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يف هذا العدد

نكتة اآخر ال�صنة...

طنطاوي صافح برييز "دون أن يعرفه"

وداعا يا رمز 
األخالق الطيبة

مبقتله.. تفقد اجلالية اأحد اأغلى اأبناءها

مي�صال الزبيدي، نا�صر جريدة �صيدر نيوز:

”بيتنا ُأحرق 
يف لبنان..

وعائليت يف خطر”

رسالة أوباما 
للشعوب العربية ..

.. وقبيلة عربية 
يف اجلليل تزعم 

انتساب أوباما إليها

وداعا يا أمحد علي حمرم..

�صالح يدعو معار�صني باخلارج لال�صتفادة من العفو العام
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675 4th Avenue

Brooklyn, NY 11232

دعــــــوة لالحتفــــال بعيــــــد اأال�ضــــحى املبــارك
جمل�س االباء و املدر�صني يف مدر�صة النور يدعو اأبناء

 اجلالية للم�صاركة معًا يف �صالة العيد واالحتفال بعيد اال�صحى
 املبارك املوافق -8 -12 2008      

اإفرح اأنت واأوالدك، مدينة العاب، ركوب خيل، وجبة افطار، وجبة غداء 
لنـجعـــــــل عيدنــــــا لــــه بـــهجـــــة 

                         

Join the Al-Noor School PTA 

Eid Al -Adha Celebration  
   

مـــدرســــة الـنــــــور    
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

All Day- Monday, December 8, 2008

***EID PRAYERS WILL BE HELD AT 8AM***
A Day of Food, Fun and Activities at Al-Noor School

ALL ARE INVITED!!! 

Food: Bagels, Donuts, Coffee, Sweets, Popcorn, Full Halal Lunch  

Amusement: Pony Rides, Inflatable Rides and So Much More    
LET’S MAKE THIS A DAY WE WILL ALL REMEMBER!!!

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT 
UM MUSTAFA – (718) 496-5756  Mohamad (917)721-6990
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اجلالية  اهتزت 
اليمنية يف اأمريكا 
وقع  على  م�ؤخرا 
راح  قتل  جرمية 
اأهم  اأحد  �ضحيتها 
اأبناءها  واأ�رشف 
اأحمد  الفقيد 
عن   ، حمرم  علي 
ال  يناهز  عمر 
�ضنة...وه�   38

حمافظة اأب
وح�ضبما ذكره لنا 
احلمدي  ال�ضيد 
ناجي  عبد 
الهكري، وه� اأحد 
القربني  اال�ضدقاء 
فاإن  للمرح�م، 

حيثيات اجلرمية تع�د قبل ي�م من وق�عها 
حيث راأى ال�ضحية وه� يغلق املحل ال�اقع 
الذي  منف�س،  تيني�ضي يف والية  مدينة  يف 
ال�ض�د  ال�ضباب  اأحد  فيه،  ي�ضتغل  كان 
املحل...بعدها  يغلق  وه�  يراقبه  وه� 
اأحمد علي حمرم  بي�م وملا فتح املرح�م 
كان  الذي  ال�ضخ�س  نف�س  جاءه  املحل، 
يف  واأطلق  املا�ضية،  الليلة  يف  يراقبه 
وجهه ر�ضا�ضتني متجها نح� �ضندوق الأخذ 
املال، ليجد يف نهاية االأمر 10 دوالرات ال 

اأكرث...
وقد لفظ ال�ضحية اآخر اأنفا�ضه يف امل�ضت�ضفى 
كان  عائالت  ثالث  و  اأوالد   5 وراءه  خملفا 

متكفل بها...
وقد روى لنا الهكري كيف اأن اأب املرح�م 
اأنفا�ضه  يتمالك  ال  احلادثة  يتذكر  كلما 

وي�ضقط يف االأر�س...
املرح�م  اأن  املتحدث  نف�س  لنا  روى  كما 
اأحمد علي حمرم قبل ما يت�جه اإىل تن�ضيه، 
عبد  ماجد  مبحل  بروكلن  يف  �ضغاال  كان 
ناجي الهكري ملدة �ضنتني، كما ا�ضتغل يف 
برودواي مع ف�زي نه�ضل ليذهب اإىل والية 
الذي  "ن�ضيبه"  يخلف  اأن  اأجل  من  تيني�ضي 

ذهب للبلد...
ما  له  املرح�م  اأن  الهكري  لنا  ذكر  كما 
خاللها  ذهب  اأمريكا،  يف  �ضنة   12 يقارب 
به  يقتدى  مثاال  كان  وقد  لليمن،  مرات   3
ح�ضن  و�ضل�ك  حميدة  اأخالق  من  لديه  ملا 

يف اأو�ضاط اجلالية...
وقد وجه الهكري نداءا لكل اأبناء اجلالية 
يطلب منهم بت�خي احليطة واحلذر فالزمن 

ال يرحم يف بالد الغربة.
ر�ضا.ب 

03 احلدثاحلدث

اأ�صبوعية حرة م�صتقلة

تعنى بتغطية اأخبار اجلاليات 
العربية يف املهجر، وتغطية 

اأخبار ال�طن العربي 
والعامل،ت�ضدر يف ني�ي�رك، 
وت�زع يف ال�اليات املتحدة 

االأمريكية

النا�صران
عبده املوتي
عادل قا�ضم
املدير العام
يحيى �ضليم

رئي�س التحرير
ر�ضا بو�ضفرة

ت�صوير
�ضعيد االأتب

اعالنات وعالقات عامة
زهرة علوية
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تعد القبيلة املجتمع االأكرب الأهل 
البادية، وعلى الرغم من اأن 

م�ضطلح قبيلة قد اندثر يف كثري 
من املجتمعات �ض�اء يف الغرب اأو 
ال�رشق ، اإال اأن اللفظة ال تزال حية 
ي�ضتعملها العرب يف كل مكان، بل 
يفتخر كثريون منهم بانتمائهم اإىل 

قبائل بعينها. 
وتتجلى وحدة القبيلة يف وج�د 

�ضخ�ضية حمنكة تعرف باأ�ضماء كثرية 
باختالف م�قع القبيلة، فه� �ضيد 

القبيلة اأو ال�ضيخ اأو االأمري اأو الرئي�س 
اأو الزعيم. وغالًبا ما يك�ن زعيم 

القبيلة �ضيخًا جمربًا ذا حكمة و�ضداد 
راأي و�ضعة يف الرثوة، يق�د القبيلة 
يف حروبها ويق�ضم الغنائم. وغالًبا 

ما كانت هذه الزعامة ت�رث عن 
االآباء. مل تكن �ضيادة �ضيخ القبيلة 

على اإطالقها، وقد ت�ضل اإىل حد ك�نها 
رمزية يف بع�س االأحيان، ولي�س 
له من احلق�ق �ض�ى الت�قري. اأما 
واجباته فتك�ن اأكرث من حق�قه.

ومن اأهم ما يق�م به ال�ضيخ اإ�ضالح 
ذات البني يف قبيلته، والبد له من 

ا�ضت�ضارة الكبار يف القبيلة واأن 
ي�ضمع كل فرد من القبيلة الأنهم اأكفاء 
مت�ضاوون يف احلق�ق. ولي�س ل�ضيخ 
القبيلة ق�ة مادية يرغم بها اأفراد 
القبيلة على الطاعة، واإمنا هي 

التقاليد والعرف.
كالمنا هذا عن القبيلة لي�س دع�ة 

للرج�ع اإىل ال�راء يف زمن الكمبي�تر 
واالنرتنت والتكن�ل�جيات احلديثة، 
اإمنا ه� حماولة لت�ضبث ان�ضان الي�م 

مبا�ضيه وتاريخه وعدم االن�ضالخ 
عنها...

كما اأن �ضي�خ القبائل لعب�ا دورا يف 
ف�س نزاعات حملية واأخرى دولية...
وما �ضاهدناه يف االأيام املا�ضية ح�ل 
تدخل �ضي�خ القبائل اليمنية من اأجل 
حترير ال�ضفينة املحتجزة من قبل 
الفرا�ضنة ال�ض�ماليني،وجناحهم 
يف ذلك، خلري دليل اأن القبيلة يف 
زمن الع�ملة بامكانها اأن تق�م 

مبهام، قد تعجز دول عظمى القيام 
به...فالقبيلة كانت وال تزال الن�اة 

الرئي�ضية الأي جمتمع...

عبده املوتي

وداعا يا أمحد علي حمرم..كلمة الناشر :
وداعا يا رمز األخالق الطيبة حول  القبيلة

املرحوم أمحد علي حمرم وصديقه احلمدي عبد ناجي اهلكري 

مبقتله.. تفقد اجلالية اأحد اأغلى اأبناءها

حكمة العدد
  يف احلركة 

بركة

القاتل تر�صد املرحوم يوم قبل ارتكاب اجلرمية
قتل حمرم تاركا  وراءه 5 اأطفال و 3 عائالت كان متكفل بها

القاتل مل يجد يف املحل �صوى 10 دوالرات
والد ال�صحية كلما يتذكر ابنه ي�صقط يف االأر�س

الهكري: هذه ن�صيحتي الأبناء جاليتي

"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 
اأحمد علي حمرم، وندعو اهلل 
اأن يلهمهم ال�سرب وال�سلوان.
واإنا هلل واإنا اإليه راجعون

املوت" ذائقة  نف�س  "كل 
يتقدم كل من:

احلمدي عبد ناجي الهكري
درهم عبد ناجي الهكري

حممد امل�صريي
طارق الدعي�س
ثابت الوح�س
متيم الفخري

فار�س ال�صايدي
اإىل عائلة املرحوم اأحمد علي حمرم بالتعازي 

احلارة، وندعو اهلل اأن يلهمكم ال�صرب
واإنا هلل واإنا اإليه راجعون
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اإين خريتِك فاختاري
مابني امل�َت باإنفل�نزا الطي�ِر..

اأو بجن�ِن االأبقارِ 
اختاري اللحمَةّ  اأو ال حلمةَ 
اأو �ضلطةَ  اللنبِ  باخليارِ ..

ال ي�جد عندهم اأ�ضماك
لطَف الله باأقداري..

*********
تعرفني ق�ضة راتبي كاملًة..

ال تت�رشعي يف اأي قرارِ ..
اأمعني، اإجمعي، اإطرحي

قبل اأن يدّق�نا مب�ضمارِ ..
ال ميكن اأن اأبقى اأبدًا

مرع�بًا حتى تختاري..
اطلبي طبقًا ال اإثنني..
فالتخمة تق�رّش االأعماِر

*********
فجعانة اأنِت ...اأعرفِك
وفاح�ضة هذه االأ�ضعارِ 

غ��ضي بقائمة املقبالت..اأو ابتعدي
وال تقربي ق�ضم الكافيارِ 
الطلب م�اجهة كربى..

اإبحار �ضد االإّدخارِ 
نرفزة..ارتباك..وتع�ضيب

يخرب كل امل�ض�ارِ ..

يقتلني ج�عك يا اإمراأًة
ال ي�ضبعها كي�س الب��ضارِ ..

اإين ال اأوؤمن مبطاعم
ف�اتريها مثل املن�ضاِر

كرا�ضينها مثل ال�زراء..
وبخ�ضي�ضهم ي�ضاوي اآجارِي

اآه.. ل� تع�ضّينا عند اأهلِك..
ومل نخرج من الدارِ 

*********
اإين خريتك فاختاري

مابني امل�ت باإنفل�نزا الطي�ر..
اأو بجن�ن االأبقار

من اأغرب الق�ضايا التي يتندر بها املجتمع 
الن�ضائي، تلك الق�ضية التي �ضقطت �ضحيتها 
الدكت�راه،  درجة  حتمل  اعمال  �ضيدة 
لتجد  االلكرتوين  بريدها  فتحت  عندما 
امامها ر�ضالة من احدهم يزعم انه رئي�س 
كمية  ولديه  �ضابقًا  افريقية  دولة  وزراء 
م�ضاعدة  ويريد  اوروبا  يف  الدوالرات  من 
عاجلة الدخالها اىل ح�ضاب �ضخ�ضي مقابل 

عم�لة 25%.
وقالت رمبا  �ضادق،  انه  ال�ضيدة  اعتقدت 
دولة،  كرئي�س  ال�ضابقة  بعالقاته  يفيدها 
ارقام  واعطته  دوالر  الف   )150( فمنحته 
املبلغ  اليها  ير�ضل  التي  ح�ضاباتها 
ال�ضيدة  هذه  زالت  وال  والعم�لة.. 

امل�ضه�رة بانتظار ال�هم.
من  جمم�عة  اوهمها  اخرى،  �ضيدة  وهذه 
املحتالني بقدرتهم على م�ضاعفة ام�الها 
بالزئبق االحمر، وعندما طلب�ا منها �رشاء 
واعماها  ترتدد  مل  ال�همية،  املادة  هذه 
دفعت  ان  بعد  ال�رشاك  و�ضقطت يف  الطمع 
ام�الها  )100( الف دوالر ونق�ضت  له�ؤالء 

بداًل من ان تت�ضاعف لتدفع ثمن �ضذاجتها 
وته�رها.

موجة الر�صائل
املبكية،  امل�ضحكة  النماذج  مع  والزلنا 
حيث م�جة اخلطابات والر�ضائل الربيدية 
والفاك�ضية التي و�ضلت من دولة افريقية 
االعمال،  رجال  من  ملجم�عة  )نيجرييا( 
على  منها  ن�ضب..  يف  ن�ضب  وجميعها 

�ضبيل املثال:
ر�ضالة م�قعة من دكت�رة نيجريية تدعي 
يف  يعمل  فريق  برتبة  كان  زوجها  ان 
وت�يف  الع�ضكري  الرئي�س  نائب  من�ضب 
عائلتها  وتتعر�س  القلب،  يف  مب�ضاكل 
وتطلب  وال�عيد  االزعاج  ان�اع  الأ�ضد 
امل�ضاعدة وامل�ضاركة يف حت�يل مبلغ )50 
افريقيا  فقط خارج  امريكي(  دوالر  ملي�ن 
عم�لة  �ضاحبه  مينح  ح�ضاب  رقم  على 
جمزية ومغرية.. واخلط�ة الالحقة طبعًا 
ي�ضتجيب  من  جتريد  يتم  حيث  معروفة 

وينخدع من كل ر�ضيده

مدمن نت
اأنت األلي بديت وللمحبة بعت *** ن�صيت من علمك وفهمك النـــــتحالل فيك الهجران اأنت اللي غادر *** حالل فيك اأالعيب وخراب الهكركل �صي بيني و بينك مـــات ***وال اأرد عليك حت لو جيتني يف ال�صاتداميا دي �صفاتك وتتـــــكرب *** اأ�صيلك من حياتي و من املا�صنجرمعقول تق�صى و تهجر باحليل *** وال كاأنه عندنا يا�صيدي اي ميــلمعقوله اأنت تن�صاين ياعيوين *** معقولة تن�صى بريدي االلكرتوين

اين خريتك..فاختاري

حبيبنا...زنخ..
حبيبنا...و�ضخ...

حبيبنا...ثقيل الظل...
حبيبنا...ثقيل الدم...

ن�ضاب  اأنه  حبيبنا...اكت�ضفنا 
درجة اأوىل

يف  حبيبنا...�ضاكن 
ني�جر�ضي..

حبيبنا...جاء الأمريكا عن طريق 
كفالة

اأوروبية  حبيبنا...متزوج 
وواحدة عربية

دائرة  على  حبيبنا...كذب 
امراأة  اأنه متزوج  الهجرة و�رشح 

واحدة..يعني االأوروبية
العربية  حبيبنا...جاب "مرت�" 

وبعثها ل�الية وا�ضنطن...
املقيمة  "مرت�"  حبيبنا...زوج 
معه  مع�ق   ل�احد  وا�ضنطن  يف 

"اأوراق"..وه� دائما زوجها...
العربية  "مرت�"  حبيبنا...�ضّغل 
�ض�رية.. "ختيارة"  واحدة  عند 

ملي�ن   2 من  اأكرث  قيمته  بيت  عندها 
دوالر...

"اخلتيارة"  خل�ا  و"مرت�"  حبيبنا...ه� 
التي متلكه  مت�ضي على عقد تنازل للبيت 

دون علمها...
اىل  واخلتيارة  "مرت�"  حبيبنا...بعث 
حياتها  اأيام  اآخر  تق�ضي  لكي  �ض�رية  

ومت�ت بهدوء..
م�ت  ينتظران  "مرت�"  حبيبنا...و 
قيمته  تبلغ  الذي  البيت  الأخذ  "اخلتيارة" 

كما ذكرنا 2 ملي�ن دوالر...
 3 من  اأكرث  منذ  "بزن�س"  حبيبنا...لديه 
مل�ضالح  واحد  "بيني"  يدفع  ومل  �ضن�ات 

...IRS
 FBI ال  م�ضالح  معه  حبيبنا...حتقق  

ح�ضب اآخر معل�مات لدينا
حبيبنا...يعي�س على االأع�ضاب هذه االأيام 
من  خ�فا  واحدة  دقيقة  ينام  اأن  يقدر  وال 

م�ضريه...
هذا  تقراأ  واأنت  لك  حبيبنا...نق�ل 
ت�ضفية  اأية  معك  لدينا  لي�ضت  املقال 
ح�ضابات اأو اأم�ر متعلقة بالثاأر اأو نزعات 

�ضخ�ضية...
ب�ضبب  اأمريكا  بنا  �ضاقت  حبيبنا...لقد 
متار�ضها  التي  واالحتيال  الن�ضب  حركات 

اأنت واأمثالك �ضد اأبناء جاليتكم...
الر�ضائل  من  الع�رشات  حبيبنا...جاءتنا 

واالمييالت ح�ل قذارة �ضخ�ضيتك العفنة
مفت�حة... جريدتنا  حبيبنا...�ضفحات 

فهل ت�ضتطيع اأن ترد؟؟؟      
بقلم: كامت االأ�صرار

الزنخ...طلع ن�صاب كمان

نصب الكرتوني...
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حماوالت فهم!!دعوات خاصة للمدرسني
دعاء مدر�س الريا�صيات

اللهم اجعلني م�ضتقيما يف حياتي .
واجعلني يف زاوية قائمه

وال جتعل الدنيا حادة علىّ .
واجعلني م�ازيا لعبادك ال�ضاحلني
وه� املطل�ب يا ارحم الراحمني  .

يا �ضاحب الربهان العظيم

دعاء مدر�س اللغة العربية

اللهم اجعلني فاعال للخري
ومرف�عا عن ال�رش
وبعيدا عن الن�ضب 

وم�ضافا لعبادك ال�ضاحلني
وجمرورا لتق�اك
ومبتدئا بال�ضالم

دعاء مدر�س الكيمياء 

اللهم اجعلني عامال خمتزال للح�ضنات 
وم�ؤك�ضدا لل�رش

واجعل تفاعلي مع احلياة تفاعال ح�ضنا
وهب اإىل عامال م�ضاعدا يف حياتي

وتقبل ن�ضاطي يا كرمي

دعاء مدر�س االألعاب الريا�صية

اللهم اجعلني هدافا للخري 
ومهاجما لل�رش

ومدافعا عن احلق  .
وحار�ضا لكلمتك  .

وظهريا للدين  .
وال جتعلنى مت�ضلال على النا�س

وال معرقال ل�ضري احلياه  .
يا رب العاملني*

حنك حنكطق  طق 

ر�صدت اأعيننا املتواجدة يف كل مكان 
اأن العرب-وخا�صة امل�صلمني منهم- اأحييوا 

عيد ال�صكر "Thanksgiving"، وال عيب يف 
ذلك..

والكثري منهم، ا�صرتوا �صجرة "الكر�صتما�س"، وال 
عيب يف ذلك...

لكن العيب كل العيب اأن يتجاهل العرب امل�صلمني 
عيد االأ�صحى املبارك، ليجدوا األف حجة وحجة 

من اأجل عدم احياءه..وهذا دليل على عقدة 
النق�س املوجودة عند جاليتنا ...وهلل يف خلقه 

�صوؤوووون 

الرجال تفهمهم الن�ضاء ، ولكن الن�ضاء ال يفهمهم اال 
الن�ضاء.

الرجال هم ال�ضبب يف عدم حب الن�ضاء للرجال.
الرجل يف حبه يحب ان يعلم ما تفعله املراأة ، يف حني 

حتب ان تن�ضى املراة كل ما تفعله.
الرجل الذي ال يغفر للمراأة هف�اتها ، اليتمتع بف�ضائلها. 

الرجل املثقف جدا ه� الذي، وجد �ضيئا اكرث اثارة 
لالهتمام من الن�ضاء. 

الرجل رجل يف بع�س االوقات ، واالنثى انثى يف كل 
االوقات.

الرجل الذي ال يعرف ن�احي الق�ة فيه ، هدف �ضهل 
للمراة التي ال تعرف ن�احي ال�ضعف فيه. 

الرجل له م�ضباح ه� ال�ضمري ،واملراأة لها جنم ه� االمل 
، فامل�ضباح يهدي واالمل ينجي

.
الرجل الذي يهابه الرجال حتبه الن�ضاء.

الرجل جذع ال�ضجرة و�ضاقها واوراقها، اما املراأة فهي 
ثمارها.

الرجل ه� الذي يت�ضدى للفهد، ويخاف من املراأة.
الرجل ال ي�لع اال باملراأة التي حترتم نف�ضها، ومتيز بني 

الطبع والت�ضنع
. الرجل عبارات نرثية، واملراأة ق�ضائد وا�ضعار خالبه ، 

والفتاة روؤو�س اقالمهم .
الرجل يفكر ثم يقرر، واملراأة تقرر ثم تفكر.

الرجل يخفي خيانته وراء ابت�ضامته ، واملراة تخفيها 
وراء دم�عها.

الرجل ارج�حة بني ابت�ضامة املراة ودم�عها.
الرجل الق�ي ه� الذي يخ�ضع املراة الرادته دون ان 

ياأمرها بذلك.
الرجل يظل جاهال بال�ضفات التي يكرهها يف املراأة حتى 

يتزوج.
الرجل الذي ال يغفر عي�ب املراأة ، هيهات ان ينعم 

بحبها
الرجال ي�ضنع�ن عظائم االم�ر هذه حقيقة ، لكن الن�ضاء 

ي�ضنعن الرجال هذه حقيقة نن�ضاها دائما 

م�صاهماتكم ابعثوها لنا على االمييل :

ghorbanews1@yahoo.com
info@ghorbanews.com

خيانة من نوع خاص...
كانت هذه الفتاة تعمل يف �ضلك التدري�س وكانت 
متزوجة ولديها اطفال مثلها مثل الكثري من الن�ضاء 

وكانت تعي�س يف �ضعادة . 
وا�ضتقدمت  التغري  يف  احلياة  جمريات  واخذت 
م�ضاغل  يف  ت�ضاعدها  حتي  لبيتها  �ضيرت"  "بابي 

البيت واجلل��س مع االطفال ومتابعتهم . 
باأ�ضتمرار باالت�ضال من  وكانت هي تطماأن عليهم 
املدر�ضة وكل �ضيء علي ما يرام و يف احد االيام 

ات�ضلت الزوجة على البيت كعادتها . 
على  يرد  احد  فال  ال��ضع  تغري  املرة  هذا  ولكن 
الهاتف واخذت العادة ياال�ضتمرار وكانت الزوجة 
تت�ضل ولكن ال احد يرد على الهاتف اي�ضا وتكرر 
ال��ضع عدة ايام مما جعل الزوجة تنزعج وت�ضاأل 

اخلادمة . ملاذا ال تردين؟؟؟ 
للزوجة باأن الزوج  وعندها قالت "البابي �ضيرت" 
ويقفل  الغرف  احدى  اإىل  واالطفال  هي  يدخلها 
عليهم با�ضتمرار، ويطلب منهم عدم مغادرة الغرفة 

اإىل قبل خروجك من العمل ب�ضاعة. 
�ضيرت"  "البابي  كالم  من  الزوجة  انده�ضت  عندها 

وراودتها ال�ضك�ك من جميع اجل�انب : 
واخذت يف التفكري حلل ذالك الغز املحري فطلبت 
اخلل�ي  الهاتف  تاأخذ  ان  اخلادمة  من  الزوجة 
اخلا�س بها دون معرفت الزوج وقالت لها عندما 
يطلب زوجي منك انت واالطفال الدخ�ل اإىل احلجرة 
. ما عليك اإىل طلبي عرب اجل�ال على تلف�ن العمل 

وعندها �ض�ف اح�رش.. 
فقالت لها "البابي �ضيرت" ح�ضنا �ض�ف افعل ذلك

ويف �ضباح احد االيام امل�ض�ؤومة . 
اخذ  اخلادمة  من  كعادته..وطلب  الزوج  جاء 
الباب  بقفل  وقام  احلجرة  اإىل  والدخ�ل  االطفال 

عليهم . 
على  االت�ضال  اإىل  �ضيرت"  "البابي  من  كان  فما 

الزوجة واخبارة مبا حدث . 
اإىل البيت  وعندها اقفلت الزوجة الهاتف وذهبت 

م�رشعة . 
ويف داخلها ت�ضاورها ال�ضك�ك من كل مكان . 

يف  واخذت  املنزل  اإىل  الزوجة  ح�رشت  وعندما 
الدخ�ل وهي وا�ضعة يدها على قلبها واخذت يف 

البحث عن الزوج حجرة حجرة . 
ومل يبقي اال حجرة الن�م والتي متنت الزوجة انا 

ال يك�ن فيها احد . 
عندها اخذت بفتح الباب وليتها مل تفعل ليتها مل 
تفعل ......ماذا راأت ... الزوج مع امراأة اخرى 
...لي�ضت هنا امل�ضيبة ولكن امل�ضيبة الكربى ان 
تلك املراأة مل تكن... اال امها التي تعي�س معها يف 

نف�س املنزل والتي جاءت من البلد قبل اأ�ضهر..
نعم الزوج عا�رش ام زوجته وعلى نف�س الفرا�س 

الذي يعا�رش فيه زوجته... 
الدم�ع  لها  تذرف  م�ضيبة  تلك  ال�ضت 

وتتقطع لها القل�ب . 
املراأة يف وقتنا احلايل ت�ضتجيب للعالج يف 

م�ضت�ضفى "�ضانت ج�ن�س" لالأمرا�س القلبية...
فلم جتد الزوج املحب وال االأم احلن�نة...

باملقلوب
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ال�ضادة القائمني على جريدة غربة املحرتمني
ال�ضالم عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله وبعد،
يف  للمغرتب  خدمة  تبذل�نه  الذي  جهدكم  على  ن�ضكركم 

ال�اليات املتحدة االأمريكية
يلزمه  ما  كل  عن  تعرب  جريدة  بكم  نعتز  بدورنا  ونحن 
اأجمل  ولكم  املغرتب  تهم  واآراء  م�ا�ضيع  من  املغرتب 

حتياتي 
احلمدي عبد ناجي الهكري

باجلود حتيا النا�س والنا�س للنا�س 
وحنا بكم يا خرية النا�س حيني
انتم لكم يف ذاتنا را�صخ ال�صا�س

وانتم كذلك باملكارم وافيني
اأقولها من عمق قلبي واالح�صا�س

من دونكم تعمى الب�صرية من العني
و�صكر جزيل لكم من

 احلمدي عبد ناجي الهكري

املغـــرتببريــــد 
ق�صيدة غربة 

لل�صاعرة: نادية رزيقة

يا بحر الغربة فني �صّطك
وفني األقى مرا�صّيا

تعبت وكّل مقدايف 
وموجك عايل متعايف
واأنا وحدي ومني لّيه

وكل فجر ميقرب
االقي ال�صم�س �صتغرب

اأتوه يف الليل لوحديا
واأقول يا عني على االأغراب

ال ليهم نا�س وال اأحباب
وبحري الدمع يف عينا

يا غربة ت�صرقي �صنني
كوين �صوقي وحنيني

امانة عليك وديني
الأر�س بالدي لو ثانية

ر�صائلكم و�صلت

تعر�س بيت عائلة الزبيدي يف العا�صمة اللبنانية 
بريوت حلريق دام الأكرث من ن�صف �صاعة، وذلك م�صاء 

الثالثاء املا�صي، وعن معرفة اأ�صباب وخلفية احلادث 
كان لنا لقاء مع مي�صال الزبيدي املعروف لدى اجلالية 

العربية باأمريكا وكندا باأنه نا�صر جريدة �صيدر 
نيوز...

