Re�nance   
Home Equity Loans    
Home Improvement Loans
FHA Mortgages    
Jumbo Mortgages     
Construction Financing     

Who we are

Our Mission

Our sevices
Sami Kabir

Vice President

Main Office:
160-01, Hillside Av, 
Jamaica, NY

Branch Office:
49-18, Skillman Av, 
Woodside, NY 11377

Tel 718 335-8000
skabir@omcloan.com

www.omcloan.com
Registred Mortgage Broker NYS Banking Dept.

CAR AUDIO & VIDEO – TV – VCR – CAMERAS – DJ EQUIPMENT

Games R Us Inc. 

430 Rockaway Avenue Brooklyn, NY 11212
Tel: 718-385-5449/6633 Fax: 718-385-0200

www.gamesrusonline.com
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Horus cafe and 
Kebab house

مقهى 
ومطعم 
حور�س

اأحلى اأنواع املاأكوالت 
العربية وال�رشقية
اأجواء �رشقية �ساحرة
�سي�سة بكافة النكهات

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

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

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
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رحلة بالطائرة
وم�ساعر م�سافر اإىل الواليات املتحدة االأمريكية

الق�سيدة للمغرتب:
حمد نايف �سيف

هدرت كق�سف الرعد يف االأجواء
يف جوفها انتظم اجلميع بدقة
زفرت فمزقت ال�سكون وعربدت
فت�سارعت كل القلوب واأوج�ست
وتوزعت اأفكارهم وترددت
ثم ا�ستدارت يف وقار مفرط
�سخبت و�سارت ثم وثبا اأقلعت
�سمقت يلف النا�ض �سمت مطبق
فوق الغيوم بحجمها �سارت بنا
جزت املحيط وقد ت�ساءل حجمه
كانت مبن فيها �سماكا راحما
طافت وحطت يف بطاح رحبة
�سكانها من كل �سعب حفنة
عبدوا "الدوالر" فال ت�سل عن اأ�سلهم
اإن مت�ض بالقانون اأنت معزز
ن�سروا احل�سارة حيث رحت فاأتقنوا
ملكوا االأمور وفرطوا يف عر�سهم

فرتى الن�ساء وال عذارى عندهم 
وهناك فورا قد �سعرت بغربتي
يف موطني االأخالق والعرق النقي
يا م�سرق االأجداد يا �سرف الدنا
اإياك من اأفدي بروحي طائعا
انه�ض فكم كبت اجلياد وعّدلت

وتدحرجت جبال على البطحاء
فكاأنهم عقد على احل�سناء

هو جاء تذري الرمل يف ال�سحراء
خوفا اأ�ساب جمامع االأح�ساء

بني املنى والبدء واالإبطاء
مثل ال�سفني على قمي�ض املاء

تعلو الن�سور بال كثري عناء
كالداجلني بليلة ظلماء

فتباعدت اأر�سي وغام �سمائي
ذاك الذي مرتامي االأرجاء
تن�ساب حتت القبة الزرقاء
ال يحفل االأهلون بالغرباء

جعلوا االأ�سول وليدة االأهواء
يف معجم االأن�ساب واالأحياء

اأو..ال، فاأنت ك�سائر الدهماء
حتى الق�سّي من البعيد النائي

وتناف�سوا يف الك�سب واالإثراء
من يبتدرن ال�سرخ باالإغواء
عجم الكالم وفرقتي اأبنائي
وال�سرق مهد النبل والنبالء

اأنت االآبيُّ ومعقل االآباء
واملال يف ال�سّراء وال�سراء

والطب يبلو الداء باالأدواء

م�ساهماتكم ابعثوها لنا على:
 ghorbanews1@yahoo.com

ق�س�ض، مقاالت، ق�سائد �سعرية..
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اإعداد - مي كمال الدين

 

   ولد اأحمد حافظ مظهر بحي العبا�سية 
 ،1917 اأكتوبر  من  الثامن  يف  بالقاهرة 
التحق بالكلية احلربية وتخرج منها عام 
العلوم  بكالوريو�ض  على  حا�ساًل   1938
دفعته  اأبناء  �سمن  من  كان  الع�سكرية، 
جمال عبد النا�رش، وحممد اأنور ال�سادات 
الرئي�سان الراحالن مل�رش، وعبد اللطيف 
البغدادي وح�سني ال�سافعي، وغريهم من 
ال�سخ�سيات البارزة التي لعبت دور على 

ال�ساحة ال�سيا�سية امل�رشية.
عمل مظهر عقب تخرجه ك�سابط يف �سالح 
امل�رشي  الفريق  �سمن  وكان  الفر�سان، 
قائد  من�سب  يف  تعيينه  ومت  للفرو�سية، 
مدر�سة الفرو�سية، �سارك مظهر مع زمالئه 
يف اأحداث ثورة يوليو اإال اأنه مل يكن مع 
قادتها اأثناء اندالعها يف 23 يوليو 1952 
العا�سمة  يف  الفرتة  هذه  يف  كان  حيث 
يف  كبطل  م�ساركًا  هل�سنكي  الفنلندية 
االأوملبية  االألعاب  دورة  يف  الفرو�سية 
اأرقام عاملية يف  وقد حقق مظهر  هناك، 
ريا�سة الفرو�سية مكنته من ال�سعود بني 

كبار اأبطال هذه الريا�سة يف العامل.
الع�سكرية  مهامه  من  مظهر  اأحمد  ا�ستقال 
موهبته  اإىل  التفرغ  1956مقررًا  عام 
وعمل  عقيد،  برتبة  فخرج  الفنية، 
لرعاية  االأعلى  باملجل�ض  عامًا  �سكرتريًا 
اأن تفرغ تامًا  الفنون واالآداب ثم مالبث 

للعمل بالفن عام 1958.

لريتدي  الع�سكري  الزي  عنه  مظهر  خلع 
اأكرث من دور حيث  اأكرث من زي ويتقم�ض 
اجتذبته ال�سينما وفا�ست موهبته الفنية، 
وتاألق يف الكثري من االأفالم، كانت بدايته 
من   1951 عام  االإ�سالم"  "ظهور  فيلم  مع 
اإخراج اإبراهيم ذو الفقار، ثم جاء فيلم "رد 
قلبي" ليكون خطوة قوية يف بدايات مظهر 
هذا الفيلم الذي ر�سحه له كل من الكاتب 
الكبري يو�سف ال�سباعي والذي كان رفيقًا 
له يف الكلية احلربية واملخرج عز الدين 
بدوره،  �سابطًا  كان  والذي  الفقار  ذو 

فتاألق يف دور الربن�ض االأر�ستقراطي.
ذلك  بعد  الناجحة  اأعماله  توالت 
التاريخية  االأفالم  بني  ما  تنوعت  والتي 
والكوميدية،  والوطنية  والرومان�سية 
وتكن من اجلمع بني كافة االأدوار برباعة 
اأدائه  يف  عالية  م�سداقية  له  وكانت 
التمثيلي الراقي فكان �ساحب موهبة ثرية 

مكنته بالظهور بدور الربن�ض يف رد قلبي، 
النا�رش  يف  والفار�ض  الناعمة،  واالأيدي 
ال�سيماء،  االإ�سالم،  فجر  الدين،  �سالح 
لوعة  يف  القطار  و�سائق  واإ�سالماه، 
احلب، والل�ض يف ل�سو�ض ولكن ظرفاء، 
باالإ�سافة  بوحريد،  جميلة  يف  والوطني 
لالأدوار الرومان�سية واالجتماعية العديدة 

التي برع يف اأداء جميع �سخ�سياتها.     

تاألق مظهر خالل فرتة حياته مع العديد 
امل�رشية  ال�سينما  وجنمات  جنوم  من 
فاتن  مثل  معظم جنمات ع�رشه  مع  فمثل 
حمامة، مرمي فخر الدين، �سباح، لبنى 
 ، �سادية   لطفي،  نادية  العزيز،  عبد 
�سعاد ح�سني، �سمرية اأحمد، ليلى طاهر، 
ال�رشيف،  عمر  الرجال  النجوم  ومن 
عمر  �رشحان،  �سكري  الفقار،  ذو  �سالح 
النجوم،  من  الكثري  وغريهم  احلريري 
كما �سارك يف بطولة روايات اأ�سهر الكتاب 
مثل رد قلبي - يو�سف ال�سباعي ، النظارة 
االأيدي  القدو�ض،  اإح�سان عبد   - ال�سوداء 
الناعمة - توفيق احلكيم، دعاء الكروان 
- طه ح�سني،  وغريهم، ومن املخرجني 
الفقار،  ذو  الدين  عز  من  كل  مع  تعامل 
حممود ذو الفقار، يو�سف �ساهني، ح�سام 
كمال،  ح�سني  بركات،  م�سطفى،  الدين 
فطني  الدين،  �سياء  كرمي  يحيي،  اأحمد 

عبد الوهاب، �سعد عرفة وغريهم.     

الراحل  للفنان  الفني  ال�سجل  يزخر 
والتي  االأعمال  من  بالعديد  مظهر  اأحمد 
االأمل،  طريق  االإ�سالم،  فجر  منها  نذكر 
امل�سدود،  الطريق  بور�سعيد،  قلبي،  رد 
املعلمة، الزوجة العذراء، جميلة، حني 
نلتقي، �سمراء �سيناء، العتبة اخل�رشاء، 
اأم رتيبة، احلب االأخري، غ�سن الزيتون، 
ال�ساحكة،  اجلرمية  اجلبابرة،  �رشاع 
الدين،  �سالح  النا�رش  الناعمة،  االأيدي 
املتمردة،  واإ�سالماه،  االأ�سياد،   غرام 
الليلة االأخرية، النظارة ال�سوداء، العنب 
البنات،  مع�سكر   ،30 القاهرة  املر، 
حواء،  اأكاذيب  نادية،  حائرة،  نفو�ض 
ماما،  خطيب  ظرفاء،  ولكن  ل�سو�ض 
اأ�سواء  ميم،  اإمرباطورية  �رشف،  كلمة 
ومتويل،  �سفيقة  ال�سيماء،  املدينة، 
العمر حلظة، حكاية وراء كل باب، النمر 
وغريها  اجلاللة  �ساحبة  دموع  االأ�سود، 
الكثري من االأعمال الهامة التي �سجلت يف 
من  كمجموعة  امل�رشية  ال�سينما  اأر�سيف 

اأخر  من  وكانت  قدمت،  التي  االأفالم  اأهم 
من  ال�ستات"  "عتبة  فيلم  الفنية  اأعماله 

اإخراج علي عبد اخلالق.       
وتلفزيونية،  اإذاعية  م�سل�سالت  قدم  كما 
لل�سينما  واأخرج  م�رشحيات  ع�رش  وله 
فيلمني كتبهما بنف�سه هما "نفو�ض حائرة" 
ومن   ،1976 غريي"  و"حبيبة   ،1968
التيار،  �سد  التلفزيونية  اأعماله  ا�سهر 
اأبلة حكمت  و�سمري  باب  كل  وراء  حكاية 
ع�رش  العر�سحاجلي،  حمامة،  فاتن  مع 
م�رشحية  للم�رشح  وقدم  الفر�سان، 

"الوطن" و"التفاحة واجلمجمة".

فقلده  مرة  من  اأكرث  التكرمي  مظهر  نال 
الرئي�ض الراحل جمال عيد النا�رش و�سام 
وذلك  االأوىل  الطبقة  من  والفنون  العلوم 
من  الثاين  التكرمي  وجاء   1969 عام 
قلده  حيث  ال�سادات  اأنور  حممد  الرئي�ض 

اأحد احتفاالت م�رش بعيد  و�سام رفيع يف 
اأكرث  على  حل�سوله  باالإ�سافة  هذا  الفن، 
من 40 جائزة حملية ودولية منها جائزة 
املمثل االأول عن فيلم "الزوجة العذراء"، 
التمثيل  يف  جائزة  على  مظهر  ح�سل  كما 
عن دوره يف فيلم الليلة االأخرية، كما مت 
ال�سينمائي  القاهرة  مهرجان  يف  تكرميه 
اجلوائز  من  العديد  ذلك  وغري  الدويل، 

التي ح�سل عليها.

  
جاءت وفاة اأحمد مظهر يف الثامن من مايو 
2002 عن عمر يناهز 85 عامًا، بعد حياة 
حافلة باالأعمال الناجحة لتودع ال�سينما 
فار�سها وحتت�سن اأعماله يف مكتبتها لتظل 
هذه االأعمال خالدة و�ساهدة على واحد من 

اأهم جنوم زمن الفن اجلميل.

فارس السينما العربية.. أمحد مظهر
وجوهوجوه

اأحمد مظهر هو اأحد اأبطال ال�سينما امل�سرية يف ع�سرها الذهبي متكن من تقم�ض كافة االأدوار وبرع فيها جميعًا، فنجده الفار�ض، 
والربن�ض، والعا�سق واخلائن، فتمكن من التلون باألوان ال�سخ�سيات التي قام باأدائها وت�سرب معاملها وتفا�سيلها حتى النخاع، فظهرت لنا 
ال�سخ�سيات وكاأنها جت�سد واقع حي الأبطالها، وارتبط اأ�سم الفار�ض اأحمد مظهر باالأدوار التاريخية والتي تاألق فيها وبها فمن منا ين�سى 
دوره البارز يف النا�سر �سالح الدين، هذا العمل الذي مازالت ت�سرف مكتبة ال�سينما امل�سرية بوجوده بني اأثمن مقتنياتها، وعلى الرغم 

من رحيل الفار�ض والربن�ض مظهر اإال اأن اأدواره مازالت ت�سكل عالمة بارزة �سواء يف تاريخه ال�سخ�سي اأو يف تاريخ ال�سينما امل�سرية 
والعربية.

البداية الع�سكرية

فار�ض ال�سينما

مظهر والنجوم

�سجله الفني

الوفاة

التكرمي
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قال اأطباء يف والية ميامي االمريكية ان 
فتاة اأمريكية عمرها 14عامًا عا�شت بال 
جهاز  خالل  من  اأ�شهر  اأربعة  نحو  قلب 
لها  �شنحت  ان  واىل  الدم  ل�شخ  �شناعي 

فر�شة زراعة قلب.
بحالة اخرى  علموا  انهم  االطباء  وذكر 
يف املانيا ظل فيها املري�ض حيا بال قلب 
اعتقادهم  اأعربوا عن  لكنهم  اأ�شهر  ت�شعة 
االوىل  هي  االمريكية  الفتاة  حالة  باأن 

من نوعها بني هذه الفئة العمرية.
�شاوث  من  �شيمونز  دزانا  وقالت 
قلب  بال  احلياة  جتربة  ان  كاروالينا 
لهذه الفرتة الطويلة باالعتماد على جهاز 
ل�شخ الدم كانت "مرعبة. فاأنت ال تعرف 

متى �شتتعطل."
اىل  اأقرب  ب�شوت  تتحدث  الفتاة  كانت 
مركز  يف  �شحفي  موؤمتر  يف  الهم�ض 
بجامعة  التذكاري  الطبي  جاك�شون 

ميامي.
وقالت عن جتربة احلياة بال قلب "�شعرت 

وكاأين �شيء مزيف 
اأوجد  ال  وكاأين 
هنا  كنت  حقا. 

