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هذا العدد

فيلم �أمريكي
 يتهم �لعرب

 بالبغاء ، 
و�لإجر�م...

النائب العام جلورجيا �سمن �سل�سلة ت�سويه �سورة العرب وامل�سلمني
يوؤيد حق ارتداء 

احلجاب يف املحاكم

كتاب جديد يك�شف
 اأخطاء املو�شاد الفادحة

�صحفي �أمريكي بارز ي�صرح:
 �لإ�صالم ميثل تهديد� د�خليا لأمريكا

�أهم �أحد�ث �صنة  2008�أهم �أحد�ث �صنة  2008

غربة نيوز تو�سح:

بعد �لكم �لهائل من �الت�ساالت �لتي و�سلتنا 
بعد ن�رشنا للحو�ر �لذي �جريناه مع حممود 
�أبو �لرومي، ونزوال عند رغبة �لقر�ء، فاإن 

�جلريدة تعدكم �أنها يف �لعدد �لقادم �ستوفيكم 
بتفا�سيل �أكثـر وحقائق جديدة �سريويها لنا 

�ل�سيد �أبو �لرومي.
التحرير
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تعنى بتغطية �أخبار �جلاليات 
�لعربية يف �ملهجر، وتغطية 

�أخبار �لوطن �لعربي 
و�لعامل،ت�سدر يف نيويورك، 
وتوزع يف �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية

النا�سران
عبده املوتي
عادل قا�سم

رئي�س التحرير
ر�سا بو�سفرة

املدير العام
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يف كل مرة يجتمع جمل�س �الأمن، ويف 
كل مرة يتم �إ�سد�ر قر�ر �أممي ب�ساأن 

�لو�سع يف �الأر��سي �لفل�سطينية 
�ملحتلة، ويف كل مرة ن�سحك على 
�أنف�سنا بالكالم عن هذه �لقر�ر�ت 
�مل�ستمدة من �ل�رشعية �لدولية...
فالعرب، ورغم عدم تطبيق هذه 
�لقر�ر�ت �أو باالأحرى �لفر�غات 

�الأممية، هم �لوحيدين �لذين يوؤمنون 
بها، ويتغنو� �لقادة و�ل�سيا�سيني 

�لعرب بها...
�الأمم �ملتحدة كهيئة دولية �سوتها 
�أو قر�ر�تها غري م�سموع، با�ستثناء 

"�لفيطو" �لذي يكون فعاال وبقوة...
وهذ� هو قانون �لقوي �لذي ياأكل 

�ل�سعيف...
ونحن على �أبو�ب �ل�سنة �جلديدة، 

�أمانينا �أن يفهم �لقادة �لعرب �أن هذه 
�لقر�ر�ت �الأممية �سدرت بهدف عدم 
تطبيقها و�أن �نتظار �ملعجز�ت هي 

من �مل�ستحيالت �ل�سبع...
فاالأحرى بهم �إن كانو� رجاال �أو 

عندهم مثقال درة من �لرجولة �أن 
يقاطعو� جمل�س �الأمن �لذي ي�سخر من 
خالل قر�ر�ت على ذقون �سعب ميوت 
ب�سمت وتو�طوؤ دويل ويف كثري من 

�الأحيان عربي...
م�ساألة مقاطعة �لعرب لالأمم �ملتحدة 
قد تكون �آخر ورقة ميكن �أن يلعبها 

�حلكام �لعرب لل�سغط على "�ملجتمع 
�لدويل" فال �سيء يبعث على �الرتياح 
يف �ل�رشق �الأو�سط...�لظلم و�لعدو�ن 

و�غت�ساب �الأر��سي يزد�د يوميا...
فهل �ستقاطعون �أ�سيادكم ولو 

ملرة!؟..
عبده �ملوتي

صحف يأمريك يبا ز: اإلسالمرميثلركلمة الناشر :
تهديدا داخليا ألمريكا القرار رقم: 2009

حكمة العدد
احذر عدوك مرة 

و�صديقك األف مرة 
ف�إن انقلب ال�صديق 
فهو اأعلم ب�مل�صرة

و�سف   – �أر�بيك(  �إن  �أمريكا  �أنباء  )وكالة 
جمعية  يرت�أ�س  بارز،  �أمريكي  �سحفي 
�الأمريكية،  نيوجري�سي  بوالية  �ل�سحافة 
د�خليا"  "تهديد�  باأنه ميثل  �الإ�سالم  و�سف 
�لواليات  و�سف  كما  �ملتحدة،  للواليات 
م�سيحية،  دميقر�طية  دولة  باأنها  �ملتحدة 
وهو ما �عتربته كربى �ملنظمات �الإ�سالمية 
من  �مل�سلمني  "ال�ستبعاد  دعوة  �الأمريكية 

�ملجتمع �الأمريكي".
�مل�سلمني يف  نبقي  "هل  بعنو�ن  مقال  ففي 
�خلارج؟" قال �ل�سحفي �الأمريكي �آرت هال: 
ي�سبه  ال  �لد�خلي–�خلارجي  �لتهديد  "�إن 
من  �إنه  �الإطالق.  على  و�جهنا  تهديد  �أي 

�الإ�سالم".
�لذي  �الفتتاحي  مقاله  يف  هال  و�أ�ساف 
ن�رشته �سحيفة "كيب ماي كاونتي هري�لد" 
�الأمريكية:  نيوجري�سي  بوالية  ت�سدر  �لتي 
فاإن  بال�سالم  �مل�سيحية  تب�رش  حني  "يف 
�لقر�آن يب�رش بالهزمية بقوم �ل�سالح.. لقد 
م�سيحية  دميقر�طية  دولة  يف  ومازلنا  كنا 

ببنيتنا �الأ�سلية".
وتابع هال، �لذي يرت�أ�س جمعية �ل�سحافة 
�أن  الأمريكا  �أردنا  "�إذ�  نيوجري�سي:  بوالية 
تظل هكذ� فيجب �أوال �أن نعرتف بالتهديد�ت 
يف  �لرغبة  ذلك  بعد  نطور  ثم  �حلالية، 
يقو�سونهم  �لذين  هوؤالء  �سد  �لوقوف 
نعتز  ما  ميقتون  �لذين  هوؤالء  ]هكذ�[.. 

به".
�أول رد فعل على �ملقال �عترب جمل�س  ويف 
�أن  "كري"  �الأمريكية  �الإ�سالمية  �لعالقات 
�ملقال يوؤيد ��ستبعاد �مل�سلمني من �ملجتمع 
�الأمريكي، د�عيا �آرت هال �إىل �إ�سد�ر تو�سح 

ملقاله هذ�.
�لعالقات  مدير  �سم�سي،  �أف�سني  وقالت 
نيوجري�سي:  والية  يف  كري  ملنظمة  �لعامة 
"�إن �ل�سيد هال يف �فتتاحيته ي�سم �الإ�سالم 
تهديد  باأنهم  �الأمريكيني  و�مل�سلمني 
�أمريكا  �إىل  ي�سري  وكاأنه  ويبدو  ’د�خلي‘، 
باعتبارها دولة ’م�سيحية‘ ح�رشية، ويروج 
�ملعادين  الأبرز  �ملتع�سبة  لالآر�ء  بذلك 

لالإ�سالم يف �أوروبا".
و�أ�سافت �سم�سي يف بيان و�سلت وكالة �أنباء 
�أمريكا �إن �أر�بيك ن�سخة منه: "ك�سخ�س ي�سغل 
منا�سب م�سئولة باعتباره نا�رش� ل�سحيفة 
ورئي�سا جلمعية �ل�سحافة يف نيوجري�سي، 
ينبغي على �ل�سيد هال تقدمي تو�سيح لهذه 
رد  وتقدمي  لالإزعاج  �ملثرية  �لت�رشيحات 

�سحيح للجالية �مل�سلمة �الأمريكية".
و�أ�سارت �سم�سي �إىل �أن كري كانت قد �أ�سدرت 
كتابا بعنو�ن "دليل لل�سحفي لفهم �الإ�سالم 
و�مل�سلمني" قالت �إن �لهدف منه هو توفري 
فهم �أكرب لالإ�سالم و�مل�سلمني لدى �ل�سحفيني 
وو�سائل �الإعالم لتقدمي �أخبار دقيقة ومتزنة 

عن �مل�سلمني.
النائب العام بوالية جورجيا يوؤيد حق 

امل�سلمات يف ارتداء احلجاب يف املحاكم
�أعلن   – �أر�بيك(  �إن  �أمريكا  �أنباء  )وكالة 
�الأمريكية  جورجيا  بوالية  �لعام  �لنائب 
يف  �حلجاب  �مل�سلمات  الرتد�ء  تاأييده 
قاعات �ملحاكم يف �لواليات �ملتحدة، وهو 
قا�س  قيام  �أعقاب  يف  يجري  �لذي  �الإعالن 
قاعة  دخول  من  م�سلمة  �سيدة  مبنع  �أمريكي 
حمكمة ب�سبب �رتد�ئها �حلجاب وحكم عليها 

باحلب�س.
�لعام لوالية  �لنائب  و�أعلن ثوربرت بيكر، 
ملجل�س  به  بعث  خطاب  يف  جورجيا، 
�أن  "كري"،  �الأمريكية  �الإ�سالمية  �لعالقات 
�الأمريكيني  للمو�طنني  �لد�ستوري  �حلق 
"�رتد�ء �ملالب�س �لدينية" يف قاعات  ي�سمل 

�ملحاكم.
خطاب  يف  وجاء 
�لذي  بيكر، 
عليه  ح�سلت 
�أنباء  وكالة 
�أمريكا �إن �أر�بيك: 
)�سيا�سات  "�إن 
�ملحاكم(  قاعات 
يتم  �أن  يجب 

غري  خرق  فيها  يحدث  ال  بطريقة  �سياغتها 
يف  �ل�سخ�س  حلقوق  �رشوري  غري  �أو  مالئم 
ذلك  يف  مبا  �لدينية،  ممار�ساته  مر�عاة 

�رتد�ء �ملالب�س �لدينية".

اكت�سفو احللة اجلديدة 
ملوقعنا االلكرتوين

www.ghorbanews.com
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�أو  �ذ� كان يف عز نومه و�نت مامنت�س 
ونور  �لغرفه  �دخل  نوم  جايلك  م�س 

�لنور و�طلع..
نامي  و�حد  من  مقهــــــــور  كنت  �ذ� 
�لغرفه وغطيه  �أدخل  �لظهر  �و  �لع�رش 
كوي�س و�قفل �ملكيف و�طلع وال تن�سى 
دفايه  يف  كانت  و�ذ�  �لباب،  تقفل 
و�نت  ت�سغلها  لو  ياحبذ�  بالغرفه 

ما�سي.
�لنوم  من  و�حد  تقوم  بقي  عايز  لو 
�إمنا  فاتت  �للي  من  حاجة  تعمل�س  ما 
و�سغل  �لر�ديو  على  �يدك  حط  بهدوء 
على  �ل�سوت  وعلي  خربانه  حمطه 

�الخر و�قفل �لباب .
و�حد  �رشيع  مفعولها  جميعها  �لطرق 

من �الثنني �ما �النهيار �أو �ل�رشع .
�ذ� كان نامي و�نت �سبعان نوم ب�س عايز 
وقرب  بارد  ماء  �ح�رش  بيه  تتون�س  حد 
من �لنامي وقطر على جبهته قطره قطرة 

�ن  فاكر  الأنه  جبهته  ومي�سح  بريتع�س 
فيه منلة �أو حاجة بتم�سي عليه، و��ستمر 
يف �ملو�سوع د� �لنوم �كيد ها يطري من 

عينيه.

لهدوء : حالة ت�سيب �أجو�ء �ل�سف عندما 
 ، �لرعب   ، �خلوف  يف  �جلميع  يغرق 

�لنوم.

عند  �لطالب  منها  يعاين  : حالة  �الإحباط 
��ستالم �ل�سهادة .

�لطالب  ت�سيب  حالة   : بيوجعني  ر��سي 
نتيجة الجر�ء �ملعلم لهم �متحان مفاجئ

للفن  بد�ئية  مادة  �ملدر�سية:  �لطاولة 
يف  و�لتفنن  �لر�سومات  وتعلم  �لت�سكيلي 

كتابة �حلروف.

عند  �لطالب  ت�سيب  حالة   : �الأمل  فقد�ن 
ح�سور �ملعلم ، بعد ما تاكدو� من غيابه

�المل : و�سع معاك�س للحالة �ل�سابقة .. 
تنفرج فيها �أ�سارير �لطالب يف و�سعيتني، 
عند �لتاأكد من خرب غياب �ملعلم، و�ذ� دق 

جر�س �حل�سة �الأخرية.

�ل�سابقة  من  قريبة  حالة  �أر�سية:  هزة 
 .. ي�سقط  يكاد  �ل�سقف   ، �أعنف  لكنها   ،
يف  حدث  ماذ�  ترى   .. تعلو  �الأ�سو�ت 

�ل�سف؟!!.. جو�ب �حلالة: �ملعلم غائب.

�إىل �أين : حالة ��ستثنائية ، ال حتدث �إال يف 
وقت معني، �ذ� مل �لطالب من �حل�سة �و 
�ل�رشح و�حيانا �لنعا�س �للذي يغلب على 

�لطالب �ثناء �رشح �ملدر�س

م�سطلحات
ال�سيجارة:

لفافة تبغ.. نار على اأحد طرفيها واأحمق على الطرف االآخر
املحا�سرة:

فن اإنتقال املعلومة من مفكرة املحا�سر اإىل مذكرات احل�سور دون املرور على اأدمغتهم
املدير:

رجل ياأتي متاأخرا عندما تكون باكرا وياأتي باكرا عندما تكون متاأخرا
اخلربة:

هي عدد االأخطاء التي اإرتكبتها يف حياتك ال�سابقة
املتفائل:

رجل ي�سقط من اعلى برج و يقول يف منت�سف الطريق اأنا مل اأ�سب بعد
الرثثار:

اإن�سان ت�ساأله عن الوقت .. في�سرح لك كيف �سنعت ال�ساعة.
ال�سالم:

فرتة توقف ق�سرية بني حربني للتعرف على �سخ�سية العدو

طرقرتعذي بالنامي

دخول  �ل�سني  فى  �الأغبياء  على  مينع 
�جلامعة

ويف �إيرلنده ممنوع �رشب �لكحول .. �أمام 
�لبقر!!؟

ويف �لدمنارك ممنوع غ�سل �خلنازير يوم 
�الأحد!!؟

بعد  �ل�سيفون  �سحب  �سوي�رش� ممنوع  ويف 
�لعا�رشة لياًل!!؟

�ل�سيار�ت �لوقوف  وفى تايلند مينع على 
فوق �لعمله �لوطنيه !! ؟

وفى �سنغافوره ممنوع بيع �و م�سغ �للبان 
!! ؟

خنزير  �ى  على  مينع  �ي�سا  فرن�سا  وفى 
�رتد�ء مالب�س ت�سبه نابليون !! ؟

ليال  �لتجول  مينع  �ي�سا  ��سرت�ليا  وفى 
مبالب�س �سود�ء و�حذيه مطاطيه !! ؟

ميت  �ى ح�سان  �سحب  تورنتو مينع  وفى 
فى �سارع يوجن �سرتيت !! ؟

كرمي  �الي�س  �كل  مينع  �ي�سا  �لنم�سا  وفى 
�مام �لبنوك !! ؟

وفى �لنم�سا �ي�سا ممنوع �لنوم فى �ال�سو�ق 
! ؟

فى  عاريا  �ل�سري  ممنوع  �جنلرت�  وفى 
�عو�م  ع�رشة  عن  عمره  يزيد  �ل�سارع ملن 

!! ؟

عالقه  �قامه  ممنوع  �ي�سا  �جنلرت�  وفى 
غر�ميه مع زوج �مللكه !! ؟

مل�سح  �خلبز  ��ستعمال  مينع  رو�سيا  وفى 
�لفم بعد �الكل !!؟

مصطلحاترطالبية

أطرفرقوانينرالعامل..!! 

اإعالنات مبوبة جمانية
تعلم جريدة غربة نيوز قر�ءها ، �أنه �بتد�ء� من �الأعد�د �لقادمة �سيتم تخ�سي�س 

�سفحة كاملة لالإعالنات �ملبوبة، وت�سمل هذه �ل�سفحة، �عالنات لعرو�س و طلبات 
عمل، بحث عن �سقق �أو غرف لالإيجار، وخدمات �لزو�ج و�ستكون هذه �خلدمة جمانا

ولن�رش �أي �عالن بعث ر�سالة على �لربيد �اللكرتوين للجريدة:
ghorbanews1@yahoo.com

حنك حنكطق  طق 
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التطو  الطبيع يللرجلما تفرفشرشرشرشريا هندسة
قطعة حبل �سغري يا �سيدي..

مثل ل�س �أمام �ملحكمة ف�ساأله �لقا�سي: 
ما �رشقت؟ قال �لل�س: قطعة حبل �سغري 
�أجاب  فقط؟؟؟  �لقا�سي:  �سيدي...  يا 
�الأخر  طرفه  يف  كان  بر�ءة:  بكل  �لل�س 

بقرة

ما هو ال�سبب؟
�ملدر�س ي�رشح كيفية جتمد �ملاء ف�ساأل 
�حد �لتالميذ: �ذ� فتحت �ل�سنبور يف بيتك 
ومل ينزل �ملاء فما هو �ل�سبب؟ �لتلميذ: 

�أبي مل يدفع �لفاتورة يا �أ�ستاذ

حظ البخيل.. �سيء
�لبخيل ل�سديقه: حظي �سيء جد�! �الأخري: ملاذ� ؟ 
�أعلنت عن  �لتي بجو�رنا  �ل�سيدلية  الأن  �لبخيل: 

تخفي�سات وجميع �أفر�د �لعائلة �أ�سحاء.

العجوز ال�سبية
ع�سان  ؟؟  لي�س  �ل�رشير  على  �تنطط  عجوز  يف 

يقولوها ب�س يا بنت!

�سيارة بدها�س ت�ستغل
بدها  لي�س؟؟؟  ت�ستغل....  ر��سية  م�س  �سيارة 

تكمل در��ستها!!

حوالن
فيه ثالث حوالن حتد�هم �بوهم وقال �للي بي�سفق 
ما  �الأول  دوالر�ت..  ع�رشة  �أعطيه  ر�ح  بيديه 
قدر.. �لثاين ما قدر.. �لثالث �سفق �أعطاه �أبوه 

�لع�رشة حطها يف جيب �أخوه!!