غربة نيوز: ال�ضيد مي�ضال، هل لنا اأن نعرف مالب�ضات 
احلريق الذي �ضب مبنزلكم يف بريوت؟

تعر�س  الذي  وحده  البيت  لي�س  اأوال  الزبيدي:  مي�صال 
يف  ني�ز-  �ضيدر  جريدتنا-  مكتب  حتى  بل  للحريق، 
لبنان من تعر�س للحرق، فاجلرمية ا�ضتهدفت العائلة 
واجلريدة...واحلمد لله اأن العائلة مل يك�ن�ا مت�اجدين 

يف البيت..
وراء  تقف  ما،  جهة  يف  ت�ضك�ن  هل  نيوز:  غربة 

اجلرمية؟
بع�س  قبل  من  وغ�ضب  نقم  هناك  الزبيدي:  مي�صال 
اأن  �ضبق  وقد  ني�ز-  اجلريدة-�ضيدر  خط  على  االأطراف 
حيث  اأ�ضخا�س،  قبل  من  �ضفهية  لتهديدات  تعر�ضنا 
خط  تغيري  منا  طلب  ج�ضديا...وقد  بت�ضفيتنا  ت�عدوا 

اجلريدة بالرتغيب وبالرتهيب، ومل نركع...
غربة نيوز: هل هذه التهديدات تقف وراءها حك�مات اأم 

اأ�ضخا�س؟
ل�رشية  االأ�ضماء  ك�ضف  عن  اأحتفظ  الزبيدي:  مي�صال 

التحقيق الذي با�رشته احلك�مة اللبنانية ي�م اأم�س.
غربة نيوز: تتحدث�ن عن غ�ضب بع�س االأطراف على خط 
اجلريدة، اأال ترون اأن جريدتكم لي�ضت اأول جريدة تدافع 

عن طائفة معينة، وملاذا ا�ضتهداف �ضيدر ني�ز بالذات؟

االأ�ضياء  ت�ضمي  ني�ز  �ضيدر  الأن  الزبيدي:  مي�صال 
مب�ضمياتها، اأخي اأني�س الزبيدي انتف�س �ضد ال�ض�ريني 
احلريري،  ال�ضهيد  اغتيال  قبل  �ضنة  يعني   ،2004 يف 
�ضيارات   4 ب  وقتها  منزلنا  وُح�ط  االأرز،  ث�رة  وقيام 
من  اأني�س  اأخي  جنح  وقد  ال�ض�رية،  للمخابرات  تابعة 
اإال بعد �ضنة...وقد هدده  الهروب ومل يرجع اىل لبنان 
ال�ضجن  وه� يف  اللبنانية  املخابرات  من  �ضابط  وقتها 
اغتيال  جرمية  يف  اآخرين  �ضباط   4 مع  متهم  حاليا 

احلريري.
من  االأخري  عددكم  اأن  ترى  االأطراف  بع�س  نيوز:  غربة 
ترون  كيف  الكاأ�س،  اأفا�ضت  التي  القطرة  ه�  اجلريدة 

ذلك؟
مي�صال الزبيدي: يف العدد االأخري ن�رشنا وب�ضفة ح�رشية 
ال�ضابط باجلي�س  �ضامر حنا،  ال�ضهيد  ح�ارا مع عائلة 
اللبناين الذي كان على منت طائرة هيليك�برت، وقد �رشح 
ال�زير جربان  العماد مي�ضال ع�ن،  اأن �ضهر  اأخ�ه  لنا 
با�ضيل قال لهم اأن ال�ضحية جمرد ولد واعتربوه �ضهيدا، 
به  قامت  الذي  ال�حيد  الت�رشيح  ه�  احل�ار  هذا  وكان 
الر�ضمية  العائلة ل��ضيلة اعالم...وقد تناقلت امل�اقع 
الأكرب االأحزاب يف لبنان كم�قع 14 اآدار الر�ضمي، وتيار 
يف  اجلريدة  ا�ضم  اللبنانية..وذكر  والق�ات  امل�ضتقبل، 

كل هذه امل�اقع كم�ضدر للخرب...
غربة نيوز: هل عائلتكم حاليا يف ماأمن؟

اأحدهم  يل  وقال  مهددة،  عائلتي  الزبيدي:  مي�صال 
باحلرف ال�احد: "ل�ضت اأف�ضل من بيري جميل، وال �ضمري 
وبيتنا  ماأمن  نك�ن يف  �ضدياق...فكيف  مي  وال  ق�ضري، 
قد اأٌحرق...لقد ات�ضلنا بال�ضفارة االأمريكية يف لبنان، 

وطلبنا منهم احلماية..

غربة نيوز: الكثري من يق�ل�ن عنكم اأنكم ميال�ن كثريا 
للطائفة املارونية يف كتاباتكم، ما ردكم عن ذلك؟

مي�صال الزبيدي: اإذا كنت اأركز على طائفة معينة، فهذا 
يعني اأن طائفتنا م�ضتهدفة واأنا اأدافع عنها من منطلق اأن 
لبنان ي�ضهد حالة تفريغ من امل�ارنة.... الق�ضة لي�ضت 
 30 كل  ويف  ال�رشق،  يف  بداأ  فاال�ضطهاد  الي�م،  وليدة 
نتخلى  ذلك ولن  و�ضنقاوم  اال�ضطهاد،  يتغري وجه  �ضنة 

عن الق�ضية ونرتك التحقيق ياأخذ جمراه.. 

مي�صال الزبيدي، نا�صر جريدة �صيدر نيوز:

"بيتنا أحرق يف لبنان..وعائليت يف خطر"

جانب من الغرفة التي 
خربتها األ�صنة النريان
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)وكالة اأنباء اأمريكا اإن اأرابيك( 
– ا�ضتطاعت اأكرب منظمة حق�قية 
مع  اتفاق  اإىل  الت��ضل  اأمريكية 
ي�ضمح  االأمريكية  ال�ضج�ن  اأحد 
مبمار�ضة  امل�ضلمني  لل�ضجناء 
اأوقات  ومد  الدينية  �ضعائرهم 
ال  بحيث  الطعام  تناول 
تتعار�س مع اأوقات ال�ضالة، مع 
مراعاة طهي طعام امل�ضلمني يف 
وجبات  وتقدمي  خا�ضة،  اأفران 
�ضهر  ط�ال  واالإفطار  ال�ضح�ر 
تط�را  اعترب  فيما  رم�ضان، 
ال�ضابقة  الق�اعد  عن  كبريا 

املتبعة يف ال�ضجن.
االأمريكي  االحتاد  ا�ضتطاع  حيث 
اأكرب  وه�  املدنية،  للحريات 
عقد  اأمريكية،  حق�قية  منظمة 
اتفاق مع �ضجن والية وي�مينج 
لل�ضجناء  ي�ضمح  االأمريكية 
�ضعائرهم  مبمار�ضة  امل�ضلمني 

الدينية.
وطبقًا لالتفاق الذي مت الت��ضل 
من  اثنني  عن  بالنيابة  اإليه 
ال�ضجناء امل�ضلمني، فاإن اأوقات 
الطعام �ض�ف متتد ملدة ن�ضف 
ال�ضج�ن  داخل  لل�ضجناء  �ضاعة 
االنفرادية، وملدة ثلث ال�ضاعة 
حتى  الطعام  �ضاالت  داخل 
يح�ضل ال�ضجناء على وقت كاف 

الإقامة ال�ضالة وتناول الطعام.
وهاي  ميلر  ج�زيف  وكان 
ادعيا  قد  ج�ني�ر  ب�ردميان 
املا�ضي  اأبريل/ني�ضان  �ضهر  يف 
اأن ال�جبات عادة ما تدخل يف 
نف�س وقت ال�ضالة مبا يجربهم 
ال�ضالة  بني  ما  االختيار  على 

والطعام.
املحامي  بيفار  �ضتيفني  وي�ضري 
العرقية  العدالة  برنامج  �ضمن 
االأمريكي  لالحتاد  التابع 
اأن  اإىل  املدنية،  للحريات 
من  امل��ض�عة  االإعا�ضة  "�ضبل 
اأ�ضبحت  ال�ضجن  م�ضئ�يل  قبل 
قان�ن  وروح  ن�س  مع  تت�افق 
 ،2000 لعام  الك�جنر�س 
من  مزيد  بت�فري  واخلا�س  
احلماية للممار�ضات الدينية يف 

ال�ضج�ن".
قاعات  فاإن  لالتفاق  وطبقًا 
بها  �ضيك�ن  الرئي�ضية  الطعام 
الذين  لل�ضجناء  خا�ضة  اأفران 
اخلنزير،  حلم  ياأكل�ن  ال 
اإ�ضعارًا  ال�ضجناء  �ضيتلقى  كما 
الطعام  م�اعيد  قبل  م�ضم�عًا 
بحيث يتمكن�ا من اإنهاء �ضالتهم 

وعدم تف�يت الطعام.
لل�ضجناء  االتفاقية  تتيح  كما 
امل�ضلمني احل�ض�ل على وجبات 

حتى  املغرب  وبعد  الفجر  قبل 
�ضهر  يف  ال�ضيام  من  يتمكن�ا 
واأول  املحرم  و�ضهر  رم�ضان 

اأيام ذي احلجة.
�ضري جنيفر ه�رفاث، املحامية 
للحريات  االأمريكي  باالحتاد 
املدنية يف والية وي�مينج، اإىل 
اأنه "ال يجب اإجبار ال�ضجناء على 
االختيار ما بني االلتزام بدينهم 
الد�ضت�ري  فاحلق  والطعام، 
الدينية  املعتقدات  ملمار�ضة 
هذا  داخل  فرد  كل  اإىل  ميتد 

ال�طن مبا فيهم ال�ضجناء".
يذكر اأن ق�ضية االحتاد االأمريكي 
بال�الية  املدنية  للحريات 
ال�ضجن  لل�ضيا�ضة  حتديًا  تعد 
جميع  جترب  التي  ال�ضابقة 
طعامهم  تناول  على  ال�ضجناء 
20 دقيقة �ض�اء كان ذلك  خالل 
خاليا  اأو  الطعام  قاعات  يف 

ال�ضجن.
ما  عادة  الطعام  اأوقات  والأن 
اأوقات  مع  تتعار�س  كانت 
يتم  كان  ما  فدائمًا  ال�ضالة، 
اأخذ ال�جبات قبل تناولها ويف 
تقدمي  يتم  كان  اأخرى  اأوقات 
ال�ض�م  �ضاعات  اأثناء  الطعام 

وجمعها قبل الغروب.

اتفاق حيمي احلريات الدينية للسجناء املسلمني يف أمريكا

محلة للتعريف باإلسالم على حافالت أمريكا
يف  م�ضلم�ن  ن�ضطاء  اأطلق 
االأمريكية  فل�ريدا  والية 
على  باالإ�ضالم  للتعريف  حملة 
ال�الية،  يف  العامة  احلافالت 
ردا  تاأتي  التي  احلملة  وهي 
معادية  ا�ضط�انة  ت�زيع  على 
لالإ�ضالم يف العديد من ال�اليات 
انتخابات  قبيل  االأمريكية 
اأوائل  اأُجريت  التي  الرئا�ضة 

�ضهر ن�فمرب اجلاري.

حملة  امل�ضلم�ن  الن�ضطاء  وبداأ 
جن�ب  يف  باالإ�ضالم  التعريف 
على  اإعالنات  ب��ضع  فل�ريدا 
اأكرث من 120 حافلة حتث �ضكان 
املزيد عن  ال�الية على معرفة 

االإ�ضالم.
بداأت  التي  احلملة،  وت�ضتمر 
ن�فمرب/ت�رشين   25 الثالثاء 
ثمانية  ملدة  اجلاري،  الثاين 
بروارد  مقاطعات  يف  اأ�ضابيع 

ل�ضحيفة  وفقا  ديد،  وميامي 
�ضن �ضنتينيل االأمريكية.

التي  االإعالنات  وزودت 
ال�الية  يف  احلافالت  حتملها 
الذين  االأمريكيني  امل�اطنني 
لديهم اأ�ضئلة عن االإ�ضالم مب�قع 
ه�اتف  واأرقام  االإنرتنت  على 
ي�ضتطيع االأمريكي�ن من خاللها 
االإجابات  وتلقي  اأ�ضئلتهم  طرح 

عليها.

وزارة اخلزانة االأمريكية ت�صنف 'ائتالف اخلري' 
كمنظمة داعمة حلما�س

 )وكالة اأنباء اأمريكا اإن اأرابيك( – �ضّنفت احلك�مة االأمريكية منظمة 
يف  خريية  باأن�ضطة  تق�م  خريية  منظمة  وهي  اخلري"،  "ائتالف 
حلركة  "داعمة"  منظمة  باعتبارها  املحتلة،  الفل�ضطينية  االأرا�ضي 
املتحدة  ال�اليات  ت�ضنفها  التي  "حما�س"،  الفل�ضطينية  املقاومة 

كمنظمة اإرهابية.
ويعني االإجراء اجلديد بحق ائتالف اخلري، ومقره جدة باململكة 
لالئتالف  اململ�كة  االأر�ضدة  جميع  جتميد  ال�ضع�دية،  العربية 
من  االأمريكيني  منع  يعني  كما  املتحدة،  ال�اليات  يف  امل�ج�دة 

الدخ�ل يف اأية معامالت مالية مع منظمة ائتالف اخلري.
وزعم بيان ل�زارة اخلزانة االأمريكية �ضدر االأربعاء اأن قيادة حركة 
 ،2000 عام  اأواخر  ائتالف اخلري  بت�ضكيل  قامت  التي  حما�س هي 

بعد وقت ق�ضري من انطالق االنتفا�ضة الفل�ضطينية الثانية.
ويف البيان الذي ح�ضلت عليه وكالة اأنباء اأمريكا اإن اأرابيك اتهمت 
وزارة اخلزانة ائتالف اخلري باأنه "يعمل و�ضيطا حلما�س من خالل 
ت�ضهيل التح�يالت املالية" لع�رشات املاليني من الدوالرات �ضن�يا 
"بني �ضبكة من املنظمات اخلريية واملنظمات التي تديرها حما�س 

يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة".
حركة  بدعم  اخلري  ائتالف  االأمريكية  اخلزانة  وزارة  واتهمت 
بـ"االنتحاريني"  و�ضفتهم  من  الأ�رش  اأم�ال  دفع  خالل  من  حما�س 

الفل�ضطينيني.
قال  اأرابيك  اإن  اأمريكا  اأنباء  وكالة  عليه  ح�ضلت  بيان  ويف 
االإرهاب  ل�ضئ�ن  االأمريكية  اخلزانة  وزارة  وكيل  ليفي،  �ضتي�ات 
االإرهابية مثل حما�س ت�ا�ضل  "اجلماعات  واال�ضتخبارات املالية: 
املجتمعات  بني  التطرف  لن�رش  اخلريية  امل�ؤ�ض�ضات  ا�ضتغالل 

ال�ضعيفة وت�ضجيع الدعم الأن�ضطتها العنيفة".
واأ�ضاف ليفي: "اإن ال�اليات املتحدة �ض�ف ت�ا�ضل ك�ضف واإ�ضعاف 
اأن�ضطة املنظمات اخلريية التي تعمل بال�كالة عن حما�س وغريها 

من اجلماعات االإرهابية".
وياأتي االإجراء اجلديد �ضد ائتالف اخلري �ضمن �ضل�ضلة من االإجراءات 
اخلريية  املنظمات  �ضد  االأمريكية  اخلزانة  وزارة  اتخذتها  التي 
والتي   ،2001 �ضبتمرب/اأيل�ل   11 اأحداث  اأعقاب  يف  االإ�ضالمية 
ا�ضتهدفت ربط العديد من املنظمات اخلريية االإ�ضالمية مبا ت�ضفه 
وا�ضنطن باالإرهاب، وهي ما تنفيه هذه املنظمات بالتاأكيد على اأن 

اأن�ضطتها اإغاثية واإن�ضانية فقط.
القر�ضاوي،  ي��ضف  الدكت�ر  البارز  االإ�ضالمي  الداعية  نفى  حيث 
رئي�س االئتالف واأحد امل�ضاركني يف تاأ�ضي�ضه، قيام االئتالف بدعم 

حركة حما�س.
االإنرتنت:  على  م�قعه  ن�رشه  القر�ضاوي  مع  ح�ار  يف  جاء  حيث 
"اأوؤكد اأن فل�ضا واحدا مما جنمعه ال يذهب حلما�س وال لغريها من 

ف�ضائل املقاومة".
واأكد القر�ضاوي على اأن اأن�ضطة االئتالف ال تتجاوز العمل االإغاثي 
واخلريي فقال: "...ح�رشنا هدفنا يف اجلانب االإن�ضاين وحده: اأن 
نطعم اجلائع، واأن نك�ض� العريان، واأن نداوي املري�س، واأن ن�ؤوي 

امل�رشد، واأن من�ضح دمعة اليتيم، واأن ناأخذ بيد ال�ضعيف...".

بو�س ياأ�صف ملعلومات خمابراته اخلاطئة 
عن العراق قبل احلرب

يف  عليه"  ياأ�ضف  ما  "اأكرب  اإن  ب��س  االأمريكي ج�رج  الرئي�س  قال 
اإن  قالت  التي  اخلاطئة  اال�ضتخباراتية  املعل�مات  رئا�ضته  فرتة 

العراق كان ميتلك اأ�ضلحة دمار �ضامل.
وقال يف لقاء بث الي�م على قناة اأي بي �ضي "اإن كثريين جازف�ا 
الإزالة  �ضبب  ال�ضامل  الدمار  اأ�ضلحة  تدمري  اإن  وقال�ا  ب�ضمعتهم 
اإن كان �ضيخ��س  لكنه مل ي�ضاأ االإجابة عندما �ضئل  �ضدام ح�ضني" 
احلرب ل� جاء يف املعل�مات اال�ضتخباراتية اأن العراق ال ميتلك 
هذه االأ�ضلحة، واكتفى بالق�ل "هذا �ض�ؤال �ضيق. هذا اأمر قد انتهى 

ولي�س يل حيلة فيه".
وذّكر ب��س باأن اعتماد املعل�مات اال�ضتخباراتية اخلاطئة ب�ضاأن 
اأع�ضاء  من  كثريون  اأي�ضا  اعتمدها  فقد  عليه،  يقت�رش  مل  العراق 
الك�نغر�س، قبل انتخابه اأثناء النقا�س ح�ل هذا البلد، وكثريون 

من قادة دول العامل.
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اليمن تقرر اإر�صال �صفينة ثانية 
حتمل م�صاعدات لقطاع غزة

اأقرت اللجنة ال�طنية ملنا�رشة ق�ضايا 
االأمة العربية واالإ�ضالمية ت�ضيري �ضفينة 
ودوائية  غذائية  مب�اد  حمملة  اإغاثية 
جه�د  �ضمن  غزة  بقطاع  للمحا�رشين 
لك�رش  الرامية  واملنظمات  الدول 
ال�ضعب  اأبناء  عن  اجلائر  احل�ضار 

الفل�ضطيني.
واو�ضح امل�ض�ؤول االإعالمي باللجنة اأن 
االغاثة مك�نة من م�اد غذائية متن�عة 
واأدوية وحليب تقدر قيمتها بـ 15 األف 
دوالر، و اأن العمل جاري حاليا الجراء 
ا�ضتئجار  بعملية  اخلا�ضة  الفح��ضات 
التي �ضتقل هذه امل�اد نهاية  ال�ضفينة 

ال�ضهر اجلاري دي�ضمرب.
االإغاثية  امل�اد  هذه  اإر�ضال  اأن  واأكد 
الدائم  اليمن  مل�قف  جت�ضيدا  تاأتي 
االأ�ضقاء  مع  للت�ضامن  وامل�رشف 
التج�يع  �ضيا�ضة  ورف�س  الفل�ضطينيني 
دعم  و  الفل�ضطيني  ال�ضعب  واإبادة 
احل�ضار  لك�رش  ال�ضعبية  املبادرات 
واملنظمات  اجلماعات  جه�د  وابرزها 

االأوروبية النا�ضطة.
االأخ  فخامة  وم�ضاندة  بدعم  واأ�ضاد 
رئي�س  �ضالح  عبدالله  علي  الرئي�س 
جانب  اإىل  املبادرة  لهذه  اجلمه�رية 
التعاون والتجاوب من قبل الفعاليات 
تطالب  التي  والر�ضمية  ال�ضعبية 
باالإ�رشاع اإىل جندة ال�ضعب الفل�ضطيني 
االإن�ضانية  معاناته  من  والتخفيف 
االإ�رشائيلي  املت�ا�ضلة يف ظل احل�ضار 
وال�ضمت الدويل اإىل اأ�ض�اأ امل�ضت�يات.

ال�ضفينة يف رحلتها اىل غزة  و�ضريافق 
منظمات  ميثل�ن  النا�ضطني  من  عددا 
وعربية  حملية  وحق�قية  اإن�ضانية 

واأجنبية.

البالد08 البالداأخبار  اأخبار 

عبدالله  على  اليمنى  الرئي�س  اأعلن 
�ضالح فى املقابلة اأن الرئي�س الفرن�ضى 
نيك�ال �ضارك�زي، �ضيزور اليمن قبيل 
فى  للم�ضاركة  القادم  العام  منت�ضف 
امل�ضال  اليمنى  الغاز  ت�ضدير  م�رشوع 
الذى تنفذه اليمن بال�رشاكة مع ت�تال 
الفرن�ضية وعدد من ال�رشكات العاملية 
وت�ضل تكاليف اإن�ضائه اإىل اأربعة مليار 

دوالر.
اأن  �ضالح  الرئي�س  اأكد  حني  وفى 
ممتازة،  الفرن�ضية  اليمنية  العالقات 
الرئي�س  ت�ضهم  اأن  فى  اأمله  عن  اأعرب 
بني  بالعالقات  الدفع  فى  الفرن�ضى 
رحبة  اآفاق  نح�  ال�ضديقني  البلدين 

من ال�رشاكة"، معربا فى ذات ال�قت عن 
تطلعه اإىل اأن تلعب فرن�ضا دورا اأ�ضا�ضيا 
لدعم  االأوربية  امل�ضاعدات  زيادة  فى 
باعتبارها  اليمن  فى  التنمية  م�ضرية 

رئي�ضا للمجم�عة االأوروبية.
من جهة اأخرى دعا الرئي�س اليمنى على 
عبدالله �ضالح االأمم املتحدة واملجتمع 
دولية ملحاربة  ق�ة  ت�ضكيل  اإىل  الدوىل 
ظاهرة القر�ضنة البحرية املتنامية فى 

واملحيط  العربى  والبحر  عدن  خليج 
الهندى بالتعاون مع الدول املطلة على 
اأعمال  ت�ضهد  التى  البحرية  املناطق 

قر�ضنة.
مقابلة  فى  �ضالح  الرئي�س  واأكد 
اليمنية  االأنباء  وكالة  بثتها  تلفزي�نية 
املتنامية  القر�ضنة  مكافحة  اأن  "�ضباأ"، 
اأمر  العربى  والبحر  عدن  خليج  فى 
دول  كل  يهم  بل  ل�حده  اليمن  يهم  ال 
العامل ويحتاج اإىل تكاتف كافة اجله�د 

حتى  القر�ضنة  مل�اجهة  الدولية 
الق�ضاء عليها وتاأمني خط�ط  يتم 
اأمله  الدولية، معربا عن  املالحة 
ع�ضكرية  �ضفن  ت�اجد  ي�ضهم  اأن  فى 
وبع�س  واالأمريكيني  للفرن�ضيني 
الدول االأجنبية فى جعل هذه الدول 
فى  جدا  كبرية  م�ض�ؤولية  تتحمل 
حماربة ظاهرة القر�ضنة املتنامية 
فى هذه املنطقة احلي�ية خلط�ط 

املالحة الدولية.
ا�ضتعداد  اليمنى  الرئي�س  واأبدى 
اإقليمى  مركز  الحت�ضان  بالده 
القر�ضنة مبا يكفل ح�ضد  ملكافحة 
اجله�د الدولية ملكافحة القر�ضنة 
فى البحر العربى �ض�اء من قبل القرا�ضنة 

ال�ض�ماليني اأوغريهم.
للمجتمع  الدع�ة  ال�قت  ذات  فى  وجدد 
الدوىل للعمل على دعم جه�د اإعادة بناء 
مرجعا  ال�ض�مالية،  الدولة  م�ؤ�ض�ضات 
اإىل  البلد  هذا  فى  احلا�ضل  االنفالت 
غياب هذه امل�ؤ�ض�ضات وعدم وج�د دولة 
ت�ضيطر على ال��ضع االأمر الذى نتج عنه 

حدوث هذا االنفالت وظه�ر القر�ضنة.

بحث الرئي�س اليمنى على عبد 
الق�ات  قائد  مع  �ضالح  الله 
اجلرنال  االأمريكية  املركزية 
التعاون  برتاوي��س  ديفيد 
جتاه  ووا�ضنطن  �ضنعاء  بني 
القر�ضنة  اأعمال  مكافحة 

البحرية فى خليج عدن.
اإن  مينى  ر�ضمى  م�ضدر  وقال 
مباحثات �ضالح وبرتاوي��س، 
العا�ضمة  فى  متت  التى 
عدن،  لليمن،  التجارية 
البالد،  جن�ب  مدن  كربى 
اليمن  بني  التعاون  جماالت 
وال�اليات املتحدة االأمريكية 
فى  التعاون  مقدمها  وفى 
واالأمنى  الع�ضكرى  املجالني 

ومكافحة االإرهاب.
عدن  خليج  مياه  وت�ضهد 
اأعمال  العربى  والبحر 
قرا�ضنة  ينفذها  قر�ضنة 
�ضفنا  تطال  �ض�مالي�ن، 
بفدى  ويطالب�ن  جتارية 

ت�ضل اإىل ماليني الدوالرات.
االأنباء  وكالة  وبح�ضب 

"�ضباأ"،  الر�ضمية  اليمنية 
فقد جرى خالل مباحثات 
وامل�ض�ؤول  �ضالح 
تن�ضيق  بحث  االمريكى 
اجله�د  و  البلدين  جه�د 
من  والدولية  االإقليمية 
اأعمال  مكافحة  اأجل 
تتعر�س  التى  القر�ضنة 
فى  ال�ضفن  من  عدد  لها 
بخليج  الدولية  املياه 
العربى  البحر  وفى  عدن 

واملحيط الهندى .
اىل  ال�كالة  ون�ضبت 
اإ�ضادته  برتاوي��س 
العالقات  مب�ضت�ى 
بني  القائمة  وال�رشاكة 
اليمن  وماحققته  البلدين 
جمال  فى  جناحات  من 

مكافحة االإرهاب.
ال�اليات  حر�س  واأكد 
املتحدة على تعزيز عالقاتها 
ودعم  اليمن  مع  و�رشاكتها 
مكافحة  جمال  فى  جه�دها 
التدريب  وفى جمال  االإرهاب 

خفر  لق�ات  والتاأهيل 
ال�ض�احل اليمنية.

العمليات  عدد  اأن  اإىل  ي�ضار 
قرا�ضنة  نفذها  التى 
عر�س  فى  �ض�مالي�ن 
والعربى  االأحمر  البحرين 

عملية   100 نح�  اىل  و�ضلت 
كان  احلايل،  العام  خالل 
�ضفينة  على  اال�ضتيالء  اآخرها 
متنها  على  ليربيية  جتارية 
جن�ضيات  من  بحارا   30

خمتلفة ي�م ام�س اجلمعة.

مباحثات مينية–أمريكية بشأن مكافحة القرصنة فى خليج عدن

الرئيس الفرنسى يزور اليمن منتصف العام القادم

صاحل يدعو معارضني باخلارج لالستفادة من العفو العام
الله  عبد  علي  اليمني  الرئي�س  دعا 
 ،1994 عام  �ضيف  حرب  فرقاء  �ضالح 
ال�ضمالية  الق�ات  بني  اندلعت  التي 
البالد  اإىل  للع�دة  واجلن�بية، 
الذي  العام  العف�  قرار  من  واال�ضتفادة 

اأ�ضدره عام 2003.
جماهريي  احتفال  -يف  �ضالح  وقال   
مبدينة عدن مبنا�ضبة ذكرى اال�ضتقالل- 

ا�ضتثناء  دون  للجميع  يت�ضع  اليمن  اإن 
اإطار  ويف  اخلارج  اأو  الداخل  يف  �ض�اء 

الد�ضت�ر.
النائمة  باخللية  و�ضفهم  من  حث  كما   
ثمن  "ا�ضتلم�ا  والذين   94 اأحداث  بعد 
�ضهدائها وابتعث�ا من جديد" اإىل احل�ار 

واال�ضتفادة من قرار العف� العام.
يعتمد  باأن  اليمني  الرئي�س  وطالب 

اأ�ضل�ب احل�ار حتت قبة جمل�س الن�اب، 
واعتربه "خري و�ضيلة".