باجل�شد فقط."
�شيمونز  وكانت 
متدد  من  تعاين 
وهي  القلب  ع�شلة 
فيها  ي�شبح  حالة 
املري�ض  قلب 
ومت�شخمًا  �شعيفًا 
جتعله  ال  بدرجة 
ي�شخ الدم بكفاءة.

لها  واأجريت 
لزرع  جراحة 

القلب يف الثاين من يوليو متوز مب�شت�شفى 
هولتز لالطفال مبيامي لكن القلب اجلديد 

ف�شل يف اداء وظيفته واأزيل �رسيعًا.
الدم  ل�شخ  جهازين  لها  االطباء  وزرع 
البقائها حية بينما كانت تكافح جمموعة 
من امل�شاكل ال�شحية واىل ان ا�شتعادت 

يف  جديدًا  قلبًا  لها  وزرعوا  عافيتها 
29اكتوبر ت�رسين االول.

وقال الدكتور ماركو ريت�شي مدير ق�شم 
امل�شت�شفى  يف  لالطفال  القلب  جراحات 
قلب  بال  118يومًا  فعليًا  عا�شت  "لقد 

تولت خاللها م�شختان �شخ الدم".

االأوروبي  املواطن  اأن  درا�سة  وقعت 
الع�رشين  غ�سون  يف  يعي�ض  رمبا 
130عاما  �سن  حتى  املقبلة  عاما 
الطبي  التقدم  �سوء  يف  الله(  )باذن 
اأي�سا  �سي�سمح  الذي  والتكنولوجي 
االأبناء  لرعاية  اآيل  اإن�سان  بوجود 
الدائم  واالت�سال  ال�سن  وكبار 
باالإنرتنت عرب اأنظمة تعمل باخلاليا 
الع�سبية. جاء ذلك يف كتاب بعنوان 
للكاتب   "2030 �سنة  العامل  "�سكل 
قدم  الذي  هاموند  راي  االإجنليزي 
يف  االأربعاء  اأم�ض  االأ�سبانية  ن�سخته 
مدريد. واأ�سار الكتاب اإىل اأن الورق 
االعتماد  �سيتم  البال�ستيكية  واملواد 
عليها ب�سكل اأ�سا�سي ملواجهة حتديات 
امل�ستقبل مثل التغري املناخي واأزمة 
اأنه  الكتاب  موؤلف  وتوقع  الطاقة. 

بحلول عام 2030�سيكون هناك مليار 
�سخ�ض حول العامل لن تقل اأعمارهم 
يف  اأنه  اإىل  م�سريا   ، 65عاما  عن 
العلماء  من  يعكف جمموعة  اليابان 
حاليا على اخرتاع اأجهزة اإن�سان اآيل 
برعاية  تقوم  البال�ستيك  من  م�سنعة 
واأعرب  اأي�سا.  وال�سغار  ال�سن  كبار 
هاموند عن تفاوؤله اإزاء التو�سل اإىل 

العامل  تهدد  التي  املناخ  الأزمة  حل 
خالل الفرتة املقبلة ، م�سريا اإىل اأن 
باراك  املنتخب  االأمريكي  الرئي�ض 
التغري  مكافحة  بو�سع  تعهد  اأوباما 
اإدارته  اأولويات  راأ�ض  على  املناخي 
تقليل  ميكن  اأنه  واأ�ساف  اجلديدة. 
اأك�سيد  ثاين  غاز  انبعاثات  ن�سبة 
ا�ستخدم  اإذا  كبرية  بن�سبة  الكربون 
ت�سنيع  يف  املعالج  البال�ستيك 
الطائرات وال�سفن البحرية ال�سخمة 
، مبا ي�سمح بتقليل الوزن وبالتايل 
انخفا�ض ن�سبة الوقود امل�ستخدمة. 
هائل  طبي  تقدم  حدوث  توقع  كما 
اجلينات  بخريطة  يتعلق  فيما 
العديد  واختفاء  الوراثي(  )ال�رشيط 
يف  االأمل  يعطي  ما   ، االأمرا�ض  من 

امتداد �سنوات العمر. 

فتاة أمريكية تعيش 118 يومًا بال قلب

ب�سرى حلكامنا العرب

دراسة تتوقع أن تتجاوز أعمار البشر 130 عامًا

اكت�سف ثالثة من اأبناء مت�سولة مينية 
والدتهم  امتالك  تعز  حمافظة  يف 
املت�سولة ما يزيد على خم�سة ماليني 
منزلها  يف  وفاتها  بعد  ميني  ريال 
يف  والبلك"  "ال�سفيح  من  املتوا�سع 

اإحدى �سواحي املدينة.

وتوفيت املراأة التي تبلغ من العمر 
60 عاما فجاأة يف منزلها املتوا�سع 
يف  يفت�سون  االأبناء  كان  وحينما 
حقيبة  يف  وجدوا  "اأمهم"  حقائب 
خم�سة  على  تزيد  اأمواال  احلديد  من 
االألف  فئات  من  ميني  ريال  ماليني 

ريال.

ومل يتفق االأبناء على تق�سيم املبلغ 

يختلفون  جعلهم  مما  بينهم  فيما 
لوال  االآخر  يقتل  بع�سهم  كاد  حتى 
تدخل اأهايل املنطقة الذين عرفوا اأن 
ال�سبب  كانت  ريال  ماليني  اخلم�سة 

االأبناء الثالثة.  يف اختالف 
 25( االأ�سغر  االأخ  وحاول 
عاما( اأن ي�ستحوذ على ن�سف 
املرافق  كان  كونه  املبلغ 
الأمه، بينما بقية اإخوانهم قد 
زواجهم  بعد  عنها  انف�سلوا 
وكانوا  �سنوات  خم�ض  منذ 
يعملون يف نظافة ال�سوارع. 
فاإن  املنطقة  �سيخ  وح�سب 
كل  يف  تدخل  كانت  املراأة 
اأثناء  ال�سعودية  اإىل  عامني 
واحلج،  العمرة  موا�سم 
خطية  ر�سائل  تقدم  اأنها  اإىل  اإ�سافة 
وم�سوؤولني  �رشكات  ملجموعة 
وجمعيات خريية مل�ساعدتها كونها 

تعول اأبناء اأيتاما.

يرهن اأ�سنانه لت�سديد امل�ساريف الدرا�سية البنتهمتسّولة مينية مجعت 5 ماليني ريال من احلج والعمرة

مبتجر  عامل 
ت  ا هر جمو
�سيكاغو  يف 
طقم  يحمل 
�سناعية  ا�سنان 
من  م�سنوعة 
عيار  الذهب 
ما  مطعَّ 1و 6
زنة  باالأملا�ض 
قراريط.  �سبعة 

مقابل  كرهن  بالطقم  اتى  قد  ت�سعيني  رجل  وكان 
1500دوالر ل�سداد م�رشوفات درا�سية البنته.

اإعطاء  رف�ض  امل�سارف  احد  ان  املتجر  عامل  وقال 
الرجل قر�سًا ولذلك مل يجد بدًا من رهن طقم اال�سنان 
الذي كلفه 15األف دوالر. وتاأثر العامل بق�سة الرجل 

ومنحه قر�سًا بال فوائد.
ويبدو ان ال�سائقة املالية اخذت تدفع االمريكيني 
على  للح�سول  الو�سائل  من  العديد  اىل  للجوءم، 

�سيولة نقدية.

وفاة م�سارك يف م�سابقة للتناف�ض يف تناول 
الفطائر يف الهند

بني  الفطائر  تناول  يف  للتناف�ض  م�سابقة  انتهت 
موظفي اإحدى ال�رشكات يف �ساحية للعا�سمة الهندية 
املت�سابقني  اأحد  وفاة  عقب  مباأ�ساة  نيودلهي، 

خمتنقا.
واأفادت �سحيفة "تاميز اأوف اإنديا" اأم�ض اخلمي�ض، 
باأنه عرث على املهند�ض ال�ساب �ساوراف �سابهاروال 

)22 عاما( خمتنقا يف دورة مياه بعد امل�سابقة.
اأحد  اإىل  الفور  على  ال�ساب  املهند�ض  ونقل 

امل�ست�سفيات املحلية، حيث اأعلن االأطباء وفاته.
كانوا  املوظفني  اإن  لل�سحيفة  ال�رشطة  وقالت 
ال�رشكة.  نظمتها  التي  امل�سابقة  اأثناء  ميرحون 
واأو�سح االأطباء اأن الطعام و�سل اإىل الق�سبة الهوائية 

لل�سحية، ما اأدى اإىل اختناقه ومن ثم وفاته.

باحثون: جينات الكنغر ت�سابه جينات الب�سر

ك�سف باحثون اأ�سرتاليون اأم�ض، اأن حيوانات الكنغر 
التي تعي�ض يف اأ�سرتاليا مت�سابهة جينيا مع الب�رش 

ورمبا ن�ساأت للمرة االأوىل يف ال�سني.
واأ�ساف الباحثون من مركز التميز يف علوم اجلينوم 
اخلا�سة بالكنغر املدعوم من احلكومة، اأنهم قاموا 
للمرة االأوىل بر�سم خريطة ال�سفرة اجلينية للكنغر 
اأن معظمها مت�سابه مع اجلينوم الب�رشي.  ووجدوا 
لل�سحافيني  املركز  مديرة  جريفز  جيني  وقالت 
نف�ض  لكنها  ب�سيطة  اختالفات  "هناك  ملبورن:  يف 
اجلينات وكثري منهما مت�سابهة يف نظامها". ونقلت 
قولها:  عنها  االأ�سرتالية  بر�ض"  "اأ�سو�سييتد  وكالة 
الب�رشي يوجد يف جينوم  "مقدار وافر من اجلينوم 
للمرة  ن�ساأ  الكنغر  اأن  الباحثون  واأ�ساف  الكنغر". 
اإىل  االأمريكتني  ال�سني، لكنه هاجر عرب  االأوىل يف 

اأ�سرتاليا والقارة القطبية اجلنوبية.
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الرجال االأمريكيون اأكرث تهوراً من الن�ساء

اأن  درا�سة  اأظهرت 
الرجال االمريكيني 
من  تهورًا  اأكرث 
خالل  الن�ساء 
ال�سيارة،  قيادة 
يتورطون  واأنهم 
طرق  حوادث  فى 

اأكرث منهن.
الدرا�سة  وبح�سب 
التى اأجرتها �رشكة 
بالنننغ  كوالتى   "
 " ي�سن ا ر بو ر كو
فى  املتخ�س�سة 

التدقيق باملعلومات اخلا�سة باأ�سحاب بوال�ض التاأمني 
�سد حوادث الطرق، فاإن الرجال يقودون �سياراتهم ب�سكل 
حوادث  وتزيد  بالن�ساء  مقارنة  باملئة"   3.41  " متهور 
تاأثري  حتت  القيادة  ب�سبب  باملئة   3.09 عن  توقيفهم 

الكحول.
كما تبني اأن عدد الرجال الذين ال يتوقفون عند اال�سارات 
خالل  االمان  حزام  ي�ستخدمون  وال  ال�سوئية  املرورية 

القيادة اأقل من عدد الن�ساء اللواتى يفعلن ذلك.
اإن  كوربوراي�سن"  بالنننغ  كوالتى  �رشكة"  رئي�ض  وقال 
احلوادث التى يت�سبب بها الرجال تكون مكلفة ماليًا اأكرث 
من تلك التى تتورط بها الن�ساء، ما ي�سع اأعباء اإ�سافية 

على كاهل �رشكات التاأمني.

البوظة ال�سرقية

املقادير:
4 اكواب ون�سف الكوب من احلليب

كوب من ال�سكر
ملعقة �سغرية ون�سف امللعقة من ال�سحلب
ملعقة �سغرية ون�سف امللعقة من الن�ساء

ربع ملعقة �سغرية من الفانيال او ماء الورد
قطعتان �سغريتان من امل�ستكة مطحونتان

ملعقة طعام من ال�سكر
كوب من احلليب البودرة

طريقة التح�سري:
يذوب ال�سحلب والن�ساء يف القليل من احلليب، تطحن 

امل�ستكة مع ال�سكر ثم تخلط كل املكونات مع ال�سكر، ثم 
تخلط، ثم تخلط كل املكونات مع بع�سها با�ستثناء ماء 
الورد، يطهى املزيج فوق النار،مع التحريك امل�ستمر، 

حتى ي�سبح كثيفا مثل اللنب، ي�ساف اليه عندئذ ماء 
الورد، يربد املزيج جيدا ويو�سع يف الثالجة حتى 

يجمد. حني ي�سبح جامدا، يخفق باخلفاقة الكهربائية 
حتى احل�سول على قوام دبق ومرن. يعاد املزيج اىل 
ق�سم التجليد من الثالجة، ويرتك يف وعاء بال�ستيكي 

حمكم االغالق حتى يجمد، تقدم البوظة يف اكواب 
الب�سكويت. بعد تزيينها بالف�ستق احللبي.

20 العائلة ف�ساء 

العديد  اإىل  حديث  بيت  كل  يحتاج 
من االأجهزة واالآالت احلديثة منها ما 
فى  ثقوب  اأو حلفر  قهوة  الإعداد  هو 
اجلدران اإىل غري ذلك ومنها ما يكون 
فى حكم الكماليات ومنها ما يكون 
�رشوريا و�سواء كان هذا اأو ذاك فاإنه 
اأن يكون  من املتوقع لهذه االأجهزة 

لها �سكل خا�ض مييزها.
ولي�ست التعبئة اأو التغليف اجلميل 
هو  بل  التميز  يحقق  الذى  هو 
الذى  والتحدى  اجليد.  الت�سميم 
اجلمع  هو  امل�سممني  معظم  يواجه 

بني ال�سكل والوظيفة.
يقول بيرت كنوب وهو م�سمم �سناعى 
بافاريا  بوالية  �سيرين  بلدة  من 
ال�سيء  "الت�سميم  اأملانيااإن  جنوبى 
اأولوية  اإعطاء  يتم  مل  اأنه  يعنى 
العالقة  القت�ساديات  كافية  ق�سوى 

بني العمل والعامل والبيئة".
ال�سيء  الت�سميم  مناذج  ومن 
االأزرار  ذات  املحمولة  الهواتف 
ال�ساى  وغاليات  ال�سغر  البالغة 
م�ستعملوها  يواجه  التى  اجلميلة 
خطر التعر�ض للحرق عند االإم�ساك 

بها بغري تدقيق.
من  النت�ض  مي�سائيل  ويقول 
وكاالت  اأكرب  اإحدى  ديزاينافريز 
اأملانيا  فى  امل�ستقلة  الت�سميم 
كهذه  "باأ�سياء  ميونيخ:  ومقرها 
�سمعة  وندمر  امل�ستهلك  ن�سايق 

امل�سمم".
وي�سيف: "حينما يفكر معظم النا�ض 
يتجه  تفكريهم  فاإن  الت�سميم  فى 
لكن  فح�سب".  املميز  ال�سكل  اإىل 
جمموع  هو  احلقيقة  فى  الت�سميم 
يكون  اأن  يجب  الذى  املنتج  اأجزاء 
وظيفة  حتقيق  "ي�ستهدف  وظيفيا 
اال�ستخدام،  و�سهل  اأو غر�ض معني" 

ا�ستيفاء  "يجب  النت�ض:  ويو�سح 
جميع االحتياجات".