مات باحلرب.. من الربد!
�لرجل ل�سديقه :��ست�سهد �أخي يف �حلرب . �لثاين 
ف�سعر  هليكوبرت  طائرة  يقود  كان  كيف؟�لرجل 

بالربد...فاأوقف �ملروحة!!

بي�سة وطويلة وت�ستغل
بدك  كيف  �مه  له  قالت  يتزوج  بدو  و�حد  يف 
وطويله  بي�سة  �ياها  بدي  قال  مو��سفاتها؟ 

وت�ستغل... ثاين يوم جابوله ثالجة!!
 يا فرحة ما متت

يف رجل �سعيد تزوج �مر�ه تعي�سه... خلفو� ولد 
�سموه يا فرحه ما متت!!

قفز حواجز!!
مبدر�سة  مدّر�س  عينوه  نذل 
قفز  ح�سة  �أول  حط  قني،  معوَّ

حو�جز !!!

حمل فالفل!
فتحو�  و�حول  �هبل  مرة  هاي 
برمي  �الأحول  فالفل..  حمل 
بقول  و�الأهبل  �ملقلى  خارج 

ت�س�س�س�س�س�س�س�س!!!!

اقرع...
وحدة  تزوج  �قرع  و�حد  مره 

قرعة.. �سموه �سعر�وي

وينتا بنتهي العقد!!
مرته  قالتله  زو�جه..  بعقد  بتمّعن  �هبل  و�حد 

مالك؟ قالها بدور ع تاريخ �إنتهاء �لعقد!!!

مقلوبة..
مرة 1 2 3 فاتو� عمطعم... طلعو� 3 2 1 لي�س!؟ 

�كلو� مقلوبة

رئي�س �سرطة!
�ل�رشطة،  رئي�س  عّينوه  نذل  و�حد 
�إىل   911 من  �لطو�رئ  رقم  غري  قام 

!!!! 097428063295414534577935

فح�س دم
طلع  دمه...  يفح�س  ر�ح  كمبيوتر  مهند�س  مرة 

...XP نوعه

النذل وحبيبته!
و�حد ندل قعد �سنة يتحايل على حبيبته عل�سان 

تخرج معه، وملا و�فقت.. ر�ح قال البوها!!!!!

ال�سماعة مرفوعة!
لقى  ما  ي�رشقه..  ع�سان  بيت  دخل  نذل  حر�مي 
�سيء ي�رشقه.. �ت�سل على �أمريكا وترك �ل�سماعة 

مرفوعة !!!

النوع النكد!!
و�حد ب�ساأل �ساحبه: مرتك من �لنوع �لنكد ؟ قالو: 

لي�س ... هو يف نوع تاين؟ !!

حنك حنكطق  طق 

بحبك
بعد 6 ��سابيع : بحبك بحبك بحبك ... بحبك

بعد 6 �سهور : �كيد بحبك
بعد 6 �سنني : يا�سا������تر ! يعنى لو م�س بحبك كنت 

هاجتوزك ليه ؟؟؟

بعد ال�سغل
بعد 6 ��سابيع : حبيبتي �نا جيت من �ل�سغل

بعد 6 �سهور : �نا رجعت
بعد 6 �سنني : فني �الأكل ؟؟

جر�س التليفون
بعد 6 ��سابيع : حبيبتي فى حد عايزك على �لتليفون

بعد 6 �سهور : �لتليفون دة ليكى
بعد 6 �سنني : ماتردى ! �نا عندى �سد�ع

وقت الغدا
بعد 6 ��سابيع : ماكنت�س �عرف �ن نف�سك حلو �وى كدة

بعد 6 �سهور : عاملة �يه �لنهاردة
بعد 6 �سنني : بامية تانى

ملا ت�سرتى ف�ستان جديد
بعد 6 ��سابيع : مربوك ياحبيبتي ، هياكل منك حتة

بعد 6 �سهور : �نتى جبتى ف�ستان جديد تانى ؟
بعد 6 �سنني : هو بكام ؟

ملا يتفرجوا على فيلم
بعد 6 ��سابيع : حتبي ن�سوف فيلم �يه ؟

بعد 6 �سهور : ماتقلبي�س �ملحطة �نا عايز �لفيلم دة
بعد 6 �سنني : �نا ر�يح �ل�سينما ، نامى �نتى بقى

ملا تعزم ا�سحابها
بعد 6 ��سابيع : وماله �هال بيهم فى �أى وقت

بعد 6 �سهور : �نتى كل ��سبوعني هاتعزميلنا حد ؟
بعد 6 �سنني : يوووووه دة مابقا�س بيت

ملا يروحو ال�سوبر ماركت
بعد 6 ��سابيع : حتبي تروحى �نهى �سوبر ماركت يا حياتى

بعد 6 �سهور : وماله عم �نور �لبقال ؟
بعد 6 �سنني : �نتى بتودى �الأكل فني !؟؟

ملا ييجى عيد ميالدها
بعد 6 ��سابيع : معل�س كان نف�سي �جيبهولك �ملاظ

بعد 6 �سهور : خدى 50 جنيه وهاتى �للى �نتى عايز�ه
بعد 6 �سنني : م�س عيد ميالدك كان �ل�سنة �للى فاتت هوكل 

�سنة وال �يه !؟

باملقلوب

بلغنا اأن موظف يف اإحدى اجلمعيات 
العربية يف بروكلن �سرق مبلغ 

يقارب ال1000 دوالر من مغرتب 
اأعطاه اإياها ملالأ معاملة هجرة...املوظف 

حلد االآن مل يرجع املبلغ رغم مرور اأكثـر 
من 6 اأ�سهر على الق�سة ...املزيد من املعلومات 
يف االأعداد القادمة ولنا موعد معك يا ن�ساب 

اجلالية يا حرامي يا و�سخ
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جويلية: اعتقال يناير: تفجري اجلدار الفا�سل بني م�سر وغزة
كاراديت�س

اأوت : االلعاب االوملبية بكنيفرباير: ا�ستقالل كو�سوفو

مار�س: مدفيديف رئي�سا لرو�سيا

�سبتمرب: نوبل للرئي�س مارتي 

اأفريل: حريق املحلة الكربى..

اأكتوبر: هجمات مومباي

مايو: اتفاق الدوحة

نوفمرب: اأوباما رئي�سا الأمريكا

جوان

دي�سمرب: قذف الرئي�س بو�س بحذاء

أهمرأحداثرسنة 2008
يف 25 يناير 2008 قام نا�سطون تابعون حلركة 

حما�س بتفجري عدة ثغر�ت يف �جلد�ر �لعازل 
بني م�رش وغزة �لو�قع يف منطقة رفح .

ومتكن مئات �الآالف من �أهايل غزة عبور �حلدود 
و�نت�رشو� يف جميع مدن �سمال �سيناء، و�أ�سدرت 
�حلكومة �مل�رشية �أو �أو�مرً� بعدم �لت�سدي هوؤالء 
�لفل�سطينيني ولكنها قامت باإغالق ج�رش �ل�سالم 
فوق قناة �ل�سوي�س ملنع زحف �لفل�سطينيني �إىل 

�لقاهرة

يف 17 فرب�ير �أعلن �ألبان كو�سوفو ��ستقالل 
بالدهم عن �رشبيا و�حتفلو� برفع �لعلم يف 
�لعا�سمة �لكو�سوفية بري�ستينا، لت�سبح 

كو�سوفو بذلك �ساد�س والية تعلن ��ستقاللها عن 
�رشبيا منذ عام 1991،بعد ��ستقالل �سلوفينيا 

وكرو�تيا ومقدونية و�لبو�سنة ومونتنجرو.
ورغم �جلهود �ل�رشبية و�لرو�سية لعرقلة قيام 

�لدولة �لفتية يف �لبلقان،�إال �أن �العرت�فات 
�لدولية بكو�سوفو تتابعت.

�أعلن عن فوز مر�سح �لكرملني دميرتي مدفيديف
يف �النتخابات �لرئا�سية �لرو�سية، بن�سبة 66.3 

باملائة من �الأ�سو�ت.
متفوقًا بذلك على زعيم �حلزب �ل�سيوعي 

جينادي زيجانوف
ورئي�س �حلزب �لدميقر�طي �لليرب�يل فالدميري 

جريونوف�سكي
وزعيم �حلزب �لدميقر�طي �ل�سغري �ملايل 

للغرب �أندري يوجد�نوف

يف 14 دي�سمرب عام 2008 قام �ل�سحفي �لعر�قي 
منتظر �لزيدي باإلقاء حذ�ئه باجتاه

�لرئي�س �الأمريكي جورج بو�س، �أثناء موؤمتر 
�سحفي مب�ساركة

رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي، نوري �ملالكي

قنابل م�سيلة للدموع ور�سا�سات 
مطاطية تنطلق ويدوي �سد�ها يف 

�ل�سو�رع، نري�ن تندلع يف �ل�سيار�ت 
و�ملمتلكات �لعامة، ر�سق للحجارة.. 
�نتهت كلها بع�رش�ت من �ل�سحايا تفتح 
لهم �أبو�بها م�ست�سفيات مدينة �ملحلة 

�لكربى جر�ء خروج عمال من �مل�سانع 
للتظاهر يف �ل�سو�رع

يف �خلام�س من �سهر نوفمرب من عام 2008 �أعلن
فوز �ملر�سح �لدميقر�طي بار�ك �أوباما لرئا�سة 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية
لي�سبح بذلك �لرئي�س �لر�بع و�الأربعني �لذي 

يرتبع على عر�س �لبيت �الأبي�س،
و�أول رئي�س ��سود يف تاريخ �لبالد.

�سهدت مدينة مومباي �لعا�سمة �القت�سادية 
للهند هجمات �إرهابية

خلفت نحو 195 قتياًل. ��ستمرت �لعمليات 
�الرهابية ملدة يومني،

و�نتهت بعد �إحكام �سيطرة �الأجهزة �الأمنية على 
فندق تاج حمل

وقتل ثالثة �إرهابيني �ساركو� يف هذه �لهجمات.

ت�سلم �لرئي�س �لفلندي �ل�سابق مارتي �هتي�ساري
يف ��ستوكهومل جائزة نوبل لل�سالم وذلك تقديرً� 
جلهود �لو�ساطة �لعديدة �لتي قام بها من �أجل 

�إر�ساء �ل�سالم يف �سائر �أنحاء �لعامل منذ �أكرث من 
ثالثني عامًا وخ�سو�سًا

يف �إقليم �ت�سبه �الأندوني�سي ويف �إيرلند� 
�ل�سمالية

ومنطقة �لبلقان ويف ��ستقال ناميبيا.

�فتتحت �ل�سني دورة �الألعاب �الأوملبية �ل�سيفية
�لتا�سعة و�لع�رشين )بكني 2008( يوم �جلمعة 
8/8/2008 بحفل ر�ئع عر�س خم�سة �أالف عام 

من تاريخها و�سهد عر�سا لالألعاب �لنارية 
�حلديثة.و�أ�سيئت �سماء �لعا�سمة �ل�سينية يف 

بد�ية �حلفل وبعد كل فقرة منه ،وقد جرى عر�س 
تاريخ وثقافة �ل�سني على مد�ر خم�سة �أالف عام.
وح�رش �حلفل �لذي �أقيم باال�ستاد �لوطني 91 
�ألف متفرج وتابعه �أكرث من مليار متفرج من 

خالل �سا�سات �لتلفاز ،ورفع �لعلم �ل�سيني يف 
�ال�ستاد من قبل �أطفال ميثلون 56 جمموعة

عرقية تعي�س يف �ل�سني.

�عتقلت �ل�سلطات �ل�رشبية يف بلغر�د 
�لزعيم �ل�سابق ل�رشب �لبو�سنة
كار�ديت�س �لذي يطلبه �لق�ساء 

�لدويل منذ ثالثة ع�رش عاما بتهمة
�رتكاب جر�ئم �إبادة يف �لبو�سنة. 
وقوبل �عتقال كار�ديت�س برتحيب 

دويل كبري

- بيل جيت�س ي�ستقيل 
من اإدارة مايكرو�سوفت و 
يتفرغ ملنظمته اخلريية.

-  اإ�سبانيا بطل اأوروبا 2008 
بعد الفوز على اأملانيا

�تفاق �لدوحة هو �التفاق �لذي تو�سلت �ليه 
�لف�سائل �للبنانية يوم �الأربعاء 21 مايو 

2008 يف �لدوحة بقطر. �التفاق ميثل نهاية لـ 
18 �سهرً� من �الأزمة �ل�سيا�سية يف لبنان �سهدت 

بع�س �لفرت�ت منها �أحد�ث د�مية.�أهم بنوده:
�إنتخاب �لعماد مي�سال �سليمان، �قر�ر قانون 

�النتخاب، وتاأليف حكومة جديدة
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ا�ستقالة  خم�سة وزارء مينيني 
للم�ساركة فى االنتخابات الربملانية

وم�سوؤولني  مينيني  وزر�ء  خم�سة  قدم 
�لوزر�ء  لرئي�س  ��ستقاالتهم  �آخرين 
متهيد�  جمور  على  �لدكتور  �ليمنى 
�لربملانية  �النتخابات  فى  للم�ساركة 
ني�سان   / �بريل  فى  تنظيمها  �ملقرر 

�لقادم.
عن  �الأحد   " نيوز  نباأ   " موقع  ونقل 
م�سدر م�سوؤول قوله �أن "وزر�ء �لكهرباء 
و�لطاقة و�ل�سباب و�لريا�سة، و�الإد�رة 
�ملحلية، و�ل�سوؤون �لقانونية، ووزير 
قدمو�  �سنعاء  �لعا�سمة  و�أمني  دولة، 
فى  �مل�ساركة  �جل  من  ��ستقاالتهم 

�النتخابات �لقادمة".
و�مل�سوؤولني  �لوزر�ء  تقدمي  وياأتى 
مان�س  بح�سب  ��ستقاالتهم  �ليمنيني 
�لذى  �لعامة  �النتخابات  قانون  عليه 
لالنتخابات  �ملر�سح  على  ي�سرتط 
�لربملانية تقدمي ��ستقالته من �لوظيفة 
�لقانونية  �ملدة  �سمن  ي�سغلها  �لتى 

�ملحددة لذلك.
و�أكد �مل�سدر �أن نو�ب �لوزر�ء �سيقومون 
مبهام وز�ر�تهم خالل �ملرحلة �لقادمة، 
م�ستبعدً� �إجر�ء تعديل حكومى فى وقت 

قريب.

يتكون  �حلاىل  �لربملان  �ن  �ىل  ي�سار 
من 301 ع�سو، ميثل �ملوؤمتر �ل�سعبى 
فيه،  �ملريحة  �الأغلبية  �حلاكم  �لعام 
�ملعار�سة  �أحز�ب  تتقا�سم  بينما 
�ليمنية ممثلة فى "�للقاء �مل�سرتك" بـ 

70 مقعد�.

البالد08 البالداأخبار  اأخبار 

ىل كل من يختطف فى �لعر�ق �أن يخ�سى 
قام  �لر�فدين  بالد  ففى  حياته.  على 
للقاعدة  ينتمون  و�إرهابيون  مبتزون 
باختطاف  �ملا�سية  �الأعو�م  خالل 
فيهم  ومار�سو�  �الأجانب  من  �لع�رش�ت 

�الإذالل و�لتعذيب و�لقتل.
�أما �لذى يختطف فى �ليمن فاأمامه فر�س 
�الختطاف  جتربة  �جتياز  فى  �أف�سل 
�ليمنية  �لقبائل  �أن  فربغم  ب�سالم. 
ومع  بل  �حلكومة  مع  �أحيانا  تتعامل 
بع�سها �لبع�س باخل�سونة �لتى تفر�سها 
بال�سالح  تدجيجهم  وبرغم  عاد�تهم، 
�أن  خاطرهم  على  �أبد�  يطر�أ  لن  �أنهم  �إال 

يعذبو� �لرهائن �الأجانب عمد�.
�الأعو�م  فى  �سهدت  �ليمن  �أن  و�سحيح 
�ملا�سية هجمات �إرهابية على �الأجانب. 
�أننا مل نر �رشيط فيديو ماأخوذ� عن  �إال 
�خلاطفني  �أحد  فيه  يقوم  �لهجمات  هذه 
بتوجيه فوهة مدفعه �لر�سا�س �إىل ر�أ�س 

رهينة ترتعد.
�إن �ختطاف �الأ�رشة �الأملانية �لتى تنتمى 
�أطلق  و�لتى  �أملانيا  �سمال  كيل  ملدينة 
�رش�ح �أفر�دها �لثالثة �أم�س �جلمعة مل يكن 
له خلفيات �سيا�سية باملعنى �ملعروف. 
مطالبهم  وجهو�  �خلاطفني  �أن  و�سحيح 
متثل  �مل�ساألة  جوهر  �أن  �إال  للحكومة، 
�سخ�سية:  م�ساكل  فى  �ملطاف  نهاية  فى 
�أر�د �خلاطفون �إجبار �حلكومة على  فقد 
قبيلة  �أع�ساء  من  �ثنني  �رش�ح  �إطالق 
يقبعان فى �ل�سجن �ملركزى فى �سنعاء. 
كما طالبت �لقبيلة بتعوي�سها عن قطعة 

�أر�س فى �لعا�سمة تزعم �أنها ملك لها.
بقليل  �الختطاف  حالة  تنتهى  �أن  وقبل 
حيث  مرير،  �سيا�سى  ملمح  بها  �أل�سق 
يوم  �لعربية  �الإعالم  و�سائل  �أذ�عت 

قبيلة  �إىل  ��ستناد�  �ملا�سى  �خلمي�س 
�خلاطفني  �إن  يقول  خرب�  ظبيان  �أبو 
�ثنني  عن  �الإفر�ج  مطالبهم  �إىل  �أ�سافو� 
��ستدر�جهما  �ليمنيني مت  من �ملو�طنني 
�إىل فر�نكفورت عام 2003 من قبل مكتب 
�ل�رشطة  قامت  ثم  �لفيدر�ىل  �لتحقيقات 

�الأملانية باإلقاء �لقب�س عليهما.
�أنهم  بعد  فيما  نفو�  �خلاطفني  �أن  �إال 
�حلكومة،  على  �إ�سافية  مطالب  طرحو� 
بتذكري  كفيال  كان  �خلرب  هذ�  لكن 
�أملانيا  فيها  تلعب  مل  بحالة  �ليمنيني 

دور� �إيجابيا بالن�سبة لهم.
بت�سليم  �الأملانية  �ل�سلطات  قامت  فقد 
�ل�سيخ حممد على �ملوؤيد �لذى يعد فى 
�لقائمني  �لورع  �أهل  من  و�حد�  �ليمن 
م�ساعده  �إىل  باالإ�سافة  �لرب،  باأعمال 
حممد حم�سن �سعيد بعد �أن �ألقت �لقب�س 
وكانت  �ملتحدة.  �لواليات  �إىل  عليهما 
�ملحكمة �لد�ستورية �الأملانية قد رف�ست 
طلبا   2003 ثان/نوفمرب  ت�رشين  فى 
فيه  يعرت�س  �ل�سيخ  به  تقدم  عاجال 

على ت�سليمه وذكرت فى حيثيات رف�سها 
للقانون  خمالفا  لي�س  �الإجر�ء  هذ�  �أن 

�لدويل.
�لرجلني  على  حكم  نيويورك  وفى 
مدة  بال�سجن   2005 عام  فى  �ليمنيني 
75 و 45 عاما بدعوى �أنهما قاما بتقدمي 
�الإرهابية  �لقاعدة  �سبكة  �إىل  �لعون 
�أن  �إال  �لفل�سطينية.  حما�س  وحركة 
�أخرى  مرة  �لظهور  �إىل  عادت  �ل�سكوك 

حول هذه �لتهم.
�ملا�سى  /�أكتوبر  �أول  ت�رشين  ففى 
�الإجر�ء�ت  باأن  �ال�ستئناف  ق�ست حمكمة 
�لق�سائية مل تكن عادلة و�أن نظر �الأدلة 
فقد  وباالنحياز.  بالثغر�ت  مليئا  كان 
�لتحقيقات  مكتب  عمالء  �أحد  �أ�سعل 
فى  �لنار  �أ�سل مينى  من  �لفيدر�ىل وهو 
نف�سه �أمام �لبيت �الأبي�س الأنه مل يح�سل 
فى  خدماته  مقابل  �لكافى  �ملال  على 
�لق�سية. وهكذ� كان البد من �إعادة �لنظر 

فى �لق�سية بكاملها.