وكان قرار العف� العام �ضمل 16 �ضخ�ضا 
احلرب  اندالع  عن  مب�ض�ؤوليتهم  اتهم�ا 
بعد حماولة انف�ضال اجلن�ب عن ال�ضمال 
ال�حدة  حتقيق  من  اأع�ام  اأربعة  بعد 

اليمنية يف ماي�/اأيار 1990.

االعالن معنا:
  جناح ومك�صب

Tel: 917-488-9650

          347-415-9931
email:

ghorbanews1@yahoo.com
www.ghorbanews.com
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�ضنعاء – �ضباأنت: �ضمرية قا�ضي
ك�ضفت درا�ضة ميدانية حديثة وج�د كثري 
االأطفال  االإ�ضاءة �ضد  من حاالت العنف و 
يف اليمن وخا�ضة االإ�ضاءة اجلن�ضية ال يتم 

التطرق اإليها .
املجل�س  نفذها  التي  الدرا�ضة  وبينت 
االأعلى لالأم�مة و الطف�لة ب�ضنعاء اأخريا 
العا�ضمة-  اأمانة  هي  حمافظات  اأربع  يف 
الفئة العمرية  تعز - عدن- احلديدة من 
باملائة  4ر94  ن�ضبة  اأن  عام   24  -  19
من اإجمايل الطالب قد تعر�ض�ا للعنف و 

االإ�ضاءة يف طف�لتهم . 

عينة  على  اأجريت  التي  الدرا�ضة  وهدفت 
طالب  من  وطالبة  طالبًا   1375 ق�امها 
اإىل  خمتلفة  تخ�ض�ضات  من  اجلامعات 
واقع  ت�ضخي�س  و  الظاهرة  حجم  حتديد 
العنف على االأطفال باأ�ضل�ب علمي منهجي 
امل��ض�عي  التحليل  على  يعتمد  مدرو�س 
من خالل االأرقام و االإح�ضائيات للحاالت 
امل�ج�دة اإىل جانب تتبع حاالت االإ�ضاءة 
لالأطفال وخا�ضة االإ�ضاءة اجلن�ضية و مدى 
الن�ع  و  العمرية  الفئة  ح�ضب  انت�ضارها 

االجتماعي . 

االأوىل  تعد  التي  الدرا�ضة  واأ�ضارت 
االآثار  اإىل  املجال  هذا  يف  ن�عها  من 
مبختلف  االإ�ضاءة  عن  الناجتة  والع�اقب 
و  االأطفال  على  تاأثريها  و  اأ�ضكالها 
الع�امل  معرفة  و  امل�ضتقبلية  حياتهم 
)خ�ضائ�س  الفردية  احلماية  و  املخاطرة 
الطفل ال�ضحية واملعتدي ( و املجتمعية 
املتمثلة يف) االأ�رشة و البيئة املحيطة و 
اقرتاح ال�ضيا�ضات واملعاجلات لل�قاية و 

احلماية . 

واأ�ضافت الدرا�ضة ان االإ�ضاءة اجل�ضدية او 
بن�ضبة  االأوىل  املرتبة  احتلت  اجل�ضمية 
م�ضح�بة  او  منفردة  باملائة  4ر84 
االإ�ضاءة  جاءت  فيما  اأخرى  باأ�ضكال 
9ر42  بن�ضبة  الثانية  باملرتبة  اجلن�ضية 
باملائة من اإجمايل العينة وجاءت اإ�ضاءة 
وتلتها  باملائة  10ر28  بن�ضبة  االإهمال 
االإ�ضاءة االنفعالية النف�ضية بن�ضبة 6ر20 

باملائة. 

من  العمرية  الفئة  ان  الدرا�ضة  واأظهرت 
اأكرث الفئات تعر�ضا لالإ�ضاءة  12-6 �ضنة 
االأطفال يف  يك�ن  اأ�ضكالها حيث  مبختلف 
الكايف  للدفاع  ت�ؤهلهم  ال  عمرية  مرحلة 
عن اأنف�ضهم و خرباتهم احلياتية ثم تاأتي 
بعدها املرحلة العمرية 13 �ضنة وما ف�ق 
ال�رشب  اجل�ضدية  االإ�ضاءة  �ضملت  .فيما 
 66 5ر  بن�ضبة  عالية  بدرجة  بالع�ضا 
4ر49 باملائة لالإناث  باملائة للذك�ر و 
اإىل جانب الركل و قر�س االأذنني و الرطم 
يف اجلدار .فيما ت�ضمنت االإ�ضاءة اجلن�ضية 
جن�ضية  و  نابية  لفظية  بعبارات  االإيذاء 
وال�ضتم  ال�ضب  جانب  اإىل  احلياء  تخد�س 
والت�ضبيه باحلي�انات بن�ضبة 80 باملائة 
وكذا املالم�ضة اجل�ضدية و التقبيل بطريقة 
اأما   ، واالغت�ضاب  الئقة  وغري  مريبة 
االإهمال  و  النف�ضية   ( االنفعالية  االإ�ضاءة 
( فقد �ضملت اإهمال االأهل و املربني بق�ضد 
اأحيانا مما  او بدون ق�ضد و بدون مباالة 
ي�ؤثر على �ضل�ك الطفل و يعر�ضه ملخاطر 

كثرية . 

اأما بخ�ض��س املت�ضبب يف االإ�ضاءة لالأطفال 
يف  املت�ضببني  معظم  ان  الدرا�ضة  بينت 

االإ�ضاءة مبختلف اأ�ضكالها لالأطفال هم من 
االأهل و االأقارب ثم املدر�ضة و ال�ضارع . 
الناجتة  والع�اقب  باالآثار  يخ�س  وفيما 
لالأطفال  اجلن�ضية  االإ�ضاءة  و  العنف  عن 
اأكدت الدرا�ضة وج�د اأثار �ضل�كية مبا�رشة 
على  ت�ؤثر  االأمد  بعيدة  و  االأمد  ق�ضرية 
منها  امل�ضتقبلية  االأطفال  حياة  م�ضت�ى 
 33 بن�ضبة  االأوىل  املرتبة  يف  اخل�ف 
بن�ضبة  باالآخرين  الثقة  فقدان   ، باملائة 
31 باملائة ال�ضع�ر بالذنب 21باملائة. 

�ضكل  فقد  امليدانية  الدرا�ضة  وبح�ضب 
جتاه  العدوانية  و  العزلة  و  االنط�اء 
عالقات  اإقامة  من  اخل�ف  و  االآخرين 
5ر14باملائة  بن�ضبة  م�رشوعة  جن�ضية 
 9 بالدونية  ،ال�ضع�ر  باملائة  4ر14  و 
باملائة ،الرغبة يف االنتقام 5ر3 باملائة 
6ر11باملائة ، تب�ل  ،ا�ضطرابات الن�م 
تنا�ضلية  ،اأمرا�س  باملائة  8ر3  اإرادي  ال 
5ر2باملائة .واأ�ضارت اإىل ان ن�ضبة 6ر36 
تعر�ض�ا  الذين  اإجمايل  من  باملائة 
لالإ�ضاءة اجلن�ضية مازالت اأثارها النف�ضية 
3ر20  جانب  اإىل  م�ضتمرة  املعن�ية  و 
ا�ضتمرار  اإىل  اأو�ضح�ا  باملائة من العينة 

االآثار املادية و اجل�ضدية يف التاأثري على 
حياتهم .

و  الدعم  اأهمية  على  الدرا�ضة  و�ضددت 
ق�ضايا  يف  العاملة  للجهات  املنا�رشة 
منظمات  او  كانت  حك�مية  الطف�لة 
من  مانحة  دولية  وهيئات  مدين  جمتمع 
اأف�ضل  م�ضتقبل  و  اآمنة  تاأمني طف�لة  اجل 

الأطفال اليمن . 

اإىل عدد من الت��ضيات  وخل�ضت الدرا�ضة 
حماية  على  تعمل  التي  املقرتحات  و 
باأ�ضكالها  االإ�ضاءة  و  العنف  من  االأطفال 
باملحيط  باالهتمام  تبداأ  املختلفة 
االأ�رشي و االجتماعي وكذا القيام بتط�ير 
منظ�مة الت�رشيعات و الق�انني املتعلقة 
بحماية الطف�لة . يذكر ان هذه الدرا�ضة 
نفذتها ثالث مراكز بحثية متثلت املركز 
بح�ث  و  االجتماعية  للدرا�ضات  اليمني 
العمل التابع ل�زارة ال�ض�ؤون االجتماعية 
و  االإن�ضانية  التنمية  م�ؤ�ض�ضة  و  العمل  و 
مركز االإر�ضاد و الت�جيه النف�ضي بجامعة 
املتحدة  االأمم  منظمة  من  بالتعاون  تعز 

للطف�لة واالأم�مة الي�ني�ضيف.

دارسة حديثة: اكثر من 94 %من الطالب
 اليمنيني تعرضوا للعنف يف طفولتهم



Ghorba News

Thursday December, 4th 2008- Vol 1  Issue#12

تق�ل اإحدى القبائل البدوية يف منطقة 
االأمريكي املنتخب  الرئي�س  اإن  اجلليل 
باراك اأوباما اأحد اأفرادها واإنها �ضتقدم 

االأدلة "الثب�تية" التي ت�ؤكد ذلك.
وبح�ضب �ضحيفة التاميز اللندنية فاإن 
عدد اأفراد تلك القبيلة يزيد عن 8 اآالف 
التهنئة  �ضخ�س، واإن زعمائها يتلق�ن 
بالرئا�ضة  اأوباما  "ابنهم"  ف�ز  على 

االأمريكية.
وتنقل ال�ضحيفة عن عبد الرحمن �ضيخ 
الذي  القبيلة  زعماء  اأحد  الله،  عبد 
يعي�س يف قرية بري املك�ض�ر باجلليل، 
اإننا   " ق�له   ،1948 اأرا�ضي  �ضمال 
لكننا  �ضن�ات  منذ  اإلينا  بن�ضبه  نعرف 
ف�ضلنا عدم التحدث عن امل��ض�ع حتى 

ال ن�ؤثر على نتيجة االنتخابات".
ر�ضالة  الله  عبد  ال�ضيخ  اأر�ضل  وقد 
يبني  اأوباما �ضمنها خطابا  اإىل  تهنئة 
�ضلة الن�ضب، لكن الرئي�س املنتخب مل 

يرد عليها بعد.
لكن ال�ضيخ عبد الله، وح�ضب التاميز 
اأي�ضا، مل يق�رش يف ال�اجب االجتماعي 
وزع  حيث  القبيلة"  بـ"جنل  احتفاال 
احلل�ى ويعتزم اإقامة وليمة كبرية يف 

االأ�ضب�ع املقبل.
وكانت والدة ال�ضيخ عبد الله التي تبلغ 

من العمر 95 عاما اأول من تعرف على 
احلملة  اأثناء  الدميقراطي  ال�ضينات�ر 
و�ضي�خ  ابنها  وذكرت  االنتخابية، 
القبيلة باأن اأوباما ي�ضبه كثريا مهاجرا 
فل�ضطني  يف  ليعمل  قدم  قد  افريقيا 

االنتداب خالل الثالثينيات.
والأن العادة جرت اأن يتزوج املهاجرون 
حيث  من  يع�دون  ثم  ق�ضرية  لفرتات 
والدم  االأفريقي  الدم  امتزج  فقد  اأت�ا 

البدوي الفل�ضطيني.
 ، يق�ضم  الله  عبد  ال�ضيخ 
ملرا�ضل التاميز، اأن لديه 
ما  وال�ض�ر  االوراق  من 
ي�ؤكد دع�اه لكنه يق�ل اإنه 
للرئي�س  تقدميها  ينتظر 
يف  تن�ضيبه  بعد  اجلديد 
يناير/ من  الع�رشين 
املقبل،  الثاين  كان�ن 
ر�ضمي  "وفد  خالل  ومن 
لتهنئة  القبيلة  �ضت�فده 

قريبهم بالرئا�ضة".
الله  عبد  ال�ضيخ  ويتمنى 
اأوباما  قريبه  يتمكن  اأن 
من اإنهاء حالة احلرب يف 
ال�رشق االأو�ضط واأن يتمكن 
البدو  م�ضكلة  حل  من 
وبالتحديد  اإ�رشائيل  يف 
م�ضكلة قرية الغجر املق�ضمة على حدود 

اإ�رشائيل ولبنان.
الله  عبد  ال�ضيخ  اإن  التاميز  وتق�ل 
يتلقى ع�رشات املكاملات الهاتفية التي 
تهنئه بف�ز اأوباما واإن وفدا من م�ضايخ 
املحتلة  اجل�الن  ه�ضبة  يف  الدروز 

�ضيفدون على القرية لتهنئته.

دعوى بفرن�صا �صد روؤ�صاء اأفارقة 
بتهمة اختال�س املال العام

رفع نا�ضط�ن ينا�ضل�ن 
دع�ى  الف�ضاد  �ضد 
ثالثة  �ضد  ق�ضائية 
متهمني  اأفارقة  روؤ�ضاء 
يف  ملكيات  باقتناء 
املال  من  فرن�ضا 

العام.
رفعها  التي  والدع�ى   
الفرع الفرن�ضي ملنظمة 
ال�ضفافية الدولية وهي 
حك�مية  غري  منظمة 
غاب�ين  وم�اطن 

نغي�ض�  �ضا�ض�  وديني�س  بانغ�  عمر  ت�ضتهدف 
روؤ�ضاء  الت�ايل  على  وهم  اأوبيانغ  تي�دورو 

الغاب�ن والك�نغ� وغينيا اال�ضت�ائية.
ح�ضب  ه�ؤالء  اإىل  الدع�ى  اأ�ضحاب  ووجه   
ا�ضتخدام  و�ض�ء  االختال�س  بينها  تهما  حماميهم 
ملكيات  االأم�ال، القتناء  وتبيي�س  العام  املال 

كبرية يف فرن�ضا.
 وقالت منظمة ال�ضفافية الدولية "ال �ضك اأن هذه 
امللكيات ال ميكن اأن تقتنى فقط مبرتبات ه�ؤالء 
تقرير  اإىل  وا�ضتندوا  وامتيازاتهم"،  الروؤ�ضاء 
العام  امل��ض�ع  يف  الفرن�ضية  ال�رشطة  اأعدته 
ا�ضتنادا على حتقيق فتح ب�ضبب دع�ى  املا�ضي 

مماثلة.
اتهامات  الفرن�ضي  حماميه  عرب  بانغ�  ونفى   
بتهمة  �ضيقا�ضيها  اإنه  وقال  ال�ضفافية،  منظمة 

الت�ضهري.
ال�رشطة  باري�س  العام يف  االدعاء  مكتب  واأمر   
يف  ابتدائي  حتقيق  بفتح  املا�ضي  العام 
لنق�س  الدع�ى  رف�س  اإىل  وخل�س  االتهامات، 

االأدلة.
 

�صافيز يثني على رو�صيا يف نهاية 
مناورات م�صرتكة

على  ت�ضافيز  ه�غ�  الفنزويلي  الرئي�س  اأثنى 
اأمريكا  قارة  مكانتها يف  رو�ضيا  اإعالء  �ضماه  ما 
الرو�ضية  التدريبات  اأن  م�ؤكدا  اجلن�بية، 
الفنزويلية لي�س الق�ضد منها ا�ضتفزاز ال�اليات 

املتحدة وال اأي دولة اأخرى.
والفنزويلية  الرو�ضية  احلربية  ال�ضفن  وكانت 
قد اأنهت تدريبات ع�ضكرية هي االأوىل من ن�عها 
للبحرية الرو�ضية يف البحر الكاريبي منذ انتهاء 

احلرب الباردة.
ي�م  انتهت  التي  البحرية  املناورات  وا�ضتملت 
االثنني على تدريبات يف الدفاع اجل�ي وغرف 
ل�ضفن  الت�ضدي  اإىل  هدفت  م�ضرتكة  عمليات 

معادية.
وتت�ج هذه املناورات، التي نحت لها البلدان 
-Ve " ا�ضميهما بني  وميزج  لها  ي�ؤرخ   م�ضمى 
Rus2008"، العالقة املتميز التي جعلت رو�ضيا 

اأهم م�رد لل�ضالح لفنزويال.
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القيمة  اأن  اقت�ضادي  تقرير  اأظهر 
العربية  املنطقة  الأ�ض�اق  ال�ض�قية 
خ�رشت نح� 47 % منذ بداية العام 
احلايل وحتي 25 ن�فمرب املا�ضي، 
على  االأ�ض�اأ  اأدائها  من  جعل  مما 
الكبري  النم�  رغم  العامل  م�ضت�ى 
واالنخفا�س  املنطقة،  يف  املت�ّقع 
التعّر�س  م�ضت�يات  يف  الكبري 
الت�ضنيف  ذات  القرو�س  الأخطار 

االئتماين املنخف�س.
بيت  عن  ال�ضادر  التقرير  واأو�ضح 
اأن  "جل�بل"  العاملي  اال�ضتثمار 
العربية  الب�ر�ضات  خ�ضارة  ن�ضبة 
مقارنة  للغاية  مرتفعًة  تعد 
تعد  التي  املتحدة  بال�اليات 
املالية؛  االأزمة  م�ضئ�لة عن حدوث 

وفقًا  االأمريكية  ال�ض�ق  خ�رشت  حيث 
من  مل�ؤ�رش "�ضتاندرد اآند ب�رز" 41 % 
قيمتها ال�ض�قية، يف حني خ�رش م�ؤ�رش 
 "350 "ف�ت�ضي  تاميز"  "فاينان�ضيال 
اإطار حركة الت�ضحيح  يف   %  37 ن�ضبة 

التي �ضهدتها ال�ض�ق.
�ضحيفة  اأوردته  الذي  التقرير  واأفاد 
تعترب  حني  يف  اأنه  اللندنية  احلياة 
املحلي  الناجت  اإىل  ال�ض�قية  القيمة 
مقيا�ضًا جيدًا لتق�مي اأ�ض�اق االأ�ضهم يف 
اقت�ضاد ما، فاإن حتديد  م�ضت�ى الن�ضبة 
املئ�ية التي ت�ضري اإىل انخفا�س قيمة 
يف  �ضاخن  جدل  مثار  يبقى  االأ�ضهم، 
االآونة االأخرية. وعلى رغم ذلك، تعترب 
دلياًل على   امل�ضت�يات ما دون 100 % 

جاذبية اأ�ض�اق االأ�ضهم.
اإىل  ال�ض�قية  بلغت  القيمة   2007 ففي 
الناجت املحلي  لل�اليات املّتحدة 144 
 139 املتحدة  اململكة  يف  وبلغت   ،%
الدويل،  البنك  اإح�ضاءات  بح�ضب   %
يف  الكربى  االأ�ض�اق  يف  بلغت   بينما 
ال�رشق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 133 % 

تقديرًا.
ال�ض�قية  القيمة  ن�ضبة  التقرير  وحدد 
ال�ضع�دية  لل�ض�ق  املحلي  الناجت  اإىل 
بـ133.1 % نهاية 2007، وهي تتما�ضى 
 تقريبًا مع االأ�ض�اق العاملية على رغم 
النم� الكبري املت�ّقع يف املنطقة. لكن 
خالل 2008، هبطت ال�ض�ق بن�ضبة   59.9 
منذ بداية العام مع و�ض�ل املعدل   %
االآن اإىل 52.8 %، مما ي�ضري اإىل فر�ضة 

مذهلة لدخ�ل ال�ض�ق وحتقيق 
مكا�ضب ط�يلة االأجل.

ومن االأ�ض�اق التي تاأّثرت اأي�ضًا 
�ض�ق  االأوراق  بالغًا  تاأّثرًا 
املالية امل�رشية، اإذ تراجعت 
منذ   %  62.0 ال�ض�قية  قيمتها 
بنهاية  العام  مقارنة  بداية 
 59 نح�  حاليًا  وتبلغ   .2007
% من الناجت املحلي لـ   2008. 

  
الن�ضبة  فان  التقرير  وح�ضب 
يف  ال�ض�قية  للقيمة  احلالية 
املحلي  الناجت  اإىل  املنطقة 
منخف�ضة  تعترب  االإجمايل 
بع�س  تبلغ  كما  للغاية، 
الكربى  االقت�ضادات  الن�ضب يف 
امل�ضّجلة  الن�ضب  ن�ضف  يف  املنطقة 
اأن  يجب  اأنه  يعني  2007، مما  نهاية 
َلكنَّ  غدًا"،  االأ�ضهم  اأم�النا  يف  "ن�ضع 

االأمر ي�ضتدعي التفكري. 
ويفيد التقرير اأن االنخفا�س الكبري يف 
كارثة،  ي�ضكل  مل  اخلام  النفط  اأ�ضعار 
امل�ازنات  غالبية  اأن  اإيل  م�ضريا 
احلك�مية وبرامج اال�ضتثمار يف منطقة 
مل  ما  م�ضتمّرة  �ضتبقي  االأو�ضط  ال�رشق 
اإىل ما دون  النفط  اأ�ضعار برميل  تهبط 
50 دوالرًا. وي�ضتبعد التقرير متامًا اأن 
ت�ا�ضل االأ�ضعار انخفا�ضها اإىل اأدنى من 
على  العاملي  الطلب  الأن  دوالرًا،   50
حني  يف  االرتفاع،  يف  م�ضتمر  النفط 

بقي العر�س ثابتًا اإىل حد كبري.

�رشق غرب�رشق غرب

قبيلة عربية يف اجلليل تزعم انتساب أوباما إليها

البورصات العربية األسوأ يف أدائها علي مستوي العامل
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ال�ض�مايل  ال�ضاحل  قرا�ضنة  اأفرج 
�ضحن  �ضفينة  عن  املا�ضي  االأربعاء 
مينية كان�ا قد اختطف�ها قبل فرتة 
دون دفع اأي فدية، وذلك بعد تدخل 
ل�ضمان  طلبًا  حملية  قبائل"  "�ضي�خ 
�ضالمة الطاقم امل�ج�د على متنها، 

وفقًا ملا اأكده م�ض�ؤول �ض�مايل.
وزراء  اأحد  ع�ير،  عبدي  علي  وقال 
اإقليم "ب�نت الند" الذي يعي�س حالة 
�ضبه حكم ذاتي، اإن ال�ضفينة م�ج�دة 
االآن يف ميناء "اإيل" ال�ض�مايل للتزّود 
طاقمها  اأفراد  اأن  م�ؤكدًا  بال�ق�د، 

ب�ضحة جيدة.
الذي  الف�ر املبلغ  ويلم يت�ضح على 
كان القرا�ضنة قد طلب�ه كفدية لقاء 
ع�ير  اأن  غري  ال�ضفينة،  عن  االإفراج 
متت  عنها  االإفراج  عملية  اأن  ك�ضف 
بعد تدخل من "�ضي�خ القبائل" الذي 
�ضالمة  ل�ضمان  اخلاطفني  فاو�ض�ا 

الطاقم.
تزن  فاخرة  �ضياحية  �ضفينة  وكانت 
يف  االثنني  جنحت  قد  طّن  األف   30
اليمن،  �ض�احل  يف  قرا�ضنة  جتاوز 
اأعلن  ما  وفق  االأ�ضب�ع،  نهاية  يف 

مالكها.
وقال متحدث با�ضم ال�ضفينة "اأو�ضيانيا 
"كانت  اإّنها  نقال عن مالكها  ن�تيكا" 

التي  املنطقة  داخل 
تراقبها ق�ات مكافحة 
الدولية  القر�ضنة 
زورقان  حاول  عندما 
اعرتا�س  �ضغريان 
اأّن  غري  �ضبيلها، 
قائدها قام مبناورات 
من  وزاد  معقدة 

ال�رشعة."
املتحدث  واأ�ضاف 
"مع  اإنه  روباكي  تيم 
يف  زورق  جنح  ذلك 
اإىل  منها  االقرتاب 
ياردة   300 م�ضافة 
دفعات  ثماين  واأطلق 

ر�ضا�ضات على ال�ضفينة ال�ضياحية."
ينفذه  هج�م  باأول  االأمر  ويتعلق 
على  حتمل  �ضفينة  على  القرا�ضنة 
هذا  احلجم  هذا  ومن  ركاب  متنها 
مكتب  با�ضم  املتحدث  وفق  العام، 

املالحة الدولية �ضايرو�س م�دي.
تعر�س  "لقد  ال�ضدد  هذا  يف  وقال 
لالختطاف  ال�ضابق  يف  يختان 
ولكنهما مل يك�نا مبثل هذا احلجم" 
اأن  العادة  من  اأّنه  رغم  اأنه  م�ضيفا 
ي�ضتهدف القرا�ضنة �ضفنا بهذا احلجم 
ي�ضتهدف�ن  اأّنهم  اإال  اأكرب،  وحتى  بل 

من العادة اأي�ضا �ضفن ال�ضحن.
وجنحت ال�ضفينة الفاخرة التي كانت 
يف  م�ضافرا   684 متنها  على  حتمل 
اأو  اأ�رشار  دون  من  القرا�ضنة  جتاوز 
اإ�ضابات وبلغت مرفاأ �ضاللة العماين 

�ضباح االثنني.
اإّنها  "ن�تيكا"  با�ضم  املتحدث  وقال 
ال�ض�مال،  �ض�احل  قبالة  تكن  مل 
املنطقة املعروفة بخط�رتها، ولكن 

يف �ض�احل اليمن.
ن�فمرب/ يف  روما  ال�ضفينة  وغادرت 
 32 ت�ضتمر  رحلة  يف  الثاين  ت�رشين 

ي�ما �ض�ب �ضنغاف�رة.

نكتة اآخر ال�صنة...الصومال: اإلفراج عن سفينة مينية دون فدية بعد تدخل قبلي
طنطاوي �صافح برييز "دون اأن يعرفه"

�ضيخ  نفى 
هر  ز الأ ا
�ضيد  حممد 
ان  طنطاوي 
"�ضافح  يك�ن 
ئي�س  لر ا
ئيلي  ا �رش الإ ا
ن  �ضمع�
عن  بريي�س 

املتحدة.  االأمم  يف  االأديان  ح�ار  م�ؤمتر  ق�ضد خالل 
وقال انه ال يعرف بريي�س...

وكان ن�رش �ض�رة طنطاوي وه� ي�ضافح بريي�س خالل 
م�ؤمتر ح�ار االأديان الذي نظمته االأمم املتحدة ال�ضهر 
امل�رشية  املعار�ضة  �ضحافة  غ�ضب  اثار  املا�ضي، 
من  طنطاوي  باإقالة  املعار�ضة  ن�اب  احد  وطالب 
"لقد  ق�له  طنطاوي  اإىل  م�ضادر  من�ضبه.ون�ضبت 
وهذه  �ضكله..  اعرف  ان  دون  )بريي�س(  �ضافحته 

امل�ضافحة كانت عابرة الأين ال اعرفه اأ�ضال."
خادم  اإليه  دعا  عام  حفل  يف  اأقف  "كنت  واأ�ضاف 
العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  ال�رشيفني  احلرمني 
وح�رشه اأمري الك�يت وع�رشات الروؤ�ضاء على هام�س 
اجتماعات م�ؤمتر احل�ار بني�ي�رك، واأ�ضافح كل من 
ميد يده يل لي�ضافحني وكان من بني ه�ؤالء �ضمع�ن 
غريه  مثل  و�ضافحته  اعرفه  اكن  مل  الذي  بريي�س 

ب�ض�رة عابرة متاما دون اأن اأك�ن اأعرفه."

اجلي�س االأمريكي ي�صن حملة على 
طالبان بوالية غزين

قال اجلي�س االأمريكي اإن ق�اته قتلت ثالثة من مقاتلي 
حركة طالبان واعتقلت اآخر خالل عملية مداهمة يف 
منطقة اأندار التابعة ل�الية غزين و�ضط اأفغان�ضتان.

كانت  ق�اته  اأن  بيان  يف  االأمريكي  اجلي�س  واأ�ضاف 
اإقليم  يف  طالبان  بقائد  مرتبطني  ن�ضطاء  ت�ضتهدف 

غزين الثالثاء عندما اأطلق م�ضلح�ن النار عليهم.
قتل�ا يف  امل�ضلحني  اأن ثالثة من  اإىل  واأ�ضار اجلي�س 
التابعة  اأندار  منطقة  يف  ذلك  تلت  التي  املعركة 

ل�الية غزين.
�ضد  هجماته  م�ا�ضلة  على  ت�ضميمه  اجلي�س  واأكد 

م�ضلحي طالبان ط�ال اأ�ضهر ال�ضتاء.
وتاأتي هذه احلادثة بعد ي�مني من مقتل عبد الرحيم 
نار  الإطالق  تعر�ضه  بعد  اأندار  منطقة  ديزوال حاكم 
من قبل م�ضلحني كان�ا على دراجة بخارية اأمام مقر 
اإقامته مبدينة غزين، عا�ضمة االإقليم. واأ�ضفر الهج�م 

عن اإ�ضابة اأحد حرا�س ديزوال بجروح خطرية.
واأعلنت حركة طالبان على ل�ضان املتحدث با�ضمها 
ديزوال  اغتيال  عن  م�ض�ؤوليتها  جماهد  الله  ذبيح 
الذي اأ�ضيب مرتني قبل ذلك يف هجمات �ضنها اأي�ضا 

مقاتل� احلركة.