كبري  فيل�سدورف  جريد  وي�سري 
�سيمن�ض  �رشكة  فى  امل�سممني 
ميونيخ  فى  االلكرتونية  لالأجهزة 
يجعل  اأن  يجب  "الت�سميم  اأن  اإىل 
فى  و�سهلة  مفهومة  التكنولوجيا 

التعامل معها".
يكون  اأن  هو  النهائى  والهدف 
دون  املنتج  ا�ستعمال  املمكن  من 
ي�سميه حمللو  اإجناز  وهو  تعليمات 
باال�ستخدام  ال�سناعة  �سوؤون 

البديهى.
بوليتور  من  �سميت  اأوليفر  ويقول 
فى  اجتاهات  بحوث  �رشكة  وهى 
�سورته  فقد  الت�سميم  اإن  برلني 
على  "الرتكيز  اأن  م�سيفا  النخبوية 
منتجات  على  ق�رشا  لي�ض  ال�سكل 
اأن  للفكرة  ميكن  واإمنا  امل�سممني. 
اأ�سياء منها حمل �سوبر  تنطبق على 

ماركت ومقهى".
واالهتمام بالت�سميم ميكن اأن يجعل 
احلياة اليومية اأجمل لكنه قد يوؤدى 

اأي�سا اإىل نتائج عك�سية.

يقول كنوب: "اأ�سبح النا�ض ال يبالون 
بالت�سميم. واالهتمام بالت�سميم اأمر 
واالأزياء  املو�سة  عامل  فى  منا�سب 
اجتاهات  يتابعون  النا�ض  فمعظم 
من  االأحدث  �رشائهم  عند  املو�سة 

الكنزات اأو الف�ساتني اأو االأحذية".
لي�ست  املو�سة  اجتاهات  اأن  ورغم 
اآلة  اأو  �ساى  �رشاء غالية  عند  مهمة 
اإعداد قهوة فاإن امل�سنعني ال ميكنهم 

التغا�سى عن ال�سكل املميز".
اإىل  "ال�رشكات بحاجة  يقول كنوب: 
�سورة مميزة لل�سكل اخلارجي. فال 
الوظيفة  على  الرتكيز  اليوم  يكفى 
هناك  تكن  مل  ولو  حتى  وحدها 

مناف�سة".
وكذا مل يعد اال�سم التجارى امل�سهور 
يكفى وحده. ف�سكل املنتج يجب اأن 
عامل  الت�سميم  الأن  متميزا  يكون 
على  ينطبق  وهذا  التوا�سل  فى  مهم 
اأو ب�ساعة �سواء ال�سرتات  اأى �سلعة 
الكمبيوتر  واأجهزة  واحلقائب 

والغ�ساالت واالأرائك.

التصميم اجليد للبيت حيقق التمّيز

اأغلبية  اأن  اأملانية  درا�سة  اأظهرت 
االأطفال يبداأون فى مواجهة اأعباء 
الف�سل  مرحلة  من  بدءا  حياتهم 

الرابع االبتدائي.

ا�ستطلعت  التى  الدرا�سة  واأظهرت 
 62 اأن  االأطفال  من  العديد  اآراء 
الرابع  ال�سف  اأطفال  من  باملئة 
اأن  باأن عليهم  االبتدائى يعتقدون 
للح�سول  جهودهم  من  ي�ساعفوا 
املدر�سة  فى  اأف�سل  درجات  على 
اأطفال  من  باملئة   46 مقابل 
الثالث  ال�سف  اإىل  االأول  ال�سف 

االبتدائي.

اأطفال  من  باملئة   18 وا�ستكى 
كثريا  يعانون  اأنهم  الرابع  ال�سف 
ن�سبة  وهى  بال�سداع  االإ�سابة  من 
اأكرث من ال�سعف بالن�سبة لل�سفوف 

الدرا�سية االأقل.

من  بتكليف  الدرا�سة  واأجريت 

تى  ار  �سوبر  قناة 
التى  االأملانية  ال 
موؤخرا  عنها  اأعلنت 
 800 الدرا�سة  و�سملت 
فى  االملان  من  تلميذ 
عاما   13 اإىل   6 �سن 

واآباءهم.

وراأى معدو الدرا�سة اأن 
من بني االأ�سباب التى 
االأطفال  ت�سور  تغري 
ال�سف  �سن  من  بدءا 
الرابع  االبتدائى 
فى  التفكري  بدء  هو 
املرحلة  اإىل  االنتقال 
باالإ�سافة  االإعدادية 
تار�سها  التى  ال�سغوط  زيادة  اإىل 
فى  التالميذ  على  واالآباء  املدار�ض 

هذه املرحلة.

احلياة اجلادة تبدأ فى سن العاشرة لدى األطفال

العائلة ف�ساء 

املطبخ عامل 
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 ä’ÉªàMG Ω~≤j ~j~L »ÑW ∞°ûc ‘ 
 ~∏÷G ¿ÉWöS ´GƒfCG ~MCG ≈∏Y AÉ° ≤∏d IÒãe
 »µjôeC’G  ~¡©ŸG  øe  ≥jôa  í‚  á∏JÉ≤dG
 ∞°ûµdG  ‘  á«fÉWöùdG  ¢VGôeCÓd  »æWƒdG
 ∂`̀dPh  ~∏÷G  ¿ÉWöùd  ~j~L  êÓ`̀ Y  ø`̀Y
 øgôH  Éªc  ,ád~©ŸG "»J "  ÉjÓN  ΩG~îà°SÉH
 ÉjÓÿÉH  ÖYÓàdG  ‘  É¡JQ~b  ≈∏Y  ≥jôØdG
 äÉfÉWöùdG  áªLÉ¡e  ™«£à°ùJ  »c  á«YÉæŸG

 .áFôdGh ~ÑµdGh Q~°üdG Ö«°üJ »àdG
 ≠∏Ñj  πLQ êÓY øe ≥jôØdG  øµ“  ~bh
 ¿ÉWöS  ´GƒfCG  ~MCG  øe  kÉeÉY  53  ôª©dG  øe
 ,ád~©ŸG "»J " ÉjÓN ΩG~îà°SÉH ∂dPh ~∏÷G
 15  OÉ°ùLCG  ‘  ÉjÓÿG  √òg  äôªà°SG  ~bh
 øe  ´ƒ`̀æ`̀dG  Gò¡d  Gƒ°Vô©J  ô``NBG  ¢ jôe
 ™bƒàŸG øe ¿Éc áHôéàdG AGôLEG πÑbh ,êÓ©dG
 áà°S ¤EG áKÓK ÚH Ée Gƒ°û«©j ¿CG  ≈°Vôª∏d
 ¬∏MGôe ‘ ¿Éc ¢VôŸG ¿C’ ∂dPh §≤a ô¡°TCG
 êÈfRhQ øØ«à°S Qƒàc~dG ΩÉb ~bh .áe~≤àŸG
 ≈°VôŸG  øe  "»`̀J"  ÉjÓN  ∫õ©H  ¬≤jôah

 ∂∏J  OG~YCG  GƒØYÉ°Vh  ¿ÉWöùdÉH  ÚHÉ°üŸG
 kÉ°ShÒa  Gƒe~îà°SG  ºK  ,ÈàîŸG  ‘  ÉjÓÿG
 äÉæ«÷G  √òg "»J"  ÉjÓN  ¤EG  äÉæ«L  πª◊
 I~j~L äÉØ°U "»J" ÉjÓN âÑ°ùcCG »àdG »g
 øe  áæ«©e  ´GƒfCG  ≈∏Y  ±ô©àdG  øe  É¡àæµe
 ä~«YCG  Ée~æYh  ,É¡àªLÉ¡Ÿ  äÉfÉWöùdG
 ≈°VôŸG  OÉ°ùLCG  ¤EG  á«YÉæŸG  "»J"  ÉjÓN
 ~©Hh  .á«fÉWöùdG  ÉjÓÿG  áªLÉ¡e  ‘  äCG~H
 ÉjÓÿG âYÉ£à°SG êÓ©dG »≤∏J øe øjô¡°T
 ÉjÓN  øe  %10  ‹GƒM πµ°ûJ ¿CG  ád~©ŸG
 πª©jh.≈°VôŸG  OÉ°ùLCG  ‘  OƒLƒŸG  "»J"
 I~j~L  ¥ô`̀W  ≈∏Y  ¿B’G  êÈ``̀fRhQ  ≥jôa
 ád~©ŸG "»J"  ÉjÓN øe ÈcCG  ΩÉbQCG  Úµªàd

 .≈°VôŸG OÉ°ùLCG ‘ AÉ≤ÑdG ≈∏Y
 "¢ùæjÉ°S  ∫ÉfhôL"  á`̀jQhO  äQÉ°TCGh
 "»J"  ÉjÓN ¿CG  äô¡XCG  äGQÉÑàN’G  ¿CG  ¤EG
 ~j~÷G  êÓ©dG  ‘  âe~îà°SG  »àdG  ád~©ŸG
 ÉjÓÿG  áHQÉfi  ‘  á°ü°üîàe  âëÑ°UCG
 §≤a  ÚæKG  ¿CG  øe  ºZôdÉHh  .á«fÉWöùdG
 ‘  ¢VôŸÉH  ÚHÉ°üe  kÉ°üî°T  17  ÚH  øe
 øe kGô¡°T 18 ~©H É«Ø°T ~b áe~≤àŸG ¬∏MGôe
 Èà©J èFÉàædG ¿EG  GƒdÉb AGÈÿG ¿CG  ’EG  ,êÓ©dG
 êÓ©dG  Gòg  ¿CG  ≈∏Y  π«dOh  ájÉ¨∏d  áª¡e
 π°üàe ¥É«°S ≈∏Yh .íéæj ¿CG  øµÁ ~j~÷G

 øe  ~∏÷G  º∏©d  á«cÒeC’G  á«ÁOÉcC’G  äQòM
 äÉj’ƒdG ìÉàéj AÉHh QÉ°U ~∏÷G ¿ÉWöS ¿CG
 á°ùªN  πc  øe  kG~`̀MGh  ¿CGh  ,kÉ«dÉM  I~ëàŸG
 ~cCGh.~∏÷G ¿ÉWöùH ÜÉ°üj ±ƒ°S Ú«cÒeCG
 áHÉ°UEG ô£N ¿CG ¢VôŸG Gòg ∫ƒM »ª∏Y åëH
 á°ùªîH Ö«°UCG  GPEG  ™ØJôj ¢VôŸG Gò¡H OôØdG
 ´GƒfC’G ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,ÌcCG hCG á«°ùª°T ¥hôM
 òæe  Èà©J  ~∏÷G  ¿ÉWöS  øe  kÉYƒ«°T  ÌcC’G
 Ú°ùªÿG i~©J øŸ §≤a á∏µ°ûe á∏jƒW IÎa
 %60  ¿CG  ¿ƒãMÉÑdG  ∞°ûàcGh.ôª©dG  øe
 ≥WÉæe  ‘  ∞°ûàµJ  äÉfÉWöùdG  øe  §≤a
 ¢SCGôdG πãe ¢ùª°û∏d GÒãc ¢Vô©àJ IöûÑdG øe
 ,%90 »gh IOÉà©ŸG áÑ°ùædG øe k’~H ≥æ©dGh
 ‘ É¡aÉ°ûàcG ºàj á«bÉÑdG äÉfÉWöùdG º¶©eh
 Oƒ©j ÉÃQ ÖÑ°ùdG ¿CG ¿ƒãMÉÑdG ∂°ûjh ´ò÷G
 …õfhÈdG ¿ƒ∏dG ÜÉ°ùàcG Iõ¡LCG  QÉ°ûàfG ¤EG
 .»YÉæ°U  Aƒ° d  ¢Vô©àdG  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y
 ≈°UhCG  ~∏÷G  ¿ÉWöùH  áHÉ°UE’G  iOÉØàdh
 øe I~MGh á«bhCG ‹GƒM ΩG~îà°SÉH ¿ƒãMÉÑdG
 É¡©°Vh  IOÉYEGh  ¢ùª°ûdG  øe  »bGƒdG  ËôµdG
 ÜƒLh  ¤EG  áaÉ°VEG  ,ÚàYÉ°S  πc  ~j~L  øe
 á° jôY  á©Ñbh  á«°ùª°T  IQÉ¶f  ΩG~îà°SG

 .¬àjÉª◊ ~∏÷G »£¨J ¢ùHÓe AG~JQGh

 Ω~≤àdG  ™e  ¬fCG  ¬«∏Y  ±QÉ©àŸG  øe
 ¤EG  ÚàFôdG  IAÉØc  ¢Vô©àJ  ôª©dG  ‘
 áãj~◊G á«ª∏©dG çÉëHC’G ¿CG ’EG ∞©° dG
 ôYÉ°ûŸGh  Ö° ¨dG  ¿CG  ¤EG  äQÉ`̀°`̀TCG
.ÚàFôdG IAÉØc Qƒg~àH ¿Óé©j á«FG~©dG

 ∫ÓN  øe  èFÉàædG  √òg  äAÉL  ~bh
 á«fÉªK i~e ≈∏Y âjôLCG »àdG çÉëHC’G
 âMhGôJ  kÓLQ  670  ƒëf  ≈∏Y  ΩGƒYCG
 øe  GƒfÉY  kÉeÉY  86h 45  ÚH  ºgQÉªYCG
 á∏jƒW äGÎØd AG~©dGh Ö° ¨dG ôYÉ°ûe

 .º¡j~d ÚàFôdG IAÉØc ∞©°V
 É¡Yƒf øe ¤hC’G á°SGQ~dG √òg ~©J
 ôYÉ°ûe ábÓY ≈∏Y Aƒ° dG  »≤∏J  »àdG
 IAÉØc  Qƒg~J  ≈∏Y  AG~©dGh  Ö° ¨dG

 π«é©àdGh  áFôdGh  á«FGƒ¡dG  Ö©°ûdG
 .ø°ùdG QÉÑc ÚH á°UÉîH ÉgQƒg~àH

 ≈∏Y  á°SGQ~dG  √òg  ä~ªàYG  ~bh
 ÚH  ∫É©Øf’Gh  Ö° ¨dG  ôYÉ°ûe  ¢SÉ«b
 ¢SÉ«b ÖfÉL ¤EG á°SGQ~dG ‘ ÚcQÉ°ûŸG
 çÓK  á«FGƒ¡dG  Ö©°ûdG  IAÉØc  iƒà°ùe
 IôKDƒŸG πeGƒ©dG IÉYGôe ™e kÉ«eƒj äGôe

.ÚN~àdÉc áFôdG ∞FÉXh ‘
 ôYÉ°ûe  ¿CG  ¿ƒãMÉÑdG  ~≤à©jh
 Ò«¨J  ≈∏Y  πª©J  AG~`̀©`̀dGh  Ö° ¨dG
 ≈∏Y  ôKDƒJ  ºK  øeh  º°ù÷G  É«Lƒdƒ«H
 ‘  ÖÑ°ùà«d  »YÉæŸG  RÉ¡÷G  ∞FÉXh