مطلع  ميني  م�سدر  ك�سف 
لتنظيم  حتالف  وجود  عن 
"�لقاعدة" فرع �ليمن مع قادة 
النف�سال  يدعون  جنوبيني 

�ليمن.
"�لقد�س  �سحيفة  ونقلت 
قوله:"  �لعربي" عن �مل�سدر 
لتنظيم  تنتمي  عنا�رش  قامت 
ذمة  على  ومطلوبة  �لقاعدة 
مبحافظة  �الرهاب  ق�سايا 
بعقد  �ليمن  �رشق  �أبني 
�جتماعات مع قادة جنوبيني 
النف�سال  دعو�  �أن  لهم  �سبق 

جنوب �ليمن عن �سماله".
�ن  �إىل  �مل�سدر  و�أ�سار 
�الجتماعات متت بني عنا�رش 
�لقاعدة بينهم �سامل �لر�سوي 
�حد �لعائدين من �أفغان�ستان 
�ملطلوبني  من  و�لكثري 

�أعمال  بارتكاب  لل�سلطات 
�عتد�ء�ت  بينها  �الإرهابية، 
على عدد من �أفر�د �الأمن، و�سد 
وخا�سة،  حكومية  من�ساآت 
�سورهم  تعميم  و�سبق 
�لدوريات  على  وبياناتهم 

ونقاط �لتفتي�س.
بني  �الجتماع  وخل�س 
وبع�س  �لقاعدة  عنا�رش 
�إىل  �النف�سالية  �لعنا�رش 
بتنفيذ  �لقيام  على  �التفاق 
عمليات ت�ستهدف رجال �الأمن 
من  �حلكومية،  و�ملن�ساآت 
�لنار  باإطالق  "�لقيام  خالل 
على �أفر�د �الأمن �أثناء وجودهم 
�أ�سو�ق  �الأ�سو�ق، وخا�سة  يف 

�لقات".
وكانت مناطق يف �أبني "خنفر 
�ل�سهر  خالل  �سهدت  وجعار" 

م�سلحة  عمليات  �ملا�سي 
عدة، د�همت خاللها �الأجهزة 
�الأمنية مقرً� جلماعة و�سفتها 
معها  و��ستبكت  باالإرهابية 
�لعملية  �ثر  على  و�سقط 

�سحايا.
�لذين  معظم  �ن  �ىل  وي�سار 

عام  �سيف  حرب  يف  �ساركو� 
وجنوب  �سمال  بني   1994
�ليمن على �ثر �الختالف على 
�ليمنية  �لوحدة  ��ستمر�ر 
كانو�   1990 فى  متت  �لتي 
�ل�سمال  جنوبيني ووقفو� مع 

�سد �جلنوب .

اليمن: أنباء عنروجود حتالفرلتنظيمر
القاعدة معرقادة جنوبيين

أزمة الرهائنرفى اليمنرتنتهى بال  ع ب

االعالن معنا:
  جناح ومك�سب

Tel: 917-488-9650

          973-474-6642
email:

ghorbanews1@yahoo.com
www.ghorbanews.com
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عادة ال�سيد/   وزير �سئون املغرتبني
                   اأحمد م�ساعد ح�سني    االأكرم

حتية طيبة وبعد،
تاأتي تبا�سري موؤمترات املغرتبني كتبا�سري 
العيد ي�ساحبها ارتفاع اأ�سواتنا باالأماين 
والطلبات التي نرفعها كما يرفعها الطفل 
من  طويلة  قائمة  اأبيه  من  يطلب  وهو 
الرخي�سة  والكبرية،  ال�سغرية  الهدايا 
تلك  واخليالية.   الواقعية  والغالية، 
القائمة التي يرددها ال�سغري حتى ياأتي 
البيت  حجرة  باأن  ويفاجيء  العيد  يوم 
خالية اإال من بع�س احللوى التي و�سعت 
عندها  االآخرين.   لياأكلها  الطاولة  على 
فقط يتذكر اأن قائمة طلبات هذا العيد 
العيد  يف  بها  حلم  التي  تلك  نف�سها  هي 
ذلك،  قبل  والذي  قبله،  والذي  املا�سي، 
وهكذا يعي�س الطفل على االأمل وكذلك 
يف  االأمل  على  اليمني  املغرتب  يعي�س 
ولذلك  واالأحالم،  االأماين  تتحقق  اأن 
�سيكتبون  جالياتنا  اأبناء  من  فكثري 
ب�سدق وبوجدانية عن اأحالمنا واأمانينا 
لكن  ومغرتبني.   مهاجرين  كيمنيني 
يفرق  وما  مطالبنا  عن  �سيكتبون  قليلني 
بني االأحالم واملطالب اإال اإمكانية حتقيق 

االأخرية.

اأن نطالب الوزارة مبا هو اأكرث من قدرتها 
واأن  واالأحالم،  االأماين  من  �سرب  فهو 
تقدمه  ما  من  اأكرث  املوؤمتر  من  نتوقع 
اخليال  من  �سرب  فذلك  املوؤمترات 
الن�سيط الذي ال يوؤدي يف النهاية اإال اإىل 

االإحباط والف�سل. 

اأحيانًا ال ندري هل اأننا بطبيعتنا حاملون 
عندما  االأماين  عنان  لنا  يطلق  اأنه  اأم 
واملتكاملة،  الدقيقة  املعلومة  تتوفر  ال 
ق�سايا  لنا  يحل  �سحري  مبوؤمتر  فنحلم 
وين�سينا  للم�ستقبل  ويدفعنا  االأرا�سي، 
بداأ  املوؤمتر  الأن  هذا  كل  املا�سي،  اأمل 
يف  املواقع  يف  وانت�سر  اإذاعي،  بخرب 
واالأكادميية،  الر�سمية،  امل�ساعي  غياب 

والتنظيمية. 

قدرة  ويتنا�سي  يحلم  الذي  وكالطفل 
والده، ن�سمح الأنف�سنا باأن نحلم باأن يقوم 
واحلد  واملف�سدين  الف�ساد  باإزالة  املوؤمتر 
وحتويل  املختل�سني  ومعاقبة  الر�سوة  من 
اليمن اإىل اأر�س للموؤمنني واملتقني، وهذا 

املثال،  �سبيل  على  نردده  حلم 
لكني �ساأحاول اأن اأمنع نف�سي من 
الأ�سع  االأماين  �سرد  ومن  احللم 
اأن  اأدنى ما ميكن  مطالب تعترب 

يقدم اأو يتحقق:

هــــل لنــا اأن نطالــــــب: 
وبرنامج  اأهداف  بتو�سيح   )1
ال  حتى  املغرتبني  وزارة  عمل 

نتوقع منها اأكرث مما ال يجب.

واأهداف  برنامج  ب�سرح   )2
املغرتبني حتى ال نظنه  موؤمتر 
ق�سايا  لكل  احللول  مفتاح 
وبداية  واملغرتبني  املهاجرين 

اخلال�س من كل معاناتنا.

مبحدودية  باالعرتاف   )3
الإتاحة  املغرتبني  وزارة  دور 
الفر�سة للمغرتبني واملهاجرين 

م�ساكلهم  حلل  الذاتي  للتحرك 
اغرتابهم  بلدان  يف  اأو�ساعهم  ومعاجلة 

وهجرتهم.

عن  بالتوقف  الوزارة  مبطالبة   )4
الوطنية  تربط  التي  التعابري  ا�ستخدام 
اأو  الوزارة  �سيا�سات  مع  بالتوافق 
اإذكاء  من  احلد  يف  لالإ�سهام  م�سوؤوليها 
وت�سدير  واحلزبية  ال�سيا�سية  النعرات 

ال�سيا�سة والتمثيل ال�سيا�سي.

يف  اجلاليات  حاجات  بني  بالتمييز   )5
كل  و�سع  وخ�سو�سية  املختلفة  املناطق 
جالية من اأق�سى جنوب �سرق اأ�سيا حتى 
اخلليج  بدول  مروراً  اأمريكا  غرب  �سمال 

والقارة االأفريقية.

6( بالعمل على تنمية وت�سجيع التجارب 
وتنمي  املغرتبني  تخدم  التي  االيجابية 

العالقات بني اليمنيني اأينما كانوا.

احلالة  درا�سة  على  بالرتكيز   )7
ودعم  املهاجرين  واأو�ساع  االغرتابية 
التاريخي  للتوثيق  والبحوث  الدرا�سات 
طريق  عن  للظاهرة  العلمية  والدرا�سة 
اإن�ساء معهد درا�سات خا�س تابع جلامعة 

�سنعاء.
 

خا�سة  مناهج  جتهيز  على  بالعمل   )8

ناطقة  الغري  الدول  يف  اليمنيني  الأبناء 
بت�سدير  االأكتفاء  وعدم  بالعربية 
النظر  وجهة  من  ت�سلح  ال  التي  املناهج 
الهجرة  بلدان  يف  لال�ستخدام  الرتبوية 

واالغرتاب.

�سيادة  نطالب  اأن  لنا  هل  االأخري  ويف   )9
الوزير وطاقم الوزارة باأن ي�سعوا العربة 
خلف احل�سان بتخطيطهم فياأتي املوؤمتر 
مع  التعامل  على  الوزارة  حلر�س  نتيجة 
احتياجات وا�سحة للمغرتبني وترتجم 
عنها  فيخرج  ذلك  وتو�سياته  اأعماله 
االآن  زمن  يف  حم�سورة  واقعية،  اأهداف 

واإمكانية الواقع.

عاي�سناها  التي  التجارب  من  الرغم  على 
اأن  اأمل  على  نعي�س  اأننا  اإال  املا�سي  يف 
رفع  من  غرينا  فقد  ما،  �سيئًا  يتغري 
املتوا�سعة  الطلبات  خط  اإىل  االأماين 
والتي تعترب احلد االأدنى لتعك�س ماهية  
وعمل  تكوينها  واأ�سباب  الوزارة  وجود 

موؤمتراتها.

اإذا  عما  الر�سالة  هذه  اأكتب  واأنا  اأت�ساءل 
كان قد كتب خرب جناح املوؤمتر قبل عقده 
ملجرد اأنه اأنعقد؟ هل تقرر اأنه جناح الأن 
املغرتبني وفدوا اإليه من كل مكان ليثنوا 

على رعاية الدولة للمغرتب؟

لعل من املفارقات اأن يف اأو�ساط املغرتبني 

على  يوؤكد  جاهزاً  اأ�سبح  قد  اآخر  خرب 
ف�سل املوؤمتر قبل اأن يتم. وي�سر مبوجب 
لل�سور  فر�سة  اعتباره  على  التجارب 

والظهور.

بتطلع  نراقب  منا  البع�س  يظل  لكن 
تعك�س  وهل  تتخذ،  التي  اخلطوات 
املغرتب  لطموح  حقيقيًا  اإحرتامًا  فعاًل 
هذا  يرتجم  وهل  اليمني؟  واملهاجر 
ملف  مع  تتعامل  دولة  اإرادة  املوؤمتر 
تعتمد  اإ�سرتاتيجيتها  تظل  اأم  املغرتبني 
على توجيهات �سخ�سية وخا�سة من قبل 
احلاجة  دعت  كلما  اجلمهورية  رئا�سة 

لذلك؟

لكني  للموؤمتر،  التوقيت  يف  اأ�سكك  لن 
اأعود فاأ�ساأل ما هي اأهدافه؟ وكيف نقيم 
جناحه؟ وما الذي لنا اأن ننتظره من هذا 

املوؤمتر؟

املغرتبني  خري  فيه  ملا  اهلل  وفقكم 
البقاع،  كل  يف  اليمنيني  واملهاجرين 

وتقبلوا فائق التقدير واالحرتام...

* �ساكر االأ�سول
م�سئول العالقات العامة

واملهنيني  للعلماء  االأمريكية  اجلمعية 
اليمنيني

نيويورك، الواليات املتحدة االأمريكية
www.aaysp.org

منرأمريكا:  سالة مفتوحة للسيد وزير شئونراملغرتبين
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مثول  تاأجيل  �لهندي  �لق�ساء  �أعلن 
�مل�ستبه به �لوحيد �لذي ظل على قيد 
وُيدعى  مومباي،  بعد هجمات  �حلياة 
�لق�ساء  �أمام  ك�ساب  �أمري  �أجمل  حممد 

�ليوم �الأربعاء ، الأ�سباب �أمنية .
�إن"  �إن  "�سي  �سبكة  ذكرت  وح�سبما 
�الإخبارية �الأمريكية قرر �لق�ساء �إبقاء 
�ل�ساد�س  حتى  �العتقال  قيد  ك�ساب 
 ، �ملقبل  �لثاين  يناير/كانون  من 
وذلك بعدما توجه �لقا�سي �إىل �سجنه 
�لتي  �أقو�له  �إىل  �ال�ستماع  ملو��سلة 
ت�سري نيودلهي �إىل �أنها ك�سفت �رتباطه 
�لذي حظرت  "ع�سكر طيبة" -  بتنظيم 
�إ�سالم �أباد عمله - وتدربه يف مع�سكر�ت 

بباك�ستان.
�لهندية  �خلارجية  وز�رة  وكانت 
�إىل  ر�سالة  كتب  ك�ساب  �أن  �أعلنت 
م�سوؤول باك�ستاين رفيع يف �لهند، ومت 
ت�سليمها م�ساء �الثنني �إىل مقر �لبعثة 

�لباك�ستانية بنيودلهي.
و كتب يف ر�سالته �إنه يحمل �جلن�سية 
باقي  �إىل  باالإ�سافة  �لباك�ستانية، 
�الأ�سخا�س �لذين �ساركو� يف تنفيذ تلك 
�لهجمات، كما طلب �الجتماع مع رئي�س 

�لبعثة �لباك�ستانية يف نيودلهي.
ك�ساب  �أن  �لهندية  �ل�سلطات  وذكرت 

�عرتف خالل �لتحقيقات �الأمنية، 
ع�رشة  من  و�حدً�  كان  باأنه 
عدد  مبهاجمة  قامو�  م�سلحني، 
مومباي،  مدينة  يف  �الأهد�ف  من 
�لثاين  ت�رشين  نوفمرب/   26 يف 
لنحو  ��ستمرت  و�لتي  �ملا�سي، 

ثالثة �أيام.
�مل�سرتك  �ل�رشطة  مفو�س  وقال 
�إن  ماريا،  ر�كي�س  بالتحقيق، 
�ملعتقل ك�سف عن �أن �ملهاجمني 
�ملزيد  �رشب  يعتزمون  كانو� 
�لتي  �ملدينة،  يف  �الأهد�ف  من 
من  و�أكرث  قتياًل   160 فيها  �سقط 
�أجنبيًا، بعد   23 300 جريح، بينهم 
مو�جهات ��ستمرت الأكرث من 60 �ساعة، 
�ليهودي  �ملركز  �أبرزها  مو�قع  يف 

وفندق "تاج حمل."

بيت حلم تعج بالزوار
 مبنا�سبة عيد امليالد

�الف  جتمع 
حلجيح  �
يوم  �مل�سيحيني 
يف  �الربعاء 
كني�سة  �ساحة 
ببيت  �ملهد 
لالحتفال  حلم 
�مليالد يف  بعيد 
حماية قو�ت �أمن 

مو�لية للرئي�س �لفل�سطيني حممود عبا�س.
وو�سل حو�يل 500 من رجال �المن من مدينتي 
لتوفري  �لغربية  بال�سفة  و�أريحا  �لله  ر�م 
�المن. وحدثت عمليات �نت�سار مماثلة لقو�ت 
�المن يف �رجاء �ل�سفة �لغربية على مدى �الثني 

ع�رش �سهر� �ملا�سية مب�ساندة �مريكية.