ب�ضاأن  املحققني  فريق  رئي�س  قال 
املهاجمني  اإّن  م�مباي،  هجمات 
التخطيط  يف  �ضه�ر  ثالثة  �ا  ق�ضّ

والتدّرب عليها يف باك�ضتان.
ال�رشطة  اأق�ضام  مف��س  وقال 
يف  اجلرمية  ل�ض�ؤون  امل�ضرتكة 
ا�ضتند  اإّنه  ماريا  راكي�س  م�مباي 
التي  للمعل�مات  ت�رشيحاته  يف 
للمعتقل  ا�ضتج�ابه  من  ا�ضتخل�ضها 
الناجي  اإنه  ال�رشطة  تق�ل  الذي 

ال�حيد من الهجمات. 
وقال امل�ض�ؤول اإّن امل�ضتبه ه� حممد 
اأجمل ك�ضاب، 21 عاما، وه� من قرية 
فريدك�ت ال�اقعة يف حمافظة اأوكادا 

يف اإقليم البنجاب الباك�ضتاين.
ى عاما ون�ضف  واأ�ضاف اأّن ك�ضاب ق�ضّ
مع�ضكرات  يف  يتدرب  وه�  العام 
"ع�ضكر  تنظيم  يديرها  خمتلفة 

طيبة."
الرئي�س  اأعاد  ذلك،  وقبل  اأّنه  غري 
زرداري،  علي  اآ�ضف  الباك�ضتاين، 
الت�ضديد على اأن بالده غري م�ض�ؤولة 
لها  تعر�ضت  التي  الهجمات  عن 
اأيام،  قبل  الهندية  م�مباي  مدينة 
املئات  وجرح  مقتل  اإىل  اأدت  والتي 
االأ�ضخا�س، كما �ضكك يف حقيقة  من 
بني  من  ال�حيد  املعتقل  يك�ن  اأن 
اأجهزة  لدى  امل�ج�د  املهاجمني، 

االأمن الهندية، باك�ضتاين االأ�ضل.
من  للطلب  ا�ضتعداده  زرداري  واأكد 
قادة اال�ضتخبارات يف باك�ضتان العمل 
مع نظرائهم يف ني�دلهي مل�ضاعدتهم 

لكنه  التحقيقات،  يف 
بالده  بحق  احتفظ 
يثبت  من  حماكمة  يف 
م�اطنيها  من  ت�رطه 
يف  اأرا�ضيها،  على 
كانت  الذي  ال�قت 
اخلارجية  وزيرة  فيه 
االأمريكية، ك�ندوليزا 
اإىل  يف  ت�ضل  راي�س، 
الهند يف زيارة الإظهار 

الدعم.
الذي  زرداري،  وقال 
اإىل  يتحدث  كان 

برنامج "الري كينغ اليف" على �ضبكة 
واملخططني  املهاجمني  اإن   CNN
عن  النظر  وب�رشف  للهجمات، 
ه�ية  دون  "نا�ضط�ن  هم  ه�يتهم، 
املنطقة  امتداد  على  يعمل�ن  وطنية 

وه� ياأخذون العامل كله رهينة."
اخلارجية  وزيرة  و�ضلت  ذلك،  ىل 
على  راي�س،  ك�ندوليزا  االأمريكية، 
ني�دلهي،  الهندية،  العا�ضمة 
دعم  اإىل  تهدف  زيارة  يف  االأربعاء، 
تعبريها  حد  على  الهندي"  "ال�ضعب 
التي  الدامية  م�مباي  هجمات  بعد 
قالت اإنها "اأقلقت" وا�ضنطن الأنها اأدت 

اأي�ضًا اإىل مقتل اأمريكيني.
تعهد  قد  زرداري  اإن  راي�س،  وقالت 
بهجمات  املتعلقة  االأدلة  مبتابعة 
م�مباي الدم�ية "ب�رشف النظر عن 
االجتاه الذي �ضتق�د اإليه" م�ضيفة اأن 
اإ�ضالم  من  مهمًا  "التزامًا  يعترب  ذلك 

اأباد" غري اأنها ربطت ذلك بـ"التحرك 
ب�ضفافية وق�ة و�رشعة."

من  تتحدث  كانت  التي  راي�س، 
يف  الدخ�ل  رف�ضت  ني�دلهي، 
الباك�ضتانية،  االلتزامات  تفا�ضيل 
فيه  ق�ضد  الذي  ال�قت  يف  وذلك 
امل�ضرتكة،  االأمريكية  االأركان  قائد 
اأباد  اإ�ضالم  م�الن،  مايكل  االأمريال 
للقاء كبار قادة البالد، يف انعكا�س 
تفاقم  بعدم  وا�ضنطن  لرغبة  جديد 

الت�ضعيد بني اجلارين الن�ويني.
واأ�ضافت راي�س: "لن اأدخل يف تفا�ضيل 
تق�م  اأو ال  باك�ضتان  به  تق�م  قد  ما 
به.. لكنني �ضاأتعامل مع االأمر على 
اأباد  اإ�ضالم  قبل  التزام حازم من  اأنه 
اإىل احلقيقة،  بالعمل على ال��ض�ل 
مع معرفة اأن ه�ؤالء االأ�ضخا�س )الذين 
لباك�ضتان  معادون  الهجمات(  �ضن�ا 

مبقدار عدائهم للهند."

حمقق: منفذو هجمات مومباي خططوا هلا طيلة ثالثة شهور
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غربة نيوز-وكاالت
ك�ضفت ال�رشطة االإ�رشائيلية اأن 
العربي  االإلكرتوين"  "اجلهاد 
امل�اقع  من  املئات  دمر 
االإ�رشائيلية،  االإلكرتونية 
ال�ضلطات  دفع  الذي  االأمر 
خا�ضة  وحدة  لتاأ�ضي�س 
امل�ؤ�ض�ضات  م�اقع  حلماية 
املختلفة  واملرافق  احلاكمة 

يف اإ�رشائيل.
 واأو�ضح الناطق با�ضم ال�رشطة 
اأن قرا�ضنة مغاربة متكن�ا من 
اإ�رشائيليا  م�قعا   750 اإتالف 
عقب   2006 عام  واحدة  مرة 

الع�ضكرية  ال�ضيف"  "اأمطار  عملية 
اأبرزها  غزة  على  االإ�رشائيلي  للجي�س 
اإ�رشائيل"  بـ"بنك  اخلا�ضة  امل�اقع 

وحزب كادميا وم�ضت�ضفى رمبام.
 وزعم تقرير ن�رشه امللحق االأ�ضب�عي 
اأبرز  اأن  اأحرون�ت  يديع�ت  ل�ضحيفة 
العرب  االإلكرتونيني  املهاجمني 
ت�ض�يل  ي�ن�س  املغربي  ال�ضاب  ه� 
احلركي  با�ضمه  املعروف  عاما(   24(

"اإرهابي 007".
منتدى  اأ�ض�س  اأنه  امل�ضدر  واأ�ضاف   
لندن  يف  واأقام  االإلكرتوين  "اإخال�س" 
حدود  اإىل  القاعدة  ب�ضف�ف  وعمل 

اعتقاله عام 2005.
اجله�د  تركيز  له  التقرير  وين�ضب 

الكربى  احل�ا�ضيب  اأنظمة  الخرتاق 
بغية بناء م�اقع �رشية خلدمة حاجات 
اخلدمات  وتقدمي  العملياتي  االت�ضال 
على  عالوة  ال�كالء  وجتنيد  الدعائية 
بطاقات  رم�ز  اآالف  ع�رشات  �رشقة 
االعتماد التابعة مل�اطنني يف اإ�رشائيل 
ي�ضمى  ما  لتم�يل  املتحدة  وال�اليات 

االإرهاب.
حجم  اأن  اإىل  ال�ضدد  هذا  يف  واأ�ضار 
 4.9 بلغ  وحدها  اأمريكا  يف  اخل�ضائر 
مليارات دوالر جراء �رشقة 8.4 ماليني 
�ضاحب بطاقة اعتماد يف العام 2007.
"اجلهاد  قرا�ضنة  اأن  التقرير  وذكر 
غري  هجماتهم  يكر�ض�ن  االإلكرتوين" 
2004 على م�اقع  املت�قفة منذ العام 
اخلدمات  تزود  مركزية  اإ�رشائيلية 
لل�ضبكة وت�ضكل هدفا مف�ضال  للهجمات 

االإلكرتونية، م�ضريا اإىل املخاوف 
االإ�رشائيلية من جناحها يف �رشب 

ع�ضب ال�ضبكة االإ�رشائيلية.
امل�اقع  �ضمن  من  اأنه  اإىل  ي�ضار   
كان  امل�ضتهدفة  االإ�رشائيلية 
عطل  الذي  الليك�د  حزب  م�قع 
وكتب   2007 �ضبتمرب/اأيل�ل  يف 
املهاجم�ن على �ضفحته بالعربية 
ونحن  الفل�ضطينيني  تقتل�ن  "اأنتم 
يف  و�ضاركت  ح�ا�ضيبكم"،  نقتل 
حا�ض�ب  خرباء  جمم�عة  الهج�م 
اأرا�ضي  من  بع�ضهم  فل�ضطينيني 

.48
االإ�رشائيلية  ال�ضلطات  وك�ضفت   
املخابرات  جهاز  تاأ�ضي�س  عن  م�ؤخرا 
)ال�ضاباك( وال�رشطة يف اإ�رشائيل وحدة 
حمالت  مل�اجهة  "رام"  تدعى  خا�ضة 
تق�دها  التي  االإلكرتوين"  "الغزو 
واإ�ضالمية  عربية  �ضبابية  منظمات 
اإلكرتونية  م�اقع  لتعطيل  العامل  يف 
اإ�رشائيلية هامة واال�ضتح�اذ خالل ذلك 

على رم�ز بطاقات االعتماد املالية.
اإ�رشائيلية  اإعالمية  تقارير  واأفادت   
لل�ضاباك  امل�ضرتكة  "رام"  وحدة  اأن 
عن  بالدفاع  اأ�ضا�ضا  تعنى  وال�رشطة 
اإ�رشائيل  يف  االإ�ضرتاتيجية  امل�اقع 
وتك�ضف اأن 85 األف ر�ضالة بريدية متر 
ر�ضالة  األف   19 منها  ي�م  كل  عربها 

مفخخة.

“اجلهاد اإللكرتوني” العربي يثري خماوف إسرائيل

حمكمة إسرائيلية تدين دويك باالنتماء ملنظمة حمظورة
اأدانت حمكمة اإ�رشائيلية الي�م الثالثاء 
رئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�ضطيني 
ملنظمة  االنتماء  بتهمتي  دويك  عزيز 

حمظ�رة و ت�يل من�ضب فيها.
اعتقال  ا�ضتمرار  املحكمة  وقررت 
املقاومة  حركة  يف  الع�ض�  دويك 
النطق  لغاية  االإ�ضالمية)حما�س( 
دي�ضمرب/  16 تعقد  جل�ضة  يف  باحلكم 

كان�ن االأول اجلاري.
مع  عامني  قبل  اعتقل  قد  دويك  وكان 

الع�رشات من ن�اب املجل�س الت�رشيعي 
الف�ضائل  خطف  اثر  الفل�ضطيني 
االإ�رشائيلي  للجندي  الفل�ضطينية 
منت�ضف  غزة  قطاع  �ضاليط يف  جلعاد 

ي�ني�/ حزيران 2006.
فل�ضطينيا  نائبا   30 نح�  ومازال 

حمتجزين يف ال�ضج�ن االإ�رشائيلية.
دويك  حمامي  ق�ا�ضمي  فادي  اأكد  وقد 
الإزالة  اإ�رشائيل  يف  جراحة  اأجرى  اأنه 

ح�ضاة يف الكلى.

جنبالط:قيام العالقات بني دم�صق 
وبريوت اليعني عودة الو�صاية ال�صورية

احلزب  رئي�س  راأى 
اال�ضرتاكي  التقدمي 
وليد جنبالط  اللبناين 
بني  عالقات  قيام  "اأن 
وفق  و�ض�ريا  لبنان 
ال  الطائف  اتفاق 
ال��ضاية  ع�دة  يعني 
لبنان  على  ال�ض�رية 
�ضيادة  احرتام  بل 

لبنان وا�ضتقالله".
عن  االن�ضان  حلق�ق  ال�ض�ري  املر�ضد  ونقل 
�ضيا�ضي  باغتيال  التب�ضري  ان  ق�له:"  جنبالط 
حال  على  جديدا  دليال  يقدم  لبنان  يف  جديد 
االرباك التي يعي�ضها النظام ال�ض�ري مع اقرتاب 
انطالق املحكمة الدولية مطلع الربيع املقبل"، 
م�ضيفا" اأن هذا النظام تارة يق�ل اإنه غري معني 
اأي  �ضيحاكم  اأنه  ي�ؤكد  وط�را  املحكمة  بهذه 
العظمى  اخليانة  بتهمة  االغتياالت  يف  مت�رط 

فما هذا التناق�س".
لبنان  بني  عالقات  قيام  "اإن  جنبالط  واعترب 
ع�دة  يعني  ال  الطائف  اتفاق  وفق  و�ض�ريا 
ال��ضاية ال�ض�رية اإىل لبنان بل احرتام �ضيادة 

لبنان وا�ضتقالله".
عالقات  عن  حتدث  الطائف  كان  "اذا  وا�ضاف 
�رشورة  اإىل  ذاته  ال�قت  يف  اأ�ضار  فاإنه  مميزة 

عدم جعل �ض�ريا م�ضدر تهديد الأمن لبنان".

م�صوؤول اأوروبي: حل اأزمة موريتانيا 
معقد لكنه لي�س م�صتحيال

م�ض�ؤول  قال 
حل  اإن  اأوروبي 
االأزمة ال�ضيا�ضية 
م�ريتانيا  يف 
جدا  معقد  "اأمر 
�ضهال"،  ولي�س 
ن�اك�ض�ط  وحذر 
ت�ضبح  و�ضع  من 
فيه "معزولة عن 
املجتمع الدويل" 
حل  ي�جد  مل  اإن 

لل��ضعية التي اأعقبت انقالب الع�ضكري.
والتعاون  والفرانكف�نية  التنمية  وزير  وقال   
عن  نبحث  اأن  "علينا  ج�اينديه  اأالن  الفرن�ضي 
حل ت�افقي ت�ضارك فيه كل االأطراف امل�ريتانية 
املعنية، واأعرف اأن هذا االأمر معقد جدا ولي�س 
�ضهال، لكن هذا ال يعني اأنه ال ميكن ال��ض�ل اإىل 

هذا احلل".
واأ�ضاف "نحن نعمل الإيجاد ت�افق، وهذه اخلط�ة 
الإتاحة  مبادرة  هي  اتخذناها  التي  اجلديدة 

املزيد من ال�قت للم�ض�ؤولني امل�ريتانيني".
 وكان االحتاد االأوروبي قد هدد من قبل بفر�س 
الرج�ع  يتم  مل  اإذا  م�ريتانيا  على  عق�بات 
وطالب  الد�ضت�رية"،  "ال�رشعية  �ضماه  ما  اإىل 
يحقق  حل  باقرتاح  امل�ريتانيني  امل�ض�ؤولني 

ذلك.
 وح�ل ما اإذا كانت فرن�ضا قد غريت م�قفها من 
ال��ضع، حيث طالبت بدايًة بع�دة ولد ال�ضيخ 
حل  اإىل  تدع�  االآن  وهي  احلكم  اإىل  الله  عبد 
ت�افقي، قال امل�ض�ؤول الفرن�ضي اإن م�قف بالده 
مل يتغري واإنه ه� نف�س م�قف اأوروبا، واأ�ضاف 
"كنا نبحث منذ البداية عن حل د�ضت�ري، وعلى 

امل�ريتانيني اأن يجدوا هذا احلل".

حكم اإعدام ثان بحق "علي الكيماوي" يف ق�ضية "انتفا�ضة ال�ضيعة"
ابن  اأن  عراقية  اإعالمية  م�ضادر  اأفادت 
العراقي  الرئي�س  ح�ضني،  �ضدام  عم 
الراحل، علي ح�ضن املجيد، املعروف 
حكمًا  تلقى  الكيماوي"  "علي  بلقب 
هذه  ولكن  الثالثاء،  باالإعدام  ثانيًا 
املرة لدوره يف قمع انتفا�ضة ال�ضيعة 

يف جن�ب العراق عام 1991.
وجاء هذا احلكم بحقه لدوره يف قمع 
اأعقبت حرب  والتي  اجلن�ب  انتفا�ضة 
اإخراج  حرب  اأي  الثانية،  اخلليج 
عام  الك�يت  من  العراقية  الق�ات 
 20 بني  ما  فيها  �ضقط  والتي   ،1991
جن�ب  من  �ضيعي  األف   100 اإىل  األفًا 

العراق.
ي�ضار اإىل اأن املحكمة املعنية بق�ضية 

االأنفال قد اأ�ضدرت حكمًا باالإعدام على 
"علي الكيماوي."

اأي�ضًا  احلكم  مت  املجيد،  جانب  واإىل 
عبدالغف�ر  عبدالغني  املتهم  على 
القائد  على  حكم  فيما  باالإعدام، 
ال�ضابق للحر�س اجلمه�ري العراقي، 
مدى  بال�ضجن  حممد،  ر�ضيد  ح�ضني 
حكم  عليه  �ضدر  اأنه  رغم  احلياة، 

باالإعدام يف ق�ضية االأنفال.
اأما �ضلطان ها�ضم ر�ضيد، فقد حكم عليه 
مازال  حني  يف  عامًا،   15 بال�ضجن 
يف  بحقه  االإعدام  حكم  تنفيذ  ينتظر 

ق�ضية االأنفال اأي�ضًا.
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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�صات خا�صة الأبناء اجلاليات العربية
 

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

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

اعالناتاعالنات

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

لدينا كل ما حتتاجونه 
لطبخ اأحلى االأكالت 

العربية

زورونا و�صتجدون اأحلى 
املنتجات الطازجة

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

Free Delevery
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اأول مدر�صة عربية لتعليم قيادة ال�صيارات
با�صراف ابو�صادي وحممد معال

نعلن عن فتح فرعنا اجلديد
Alpha Driving School

8509 3rd Avenue Bay Ridge Brooklyn 
New York 11209

718-238-2626          718-491-9048
ب�صرى �صارة الأبناء اجلالية العربية بنيويورك
تعلن مدر�صة اأبو�صادي لتعليم قيادة ال�صيارات

عن وجود مدربات ذوات خربة عالية يف تعليم قيادة ال�صيارات
كما اأننا نقدم تخفي�س %10 من تاأمني ال�صيارات ون�صاعد على حذف

 4 نقاط من رخ�س القيادة 
توجد لدينا �صيارات جاهزة لالمتحان

hours
Defense 
Driving
Course
Available6

Lesson of 45 min
Road test appt.and
Car for test

$109Special 
offer

ن�صمن لكم النجاح االأكيد وتقدمي االمتحان باللغة العربية

اأمرية ميوزك لالنتاج والتوزيع الفني
ا�صم عريق يف عامل االأغنية الفل�صطينية

يوجد لدينا ت�صكيلة 
وا�صعة من االأغاين

والدبكات الفل�صطينية
 لكبار جنوم الفن 

الفل�صطيني
على �صي دي وكا�صيت

لطلبات اجلملة يرجى االت�صال على الهاتف:
973-592-1215 

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�صاعة 11 
�صباحا اإىل ال�صاعة الرابعة

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

اعالناتاعالنات
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مرحبا بكم يف نادي الفيديو العربي، 
نقدم لزبائننا الكرام اخلدمة املمتازة با�سعار جد منخف�سة

اختيارات �صاملة من ال�صيدي، الديفيدي، االفالم اجلديدة، وا�صرطة االغاين

حتويل اال�صرطة عرب الربيد

ا�صعار اجلملة لعامة النا�س

راحة نف�صية النكم فى ايدى اخلرباء

مركز لل�صحن خا�س للنادى - ار�صال الطلبيات �صريعا

الدفع من خالل بطاقات الكريدت كارد خالل االنرتنت

م�صاعدة 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



Ghorba News

Thursday December, 4th 2008- Vol 1  Issue#12 اعالناتاعالنات16



Ghorba News

Thursday December, 4th 2008- Vol 1  Issue#1217 قوايفقوايف

قال فيها دعوا غريي يتبناكم اأو ظلوا دوما اأيتامًا...

ر�سالة اأوباما لل�سعوب العربية .. 
جديد أمحد مطر

َقْرُع طناِجِرُكْم يف بابي
وابي.. طاَر �صَ اأرَهَقني َواأَ

)افَعْل هذا يا اأوباما..
اتُرْك هذا يا اأوباما..

اأَمِطْرنا َبْرداً و�َصالما
يا اأوباما.

ْر ِللُعرياِن ِحزاما! َوفِّ
يا اأوباما.

�ْس ِللّطا�َصِة َحّماما! َخ�صِّ
يا اأوباما.

ْل ِللّنمَلِة )بيجاما(! َف�صِّ
يا اأوباما..(

َقرَقَعٌة َتعِلُك اأَحالمًا
داها اأوهاما. َوَتِقيُء �صَ

ّجِة ِمن َحْويل َو�ُصعاُر ال�صَّ
ال َيخبو حّتى يتنامى.
َواأنا َرُجٌل ِعندي �ُصْغٌل

اأكرَثُ ِمن َوقِت َبطاَلِتُكْم
اأطَوُل ِمن ُحْكِم َجالَلِتُكْم

َفَدعوين اأُنذرُكْم َبدءاً
َكي اأَحظى بالُعْذِر ختاما:

َل�صُت ِبخاِدِم َمن َخلََّفُكْم
الأُ�صاَط ُقعوداً َوِقياما.

َل�صُت اأخاُكْم َحّتى اأُْهجى

ِل االأَرحاما. اإْن اأََنا مَلْ اأَ�صِ
َل�صُت اأباُكْم َحّتى اأُرجى

ينالأَِكوَن َعَلْيُكْم َقّواما. َوُعروَبُتُكْم مَلْ َتخرَتْ
َواأنا ما اخرَتُت االإ�صالما!

َفَدعوا َغريي َيَتَبّناُكْم
اأو َظلُّوا اأََبداً اأيتاما!

اأَنا اأُمثوَلُة )�َصْعٍب( ياأبى
اأن َيحُكَمُه اأَحٌد َغ�صْبا..

عبا. ُم ال�صَّ و)ِنظاٍم( َيحرَتِ
َواأَنا َلُهما ال َغرِيِهما
ُر َقلبي اأَنغاما �صاأَُقطِّ

َحّتى َلو َنَزَلْت اأَنغامي
َفوَق َم�صاِمِعُكْم.. اأَلغاما!

فامَتِثلوا.. ُنُظمًا َو�ُصعوبًا
ِخذوا َمَثلي اإلهاما. َواتَّ
ئُتْم اأن َتبقوا اأَّما اإن �صِ
نيا اأَنعاما يف هذي الدُّ

ُل اأَْمَنًا َوَطعاما َتَت�صوَّ
َفاأُ�صاِرُحُكْم.. اأيّن َرُجٌل

ّطاِت َحياتي يف ُكلِّ حَمَ
ْمَن ِح�صاباتي مَلْ اأُدِخْل �صِ

اأَن اأَرعى، يومًا، اأغناما!

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

ق�ص�س، مقاالت، ق�صائد �صعرية..

ميِع االأَعراِب �ُصعوبًا اأو ُحّكاما" ويتهكم ال�صاعر  ق�صيدة جديدة من�صورة لل�صاعر الكبري اأحمد مطر بعنوان "ِمن اأوباما جِلَ
الكبري فيها على اللهاث بني العرب الإ�صرت�صاء الرئي�س االأمريكي اجلديد عله يحقق طموحات احلكام العرب اأو حتظى 
ق�صايا االأمة العربية برعايته وعنايته .. يقول لهم اأن يفيقوا ويكتب ر�صالة ت�صور فيها رد اأوباما الرئي�س االمريكي 

اجلديد على كل من علقوا االآمال عليه .. ينهرهم ويك�صف لهم احلقيقة .. هو لن يفعل اإال ما فيه م�صلحة اأمريكا وحدها 
و�صعبها .. لن يرعى �صعوب العامل العربي التي �صلت طريقها يف حكام يعتنون مب�صاحلها وحقوقها .. كما يزيد من ح�صرتهم 

حينما يذكرهم بالدكتاتورية وانعدام الدميقراطية يف بلدانهم يف مقابل ف�صحة احلرية والدميقراطية يف اأمريكا .
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مي كمال الدين

ولد الرئي�س الت�ن�ضي الراحل يف الثالث 
عائلة  يف  1903م  عام  اأغ�ضط�س  من 
مت�ا�ضعة احلال بحي الطرابل�ضية مبدينة 
تلقى  الت�ن�ضية،  ال�ضاحلية  املن�ضتري 
ال�ضادقية،  باملدر�ضة  االبتدائي  تعليمه 
باملعهد  التحق  الثان�ية  املرحلة  ويف 
الربويف  �ضهادة  على  فح�ضل  ال�ضادقي 
للغة العربية، ثم اأكمل درا�ضته الثان�ية 
على  فح�ضل  الفرن�ضي  "كارن�"  مبعهد 

�ضهادة البكال�ريا عام 1924م.
 �ضافر ب�رقيبة بعد ذلك اإىل باري�س حيث 
اأكمل تعليمه العايل بكلية احلق�ق ومعهد 
اإجازة  على  ح�ضل  ال�ضيا�ضية،  الدرا�ضات 
يف احلق�ق عام 1927م وال�ضهادة العليا 
هذا  ال�ضيا�ضية،  الدرا�ضات  معهد  من 
ب�ضعبة  الدرو�س  بع�س  لتلقيه  باالإ�ضافة 
ال�ض�رب�ن،  بجامعة  العامة  املالية 
ب�رقيبة  تاأثر  بفرن�ضا  ت�اجده  واأثناء 

كثريًا باحل�ضارة والثقافة الفرن�ضية.
ب�رقيبة  عمل  ت�ن�س  اإىل  ع�دته  عقب 
باملحاماة اإ�ضافة اإىل ذلك قام بامل�ضاركة 
ال�طنية  ال�ضحف  من  الكتابة يف عدد  يف 
الل�اء  و"  الت�ن�ضي"  �ض�ت   " مثل 
الت�ن�ضي"، ويف االأول من ن�فمرب 1932م 
قام باإ�ضدار جريدة "الك�ضي�ن ت�نيزيان" 

مع عدد من رفاقه وكان مديرًا لها.

كان لب�رقيبة دور فعال يف ا�ضتقالل ت�ن�س 
من  ال�ضيا�ضية  بدايته  وكانت  ونه�ضتها، 
خالل ان�ضمامه اإىل احلزب احلر الد�ضت�ري 
الت�ن�ضي هذا احلزب الذي كان يق�ده عبد 
رواد  اأحد  كان  والذي  الثعالبي  العزيز 
جامع  اأعالم  واأحد  ت�ن�س  يف  االإ�ضالح 

الزيت�نة.
ال�ضيا�ضية  االأحداث  من  العديد  ت�الت   
�ضمنها  من  كان  الت�ن�ضية  ال�ضاحة  على 
ت�الت  كما  الثعالبي،  العزيز  عبد  نفي 
والتي  الد�ضت�ري  احلزب  على  التط�رات 
كان منبعها اأن هناك فج�ة ما بني القيادة 
الدين  رجال  �ضمت  والتي  للحزب  االأوىل 
وعلماء الزيت�نة وال�ضخ�ضيات املندرجة 
والعربية،  االإ�ضالمية  الثقافة  ل�اء  حتت 
اجلدد  الت�ن�ضي  ال�ضباب  جمم�عة  وبني 
متاأثرين  وكان�ا  للحزب  ان�ضم�ا  اللذين 
بالثقافة الفرانكف�نية حيث كان معظمهم 
واملعاهد  اجلامعات  يف  درا�ضته  اأمت  قد 
الفرن�ضية  بالثقافة  وت�ضبع�ا  الفرن�ضية 
والعلمانية، وكان ب�رقيبة واحدًا منهم.