 .áæeõe äÉHÉ¡àdG

 Ú∏Ñ≤e  ∫ÉØWC’G  ¢ ©H  ~‚  Ée  kGÒãc
 ’h  ,á`̀◊É`̀ŸG  á`̀jò`̀ZC’G  ≈∏Y  ÒÑc  πµ°ûH
 øµdh  ,∂dP  AGQh  »°SÉ°SC’G  ÖÑ°ùdG  ±ô©f
 åëÑdG AÉæY äÉ¡eC’G ≈∏Y Ghôah ¿ƒãMÉÑdG
 ~j~©dG  ≈∏Y GƒØµY ~≤a ,∂dòd Ò°ùØJ øY
 ‘ I~«Øe èFÉàf ‹EG π°Uƒà∏d ÜQÉéàdG øe

. ¿CÉ°ûdG Gòg
 É¡H ΩÉb »àdG  ÜQÉéàdG  èFÉàf  äô¡XCGh
 ‘  ¢ù◊G  AÉ«ª«µd  π«fƒe  õcôÃ  ¿ƒãMÉÑdG
 »©«Ñ£dG ¿RƒdG ¢ ØîfG Éª∏c ¬fCG ,É«ØdOÓ«a
 kÓ«e  Ì`̀ cCG  GƒfÉc  OÓ«ŸG  ~æY  ~«dGƒª∏d

. ídÉŸG áª©WCÓd
 ‹EG  ¿ƒãMÉÑdG  Ò°ûj  ,O~°üdG  Gòg  ‘h
 ‘  á«Lƒdƒ«ÑdG  á›ÈdG  øe  ´ƒf  çh~M
 áª©WC’G  ‹EG  π«ŸG  õjõ©J  ‹EG  …ODƒj  ºMôdG

. ~©H Éª«a á◊ÉŸG
 »∏°ù«d  áãMÉÑdG  ~cDƒJ  ,É¡ÑfÉL  øeh
 èFÉàædG  ¿CG  ,çÉëHC’G  ‘  ácQÉ°ûŸG  øjÉà°T
 ™e  ≥ØàJ  É`̀¡`̀fCGh  ,á`̀ «`̀ dhCG  Èà©J  I~`̀j~`̀÷G
 ≈∏Y  âjôLCG  »àdG  É¡d  á≤HÉ°ùdG  äÉ°SGQ~dG
 ,öûÑdG  øe IÒ¨°U äÉYƒª›h äÉfGƒ«◊G
 QÉÑàNÉH  É`̀gDhÓ`̀eRh  øjÉà°T  âeÉb  å«M
 ôªY  kGOƒdƒe  80  i~d  ídÉŸG  AÉª∏d  á«∏HÉ≤dG
 ,Ée ~M ‹EG Ú©FÉL GƒfÉc ¿Gô¡°T º¡æe πc
 2500  √~dƒe  ~æY  º¡æe  πc  ¿Rh  ¿Éch

.πbC’G ≈∏Y ÉeGôZ
 ¿CG  ∫ÉØWC’G ≈∏Y ¿ƒãMÉÑdG  ¢VôY ~bh

 ,»≤ædG  AÉŸÉH  áÄ«∏e  äÉYÉ q°VQ  øe  GƒHöûj
 »ë∏e  ∫ƒ∏fi  ºK  ∞«ØN  »ë∏e  ∫ƒ∏fih
 AÉ£Y EG ”h .∫hC’G ∫ƒ∏ëŸG ∞©°V ¬«a í∏ŸG
 I~MGƒdG ÚH Ée »FGƒ°ûY πµ°ûH äÉYÉ k°VôdG
 ∫ÉØWCÓd íª o°Sh . á«fÉK 30 ∞bƒJ iôNC’Gh
 ºK , áYÉ°VôdG øe Îd »∏∏e 30 ƒëf ÜöûH
 äÉYÉ k°VôdG â«£YCG Ò°üb âbƒH ∂dP ~©H
 ¤EG äÉYÉ k°VôdG â«£YCG ºK ,»°ùµY πµ°ûH
 á«ªc π«é°ùàd É¡JÉjƒàfi ¿ƒaô©j ’ ÚãMÉH

.πØW πc É¡HöT »àdG πFÉ°ùdG
 ¬fCG ¿ƒãMÉÑdG É¡æ∏YCG Éªc áé«àædG âfÉch
 á«ë∏ŸG π«dÉëŸG ∫ÉØWC’G ¢ ©H ¢ aQ Éªæ«H
 ßM’ ~bh ,»≤ædG AÉŸG ≈∏Y ¿hôNBG É¡∏° a ,
 ¿Éc  á◊ÉŸG  π«dÉëŸG  π«° ØJ  ¿CG  ¿ƒãMÉÑdG
 πbCG ¿RƒH Gh~d oh øjòdG ∫ÉØWC’G i~d kÉ©ØJôe

 .»©«Ñ£dG øe

 çƒëÑd Î°ù«°ThQ õcôÃ ¿ƒãMÉH ô¡XCG
 I~MGh  á° «H  ∫hÉæJ  ¿CG  ,¿É¨«°ûà«Ã  áfG~ÑdG
 ~YÉ°ùJ  á«MÉÑ°üdG  Qƒ£ØdG  áÑLh  ‘  kÉ«eƒj
 øe  ÌcCG  AÓàe’Gh  ™Ñ°ûdÉH  Qƒ©°ûdG  ≈∏Y
 øe ájÉbƒdG ‘ ºgÉ°ùj Ée ƒgh ôNBG ΩÉ©W …CG

.~FGõdG ¿RƒdG
 øe  O~`̀Y  á©HÉàe  ~©H  A’Dƒ``̀g  ~`̀ Lhh
 60  - 18  ÚH øgQÉªYCG  âMhGôJ äG~«°ùdG
 ìhGôJh ,…ôµ°ùdÉH äÉHÉ°üŸG ÒZ øe kÉeÉY
 ,35 - 25 ÚH ø¡j~d »∏àµdG º°ù÷G πeÉY

 áfG~H hCG ¿RƒdG •GôaEÉH º¡àHÉ°UEG ≈∏Y ∫~j É‡
 ¢ «ÑdG ødhÉæJ »JÓdG äG~«°ùdG ¿CG ,áWôØe
 ø¡©aO É‡ ,QÉ£aE’G áÑLh ~©H ™Ñ°ûdÉH ¿ô©°T
 áÑLh  ‘  ΩÉ©£dG  øe  πbCG  á«ªc  ∫hÉæJ  ¤EG

.AG~¨dG
 Qƒ£ØdG  ‘  ¢ «ÑdG  ¿CG  ¤EG  øjÒ°ûe
 ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG π∏bh ™Ñ°ûdÉH Qƒ©°ûdG õØM
 AÉª∏©dG ~cCG  ~bh. %  29  áÑ°ùæH AG~¨dG ‘
 hCG õÑÿG øe ≈∏YCG ™Ñ°T πeÉY ∂∏Á ¢ «ÑdG ¿CG

.% 50 ‹GƒëH QÉ£aE’G ÜƒÑM

 AÉ° ≤dG »a íéæJ kÉ«KGQh ád~©e ÉjÓN
 á∏JÉ≤dG ~∏édG ¿ÉWô°S ´GƒfCG ~MCG ≈∏Y

 ø«àFôdG IAÉØc Qƒg~àH πé©j Ö° ¨dG

 ?ídÉªdG ΩÉ©£dÉH ∫ÉØWC’G ¢ ©H ∞¨°T AGQh ô°ùdG Ée

 ™Ñ°ûdGh AÓàe’ÉH Qƒ©°û∏d »ØµJ kÉ«eƒj I~MGh á° «H

 êÓ©d I~j~L á«æ≤J
 ô«ÑéJ ¿hO Qƒ°ùµdG
 I~ëàŸG  äÉj’ƒdG  ‘  AÉÑWCG  π°UƒJ
 ™∏°VC’G Qƒ°ùc êÓ©d I~j~L á«æ≤J ¤EG
 â«ÑãJ  ∫Ó`̀ N  ø`̀e  ∂``dPh  ÒÑŒ  ¿hO
 πLCG  øe  Q~°üdG  π`̀NGO  Ê~©e  ¢üØb

 .»©«ÑW πµ°ûH ¬JOÉ©à°SGh ¬àjÉªM
 êÓY  ‘  áãj~◊G  á«æ≤àdG  Ωƒ≤Jh
 Ê~©e  ¢üØb  ∞d  ≈∏Y  ™∏°VC’G  ô°ùc
 …òdGh  ¬à«ÑãJh  Q~°üdG  ΩÉ¶©H  ±ƒ›
 ¿hO ≥HÉ°ùdG  É¡∏µ°T  ¤EG  É¡JOÉYEÉH  íª°ùj

.QƒµJ
 kÉ«dÉM  ºàj  ¬`̀ fCG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ±É`̀°`̀VCGh
 i~d  ≈àM  á«æ≤àdG  √ò``g  ΩG~`̀î`̀à`̀°`̀SG
 Qƒ°ùc  øe  ¿ƒfÉ©j  ’  øjòdG  ¢UÉî°TC’G

.™∏°VC’G ‘ IOÉM

 äÉÑf ¥GQhCG ¿CG ¿ƒjöüe AÉª∏Y ~cCG
 IQÉ«W  äƒjR  ≈∏Y  …ƒà–  "IQƒ∏dG"
 ∫É©a  ÒKCÉJ  É¡d  »àdGh  %  2.5  áÑ°ùæH
 ¢ ØîJ É¡fCG Éªc ,¢VGôeC’G øe Òãc ‘

.Ω~dG §¨°V
 ~ÑY  ÚØ«f  IQƒàc~dG  äQÉ`̀ °`̀ TCGh
 á©eÉéH  ád~«°üdG  á«∏c  ‘  …OÉ`̀¡`̀dG
 øY  É¡eG~îà°SG  ºàj  ¬`̀fCG  ¤EG  ,ô``gRC’G
 áª° ¡e  »¡a  ,É`̀¡`̀ bGQhCG  »∏Z  ≥jôW

.ájhGôØ°üdG IQÉ°ü©∏d IQ~eh
 É¡dhÉæJ Öéj ’ ¬fCG  ÚØ«f äQòMh
 ≈°Vôe  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ¢UÉî°TCÓd
 ,Údƒ°ùfC’G  ¿ƒWÉ©àj  øjòdGh  …ôµ°ùdG
 ôµ°S  áÑ°ùf  øe  ¢ Øîj  ¬`̀fC’  ∂`̀dPh

.Ω~dG

 º° ¡e "IQƒ∏dG" äÉÑf
 Ω~dG §¨° d ¢ Øîe

 ÚJƒµ«ædG á«ªc ¿CG I~j~M á°SGQO ä~cCG
 ~b  IQƒ¡°ûŸG  ôFÉé°ùdG  äÉcQÉe  º¶©e  ‘
 »eÉY  ÚH  Ée  ,áFÉŸG  ‘  10  ‹GƒëH  äOGR
 ‘ äôL IOÉjR ÈcCG »gh 2004h 1998

.ÚJƒµ«ædG QG~≤e
 ÚJƒµ«ædG  áÑ°ùf ¿CG  á°SGQ~dG  âaÉ°VCGh
 1.72 øe ,2004 ¤EG 1998 ΩÉY øe äOGR
 ‘  16.6  ∫~©Ã  …CG  ,1.89  ¤EG  ΩGô¨«∏∏e

 ÚJƒµ«ædG  áÑ°ùf OGRh ,IÎØdG ∂∏J ‘ áFÉŸG
 ‘  1.13  QG~≤Ã  ≠ÑàdG  øe  ΩGô`̀Z  πc  ‘
 ‘ ~YÉ°üàŸG  QÉ°ùŸG  Gòg  ±É°ûàcG  ”h,áFÉŸG
 áeÉ©dG  áë°üdG  IôFGO  ‘  ÚJƒµ«ædG  áÑ°ùf
 Ée  Gògh  ,¢ùà«°Sƒ°TÉ°SÉe  áj’ƒH  á°UÉÿG
 ¿CG  ≠ÑàdG  äÉcöT  øe  Ö∏£J  ¿CG  ¤EG  É¡©aO
 πc  ôFÉé°ùdG  ‘ ÚJƒµ«ædG  iƒàfi ¢ù«≤J

 .èFÉàædG ∫ƒM ôjQÉ≤J Ω~≤Jh ,áæ°S

 øjòdG ~«dGƒŸG ¿CG áãj~M á°SGQO ä~cCG 
 ºéMh  IO’ƒdG  ~æY  IÒ¨°U  º¡fGRhCG  ¿ƒµJ
 πµ°ûH ôKDƒJ  ~b ,Üƒ∏£ŸG  øe πbCG  º¡à¨eOCG

.πÑ≤à°ùŸG ‘ ºgöüH ≈∏Y »Ñ∏°S
 ≈∏Y âjôLCG  »àdG  á°SGQ~dG  ∫ÓN øeh
 âMhGôJ  πªM  IÎa  ~©H  Gh~dh  kÓØW  86
 º¡YÉ° NEG ” ~b ,kÉYƒÑ°SCG 33 h 23 ÚH Ée
 ºéM áaô©Ÿ »°ù«WÉæ¨ŸG ÚfôdG äÉ°UƒëØd
 A’Dƒ`̀g  øe  %  35  ¿CG  í° JG  ,º¡à¨eOCG

 ~æY  º¡æ«YCG  ∂jô–  ‘  π∏N  øe  ¿ƒfÉ©j
.ôª©dG øe á«fÉãdG º¡Zƒ∏H

 ≈Ø°ûà°ùÃ √É°T  ¿É«ØjO  Qƒàc~dG  QÉ°TCGh
 ∫ÉØWC’G  ¿CG  ¤EG  ,QƒÑ∏e  ‘ »µ∏ŸG  ∫ÉØWC’G
 πª◊G  ô¡°TCG  AÉ° ≤fG  πÑb  Gh~`̀ dh  øjòdG
 ¿CG í° JG ,AÉë°UC’G ∫ÉØWC’ÉH áfQÉ≤e ,á∏eÉc
 á«fÉãdG øe ô¨°UCG âfÉc ¤hC’G áÄØdG á¨eOCG

 .á«ë°U πcÉ°ûe OƒLh ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 ≈°Vôe  ¿CG  á«ÑW  á`̀°`̀SGQO  äô`̀¡`̀XCG  
 ¿ƒ°Vô©àj  Ée  kÉÑdÉZ  Ö∏≤dG  ‘  •ƒÑ¡dG
 íÑ°üJ ∂dòd ÚjGöûdG  ¢ ©H ‘ OG~°ùfÓd
 ádGRE’  I~YÉ°ùŸG  πFÉ°SƒdG  ºgCG  øe  áMGô÷G
 ÒbÉ≤©dÉH  êÓ©dÉH  áfQÉ≤e  äGOG~°ùf’G  √òg

 .á«Ñ£dG
 øjòdG ≈°VôŸG ¿CG ¤EG äÉfÉ«ÑdG äQÉ°TCGh
 ä’~©e ~jõJ äÉMGô÷G √òg πãŸ ¿ƒ©° îj
 äÉ`̀eRC’G  ôWÉfl  øY  ºgOÉ©àHGh  º¡FÉØ°T