جائزة �سوي�سرية لباحث اأردين ُيـطـّوع 
املعلوماتية حلماية املدينة الوردية

�ل�سوي�رشية  �ل�ساعات  جائزة  على  بح�سوله 
 ،2008 لعام  �لطموحة  للمبادر�ت  رولك�س 
�الأردين  �لباحث  �لعك�سة،  طالل  د.  يكون 
هذه  يف  �الأو�سط  �ل�رشق  منطقة  من  فائز  �أول 
كل  يف  فائزين  لع�رشة  متنح  �لتي  �جلائزة، 

عام، وهي م�ستمّرة منذ قر�بة ثالثني عامًا.
باجلائزة،  حظي  �لذي  �لعك�سة،  طالل 
قر�بة  بني  من  دوالر،  �ألف  مائة  وقيمتها 
معهد  عميد  هو  مت�سابق،  وخم�سمائة  �ألف 
�مللكة ر�نيا لل�سياحة �مل�ستد�مة يف �جلامعة 
على  وحا�سل  �الأردنية،  �حلكومية  �لها�سمية 
�س  )تخ�سّ �لفيزيائية  �لكيمياء  يف  دكتور�ه 

�لكيمياء �ل�سوئية عام 1977(.
�مل�رشوع �لذي فاز ب�سببه �لعك�سة باجلائزة، 
لة  �أو �سهور، و�إمّنا هو حم�سّ لي�س وليد �سنة 
تزيد  �لكبري ملّدة  و�لتفّرغ  �جلهود  تر�كم يف 
�لعك�سة يف  �أم�ساها  �ستة وع�رشين عامًا  على 

هذ� �ملجال.

اإ�سبانيا: برملان كانتابريا اجلهوي ي�سادق 
على الئحة دعم لل�سعب ال�سحراوي 

)�سمال  �جلهوي  كانتابريا  برملان  �سادق 
�إ�سبانيا( �أم�س �الإثنني على الئحة دعم لل�سعب 
حقوق  �حرت�م  �إىل  فيها  دعا  �ل�سحر�وي 
�ملحتلة  �ل�سحر�وية  �الأر��سي  يف  �الإن�سان 
�الأمم  لو�ئح  تطبيق  �إىل  و  �ملغرب  قبل  من 
�ل�سحر�ء  م�سري  بتقرير  �ملتعلقة  �ملتحدة 
�لغربية ح�سب ما علم يوم �لثالثاء لدى هذه 
�لهيئة. ووجه �لربملانيون يف الئحتهم دعوة 
�الإن�سان يف �الر��سي  �إحرت�م حقوق  �إىل  ملحة 
�ل�سحر�وية �ملحتلة و جددو� �لتز�مهم بدعم 
�ل�سعب �ل�سحر�وي عرب برملان كانتابريا. كما 
ذكرو� "ب�رشورة تطبيق لو�ئح �الأمم �ملتحدة" 
�ل�سحر�وي  �ل�سعب  �إىل تقرير م�سري  �لد�عية 
و �إىل "و�سع حد نهائي للنز�ع يف �ل�سحر�ء. 
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بو�س  جورج  �الأمريكي  �لرئي�س  �أ�سدر 
معد�ت  ببيع  �أدين  رجل  عن  عفًو� 
ع�سكرية حمظورة وطائر�ت �إىل �إ�رش�ئيل 
يف �أو�خر �أربعينيات �لقرن �ملا�سي ، 

بعد �أكرث من 20 عاما على وفاته.
وكان ت�سارلز وينرتز يعمل يف ت�سدير 
تورط  �إنه  �إال   ، �لزر�عية  �ملحا�سيل 
عام 1948 يف بيع قاذفات خرجت من 
�خلدمة من طر�ز بي - 17 �إىل ع�سابة 
فى  �لع�سابات  حرب  لرجال  �لهجانة 

�إ�رش�ئيل .
�لبيت  عن  "�لقد�س"  جريدة  ونقلت 
�إىل  �أنه قد وجهت  �البي�س يف بيان له 
وينرتز �لذي تويف عام 1984 عن عمر 
بانتهاك  و�أدين  تهما  عاما   71 ناهز 
وق�سى  �المريكي"  �حليادية  "قانون 

�ل�سجن  يف  �سهر�   18 بال�سجن  عقوبة 
�الحتادي.

وكان وينرتز و�حد� من ثالثة �أمريكيني 
�مل�سلحني  مل�ساعدة  مقا�ساتهم  متت 

دولتهم  الإقامة  قتالهم  يف  �ليهود 
مغادرة  بعد  �لعربية  �الر��سي  على 
�لقو�ت �لربيطانية فى عام 1948 .
و�أو�سحت �سحيفة "و��سنطن بو�ست" 
�أن �ملد�نني �الخرين وهما �ل�سخ�سية 
جرينزيون  هريمان  �الذ�عية 
�ل�سابق  �حلربي  �لطري�ن  ومهند�س 
من  �لعفو  على  ح�سال  �سومير  �آل 
كينيدي  جون  �ل�سابقني  �لرئي�سني 

وبيل كلينتون.
جنل  جيمي  عن  �ل�سحيفة  ونقلت 
بال�سعادة)  :"�أ�سعر  قوله  وينرتز 
لرجل  منوذج  )وينرتز(  الأنه   )..
�ل�سو�ب  �أنه  يعتقد  كان  �سيئا  فعل 
عالقة  لفعله  يكن  ومل   ، ال�سدقائه 

بالعرق �أو �لدين �أو �ملال".
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تأجيلرمثولرمنّفذ هجماترمومبايرأمامرالقضاء ألسبابرأمنية

بوشريعفو عنرميرتأدينرببيعرأسلحة حمظو ة إلسرائيلرعامر48

انتقالرالسلطة مبصر صداعريؤ قرإدا ة أوباما
َمْعِنّية  �أمريكية  ملوؤ�س�سة  تقرير  �أكد 
ب�سئون �ل�رشق �الأو�سط �أن عملية �نتقال 
ّثل �أزمة ��سرت�تيجية  �ل�سلطة يف م�رش مُتَ
لالإد�رة �الأمريكية �جلديدة، د�عًيا هذه 
الإعادة  جديد  من  �ل�سغط  �إىل  �الإد�رة 
يف  �لرئا�سية  للفرت�ت  �الأق�سى  �حلّد 
�الأحز�ب  تكوين  حرية  و�إتاحة  م�رش، 

يف م�رش.
من�سورة  �أ�سدرته  �لذي  �لتقرير  وقال 
"�لدميقر�طية"، �لتي تن�رشها موؤ�س�سة 
يف  للدميقر�طية"  �لوطني  "�لوقف 
�خلالفة  �أزمة  �إن  �ملتحدة:"  �لواليات 
عن  تك�سف  �أن  �لو�سيكة يف م�رش ميكن 
يف  �حلاكمة  ْخبة  �لنُّ يف  كاِمَنة  �سدوع 

�حلزب �لوطني �لدميقر�طي".
�ل�سيا�سي  �النتقال  ق�سية  �إن  و�أ�ساف:" 
��سرت�تيجية  �أزمة  ا  �أي�سً متثل  �سوف 
موؤكًد�  �جلديدة"/  �الأمريكية  لالإد�رة 

�أز�رفا،  جيفري  �لكاتب  دعوة  على 
�الأو�سط  �ل�رشق  ب�سئون  �س  �ملتخ�سّ
الإعادة  �ل�سغط  �إىل  �ملتحدة  �لواليات 
بفرتتني  )للحكم(  �الأق�سى  �حلّد 
�أنور  �لر�حل(  )�لرئي�س  �ألغاه  و�لذي 

�ل�ساد�ت.
قوله:  �أز�رفا  عن  �لتقرير  ونقل 
ك "لن يوؤدي فقط  �إّن هذ� �لتحرُّ
�إىل تد�ول �سلمي لل�سلطة، ولكن 
تفكيك  على  ا  �أي�سً ي�ساعد  �سوف 
باأن  �ليوم  �ل�سائدة  �لقناعة 
ْبه  �سِ هو  )�مل�رشي(  �لرئي�س 
�ملتحدة  �لواليات  �إله..�إن 
عدم  �إىل  �ل�سعي  عليها  ينبغي 
�لرتخي�س  عملية  ت�سيي�س 
�ل�سيا�سية يف م�رش،  باالأحز�ب 
وهي �لعملية �لتي ي�سيطر عليه 
�حلزب �لوطني �حلاكم من خالل 
�سلطة  "متار�س  برملانية  �سبه  جلنة 
فيتو حقيقية ت�سكيل �الأحز�ب �جلديدة، 
وت�ستخدم �سلطتها يف �لتدخل يف �سئون 
بها، وحتييدها  �لتي رخ�ست  �الأحز�ب 

ب�سكل فعلي".
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اإ�سابة زعيم حزب �سا�س االإ�سرائيلي

�إيلي  "�سا�س"  حزب  زعيم  �أ�سيب 
ليل  م�ساعديه  و�أحد  ي�ساي 
باإ�سابات  �لثالثاء/�الأربعاء 

طفيفة يف حادث مروري.
"يديعوت  �سحيفة  و�أو�سحت 
�أحرونوت" يف موقعها �الإليكرتوين 
�أن �حلادث  �الأربعاء  �ليوم  �سباح 
�لتي  �ل�رشيع  �لطريق  على  وقع 

تربط بني �لقد�س وتل �أبيب.
عن  "�لقد�س"  �سحيفة  ونقلت 

"يديعوت" �أنه مت نقل ي�ساي وم�ساعده �إىل �أحد �مل�ست�سفيات لتلقي 
�أن �حلادث جنم عن ��سطد�م �سيارة ب�سيارة  �إىل  �لعالج ، م�سرية 
ما  على  �لطريق  �بتالل  ب�سبب  �خللف  من  �لديني  �حلزب  زعيم 

يبدو.

االأ�سد يتوقع حمادثات مبا�سرة مع اإ�سرائيل
�ل�سوري  �لرئي�س  توقع 
حمادثات  �إجر�ء  �الأ�سد  ب�سار 
ب�ساأن  �إ�رش�ئيل  مع  مبا�رشة 
�ل�سالم، وقال �إن �ملحادثات 
جرت  �لتي  �ملبا�رشة  غري 
تتحول  تركية رمبا  بو�ساطة 
تتوج  مبا�رشة  حمادثات  �إىل 

باتفاق �سالم.
وقال �الأ�سد يف موؤمتر �سحفي 
�لكرو�تي  �لرئي�س  مع 
بدم�سق  مي�سيت�س  �ستيبان 
"نبني �الأ�سا�سات �ملتينة ومن 

ثم نبني �لبناء ولي�س �لعك�س، وما نقوم به �الآن يف �ملفاو�سات 
هذ�  كان  �إذ�  �لكبري،  �لبناء  لهذ�  �أ�سا�س  و�سع  هو  �ملبا�رشة  غري 
�الأ�سا�س ناجحا فاملفاو�سات �ملبا�رشة �ستكون مرحلة ناجحة ومن 

ثم ب�سكل طبيعي يتحقق �ل�سالم".
و�أعرب �لرئي�س �ل�سوري عن �أمله باأن ت�ساعد �إد�رة �لرئي�س �الأمريكي 
�ملنتخب بار�ك �أوباما من خالل �ل�سعي �حلثيث يف عملية �ل�سالم يف 

�ل�رشق �الأو�سط. 
 كما �أعرب عرب عن �أمله باأال تقع حرب يف �ل�رشق �الأو�سط يف ظل 

�الإد�رة �الأمريكية �لقادمة.
�إىل  �أن ننتقل يف مرحلة الحقة  "من �لطبيعي  وقال يف هذ� �ل�سدد 
مرحلة �ملفاو�سات �ملبا�رشة، ال ميكن �أن نحقق �ل�سالم من خالل 
قر�ر�ت  �أن  على  �الأ�سد  و�سدد  فقط".  �ملبا�رشة  غري  �ملفاو�سات 

جمل�س �الأمن يتعني �أن تكون �الأ�سا�س الأي حمادثات.

ان�سقاق بالتوافق العراقية اإثر اإقالة رئي�س الربملان

تو�جه جبهة �لتو�فق م�سري 
رئي�س  �إقالة  �إثر  �النق�سام 
�لعر�قي  �لنو�ب  جمل�س 
�لذي  �مل�سهد�ين  حممود 

ينتمي للكتلة.
�حلو�ر  جمل�س  �أعلن  فقد 
"م�ستقلون"  �لوطني وكتلة 
جبهة  مكونات  من  وهما 
�لتو�فق �لربملانية �ل�سنية 
من  �ن�سحابهما  �الأربعاء، 
�جلبهة على هذه �خللفية.

وقال رئي�س ذلك �ملجل�س مبوؤمتر �سحفي يف بغد�د �إنه "نظر� لف�سل 
جبهة �لتو�فق يف �أد�ء ر�سالتها �لتي ت�سكلت من �أجلها وتفرد �حلزب 
�رشكائه  �إىل  �لرجوع  دون  �خلطرية  �لقر�ر�ت  باتخاذ  �الإ�سالمي 
�إىل �لتحالفات �لتي عقدها دون مو�فقة �الآخرين، مل يعد  �إ�سافة 
جلبهة �لتو�فق وجود من �لناحية �لعملية، ولهذ� فاإن �إعالن حل 
هذه �جلبهة �أ�سبح �رشورة حتمية ليذهب كل مكون باالجتاه �لذي 
ي�ستطيع �أن يخدم �ل�سعب من خالله بعيد� عن �لتكتالت �لطائفية 

و�لعرقية �ملقيتة".
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كتاب  �إ�رش�ئيل  موؤخرً� يف  �سدر 
"�ستون عامًا على  يحمل عنو�ن 
�ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية - نظرة 
�أ�رشف  �لذي  �لد�خل"،  من 
�ملتقاعد  �جلرن�ل  �إعد�ده  على 
و�سديقه  غلبو�ع،  عامو�س 
�إفر�ييم البيد، �ل�سادر عن مركز 
�الإ�رش�ئيلي  �ال�ستخبار�ت  تر�ث 
"يديعوت  و�سحيفة  �لر�سمي 

�حرونوت" �الإ�رش�ئيلية.
من  جمموعة  ي�سم  �لكتاب 
كتابتها  متت  �ملقاالت 
رفيعي  م�سئولني  باأقالم 
�الأمنية  �الأجهزة  يف  �مل�ستوى 
�الأمن  جهاز  �الإ�رش�ئيلية: 
�ملو�ساد  "�ل�ساباك"،  �لعام 
�خلارجية"،  "�ال�ستخبار�ت 
�لع�سكرية  �ال�ستخبار�ت  �سعبة 
�جلو  �سالح  خمابر�ت  "�أمان"، 
�سالح  خمابر�ت  �الإ�رش�ئيلي، 

�لبحرية �الإ�رش�ئيلي.
�الأول  ملحقني،  وبالكتاب 
�مل�ستخدمة  �مل�سطلحات  ي�سمل 
�لدولة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  يف 
�لعربية. �أما �مللحق �لثاين يف 
�لكتاب فجاء حتت عنو�ن "متى 
تاريخ  يف  مهمة  �أحد�ث  حدث؟ 

�ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية".
كتب  ما  وفق  �مللحق  ويتطرق 
زهري �ندر�و�س ب�سحيفة "�لقد�س 
�لعربي" �للندنية �إىل �إخفاقات 
فعلى  �الإ�رش�ئيلية،  �ملخابر�ت 
 2003 عام  يف  �لذكر،  �سبيل 
�ال�ستخبار�ت  �سعبة  قّدرت 
�خلطاأ  طريق  عن  �لع�سكرية 
�لر�حل،  �لعر�قي  �لرئي�س  �أّن 
�سد�م ح�سني، كان ميتلك �أ�سلحة 
غري تقليدية، ويف نف�س �ل�سنة 
فوجئت �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية 

من �إعالن ليبيا عن تنازلها عن 
لها،  �لتابع  �لنووي  �لربنامج 
�لتقليدية  غري  �الأ�سلحة  وعن 
�لتي كانت متتلكها، �الأمر �لذي 
�لر�سمية  �لعالقات  الإعادة  مهد 
�ملتحدة  �لواليات  وبني  بينها 

�الأمريكية.
وجاء �أي�سًا يف �مللحق �أّنه يف عام 
2005 قدمت �سعبة �ال�ستخبار�ت 
�لع�سكرية و�ملو�ساد تقريرً� عن 
�للبناين،  �لله  حزب  قدر�ت 
�ملعلومات  خلفية  على  وذلك 
�لتي مت جمعها خالل �لفرتة من 
مايو عام 2000، وهو �ملوعد 
�إ�رش�ئيل من  �لذي �ن�سحبت فيه 
د�م  �حتالل  بعد  لبنان  جنوب 
23 عامًا، وي�ست�سف من �لتقرير 
�الإ�رش�ئيلية  �ملخابر�ت  �أن 
�أخطاأت يف تقدير قوة حزب �لله 

�لع�سكرية.
وبالتحديد  �سنة،  مرور  وبعد 
يف يونيو من عام 2006 ح�سل 
�الأجهزة  لدى  �آخر  �إخفاق 
�الأمنية: فقد فوجئت �ملخابر�ت 
حركة  ب�سيطرة  �الإ�رش�ئيلية 
"حما�س"  �الإ�سالمية  �ملقاومة 
غزة،  قطاع  على  ع�سكريًا 
تتوقعه،  مل  �لذي  �الأمر  وهو 
�ل�سيا�سي  �مل�ستوى  ُتبلغ  ومل 

�الإ�رش�ئيلي بذلك.
عالوة على ذلك فاإّن �ملخابر�ت 
تقدير  يف  �أخطاأت  �الإ�رش�ئيلية 
�لت�رشيعية  �النتخابات  نتائج 
يف  جرت  �لتي  �لفل�سطينية 
�أّنها مل  �إذ   ،2006 عام  فرب�ير 
باالأغلبية  حما�س  فوز  تتوقع 
�ل�ساحقة يف �ملجل�س �لت�رشيعي 

�لفل�سطيني.
لل�سئون  �ملحلل  ور�أى 

�لع�سكرية يف �سحيفة "هاآرت�س" 
�الأجهزة  �أن  ميلمان،  يو�سي 
�الأمنية يف �لعامل تتباهى د�ئمًا 
تذكر  ال  ولكّنها  باإجناز�تها، 
�إّنه  قائاًل  مثال  و�ساق  �لف�سل، 
من �ل�سعوبة مبكان �أن تعرتف 
�سعبة  تاريخها،  يف  مرة  الأول 
�ال�ستخبار�ت �لع�سكرية بف�سلها 
يف تقدير قوة �سد�م ح�سني غري 
�لتقليدية من �أ�سلحة بيولوجية 
هذ�  فاإّن  وبالتايل  وكيماوية، 
�أمر  هو  ناحيته،  من  �الإقر�ر، 
و�رشوري لتح�سني �الأد�ء وعدم 
�أخطاء  يف  �أخرى  مّرة  �لوقوع 
على  �لقبيل،  هذ�  من  م�سريية 

حد تعبريه.
�إىل  �الإ�رش�ئيلي  �ملحلل  و�أ�سار 
�لرئي�س  �أن  �ليوم،  نعرف  �أنّنا 
قرر  بو�س،  جورج  �الأمريكي 
دون  ح�سني،  ب�سد�م  �الإطاحة 
�أن ميلك �الأ�سباب، وهو بالتايل 
يبحث  بد�أ  ثم  ومن  �لهدف  حدد 
�حتالل  تربر  �لتي  �الأ�سباب  عن 

�لعر�ق.
�أن  ميلمان  �لكاتب  و�عرتف 
�إ�رش�ئيل، �لتي �سجعت �لواليات 
�حتالل  �الأمريكية على  �ملتحدة 
على  �ليوم  نادمة  �لعر�ق، 
قويًا  �لعر�ق  بقي  فلو  ذلك، 
�القت�سادية  �لناحية  من 
بقيت  و�إير�ن  و�لع�سكرية، 
من  خ�سيتها  ب�سبب  كانت  كما 
�لعر�ق، ملا كانت �إير�ن جتروؤ 
�لنووي،  برناجمها  بناء  على 
من  �إ�رش�ئيل  تخل�ست  وبالتايل 
على  جنت  ولكّنها  �لعر�ق، 
�إير�ن  خلقت  باأنها  نف�سها، 

�لنووية، على حد و�سفه.