الأق�ى  ال�ضباب  ه�ؤالء  ان�ضمام  وجاء 

وقتها  ت�ن�س  يف  ال�ضيا�ضية  االأحزاب 
اأقام  فقد  االأحداث  يف  ق�ي  ب�ضكل  لي�ؤثر 
اأ�ض�س  على  احلزب  الثعالبي  العزيز  عبد 
تبناه  الذي  االإ�ضالحي  ال�ضلفي  الفكر 
وحممد  االأفغاين  الدين  جمال  من  كل 
اجلدد  ال�ضباب  ه�ؤالء  جاء  بينما  عبده، 
مع  م�اجهة  يف  ليقف�ا  ب�رقيبة  ومنهم 
وفكرهم  لدرا�ضتهم  نظرًا  وذلك  الفكر  هذا 
الفكرين  بني  االختالف  فجاء  الغربي، 
االإدارة  اأ�ضل�ب  القدمي واحلديث وبالتايل 
ب�رقيبة  ان�ضقاق  هذا  ونتج عن  والعمل، 
جديد  حزب  واأقام�ا  احلزب  عن  ورفاقه 
اجلديد"  الد�ضت�ري  احلزب   " با�ضم  عرف 
ال�ضاحة  على  وج�ده  فر�س  من  متكن 
ال�ضيا�ضية، فقاد احلزب اجلديد �ضل�ضلة من 
االإ�رشابات واملظاهرات، ووقعت العديد 
من ال�ضدامات بني امل�اطنني الت�ن�ضيني 

واجلي�س الفرن�ضي.
باعتقال  الفرن�ضية  ال�ضلطات  قامت 
الن�ضايل  لن�ضاطه  نظرًا  ورفاقه  ب�رقيبة 
بعده  ومن  املدين  بال�ضجن  مدة  فق�ضى 
التحقيق  اإىل  وخ�ضع  الع�ضكري،  ال�ضجن 
مت  ثم  الدولة،  امن  على  التاآمر  بتهمة 
نقله على �ضجن ترب�ضق ومنه اإىل ال�ضج�ن 
عام  عنه  االإفراج  مت  اأن  اإىل  الفرن�ضية، 

1944م.
البالد  من  لعدد  ذلك  بعد  ب�رقيبة  �ضافر 
اإىل  ف�ضافر  بالده  بق�ضية  العامل  لتعريف 
ت�ن�س  اإىل  عاد  ثم  وني�ي�رك،  القاهرة 
قبل اأن ي�ضافر مرة اأخري متجهًا اإىل فرن�ضا 
لك�ضب اأن�ضار من داخل فرن�ضا، والتعريف 

باحلركة ال�طنية.

احلك�مة  قامت  1954م  ي�لي�   31 يف 
فران�س"  "مندا�س  بقيادة  الفرن�ضية 
يتم  الت�ن�ضيني  على  م�رشوع  بعر�س 
منحهم مب�جبه احلكم الذاتي مع احتفاظ 
احلك�مة الفرن�ضية مبهمة الدفاع وال�ضئ�ن 
اخلارجية، وقام ب�رقيبة بالرتحيب بهذه 
اخلط�ة م�رشحًا بق�له "اإن اإعالن "مندا�س 
طريق  على  هامة  خط�ة  يعترب  فران�س" 
ال�ضيادة الت�ن�ضية التامة، واإن االأمثل ه� 

اال�ضتقالل التام".
بعد ذلك ت�ضكلت حك�مة تفاو�ضية برئا�ضة 
طاهر بن عمار �ضمت عدد من العنا�رش من 
عدة  وعقدت  اجلديد،  الد�ضت�ري  احلزب 
عن  اأ�ضفرت  الفرن�ضيني  مع  مفاو�ضات 
اتفاق نهائي عام 1955م، ولكن مل ينال 
هذا االتفاق ا�ضتح�ضان عدد من ال�ضخ�ضيات 
الذاتي  احلكم  اعتربت  التي  ال�طنية 
لال�ضتعمار  ا�ضتمرار  اإال  ه�  ما  لت�ن�س 
وكان على راأ�س ه�ؤالء املعار�ضني �ضالح 
ه�  م�اجهات  يف  دخل  والذي  ي��ضف  بن 

الفرن�ضي  اجلي�س  مع  رفاقه  من  وعدد 
انتهت بالقب�س عليه وعلى م�ؤيديه اإال اأنه 

متكن من الفرار اإىل طرابل�س.
الداخلية  احلروب  من  عدد  ن�ض�ب  وبعد 
ت�جه ب�رقيبة على راأ�س وفد ت�ن�ضي اإىل 
باري�س وقام باإجراء عدد من املفاو�ضات 
مار�س  من  الع�رشين  ويف  الفرن�ضيني  مع 
1956 انتهت املفاو�ضات بت�قيع الطرفني 
اعرتفت  بروت�ك�ل  والت�ن�ضي  الفرن�ضي 
الر�ضمي  باال�ضتقالل  مبقت�ضاه  فرن�ضا 
ال�ضئ�ن  ت�يل  يف  وباأحقيتها  لت�ن�س، 
الداخلي  واالأمن  والدفاع  اخلارجية 

باالإ�ضافة لت�ضكيل جي�س وطني ت�ن�ضي.
عقدت بعد ذلك انتخابات عامة يف ت�ن�س 
احلاكم،  الد�ضت�ري  احلزب  ف�ز  اإىل  اأدت 
رئي�س  من�ضب  ليعتلي  ب�رقيبة  و�ضعد 
الدولة الت�ن�ضية، فحكم البالد يف الفرتة 

ما بني -1956 1987م.

 �ضعى ب�رقيبة  جاهدًا بعد ت�ليه الرئا�ضة 
من تخلي�س البالد من اأثار اال�ضتعمار، فقام 
بالعديد من االإ�ضالحات وا�ضعًا التحديث 
ن�ضب عينه،  البالد  اأو�ضاع  والتط�ير يف 
باالرتقاء  املجتمع  حتديث  على  فعمل 
مب�ضت�ى التعليم، واإ�ضدار جملة االأح�ال 
ال�ضخ�ضية، و�ضعى لتحرير املراأة، وعمل 
على اإجناح برامج وخطط ت�ضعى لتحديد 
الن�ضل، كما عمل على دعم الطبقة ال��ضطى 
على   فعمل  بها  والنه��س  املجتمع  من 
االأج�ر  مثل  املجاالت  من  العديد  تط�ير 
ف�ضهدت  والتعليم،  واخلدمات  وال�ضحة 
انتعا�ضة  ال�ضبعينات  فرتة  خالل  البالد 

اقت�ضادية.

ت�ن�س  تعر�ضت  الثمانينات  فرتة  خالل 
ال�ضيا�ضية  االنهيارات  من  ل�ضل�ضلة 
فرتة  نهاية  يف  وذلك  واالقت�ضادية 
كل  عليه  �ضيطر  والذي  ب�رقيبة  حكم 
هذه  و�ضملت  ال�ضن،  وتقدم  املر�س  من 
والتي  الدم�ية  اخلبز  اأحداث  االنهيارات 
الت�ن�ضيني،  من  ع�رشات  �ضحيتها  راح 
باالإ�ضافة للم�اجهات مع التيار االإ�ضالمي 
وال�رشاع على خالفة ب�رقيبة، وكان زين 
ال�ضاحة  على  ظهر  قد  علي  بن  العابدين 
من  الثاين  يف  ك�زيرًا  للبالد  ال�ضيا�ضية 
1987م، ثم قام بقيادة البالد يف  اأكت�بر 
التح�ل الذي حدث يف ال�ضابع من ن�فمرب 
خلفًا  اجلمه�رية  رئا�ضة  وت�ىل  1987م، 
الرئي�س  اأحاط  وقد  ب�رقيبة،  للرئي�س 
ب�رقيبة  ال�ضابق  الرئي�س  العابدين  زين 

برعايته حتى جاءت وفاته.

جاءت وفاة ب�رقيبة يف ال�ضاد�س من اإبريل 
عام 2000 عن عمر يناهز 97 عام، ودفن 
حياة  بعد  الت�ن�ضية،  املني�ضرت  مبدينة 
وهب�ط  �ضع�د  بني  ما  باالأحداث  حافلة 

وتاأييد ومعار�ضة.

بورقيبة “أبو احلداثة” يف تونس
وجوهوجوه

احلبيب بورقيبة رئي�س تون�ضي راحل واأول رئي�س لتون�س عقب ا�ضتقاللها يف الع�ضرين من مار�س عام 1956م، كانت له العديد من االآراء اجلريئة والتي 
اأثارت الكثري من اجلدل بني االأو�ضاط الدينية وال�ضعبية، وكانت ابرز هذه االآراء هي منعه للحجاب يف تون�س واعتباره زي طائفي يدعو لالنق�ضام داخل 

املجتمع هذا االأمر الذي مازال �ضاريًا يف تون�س حتى االآن.
كان لبورقيبة العديد من املواقف الوطنية ف�ضارك يف االأحزاب ال�ضيا�ضية التي نا�ضلت من اأجل ا�ضتقالل البالد وتعر�س لالعتقال يف �ضبيل ذلك، كما كان 

ممثاًل اأ�ضا�ضيًا يف الكثري من املفاو�ضات التي عقدت حتى متكنت تون�س يف النهاية من نيل ا�ضتقاللها وفر�س �ضيادتها على اأرا�ضيها.    

الن�صاأة

حياته ال�صيا�صية

الوفاة

اال�صتقالل

نهاية احلكم

ما بعد الرئا�صة
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ق�ضائية  دعوى  �أمريكيان  زوجان  رفع 
�ضد �ضل�ضلة �ملطاعم ماكدونالدز للح�ضول 
على تعوي�ض ب3 ماليني دوالر، بعد �أن 
ُن�رشت على �ضبكة �الإنرتنت �ضور للزوجة 
هاتف  يف  خمزنة  كانت  عارية،  وهي 

�لزوج �ملحمول.
ن�ضي  �إنه  فيليب  و��ضمه  �لزوج  وقال 
�لزوجة  �ضور  به  كانت  �لذي  هاتفه 
فاييتفيل،  مدينة  يف  ماكدونالدز  مبحل 

باالأركان�ضو.
�إىل  ��ضطر�  �أنهما  �ضريمان  �آل  ويزعم 
��ضم  ن�رش  �أن  بعد  �ضكناهما  مقر  تغيري 
�إىل  هاتفها  ورقم  وعنو�نها  �لزوجة 

جانب �ضورها �لعارية.
تتلقى  بد�أت  �إنها  �ضريمان  تينا  وقالت 
بذيئة  هاتفية  ور�ضائل  مبكاملات 
بخ�ضو�ض �ل�ضور من هاتف زوجها منذ 
�أن ن�ضيه يف �ملطعم يف �خلام�ض من �ضهر 

يوليو.
�لعارية  �ل�ضور  �أن  ذلك  بعد  �كت�ضفا  ثم 
�لتي �أر�ضلتها �إىل زوجها قد ن�رشت على 

�ضبكة �الإنرتنت.
ماكدونالز  �رشكة  �لزوجان  ويتابع 
�ضاحبة �لت�رشيح، ومدير �لفرع �مل�رشح 
له، بدعوى �أنهما عانيا نف�ضيا من �حلرج 

ومن �ضمعتهما �لتي ت�رشرت.

فل�ريدا  والية  ال�ضلطات يف  اأخرجت 
20بطة و  50هرا و  االأمريكية ح�ايل 
امراأة م�ضنة  15ديكا روميا من منزل 
انها كانت  84من العمر قالت  ال  يف 
كي  احلي�انات  بهذه  نف�ضها  تغطي 
تتدفاأ بعد تعطل جهاز التدفئة حيث 

تقطن.
االأمريكية   "6 "ل�كال  حمطة  ونقلت 
مقاطعة  يف  املاأم�ر  ن�اب  عن 
ب��ضكت  ماري  اأوقف�ا  انهم  ف�ل��ضيا 
) 54�ضنة( بتهمة اإهمال م�ضن بعد اأن 
عرث على والدتها يف ليلة عيد ال�ضكر 
يف منزلها يف ظروف مزرية خ�ض��ضًا 

وان املدفاأة معطلة.
ب��ضكت  ان  املاأم�ر  ن�اب  ورجح 
اأجربت والدتها على مالزمة املنزل.

وقال اأحد االأ�ضخا�س الذين دخل�ا اإىل 
كانت  الهررة  ب�ل  رائحة  ان  املنزل 
ميالأ  كان  وبرازها  املكان  يف  تف�ح 
االأر�س يف كل غرفة تقريبًا.كما عرث 
يف الثالجة على هرتني نافقتني قالت 
و�ضعتهما  انها  للمعنيني  ب��ضكت 

هناك بانتظار اإحراقهما.
ي�ضار اإىل ان املراأة امل�ضنة ت�ضتخدم 

اآلة اأوك�ضيجني ت�ضاعدها على التنف�س 
كما تعاين من مر�س يف القلب.

كانت  انها  لل�ضلطات  امل�ضنة  وقالت 
تعي�س يف دار للرعاية لكنها تعي�س 
م�ضرية  املنزل،  يف  مبفردها  حاليا 
عن  فرتة  منذ  ت�قفت  ابنتها  ان  اإىل 
م�ضاعدتها يف االهتمام باحلي�انات.

الغرف  اإحدى  يف  ال�رشطة  وعرثت 
فيما  رومية  دي�ك  فيه  قف�س  على 

بحرية  اأحدها  يتنقل 
حني  يف  املنزل،  يف 
ن�م  غرفة  يف  وجدت 
من  جمم�عة  اأخرى 
البط يف ح��س �ضباحة 
خا�س باالأطفال، فيما 
غرفة  يف  كلب  كان 
ينت�رش  وبرازه  ثالثة 

يف املكان.
ووجدت ال�رشطة اأي�ضًا 
البط  فراخ  من  عددا 
الفناء  يف  والدجاج 
للمنزل،  اخللفي 
احلمام  ان  العلم  مع 
املنزل  يف  ال�حيد 
واعرتفت  معطل، 
االبنة باأنها على دراية ب��ضع املنزل 
عن  لديها  تف�ضري  ال  ولكن  احلايل، 

�ضبب ذلك.
مركز  اإىل  ونقلت  االبنة  واأوقفت 
ال�رشطة فيما نقلت ال�الدة اإىل مركز 
و�ضعت  حني  يف  امل�ضنني  لرعاية 
احلي�انات يف و�ضاية ق�ضم ال�ضيطرة 

على احلي�انات يف املقاطعة.

نسي جّواله يف املطعم.. فانتشرت صور زوجته على النت

مثانينية أمريكية تدفئ نفسها باحليوانات

عن  �ضادرة  حديثة  اإح�ضائية  ك�ضفت 
العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز 
ع�رشة  وج�د  امل�رشي،  واالإح�ضاء 
طالقهن  يتم  م�رشية  زوجة  اآالف 
واأن  االإناث،  اإجنابهن  ب�ضبب  �ضن�يًا 
االأنثى  اإجناب  ب�ضبب  الطالق  ن�ضبة 
امل�رشي  القبلي  ال�جه  يف  ت�ضل 
20 يف املائة، بينما يف ال�جه  اإىل 

البحري 15 يف املائة.

االإح�ضائية اأثارت �ضجة و�ضط علماء 
الدين  ورجال  والنف�س  االجتماع 
اآمنة  الدكت�رة  واأكدت  م�رش،  يف 
يف  والفل�ضفة  العقيدة  اأ�ضتاذة  ن�ضري 
ننده�س  اأمر  هذا  "اأن  االأزهر:  جامعة 
الذي  العلمي  التقدم  مرحلة  يف  له 
نحياه االآن، والذي يعرب عن جاهلية 

البنت  اإجناب  اأن  ترى  معا�رشة 
من  ال�ضخ�س  يت�ارى  خمجل  اأمر 
الدكت�ر  واأبان  به".  ب�رش  ما  �ض�ء 

ال�ضمال�طي  نبيل 
االجتماع  علم  اأ�ضتاذ 
االأ�ضبق  والعميد 
الدرا�ضات  لكلية 
االإن�ضانية يف جامعة 
االأزهر، اأن ما ك�ضفته 
يعد  االإح�ضائية  هذه 
اجتماعيا  �ضذوًذ 
للع�رش  خمالفا 
عق�ل  يف  احلايل 
الرجال،  بع�س 
ال�اقع  اإن  حيث 
بني  يفرق  ال  الراهن 
على  بل  واأنثى،  ذكر 
قد  فاالأنثى  العك�س 
جتد م�ضادر للدخل ال ي�ضتطيع الذكر 

احل�ض�ل عليها.

مصر يف  البنات  إجناب  بسبب  سنويا  مطلقة  آالف  جملة عربية متخ�ص�صة يف اجل�صد واجلن�س10 

ت�ضدر يف بريوت 
االأيام  خالل 
اأول  املقبلة، 
يف  �ضحيفة 
العربي  العامل 
يف  تخ��س 
اجلن�س  ق�ضايا 
اجل�ضد  وم�ضائل 
دون  احل�ضا�ضة، 
حمراء،  خط�ط 

من  تعد  والتي  عنها،  امل�ضك�ت  امل�ضاكل  خمرتقة 
املحرمات يف الثقافة االجتماعية وحتى لدى نخب 

الراأي العام.
اختارت ج�ضد  التي  ال�ضحيفة  رئي�ضة حترير  ونفت 
ال�ضاعرة  الثقايف،  مل�ضم�نها  �رشاحة  ي�ضري  اإ�ضما 
وال�ضحفية اللبنانية جمانة حداد، اأن يك�ن الهدف 
من اإطالق املجلة اال�ضتفزاز املجاين ، اأو الت�ض�يق 

التجاري لكل ما ينتهك التاب� .
العامل  يف  ن�عها  من  االأوىل  املجلة  ج�ضد  وتعّد 
م�قعها  على  املجلة  اإعالن  بح�ضب  وهي  العربي، 
وعلمّي  واأدبي  وفكري  ثقايف  م�رشوع  االلكرتوين، 
والتمحي�س  التفكري  من  الكثري  تطّلب  جّدي،  وفني 

قبل اأن يتبل�ر ويتكّ�ن .

طليق اأمريكية ي�صرق ن�صف �صريرها

اتهمت اأمريكية اأنهت 
معامالت طالقها قبل 
اأ�ضب�ع زوجها ب�رشقة 

ن�ضف �رشيرها.
�ضحيفة  واأوردت 
تريب�ن"  "�ضيكاغ� 
اأن  االأربعاء  ي�م 
اأبلغت  املراأة 
مقاطعة  يف  ال�رشطة 
انها عادت اىل  كاين 
ق�ضائها  بعد  منزلها 

عطلة االأ�ضب�ع خارجة فلم جتد اإال ن�ضف �رشيرها، 
وقد اختفت بع�س االأدوات الكهربائية.

زوجها  باأن  اأخربتهم  االمراأة  اأن  املحقق�ن  وقال 
ووجدت  غيابها.  خالل  املنزل  يف  كانا  و�ضديقته 
اأخذنا  فقد  "انت�رشت!  عليها  كتب  ورقة  ال�رشطة 

ال�رشير". ومل ترفع اأي �ضك�ى ر�ضمية يف الق�ضية.

�صرطي يغت�صب امراأة جاءت لالإبالغ عن �صرقة

املحكمة  اأمام  ك�نغ  ه�نغ  يف  �رشطة  �ضابط  مثل 
ال�رشطة  ق�ضم  اإىل  جاءت  امراأة  باغت�ضاب  التهامه 

لالبالغ عن تعر�ضها حلادث �رشقة.
وتتهم املراأة ال�ضابط ) 29عاما( باأنه اغت�ضبها داخل 
اأحد حجرات مركز ال�رشطة الكائن يف حي م�جنك�ك 

ب��ضط ه�نغ ك�نغ.
واأ�ضار ممثل� االدعاء خالل جل�ضة اال�ضتماع االولية 
ليطلب  مرتني  بال�ضحية  ات�ضل  ال�ضابط  اأن  اإىل 
املزيد  الجراء  ال�رشطة  مركز  اإىل  احل�ض�ر  منها 
يف  �ضديقها  ب�ضحبة  وكانت  فجاءت  التحقيق،  من 

املرتني.
ويف املرة الثانية، طلب ال�ضابط من �ضديق املراأة 
مغادرة املكان ثم اغت�ضبها، على حد ق�ل ال�ضيدة 
التي اأ�ضارت اإىل اأنها عادت للمنزل وحكت ما حدث 
ل�ضديقها ثم ت�جها لالبالغ عن ال�اقعة. ويزعم اأن 
)اإ�س. ق�ضرية  ن�ضية  ر�ضالة  لل�ضيدة  اأر�ضل  ال�ضابط 
اإم.اإ�س( الحقا ليطلب منها �ضحب بالغها �ضده مقابل 
100األف دوالر ه�نغ ك�نغ ) 12900دوالر اأمريكي(.
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خم�صينية تنجب تواأمني بتخ�صيب �صناعي

�ضن  �ضيدة من�ضاوية يف  اأجنبت  ن�عه  من  فريد  فى حدث 
55عامًا ت�اأمني لت�ضبح اأكرب امراأة يف البالد تنجب اأكرث 

من طفل حتى االآن.

حالة  يف  وابنيها  املراأة  "الريا�س"اأن  جريدة  واأ�ضارت 
�ضحية جيدة ،ومتت ال�الدة بعملية قي�رشية يف احلادي 
اأحد  يف  اجلاري  ثاين/ن�فمرب  ت�رشين  من  والع�رشين 
م�ضت�ضفيات مدينة جرات�س ، وكانت هذه املراأة قد حملت 

يف الت�اأم اإثر عملية تخ�ضيب �ضناعي خارج النم�ضا.

املقادير :
120-غ من الب�ضك�يت بال�ض�ك�الته ال�ضادة، م�ضح�ق.

4- مالعق كبرية من الزبدة
250-غ من جبنة كرميا، خمففة

-¾ علبة من حليب ن�ضتله املكثف املحلى
200-غ من �ض�ك�الته الطهي البي�ضاء، مذّوبة

-علبة كرت�ن حجم 300مل من الكرميا
3- مالعق �ضغرية من ب�درة اجليالتني
- ملعقتان كبريتان من املاء ال�ضاخن
- 100غ من �ض�ك�الته الطهي، مذّوب 

 
طريقة التح�صري:

�ضينية  قعر  وُي�ضغط يف  بالزبدة،  الب�ضك�يت  1 -ميزج 
ل�لبية ال�ضكل

   يربد حتى ي�ضبح جامدًا
حتى  املحلى  املكثف  ن�ضتله  حليب  مع  اجلبنة  -2تخفق 
ي�ضبح املزيج ناعمًا؛ ثمَّ ُتخفق معها ال�ض�ك�الته البي�ضاء 

والكرميا
-3ير�س اجليالتني يف املاء ال�ضاخن، يحرك حتى يذوب، 

يرتك حتى يربد
وي�ضكب  اجلبنة،  كيك  خليط  مع  اجليالتني  -4خفق 

بامللعقة ف�ق ق�رشة فتات الب�ضك�يت
كيك  على  واملربدة  املذوبة  الطهي  �ض�ك�الته  -5ت��ضع 

اجلبنة ب�ضكل ل�لبي، يربد حتى يجمد

20 العائلة ف�ساء 

ي�ضاب العديد من الرجال باالنزعاج 
"حتدث  عبارة  ي�ضمع�ن  عندما 
قد  لهم  بالن�ضبة  قليال".  نف�ضك  عن 
يك�ن هذا اأق�ضى من حكم اإعدام، الأن 
الرجل بطبيعته ال يحب ان يتحدث 
تدخال  ذلك  يعترب  الأنه  نف�ضه،  عن 
يرغب يف  ال  وقد  يف خ�ض��ضياته، 
اإن ي�ضاركك يف هذه اخل�ض��ضيات، 
بالطبع،  ولكن  االآن.  االأقل  على 
يف  �ضخ�ضية  م�ضلحة  الرجال  ميلك 
اأكرث  التعرف  على  الن�ضاء  م�ضاعدة 

على ما يريدونه.
االإ�رشار التي يريد الرجل اإن تعرفيها 

عنه، ولكن لي�س على ل�ضانه:
1. يحبك م�ضحكة وجذابة

بعدد  اأ�ضدقائهم  الرجال  يقي�س  ال 
القطع التي ميلك�نها من ملب��ضات 
احلقيقة،  يف  �ضيكرت".  "فيكت�ريا 
12 باملائة فقط من الرجال يق�ل�ن 
من  اأكرث  تهّم  ال�ضطحية  االأم�ر  باأّن 
 75% قال  بينما  ال�ضطحية،  االأم�ر 
باأن طباع املراأة مثل ح�س الفكاهة، 
النباهة، وال�ضل�ك اجليد ت�ؤثر اأكرث 
اأن  ميكن  احلقيقة،  يف  القرار.  يف 
الفكاهة كثريا على قرار  ي�ؤثر ح�س 
هذا  بالفتاة،  االرتباط  يف  الرجل 
الأن الفكاهة غالبا ما تنقذ امل�اقف 
الت�تر،  من  وتخفف  املحرجة، 
امل�ا�ضيع  من  للعديد  وت�ؤ�ض�س 

ال�ضيقة التي ميكن االنطالق منها.
2. يحبك واثقة من نف�ضك

املراأة  يف�ضل�ن  الرجال  من   97%
تخ�ضى  ال  التي  بنف�ضها  ال�اثقة 
الك�ضف عن رغبتها يف الرجل. ولكن 
هذا ال يعني اأن تت�رشف كفتاة ه�ى، 
اختيار  يف  حكيمة  تك�ن  اأن  ولكن 
فيها  تظهر  التي  واالأماكن  امل�اقف 
بطريقة  اجلن�ضية  ورغبتها  حمبتها 

تثري الرجل.
3. يحبك عندما تقدمني له الدعم

�ضخ�س  يف  يرغب�ن  الرجال  معظم 
يقدم لهم الرعاية واالهتمام عندما 
ي�ضعرون باالإحباط. لذا ك�ين ال�ضدر 
ولي�س  الدعم،  يقدم  الذي  احلن�ن 
ال�ضفقة.  لذا اح�رشي له ال�ض�ربة، 
ال�رشير؛  اإىل  مري�ضا،  يك�ن  عندما 
ادعميه عندما يك�ن بحاجة اإىل دعم 

معن�ي. ودعيه ي�ضعر باالأمان.
4. يحبك عندما متدحيه بحذر

املراأة  متتدح  اأن  الرجل  يحب 
و�ضامته، ذكائه، �ضربه، اأو نق�ده. 
هذه  على  كثريا  تركزي  ال  ولكن 
لهذه  حتبينه  انك  في�ضعر  النقاط، 
الرجال  من  باملائة  فقط.8  ال�ضفة 
قال�ا باأنهم يحب�ن اأن متدح املراأة 

ج�ضدهم، لكن 66 باملائة قال�ا 
املديح املعن�ي  يف�ضل�ن  باأنهم 
كيف  "اأحّب  مثال  واملخل�س، 
اأ�ضعر  وجتعلني  بي،  تعتني 

باالطمئنان". 
اإعجاب  تثريين  عندما  يحبك   .5

االأ�ضدقاء
ولكن  خاطئ،  ب�ضكل  تفهمينا  ال 
اإعجاب  تثري  الذكية  املراأة 
بطريقة  �رشيكها  اأ�ضدقاء 
�ض�اء  ملح�ظة،  وغري  ملفتة، 
على  بقدرتها  مبعل�ماتها، 
ب�ضمعتها.  ما،  ب�ضيء  القيام 
�ضهيا  طعاما  له  ح�رشي  مثال، 
عندما يدع� اأ�ضدقائه، اأو تدربي 
و�ضاركيهم  املف�ضلة  لعبتهم  على 

لبع�س ال�قت.
ومن املهم اأي�ضا اأن ال تبعده عن 

اأ�ضدقائه. 
يق�ضي  ترتكيه  عندما  يحبك   .6

وقتا ممتعا مع �ضديقاتك
ال  بالغرية،  ت�ضعرين  هل 
فالرجل  حياتك،  اأ�ضل�ب  جتعليها 
يخرج  اأن  ويحب  احلرية  يجب 
ومع  اأحيانا  اأ�ضدقائه  مع  ل�حده 
ال  لذا  اأخرى.  اأحيانا  �ضديقات 
�ضبب  يك�ن  فقد  اإبعاده،  حتاويل 
تقربه من �ضديقاته رغبته يف معرفة 
�ضخ�ضيتك بينهن. %79 من الرجال 
�ضديقات  مع  وقت  ق�ضاء  يحب�ن 

�رشيكتهم بدافع الف�ض�ل.
7. يحبك عندما تعدلني مزاجه

نني �ضّد تاأرجح  الرجال لي�ض�ا حم�ضّ
هذه  بدفن  يق�م�ن  بل   ، املزاج 
باأنه غري  �ضعرت  اإذا  لذا  امل�ضاعر. 
اأو  عنه،  بالرتفيه  ق�مي  طبيعي، 
االأخرى  امل�ضاكل  اإبعاد  االأقل  على 

عنه.