 .∞°üædG ƒëæH á«Ñ∏≤dG
 ≈∏Y âjôLCG  »àdG  á°SGQ~dG  ∫ÓN øeh
 ÒbÉ≤©dG á£°SGƒH º¡LÓY ” kÉ° jôe 1690
 2538 ƒëf êÓY ” …òdG âbƒdG ‘ á«Ñ£dG
 í° JG  »MGô÷G  πN~àdG  ≥jôW  øY  kÉ° jôe
 øjòdG  ¢UÉî°TC’G  ÚH  IÉaƒdG  ä’~©e  ¿CG
 11Q8  ¤EG  â∏°Uh  äÉMGôé∏d  Gƒ©° N
 ÚH  áFÉŸG  ‘  21Q6  Ü  áfQÉ≤e  áFÉŸG  ‘

.á«Ñ£dG ÒbÉ≤©dG GƒdhÉæJ øjòdG ¢UÉî°TC’G

 Ò°üY ∫hÉæJ ¿CÉH áãj~M á°SGQO äOÉaCG
 áHÉ°UE’G ô£N øe »≤j ~b QÉ° ÿGh ¬cGƒØdG

."ôÁÉgõdG" ¢VôÃ
 ¬cGƒØdG  ¿CG  á`̀°`̀SGQ~`̀dG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 É¡fCG  Éªc  ,"õdƒæ«Ø«dƒÑdG"`H  á«æZ  QÉ° ÿGh
 ~jõJ  »àdGh  I~°ùcCÓd  IOÉ° ŸG  OGƒŸÉH  á«æZ

.É¡ªcGôJh "Iô◊G Qhò÷G" ºéM øe

 õcôe"  ôj~e  OQ’É``H  ∞«∏c  QÉ`̀°`̀TCGh
 ¬cGƒØdGh  QÉ° ÿG  ¿CG  ¤EG  "ôÁÉgõdG  á«©ªL
 §¨°V  ¢ ØN  ‘  kÉ° jCG  ~YÉ°ùj  ¿CG  øµÁ
 Éªc ,ájƒe~dG  á«YhC’G ≈∏Y á¶aÉëŸGh Ω~dG
 »àdG OGƒŸG √òg RGôaEG ¥ƒ©jh ôNDƒj ¿CG ¬æµÁ

.ÆÉe~dG ÉjÓN ‘ IôµÑe äGÒ¨J ÖÑ°ùJ

 %10 ≈dEG ôFÉé°ùdG »a ø«Jƒµ«ædG áÑ°ùf ´ÉØJQG

 ºgô°üH ≈∏Y ôKDƒj ~b ~«dGƒªdG ºéM ô¨°U

 ø«jGô°ûdG OG~°ùfG ádGRE’ ¥ô£dG π° aCG áMGôédG

 ôªjÉgõdÉH áHÉ°UE’G øe »≤j ¬cGƒØdGh QÉ° îdG ô«°üY
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 ¿Éch 1994  ΩÉY òæe »°ùfôØdG  ÖîàæŸG  ™e Ö©d
 Öîàæe  ~°V  1994`  8  `8  ïjQÉJ  ‘  ¬d  Qƒ¡X  ∫hCG
 É¡dÓN  πé°Sh  IGQÉÑe  65Ö©dh  ,É«cÉaƒ∏°ù«µ«°ûJ
 á°ùªN  z‘ƒ«dG{  ™e  ¬d  IGQÉÑe  ∫hCG  Ö©dh  ,Éa~g18
 ∫hCG  ¿Éch  2001  ΩÉY  ≈àM1996  áæ°S  øe  º°SGƒe
 ±~g  ÚKÓKh  á©HQCG  πé°Sh  zÉæ«éjQ{  ΩÉeCG  ¬d  Qƒ¡X
 ™e  ÉeCG  ,É¡°VÉN  IGQÉÑe  Ú©°ùJh  ~MGhh  áÄe  π°UCG  øe
 ∫É£HCG á£HGQ ‹É¨dG Ö≤∏dG ¬©e RôMCG ~≤a z~jQ~e ∫ÉjQ{

.z¿RƒcôØ«d{ ΩÉeCG ÉHhQhCG

z¿G~jR{ IO’h
 ‘ IÒ≤ØdG  zÉ«∏«°Sôe{  AÉ«MCG  ~MG  ‘ z¿G~jR{  ~dh
 √~dGh  ¿Éch  ¬JƒNCG  ÚH  øe  ¢ùeÉÿG  ƒg  ¿Éch  ,É°ùfôa
 π°üMh  ∫ÉŸG  ≈∏Y  π°üë«d  ,É°ùfôa  ¤EG  ôLÉgh  GÒ≤a
 Ég~©H  ,É°ùfôa  áæj~e  ‘  ÅfGƒŸG  ~`̀MCG  ‘  πªY  ≈∏Y
 AÉL Ée~æYh ,É°ùfôa ‘ ô≤à°ùj »µd z¿G~jR{ ~dGh êhõJ
 ≈àM á°SQ~ŸG øe »JCÉj ¿EG Ée ¿Éµa ,¬à∏FÉY ô≤a z¿G~jR{
 ,»◊G ‘ Ö©∏d Ögòjh z~MGh ¢ûàjh~fÉ°S{ √AG~Z òNCÉj
 ô¡Ñj ¿Éch Ö©∏dG ‘ ¬fGôbCG ÚH π° aC’G z¿G~jR{ ¿Éch
 CG~H ,GÒãc ¬à∏FÉY âMôa ~bh ájQƒ£°SC’G ¬JGQÉ¡Ã ™«ª÷G
 Úe~≤dG  ‘ÉM ƒgh √ô¨°U òæe  IôµdG  áÑYG~e  z¿G~jR{

.ô≤ØdG I~°ûd ∂dPh

∫hC’G √AGòM …~Jôj z¿G~jR{
 z¿G~jR{ iCGQ öûY á©HGôdG ø°S z¿G~jR{ ≠∏H Ée~æY
 Ö∏Wh  ,IôµdG  ¬H  Ö©∏«d  ,»°VÉjQ  AGò`̀◊  áLÉëH  ¬`̀fCG
 √~dGh  ¿Éch  ,¬d  »°VÉjQ  AGòM  AGöT  ¬«HCG  øe  z¿G~jR{
 ¬æHC’ Ö∏W Oôj ’ ¿Éc ¬æµdh ,á«dÉe á≤FÉ° H ôÁ ∑GòfBG
 ~éH  zhõ`̀jR{  ~dGh  πªY  ∂dòd  ,zOƒ≤æ©dG  ôNBG{  πd~ŸG
 π°ü–  »àdG  ∫Gƒ`̀eC’G  âfÉch  ∞°û≤àjh  ô¡°ûdG  á∏«W
 ¿EG  Éeh  ,¬æHC’  AGòM  AGöûd  âÑgP  z¿G~jR{  ~dGh  É¡«∏Y
 ¢VQC’G  ‘  øe  ~©°SCG  íÑ°UCG  ≈àM  AGò◊G  zhõjR{  iCGQ
 πãe ¿ƒµj ¿CG ¬æe Ö∏W ~b √~dGh øµd ,âbƒdG ∂dP ‘
 z¿G~jR{ øµd ,z»æ«JÓH π«°û«e{  IQƒ£°SC’G  »°ùfôØdG
 ÖYÓdG øa ≥°û©j Ée πãe z»æ«JÓH{ øa ≥°û©j øµj ⁄

.∑GòfBG ≥dCÉàŸG  z‹ƒµ°ù«°ù°ûfGôa hõfG{ »æjGƒZhQhC’G

z¿Éc{ ™e z¿G~jR{ ájG~H
 ~jR{ º° fG ,öûY á©HÉ°ùdG ø°S z¿G~jR{ ≠∏H Ée~æYh
 Ö©dh ,Ò¨°üdG »°ùfôØdG z¿Éc{ ≥jôa ¤EG z¿G~jR øj~dG

 …ƒ≤dG  zÉ«∏«°Sôe{  …OÉf  ΩÉeCG  ≥jôØdG  ™e  ¬d  IGQÉÑe  ∫hCG
 ,IGQÉÑŸG  z¿G~jR{  ~dGh  zπ«YÉª°SEG{  ö ëj  ⁄h  ,∑GòfBG
 πd~ŸG ¬æHC’ áHÉ°UEG …CG øe ÉaƒN ,∂dP ∫~H πª©∏d ÖgPh
 ™ª°S z¿G~jR{ ~dGh øµd ,ö NC’G π«£à°ùŸG ‘ zhõjR{
 Ögò«d  ,É«∏«°Sôe  IGQÉÑe  ‘  ≥dCÉJ  ~b  πd~ŸG  ¬æHG  ¿CÉH
 ¬J~dGh  âµÑa  ,π°üM  ÉÃ  ¬àLhR  ÈNCGh  ¬dõæŸ  ÉYöùe
 ΩÉeCG É¡æHG ≥dCÉàH ,IQÉ°S QÉÑNCG øe â©ª°S ÉŸ ìôØdG ´ƒeO
 ~dGh  AÉb~°UCG  ~MCG  π°Uh  ∂dP  ~©H  .≥jô©dG  zÉ«∏«°Sôe{

.√Èî«d πª©dG ¤EG zhõjR{

´G~HE’G øe ~¡Yh z¿G~jR{
 ∑QÉ°T  ,IöûY  á©HÉ°ùdG  ø°S  z¿G~jR{  ≠∏H  Ée~æYh
 ,z¿G~jR{ `d ácQÉ°ûe ∫hCG √òg âfÉch √OÓH Öîàæe ™e
 ” A»°TÓd Úa~¡H É°ùfôa ∞∏îJ ’EG Ò°ûJ áé«àædG âfÉc
 ,∫OÉ©àdG  πé°ùjh ∫hC’G  ™æ°üjh ´G~HE’ÉH  z¿G~jR{ CG~Ñj
 ∫ÓN  √Gƒà°ùe  QƒW  å«M  zhOQƒH{  …OÉæd  π≤àfG  Ég~©H
 ‘h .QGƒ°ûŸG ájG~H ‘ ÊÉ©j ¿Éc ¿CG ~©H ,º°SGƒe á©HQCG
 Ö©°üdG  z¿G~`̀jR{  πªY  zhOQƒ`̀H{  ™e  ÒNC’G  ¬ª°Sƒe
 zïfƒ«e ¿ôjÉH{ øµd OÉ–E’G ¢SCÉc »FÉ¡æd ¬jOÉf π°UhCGh
 A»°TÓd  Úa~¡H  RƒØdG  ~Y  ÖgòdG  á≤fÉ©e  øe  ¬©æe
 ÜÉjEGh ÜÉgP ΩÉ¶f ádƒ£ÑdG âfÉc ±~¡d ±G~gCG áKÓãHh
 áj~fC’G  QÉ° fCG  âØd  Ég~©H  ,á«FÉ¡ædG  IGQÉÑŸG  ∫ÓN ≈àM
 z¢SƒàæaƒL{  …OÉf  z¿G~jR{  ¿ÉgQ  Ö°ùch  á«HhQhC’G

.‹É£jE’G

 á©° ÑH É°ùfôa ´ qOƒj z¿G~jR{
äÉª∏c

 :z¿G~jR{ ∫Éb ΩÓYE’G πFÉ°Sƒd ¬JÉëjöüJ i~MEG ‘h
 ≥≤MCG ⁄ ÊCG ºZQ ,É°ùfôa ‘ ™FGQ iƒà°ùe âe~b ~≤d"
 ™e âæµa äÉ°ùª∏dGhh iƒà°ùŸG â≤≤M »æc’ ÜÉ≤dC’G
 ÉÑY’ âëÑ°UCGh  âHQ~J  å«M ,º°SGƒe  ™Ñ°S  ‘ z¿Éc{
 »∏Y ~H’ ¿Éch á«fÉãdG áLQ~∏d z¿Éc{ §Ñg Ég~©H ,Gõ«‡
 å«M hOQƒÑd â∏≤àfGh ,»°ùØf ò≤fC’ ôNBG …OÉæd π≤àfG ¿CG
 â∏°Uhh º°SGƒe ™HQCG ∫ÓN ∑Éæg ™FGQ iƒà°ùe âe~b
 øe  ~H’  øµdh  .»HhQhC’G  OÉ–E’G  ¢SCÉc  »FÉ¡æd  º¡©e
 ÜÉ≤dC’G ≥«≤– ≈æ“CGh É«dÉ£jE’ ÖgPCÉ°S ¿B’G ÉfCGh ´GOƒdG

."‘ƒ«dG ™e

ÜÉ≤dC’G ∫hCG
 ¢û«©dG ‘ º∏bCÉàdGh z‘ƒ«dG{ ™e ´G~HE’G z¿G~jR{ CG~H
 π°UGhh  ,ô¡°TCG  áKÓK  ∫hCG  áHƒ©°U  ºZQ  É«dÉ£jEG  ‘
 ÒgÉªL  âëÑ°UCÉa  z‘ƒ«dG{  ™e  Ég~©H  ¬≤dCÉJ  z¿G~jR{
 ºgÉ°Sh  ,z¿G~jR{  ¿h~H  z¢SƒàæaƒL{  π«îàJ  ’  …OÉædG
 ¿Éc  πH  ,ÜÉ≤dC’G  øe  ~j~©dG  ≥«≤ëàd  GÒãc  z¿G~`̀jR{
 RÈj É° jCG  z¿G~jR{ CG~Hh ,É¡° ©H ‘ »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG
 ‘ ôMÉ°ùdÉH Ö≤∏a …ƒ≤dG ‹É£jE’G ´Éa~dG ΩÉeCG ¬JGQÉ¡e
 ¬µ∏àÁ ∫GR’h ¿Éc ÉŸ ,Ö≤∏dG Gò¡H Gôj~L ¿Éch z‘ƒ«dG{
 øe π«∏≤dG πbG ’EG É¡µ∏Á ’ äÉ«æah ¥ÓNCGh äGQÉ¡e øe

. áÑ©∏dG Ωƒ‚

ÖîàæªdG ™e ≥dCÉàdG ájG~H
 ≥dCÉJ  É°ùfôa  ‘  Ú©°ùJh  á«fÉªK  ∫Éj~fƒe  ‘h
 Gƒ∏°Uhh º¡JÉjQÉÑe ™«ªL ‘ GhRÉØa ∑ƒj~dG ™e z¿G~jR{
 »°ùfôØdG  ÖîàæŸG  RÉah  πjRGÈdG  Gƒ¡LGhh  »FÉ¡æ∏d
 `d  ¿Éch  ,OQ  ¿hO  ±G~gCG  áKÓK  É¡eGƒb  á«°SÉb  áé«àæH
 ≈eôe ‘ Úa~g √RGôMEÉH É¡æe ~°SC’G Ö«°üædG z¿G~jR{
 ⁄É©dG ‘ Ö≤d ≈∏ZCG Rôë«d ,Úà«ÑgP Úà«°SCGôH πjRGÈdG
 ïjQÉJ ‘ ¤hC’G Iôª∏dh ,⁄É©dG ¢SCÉc Öîàæe πc º∏Mh

 Ω~≤dG Iôc ¢TôY ≈∏Y á©HÎe É°ùfôa âëÑ°UCGh ,É°ùfôa
.Ωõ¡j ’h ô¡≤j ’ ≥jôa âëÑ°UCGh ,∑GòfBG ⁄É©dG