كتابرجديد يكشفرأخطاء املوساد الفادحة

مدير املو�ساد مائري داغان
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موثوق  م�رشي  م�سدر  �تهم 
على  بال�سغط  �سورية  به 
�أجل  من  حما�س  حركة 
 - �لفل�سطيني  �حلو�ر  تعطيل 
�حلركة  حمماًل  �لفل�سطيني، 
�مل�سئولية عما �آلت و�ستوؤول 
�إليه �الأو�ساع يف ظل ��ستمر�ر 

�النق�سام وت�ساعده.
"�حلياة"  �سحيفة  ونقلت 
�لذي  �مل�سدر  عن  �للندنية 
�جلل�سة  تفا�سيل  ت�سمه  مل 
رئي�س  جمعت  �لتي  �الأخرية 
�لوزير  �مل�رشية  �ملخابر�ت 
حما�س  وفد  مع  �سليمان  عمر 
�ملكتب  رئي�س  نائب  برئا�سة 

مرزوق  �أبو  مو�سى  للحركة  �ل�سيا�سي 
للحو�ر  �لنهائية  �لرتتيبات  لو�سع 
ا �أن يعقد يف �لقاهرة  �لذي كان مفرت�سً
يف �لتا�سع من نوفمرب/ ت�رشين �لثاين 
�ملا�سي، م�سري� �إىل �أن �جلل�سة �سادتها 

"�أجو�ء �إيجابية ومنفتحة".
�سم  �لذي  حما�س  وفد  �ن  و�أ�ساف 
طرح  و�خلارج،  �لد�خل  من  قياديني 
بانفتاح  روؤيته  �جلل�سة  هذه  خالل 
ق�سايا  عن  حتفظاته  �لوزير  و�أبلغ 
نقاط  تعديل  يف  رغبته  و�أبدى  عدة 

�لورقة �مل�رشية وعلى  عدة وردت يف 
�أن �سليمان  ترتيبات �حلو�ر، مو�سحا 
�لتعديالت  هذه  جميع  على  و�فق 
"لدرجة  �حلركة  ملطالب  و��ستجاب 

�أده�ست قياد�ت حما�س".
�سعادتهم  عن  عرّبو�  "لقد  م�سيفا: 
حما�س  قياد�ت  خ�سو�سًا  و�رتياحهم، 
��ستثناء،  بال  جميعهم  �لد�خل،  يف 
و�سعيد  �حلية  وخليل  �لزهار  حممود 
للغاية،  م�رشورين  كانو�  �سيام، 
باأنهم  و�أبلغونا  ر�ساهم  عن  وعربو� 

لكن  تاأكيد...  بكل  للحو�ر  قادمون 
عند عودة وفد �حلركة يف �خلارج �إىل 
�سورية تغرّي �ملوقف وتبدلت نربتهم 
وبدو� مرتّددين يف خ�سو�س �مل�ساركة 

يف �حلو�ر �إىل �أن �أعلنو� مقاطعتهم".
كل  لّبت  م�رش  �إن  �مل�سدر  وقال 
حما�س  بها  طالبت  �لتي  �لتعديالت 
حر�سًا  مطالبها  جلميع  و��ستجابت 
هذ�  �أن  مو�سحا  �حلو�ر،  �إجناح  على 
مع  م�رش  �أبدته  �لذي  �لكبري  �النفتاح 
وفد �حلركة كان بغر�س "جتنب حدوث 
قد  �حلو�ر  طاولة  على  مفاجاآت  �أي 
�مل�رشية  و�مل�ساعي  �جلهود  تعرقل 
�حلثيثة �لتي بذلت على مدى ��سهر من 
�أجل معاجلة �النق�سام و�سمان �أن يتوج 
حقيقي  م�ساحلة  باتفاق  �حلو�ر  هذ� 
وحدته  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �إىل  يعيد 
�إقامة حكومة وفاق وطني  وميكنه من 
ت�رشيعية  النتخابات  لالإعد�د  متهيدً� 
ورئا�سية مبكرة"، م�سدد� على �أن م�رش 
هذه  طي  �رشورة  على  حري�سة  كانت 
وماآ�س  �آالم  من  فيها  ما  بكل  �ل�سفحة 
كل  �سيقّو�س  �النق�سام  ��ستمر�ر  "الأن 
�الآمال يف �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة 

ويهدد �لق�سية �لفل�سطينية برّمتها".

الب�سري يرف�س ت�سليم اي مواطن مصر تتهمرسو يا بتحريضرمحاسرعلى  فضراحلوا  الفلسطين ي
�سوداين ملحاكمته خارج البالد

�لرئي�س  جدد 
عمر  �ل�سود�ين 
رف�سه  �لب�سري 
�أي  ت�سليم 
�سود�ين  مو�طن 
حماكمته  لتتم 
�الأر��سي  خارج 
 ، نية � د ل�سو �

مبنطقة  جماهريي،  خطاب  يف  مهاجما 
معار�سني  د�رفور،  �سمال  بوالية  "�سولينقا" 
�لفنادق"،  بـ"معار�سي  ��سماهم  �سود�نيني، 
باملتاجرة بق�سية د�رفور، قائال لهم "�ن �لوطن 

�أغلى".
ونقلت �سحيفة "�ل�رشق �الو�سط" عن �لب�سري قوله 
يف خطابه:" نحن �أق�سمنا باأال ن�سلم �أي �سود�ين 
الأي جهة �أجنبية �أو ملحكمة كافرة لتحاكمه"، 
�سود�ين"،  �أي  ظفر  يف  �أفرط  لن  �أنا   " م�سيفا 
م�سريً� لت�سوية قدمت له من قبل جهات دولية، 
لعفو عنه مقابل ت�سليم م�سوؤولني مطلوبني �ىل 

�ملحكمة �جلنائية �لدولية، بالهاي.
ورحب �لرئي�س باملجهود�ت �خلارجية �ل�ساعية 
الإحالل �ل�سالم يف �ل�سود�ن، لكنه عاد وقال �إن 
�لنفق  من  �ملخرج  �ل�سود�ن متثل  �هل  "مبادرة 
خال�س  �سود�ين  برت��س  متت  كونها  �ملظلم 

و�أنها ناق�ست كل �لق�سايا.

�سفارتها  يف  دبلوما�سيني  ثالثة  تعني  �سوريا 
ببريوت

�ل�سلطات  �أبلغت 
نظريتها  �ل�سورية 
تعيني  �للينانية 
دبلوما�سيني  ثالثة 
�ل�سفارة  يف 
�ل�سورية يف بريوت 
رتبة  �عالهم   ،
�الول  �ل�سكرتري 
�سوقي  �لدكتور 

�سماط.
و��ساف م�سدر دبلوما�سي " �ن وز�رة �خلارجية 
�للبنانية �ستبلغ خالل �ل�ساعات �ملقبلة وز�رة 
�خلارجية �ل�سورية با�سم �ل�سفري �للبناين �لذي 
عينه جمل�س �لوزر�ء �ل�سبت" ، م�سري� �ىل �نه 
�خلوري.  مي�سال  قرب�س  يف  �حلايل  �ل�سفري 
��سم  ر�سميا عن  �للبنانية  �ل�سلطات  تك�سف  ومل 
�ل�سورية  �ل�سلطات  مو�فقة  �نتظار  يف  �ل�سفري 

عليه.
�ربعني  �لرد يف غ�سون  هذ�  ياأتي  �ن  ويفرت�س 
تنظم  �لتي  فيينا  معاهدة  مبوجب   ، يوما 

�لعالقات �لدبلوما�سية بني �لدول.
دم�سق  �ن  �حلكومي  �مل�سدر  �كد   ، �ملقابل  يف 
مل تبلغ لبنان با�سم �سفريها ، م�سري� �ىل �نها 
�لدبلوما�سيني رتبة يف  �على  �ن  بالقول  �كتفت 
�ل�سكرتري  �سيكون  �حلا�رش  �لوقت  يف  �ل�سفارة 

�الول �سماط.
يف  طبقات  ثالث  �ل�سورية  �ل�سفارة  و��ستاأجرت 
�ل�سوري  �لتجاري  �مل�رشف  فيه  يوجد  مبنى 

�للبناين.
وكان وزير �خلارجية �ل�سوري وليد �ملعلم �كد 
بريوت  يف  �ل�سورية  �ل�سفارة  مبنى  �فتتاح  �ن 

�سيتم بعد عيد �مليالد مبا�رشة.

أنباء عنرخالفاتربينرقادة “القاعدة” ف ياملغربرالعرب ي
خالفات  باأن  جز�ئرية  م�سادر  �أفادت 
حادة �ندلعت بني زعيم فرع "�لقاعدة" 
عبد�ملالك  �لعربي  �ملغرب  يف 
عبد�لودود(  م�سعب  )�أبو  درودكال 
يف  �ل�سحر�وية"  �ملنطقة  و"�أمري 
عمار(،  )�أبو  جو�دي  يحيى  تنظيمه 
�الأخري  رغبة  عن  �أنباء  �رشيان  عقب 
يف "هدنة" مع قو�ت �الأمن �جلز�ئرية، 
بلمختار  خمتار  مع  �ت�ساالت  و�إقامته 
"�الأمري" �ل�سابق للمنطقة �ل�سحر�وية 

�لذي عزله درودكال.
�ل�سالح  حمل  عن  بلمختار  وتخّلى 
يف  قبائل  لدى  حاليًا  يحتمي  وهو 
على  مطلع  �أمني  م�سدر  وتوقع  مايل. 
هذ� �مللف �أن يلجاأ درودكال �إىل �بالغ 
بقر�ر  لتنظيمه  �ل�رشعية"  "�لهيئة 
ثبوت  حال  يف  جو�دي  بعزل  حمتمل 

نيته �لقاء �ل�سالح.
�للندنية  "�حلياة"  �سحيف  ونقلت 

�مل�سدر  عن 
قوله:"  �المني 
م�سعب  )�أبو  �إن 
مل  عبد�لودود( 
بعد  قر�رً�  يتخذ 
جو�دي  بعزل 
عدم  ب�سبب  بعد 
قدرته على �إر�سال 
�إىل  �رشعي  �سابط 
للتحقيق  �جلنوب 
�لق�سية  هذه  يف 
�حل�سار  ب�سبب 
على  �مل�رشوب 
معاقل �لقاعدة يف 

�سمال �جلز�ئر".
ملعلومات  �أمنية  م�سادر  ورّوجت 
هدنة  يعر�س  عمار"  "�أبو  �أن  مفادها 
ي�سنه  �لتي  �لهجمات  وقف  مقابل  يف 
�أفر�د تنظيمه يف �جلز�ئر وموريتانيا، 

و�أن و�سطاء قابلوه يف نوفمرب/ت�رشين 
من  قريبة  منطقة  يف  �ملا�سي  �لثاين 
بلدة ميناكا يف �سمال مايل، وعر�سو� 
يف  و�لدخول  �ل�سالح  �إلقاء  عليه 

�مل�ساحلة �لوطنية.

العاهلراملغرب ييقيلروزير حلصوهلرعلى اجلنسية االسبانية
حممد  �مللك  �ملغربي  �لعاهل  �أقال 
وزير  لدى  �لدولة  كاتب  �ل�ساد�س 
قر�ر  يف  �خلريف  �أحمد  �خلارجية 

مفاجئ.
�لعربي"  "�لقد�س  �سحيفة  وذكرت 
�لقر�ر  �تخذ  �ملغربي  �لعاهل  �ن 
�جلن�سية  على  �خلريف  ح�سول  ب�سبب 
�الإ�سبانية، �الأمر �لذي يجعل �حلكومة 
عبا�س  يرت�أ�سها  �لتي  �حلالية 

�ل�سحر�ء  ملنطقة  ممثل  بدون  �لفا�سي 
�لغربية.

و�أوردت وكالة �الأنباء �ملغربية �خلرب 
�جلاللة  �ساحب  حكومة  "علمت  تقول 
�رشعت،  �ال�سبانية  �ل�سلطات  �أن 
�جلن�سية  منح  يف  �سهور،  عدة  منذ 
�الإ�سبانية للعديد من �سامي �مل�سوؤولني 
�ملغاربة"، معتربة �أن هذ� �الإجر�ء "قد 
يجد تربيره يف م�سوؤولية ��سبانيا على 

كانت  �ملغربية  �ململكة  من  مناطق 
تخ�سع للحماية �ال�سبانية".

�ل�سياق،  هذ�  "ويف  �لوكالة  و�أ�سافت 
حممد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  قرر 
�ل�ساد�س، �أيده �لله، �إنهاء مهمة �ل�سيد 
لدى  للدولة  ككاتب  �خلريف،  �أحمد 

وزير �ل�سوؤون �خلارجية و�لتعاون".
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888-409-9658
33-42 9TH Street
Long Island City, NY
11106
www.atmw.com atmworld

اعالناتاعالنات

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

لدينا كل ما حتتاجونه 
لطبخ اأحلى االأكالت 

العربية

زورونا و�ستجدون اأحلى 
املنتجات الطازجة

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

Free Delevery

Buy your own ATM
For $2250!

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

We offer competitive pricing to all sales agents.
تخفي�سات خا�سة الأبناء اجلاليات العربية

BUY YOUR OWN ATM
AND REAP THE PROFITS… 
CALL US TODAY!
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اأمرية ميوزك لالنتاج والتوزيع الفني
ا�سم عريق يف عامل االأغنية الفل�سطينية

يوجد لدينا ت�سكيلة 
وا�سعة من االأغاين

والدبكات الفل�سطينية
 لكبار جنوم الفن 

الفل�سطيني
على �سي دي وكا�سيت

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

اعالناتاعالنات

MUBAREZ TRAVEL

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

اأف�سل الأ�سعار واأح�سن اخلدمات اإىل الوطن العربي
رحالت داخلية وخارجية باأ�سعار مناف�سة
�أ�صعار مناف�صة �إىل �صنعاء وعدن

�أ�صعار مناف�صة �إىل �لقاهرة و�جلز�ئر و�خلرطوم وجميع �لدول �لعربية

مبارز لل�سفريات وال�سياحة

مبارز لل�سفريات/ جنتهد خلدمتكم دائما خدمة امل�ضتقبل يف مطار �ضنعاء الدويل لأبناء اجلالية اليمنية

ب�شرى لأبناء اجلالية العربية يف نيويورك 
ونيوجر�شي

نقدم اخلدمات التالية:
تنظيف الب�شرة – الوجه-

اإزالة ال�شعر 
اإزالة نقاط احل�شا�شية يف الوجه والظهر

ا�شتخدام تقنية الليزر لإزالة ال�شعر
اخلدمات تكون عندنا اأو يف بيتكم

لأخذ موعد يف نيويورك اأو نيوجر�شي، ات�شلوا 
على 

كليوباترا جلمال وتزيني الب�شرة

718-680-0820
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مرحبا بكم يف نادي الفيديو العربي، 
نقدم لزبائننا الكرام اخلدمة املمتازة با�ضعار جد منخف�ضة

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

حتويل اال�سرطة عرب الربيد

ا�سعار اجلملة لعامة النا�س

راحة نف�سية النكم فى ايدى اخلرباء

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

الدفع من خالل بطاقات الكريدت كارد خالل االنرتنت

م�ساعدة هاتفية
 

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

145 Court st Brooklyn ny 11201

فر�سة من ذهب
الأ�سحاب املحالت التجارية ال�سغرية

يف قلب كوينز 
يف �سارع �ستانواي 

م�ساحات جتارية �سغرية وكبرية 
جاهزة لالإيجار

�صت�نواي ميني م�ل
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Horus cafe and Ke-
bab house

مقهى 
ومطعم 
حور�س

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

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

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

لالإ�سرتاك يف اجلريدة:

دوالر  50  : اأ�سهر   6

�سنة: 100 دوالر

للمزيد من املعلومات:
info@ghorbanews.com

اعالناتاعالنات

قسيمة االشرتاك
اال�سم ال�سخ�سي........................................................
اال�سم العائلي..........................................................
رقم الهاتف...........................................................
الربيد االلكرتوين....................................................
العنوان...............................................................
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م�ساهماتكم ابعثوها لنا على:
 ghorbanews1@yahoo.com

info@ghorbanews.com

ق�س�س، مقاالت، ق�سائد �سعرية..