ليك 7 طرق لتنالي إعجابه

الرجل  باأن  حديثة  درا�ضة  اأفادت 
فتيات  ينجب  ما  غالبًا  ال��ضيم 
يف  واجلاذبية  باجلمال  يت�ضمن 
حني يجب اآال يعتمد اأبناء الرجل 
االأمر  هذا  على  كثريًا  ال��ضيم 
جاذبية  �ضريث�ن  اأنهم  ويعتقدون 

وو�ضامة االأب ب�ضكل تلقائي.
�ضانت  جامعة  من  علماء  وذكر 
االأبناء  اأن  اال�ضكتلندية  اندرو�س 
وجه  مالمح  يرث�ن  ما  غالبا 
اأن اجلاذبية ال تتحدد  اإال  االآباء، 
التي  املراهقة  مرحلة  بعد  اإال 

ترتك اآثارها على االبن.
اإىل  درا�ضتهم  يف  العلماء  وو�ضل 
ال�ضيء  بع�س  �ضادمة  نتيجة 
عن  دائما  يبحثن  الالتي  للن�ضاء 

�ضمان  اأجل  من  و�ضيم  حياة  �رشيك 
 ، باجلمال  يتميزون  اأبناء  اإجناب 
فاإذا اأجنبت ه�ؤالء الن�ضاء فتيات من 

باجلمال  يت�ضم�ن  الذين  اأزواجهن 
فاإن االأم�ر �ضتك�ن جيدة، اإذ �ضرتث 
اأما  االأب  وجاذبية  و�ضامة  الفتيات 

فاإن  ذك�را  اأجننب  اإذا 
املراهقة  مرحلة 
�ضتحدد  التي  هي 

النتيجة.
نتيجة  �ضحت  اإذا  اأما 
هذه الدرا�ضة فاإن هذا 
طفلي  اأحد  اأن  �ضيعني 
النجمة اأجنلينا ج�يل 
الت�اأم �ضيحظى بن�ضيب 
يف  اجلمال  من  وافر 
االآخر  �ضي�ضطر  حني 
غري  فمن  لالنتظار 
يرث  اأن  امل�ضتبعد 
لي�ن  ن�ك�س  ال�ضبي 
املثال  �ضبيل  على 
براد  االأب  اأقدام  �ضكل 
الت�اأم  �ضقيقته  ترث  حني  يف  بيت 
املالمح  باقي  مار�ضلني  فيفيان 

اجلذابة ل�الدها.

الرجل الوسيم ينجب فتيات مجيالت

العائلة ف�ساء 

املطبخ عامل 
كيك اجلبنة بال�صوكوالته البي�صاء
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 kÉ©FÉL ¢üî°ûdG ¿ƒµj ¿CG ¿hO IÒÑc äÉ«ªµH ádÉ◊G √òg ‘
 πµ°ûH  ‹ÉàdÉHh  IOÉY  ôeC’G  Gòg  íÑ°üjh
 ô©°ûj RÉØ∏àdG ∫É©°TEG ~æY »µ«JÉeƒJhCG

.ΩÉ©£∏d ¬àLÉëH º°ù÷G
 ¬LƒàdG  Ω~©H  AGÈÿG  ∂ë°üæj  -
 IÒÑµdG  ôLÉàŸGh  ¥ƒ°ùàdG  õcGôe  ¤EG
 ¿hO  hCG  áZQÉa  I~©ŸG  ¿ƒµJ  Ée~æY
 ÖLƒàj  »àdG  AÉ«°TC’ÉH  áªFÉb
 √òg  ‘  ´ƒ÷G  ¿C’  ,ÉgDhGöT
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  π©éj  á`̀ dÉ`̀ ◊G
 øe äÉ`̀«`̀ª`̀c …Î`̀°`̀û`̀j
 ,¬LÉàëj  É‡  ÌcCG  ΩÉ©£dG
 ¬dhÉæJ  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH
 ∑Éæg  É¡«¡à°ûj  áª©WCG
 º°ù÷G ™a~j Ée õÑÿG πãe

.É¡æe ~jõŸG Ö∏£d

 ø£ÑdG Ωƒë°T øe ∂°ü∏îJ øjQÉªJ
 ¿ƒg~dG ºcGôJ øe »Hô©dG øWƒdG AÉ°ùf º¶©e ÊÉ©J
 ¢Sƒ∏÷G  áé«àf  IÒÑc  IQƒ°üH  ø£ÑdGh  öüÿG  á≤£æÃ
 ™e  á«FGƒ°ûY  á≤jô£H  ΩÉ©£dG  ∫hÉæJh  á∏jƒW  äÉYÉ°ùd
 I~Ÿ kÉ«eƒj »°ûŸG âfÉc ¿EGh ≈àM á°VÉjôdG á°SQÉ‡ ∫ÉªgEG
 ,Ωƒë∏dGh  Ωƒë°ûdG  πàc  ≈∏Y  Ö∏¨à∏dh  .áYÉ°S  ∞°üf
 ¿EGh  ≈àM á°VÉjôdG  á°SQÉ‡  IQhöV ≈∏Y AGÈÿG  O~°ûj
 á«f~ÑdG ∂àbÉ«d ™aôd ∂dPh ≥«°TQ ~°ùéH Ú©àªàJ pâæc
 ™«ªL  Ö°SÉæJ  á°VÉjôdG  ¿C’  âbƒdG  áéëH  …OOÎJ  ’h
 »àdG  äGƒ£ÿG  ¢ ©H  »∏j  Éª«a  h  ájôª©dG  πMGôŸG

 :I~FGõdG Ωƒë°ûdG ∂°ü∏îJ

 á°VÉjôdG  á°SQÉ‡ øe á∏eÉµdG  IOÉØà°S’G  ≥«≤ëàd  -
 ~æY  á°UÉNh  Qƒ`̀eC’G  ¢ ©H  IÉYGôÃ  AGÈ`̀ÿG  ∂ë°üæj
 ™°SGh  ¿Éµe  QÉ«àNG  πãe  ,∫õæŸÉH  á°VÉjôdG  á°SQÉ‡
 ≈∏Y ¢Uô◊G ™e ,IBGôe ΩÉeCG øjQÉªàdG á°SQÉ‡h Ö°SÉæeh
 ,¥ô©dG  ¢UÉ°üàe’  áÑ°SÉæe  á«æ£b  ¢ùHÓe  AG~`̀ JQG
 ájƒà°ùe  ¢VQCG  ≈∏Y  äÉÑjQ~àdG  ¿ƒµJ  ¿CG  ø°ùëà°ùjh

 .øjQÉªàdÉH ¢UÉÿG ¢TôØdG hCG OÉé°ùdÉH Iƒ°ùµe
 IQÉ°ûà°SG  ∂æµÁ ,¢Vôe …CG  øe ÚfÉ©J  pâæc GPEG  -
 ÖæŒ  ™e  p∂d  á∏° ØŸG  á°VÉjôdG  á°SQÉ‡  ‘  Ö«Ñ£dG
 πcC’G ~©H hCG OÉ¡LE’G ádÉM ‘ ∫GƒMC’G πc ‘ É¡à°SQÉ‡

 .IöTÉÑe
 øjQÉªàdG  á°SQÉ‡ øe π°ùµdÉH  Qƒ©°û∏d »YGO ’ -
 πH  ,…OÉæ∏d  ∂HÉgP  Ω~`̀Y  ádÉM  ‘  kÉ«eƒj  á£«°ùÑdG
 ¿CG  …~cCÉJh  áj~éHh  áMôe  ìhôH  ∫õæŸG  ‘  É¡«°SQÉe
 ≥ª©H »°ùØæàJ ¿CG  »°ùæJ ’h ,π° aCG  ¿ƒµà°S ∂àë°U

 .ôNBGh øjô“ πc ÚH
 ¢ùØæàdG ‘ áHƒ©°U hCG áNh~dÉH ∑Qƒ©°T ádÉM ‘ -
 πª©H »eƒbh øjQÉªàdG øY ∞bƒJ ,á°VÉjôdG á°SQÉ‡ AÉæKCG

 ¢ùØæàdG  øjQÉ“
 ™e  ,AÉNÎ°S’Gh
 ≈∏Y  á¶aÉëŸG
 ô¡¶dG  áeÉ≤à°SG

 ø`̀ jô`̀ “  π```̀c  ‘
 øjQÉ“  ‘  á°UÉNh

 É`̀¡`̀JOƒ`̀©`̀d ø`̀ £`̀ Ñ`̀ dG
 .»©«Ñ£dG É¡©°Vƒd

 AGÈ``̀ÿG  ~`̀ cDƒ`̀ j  -
 øjQÉªàdG  AGOCG  á«ªgCG  ≈∏Y

 ÖÑ°ùJ ’ ≈àM í«ë°U ™°VƒH
 "»∏° Y  ~°T"  πcÉ°ûe

 ™°VƒdG  áé«àf  äÉHÉ°UEGh
 ¢Uô◊G  ™`̀e  ,Å`̀WÉ`̀ÿG
 ∂fRh  π«é°ùJ  ≈∏Y
 πÑb  ΩÉ``̀ jCG  áKÓK  π`̀c

 ,á«eƒ«dG  øjQÉªàdG  øe  IOÉØà°S’G  i~e  áaô©Ÿ  QÉ£aE’G
 ÖjQ~àdG  ~©H  IOhÈ`̀dG  ∫~à©ŸG  AÉŸG  ÜöT  ∂fÉµeEÉHh
 øjQÉªàdG ¢ ©H »∏j Éª«ah .¬æe QÉãcE’G Ω~Y ™e ¬∏Ñbh

 É¡fCÉ°T øe »àdG á«°VÉjôdG

 ∑Qòëj øµdh ,áªcGÎŸG ¿ƒg~dG øe ∂°ü∏îJ ¿CG 
 ¤EG …ODƒJ ~b É¡fC’ ø£ÑdG øjQÉ“ ‘ á¨dÉÑŸG øe AGÈÿG

 :á«°ùµY áé«àæc É¡Ø©°V
 øjô“  πª©H  »eƒbh  ¢``̀VQC’G  ≈∏Y  »≤∏à°SG  -
 πLQC’G  ™aQ  ™e  ,¢SCGôdG  ∞∏N  …~jC’G  ¬aôH  §¨° ∏d

 .¢ùµ©dGh iôNC’G ¥ƒa I~MGh ™°Vhh
 §¨° dG  øjô“  πª©d  ¢`̀ VQC’G  ≈∏Y  »≤∏à°SG  -

 .πLQC’Gh …~jC’G ácQÉ°ûÃ ¢Sƒµ©ŸG
 …~jC’Gh  πLQC’G  Oôa  ™e  ¢VQC’G  ≈∏Y  »≤∏à°SG  -

 .…OÉY §¨°V øjô“ πª©d
 ¢VQC’G ≈∏Y »≤∏à°SG -
 ∞∏N  ÚYGQòdG  ™aQ  ™e
 π`̀LQC’G  ™`̀aQh  ¿PC’G
 I~YÉ°ùe  ¿h~```̀H

 .§FÉ◊G
 »`̀≤`̀∏`̀à`̀°`̀SG  -
 ™e  ¢``̀VQC’G  ≈∏Y
 Ú``̀ YGQò``̀ dG Oô```̀ a
 πLQ ™aQh ∞∏î∏d

 .iôNC’G ƒ∏J
 »`̀≤`̀∏`̀à`̀°`̀SG  -
 ™e  ¢``̀VQC’G  ≈∏Y
 Ú``̀ YGQò``̀ dG Oô```̀ a
 πªYh  Ú`̀e~`̀≤`̀dGh
 §¨° dG  ø`̀ jô`̀ “

 .V πµ°T ≈∏Y
 äÓ° ©dG  ‘  Ω’B’ÉH  øjQÉªàdG  ~©H  äô©°T  GPEG  -
 ∂æµÁh »©«ÑW ôeC’G  Gò¡a ,‹ÉàdG  Ωƒ«dG  ‘ π°UÉØŸGh
 ™e  ÅaG~dG  AÉŸÉH  á∏° ©dG  ∂«d~àH  Qƒ©°ûdG  Gòg  êÓY

 .≥FÉbO öûY I~Ÿ í∏e ¿Ééæa

 áë«ë°üdG á«HôàdG ¢SÉ°SCG ..ÖëdG
 π≤©dG  AÉ‰EG  õcôŸ  áãj~M  á«µjôeCG  á°SGQO  ä~cCG
 »àdG Ö◊G á¨d RƒeQ ∂a kÉeÉ“ ~«éj πØ£dG ¿CG ,ø£æ°TGƒH
 ô©°ûj ¬fEG ≈àM ¬H Ú£«ëŸG øeh πH øj~dGƒdG øe ÉgÉ≤∏àj
 á°SGQ~dG äõcQh .¬æe ÜÎbG Éª∏c  ∂Ñj Gòd  ¬gôµj øÃ
 ≈∏Yh  ,…ô£ØdG  AÉæHC’G  AÉcP  øe  AÉHB’G  ∞£Y  ¿CG  ≈∏Y
 á«fGh~Y ÌcCG º¡∏©Œ º¡à∏eÉ©e ‘ Iƒ°ù≤dG ¿EÉa ¢ùµ©dG

 í°VhCG ≥∏£æŸG Gòg øe . º¡dƒM Ée πµd
 á©eÉéH  πØ£dG  ¢ùØf  º∏Y  ‘  ¢üàfl

 á£HGÎŸG  ö`̀SC’G  AÉæHCG  ¿CG  ,ájQ~æµ°SE’G
 º¡∏NGO Ú∏eÉM AÉjƒ°SCG ¿ƒfƒµj áÄaG~dG

 ¢ùµY  ,ÒÿG  ÖMh  πFÉ° ØdG  ™«ªL
 hCG  ájöSC’G  äÓµ°ûŸG  ¿ƒfÉ©j  øe

 øj~dGƒdG ~MCG ôØ°S øe ¿ƒfÉ©j øe
 »àdG  ô¨°üdG  á∏Môe  ‘  á°UÉN

 ¢ùØfh  ¿G~`̀Lh  É¡«a  πµ°ûàj
 øe  Ωô`̀ë`̀j  ¬``̀ fC’  Ò¨°üdG
 íÑ°ü«a   ¿Éæ◊G  øeh  Ih~≤dG
 ¬HÉÑ°T ‘h êƒYC’G ´ôØdÉc
 kÉÄ«∏eh kÉ«°ùØf kGõà¡e ¿ƒµj
 AÉHB’G  ¿EÉa  ∂dòd  .~≤©dÉH
 ¢üàîŸG Ö°ùM äÉ¡eC’Gh
 Iõ`̀¡`̀LCG ø`̀e á`̀LÉ`̀M ‘
 äÓªM  ¤EG   ΩÓ`̀ YE’G
 á«HÎdG πÑ°ùd ájOÉ°TQEG

 º¡FÉæHC’  áë«ë°üdG

 íÑ°üjh º¡à«dhDƒ°ùe πª– ¤EG äÉ¡eC’Gh AÉHB’G Oƒ©«dh
 ¤EG ¢üàîŸG äGP QÉ°TCG Éªc  . ∫hC’G º¡a~gh º¡ªg AÉæHC’G
 ™ª°ù«d  »YÉªàL’G  »FÉ°üNC’G  QhO  π«©ØJ  IQhö`̀V
 ,É¡∏M  ≈∏Y  πª©jh  º¡JÓµ°ûe  ≈∏Y  ±ô©àjh  ò«eÓàdG
 ∫hÉëj ºK ¬j~dGƒd ¬H ìƒÑj ’ Ée ÖdÉ£dG øe ™ª°ùj ~≤a
 øHE’G ±ôëæj ¿CG πÑb IöSC’G ™e QhÉ°ûàdÉH á∏µ°ûŸG πM
 áböùdGh  ∞æ©dÉc  ™ªàéŸG  É¡æe  ÊÉ©j  ÇhÉ°ùe  ¤EG
 É¡∏ch  á«Ñ∏°ùdGh  QÉà¡à°S’Gh  ÜÉ°üàZ’Gh
 Ò¨°üdG  ™Ñ°ûJ  ƒ`̀d  ç~`̀–  âfÉc  É`̀e

 .Ö◊ÉH

ïªdG äÉbÉW ~j~éJ ~«©J áeƒeC’G
 ~b  áeƒeC’G  ¿CG  øY  ~j~L  »ª∏Y  åëH  ∞°ûc

 ø°ù–h AÉ°ùædG i~d ïŸG äÉbÉW ~j~Œ ~«©J
 ¢VGôeC’G ø¡«≤Jh ø¡æ«H á«ægòdG äGQ~≤dG
 .ø°ùdG  ‘  Ω~≤àdG  ™e  á≤aGÎŸG  á«ægòdG
 ¿CÉH  ™FÉ°ûdG  ~≤à©ŸG  ,≈∏Y GOQ ∂dP AÉL

 .ïŸG IQ~b I~M ≈∏Y ôKDƒj ÜÉ‚E’G
 ~``̀ cCG ,¢``Uƒ``°``ü``ÿG Gò``̀ ¡``̀ Hh
 øe  z»∏°ùæ«c  ≠jôc{  Qƒ°ù«ahÈdG
 πeGƒ◊G AÉ°ùædG ¿CG ,~fƒª°ûàjQ á©eÉL
 ,"πØ£dG ïe" ≈Y~j Ée á∏MôÃ ¿QôÁ
 ájOCÉàd  í°VGƒdG  ¿G~≤ØdG  áHôŒ  »gh
 ∂dP  ÖÑ°S  ¿CG  Éë°Vƒe  .∞FÉXƒdG
 GOG~©à°SG ïŸG π«µ°ûJ IOÉYEG ¤EG Oƒ©j
 øe  ~j~©dG  áÑcGƒeh  áeƒeC’G  á∏MôŸ
 GÒ°ûe .É¡d á≤aGôŸG I~j~÷G äÉÑ∏£àŸG
 òÄæ«M  ç~–  »àdG  äGÒ¨àŸG  ¿CG  ¤EG
 Rõ©Jh  ø¡JÉ«M  á«≤H  AÉ°ùædG  ≥aGôJ
 øe  ø¡«ª–h  á`̀«`̀cGQOE’G  ø¡JGQ~b

 ¢ûbÉæà°S  »àdG  á°SGQ~dG  äô¡XCGh  .ï°ùØàdG  ¢VGôeCG
 âjôLCGh  ÜÉ°üYC’G  º∏©d  …ƒæ°ùdG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN
 áYÉé°T ÌcCG øëÑ°UCG äÉ¡eC’G ¿CG ,IOôbh ¿GôÄa ≈∏Y

 ∫~`̀©`̀Ãh ´ö````̀SCGh ¢`̀ù`̀ª`̀N
 äGô````````````̀ e ‘

 äƒ≤dG  OÉéjEG
 ,ø¡dÉØW C’
 ø``̀©``̀à``̀“h
 ∑GQOEÉ``````̀ H

 …õ``̀ «``̀M
 ø````````̀ Y
 ø`̀gGƒ`̀°`̀S
 ÒZ  ø``̀e

 .äÉ`̀¡`̀eC’G
 ~`̀Lh É`̀ª`̀c

 π°üàJ  kÉãj~M  áÑ°ùàµŸG  äGQÉ¡ŸG  ∂∏J  ¿CG  ¿ƒãMÉÑdG
 äÉjôNC’ÉH äÉ¡eC’G ïe áfQÉ≤e i~d ,á«FÉjõ«a äGÒ«¨àH
 »àdG  áeƒeC’ÉH  á≤∏©àŸG  á«Ñ°ü©dG  ÉjÓÿG  ‘  kG~j~–h
 ÉjÓÿÉH  k’É°üJG  ÌcCGh  kÉªéM  ÈcCG  íÑ°üàd  äQƒ£J
 º¶©e QÉ°üàbG ºZQ ¬fCG ,z»∏°ùæ«c{ ±É°VCGh .IQhÉéŸG
 øe  ¬fCG  ’EG  ,äÉfGƒ«◊G  ≈∏Y  á¶ë∏dG  ≈àM  äÉ°SGQ~dG
 É¡JGP i~ŸG á∏jƒ£dG ~FGƒØdG Í°ùàµj AÉ°ùædG ¿CG íLôŸG
 ‘  ∑QÉ°ûàJ  äÉ«j~ãdG  º¶©e  ¿CGh  Éª«°S  áeƒeC’G  øe
 ïŸG ≥WÉæe É¡H ºµëàJ »àdG É¡°ùØf áeƒeC’G äÉ«cƒ∏°S
 á«ægòdG äGQ~≤dG ™LGôJ ¿CG  ¿ƒãMÉÑdG ~Lhh Gòg .É¡JGP
 âbDƒe  QG~ëfG  iƒ°S  ¢ù«d  πª◊G  IÎa  ∫ÓN  AÉ°ùæ∏d
 á∏Môe »gh ,ïŸG π«µ°ûJ IOÉYEG á«∏ªY ¥É«°S ‘ πN~j
 ‘ á°SGQ~dG  √òg »JCÉJ  .∫GƒMC’G  º¶©e ‘ I~FÉa  äGP
 ¿G~≤a πcÉ°ûe øe »µà°ûJ πeGƒ◊G º¶©e âJÉH âbh
 Éª«a  ,í«ë°üdG  ÒµØàdG  ≈∏Y  IQ~≤dGh  IôcGòdG
 zê~jôJhCG  Ó«‚CG{  É¡JôLCG  á°SGQO  âàÑKCG
 ¿~æd  ‘  å«ª°SôeÉg  ≈Ø°ûà°ùe  øe
 AÉ°ùædG  ïe  ºéM  ¿CG  ,2002  ΩÉY
 Éªc  ,4%áÑ°ùæH  ™LGôJ  πeGƒ◊G
 .á«©£≤ŸG á©°TC’G Qƒ°U äô¡XCG
 ¿ÉãMÉH  √Gô`̀LCG  åëH  ∂dP  RõYh
 å«M  »°VÉŸG  ΩÉ©dG  ¿É«dGÎ°SG
 πeGƒ◊G äÉ¡eC’G AGOCG ¿CG ÉØ°ûàcG
 ‘ ≥°ùàe πµ°ûHh ,CGƒ°SCG  AÉL
 äGQÉ¡ŸGh  IôcGòdG  äGQÉÑàNG
 ¢SÉeƒJ{  ¿CG  ’EG  .á«¡Ø°ûdG
 ~YÉ°ùŸG  Qƒ°ù«ahÈdG  ,z∫ÒH
 ,á«Ñ£dG  ø£°SƒH  á©eÉL  ‘
 Íéæj »JGƒ∏dG AÉ°ùædG ¿CG ~Lh
 ∞YÉ° àJ  Ú©HQC’G  ø°S  ~©H
 ôª©dG  ∫ƒ£H  ø¡©à“  á«fÉµeEG

 .ΩÉY áFÉŸG ≈àM
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..á«HhQhC’G áMÉ°ùdG ≈∏Y GôNDƒe ¬à«eƒéf â©£°S ºéf

 ~MCG zÉeõjQGƒc hOQÉµjQ{ ôFÉ£dG ìÉæédG
»dÉ¨JôÑdG ÖîàæªdG IôbÉÑY

 zÉeõjQGƒc{
 ‘  ~j~ëàdÉHh  ∫É¨JÈdG  ‘  26/9/1983  ~«dGƒe  øe
 ‘  ÚÑYÓdG  ¥ôYCGh  RôHCG  øe  ~©jh  ,záfƒÑ°ûd{  áæj~e
 ≈∏Y É≤HÉ°S É¡«a Ö©d »àdG  áj~fC’G  ™eh É«dÉM ∫É¨JÈdG
  zƒJQƒH{h  záfƒ∏°TôH{h  záfƒÑ°ûd  èæJQƒÑ°S{  QGôZ
 ™FGôdG  ¬FGOCG  ÖÑ°ùH  z¿Ó«e  ÎfCG{  ™e  É«dÉMh  ‹É¨JÈdG
 É‡  á«Ñ£dG  èFÉàædG  º¡©e  ≥«≤–h  áj~fC’G  A’Dƒ`̀g  øe
 Gò¡dh  ä’ƒ£ÑdG  øe  ~j~©dG  ≥«≤–  ≈∏Y  ºg~YÉ°S
 Iôc  ⁄ÉY  ‘ ÒÑc  πÑ≤à°ùe  ¬j~d  ¬fCG  ∫É¨JÈdG  ¬àØæ°U
 ÚÑYÓdG π° aCG øe íÑ°üj ~bh ‹É¨JÈdG ÖîàæŸG ™eh

 .ΩÉjC’G øe Ωƒj ‘

ájhôµdG ¬àjG~H
 Ö©∏j ¿Éc Ée~æY ájhôµdG ¬JÒ°ùe zÉeõjQGƒc{ CG~H
 Ö©∏j  ¿Éch  záfƒÑ°ûd{  áæj~e  ‘  »MGƒ° dG  ~MCG  ‘
 √ƒë°üæa º¡∏° aCG ¿Éc ¬fCG πH ¬FÉb~°UCG ™e RÉà‡ πµ°ûH
 º° fGh ´ƒ°VƒŸG ‘ ôµah …OGƒædG ~MCG ¤EG ΩÉª° f’ÉH
 Ée~æY  ‹É¨JÈdG  záfƒÑ°ûd  ≠æJQƒÑ°S{  áæj~e  …OÉf  ¤EG
 ≥jôØdG ¤EG ¬ª°Vh …OÉædG ¬H ÖéYCG ∂dòHh áæ°S 16 ¿Éc
 ≥jôØdG  Gòg  ™e  ÖYÓdG  ÖgGƒe  äô¡X  ∂dòHh  ∫hC’G
 CG~H ∂dòHh ¬©e ~bÉ©àdG ‘ áj~fC’G øe ÒãµdG âdhÉMh
 Ω~≤dG Iôc ⁄ÉY ‘ Qƒ¡¶dG ‘ ájhôµdG ÖYÓdG IÒ°S

.ÖîàæŸG ™e É«dÉM ÚÑYÓdG π° aCG øe íÑ°UCGh

záfƒÑ°ûd ≠æJQƒÑ°S{ …OÉf ™e
 ¤EG  zÉeõjQGƒc{  º° fG  2001`2000  º°Sƒe  ‘
 Ée~©H  ‹É¨JÈdG  záfƒÑ°ûd  ≠æJQƒÑ°S{  ¬àæj~e  …OÉf
 º¡©e Ö©dh …OGƒædG ~MCG ¤EG ∫ƒN~dÉH ¬FÉb~°UCG ¬ë°üf
 ¬ª°SGƒe  ∫hCG  ‘h  ±G~gCG  6  πé°S  É¡dÓN  IGQÉÑe  95
 ô¡XCGh  IGQÉÑe  15  ∞jOôdG  ≥jôa  ™e  Ö©d  ≥jôa  ™e
 ∂dP  ‘  ÜQ~`̀ŸG  ¬H  ÖéYCGh  π«ªL  πµ°ûH  ¬JGQÉ¡e

 ∫hC’G  ≥jôØ∏d  ¬ª°Vh  z»æ«dƒH  ƒdR’{  âbƒdG
 º¡©e  z2001/2002{  ÊÉãdG  º°SƒŸG  ‘

 ±G~gCG 3 πé°S É¡dÓN IGQÉÑe 28 Ö©dh
 ádƒ£ÑdÉH  RƒØdG  ≈∏Y  ¬≤jôa  ~YÉ°Sh

 á«dÉ¨JÈdG  ôHƒ°ùdG  ¢SCÉch  á«dÉ¨JÈdG
 …~«∏≤àdG º¡ÁôZh ¬°ùaÉæe ΩÉeCG øe
 º¡©e ådÉãdG º°SƒŸG ‘h zƒJQƒH{

 º¡©e  Ö©d  z2003`2002{
 5  πé°S  É¡dÓN  IGQÉÑe  31

 ⁄ ∂``̀ dP º``̀ZQ ±G~````̀gCG
 èFÉàf  ≥jôØdG  ≥≤ëj
 ÜQ~ŸG  ÖÑ°ùH  á«ÑW

 Î°ù°ûfÉe{  ºéæd  ¬cGöTEG  Ω~Y  ‘  áÄ«°ùdG  ´É°VhC’Gh
 zh~`̀dÉ`̀fhQ  ƒfÉ«à°ùjôc{  É«dÉM  …õ«∏‚’G  z~àjÉfƒj
 hOQÉ`̀µ`̀jQ{  π° a  ¬°ùØf  âbƒdG  ‘  zÉ`̀eõ`̀jQGô`̀c{h
 …OÉf  √ƒÑdÉ£a  ÜÉ`̀gò`̀dG  øe  π«MôdG  zÉ`̀eõ`̀jQGƒ`̀c