 ™e ÜÉ≤dC’G »fÉK ÉHhQhCG ºeCG
∑ƒj~dG

 ·CG  ¢SCÉc  ‘  √OÓ`̀H  Öîàæe  IOÉ«b  z¿G~``̀jR{  CG~`̀H
 z¿G~`̀jR{  ¿Éc  h  ,G~ædƒgh  Éµ«é∏H  ‘  2000É``̀HhQhCG
 ∫hC’G ,¬«∏Y ÚdÉZ Úa~g πé°Sh ádƒ£ÑdG ‘ G~L É≤dCÉàe
 øe ÊÉãdGh IöTÉÑe IôM áHöV øeh É«fÉÑ°SEG ≈eôe ‘
 z¿G~jR{ Ég~©H π°ü«d ,∫É¨JÈdG ≈eôe ‘ AGõ÷G á£≤f
 Ω~©d ∫Éãe ÒN É°ùfôa âfÉch .á«FÉ¡ædG IGQÉÑª∏d ¬bÉaQh
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 ~°üM Gòµg .⁄É©dG á∏£H âfÉc ¿CG ~©H øe ÉHhQhC’ á∏£H
 ¬fCÉH  ™«ªé∏d  âÑã«dh  Ú«dÉààe  ÚŸÉY  ÚÑ≤d  z¿G~`̀jR{

.¿ô≤dG IQƒ£°SCG

»µ∏ªdG ≥jôØdG »a z¿G~jR{
 øj~dG ~jR{ »°ùfôØdG ÖîàæŸG ôµØe ≥dCÉJ õY ‘h
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 äô¡X É¡æ«M  .±~g …CG  π«é°ùJ  ¿hO  øeh  ¢VÉaƒdG
 É°ùfôa ¿CG í°VƒJh,ÖîàæŸG ‘ á«≤«≤◊G z¿G~jR{ áª«b

.É°ùfôa ƒg z¿G~jR{h z¿G~jR{ »g
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 á«dÉ£jE’G ôHƒ°ùdG ¢SCÉch É«dÉ£jEG ¢SCÉch

.∫Éàæ«àfƒcÎfG ¢SCÉch
 ¢SCÉc  ≥≤M  :∑ƒj~dG  ™e
 ·C’G ¢SCÉch 1998 ⁄É©dG
 2000  á``̀ «``̀ HhQhC’G
 äGQÉ`̀ ≤`̀ dG ¢``̀SCÉ``̀ch

ÚJôe
 :~jQ~e  ∫É`̀jQ  ™e
 …Qh~```````̀dG ≥```≤```M
 ÚJôe  ÊÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ SE’G
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قالت الفنانة ي�رشا اإن دورها يف 
الذي  عام"  راأي  "ق�سية  م�سل�سل 
املا�سي  قبل  رم�سان  يف  عر�ض 
على  م�رش  يف  الفتيات  �ساعد 
اجلن�سي.  التحر�ض  مواجهة 
واأو�سحت ي�رشا التي ج�سدت دور 
حاولت  التي  املغت�سبة  املراأة 
بامل�سل�سل  حقوقها  عن  الدفاع 
هذه  تو�سيل  تهدف  كانت  اإنها 
خالل  من  فتاة  لكل  الر�سالة 
م�سل�سل ق�سية راأى عام الذي اأذيع 
املا�سي.  قبل  رم�سان  �سهر  يف 
يف  امل�رشية  النجمة  واأبدت 
يا  �سباح  برنامج  على  حوار 
م�رش اخلمي�ض �سعادتها ب�سجاعة 
حلوادث  الت�سدي  يف  الفتيات 
ظهرت  التي  اجلن�سي  التحر�ض 

موؤخرًا مب�رش.
ق�ست  قد  م�رشية  حمكمة  كانت 
يف  بفتاة  حتر�ض  �ساب  مبعاقبة 
�سنوات  بثالث  العام  الطريق 
�سابا  اأي�سا  عاقبت  كما  �سجن، 
اخرا ب�سنة �سجن لتحر�سة بفتيات 
يف �سارع جامعة الدول العربية.
ي�رشا  رف�ست  اخر،  جانب  من 
ب�ساأن  ووجهت  التي  االنتقادات 
املثالية  بني  اأدوارها  انح�سار 
دور  قدمت  اإنها  وقالت  والرباءة 

عادية  اأحالم  م�سل�سل  يف  ن�سالة 
وتعر�ض لالنتقاد اأي�سا.

اأعمالها  عن  را�سية  اإنها  وقالت 
وال�سينمائية  التليفزيونية 
الذي  البناء  بالنقد  وترحب 
يعرقلها  وال  لالأمام  يدفعها 
م�سرية اإىل ان هناك نقاد اأ�ساتذة 
تعلمت منهم و�ساهموا يف ت�سكيل 

�سخ�سيتها كفنانة مثل مفيد فوزى 
وابراهيم �سعده واحمد رجب.

وحول م�ساألة ح�سولها على اأعلى 
ي�رشا  قالت  الفنانني،  بني  اجر 
ان "هذه م�ساألة عر�ض وطلب كما 
وهذا  كثرية  متطلباته  الفنان  اأن 
يرجع للمنتج الذى ال يدفع اال اذا 
كان واثقًا من انه �سريبح من وراء 

النجم".
ه�سام  بالفنان  ي�رشا  واأ�سادت 
طاقة  لديه  فنان  النه  �سليم 
وهو  االأداء  يف  وب�ساطة  وبراعة 
املوجودين  الفنانني  اهم  من 
على ال�ساحة الفنية حاليًا واأثنت 
املحارب"  "ظل  م�سل�سل  على 
الف�سائية  بالقنوات  اأذيع  الذي 
اأنها  وقالت  املا�سي  رم�سان  يف 
عالقة  ه�سام  بالفنان  جتمعها 

اإخوة و�سداقة.
الدراما  مناخ  ان  ي�رشا  واأ�سافت 
املا�سي  عن  كثريًا  اختلف  االن 
وهناك افتقاد للحب والرومان�سية 
الرتكية  الدراما  جنحت  ولهذا 
بطريقة  الرومان�سية  قدمت  التي 
االفتقاد  هذا  اإ�سباع  يف  خمتلفة 
حيث كان م�سل�سل ملك روحي اآخر 
م�سل�سل يتطرق اإىل الرومان�سية.

يسرا: »اغتصابي« ساعد على صد 
التحرش اجلنسي!!

كارول �سماحه يف كليب كوميدي مع "على"

اللنبانية  املطربة  تعي�ض 
من  حالة  �سماحة  كارول 
اأحدث  جناح  بعد  ال�سعادة 
"علي  كليب  الفيديو  اأغانيها 
على  يعر�ض  الذي  علي"  يا 
وهو  الف�سائية،  القنوات 
باللهجة امل�رشية، واالأغنية 
من تاأليف �سليم ع�ساف وعبد 
العزير عمار، واإخراج �سليم 
ب�سكل  م�سورة  وهي  الرتك، 
كوميدي جديد على امل�ساهد 

العربي .
وتن�سم االأغنية الأحدث األبوماتها الذي من املقرر طرحه بداية 
عام 2009،حيث ا�ستغرق ت�سوير الكليب يوما كامال داخل اأحد 

املنتجعات ال�سياحية فى لبنان.
جتدر االإ�سارة اإىل اأن االأغنية تطلبت بذل جمهور كبري من كاول 
يف الرق�ض لهذا ا�ستعانت مبدرب الرق�ض �سامي احلاج لتدريبها 
فيها  تعر�ست  والتي  الكليب  يف  الرق�سات  من  جمموعة  على 

الأخطار كثرية منها �سقوطها على �سال�سلم ديكور االأغنية .

جائزة اأمريكية لكاتب التطبيع امل�سري علي �سامل

امل�رشحى  والكاتب  املوؤلف  فاز 
بجائزة  �سامل  على  امل�رشى 
وقيمتها  املدنية،  ال�سجاعة 
وت�سلمها  اأمريكى  دوالر  األف   50
اأم�ض االأربعاء مبقر اإقامة ال�سفري 

االأمريكى بلندن.
عنه  نقلت  كما  �سامل  قال 
"رويرتز": "اإن اجلائزة مهمة جدا 
الأننى  املعنوية،  الناحية  من 
�سعيد اأن النا�ض ترى ما اأفعله"، 
هناك  باأن  �سعادته  عن  معربًا 
عملى.  يقدروا  اأن  ميكنهم  اأنا�سا 
تنحها  التى  اجلائزة  اإن  وقال 
مقرها  التى  ترين  موؤ�س�سة 
اعرتاف  هى  املتحدة،  الواليات 

اأ�سماه  ملا  ومعار�سته  اإ�رشائيل  مع  ال�سالم  اإىل  دعواته  بكل 
بينهما،  ارتباط  عالقة  هناك  اأن  واأ�ساف  االإ�سالمى.  بالتطرف 
التطرف،  على  �سي�سجع  االأو�سط  ال�رشق  فى  ال�سالم  غياب  الأن 

ولهذا يتعني اأن يكون هناك �سالم.

تكرمي ي�سرا ونيللي وحممود يا�سني يف الكني�سة القبطية

لتاريخهم  تكرميًا 
حتر�ض  الطويل  الفني 
على  القبطية  الكني�سة 
الفن  جنوم  تكرمي 
يف  واالإعالم  والثقافة 
م�رش والوطن العربي، 
وذلك حتت عنوان "يوم 
هوؤالء  ومن  االإبداع" 
النجوم حممود يا�سني، 
ي�رشا، عزت العاليلي، 

ي�رشي اجلندي، اأ�رشف زكي، رم�سي�ض مرزوق، ي�رشي ن�رشالله، 
لبلبة، اأحمد راتب، نيللي، واملو�سيقي جورج كريل�ض.

و�سوف يتم اإهداء االحتفالية للمخرج العاملي "يو�سف �ساهني" 
الفن  خدموا  الذين  امل�رشيني  املخرجني  اأهم  من  باعتباره 
واالإن�سانية يف م�سرية فنية طويلة ويت�سمن احلفل عدة فقرات 

منها فيلم ت�سجيلي عن حياة "�ساهني" واأعماله .
كما يتم عر�ض فقرة ا�ستعرا�سية ملدة 10 دقائق يتم من خاللها 
التاأريخ لتطور الفن امل�رشي بالتوازي مع حياة �ساهني الفنية 
يف عر�ض "مامي" يقوم بت�سميمه وتنفيذه املخرج �رشيف القا�سي 

ويقوم باإخراج احلفل املخرج جمال امل�رشي.

بني  الزوجية  العالقة  انتهت 
ملكة البوب ال�سهرية مادونا،50 
الربيطانى  واملخرج  عاما، 
ب�سكل  عاما،   40 ريت�سي،  جاى 
اأ�سدرت  اأن  بعد  اجلمعة  ر�سمى 
اأوليا  حكما  لندن  حماكم  اإحدى 

بالطالق.
من  والر  فيليب  القا�سى  واأكد 
اأن  لندن  فى  العليا  املحكمة 
اإىل  تو�سال  وريت�سى  مادونا 
االطفال  تربية  ب�ساأن  اتفاقات 
والتعوي�ض املاىل ولكن دون ذكر 

املزيد من التفا�سيل.
عن  وريت�سى  مادونا  تغيبت 

ح�سور جل�سة املحكمة.
وقالت تقارير اإخبارية اإن ريت�سى 
احل�سول  فى  يرغب  ال  اإنه  قال 
مادونا  من  ماىل  تعوي�ض  على 
امل�ساركة  على  معها  اتفق  كما 
ابنهما امل�سرتك روكو  فى تربية 
بالتبنى  وابنهما  اأعوام"  "ثمانية 
حني  فى  اأعوام"  "ثالثة  ديفيد 
لوردي�ض  مادونا،  ابنة  �ستبقى 
"12 عاما" مع والدتها ب�سكل دائم 

فى الواليات املتحدة.

 300 بنحو  مادونا  ثروة  وتقدر 
"5ر653  ا�سرتلينى  جنيه  مليون 

مليون يورو".
وكان ريت�سى قد اأكد فى ت�رشيحات 

مريور"  "ديلى  �سحيفة  ن�رشتها 
اجلمعة اأن املال مل يلعب اأى دور 

فى طالقه من مادونا.
"يتعلق  لل�سحيفة:  ريت�سى  وقال 
باالطفال..  اال�سا�ض  فى  االمر 
اإىل  اعرتا�سات  اأى  لدى  يكن  مل 
فى  ترغب  اإنها  مادونا  قالت  اأن 
فى  معها  باالطفال  االحتفاظ 

نيويورك ب�سكل دائم".
فقد  ال�سحيفة  لتقرير  ووفقا 
 10 ريت�سى  على  مادونا  عر�ست 
يعادل  "ما  ا�سرتلينى  ماليني 
الطالق  مقابل  يورو"  مليون   13

رف�ض  الربيطانى  املخرج  ولكن 
العر�ض.

وكانت تقارير اإخبارية قد اأكدت 
اأن ريت�سى ال يرغب فى احل�سول 
ثروة  من  واحد"  "بن�ض  على 

مادونا.

فى  وريت�سى  مادونا  واأعلنت 
املا�سى  اأكتوبر  اأول/  ت�رشين 
دام  زواج  بعد  االنف�سال  عزمهما 

الكرث من �سبعة اأعوام.