املراأة الالتينية
الق�سيدة للمغرتب:

حمد �سيف

همات هماتم�ضا م�ضا
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مي كمال الدين

حممد  حممد  �أنور  حممد  كاماًل  ��سمه 
و�لع�رشين  �خلام�س  يف  ولد  �ل�ساد�ت، 
�أبو  ميت  بقرية  1918م  دي�سمرب عام  من 
�لتابعة ملركز  �لقرى  �إحدى  وهي  �لكوم 
تال مبحافظة �ملنوفية، كان و�لده يعمل 
�خلا�سة  �لع�سكري  �مل�ست�سفى  يف  ككاتب 
تلقى  بال�سود�ن،  �مل�رشي  باجلي�س 
ثم  �لقرية،  كتاب  يف  تعليمه  �ل�ساد�ت 
وبعد  بطوخ،  �الأقباط  مدر�سة  على  �أنتقل 
�الأ�رشة  �نتقلت  �ل�سود�ن  من  و�لده  عودة 
�لتحق  وهناك  1925م  عام  �لقاهرة  �إىل 
بعدد من �ملد�ر�س مثل �جلمعية �خلريية 
ح�سني،  �ل�سلطان  مدر�سة  �الإ�سالمية، 
مدر�سة فوؤ�د �الأول ثم مدر�سة رقى �ملعارف 
بالكلية  ذلك  بعد  �لتحق  �سرب�،  بحي 

�حلربية وتخرج منها عام 1938م.

جاء  �حلربية  �لكلية  من  تخرجه  بعد     
تعينه يف منطقة منقباد مبحافظة �أ�سيوط، 
جمال  �لر�حل  بالرئي�س  تعرف  وهناك 
بنف�س  تعينه  جاء  و�لذي  �لنا�رش  عبد 
�ملنطقة، عمل �ل�ساد�ت ب�سالح �مل�ساة ثم 

�سالح �الإ�سارة.
يف  حرجة  ملرحلة  �ل�ساد�ت  تعر�س   
عليه  �لقب�س  مت  �أن  بعد  وذلك  حياته 
ب�سبب �ت�ساله باالأملان، ويف عام 1942م 
خدمات  عن  باال�ستغناء  ملكي  حكم  �سدر 
�ليوزبا�سي �أنور �ل�ساد�ت، وخلعت رتبته 
�لع�سكرية، و�عتقل ب�سجن �الأجانب ومنه 
�لزيتون  معتقل  ثم  ماقو�سة،  معتقل  �إىل 

بالقرب من �لقاهرة.
�ملعتقل  من  �لهروب  من  �ل�ساد�ت  متكن 
عام 1944م وظل خمتبئًا ملدة عام وذلك 
حتى �سقطت �الأحكام �لعرفية وبذلك �نتهى 

�عتقاله.
�ملهن  من  عدد  بالعمل يف  �ل�ساد�ت  قام   
�أثناء فرتة �عتقاله وتخفيه فقد عمل تباعًا 
على عربة لوري، ثم تباعًا ينقل �الأحجار 
من �ملر�كب بالنيل وذلك ال�ستخد�مها يف 
�لر�سف، ويف عام 1945م �نتقل �إىل بلدة 
�سق  يف  �سارك  حيث  بال�رشقية  كبري  �أبو 

ترعة �ل�ساوي.
�جلماعات  �إحدى  يف  �ل�ساد�ت  �سارك   
�سد  عمليات  بتنفيذ  تقوم  �لتي  �ل�رشية 
�الإجنليز، ومت �تهامه يف ق�سية مقتل �أمني 
عثمان با�سا – رئي�س وزر�ء م�رش �سابقًا- 
�جلهات  بع�س  من  متهم  كان  و�لذي 
مل�رش  بخيانته  �ل�سيا�سية  و�جلر�ئد 
�ل�ساد�ت  على  حكم  لالإجنليز،  و�سادقته 
بال�سجن وبعد �أن ق�سى 31 �سهرً� بال�سجن 

حكم عليه بالرب�ءة.

وبع�س  �ل�سحفي  �لعمل  �ل�ساد�ت  مار�س 
�الأعمال �حلرة لفرتة من �لزمن �إىل �أن عاد 
�مل�سلحة  �لقو�ت  �سفوف  �إىل  �أخرى  مرة 
وقد   ، يوزبا�سي  برتبة  1950م  عام 
تدرجه  على  بها  مر  �لتي  �لظروف  �أثرت 
�ل�ساغ  برتبة  زمالئه  �سبقه  فقد  �لوظيفي 
و�لبكبا�سي، ويف عام 1950م مت ترقيته 
�إىل  رقى  بعام  وبعدها  �ل�ساغ  رتبة  �إىل 

رتبة بكبا�سي.
 يف عام 1951م مت �ختياره بو��سطة جمال 
�لتاأ�سي�سية  بالهيئة  ع�سوً�  �لنا�رش  عبد 
�الأحر�ر، وجاءت مرحلة  حلركة �ل�سباط 
ثورة  مرحلة  وهو  م�رش  تاريخ  يف  هامة 
�ل�سباط  جمموعة  قادها  و�لتي  يوليو 
�مللكية  قيود  من  م�رش  لتحرير  �الأحر�ر 
�أحد  �ل�ساد�ت  وكان  �جلمهورية  و�إعالن 
�مل�ساركني بالثورة، وقام باإلقاء �لبيان 

�خلا�س بها.
 عا�ست م�رش بعد ثورة يوليو مرحلة جديدة 
يف تاريخها فتم �إعالن �جلمهورية، و�سعد 
حممد جنيب لي�سبح �أول رئي�س جمهورية 
ثم  �مللكي،  �حلكم  �نتهاء  بعد  مل�رش 
ياأتي من بعده جمال عبد �لنا�رش لي�سبح 
تقلد  ذلك  و�أثناء  للجمهورية،  رئي�سًا 
توىل  منها  �ملنا�سب  من  عدد  �ل�ساد�ت 
رئا�سة حترير كل من جريدتي �جلمهورية 
و�حلرية يف �لفرتة ما بني -1955 1956م، 
و�سكرتري عام �ملوؤمتر �الإ�سالمي 1955م، 
1957م، نائب  وعني وزيرً� للدولة عام 
رئي�س جمل�س �الأمة، ثم رئي�سًا له -1960 
1968م،  �سكرتريً� عامًا لالحتاد �لوطني 
�مل�رشي -1957 1961م، رئي�س جمل�س 
ع�سو  1961م،  �الأفرو�أ�سيوي  �لت�سامن 
نائبًا  – 1964م،   1962 رئا�سي  جمل�س 
�لنا�رش  عبد  جمال  �جلمهورية  لرئي�س 
وذلك عام 1964م، ثم مت �نتخابه ع�سوً� 
لالحتاد  �لعليا  �لتاأ�سي�سية  �لهيئة  يف 

�ال�سرت�كي �لعربي.

 
�أعلن  �لنا�رش  عبد  جمال  وفاة  بعد 
حممد  تر�سيح  على  مو�فقته  �الأمة  جمل�س 
خلفًا  للجمهورية  رئي�سًا  �ل�ساد�ت  �أنور 
من  �ل�سابع  يف  وذلك  �لر�حل  للرئي�س 
�أكتوبر 1970م، كانت �لفرتة �لتي توىل 
فيها �ل�ساد�ت حكم م�رش و�حدة من �أحرج 
�لفرت�ت �لتي عانت منها �لبالد فقد كانت 
نك�سة  �آثار  من  تعاين  ماز�لت  �لدولة 
قام  �لرئا�سة  �ل�ساد�ت  تويل  وعقب   ،67
بقيادة حركة 15مايو 1971م �سد مر�كز 
و�أعاد  �حلكم،  على  �مل�سيطرة  �لقوى 
قد  و�لتي  �ل�سيا�سية   �الأحز�ب  نظام 
قام  كما  يوليو،  ثورة  قيام  بعد  �ألغيت 
�لدميقر�طي  �لوطني  �حلزب  بتاأ�سي�س 
�لعمل  تاأ�سي�س حزب  ور�أ�سه، و�سارك يف 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �أ�سبح  �ال�سرت�كي، 

للطاقة �لنووية عام 1975م.
رئا�سته  فرتة  �أثناء  �ل�ساد�ت  قام  وقد   
�القت�سادية  �الإجر�ء�ت  من  عدد  باتخاذ 
و�لتي هدفت �إىل حتويل �القت�ساد �مل�رشي 
�إىل �قت�ساد �لقطاع �خلا�س وهو ما عرف 
ب�سيا�سة �النفتاح، ورفع �لدعم عن بع�س 
من  بعدد  فقام  �ل�سعب  �أثار  مما  �ل�سلع، 
�ملظاهر�ت نتيجة �رتفاع �الأ�سعار و�سحب 
�الأمر  وهو  �الأ�سا�سية،  �ل�سلع  عن  �لدعم 
�لذي جعل �ل�ساد�ت يرت�جع عن قر�ر�ته.      

   جاء قر�ر �ل�ساد�ت بالذهاب فعليًا �إىل 
مقر �لكين�ست �الإ�رش�ئيلي ليق�سي على كل 
�لكالم �لذي �أثارته �إ�رش�ئيل ومربهنًا �إىل 
�نه ال يقدم على كالم �أو خطوة ما �إال وقد 
�أخذت منه �لكثري من �لدر��سة و�لتفكري، 
�إىل  بالذهاب  �ل�ساد�ت  قر�ر  جاء  وقد 
�لكني�ست على �لرغم من �ملوقف �لعربي 
وبتغطية  �لقر�ر،  لهذ�  ب�سدة  �ملعار�س 
ككل  �لعامل  م�ستوى  على  كبرية  �إعالمية 
�حلدث  هذ�  على  لي�سهد  وقف  و�لذي 

�لتاريخي.
توقيع  مت  �ملفاو�سات   من  �سل�سلة  بعد   
1978م،  عام  ديفيد"  "كامب  �تفاقية 

�جلانب  من  �ل�ساد�ت  �التفاقية  وقع  وقد 
�لوزر�ء  رئي�س  بيجني  مناحم  �مل�رشي، 
�لواليات  من  كارتر  جيمي  �الإ�رش�ئيلي، 
�لنتائج  �أوىل  وكانت  �الأمريكية  �ملتحدة 
�لعري�س  عودة  �التفاقية  على  �ملرتتبة 
وثلثي �أر��سي �سيناء �إىل �الأر��سي �مل�رشية 

عام 1980م.
�أنور  �لرئي�س �مل�رشي حممد   مت �ختيار 
�ل�ساد�ت ليتم منحه جائزة نوبل لل�سالم 
وذلك نظرً� جلهوده يف حتقيق �ل�سالم يف 
منطقة �ل�رشق �الأو�سط وذلك عام 1978م، 
�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  مع  منا�سفة 

مناحم بيجني.

�تخذها  �لتي  �لقر�ر�ت  بع�س  جاءت 
عليه  لتقلب  حكمه  فرتة  �أثناء  �ل�ساد�ت 
من  يعد  و�لتي  �الأ�سخا�س  من  �لكثري 
�أقو�ها حملة �العتقاالت �لتي �سهدها يوم 
�خلام�س من �سبتمرب عام 1981، و�لتي مت 
فيها ح�سد �لعديد من رجال �لدين و�لفكر 
�الألف  عددهم  جتاوز  و�لذين  و�ل�سيا�سة 
و�للذين  �مل�رشيني،  من  و�خلم�سمائة 
للحكومة  �ملعار�سة  �لفئات  ميثلون 
بررها  �لتي  �العتقاالت  هذه  و�سيا�ستها، 
�إ�رش�ئيل  �إعطاء  بعدم  حينها  �ل�ساد�ت 
باالن�سحاب  تعهد�تها  من  للتن�سل  فر�سة 
من �سيناء بناء على ما قاله مناحم بيجني 
له " كيف ن�سمن ��ستمر�ر م�رش يف �اللتز�م 
بال�سالم معنا بينما هناك معار�سة �سديدة 
هذه  �إخر�ج  نيته  يف  كان  وقد   ،  " ؟  له 
عقب  �ل�سجن  من  �ملعتقلة  �ملجموعات 

تنفيذ �إ�رش�ئيل وعدها باالن�سحاب.

  

�ساء �لقدر �أن يكون يوم �الحتفال بذكرى 
�أكتوبر هو نف�س �ليوم �لذي يفارق  ن�رش 
�الحتفال  فاأثناء  �حلياة،  �ل�ساد�ت  فيه 
 1981 عام  �أكتوبر  من  �ل�ساد�س  بذكرى 
�الحتفال  يف  �لع�سكري  �لعر�س  و�أثناء 
قامت جماعة خالد �الإ�سالمبويل – �سابط 
باإطالق  و�آخرون  �مل�رشي-   باجلي�س 
على  جال�س  وهو  �ل�ساد�ت  على  �لنار 
�لغادرة  �لر�سا�سات  لتنطلق  �ملن�سة، 
حممد  و�ل�سهيد  �لرئي�س  روح  حا�سدة 
�سعى  رجل  حياة  وتنهي  �ل�ساد�ت،  �أنور 
�أجل �ل�سالم ومتكن من �سنعه، وكان  من 
�سقيق خالد �الإ�سالمبويل  حممد من �سمن 
�سبتمرب  يف  �عتقالها  مت  �لتي  �جلماعات 
�لدينية  باجلماعات  �ت�ساله  ب�سبب 
باأ�سيوط وعبود �لزمر �لقيادي �لبارز يف 

تنظيم �جلهاد.
بتاريخ  �ل�ساد�ت  ��سم  �رتبط  وبذلك   
عندما  مرة  مرتني  �أكتوبر  من  �ل�ساد�س 
�لثانية عند  حقق �لن�رش مل�رش، و�ملرة 

وفاته.

الساداتر... جلراحلربروالسالم
وجوهوجوه

   حممد اأنور ال�سادات رئي�س م�سري راحل، �سهدت فرتة حكمه الكثري من االأحداث والتغريات �سواء على ال�سعيد امل�سري اأو العربي اأو العاملي فهو رجل تكلم العامل باأ�سره 
عنه بعد اأن متكن من انت�سال م�سر من مرارة الهزمية عابراً بها ج�سور من اخلطر حتى و�سل بها اإىل بر الن�سر حمرراً لالأر�س ورافعًا راية ال�سالم، هذا ال�سالم الذي ُقوبل 

بالرف�س من البع�س والتاأييد من البع�س ولكنه يف النهاية حقق مل�سر ال�سالم وجنبها املعاناة من ويالت �سل�سلة من احلروب كان من املمكن اأن تتواىل لوال عر�س ال�سادات 
بتحقيق ال�سالم، هذا ال�سالم الذي قال عنه اأنه م�ستعد للذهاب اإىل اأخر العامل لتحقيقه. ويعد الرئي�س امل�سري الراحل اأنور ال�سادات هو رئي�س اجلمهورية الثالث الذي 

توىل حكم م�سر بعد اإعالن اجلمهورية عقب قيام ثورة الثالث والع�سرين من يوليو 1952م، وقد توىل احلكم قبله كل من الرئي�سني الراحلني حممد جنيب، وجمال عبد 
النا�سر، وقد راأ�س ال�سادات جمهورية م�سر العربية يف الفرتة ما بني 1971 وحتى 1981م.

الن�ساأة

احلياة العلمية والعملية

معار�سة
ما بعد ال�سجن والثورة

رجل احلرب وال�سالم

ال�سادات رئي�سًا للجمهورية

االغتيال
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كان يحلم مثل �آالف �ل�شباب يف م�رص �أن 
يكمل ن�شف دينه ويتزوج من حبيبته �لتي 
هي  4�شنو�ت  من  الأكرث  بها  مرتبطًا  ظل 

مدة �خلطوبة.
ومل  عمله،  من  �ل�شاب  طرد  �حلظ  ل�شوء 
ي�شت�شلم للياأ�س فعمل مناديا لل�شيار�ت يف 

�أحد مو�قف �ل�شيار�ت..
مل يوفر له عمله �جلديد ما ي�شهم يف �إعد�د 
�أ�رصة  �شغوط  و�إز�ء   ، للزو�ج  نف�شه 
ظروفه  و�شغوط  ناحية  من  �خلطيبة 
�ل�شنينة مل يجد حال مل�شكلته �إال �النتحار 
بالبيطا�س يف  بنزين  �شهدته حمطة  �لذي 

�الإ�شكندرية.

�شامح  جثة  �الأهايل  �كت�شاف  وبعد 
�شيار�ت  منادي  "34" �شنة  �ل�شيد  �شامل 
كريهة  ر�ئحة  و�نبعاث  باملحطة، 
قامو�  باملحطة  �ملياه  دورة  بجو�ر 

باإبالغ �للو�ء خريي مو�شى مدير �أمن 
�ملبدئية  �ملعاينة  وبعد  �الإ�شكندرية، 
على  �إ�شابات  وجود  تبني  للحادث 
"�رصجنة"  على  بجو�ره  وعرث  �شاعديه 
ملوثة بالدماء وعدد 4�نبوالت دو�ئية 
جميعها  خمدرة  �أقر��س  و�رصيط 
�ملباحث  حتريات  وتو�شلت  فارغة، 
عجز  قد  �ل�شيار�ت  منادي  �أن  �إىل 
�إىل  فلجاأ  زفافه  تكاليف  توفري  عن 

�النتحار.
يف  �لتحقيق  �لعامة  �لنيابة  تو�يل 
على  �ملتوفى  جثة  وعر�س  �لو�قعة 

�لطب �ل�رصعي.

بعد  �ل�سويد  يف  مري�سة  توفيت 
و�إخفاق  قلبية  بنوبة  �إ�سابتها 
متابعة  عن  �مل�سوؤول  �لطبيب 
كان  الأنه  �إنعا�سها  يف  حالتها 
يف  وي�سع  عميق  نوم  يف  يغط 
من  �الآخرين  ملنع  �سد�دتني  �أذنيه 
�إزعاجه. ونقلت �سحيفة "ذ� لوكال" 
�ل�سحة  "�إد�رة  يف  م�سوؤولني  عن 
�لطبيب،  �أن  �ل�سويدية"  و�لرفاه 
�لذي مل يذكر ��سمه، ت�رشف ب�سكل 

"غري مقبول" ويتعني معاقبته.
�أ�سافت �أن �حلادثة وقعت يف مار�س/
موتاال،  م�ست�سفى  يف  �ملا�سي  �آذ�ر 
حاولو�  �ملمر�سني  �إىل  م�سرية 

طريق  عن  بالطبيب  مرتني  �الت�سال 
حاولو�  كما  �لال�سلكية،  �الجهزة 
للمري�سة  �حلرجة  باحلالة  �إخطاره 

�مل�سنة ) 85�سنة( عن طريق هاتفه 
�خلليوي ولكنه مل ي�ستجب لهم يف 
قالت  ذلك،  �إىل  �حلالتني.  كلتا 
ممر�سة وحار�س �أمن يف �مل�ست�سفى 
�ملكتب  �إىل  و�سولهما  عند  �إنهما 
لهما  تبني  �لطبيب  فيه  كان  �لذي 
�أنه كان يغط يف نوم عميق وي�سع 
دون  للحوؤول  �سد�دتني  �أذنيه  يف 

�زعاج �الآخرين له.
وخالل �لتحقيق معه قال �لطبيب �إنه 
نام خالل �لعمل الأن طفله �ملري�س 
حرمه من �لنوم لياٍل عدة، م�سيفًا �إن 
وال  قدميتني  كانتا  �الذنني  �سد�ّد�تي 

فائدة منهما باأي حال.