.º¡«dEG π≤àfG  ∂dP ≈∏Y ≥aGƒa ÊÉÑ°S’G záfƒ°TôH{

 záfƒ∏°TôH{ …OÉf ™e
»fÉÑ°S’G

 ¤EG zÉeõjQGƒc{ π≤àfG z2004`2003{ º°Sƒe ‘
 ¬«æL  ¿ƒ«∏e  6  √Q~b  ≠∏ÑÃ  ÊÉÑ°S’G  záfƒ∏°TôH{  …OÉf
 záfƒÑ°ûd  ≠æJQƒÑ°S{  ΩC’G  …OÉf  øe  ÉeOÉb  »æ«dÎ°SEG
 6  πé°S  É¡dÓN  IGQÉÑe  21  º¡©e  Ö©dh  ‹É¨JÈdG
 ™e  Éª‚  ¬°ùØf  ¢Vôa  ‘  π°ûa  ¬æµdh  §≤a  ±G~`̀gCG
 21 §≤a ~MGh º°Sƒe º¡©e Ö©dh zÊƒdÉàµdG{ ≥jôØdG
 ÖYÓc IGQÉÑe 11h »°SÉ°SCÉc äÉjQÉÑe 10 É¡æe IGQÉÑe
 ‘  ™«HÉ°SC’G  ôNBG  ‘h  §≤a  ±G~gCG  6  πé°Sh  •É«àMG
 áHÉ°UEG ¤EG ‹É¨JÈdG ÖYÓdG ¢Vô©J á«fÉÑ°S’G ádƒ£ÑdG
 ™eh …OÉædG  ™e ÒãµdG  ¬àØ∏c »æª«dG  á∏LQ ‘ IÒ£N
 ‘  √OÓH  ‘  Öîàæe  ™e  Ö©∏j  ⁄  å«M  √OÓH  Öîàæe
 áæ°S  21  `dG  ø°ùdG  â–  á«HhQhC’G  ·C’G  ¢SCÉc  ádƒ£H
 ΩÉY  √~∏H  ‘  áeÉ≤ŸG  ÉHhQhCG  ·CG  ¢SCÉc  Ö©∏j  ⁄  É° jCGh
 âbƒdG  ∂dP  ‘  záfƒ∏°TôH{  ÜQ~ŸG  π©L  É‡  2004
 øe  ~j~©dG  äCG~``̀Hh  ¬æY  AÉæ¨à°S’G  ‘  zOQÉ`̀µ`̀ jQ{
 záfƒ∏°TôH{ …OÉf øe zÉeõjQGƒc{ Ö∏£H á«ŸÉ©dG áj~fC’G
 Ω~b …òdG ‹É¨JÈdG zƒJQƒH{ …OÉf º¡æ«H øe ÊÉÑ°S’G
 ,zƒµjO{ πHÉ≤e zÉeõjQGƒc{ AGöûd záfƒ∏°TôH{ `d ¢VôY
 ,∫É¨JÈdG ¤EG IOƒ©dÉH É©æà≤e øµj ⁄ zÉeõjQGƒc{ øµdh
 á«∏jƒL  6  ‘h  ,ÚM  ~©H  ¬jCGQ  ÒNC’G  ‘  ∫~H  ¬æµdh

 á≤Ø°U â¨∏H ~bh zƒJQƒH{ …OÉf ‘ ¬Á~≤J ” 2004
.»æ«dÎ°SEG ¬«æL ÚjÓe 6 ¬dÉ≤àfG

 zƒJQƒH{ …OÉf ™e
»dÉ¨JôÑdG

 ¤EG  zÉeõjQGƒc{  º° fG  2005`2004  º°Sƒe  ‘
 ‹É¨JÈdG  zƒJQƒH{  É¡«a  ~dh  »àdG  ¬àæj~e  ËôZh  …OÉf
 6 ÉgQG~≤e á≤Ø°üH ÊÉÑ°S’G záfƒ∏°TôH{ …OÉf øe ÉeOÉb
 IGQÉÑe 87  ‹GƒM º¡©e Ö©dh »æ«dÎ°SEG  á«æL ÚjÓe
 ∫hCG  ‘  zÉeõjQGƒc{  CG~`̀ Hh  Éa~g  16  πé°S  É¡dÓN
 ΩÉeCG  á«dÉ¨JÈdG  ôHƒ°ùdG  ¢SCÉc  ‘  ≥jôØdG  ™e  ¬d  IGQÉÑe
 ¬JOÉbh ±G~gC’G ∫hCG  π«é°ùàH zÉµ«ØæH{
 ájG~H ‘h ádƒ£ÑdÉH RƒØ∏d
 ¤EG  ‹É¨JÈdG  …Qh~dG
 ÖYÓdG  Ö©d  ¬àjÉ¡f
 IGQÉÑe 32 ‹É¨JÈdG
 5  πé°S  É`̀¡`̀dÓ`̀N
 øµdh á∏«ªL ±G~gCG
 ‘ A~``̀ Ñ``̀ dG π`̀ Ñ`̀ b
 ™e  Ö©d  Å°T  πc
 ¢SCÉc ádƒ£H ‘ …OÉædG
 ΩÉY  áj~fCÓd  ⁄É`̀©`̀dG
 RƒØ∏d  ºgOÉbh  2004
 ¿Éc  ¬``̀fC’  ádƒ£ÑdÉH
 Iô◊G  äÉHö dG  ~°ùj
 πµ°ûH  AGõ`̀ ÷G  äÉ`̀Hö`̀Vh
 ÊÉãdG  º°SƒŸG  ‘h  ™`̀ FGQ
 z2006`2005{  º¡©e
 ≥jôØdG ‘ ÖY’ π° aCG ¿Éc
 ádƒ£ÑdG  ádƒ£H  º¡©e  ≥≤Mh
 ∫É¨JÈdG  ¢SCÉch  á«dÉ¨JÈdG
 Ö`̀Y’ ¬``̀ fCG º``̀ ZQh
 ¿CG  ’EG  Üƒ`̀ gƒ`̀ e
 ÉÑ«Y  ∑É`̀æ`̀g  ¿É``c
 á«MÉædG  ƒ`̀gh  ¬«a
 øµdh  á«YÉa~dG
 É¡∏M ” á∏µ°ûŸG √òg
 ƒc{ ÜQ~ŸG πÑb øe
 º°SƒŸG ‘h z¢ùfÉjQOG

 º¡©e  å`̀ dÉ`̀ ã`̀ dG
 z2007`2006{
 º`̀ ¡`̀ ©`̀ e ≥```̀≤```̀M
 á«dÉ¨JÈdG ádƒ£ÑdG
 íÑ°UCGh ~j~L øe
 Ú◊G  ∂``dP  ø`̀ e
 º‚  zÉeõjQGƒc{

 AÉª°ùdG  ‘  ™£°ùj
 ⁄É©dG  AÉëfCG  πc  ‘
 øe  ÒãµdG  ¬àÑdÉWh
 º¡æ«H  øe  á`̀j~`̀fC’G

 ∫É```̀jQ{ …OÉ````̀f
 z~````̀jQ~````̀e

 ÊÉ`̀Ñ`̀°`̀S’G
 …OÉ``̀ f  h

 Î````̀fCG{

.á≤Ø°üdÉH RÉa …òdG ‹É£j’G z¿Ó«e

z¿Ó«e ôàfCG{ ≈dEG ¬dÉ≤àfG
 zƒJQƒH{ …OÉf ø∏YCG ,»°VÉŸG ÈªàÑ°S ô¡°T ∫ÓNh
 ÎfEG{ ¤EG  zÉeõjQGƒc hOQÉµjQ{ ‹É¨JÈdG ìÉæ÷G ∫É≤àfG
 .hQhCG ¿ƒ«∏e 25`H äQ~b á≤Ø°U ‘ ,‹É£jE’G z¿Ó«e
 zƒJQƒH{ á¨dÉÑe ÖÑ°ùH π°ûØdÉH IO~¡e á≤Ø°üdG âfÉch
 ’EG ,zÎfEG{ ∂dÉe z»JGQƒe ƒª«°SÉe{ Ö°ùëH ¬ÑdÉ£e ‘
 zÎfC’G{ ÈLCG ≥jôØdG ÜQ~e zƒ«æjQƒe …RƒL{ QGöUEG ¿CG
 ™e ~bÉ©à∏d z¿Ó«e ÎfEG{ ≈©°S ~bh .á≤Ø°üdG º°ùM ≈∏Y
4- á≤jôW ≥«Ñ£J ≈∏Y zƒ«æjQƒe{ I~YÉ°ùŸ zÉeõjQGƒc{
 ìÉæ÷G ≈∏Y ‹h~dG ‹É¨JÈdG ácQÉ°ûe ô¶àæj PEG  ,3-3

.z»æ«°ùfÉe ƒæ«àfÉeCG{ »∏jRGÈ∏d ÓHÉ≤e øÁC’G

»dÉ¨JôÑdG ÖîàæªdG ™e
 Öîàæe  ¤EG  ‹É¨JÈdG  ÖYÓdG  º° fG  ,2003  ΩÉY  ‘
 h  á≤HÉ°ùdG  áj~fC’G  ™e  ¬e~≤j  ¿Éc  …òdG  AGOC’G  ~©H  √OÓH
 ΩÉeCG  IGQÉÑe  ∫hCG  º¡©e  Ö©dh  √õcôe  ‘  á«dÉ©dG  ¬JGQÉ¡e
 ¬YƒLQ  ÖÑ°ùH  ÒãµdG  Ω~≤j  ⁄  º¡æµdh  »Ø«dƒÑdG  ÖîàæŸG
 ÊÉÑ°S’G záfƒ∏°TôH{ …OÉf ‘ É¡æe ≈fÉY »àdG áHÉ°UE’G øe
 ádƒ£H  ‘ √OÓH  Öîàæe  ™e  Ö©∏d  √QÉ«àNG  ºàj  ⁄  É¡ÑÑ°ùHh
 ‘ ≈Y~à°ùj ⁄ É° jCGh áæ°S 21`dG ø°S â– ÉHQhCG ·CG ¢SCÉc
 ºZôdG  ≈∏Yh  2004  ΩÉY  √~∏H  ‘  áeÉ≤ŸG  ÉHhQhCG  ·CG  ádƒ£H
 ~j~L øe z…Q’ƒµ°S{ ‹É¨JÈdG ÜQ~ŸG √ÉY~à°SG ∂dP øe
 ºg~YÉ°Sh  á«°VÉŸG  2006  ⁄É©dG  ¢SCÉc  äÉ«Ø°üJ  ‘ Ö©∏d
 Ée~æY  2006  É«fÉŸCG  ∫Éj~fƒe  ¤EG  πgCÉàdG  ≈∏Y  ÒÑc πµ°ûH
 áé«àæH  äÉ«Ø°üàdG  ‘ É«cÉaƒ∏°S Öîàæe ≈∏Y RƒØ∏d  ºgOÉb
 ¬«Y~à°ùj ⁄ ⁄É©dG ¢SCÉc ¤EG ∫É¨JÈdG πgCÉJ ~©H øµdh z0`2{
 ÒgÉª÷G  âéàMG  ~bh  ádƒ£ÑdG  ‘ ácQÉ°ûª∏d  z…Q’ƒµ°S{
 øµdh √QÉ«àNG  Ω~©d zƒJQƒH{ …OÉf  ÒgÉªL kká°UÉNh I~°ûHh
 â°ùjh{  …OÉf  ÖY’  QÉ«àNG  Gƒ∏° a  ÒgÉª÷G  øe  ôNCG  AõL

 Ée  Gògh  z»JQƒe  GƒH  ¢ùjƒd{  kÉ≤HÉ°S  zΩÉ¡dƒa{h  ‹É◊G  zΩÉg
 ¬YÉÑWh zÉeõjQGƒc{ á«°üî°T ¿CG ì qöUh ,z…Q’ƒµ°S{ ¬∏©a

.á«dÉ¨JôH á«°üî°T π° aCG √QÉ«àNG ºZQ Öîàæª∏d í∏°üJ ’

ÖYÓdG äGRÉéfG
 …OÉf ™e Iôe  äGôe çÓK ‹É¨JÈdG ádƒ£ÑdG ≥≤M `
 ,2002`2001  º°Sƒe  ‹É¨JÈdG  záfƒÑ°ûd  ≠æJQƒÑ°S{
 2006`2005 º°Sƒe ‹É¨JÈdG zƒJQƒH{ …OÉf ™e ÚJôe

.2007`2006 º°Sƒe h
 …OÉf ™e Iôe ÚJôe á«dÉ¨JÈdG ôHƒ°ùdG ¢SÉc ≥≤M `
 2002`2001 º°Sƒe ‘ ‹É¨JÈdG záfƒÑ°ûd ≠æJQƒÑ°S{
 `2004  º°Sƒe  ‘  ‹É¨JÈdG  zƒJQƒH{  …OÉf  ™e  Iôeh

.2005
 …OÉf  ™e  Iôe  ,äGôe  çÓK  ∫É¨JÈdG  ¢SCÉc  ≥≤M  `
 `2002  º°Sƒe  ‘  ‹É¨JÈdG  záfƒÑ°ûd  ≠æJQƒÑ°S{
 º°Sƒe ‘ ‹É¨JÈdG zƒJQƒH{ …OÉf ™e ÚJôeh ,2003

.2006`2005  º°Sƒeh  2005`2004
 ™e I~MGh Iôe ∫Éàææ«àfƒcÎfCG  ¢SCÉc ádƒ£H ≥≤M `

.2005`2004 º°Sƒe ‹É¨JÈdG zƒJQƒH{ …OÉf

 ±ô©j ’ ÒãµdG
 hOQÉµjQ{ ‹É¨JÈdG ÖYÓdG

 zƒJôH{ …OÉf ™e ¬≤dCÉJ ºZQ zÉeõjQGƒc
 √ô¶àæj ,‹É¨JÈdG ÖîàæŸGh ‹É¨JÈdG

 äÓé°S ‘ ÚÑYÓdG IôbÉÑY øe íÑ°üd ÒãµdG
 Ö©d .ΩÉY πµ°ûH ⁄É©dG ‘h ‹É¨JÈdG ÖîàæŸG

 Öîàæe ™eh áØ∏àîŸG áj~fC’G øe ~j~©dG ™e
 á∏«ªL äGAÉ£Y ≈£YCGh RÉà‡ πµ°ûH √OÓH

 ≥«≤–h RƒØdG ≈∏Y ¬≤jôa ä~YÉ°S
 .º¡©e áÑ«W èFÉàf

á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG
.zhOQÉfôH Éª°ùjQGƒc …OGQ~fCG hOQÉµjQ{ : º°S’G
.záfƒÑ°ûd{ áæj~e ‘ ∫É¨JÈdG : IO’ƒdG ¿Éµe

.1983/9/26 : IO’ƒdG ïjQÉJ
ΩGôZƒ«∏c 76 :¿RƒdG

áæ°S 23 :ôª©dG
º°S 173 :∫ƒ£dG

 záfƒÑ°ûd èæJQƒÑ°S{ :É¡«a Ö©d »àdG ájOÉfC’G
.‹É¨JÈdG zƒJQƒH{ ` ÊÉÑ°S’G záfƒ∏°TôH{ ` ‹É¨JÈdG

.z¿Ó«e ÎfCG{ :‹É◊G …OÉædG
 .øÁCGh ô°ùjCG ìÉæL :õcôŸG
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فهمي  حامت  النجمان  اأحيا 
اأقيم  واإي�ضاف حفال غنائيا كبريا 
يف مقر كلية التجارة بجامعة عني 
"كلمتنا"  �ضم�س  من تنظيم جملة 
نف�ضك  "احرتم  حملتهم  مل�ضاندة 

.. ل�ضه فيكي رجالة يا م�رش".
اأقيم احلفل ظهرية م�ضاء اول ام�س 
اخلمي�س  يف مقر اجلامعة، وه� 
�ضمن مهرجان فني اأقامته املجلة 
اأيام مل�ضاندة  ثالثة  ا�ضتمر ملدة 
حملتهم �ضد التحر�س بالفتيات.

يف  املطربني  وج�د  ت�ضبب  وقد 
خارج  املرور  ت�قف  ايل  احلفل 
مقر اجلامعة يف منطقة العبا�ضية 
متامًا، كما ا�ضطر م�ضئ�يل االأمن 
فتح االأب�اب اأمام تدفق الطلبة من 

كليات حق�ق واإعالم و�ضيدلة.
امل�رشح   على  اإي�ضاف  و�ضعد 
ع�رشا،  الرابعة  ال�ضاعة  قرابة 
األف من طلبة   50 من  اأكرث  ليجد 
وقد   ، اإنتظاره  يف  اجلامعة 
يغني  وه�  معه  كلهم  تفاعل�ا 
اأغانيه مثل "معاه قلبي" و"عندي 
و"حبينا  منك"  و"اأنا  فيكي"  اأمل 
.وقام  �ض�ا".  و"تيجي  بع�س" 
واملنظمني،  اجلمه�ر  بتحية 
معنى  اأهمية  على  للح�ض�ر  واأكد 
�ضائال:  اجلمه�ر  وداعب  احلملة، 

م�رش؟"  يا  رجالة  فيكي  "ل�ضه 
واحد  نف�س  يف  الطلبة  له  فهتف 

"اأي�ة" و�ضفق�ا له.
واأنهى اإي�ضاف فقرته يف اخلام�ضة 
انتظاره،  يف  فهمي  حامت  ليجد 
وج�د  املعجبني  وا�ضتغل 
االإثنني �ض�يا ليتجمع�ا ح�لهما 
معهما  لهم  �ض�ر  على  للح�ض�ل 

�ض�يًا.
امل�رشح  على  حامت  �ضعد  ثم 
ليجد  والن�ضف  اخلام�ضة  قرابة 
ب��ضرتاته  يحمل�ن  احلا�رشين 
معه  وتفاعل�ا  با�ضمه،  ويهتف�ن 

وه� يغني لهم اأغانيه مثل "بحبك 
من  و"م�س  عليك"  و"كالمي  اأوي" 
و"�ضدقيني"  و"بيدق قلبي"  حقك" 

و"من كام ي�م".
 بعدها نزل حامت من على امل�رشح 
اأكرث من اجلمه�ر، وه�  ليقرتب 
اجلامعة  اأمن  فريق  وجده  ما 
خا�ضة  ال�ضع�بة  يف  غاية  اأمر 
حاول  الذي  اجلمه�ر  تدفق  مع 
ولكنهم  حامت،  اإىل  ال��ض�ل 
اأعادوه ب�رشعة ف�ق امل�رشح من 

جديد وال�ضيطرة على امل�قف.

حامت فهمي وإيساف يساندون محلة
 »لسه فيكي رجالة يا مصر«

احمد بدير يتربع باأجر ليلة عر�س

بدير  اأحمد  الفنان  ا�ضتاأنف 
"مر�ضي  م�رشحيته  عر�س 
م�رشح  على  كر�ضي"  عاوز 
ت�قفها  بعد  الريحاين 
ب�ضبب  املا�ضي  اال�ضب�ع 
الفنان  الفرقة  مدير  ا�ضابة 
قلبية  باأزمة  خليفة  �ضالح 
احلياة  اثرها  على  فارق 
قد  الراحل  الفنان  وكان   ،
نقل اىل م�ضت�ضفى اجلنزوري 
اال�ضعافات  له  واجريت 
م�ضيئة  نفذت  ولكن  الالزمة 

الله .
من جانبه قررالفنان احمد بدير التربع باأجره عن ليلة عر�س 
ل�ضالح ا�رشة مدير الفرقة .. امل�رشحية تاأليف اأحمد االبياري 
وي�ضارك يف بط�لتها �ضعبان عبد الرحيم وعماد ر�ضاد وريهام 

�ضعيد
يف  بدير  اأحمد  م�رشحيات  كاأغلب  �ضيا�ضي  امل�رشحية  م�ضم�ن 
ال�ضن�ات االأخري وفيها يطالب ا�ضحاب املنا�ضب بعدم التم�ضك 
خلدمة  اجلديدة  الدماء  امام  الفر�س  وترك  ط�يلة  لفرتة  بها 
املجتمع دون ان ينتظروا املقابل واالبتعاد عن اال�ضتيالء على 

ارا�ضي الدولة وعدم اهدار حق�ق الغالبة واملقه�رين .

 هيفاء وهبي تعرتف بق�صة حب..
 وتنتظر الزواج قريبا

لي�ضت  مالب�ضها  اإن  هيفاء  قالت   
عارية بل عادية جدا، واإن الكثري 
لبنان،  ترتديها يف  الفتيات  من 
ثقافة  بلد  لكل  اأن  اإىل  م�ضرية 
خمتلفة عن غريه مل تنكر النجمة 
اأنها  وهبي  هيفاء  اللبنانية 
تعي�س ق�ضة حب عارمة، متمنية 
اأن تكلل بالزواج  يف ال�قت ذاته 
قريبا، معللة عدم اإخفائها للخرب 
باأن "عي�نها تف�ضحها، فيكفي اأن 
ينظر لها جمه�رها، حتى ي�ضعر 

بذلك".
اجلزء  يف  وهبي  هيفاء  وقالت 
برنامج  مع  ح�ارها  من  الثاين 

"�ضهرة مع جنم" على قناة زووم الف�ضائية اجلمعة 28 ن�فمرب/
ت�رشين الثاين: اإنها ال تعاين من الظلم على االإطالق، فهي دائما 

ما تاأخذ حقها بنف�ضها.
واعتربت اأن جمه�رها يح�رش خ�ضي�ضا لال�ضتمتاع باأغنياتها، 
ولي�س كما يق�ل البع�س لي�ضاهد اإغرائها؛ الأن ذلك ال ميكن اأن 
يف  و�ضعتها  التي  ال�ضائعات  وهاجمت  امل�رشح،  على  يحدث 

�ض�رة غري �ضحيحة اأمام الراأي العام.

الإحياء  هيفاء  و  نان�صي  و  الي�صا  بني  مفاو�صات   
حفالت راأ�س ال�صنة

ال تزال �ضافكي املنريي رئي�س 
للمن�عات"  اليف  "نايل  قناة 
جتري مفاو�ضات مكثفة مع كل 
عجرم  نان�ضي  املطربات  من 
واإلي�ضا وهيفاء وهبي من خالل 
للح�ض�ل  اأعمالهم  مديري 
علي  اإحداهن  م�افقة  علي 
االأقل الإحياء حفل راأ�س ال�ضنة 
امليالدية.واإن كان من املرجح 
مطربة  علي  احلفلة  ت�ضتقر  اأن 

واحدة ب�ضبب رغبة كل منهن يف اأن حتيي احلفل منفردة. خا�ضة 
اأن نان�ضي واإلي�ضا تكهرب اجل� بينهما يف الفرتة املا�ضية ب�ضبب 
كنعان  نادية  املخرجة  مع  اتفاقها  اإلي�ضا  اإلغاء  عن  تردد  ما 
اأن وقعت عقدًا مع نان�ضي �ضابقًا  اأغنياتها بعد  اإحدي  لت�ض�ير 

علي امل�عد املبدئي الذي حددته مع اإلي�ضا. 

ال�ضينمائى  دبى  مهرجان  اختار 
املثري  "دبلي�"  فيلم  الدوىل 
افتتاح  ليلة  فى  لعر�ضه  للجدل 
املهرجان.  من  اخلام�ضة  الدورة 
الرئي�س  حياة  الفيلم  ويتناول 
االأمريكى ج�رج دبلي� ب��س وه� 
من اإخراج اأوليفر �ضت�ن الذى من 
االفتتاح  حفل  يح�رش  ان  املقرر 
حماولة  باأنه  الفيلم  وي�ضف 
فى  املثرية  االأحداث  لتتبع 
حياة الرئي�س االأمريكى يقدم من 
خاللها �ض�را من ك�الي�س حياة 

ب��س ال�ضخ�ضية وال�ضيا�ضية.
جن�م  من  نخبة  الفيلم  وي�ضم 
ج��س  راأ�ضهم  على  ه�لي�ود 
برولني فى دور الرئي�س االأمريكى 
ل�را  دور  فى  بانك�س  واأليزابيث 
فى  درايف��س  وريت�ضارد  ب��س 
دور ديك ت�ضينى وثاندى ني�ت�ن 
اىل  راي�س  ك�ندليزا  دور  فى 
اأ�ضل  من  االأمريكى  املمثل  جانب 
عربى �ضيد بدرية الذى كان �ضيف 
الدوىل  ال�ضينمائى  دبى  مهرجان 
اأمريكى  فيلم  له  وعر�س   2007
"دبلي�"  فيلم  فى  ويلعب  �رشقى 
الراحل  العراقى  الرئي�س  دور 

�ضدام ح�ضني.
وكان اأوليفر �ضت�ن قد بداأ م�ض�ار 
حني   1995 فى  الروؤ�ضاء  اأفالم 
"دبلي�"  اأن  اإال  نيك�ض�ن  فيلم  قدم 

االأول  العمل  ه� 
عن رئي�س اأمريكى 
�ضدة  فى  يزال  ما 
وه�  الرئا�ضة 
الكثري  اأثار  ما 
الفعل  ردود  من 
بة  ر ملت�ضا ا
ال�اليات  فى 

املتحدة.
ذاته،  االإطار  وفى 
اللجنة  ك�ضفت 
املنظمة ملهرجان 
ال�ضينمائى  دبى 
اأ�ضماء  عن  الدوىل 

وال�ضخ�ضيات  ال�ضينما  جن�م 
تاأكد  ممن  البارزة  العاملية 
الدورة  فى  للم�ضاركة  ح�ض�رهم 
ال�ضهر  اإقامتها  املقرر  اجلديدة 

املقبل.
خمرجني  القائمة  وت�ضم 
من  وممثلني،  وكتابا  ومنتجني 
ه�لي�ود  جن�م  من  عدد  بينهم 
ونيك�ال�س  فريزر،  بريندان  مثل 
روفن  ت�ضارلز  واملنتج  كيج 
نايت"،  دارك  "ذا  اأفالم  "�ضاحب 
و"ذا  بيجينز"،  و"بامتان 
�ضيت�ضلم  الذى  جرمي""،  بروذرز 
ال�ضينمائية  ال�ضخ�ضية  جائزة 
ملهرجان دبى ال�ضينمائى الدوىل 
حايك،  �ضلمى  اإىل  اإ�ضافة   2008

لينى  ول�را  هاون،  وج�لدى 
ال�ضجادة  على  �ضيتاألقن  الالتى 
�ضد  "�ضينما  اأم�ضية  فى  احلمراء 

االإيدز دبي". 
على  املهرجان  جمه�ر  و�ضيك�ن 
جن�م  اأبرز  من  نخبة  مع  م�عد 
كارمن  منهم  العربية،  ال�ضينما 
و�ضمري  غامن،  و�ضمري  لب�س، 
ويحيى  راتب،  وجميل  �ضربي، 
الفخراين، وه�ضام �ضليم، و�ضعيد 
اجلزائري،  و�ضباح  �ضالح، 
وتّيم  ف�اخرجي،  و�ضالف 
ح�ضن، و�ضامر امل�رشي، وجمال 
عبد  �ضعاد  اخلليج  �ضليمان.ومن 
وعبد  املن�ض�ر،  وحممد  الله، 
العلي  وطارق  العقل،  الرحمن 
العزيز  وعبد  الق�ضبي،  ونا�رش 

جا�ضم، وغامن ال�ضليطي.

»جورج بو�س« يفتتح مهرجان دبى ال�صينمائى الدويل
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"ح�ضن  امل�رشي  الفيلم  ح�ضل 
اأح�ضن  جائزة  على  ومرق�س" 
�ضيناري� يف مهرجان ك�االالمب�ر 
ال�ضينمائي الدويل ، بينما خرج 
من  دول"  البيبي  "ليلة  فيلم 
اأية  على  يح�ضل  ومل  املناف�ضة 
املهرجان  ج�ائز  من  جائزة 
الذي اختتم فعالياته باالأم�س .