طالق مادونا وجاى ريت�سى بعد اأكثـر من �سبعة اأعوام زواج
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النجمة  قالت   
�سوزان  ال�ســورية 
اإنها  الدين  جنم 
دعوى  رفع  ب�ســدد 
�رشكة  على  ق�سائية 
م�رشية  اإنتاج 
الفنانة  مع  قامت 
تي�سري  امل�رشية 
باإجناز  فهمي، 
بولي�سي  م�سل�سل 
)الهاربة(  ا�سم  حتت 
عن  م�ســت�سخًا  كونه 
اال�سم  يحمل  م�سل�سل 
جنم  كانـت  ذاته 
اأنتجته  قد  الدين 
البطولة  دور  واأدت 
اأن  موؤكدة  فيه، 
يتابع  حماميها 
ويجري  االأمور 
ات�ساالته مع ال�رشكة 
ا�ستعددًا  املنتجة 

لرفع الدعوى الق�سائية،.
اأن  الدين،  جنم  الفنانة  ولفتت 
امل�سل�سل  من  امل�رشية  )الن�سخة 
ا�سم  باقتـبا�ض  تكــتف  مل 
امل�سل�سل بل عملت على ا�ستن�ساخ 
وبنــائه  الرئي�ســية  �سخ�سيته 
القواعد  اأب�سط  اأن  رغم  الدرامي، 
منهم  تقــت�سي  كانت  املهنــية 
العـمل.  باقتــبا�ض  اال�ستئذان 
وبغ�ض النظر عن التعاون االأدبي 
حق  وهذا  الفكرية،  وحــقوقنا 
عمل  ُيقدم  ال  اأن  املفرو�ض  لنا، 
يحمل ا�سم م�سل�سـل اآخــر، فنحن 
العربية  املنطقة  يف  نعــر�ض 

جلمهور واحد(. الفتة اإىل اأن ذلك 
اأثر  )لب�سًا  اأ�سمته  ما  اأحدث  كله 

على ت�سويق عملها(.
ال  الدعــوى،  رفع  نـيتها  وبرغم 
احلكم  على  كثريًا  �سـوزان  تعول 
اأن  راأت  ولكنها  الق�ســائي: 
من  الق�سائية  الدعـوى  حتــريك 
م�ساألة  )اإثارة  االأقل  على  �ساأنه 
حقوق امللكية الفكرية يف العامل 
اإىل  ال�سوء  وت�سليط  العربي، 
الإن�ساء  �ســورية  يف  حاجتــنا 
يتبع  �سوريني  منتجني  احتاد 
الحتاد املنتجني العرب، وعربه 
�سوريني  جميعنًا،  نحن  نحفظ 
يف  عام  ب�سكل  حقوقنا  وعربًا، 

الوطن العربي..
وا�ستف�سارا عن التهم التي وجهتها 
�سوزان جنم الدين لتي�سري فهمي  
لغربة  االأخرية  هذه  �رشحت 
من  اأ�سال  تعرف  ال  اأنها  نيوز 
تكون "�سوزان جنم الدين موؤكدة 
لها  علم  ال  اأنها  ذاته  الوقت  يف 
اأنها  اأ�سال...حيث  باملو�سوع 
مدة  منذ  اأمريكا  يف  متواجدة 
بغر�ض  وهذا  ال�سهر  عن  تزيد 
الذي  "الهاربة"  م�سل�سل  ت�سوير 
ور بعدة واليات اأمريكية التي  �سُ
العربية  اجلالية  فيها  تتواجد 
كنيويورك ونيوجر�سي ومي�سيغن

 �سوزان جنم الدين تقا�سي تي�سري فهمي لل�سرقة  وتي�سري ت�سرح:

"أنا ال أعرف من تكون سوزان جنم الدين"
 رزان مغربي: نان�سي عجرم "بتعّقد" 

االإعالمية    �رشحت 
ع�سو  مغربي  رزان 
يف  التحكيم  جلنة 
"امليوزيك  جلنة 
والناطقة   " اآووردز 
رئي�سة  با�سم 
ملي�سا  املهرجان 
ال�رشق  يف  كوركن 
نان�سي  اأن  االأو�سط 
واأنا  "بتعّقد"  عجرم 
عندما  �سعيدة  كنت 
خ�سبة  على  وقفت 
امل�رشح وقدمت لها 

اجلائزة.
 وا�سافت "كان حلمي باأن اأقدم هذه اجلائزة اإىل فنان لبناين كما 
قدمتها لفنانني عرب، واحلمد الله اأنني قدمتها لفنانة ت�ستحق 

الفوز واأنا فخورة بنان�سي عجرم.

كيدمان : احلياة مليئة باأ�سياء اأخرى غري التمثيل

جنمة  اأعلنت 
ال�سهرية  هوليوود 
كيدمان"  "نيكول 
اأثناء  "�سيدين"  يف 
العر�ض  ح�سورها 
الأحدث  االول 
يحمل  الذي  اأفالمها 
اإىل  "اأ�سرتاليا"  ا�سم 
تنهي  اأن  اإمكانية 
املهنية  حياتها 
بها  احلياة  موؤكدة: 
اال�سياء  من  الكثري 
غري  االخرى 

التمثيل.
مل�ستقبلي  بالن�سبة  �سيحدث  ماذا  بالتحديد  اأعرف  :ال  وقالت 
حلمها  حققت  التي  كيدمان  قررت  االأجناب  وعن  كممثلة، 
ـ  "�سنداي روز  ابنتها  اإذ اجنبت  ـ  باالأمومة بعد �سنوات طويلة 
وقالت : رمبا اأقرر االجناب مرة اأخرى. يذكر اأن كيدمان التقت 
باملغني كيث اربان يف لو�ض اأجنل�ض مطلع عام 2005وتزوجته 
نا�سفيل  معه يف  وتعي�ض حاليًا  التاريخ  هذا  من  18�سهرا  بعد 

بالواليات املتحدة .

�سابر الرباعي يغني لـ 90 األف متفرج يف املغرب

املطرب  تاألق 
�سابر  التون�سي 
خالل  الرباعي 
اأحيائه حفل غنائي 
فعاليات  �سمن 
روافد  مهرجان 
العيون   – اأزوان 
حيث  باملغرب، 
جمهور  احت�سد 
ت�سعني  بنحو  قدر 
وغنى  �سفق  األفًا 
املغرب  لنجم 
الرباعي  العربي 
الذي اأده�ض �سوته 

االآالف.

وقد �سهدت هذه الليلة التي و�سفها  احلا�رشين باأنها ليلة من 
�سابر  ارتدى  ال�سديد حيث  االعجاب  من  العمر، حاالت  لياىل 

العلم املغربي  ليح�سد مزيدًا من االإعجاب واملفاجاآت.

كويتية  جريدة  قامت  اأن  بعد 
فرن�سي  موقع  قيام  عن  بالك�سف 
تترباأ  الذي  االإباحي  الفيلم  بيبع 
بقيمة  وهبي  هيفاء  الفنانة  منه 
حياة  ق�سة  يورو،وبن�رش   1،8
تخلو  ال  قا�سية  بطريقة  الفنانة 
اأعلى  املوقع  �سّجل  جتريح،  من 
حيث  تاريخه،  يف  زّوار  ن�سبة 
حتتل �سرية هيفاء الذاتية املرتبة 
االوىل يف حجم امل�ساهدات، بعد 
يف  جمهول  �سبه  املوقع  كان  ان 

العامل العربي.
الذي  اأوباما  تفوقت على   هيفاء 
�سريته  قراءة  القراء على  تهافت 
الذاتية، كمان تفوقت على كل من 
اأندر�سون  بريتني �سبريز وباميال 
الذي يعر�ض املوقع لهما اأفالما 

اإباحية.
و�سجل موؤ�رش alexa الذي يقي�ض 
االلكرتونية  املواقع  زوار  حجم 

الفرن�سي  املوقع  ا�سهم  ارتفاع 
املذكور، بعد الك�سف عن عر�سه 

للفيلم مقابل مبلغ مايل زهيد.
واأكدت معلومات اأن هيفاء وهبي 
ر�سالة  هاتفها  رقم  من  اأر�سلت 

االأحمدية،  ن�سال  االإعالمية  اإىل 
ان�ساء  وراء  باأنها  فيها  تتهمها 
املوقع وجاء يف الر�سالة حرفيًا

 هيفاء تفوقت على أوباما الذي تهافت 
القراء على قراءة سريته الذاتية    
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بعد اأن هداأت النريان التي ا�شتعلت يف 
قلوب امل�رسيني بعد ن�رس ق�شية �شبكة 
الدكتورة  فاجئتنا  الزوجات  تبادل 
كبري"  "كالم  برنامج  يف  قطب  هبة 
ببع�ض  احلياة  قناة  على  يذاع  الذي 
ال�رسطة  احلقائق من داخل حما�رس 
كليا  تختلف  والتي   ، العجوزة  بق�شم 
االأيام  يف  ال�شحف  ن�رسته  ما  عن 

املا�شية .
عندما  قطب  ترويها  احلقائق  اأوىل 
املتهمني  مع  حلقة  ت�شجيل  حاولت 
كانوا  والذين   ، الق�شية  اأبطال 
وحمامي  وزوجته  املتهم  عم  ثالثة 
ولكن    ، عليهما  تعرف  قد  كان 
يتم  اأن  باتا  رف�ض املتهمون رف�شا 

ت�شويرهم.
وقالت اإن الزوج مهند�ض والزوجة 
مدر�شة اأوىل لغة عربية والأنها ق�شية 
راأي عام فقد رف�شوا ولهذا حاولت 
دكتورة هبة اإقناعهم اأن يتم الت�شجيل 

معهم .
وتقول قطب :"حاولت اإقناعهم ب�شتى 
بالزوجة  فوجئت  اإنني  اإال  الطرق 
وهددتني  بذيئة  باألفاظ   تتلفظ 
بال�رسب ،  والغريب اإن الزوج كان 
اهداأ من الزوجة،  ووجود املحامي 
نظرا  لهم  دعامة  مبثابة  كان  معهم 

لفهمه ال�شديد بالقانون ".
هبة  دكتورة  ترويها  كما  والق�شة 
زوج  من  مكونة  اأ�رسة  عن  عبارة 
ومت  �شابقة  مرات  اأربع  تزوج 
حالة  يعاين   الأنه  جميعا  تطليقهن 
زيجة  كل  ويف  اجلن�شي  ال�شعف  من 

الطالق  فيتم  الف�شيحة  يخ�شى  كان 
الزواج  لها  ف�شبق  الزوجة  اأما    ،
هي االأخرى مرتني ، اإال اأنها كانت 
يعاين  حيت  ال�شحية  بحالته  تعلم  
يف  االأك�شجني  توزيع  يف  �شعف  من 
الدم  وهي حالة مر�شية توؤدي اإىل 

ال�شعف اجلن�شي .
مر�شية  حاله  فهي  الزوجة  اأما  
عك�ض الزوج متاما حيث   تعاين من 
اأن تلجاأ  " وبدال من  "الرغبة  مر�ض 
جلاأت  خمت�ض  طبيب  اإيل  الزوجة 
م�شاهدة  اإىل  زوجها   دعوة  اإىل  
لكي  االإنرتنت  االإباحية علي  االأفالم 
الزوجية  اأن يقوم بواجباته  ي�شتطيع 
اإىل  االأمر  و�شل  اأن  اإىل   ، معها 
بع�ض  على  حتتوي  اأفالم  م�شاهدة 
اجلن�ض  اأفالم  مثل  ال�شذوذ   حاالت 
اجلماعي وعندما الحظت اأن زوجها 
هذه  ملثل  م�شاهدته  عند  ي�شتجيب 
اإدمان  مبثابة  االأمر  اأ�شبح  االأفالم 

واأقنعت  لهم   بالن�شبة 
تنفيذ  يتم  اأن  زوجها 
الواقع  اأر�ض  على  االأمر 
الزوجة  جلاأت  حيث    ،
اإىل اإحدى غرف الدرد�شة 
وا�شرتكوا  االإنرتنت  على 
اإيل  دعوتهم  ون�رسوا 
اال�شتعداد  اأمت  علي  اإنهم 
وتكون  الزوجات  لتبادل 
بيوت  يف  املمار�شة 
خمتلفة اإىل اأن مت �شبطتهم 
اإدارة  مباحث  طريق  عن 

املعلومات.
 " هبة  دكتورة  وقالت 
حماولة  يف  تكمن  احلكاية  كل 
الذي  زوجها  عالج  يف  الزوجة 
زوجته  مب�ساهدة  ي�ستمتع  كان 
يعترب  حيث  اآخرين  اأزواج  مع 
الزوج الق�سة كلها مبثابة اأقرا�ض 
فياجرا " .واأ�سافت قطب :" عندما 
املمار�سة  يف  يف�سل  الزوج  كان  
اعتقد  االأخريات   الزوجات  مع 
زوجته  ويحب  عاطفي  رجل  اإنه 
لعدم قدرته على املمار�سة اإال مع 
حمرك  هي  العاطفة  واأن  غريها 

الغريزة له ".
وتاأتي احلقائق التي ك�سفتها قطب 
امل�رشي  للمجتمع  براءة  مبثابة 
 ، اجلن�سي  الهو�ض  ظاهرة  من 
تعاين   اأ�رشة  عن  تك�سف  ولكنها 
غري  وزوجة  مر�سية  حالة  من 
على  زوجها  حتر�ض  �ساحلة 

الف�سق والفجور .

وحماكم25 وحماكمجرائم  جرائم 

عندما  الرعب  من  توت  كادت 
يدعوها  بزوجها  فوجئت 
مرة  الأول  اأ�سدقائه  ملجال�سة 
اأنها لي�ست علي ذمة رجل  ت�سعر 
طري  حلم  قطعة  جمرد  انها  بل 
علي مائدة �سيوفه. نعم انه رجل 
بال نخوة ال ميتلك اأي قيمة جتعله 
يقف يف �سف الرجال املحرتمني 

انه جمرد ذكر ا�سمًا فقط .
رجعت  م�سادرنا  وبح�سب 
�سنوات   3 الوراء  اإيل  بذاكرتها 
ت�سوية  مكتب  خلرباء  لرتوي 
زواجها  ق�سة  االأ�رشة  منازعات 
�سدة  عن  ينم  بعمق  تنهدت  منه 
االأر�ض  اإيل  تنظر  وراحت  الندم 
تزوجته  وقالت  اخلجل  �سدة  من 
�ساهدين  ان  بعد  �سنوات   3 منذ 
كان  ال�سديقات  احدي  فرح  يف 
عامال ومازال ولكنه يهتم بنف�سه 
جعلني  مما  ومظهره  وملب�سه 
واأ�رشتي نوافق عليه قبل اأن ن�ساأل 

عليه وعلي �سمعته .
منه  واأجنبت  �رشيعا  الزواج  مت 
يبداأ  به  فوجئت  وبعدها  طفال 
تعرف  ان  منذ  االدمان  مع  رحلة 
املقهي  علي  االأ�سدقاء  اأحد  علي 
�سهراته  وكرثت  اأحواله  تغريت 
بعد  انتقلت  ثم  البيت  خارج 

�سقة  واأ�سبحت  داخله  اإيل  ذلك 
الزوج  اأ�سدقاء  ملتقي  الزوجية 
�سهرات  كرثت  املدمنني.  من 
تتد  وراحت  واأ�سدقائه  الزوج 
حتي ال�سباح يق�سونها يف تناول 
االأفالم  وم�ساهدة  املخدرات 
الليايل  اأحد  ويف  فجاأة  املخلة. 
النوم  حجرة  عليها  الزوج  دخل 
مالب�سها  ارتداء  منها  وطلب 
والتزين من اأجل ا�ستقبال �سيوفه 
بينهم  هل  ده�سة  يف  �ساألته 
�سيدة؟ اأجابها بالطبع ال حاولت 
قراره  من  الفرار  امل�سكينة 
وراح  بل  اأ�رش  ولكنه  املفاجيء 
ملجال�سة  اخلروج  علي  يجربها 
�سحية  اأ�سبحت  واإال  اأ�سدقائه 

تردها ورف�سها قراراته .
للر�سوخ  الزوجة  ا�سطرت 

وقالت  الزوج  لقرارات 
عقابه  ان  لنف�سها 
من  ع�سريا  �سيكون 
بني  راحت جتل�ض  الله 
قمة  يف  وهي  اأ�سدقائه 
ما  حدوث  من  الرعب 
كانت  عقباه  يحمد  ال 
ب�سهام  اأ�سبه  نظراتهم 
تخرتقها كانوا ي�سبهون 
ت�رشفاتهم  يف  الذئاب 
معها والأن الله يحيطها 
ان  دون  ان�رشفوا  فقد  بحمايته 

ي�سيبها منهم مكروه .
البيت  هذا  تغادر  ان  قررت 
للزوج  وكرا  �سار  ان  بعد  فورًا 
حرماته  كل  وفقد  واأ�سدقائه 
الليلة  مرت  ان  بعد  الله  حمدت 
وراحت  خري  علي  املا�سية 
طفلها  وحتت�سن  حقائبها  حتزم 
حتي  املنزل  من  بحذر  وتخرج 
واأ�رشعت   . الزوج  بها  ي�سعر  ال 
مبا  تخربهم  اأ�رشتها  منزل  اإيل 
علي  وتوؤكد  زوجها  من  حدث 
.ثم توجهت  منه  الطالق  رغبتها 
تقدمت  حيث  االأ�رشة  حمكمة  اإيل 
بطلب الطالق منه وكافة حقوقها 
ال�رشعية ونفقة ل�سغريها منه .