فشلرف يتوف ي تكاليفرالزواجرفانتحر

وفاة مريضة ... بعد أنرغطرالطبي بف ينومرعميق!

�عتقلت �ل�رشطة ملكة جمال مك�سيكية 
مهربي  مع  دويل  مبهرجان  وفائزة 
بحوزتهم  كان  مزعومني  خمدر�ت 

بنادق ونقود.

�ن  �لثالثاء  يوم  �ل�رشطة  وقالت 
ملكة  عاما(   23( زونيجا  لور� 
�ملك�سيكية  �لوالية  �سينالو�  جمال 
�ملاريجو�نا  بانتاج  �مل�سهورة 
نقطة  عند  رجال  �سبعة  مع  �عتقلت 

تفتي�س ع�سكرية يف جو�د�الجار�.

من  �ل�رشطة  با�سم  متحدث  وقال 
تقع  �لتي  �لغربية  جالي�سكو  والية 
جمال  ملكة  "�نها  جو�د�الجار�  بها 
�سينالو� وكانت د�خل �سيارة ريا�سية 

كبرية مع ��سلحة وعدة رجال."

�ل�رشطة و�جلنود  �ن  وقال �ملتحدث 
ثاين  �أطر�ف  يف  �لتفتي�س  نقطة  يف 
�أكرب مدينة مك�سيكية تلقو� معلومات 
بان �ملهربني يتحركون عرب �ملنطقة 

م�ساء يوم �الثنني.

�ن  �أحد  يتوقع  "مل  �ملتحدث  وقال 
�ل�سيارة  د�خل  �ل�سابة  �ل�سيدة  هذه 
حممولة  هو�تف  د�ستة  من  �أكرث  مع 
وم�سد�سات  �لنقود  من  و�لكثري 

وذخرية وبندقيتني."

جمال  ملكة  بلقب  زونيجا  وفازت 
من  وكان  متوز  يوليو  يف  �سينالو� 
�ملنتظر �ن تناف�س يف مهرجان ملكة 
�جلمال �لدولية 2009 �لعام �ملقبل 
"ملكة  لقب  عليها  و�طلق  ��سيا.  يف 
�أمريكا هي�سبانيك 2008" يف م�سابقة 

�قيمت يف بوليفيا.

�لرجال  �حد  �ن  �ل�رشطة  وقالت 
�ملعتقلني على �سلة بزعامة ع�سابة 
�لتهريب  طرق  تدير  �لتي  جو�ريز 
�ملتحدة.  �لواليات  �يل  �ملربحة 

وقال لوي�س كارلو�س 
يف  �لد�خلية  وزير 
يف  جالي�سكو  والية 
"هذه  �ذ�عية  مقابلة 
�ل�سيدة �ل�سابة كانت 

�سديقة �لرجل."

�الزياء  وعار�سة 
�سخ�سية  �حدث  هي 
يرتبط  معروفة 
مبهربي  ��سمها 
�ملخدر�ت هذ� �لعام 
حيث  �ملك�سيك  يف 
�لرئي�س  ي�سارع 
كالديرون  فيليب 
�لع�سابات �لقوية باجلنود و�ل�رشطة 

�الحتادية.

جمال  يف  �المنية  �لقياد�ت  و�تهمت 
مكافحة �ملخدر�ت بتمرير معلومات 
زعماء  �يل  حيوية  خمابر�تية 
�سبعة  �ل�رشطة  و�عتقلت  ع�سابات 
يف  �أندية  ومديري  قدم  كرة  العبني 
نادي مابت�سي�س دي نويفا �لذي يلعب 
يف دوري �لدرجة �لثانية �سهر �كتوبر 
�ن  �ملدعون  وي�ستبه  �الول.  ت�رشين 
ع�سابة  من  متويال  يتلقى  �لفريق 

خمدر�ت بهدف غ�سل �المو�ل.

معارك بالقنابل واالأ�سلحة النارية باليمن ضبطرملكة مجالرمكسيكية خاللرمحلة على املخد ات
وال�سبب ]حمار[

على  نز�ع  تطور 
بني  "حمار" 
�أ�رشتني يف �ليمن 
"معركة"  �ىل 
فيها  ��ستخدمت 
�الأ�سلحة �لنارية 
مما  و�لقنابل، 
مقتل  �ىل  �أدى 
 12 و�إ�سابة   3

بينهم ن�ساء و�أطفال.
خربة  قرية  يف  كالمية  مب�سادة  �ملعركة  وبد�أت 
�سوق �لثالثاء مبحافظة �إب عندما �ختلفت �الأ�رشتني 
على حمار ثم تطور �ىل �إطالق نار يف �لهو�ء ، ثم 

�ال�ستباك باالأيادي.
وحني ف�سل �الأهايل يف �إنهاء �ل�سجار بني �ال�رشتني 
يحملها،  كان  قنبلة  برمي  �ملتو�جدين  �أحد  قام   ،
ن�ساء  بينهم  �آخرين   12 وجرح   3 م�رشع  �إىل  �أدت 

و�طفال.

االأزمة االقت�سادية تعيق عمل الل�سو�س

قال رئي�س �ل�رشطة 
دور�ل  مدينة  يف 
فلوريد�  بوالية 
�ن  �الأمريكية 
ل�سو�سًا تخلو� عن 
تتجاوز  م�رشوقات 
1.2مليون  قيمتها 
دوالر بعد �أن تعذر 
نظرً�  بيعها  عليهم 
للو�سع �القت�سادي 
ونقلت  �ملرتدي. 
�سحيفة "ذي ميامي 
هري�لد" �الأمريكية 

�ت�سااًل غام�سًا قادهم  �إن  عن ريكاردو غوميز قوله 
�إىل مكان وجود �أدو�ت �إلكرتونية م�رشوقة من بينها 
تلفزيونات وكومبيوتر�ت، يبدو �ن ل�سو�سًا تخلو� 
عنها بكل ب�ساطة. و�أو�سح رئي�س �ل�رشطة "نظن �ن 
�الأغر��س  هذه  بيع  يف  �سعوبة  و�جهو�  �لل�سو�س 
فتخلو� عنها". من جهتها قالت متحدثة با�سم مكتب 
�الأغر��س  �ن  �آي"  بي  "�إف  �لفدر�لية  �لتحقيقات 
وتك�سا�س.  وتين�سي  جورجيا  واليات  من  م�رشوقة 
لكن غوميز �أ�سار �إىل �ن �لو�سع �القت�سادي مل يحد 
ن�ساطات كل �ملجرمني م�سريً� �إىل �ن �رشقة �لبيوت 

�سهدت �رتفاعًا ملحوظًا.

الت�سيك يقودون �سياراتهم دون �سهادات قيادة

قالت وز�رة �لنقل �لت�سيكية �ن �الف �لت�سيك يقومون 
�خلا�سة  �لقيادة  �سهاد�ت  بدون  �ل�سيار�ت  بقيادة 

بذلك .
�لنقل  وز�رة  با�سم  �لناطق  هانزيلكا  كارل  و�أو�سح 
�ال�سهر  3200 �سخ�س خالل  �كرث من  �يقاف  �نه مت 
قيادة  تخولهم  وثائق  �ي  دون  �ملا�سية  �الربعة 
لفرتة  �ل�سجن  �المر  هذ�  �ن عقوبة  م�سيفا  �ل�سيارة 
�ل�سخ�س يخالف  �ىل عام لكن ويف حال كان  ت�سل 
الول مرة فان �لعقاب يكون فر�س عقوبة مالية �و 

منع قيادة �ل�سيارة .
وبد�أت �ل�رشطة �لت�سيكية ب�سبب تنامي هذه �حلاالت 
�لعمل بدء� من ني�سان �ملا�سي با�سلوب جديد يعتمد 
على م�سادرة �ل�سيار�ت �لتي يتم �لعثور فيها على 
��سخا�س يقودون �سيار�تهم ب�سكل متكرر دون رخ�سة 

�و يقودونها حتت تاأثري �لكحول .
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..¢VGôeC’G ∞∏àîe øe ∂∏ØW ájÉbƒd ¥ôW

 ? πØ£dG ¢Vôªj Ée~æY π©Øf GPÉe
 ’  ∫ÉØWC’G  ¿CG  »gh  É¡«∏Y  ∫G~L  ’  ≥FÉ≤M  ∑Éæg
 »YƒdG øµdh ,»LQÉÿG §«ëŸG øe º¡d π°üëj Ée ¿ƒ©j
 »YÉæŸG RÉ¡÷G ¿CG ∂dP ,ôª©dG Ω~≤J ™e èjQ~àdÉH Qƒ£àj
 ¢VGôeC’G øe ÒãµH ¿ƒHÉ°üj Gòd πeÉµàe ÒZ ∫ÉØWCÓd
 á«fÉª°ù÷G º¡Jõ¡LCG øe É k° ©H ¿CG Éªc .ÉgÒZh á«dÉ≤àf’G
 Iõ¡LC’Gh  ÆÉe~dGh  ~ÑµdÉc  IO’ƒdG  ~©H  Égƒ‰  πªàµj
 πeÉ©àdG  ¿ƒµj  ∂dP  ≈∏Y  AÉæHh  .∂dP  ÒZh  á«∏°SÉæàdG
 ¬d  π°ü– ~b  »àdG  çOGƒ◊G  ™eh ¬∏cÉ°ûeh πØ£dG  ™e
 i~d  ‘ô©ŸG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y  ¤hC’G  áLQ~dÉH  G kõµJôe
 iƒà°ùŸG øµd .¬fÉ° àMG ≈∏Y ÚªFÉb ºg øe hCG øjƒHC’G
 ¢Vô©àj ¿CG øµÁ Ée QÉÑàY’G Ú©H ~NCÉj ¿CG Öéj ‘ô©ŸG
 ÉeCG  á«°V nô ne  ¤hC’G  ÚàdÉM  ∑Éæg  ¿CGh  Éª«°S   πØ£dG  ¬d
 ƒgh  ∫hC’G  ¢VQÉ©dG  ¢üîj  Éª«ah  á«°V nô ne  ’  á«fÉãdG
 ™æe ∫Éµ°TC’G øe πµ°T …CÉH øµÁ ’ ,á«°V nô nŸG ä’É◊G
 ∑Éæg ¿CG ÉæaôY GPEG É k°Uƒ°üN ,¢VGôeC’ÉH ∫ÉØWC’G áHÉ°UEG
 ,¥ÉqæÿG,»µj~dG  ∫É©°ùdG,±ÉµædG  )  πãe  á«dÉ≤àfG  É k°VGôeCG
 áæWƒàe »gh (∫ÉØWC’G  π∏°T  »°ShÒØdG  ~ÑµdG  ÜÉ¡àdG
 ¢VGôeC’G √òg ~°V ∫ÉØWC’G Ú°ü– ¿EÉa Gòd , ÉæfG~∏H ‘
 á«∏YÉa  ÌcC’G  ôeC’G  ~©j  »ë«≤∏àdG  èeÉfÈdG  ∫ÓN  øe
 ¿EGh  É k°Uƒ°üN ¢VGôeC’G  √ò¡H  áHÉ°UE’G  ∞«ØîJ hCG  ™æÃ
 äƒŸG ÖÑ°ùj ÉeEÉa ,∫ÉØWC’G ÜÉ°UCG ƒd Éª«a É¡æe É k° ©H
 äÉHÉ¡àdÉc  á«dÉ≤àfG  ÒZ  ¢VGôeCG  ∑Éægh  .ábÉYE’G  hCG
 ¿É©FÉ°ûdG  Éªgh  -»ª° ¡dG  RÉ¡÷Gh  á«°ùØæàdG  ∂dÉ°ùŸG
 .á«KGQh  É¡æe  iôNCG  ¢VGôeCG  ¤EG  áaÉ°VEG  -∫ÉØWC’G  ÚH

:≈∏jÉe  IÉYGôe øe ~H’ ∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CG ‘h

 â«ÑdG  áaÉ¶fh  á«°üî°ûdG  áaÉ¶ædÉH  ΩÉªàgE’G  (1
 Ò«¨àc  â«ÑdG  πNGO  ‘  á«ë°üdG  ±hô¶dG  áYÉ°TEGh

 . ïdG ... äÉª≤©ŸG ΩG~îà°SG ,¢ùª°ûdG ∫ƒNO ,AGƒ¡dG
 Ω~Y π° Øj ,á«°V nô ne ádÉM …CG ∫ƒ°üM ádÉM ‘ (2

.á«dÉ≤àf’G ¢VGôeC’G øe ~MGƒH É k°Uƒ°üN •ÓàN’G
 ,πØ£dG IQGôM ´ÉØJQÉH ∑Î°ûJ ¢VGôeC’G Ö∏ZCG ¿EG *
 øe πØ£dG IQGôM ´ÉØJQG ¿CG ≈∏Y ~«cCÉàdG øe ~H ’ Éægh
 ¬«∏Y ≥∏£j Ée hCG …QGô◊G ´öüdG ¤EG …ODƒJ ¿CG øµªŸG

 øj~dGƒdG ≈∏©a ¬«∏Yh ."Iôª°ûdG" hCG " »Ñ°ü©dG èæ°ûàdG"
 πØ£dG IQGôM ¢ «ØîJ »gh ºgC’Gh ¤hC’G Iƒ£ÿÉH A~ÑdG
 ` è∏ãdG ¢ù«dh …OÉY AÉe ` äGOÉªµdG ΩG~îà°SG ∫ÓN øe
 ‘ ôaƒàJ  ¿CG  Öéj »àdG  IQGô◊G  äÉ° Øfl ¤EG  áaÉ°VEG
 `  êöûdG  ≥jôW  øY  hCG  ºØdG  ≥jôW  øY  AGƒ°S  â«H  πc
 π«eÉ–h  ™°Vô∏d  π«eÉ–  ,É¡æe  ÚYƒf  ∑Éægh  π«eÉ–
 ¤EG Éª¡∏ØW Ó≤æj ¿CG øj~dGƒdG ≈∏Y ºK øeh , ` ∫ÉØWCÓd
 á°UÉÿG  IOÉ«©dÉH  Ö«Ñ£dG  hCG  ≈Ø°ûà°ùŸG  hCG  ∞°Uƒà°ùŸG
 ø°ùëà°ùŸG øeh ,êÓ©dG ~j~–h ¢üëØdG AGôLEG ¢Vô¨d
 ÌcCG ø°ùëà°ùjh IQGô◊G áLQ~d ¢SÉ«≤e â«ÑdÉH ôaƒàj ¿CG

 .¬eG~îà°SG á«Ø«c ÉæaôYƒd

 ∫ÉØWC’G  É¡d  ¢Vô©àj  »àdG  áª¡ŸG  ä’É◊G  øe  (3
 ∫ÉØWC’G  ~æY  ∫É¡°SE’G  IQƒ£Nh  ,∫É¡°SE’G  ä’ÉM  »g
 ¤EG  ádÉ◊G  Qƒg~Jh  πFGƒ°ùdG  ¿G~≤a  áYöùH  øªµJ
 øe ~jõj …òdGh Dƒ«≤àdG ∫É¡°SE’G ÖMÉ°üj ÉÃQh ,±ÉØ÷G
 É¡dƒ°Uhh  ádÉ◊G  …OôJ  ™æe  á«Ø«c  ∫ƒMh  .ádÉ◊G  ~≤©J
 √òg ºgCGh πFGƒ°ùdÉH πØ£dG ¢ jƒ©àH í°üæj , ±ÉØ÷G ¤EG
 ,á∏ qªµŸG ìÓeC’Gh âj’hÎ°ùc~dG ∫ƒ∏fi ƒg πFGƒ°ùdG
 πc ‘ ∫ƒ∏ëŸG  Gòg  ¢SÉ«cCG  OƒLh  …Qhö dG  øªa  Gòd
 ¿G~dGƒdG ±ô©j ¿CG kÉ° jCG …Qhö dG øeh ∫ÉØWCG ¬«a â«H
 ≈∏Y  IOƒLƒŸG  äÉª«∏©àdG  Ö°ùëa  )  ¬dÉª©à°SG  á«Ø«c
 AÉe Î∏H ~MGƒdG ¢ù«µdG äÉjƒàfi πM ºàj ¿CG  ,  ¢ù«µdG
 ,∫É¡°SEG Iôe πc ~©H ¬eG~îà°SG øµÁ , ` O qÈeh »∏¨e `
 ,áYÉ°S  24  I~Ÿ  ∫Éª©à°SÓd  πHÉb  ∫ƒ∏ëŸG  Gòg  ≈≤Ñjh
 ∫hC’G ∫ƒ∏ëŸG øe ≈≤ÑJ ƒd ≈àM ôNCG ¢ù«c πëoj Ég~©H
 âj’hÎ°ù«c~dG ¢SÉ«cCG ôaƒJ Ω~Y ádÉM ‘ øµdh .( m¥ÉH
 Ò° –  ¿ÉµeE’ÉH  ,Ωƒ«dG  ∂dP  ‘  hCG  áYÉ°ùdG  ∂∏J  ‘
 Îd ¤EG ΩÉ©£dG í∏e ΩÉ©W ≥YÓe ¿ÉªK áaÉ°VEÉH ∫ƒ∏ëŸG
 Éægh  .ô qµ°S  I~MGh  ΩÉ©W  á≤©∏e  ~FGR  O qÈeh  »∏¨e  AÉe

    :øj~dGƒdG πÑb øe QòëH òNCÉJ ¿CG ~H’ ä’ÉM I~Y
 øjƒHC’G  áaô©e  ƒg  á«ªgC’G  á¨dÉÑdG  QƒeC’G  øe  -
 ô£ÿG  ¢ù«bGƒf  ¥~J  å«M  ,±ÉØ÷G  ¢VGôYCGh  äÉeÓ©d
 »µÑj  ,∫ƒÑàdG  π«∏b  ,Úæ«©dG  ôFÉZ  πØ£dG  ¿ƒµj  Éªæ«M