 واأكد م�ؤلف الفيلم ال�ضيناري�ضت 
"ي��ضف معاطي" لقناة احلياة اأن 
بالن�ضبة  مفاجاأة  كانت  اجلائزة 
جائزة  اأت�قع  مل   : وقال   ، له 
خا�ضة   ، لل�ضيناري�  املهرجان 
نا�س  تعجب  ال  اأفكارنا  الأن 
مل  لهذا   ، اخلارج  يف  كثريون 
من  االإطالق  على  جائزة  اأت�قع 
جدًا  �ضعدت  ولكني   ، البلد  هذا 
اعتربها  التي  باجلائزة  بف�زنا 
امل�رشيني  كل  �ضدر  على  و�ضام 
واأبطاله  للفيلم  كبري  وتقدير   ،

وخمرجه .
متحدثًا   – معاطي  واأ�ضاف 
احلياة  لربنامج  الهاتف  عرب 
الي�م - : هذه اجلائزة اأعتز بها 
كثريًا ، وخا�ضة الأنها جاءت من 
 ، ماليزيا  من  كبري  اإ�ضالمي  بلد 
به  ويهتم�ن  الفن  يقدرون  وهم 
اجلائزة  بهذه  ف�زنا  ومعنى   ،
اأ�ضبح  امل�رشية  ال�ضينما  اأن  ه� 
خا�ضة   ، كبري  دويل  �ضدى  لها 
واأننا كرمنا يف مهرجانات دولية 
وعاملية عديدة ويف اأكرث من بلد 

اأوروبي ".
اجلماهريي  الفعل  رد  وح�ل 
 ، الفيلم  بخ�ض��س  ماليزيا  يف 

يق�ل معاطي : احلقيقة مل اأح�رش 
عماد  اأ�ضتاذ  ولكن   ، املهرجان 
املهرجان  فعاليات  ح�رش  اأديب 
ح�ضن  فيلم  عر�س  وح�رش   ،
القاعة  اأن  يل  وقال   ، ومرق�س 
وب�ضكل  بالنا�س  ممتلئة  كانت 
 ، املعتاد  غري  على  جدًا  كبري 
عندما  كثريًا  ي�ضحك�ن  وكان�ا 
بالفنان  اخلا�ضة  امل�ضاهد  تاأتي 
اأرجع  واأنا   ، اإمام  عادل  الكبري 
بطلي  لك�ن  الكبري  احل�ض�ر  هذا 
القطبني املهمني وهم  الفيلم هم 
 ، ال�رشيف  وعمر  اإمام  عادل 

والذي ال يعرفه النا�س اأن النجم 
الكبري عادل اإمام له جمه�ر كبري 
يعرف�نه  وهم  ماليزيا  يف  جدًا 

جيدًا ويتابع�ن اأعماله كلها ".
كالمه  معاطي  ي��ضف  واأنهى 
مهرجان  جائزة  اأهدي   : بالق�ل 
ك�االالمب�ر لكل ال�ضعب امل�رشي 
الأنه ه� ملهمي  يف كل كتاباتي ، 
وملهمًا الأفكاري التي ا�ضتمدها من 
واأفراحهم   وطم�حاتهم  اأحالمهم 
ولهذا   ، واأحزانهم  وانك�ضاراتهم 

هم االأوىل باجلائزة

يو�صف معاطي : مل اأتوقع جائزة ال�صيناريو الأن اأفكارنا ال تعجب غرينا

»ح�ضن ومرق�س« يفوز بجائزة ال�ضيناريو يف كواالالمبور
فلة تتحدى نف�صها باألبوم خليجي

املطربة  ت�ضع 
فلة  اجلزائرية 
النهائية  اللم�ضات 
اأحدث  على 
الغنائية  الب�ماتها 
كامل  ب�ضكل  وي�ضم 
اخلليجي  الل�ن 
12اأغنية  وي�ضم 
كتب كلماتها �ضعراء 
منهم  اململكة  من 
بن  اإبراهيم  ال�ضاعر 

�ض�اد.

واأكده ملحن االألب�م يحيى عمراأن �ض�ت املطربة فلة من االأ�ض�ات 
املهمة يف العامل العربي ودخ�لها اإىل الل�ن اخلليجي باألب�م 
كامل ه� حتد وا�ضح و�ضيلم�س اجلمه�ر مدى اهتمام هذه الفنانة 

باأدق تفا�ضيل عملها، ح�ضب �ضحيفة " الريا�س" ال�ضع�دية .

األبوم ح�صني اجل�صمي اجلديد ليلة راأ�س ال�صنة

املطرب  �رشح 
ح�ضني  االإماراتي 
اجل�ضمي اإنه �ضيطرح 
الغنائي  األب�مه 
راأ�س  ليلة  اجلديد 
امليالدية،  ال�ضنة 
مع  تزامنا  وذلك 
انطالق حفالت راأ�س 

ال�ضنة.

اجل�ضمي  واأ�ضار 
مع  تعاون  اأنه  اإىل 
االأ�ضماء  من  عدد 

املهمة يف االألب�م، ورف�س اجل�ضمي حتديد عدد االأغاين واأ�ضماء 
ب�ضبب  اجلديد  األب�مه  يف  له  املرافقني  وامللحنني  ال�ضعراء 
تاليف االإحراجات، حيث اأكد اأن االألب�م اإىل اآخر حلظة قد يخ�ضع 
التي  االأعمال  اأف�ضل  اإىل  ال��ض�ل  اأجل  من  واالإ�ضافة  للتعديل 
 " ال�طن   " االألب�م، ح�ضب �ضحيفة  اأن ي�ضتمل عليها  يرغب يف 

ال�ضع�دية .

تراث �صيد دروي�س ومكاوي يف "براويز"

فرقة"  تقيم 
بقيادة  براويز" 
اأحمد  املطرب 
�ضالح حفاًل غنائيًا 
مبركز طلعت حرب 
التابع  الثقافى 
التنمية  ل�ضندوق 
برئا�ضة  الثقافية 
اجلندى  ح�ضني  د. 
ال�ضابعة  فى  وذلك 
اطار  فى  والن�ضف 
الذى  الربنامج 
ال�ضندوق  اعده 
مراكز  من  عدد  فى 

فى  والفنى  الثقافى  ال�عى  ن�رش  بهدف   ، له  التابعة  االبداع 
املناطق ال�ضعبية.

فرقة "براويز"مك�نة من 12 ع�ض� ، تقدم م��ضيقى �رشقية ن�بية 
اأغنيات  من  عدد  احلفل  برنامج  يت�ضمن  و  غربية،  بت�زيعات 
بحر  �ضمنهم  ومن  وامللحنني  املطربني  لكبار  الن�بى  الرتاث 
الرتاث  اأغنيات من  الفرقة  تقدم  واأحمد منيب كما  اب� جري�ضة 

ال�رشقى لكال من �ضيد دروي�س و �ضيد مكاوى .

ال�ض�ري  واملمثل  املنتج  ك�ضف 
بدء  عن  النقاب  اإبراهيم  فرا�س 
العمل يف م�رشوعه الفني اجلديد 
الإنتاج م�ضل�ضل تليفزي�ين يتناول 
حياة ال�ضاعر الفل�ضطيني الراحل 
حمم�د دروي�س يعكف على كتابته 

حاليا ال�ض�ري ح�ضن ي��ضف .

بدور  �ضيق�م  اإنه  اإبراهيم  وقال 
امل�ضل�ضل  يف  الراحل  ال�ضاعر 
الذي من املقرر اأن يحمل عن�ان 
"ظل الغياب" م��ضحا اأنه مل يتم 
اأن  وتقرر  خمرجه  اختيار  بعد 
يتم ت�ض�يره يف العديد من املدن 
عا�س  التي  والعاملية  العربية 
 " �ضحيفة  ح�ضب  دروي�س،  فيها 

اجلزيرة " ال�ضع�دية .

اأجد  مل  ال�ض�ري  املمثل  واأ�ضاف 
دروي�س  �ضخ�ضية حمم�د  من  اأهم 
الأقدم عنها عماًل فنيًا على م�ضت�ى 
ال�ضاعر  الأن  وفنيًا  فكريًا  عاٍل 

ال�ضيا�ضة  يف  اأثر  الكبري  العربي 
بقدر ما اأثر يف الثقافة.

ي��ضف  الكاتب ح�ضن  اأن  واأو�ضح 
بداأ فعليًا يف ر�ضد تاريخ دروي�س 
مع جمم�عة من املتخ�ض�ضني يف 
قبل  وال�ضيا�ضة  واالأدب  ال�ضعر 
البدء يف �ضياغته دراميًا يف ن�س 
ي�ضلح تليفزي�نيًا، م�ضريًا اإىل اأن 

الفرتة الزمنية املقرر ر�ضدها يف 
حياة ال�ضاعر مل تتحدد بعد .

�ضيتم  امل�ضل�ضل  اأن  واأ�ضاف 
ت�ض�يره يف الكثري من الع�ا�ضم 
والقاهرة  وعمان  دم�ضق  بينها 
وت�ن�س وباري�س ولندن باعتباره 

يتناول �ضخ�ضية عاملية.

مسلسل عن حياة “حممود درويش”
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حدث  حاول 
االعتداء  اإماراتي 
جن�ضيًا على �ضقيقه 
يتجاوز  مل  الذي 
ال�ضاد�س  عامه 
قّرر والده  وعندما 
اأّمه  اإىل  ت�ضليمه 
منذ  طّلقها  التي 
لرعايته  فرتة 
االبن  من  كان  ما 
االعتداء  �ض�ى 
بال�ضكني  عليها 
اأثر  على  فاأُدخل 
الرعاية  دار  ذلك 
يف  االجتماعية 

الفجرية.
والد  وو�ضف 
 16 ع"  "م.  احلدث 
�ضل�كيات  عامًا، 
عنيفة  باأنها  ابنه 

يبق  مل  اأنه  اإىل  م�ضريًا  و�ضاذة، 
اأمامه �ض�ى اللج�ء اإىل ال�رشطة، 
�ضل�كه  تغيري  من  يئ�س  بعدما 
الذي بات م�ضدر قلق وخطرًا على 
م�ضكلة  اأن  واأو�ضح  اأ�رشته.  اأفراد 
ول�س  عاق  اأنه  يف  تتمثل  ابنه 
وعدواين، وما اإن ينته من م�ضكلة 
حّتى يدخل يف اأخرى، فيهرب مع 
وي�رشق  املدر�ضة،  من  اأ�ضدقائه 

ال�ضيارات .
دار  مديرة  اأّكدت  ناحيتها  من 
الفجرية  االجتماعية يف  الرعاية 

اأول  هذه  اأن  هالل،  �ضعيد  م�زة 
حالة من ن�عها ت�اجهها الدار، 
ع�امل  اإىل  االنحراف  مرجعة 
ال�ازع  "غياب  اأهمها  بيئية، 
يكن  مل  االبن  اإن  حيث  الديني، 
اإ�ضافة  ال�ضالة.  �ضيئا عن  يعرف 
نتيجة  االأ�رشي،  التفكك  اإىل 
اإىل  ال�الدين،  بني  الطالق 
جانب غياب القدوة واالفتقار اإىل 

ال�ضلطة ال�ضابطة .
ترتيب  فاإن  االأب  لرواية  ووفقًا 
الثالث،  ه�  اإخ�ته  بني  "م" 
مطّلقته  من  اأبنائه  اأحد  وه� 

التي انف�ضل عنها منذ 
�ضن�ات بعيدة. م�ضريًا 
كليًا  خمتلف  اأنه  اإىل 
اإذ  عن اإخ�ته الع�رشة 
اإنه ال يتكلم اإال نادرًا، 
يتكلم  اأن  اأراد  واإذا 
يتلعثم وال يق�ل جماًل 
االأب  و�ضكا  وا�ضحة. 
احرتف  ابنه  اأن  من 
عدد  وبلغ  ال�رشقة، 
نفذها  التي  ال�رشقات 
ال�رشطة  واألقت   ،8
وتدخل  عليه  القب�س 

من اأجل اإنهاء االأمر.
ال  اأنه  اإىل  واأ�ضار 
القراءة  يعرف 
والكتابة، على الرغم 
ال�ضف  يف  اأنه  من 
وتكرر  ال�ضاد�س، 
عدة،  مرات  ر�ض�به 
يتنا�ضب  ال  حجمه  اأ�ضبح  حتى 
ال�ضف،  يف  زمالئه  مع  اإطالقًا 
اأعمااًل  وينفذ  يهرب،  كان  لهذا 
م�ؤذية يف املدر�ضة، يتحدى فيها 
امل�جهني ويهرب مع زمالئه يف 
املدر�ضة. كما اأنه يدّخن منذ اأكرث 
من 3 �ضن�ات، وكان يت�ضاجر مع 
كان  اأنه  االأب  واأو�ضح  اإخ�ته. 
ابنه بال�رشب، خ�ض��ضًا  يعاقب 
اأو  اجلريان،  ي�ؤذى  كان  حني 

يخرب �ضيارات .

وحماكم25 وحماكمجرائم  جرائم 

يتجاوز  مل  �ضابة  �ضيدة  قامت 
والثالثني  اخلام�ضة  بعد  عمرها 
زوجها  من  خلع  دع�ي  برفع 
احدي  يف  يعمل  الذي  ال�ضاب 
ارتداءها  لرف�ضه  ال�رشكات 
مالب�س ح�ضمة االأمر الذي اأزعجها 
باأنه  االعتقاد  لديها  ور�ضخ 
التباهي  اأجل  من  فقط  تزوجها 
بجمالها واناقتها ك�ضيدة جمتمع 

امام ا�ضدقائه وعمالئه .

"اجلمه�رية"  �ضحيفة  وبح�ضب 
اأن  بعد  الدع�ي  وقائع  ترجع 
اتخذت ال�ضيدة قرارها ب�رشورة ان 
ترتدي املالب�س احل�ضمة وتخليها 
وقتها  املتربج.  مظهرها  عن 
عادت اإيل زوجها وال�ضعادة تطل 
من عينيها ومتالأ وجهها لتخربه 
انه  واعتقدت  اجلديد  باحلدث 
�ضيطري من الفرحة كباقي االأزواج 
الذين لديهم نخ�ة اإال اأنها ف�جئت 
به ي�ضخر منها وي�ضب عليها جام 
غ�ضبه خا�ضة بعد يقينه من انها 
ا�ضت�ضارته  دون  قرارها  اتخذت 
وان امل��ض�ع ا�ضبح ال يحتمل اأي 
ن�ع من اأن�اع النقا�س وال اأمل يف 
الع�دة فيه االأمر الذي رف�ضه من 
جانبه بحجة ان مظهرها مهم وان 

التي  الطبقة 
اإليها  ينتم�ن 
تعترب املالب�س 
حل�ضمة  ا
ب�س  ملال ا و
�ضة  لف�ضفا ا
قدمية  م��ضة 

.

ت�ضدق  مل 
اأذنها  الزوجة 
علي  وا�رشت 
خا�ضة  راأيها 
تر�ضخ  اأن  بعد 
�ضع�ر  لديها 
ت�رشفاته  اأكدة 

باأنه تزوج منها من اأجل جمالها 
الباهر وفتنتها الطاغية ليتباهي 
وي�ضتطيع  اجلميع  امام  بها 
خا�ضة  �ضفقات  علي  احل�ض�ل 
بع�س عمالوؤه  علي  تعريفها  بعد 
جمالها  وراء  يلهث�ن  الذين 
االأخاذ واأنه لي�س لديه نخ�ة وال 
من  اأكرث  ذلك حاولت  ومع  غرية 
راأيه  عن  بالعدول  اقناعه  مرة 
يحل�  ما  لتفعل  و�ضاأنها  وتركها 
ا�ضطحابها  �رشوريا  ولي�س  لها 
اأنها  اإال  واجتماعاته  حفالته  يف 

يف  وبداأ  عليها  يث�ر  به  ف�جئت 
االأمر  وجتاهل  بق�ض�ة  معاملتها 
الذي اأثار حفيظتها وزادت االأم�ر 
داخل �ضقة  �ض�ءًا عندما "حب�ضها" 
الزوجية لي�ضمن عدم خروجها اأو 
ذهابها لعملها الذي يتطلب مظهرًا 
متربجًا ويرف�س االلتزام حيث انه 
يدر عليها ربحا وفريا ي�ضاهم يف 
م�ضاريف بيتها واأوالدها. مل جتد 
الزوجة بدًا من مغافلته والذهاب 
اإيل حمكمة االأ�رشة لرفع الدع�ي 
بعد اأن طالبته بطالقها فرف�س .

الأنه اأ�صاع ب�صر امراأة رف�صت الزواج منه ..
 حمكمة تاأمر بفقئ عينى اإيرانى

اإمراأة  اإ�ضابة  يف  ت�ضبب  رجل  عيني  بفقئ  اإيرانية  حمكمة  اأمرت 
األقى عليها حم�س الكربيتيك  اأن  رف�ضت الزواج منه بالعمى بعد 

"ماء النار". ومت ن�رش احلكم يف ال�ضحف االيرانية.
ال�رشيعة  يف  القيا�س  مبداأ  من  اإنطالقا  قان�نيا  احلكم  ويعترب 
اال�ضالمية. كما اأمرت املحكمة املتهم جميد م�فاهيدي البالغ من 

العمر "27 عاما" بدفع تع�ي�س لل�ضحية .
كان احلادث قد وقع عام 2004 وقد ذهبت ال�ضحية اأمنية باهرامي 
اإعادة  ف�ضلت يف  وعالجية  الجراء جراحات جتميلية  ا�ضبانيا  اإىل 
الب�رش اإليها. وجاء احلكم ا�ضتجابة اللتما�س تقدمت به اأمينة اإىل 
اأمام املحكمة منذ  اأمينة  املحكمة بالق�ضا�س من املتهم. وقالت 
وق�ع احلادث واأنا اأعي�س يف رعب من اأن اأتعر�س ملاء النار يلقى 

على وجهي انني اأ�ضعر منذ ذلك احلني اأنني يف خطر .

�صعودي يرهن طفله مقابل 20 األف ريال ويبلغ 
ال�صرطة باإختفائه

يف  اأب  اأقدم 
على  ال�ضع�دية 
رهن ابنه مقابل 
ريال  األف   20
قبل  وذلك  فقط 
بالغا  يقدم  اأن 
ال�ضلطات  اإىل 
يزعم  االأمنية 
اختفاء  فيه 

فلذة كبده .

كان والد الطفل 
قد اأبلغ ال�رشطة 
فقدان  عن 
حي  يف  ابنه 
بتب�ك  املنتزه 
ا�ضتنفرت  حيث 

دون  اأيام  ثالثة  مدى  على  البحث  يف  طاقاتها  االأمنية  اجلهات 
العث�ر له على اثر. وقد الحظ رجال ال�رشطة خالل تلك املدة اأن 
اأوجد  اكتفى بالبالغ ومل يكلف نف�ضه باملتابعة مما  االأب قد  هذا 
ال�ضك�ك ح�له وبعد التحري وجمع املعل�مات اأفادت زوجته اأن 
فقدان االبن تزامن مع وج�د اأحد اأ�ضدقاء الزوج يف منزلهم والذي 
قدم من حمافظة جدة واأقام لديهم ملدة ي�مني قبل اأن يغادر عائدًا 

اإىل جدة.

وات�ضح من خالل التحريات اأن االبن مت رهنه لذلك الرجل اإىل اأن 
يتمكن االأب من �ضداد دين ال يتجاوز 20 األف ريال، واأو�ضح مدير 
�ضعبة التحريات والبحث اجلنائي ب�رشطة منطقة تب�ك العقيد عبيد 
الدعرمي باأنه من خالل املعل�مات واال�ضتنتاجات تبني عدم �ضحة 
واالجتماعية  املادية  الن�احي  �ضملت  حتريات  بعد  واأنه  البالغ 

والنف�ضية اأت�ضح اأن االب �ضلم ابنه ل�ضيفه يف املطار.

مراهق إماراتى حياول إغتصاب شقيقه 
ويهاجم أمه بالسكني

 حب�س زوجته فى ال�صقة الإرتدائها مالب�س حمت�صمة

رجل بال خنوة..
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ملا الدكت�ر يق�ل امل��ض�ع ده ما ي�ضتنا�س الزم نت�رشف 
فيه ف�را.. يبقى ق�ضده: الزم نلحق نعمل عليك �ضغل الأن 

ل� ا�ضتنينا ه� هيخف ل�حده وت�ضيع علينا الفر�ضة!!
بعد  عليا  وعدى  ده  الدواء  ا�ضتعمل  يق�ل  الدكت�ر  ملا 
بكرة.. يبقى ق�ضده: ده دواء ال بينفع وال ي�رش تعاىل ىل 

بعد ي�مني اأك�ن �ضاألت حد بيفهم!!
ملا الدكت�ر يق�ل اأ�ض�فك بعد ع�رشة اأيام..يبقى ق�ضده: 
عل�ضان تدفع ك�ضف جديد انت م�س قراأت اليافطة وانت 
من  اأ�ضب�ع  خالل  فى  "اال�ضت�ضارة  عليها  مكت�ب  داخل 

الك�ضف"!!
ملا الدكت�ر يق�ل احنا هنتابع تط�رات احلاله اأ�ضب�ع 

كمان قبل ما نقدم على اأى اجراء.. يبقى ق�ضده:
ال�ضرب طيب ميكن البل�ة دى تتح�ل حلاجة نعرف لها 

عالج!!
ملا الدكت�ر يق�ل اعمل التحاليل فى املعمل ده اأنا بثق 
عم�لة  بيدفع�ىل  ق�ضده  بتاعتهم..يبقى  النتائج  يف 

%40 من متن التحاليل!!
ي�ض�ف  اأخ�ضائى  على  هاح�لك  اأنا  يق�ل  الدكت�ر  ملا 
الفل  اأنت �ضحتك زى  اأح�ضن منى..يبقى ق�ضده:  حالتك 

ب�س الراجل ده مزن�ق فى قر�ضني وواجب ننفعه!!

الدكت�ر  ملا 
اأنا  يق�ل 
دواء  ه��ضفلك 
ممتاز..  جديد 
ق�ضده:  يبقى 
فيك  هجرب 
اأنا  ده  الدواء 
حاالت  حمتاج 
عليها  اأعمل 
بتاع  البحث 

الرتقية!!
الدكت�ر  ملا 
امل�ضاد  يق�ل 
ده  احلي�ى 
مع  جدا  ممتاز 
�ض�ية  غاىل  انه 
�ضيبك من البديل 
بتاع  الرخي�س 

املبيعات  مندوب  ق�ضده:  فعال..يبقى  غري  بقى  زمان 
بتاع ال�رشكة ل�ضة خارج من عندى ومدينى �ضنطة دعاية 

جلد جتنن!

26 غربة غربةا�سرتاحة  ا�سرتاحة 

حياتنا يف هذه القصة
كيف تعرف اأننا يف عام 2007؟

ت�صرفات ام فى ثالث والدات

ملّا الدكتور يقول...

رجال  هناك  كان  االأيام  من  ي�م  يف 
م�ضافرا يف رحلة مع زوجته واأوالده، 
واقفا يف  قابل �ضخ�ضا  الطريق  وفى 

الطريق ف�ضاأله من اأنت؟

قال: اأنا املال
هل  واأوالده،  زوجته  الرجل  ف�ضاأل 

ندعه يركب معنا ؟

فقال�ا جميعا: نعم بالطبع فباملال 
ميكننا اإن نفعل اى �ضيء واأن منتلك 

اى �ضيء نريده

فركب معهم املال، و�ضارت ال�ضيارة 
حتى قابل �ضخ�ضا اآخر. ف�ضاأله االأب: 

من اأنت؟

فقال: اأنا ال�ضلطة واملن�ضب

ف�ضاأل االأب زوجته واأوالده، هل ندعه 
يركب معنا ؟

نعم  واحد:  ب�ض�ت  جميعا  فاأجاب�ا 
واملن�ضب  فبال�ضلطة  بالطبع، 
ن�ضتطيع اأن نفعل اأى �ضيء واأن منتلك 
اى �ضيء نريده، فركب معهم ال�ضلطة 

واملن�ضب

و�ضارت ال�ضيارة تكمل رحلتها وهكذا 
�ضه�ات  بكل  كثريين  اأ�ضخا�س  قابل 

وملذات ومتع الدنيا

حتى قابل�ا �ضخ�ضا ف�ضاأله االأب: من 
اأنت ؟

قال: اأنا الدين

يف  واالأوالد  والزوجة  االأب  فقال 
�ض�ت واحد: لي�س هذا وقته

والدين  ومتاعها  الدنيا  نريد  نحن 
و�ضنتعب  و�ضيقيدنا  منها  �ضيحرمنا 
يف االلتزام بتعاليمه وحالل وحرام 
و  و  و  و�ضيام  وحجاب  و�ضالة 

و�ضي�ضق ذلك علينا
اإليك  نرجع  اإن  املمكن  من  ولكن 
بالدنيا وما فيها،  اإن ن�ضتمتع  بعد 
تكمل  ال�ضيارة  و�ضارت  فرتك�ه 

رحلتها

نقطة  الطريق  على  وجدوا  وفجاأة 
تفتي�س وكلمة قف

ينزل  اإن  لالأب  ي�ضري  رجال  ووجدوا 
ويرتك ال�ضيارة

الرحلة  انتهت  لالأب:  الرجل  فقال 
بالن�ضبة لك وعليك اأن تنزل وتذهب 

يف  االب  ف�جم  معى 
ذه�ل ومل ينطق.

اأنا  الرجل:  له  فقال 
هل  الدين..  عن  افت�س 

معك الدين؟

فقال االأب: ال لقد تركته 
قليلة  م�ضافة  بعد  على 

فدعنى اأرجع واآتى به

اإنك  الرجل:  له  فقال 
فعل  ت�ضتطيع  لن 
انتهت  فالرحلة  هذا 

والرج�ع م�ضتحيل

فقال االب: ولكننى معى يف ال�ضيارة 
والزوجة  وال�ضلطة واملن�ضب  املال 

واالوالد و..و..و..و

فقاطعه الرجل: انهم لن يغن�ا عنك 
وما  هذا  كل  و�ضترتك  �ضيئا  الله  من 
تركته  الذى  الدين  اال  لينفعك  كان 

يف الطريق.

ف�ضاأله االب: من انت ؟

كنت  الذى  امل�ت  اأنا  الرجل:  قال 
غافل عنه ومل تعمل ح�ضابه

زوجته  ف�جد  لل�ضيارة  االب  ونظر 
وبداأت  منه  بدال  ال�ضيارة  تق�د 
رحلتها  لتكمل  تتحرك  ال�ضيارة 
ومل  وال�ضلطة  واملال  االوالد  وفيها 

ينزل معه اأحد...

املالب�س
الطفل االأول: تلب�س هدوم احلمل من اأول ما تعرف اأنها 

حامل.
الأط�ل  العادية  هدومها  تلب�س  حتاول  الثاين:  الطفل 

فرتة ممكنة.
العادية  هدومها  هي  احلمل  هدوم  الثالث:  الطفل 

الي�مية.

االإعداد للطفل
الطفل االأول: كل دقيقة تغيري للطفل.

الطفل الثاين: كل ثالث �ضاعات.

الطفل الثالث: ملا ريحته تطلع.

القلق
الطفل االأول: من اأول خبطة جتري عليه و ت�ضيله.

عربية  فيه  خال�س  اإن  ح�ضت  ل�  ت�ضيله  الثاين:  الطفل 
حتخبطه.

الطفل الثالث: اأح�ضن..عل�ضان ترتبي... خلي العربية 
تدو�ضك.

االأكل
الطفل االول: ترمي اأى حاجة تقع على االأر�س.

الطفل الثاين: تغ�ضلها ب�ض�ية مية.
الطفل الثالث: مت�ضحها فى هدومها.

الف�صح
الطفل االأول: املالهي... املراجيح..النادي.

الطفل الثاين: النادي.

الطفل الثالث: ال�ض�ق.

اخلروج
الطفل االأول: ت�ضيبه مع اأختها و تت�ضل تطمن عليه كل 

خم�س دقايق.
الباب  على  هي  و  اأختها...  مع  ت�ضيبه  الثاين:  الطفل 
هي  اللي  املكان  بتاع  التليف�ن  رقم  ت�ضيب  تفتكر 

رايحاه.
باأن  حتذير  مع  حد..  اأى  مع  ت�ضيبه  الثالث:  الطفل 

حمد�س يت�ضل بيها اإال فى حالة يك�ن فى امل��ض�ع دم.

فى البيت
الطفل االأول: كل دقيقة تتفرج على ابنها وه� نامي.

الطفل الثاين: من وقت للتاين تتاأكد اأن الكلب مل يع�س 
ذراع ال�لد.

الطفل الثالث: ت�ضتخبي منهم على قد ما تقدر.

لو بلع قر�س
الطفل االأول: تطلب عمل ا�ضعة لل�لد

وت�ض�ف  وت�ضتنى  عليه،  �ض�ية  تقلق  الثاين:  الطفل 
هيبلع الفل��س ويه�ضمها والَّ الأ؟

الطفل الثالث: تخ�ضمه من م�رشوفه
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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�صايا الهجرة:

- الدفاع عن املهددين بالرتحيل

- التاأ�صريات للمهاجرين املقيمني والغري مقيمني باأمريكا

- ت�صوية الو�صعية وتغيري الفيزا اإىل اإقامة

- ت�صهيالت للم�صتثمرين من اأجل االقامة يف اأمريكا 

 كل ق�صايا واأنواع النزاعات  يف العقارات والبيع وال�صراء 
وااليجار

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

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