مراهق ينتحر على االإنرتنت اأمام اآالف امل�ساهدين

يف  اأمريكي  مراهق  اأقدم 
اأمام  االنتحار  على  فلوريدا 
على  تبث  الكرتونية  كامريا 
اأحد منتديات االنرتنت ح�سب 
»ديلي  �سحيفة  ن�رشته  خرب 

ميل« الربيطانية .
بريغز  اأبراهام  ال�ساب  وكان 
موقع  على  ر�سالة  كتب  قد 
االأج�سام  كمال  لريا�سة 
فحواها اأنه �سيقوم باالنتحار 
داعيا  الويب،  كامريا  اأمام 
ملتابعته.  املوقع  مرتادي 

وقام بريغز بتناول جمموعة من االأقرا�ض الطبية ثم ا�ستلقى على 
من  كثري  فيه  ظن  الذي  الوقت  يف  للكامريا  ظهره  معطيا  �رشيره 
م�ساهدي البث على املوقع والذين بلغ عددهم 1500 باأن االأمر كله 
االآخر برتك ر�سائل ت�ستهزئ بربيغز  مزحة �سخيفة وقام البع�ض 

بينما قام اآخرون بت�سجيعه على امل�سي.
على  بثها  التي  االنتحار  ر�سالة  يف  قال  قد  بريغز  ال�ساب  وكان 
لبع�ض  االأذى  يف  وت�سبب  »فا�سل  الأنه  نف�سه  �سيقتل  اإنه  االنرتنت 

النا�ض« ثم قام بعد ذلك بتناول االأقرا�ض.
اأي حركة من  اأن ت�سدر  ا�ستمر البث لعدة �ساعات بدون  اأن  وبعد 
تثيلية  يكون  ال  قد  االأمر  اأن  اإىل  املتابعني  بع�ض  تنبه  بريغز 
فقام مراقبو املوقع بتتبع مكان بريغز واأبلغوا البولي�ض املحلي 
باإغالق  قام  ثم  على جثته  بريغز وعرث  منزل  باقتحام  قام  الذي 

الكامريا.
وقال م�سوؤول موقع »جا�سنت تي يف« الذي بث عملية االنتحار اإن 

املوقع يعتمد على م�ستخدميه للتبليغ عن اأي �سيء خمالف.

ر�سالة غرام تكلف مراهقا هنديا حياته

قالت ال�رشطة يوم اخلمي�ض ان 
ل�رشب  تعر�ض  هنديا  مراهقا 
مربح و�سيق يف ال�سوارع وهو 
به حتت  القي  ثم  راأ�سه  حليق 
وكتب  جتراأ  النه  م�رشع  قطار 
ر�سالة حب اىل فتاة من طبقة 

اجتماعية اخرى.

والية  يف  ال�رشطة  وقالت 
الهند  �رشق  يف  الفقرية  بيهار 
عاما(   15( كومار  ماني�ض  ان 
مناف�سة  طبقة  من  افراد  خطفه 
مدر�سته  اىل  طريقه  يف  وهو 
به حتت  واألقوا  راأ�سه  وحلقوا 
اهتماما  يعريوا  ان  دون  قطار 
تو�سل  كانت  التي  امه  ايل 

اليهم لريحموه.

والقي القب�ض على رجل واوقف �رشطي عن العمل.

"عاجزة"  انها وقفت  لل�رشطة  ال�سحية  والدة  ديفي  وقالت الليت 
وهي ت�ساهد فلذة كبدها والقطار مير فوقه.

مع  هاتفي  ات�سال  يف  كاميور  اقليم  يف  بال�رشطة  م�سوؤول  وقال 
رويرتز "اال�سخا�ض املتهمون قتلوا الفتى لكتابته ر�سالة حب اىل 

فتاة من نف�ض القرية."

اأدنى درجة من  وقالت ال�رشطة ان الفتاة تنتمي اىل طبقة تعترب 
الطبقة التي يتنمي اليها الفتى.

مبعار�سة  الطبقية  اال�س�ض  يعرب  الذي  احلب  يواجه  ما  وغالبا 
عنيفة خ�سو�سا يف املناطق القروية ب�سمال الهند ومن ال�سائع ان 

تلجاأ العائالت ال�ساخطة اىل القتل "دفاعا عن �رشف العائلة".

احلقيقة الكاملة يف قضية تبادل
 الزوجات تكشفها هبة قطب

عدمي الرجولة.. يجرب زوجته على جمال�سة
 اأ�سدقائه وم�ساهدة االأفالم اخلليعة
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- ح�سا�ض �ساأل زميله.
ماذا يحدث لو دارت االأر�ض حول نف�سها اأ�رشع بثالثني 

مرة عن �رشعتها احلالية ؟
اأجابه. ال اأعرف..

رد احل�سا�ض. �سن�ستلم رواتبنا كل يوم يا غبي!!!!
 

- قالت الزوجة لزوجها عندما راأته يقرًا كتابًا عنوانه. 
) الرجل، �سيد البيت (.

لقد كربت فاإترك قراءة الق�س�ض اخليالية!!!
 

�سدة  من  ت�رشخ  الوالدة  �سالة  داخل  الزوجة  كانت   -
االأمل وهي ت�سع طفاًل

الزوج الذي كان بقربها حزن الأمل زوجته فاأخذ ي�سلي 
رافعًا يديده نحو ال�سماء وهو يدعو قائاًل.

اإذا قامت زوجتي بال�سالمة �سوف لن اأقرتب   نذرًا علّي 
منها اأبدًا.

�سمعته الزوجة فاأخذت ت�سيح باأعلى �سوتها يا رب، ال 
ت�سمع كالمه. اإنها �سدة وتزول!!!!

 
- عندما �سمع ح�سن �سديقه زيد يقول لزوجته بوا�سطة 

التلفون. اإغلي املاء فاأين يف الطريق اإىل البيت.
قال له. هكذا يجب اأن يكون الرجل واإال فال..

�ساأغ�سلها  التي  ال�سحون  يف  فالدهون  نعم  زيد.  رد 

باملاء  تزول  ال 
البارد!!!

  
- بعدما راأت الفتاة ُاختها جال�سة بجوار التلفون وهي 
على غري حالتها الطبيعية. �ساألتها. مايل اأراك م�سطربة 

وحزينة ؟؟؟
ردت بع�سبية.

يعاك�سني  حقري  تافه.  �سفيه.  �سخ�ض  وهناك  مدة  منذ 
ماذا  اأدري  فال  اليوم  اأما  بالتلفون.  يوميًا  مرات  عدة 

جرى له، فهو مل يت�سل حلد االآن!!!!!
 

الذين  املخابرات  رجاالت  رحمة  حتت  م�سكني  وقع   -
اإنهالوا عليه �رشبًا وركاًل اأثناء التحقيق وهم يطرحون 

عليه ال�سوؤاآل التايل. اإعرتف باآخر عملية اأجريتها ؟!!!
وهو يجيبهم. والله العظيم كانت عملية ) بوا�سري (!!!!!

 
- فرح الرجل عندما وجد �سخرة ثقيلة. مكتوب عليها 

اإقلبها ف�ستجد ذهبًا حتتها!!!
من  تكن  واأخريًا  لقلبها.  م�سنيًا  جهدًا  امل�سكني  بذل 
ثانية  اإقلبها  جملة.  ااُلخرى  جهتها  يف  لريى  قلبها 

لن�سحك على غريك!!!
 

26 غربة غربةا�سرتاحة  ا�سرتاحة 

تعرف اأنك تعي�ض يف عام 2008 عندماقهوة بامللح!!

-1 تكت�سف اأنك مل تلعب ال�سوليتري بورق لعب حقيقي 
منذ عدة اأعوام !

-2 تكت�سف اأن لديك خم�سة ع�رش رقًما هاتفًيا تخ�ض 
اأ�رشتك التي ال تزيد على ثالثة اأ�سخا�ض !

-3 تخطئ وتكتب كلمة ال�رش على فرن امليكروويف.

-4 تر�سل بريًدا الكرتونًيا لزميلك يف العمل الذي 
يجل�ض على مكتب جماور لك.

-5 تتدهور عالقاتك باأفراد اأ�رشتك اأو اأ�سدقائك ممن 
لي�ض لديهم بريد الكرتوين.

-6 تقف بال�سيارة حتت البيت ثم تت�سل بالبيت 
باملوبايل لتطلب من ي�ساعدك يف حمل البقالة.

-7 كل اإعالن يف التلفزيون ين�رش موقع اإنرتنت يف 
اأ�سفل ال�سا�سة.

-8 مغادرة البيت من دون اأن تاأخذ معك املوبايل – 
الذي مل تكن ت�ستعمله طيلة

ع�رشين اأو ثالثني عاًما من حياتك – ت�سبب لك الذعر 
فتعود لتاأخذه.

-10 ت�سحو يف ال�سباح فتفتح االإنرتنت قبل اأن ت�رشب 
القهوة.

-11 اأنت االآن تقراأ هذا الكالم فتهز راأ�سك وتبت�سم.

-12 اأما االأ�سواأ فهو اأنك تعرف من �سرت�سل له هذه 
الر�سالة ليقراأها.

-13 اأنت م�سغول جًدا لدرجة اأنك مل تلحظ اأن القائمة 
بال رقم )9(.

-14 لقد حركت ال�سطور لتتاأكد من اأنه ال يوجد رقم 
)9( فعاًل.

كيف تعرف اأننا يف عام 2007؟
كيف تعرف اأننا يف عام 2008؟

فرفش ش ش ...

من  لالنتباه..  كثري  ملفته  كانت 
كان  يالحقونها،  كانوا  ال�سبان 
�سابا عاديا ومل يكن ملفتا لالنتباه 
يف نهاية احلفلة تقدم اإليها وعزمها 
هي  قهوة..فوجئت  فنجان  على 
عليها  فر�ض  اأدبها  بالطلب..  ولكن 
مقهى  يف  الدعوة..جل�سوا  قبول 
ومل  جدا  م�سطربا  للقهوة..كان 
بدورها  احلديث..هي  ي�ستطع 
على  وكانت  االرتياح  بعدم  �سعرت 

و�سك اال�ستئذان.
قائاًل:  للجر�سون  اأ�سار  وفجاأة 
 رجاءا..  اأريد بع�ض امللح لقهوتي، 

اجلميع نظر اإليه با�ستغراب
و�سع  هذا  ومع  وجهه خجاًل  واأحمر 

امللح يف قهوته و�رشبها.
�ساألته بف�سول:  ملاذا هذه العادة ؟؟ 

 تق�سد امللح على القهوة.
فتى  كنت  قائال:  عندما  عليها  رد 
من  بالقرب  اأعي�ض  كنت  �سغريا، 
واأ�سعر  البحر  اأحب  كنت  البحر، 
القهوة  مثل  تاما  مبلوحته، 
ا�رشب  مرة  كل  االآن  املاحلة.. 
طفولتي،  اأتذكر  املاحله  القهوة 
اللذين  الأبوي  وا�ستاق  بلدتي، 

يعي�سان هناك االآن.
عيناه  مالأت  ذلك  قال   حينما 
ذلك  كان  كثريا،  الدموع..  تاأثر 
قلبه،  �سميم  من  احلقيقي  �سعوره 
الرجل الذي ي�ستطيع البوح ب�سوقه 
لوطنه البد اأن يكون رجال حمبا له 
مهتم به، ي�سعر بامل�سئولية جتاهه 

وجتاه اأ�رشته.

ثم بداأت هي باحلديث عن طفولتها 
واأهلها وكان حديثا ممتعا، داوموا 
الرجل  اأنه  واكت�سفت  اللقاء،  على 
الذي تنطبق عليه املوا�سفات التي 
القلب،  طيب  ذكيا،  كان  تريدها، 
وكانت  نادرًا..  رجال  حنونًا،  كان 
طبعا  وال�سكر  روؤيته،  اإىل  ت�ستاق 

لقهوته املاحلة.
تزوجا وعا�سا حياة رائعة، وكانت 
فيها  و�سعت  قهوة  له  �سنعت  كلما 
يحبها  اأنه  تدرك  كانت  الأنها  ملحا 

هكذا..  ماحلة.
 بعد اأربعني عاما توفاه الله، وترك 

لها ر�ساله هذا ن�سها:
�ساحميني،  اأرجوك   عزيزتي، 
�ساحميني على كذبة حياتي، كانت 
الكذبة الوحيدة التي كذبتها عليك، 

 القهوة املاحلة.
لقاء  اأول   اأتذكرين 
م�سطربا  كنت  بيننا؟ 
طلب  واأردت  وقتها 
ولكن  لقهوتي  �سكر 
ال�سطرابي  نتيجة 
طلبت ملحا..  وخجلت 
كالمي  عن  العدول  من 
اأكن  مل  فا�ستمريت، 
�سيكون  هذا  اأن  اأتوقع 
بداية ارتباطنا �سويا، 
 اأردت اخبارك باحلقيقة 
احلادثة..  هذه  بعد 
اأطلعك  اأن  ولكني خفت 
عليها!!  فقررت اأال اأكذب 

عليك اأبدا مرة اخرى.
االآن اأنا اأموت،،  لذلك 
ل�ست خائفا من اإطالعك على احلقيقة، 
اأنا ال اأحب القهوة املاحلة!!  ياله من 
القهوة  �رشبت  غريب.. لكني  طعم 
ومل  معك  حياتي  طوال  املاحلة 
الأن  لها  �رشبي  على  باالأ�سف  اأ�سعر 

وجودي معك يطغى على اأي �سيء.
لو ان يل حياة اأخرى اأعي�سها لع�ستها 
ل�رشب  ا�سطررت  لو  حتى  معك 

القهوة املاحلة مرارًا وتكرارًا.
وحني  الر�سالة،  اأغرقت   دموعها 
القهوة  طعم  يوم  ما  ذات  �سئلت 

املاحلة؟
اأجابت:  اأنها حلوة، واأجمل ما �رشبت 

يف حياتي.

كل..مات

املحامي : رجل يدافع عن مال موكلة ليكون من ن�سيبه.

  احلانوتي : رجل يك�سب رزقه بطلوع الروح.

 طبيب االأ�سنان : رجل يح�سل على لقمته من اأفواه 
االآخرين.

 الدبلوما�سي : رجل يتذكر عيد ميالد زوجته وين�سى 
عمرها.

 املذيع : يخاطب جميع امل�ستمعني بقوله "اأعزائي"وهو 
ال يعرف اأحدا منهم.

 ال�سمري : كما يعرفه طفل �سغري هو ال�سيء الذي 
يجعلك تعرتف الأمك قبل اأن تخربها اأختك.

احلب : �سيناريو تقوم املراأة بتمثيله... و يقوم 
الرجل بتمويله.

االنتقام : ي�سبه اأن تع�ض كلبا الأنه ع�سك.
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مفتوح 24 �ساعة
طيلة اأيام الأ�سبوع

مطلوب جزار 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