 »æ©j-  á«µ«à°SÓjC’G  á«°UÉÿG  ~≤a  √~∏L  ,´ƒeO  ÓH
 ™Lôj ¬fCÉa ΩÉ¡HE’Gh áHÉÑ°ùdG áWÉ°SƒH ~∏÷G Öë°ùf Éªæ«M

    .ÉgÒZh ô≤à°ùe ÒZ,á©ØJôe ¬JQGôM , -Úé©dÉc
 øe ´ƒf ∫ƒ°üM ∫É¡°SEÓd áÑMÉ°üŸG QƒeC’G øe -
 ΩC’G í°üææa ¢T~îàdGh ¢TôîàdG AGôL …~∏÷G ÜÉ¡àd’G
 ΩG~îà°SG  øe π«∏≤àdGh ∫RÉ©dG  ËôµdG  øe á≤ÑW ™°VƒH

 .´É£à°ùŸG Q~b äÉXÉØ◊G
 ÉföTG  …òdG  G~Y  êÓY  …CG  ΩG~îà°SG  Rƒéj  ’  *

 ≈ª¶©dG  á«ÑdÉ¨dG  ¿CG  å«M  ,√ÓYCG  ¬«dEG
 ∫ÉØWC’G  ä’É¡°SEG  ÜÉÑ°SCG  øe

 èdÉ©J  ’  »àdGh  á«°ShôjÉa  »g
 ÉgÉfôcP  »àdG  πFGƒ°ùdÉH  ’EG
 ~H’  Éægh  ,  áYÉ°VôdÉHh
 ÒãµdG  ¿CG  ¤EG  ¬jƒæàdG  øe
 ¿ƒe~îà°ùj  ‹É``̀gC’G  ø`̀e
  ÖÑ°ùJ ~b  á«©«ÑW  äÉLÓY
 IÒÑc  πcÉ°ûe  É¡ª¶©e
 .~Ñµ∏d  kÉ°Uƒ°üN  ∫ÉØWCÓd
 äÉ¡÷G  á©LGôÃ  í°üæj  Gòd

.á°üàîŸG á«ë°üdG

 ÜÉ°üj  Éªæ«M  (4
 ™«ªL  :∫É©°ùdÉH  πØ£dG
 ∫ÉØWC’G  ∂dÉ°ùe  ¢`̀VGô`̀eCG
 ∫É©°ùdÉH  ∑Î°ûJ  á«°ùØæàdG
 IÒãc mìÉ`̀æ`̀e  ò`̀NCÉ`̀j  …ò``̀dG
 ¢`̀ VGô`̀ eCG  á«ÑdÉZ  ø`̀µ`̀ dh
 á°UÉÿG  á«°ùØæàdG  ∂dÉ°ùŸG
 á«°ShôjÉa  »g  ∫ÉØWC’ÉH
 ¢VGôeC’G  ¿CG  É kª∏Y  ,É k° jCG
 É¡©«ªL  CG~`̀Ñ`̀J  á«dÉ≤àf’G
 É«∏©dG  á«°ùØæàdG  ∂dÉ°ùŸÉH
 øe  ÊÉ©«°S  πØ£dÉa  ∂dòd
 ΩÉcõdG  äÉeÓYh  ¢VGôYCG

 É kª∏Y  ,íØ£dG  ô¡¶j  ¿CG  ¤EG  ÉgÒZh  ∫É©°ùdGh  á∏°ûædGh
 ¢VGôYC’ÉH ¿ÉcÎ°ûj »FÉŸG …Q~÷Gh ájõeô≤dG ≈ª◊G ¿CG
 ádÉ◊G ™e ÓeÉ©àj ¿CG øj~dGƒdG øe Üƒ∏£ŸG Éægh .É¡°ùØf
 ‘ í°üæf Éægh ,Ö«Ñ£dG ≈∏Y πØ£dG ¢VôY ºàj ¿CG ¤EG
 √ô¡Xh  ¬àÑbQh  πØ£dG  Q~°U  í°ùÃ  ∫É©°ùdG  ¢üîj  Ée

.ÅaG~dG ¿ƒàjõdG âjõH

..¿ÉeOE’G ≈dEG ∫ƒëàj ~b ¬ÑàfG

 âfôàfE’G á°SQÉªe
 ∫ÉØWC’G ƒªf O~¡j

ø«≤gGôªdGh
 ≈∏Y  ô`̀Jƒ`̀«`̀Ñ`̀ª`̀µ`̀dG  ÜÉ``̀ ©``̀ dCG  á`̀ °`̀ SQÉ`̀ ‡
 áYÉ°ùdG  QG~`̀e  ≈∏Y  á°TOQ~dG  hCG  âfÎfE’G
 Gòg  ø`̀ e  ,  I~`̀ j~`̀ Y  á«Ñ∏°S  äGÒ``KCÉ``J  É¡d
 AGÈ`̀ ÿG ø`̀e áYƒª› â`̀ °`̀ UhCG    ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀ŸG
 ÜÉ©dCG  ¿É`̀ eOEG  ¤EG  ô¶ædG  IQhô° H  kGô`̀NDƒ`̀e
 øe  ÉgÒZ  hCG  â`̀fÎ`̀fE’G  ≈∏Y  ôJƒ«ÑªµdG
 á«dh~dG áµÑ°ûdG »∏Y ¢SQÉ“ »àdG á£°ûfC’G
 ,¬à¡L øe ."¬JGòH kÉªFÉb kÉ°Vôe"  √QÉÑàYÉH
 z  …Î`̀H  êQƒ`̀ j{  »°ùØædG  Ö£dG  ÒÑN  ô`̀cP
 IôeÉ≤ŸG  ¿ÉeOEG  áëaÉµŸ  …ƒæ°S  ô“Dƒe  ∫ÓN
 á°SQÉ‡  ¿CG  ,á«fÉŸC’G  êQƒÑeÉg  áæj~e  ‘
 ≈∏Y á«Ñ∏°S äGÒKCÉJ É¡d á°TOQ~dG hCG ÜÉ©dC’G
 »YÉªàL’G  ƒªæ∏d  áÑ°ùædÉH  πjƒ£dG  i~ŸG
 .Ú≤gGôŸGh  ∫ÉØWCÓd  »ØWÉ©dGh  »°ùØædGh
 á«HPÉL  ¬d  ôJƒ«ÑªµdG  RÉ¡L  ¿CÉ`̀H  Éë°Vƒe
 ¬«dEG  ¿ƒHòéæj  ¢ ©ÑdG  ¿CG  áLQ~d  á«ZÉW
 Ωƒ≤j ÉÃ  ∂dP ≈∏Y ’~à°ùe ,ºgQƒ©°T πeÉµH
 Ú°ùªN  ¿ƒ° ≤j  øjòdG   Úæe~ŸG  ¢ ©H  ¬H
 âfÎfE’G  ≈∏Y  Ö©∏dG  ‘  á∏°UGƒàe  áYÉ°S
 ‹GƒM  ôJƒ«ÑªµdG  á°TÉ°T  ΩÉ`̀eCG  ¿ƒ°ù∏éj  hCG
 ¿CÉH  zêQƒ`̀j{  ±É°VCGh  .kÉ«YƒÑ°SCG  áYÉ°S  áÄe
 øjòdG  áÑ∏£dG  ≈∏Y  âjôLCG  »àdG  äÉ°SGQ~dG
 √òg ¿CG äô¡XCG , âfÎfE’G ¿ÉeOEG øe ¿ƒfÉ©j
 ¿Éc Éª∏ãe Iô°ûàæe â°ù«d á«°VôŸG IôgÉ¶dG
 Òãc ‘ É¡fCG  ¤EG  kGÒ°ûe , πÑb øe ¢VÎØj
 ÖMÉ°üJ  áàbDƒe  á∏µ°ûe  ¿ƒµJ  ¿É«MC’G  øe

 .á≤gGôŸG á∏Môe ‘ AôŸG

 .. »¡ÑàfG

p∂JôcGP ∞©° J äGQ~«gƒHôµdG á∏b
 ∑Ó¡à°SG  øY  OÉ©àH’G  ≈∏Y  ~ªà©J  »àdG  á«FGò¨dG  á«ª◊G  ¿CÉH  ¿ƒãMÉH  OÉaCG
 ábÉ£dG  øe  ïŸG  ¿ÉeôM  É¡æY  ºéæj  ~b  ,äGQ~«gƒHôµdÉH  á«æ¨dG  á«FGò¨dG  OGƒŸG
 AÉ°ùf ≈∏Y âjôLCG á°SGQO âë°VhCG ~≤a .í«ë°üdG ƒëædG ≈∏Y ¬eÉ¡e AGOC’ áeRÓdG
 ¢ ØN ≈∏Y ~ªà©J á«ªM ¿~ªàYG »JGƒ∏dG ¿CG ,kÉeÉY 50 ¤EG 22 ÚH øgQÉªYCG ìhGÎJ
 øe ÚfÉY ,áfhôµŸGh ÉWÉ£ÑdGh õÑÿG, πãe  äGQ~«gƒHôµdÉH á«æ¨dG  OGƒŸG  ∑Ó¡à°SG
 AGOC’G …õY Éª«a . »FGò¨dG ΩÉ¶ædG A~H øe §≤a ~MGh ´ƒÑ°SCG ~©H IôcGòdG ‘ ∞©°V
 øe  ~ªà°ùŸG  Rƒcƒ∏¨dG  øe  ïŸG  ¿ÉeôM  ¤EG  äGQÉÑàN’G  ‘  äÉcQÉ°ûŸG  IôcGòd  ∞«©° dG
 ,Rƒcƒ∏¨dG  øjõîJ øY ïŸG õé©j å«M  ,  áª©WC’G ‘ IôaGƒàŸG  äGQ~«gƒHôµdG
 ™LGôJ  ¤EG  …ODƒ`̀ J  á° ØîæŸG  äGQ~«gƒHôµdG  äGP  á«ª◊G  ¿CG  »æ©j  Ée  ƒ`̀gh
 ‘  ácQÉ°ûe  ICGôeG  19  `d   íª°S  ~≤a  .√ÉjÓN  õjõ©J  ≈∏Y  πª©j  …òdG "OƒbƒdG"
 á«f~àe äGQ~«gƒHôc ≈∏Y ~ªà©j ∫hC’G  á«ªM »eÉ¶f ÚH QÉ«àN’G , á°SGQ~dG
 ,¤hC’G á«ª◊G ø¡æe ™°ùJ äQÉàNGh . πbCG ájQGôM äGô©°S ≈∏Y ~ªà©j ôNB’Gh
 ™«ª÷  á«cGQOE’G  äGQÉ¡ŸG  â©° NCGh  .  ÊÉãdG  èeÉfÈdG  äÉjôNC’G  â∏° a  Éª«a
 õ«cÎdGh  πjƒ£dGh  Ò°ü≤dG  Új~ŸG  ≈∏Y  IôcGòdGh  ,õ«cÎdG  É¡æeh  äÉcQÉ°ûŸG
 äGP á«ª◊G ‘ ácQÉ°ûŸG áYƒªéŸG èFÉàf  äô¡XCGh .ájõ«◊G IôcGòdG , …ô°üÑdG
 áfQÉ≤e ΩÉ¡ŸÉH á£ÑJôŸG IôcGòdG ‘ kÉ«éjQ~J kÉ©LGôJ , á° ØîæŸG äGQ~«gƒHôµdG
 ø¡FGOCG øµd ,∂dòc A§ÑdÉH á«æeõdG ø¡∏©a IOQ âª°ùJG Éªc , á«fÉãdG áYƒªéŸÉH
 ¿CÉH ÚÑJ  ájÉ¡ædG ‘h .π° aCG ¿Éc i~ŸG Ò°ü≤dG õ«cÎdÉH á∏°üàŸG äGQÉÑàN’G ‘

  .äGQ~«gƒHôµdÉH á«æ¨dG OGƒŸG ∑Ó¡à°S’ ø¡JOƒYQƒa âæ°ù– AÉ°ùædG IôcGP

∂à«°üî°T ¢ùµ©j ∂°ùHÓe ¿GƒdCG ∑QÉ«àNG
 ¢ùµ©j  ¢ùHÓŸG  ‘  áæ«©e  ¿GƒdCG  ∂FG~JQG  ¿CG  Úª∏©J  πg  ..  »JõjõY
 ∂JÉjƒæ©e  ™aôJ  ∂HÉ«K  ¿Gƒ`̀dCG  QÉ«àNG  ¿CG  AGÈ`̀ÿG  ôcP  ~≤a  ,  ∂à«°ùØf
 øe ~MGh AG~JQÉH É¡«a Úeƒ≤J Iôe πc ‘ ¬fCG A’Dƒg ~cCGh . ∂LGõe ø°ù–h
 øjôNB’G ~jôJ »àdG ádÉ◊G ¤EGh á«LGõŸG ∂àdÉM ¤EG »¡ÑàfG , ¿GƒdC’G √òg
 ~MCG ßMÓj ¿CG ‘ ÚÑZôJ ’h áÑ©°U äÉbhCÉH …ô“ ~≤a , É¡«a p∑hôj ¿CG
 . -á°UÉN hCG áeÉY áÑ°SÉæe- Ú©e ±ôX IGQÉéŸ ô£° J ~b ¢ùµ©dG hCG , ∂dP

  :∂°ùHÓe QÉ«àNG ‘ á«dÉàdG ¿GƒdC’G IÉYGôÃ AGÈÿG ∂ë°üæj ∂dòd
 ô¡¶e  ∂ëæÁh  ΩÓ°ùdÉH  Qƒ©°ûdG  ≈∏Y  ∑~YÉ°ùj  :   …ôgõdG  ¿ƒ∏dG  *

. Üò©dG ¢üî°ûdG

 ÉÃQh ,I~≤©e á«°üî°T ∂fCG ≈∏Y ∂fGô¡¶j ¿Éfƒd : …OÉeôdG hCG Oƒ°SC’G *
.kÉ° jCG ∞∏µàeh ∂æfi

 ¢üî°ûdG ô¡¶e p∂«£©jh Ah~¡dÉH øjô©°ûJ ∂∏©éj : ÊGƒLQC’G ¿ƒ∏dG *
. ÜƒÑëŸG

. πª©dG ≈∏Y ∫ÉÑbE’Gh ìôŸÉH ∑~ª«°S : ôØ°UC’G *
.áª∏©eh áŸÉ°ùe á«°üî°T ∂∏©é«°S : ô° NC’G ¿ƒ∏dG *
 . Qhô°ùdGh IOÉ©°ùdÉH øjô©°ûJ ∂∏©éj : ‹É≤JÈdG *

 . á≤∏£æeh á∏eCÉàe ∂∏©é«°S : ¥QRC’G *
 .øjôNBÓd ÜGòLh IÉ«◊ÉH á° HÉf ∂fCÉH øjô©°ûJ ∂∏©éj : ôªMC’G *
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¢Vô``e π`µd ô``«°üY
 ¢UÉî°TC’G  ¬H  í°üæj  :¢ûª°ûŸG  Ò°üY  -
 ¬fCG  Éªc  Ω~dG  ô≤ØH  ¿ƒHÉ°üŸGh  ,∫õ¡dÉH  ¿ƒHÉ°üŸG
 ‘  √~FGƒa  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ∫ÉØWCÓd  G~L  ~«Øe

.∫É¡°SE’G áëaÉµe
 "ÚeÉà«ØH  G~``L  »æZ  :  ñƒ``̀ÿG  Ò°üY  -
 øjò∏d  ÉehO  ¬H  í°üæjh  Ú≤gGôª∏d  G~«Øeh "»°S

.á≤gôŸG á«°VÉjôdG ÜÉ©dC’G ¿ƒdhGõj
 ô°UÉæ©dÉH  kG~``̀ L  »`̀æ`̀Z  :  Rô`̀ µ`̀ dG  Ò°üY  -
 ¬Hô°T  ¿CG  Éªc  º°ù÷G  π°UÉØŸ  …ƒ≤eh  á«f~©ŸG
 Ωƒª°ùdG OôW á«∏ªY π¡°ùj Úeƒj ≈∏Y ~jõJ I~Ÿ

.º°ù÷G øe äÓ° ØdGh
 ∫É`̀Ø`̀WC’G  ¬`̀H  í°üæj  :∫É`̀≤`̀JÈ`̀dG  Ò°üY  -
 IÎa ‘ ¬H í°üæj Éªc ƒªædG QƒW ‘ ¿ƒ≤gGôŸGh

.Gõfƒ∏ØfC’G hCG ≈ª◊ÉH áHÉ°UE’G ~©H ágÉ≤ædG
 ,∫ƒÑ∏d Q~e ábÉ£∏d Q~°üe :ìÉØàdG Ò°üY -
 ¬fCG Éªc ±É«dC’ÉH ¬FÉæ¨d I~©ŸG ¢VÉÑ≤fG ~°V Ú∏e

.¢VGôeC’G øe ÒãµdG èdÉ©j ÖÑfi Ò°üY
 ‘  ∫ÉØWCÓd  G~L  ~«Øe  :¿ƒª«∏dG  Ò°üY  -
 ‘ Gõfƒ∏ØfC’Gh OÈdG ¢VGôeCG áëaÉµŸh ƒªædG QƒW

.AÉà°ûdG π°üa
 ∞FÉXh  ájƒ≤J  ≈∏Y  πª©j  :äƒàdG  Ò°üY  -
 ¬H  í°üæj  Éªc  ,»Ñ°ü©dG  RÉ¡÷G  º¶æjh  ~ÑµdG
 Ωõ«JÉehôdG  π°UÉØŸG  ΩB’G  ¢Sô≤ædÉH  ¿ƒHÉ°üŸG

.É¡YÉLhCG øe ∞«Øîà∏d
 òNCG  GPEG  Ú∏eh  ÖWôe  :ádhGôØdG  Ò°üY  -
 Éªc  √Oô`̀Ø`̀Ã  ò`̀ NCG  GPEG  ¢ HÉbh  AÉ`̀ŸÉ`̀H  É`̀Lhõ`̀‡
.Ωƒ©∏ÑdGh ≥∏◊G äÉHÉ¡àdG ~°V ΩÉY πµ°ûH ∞°Uƒj
 ¬cGƒØdG ôFÉ°üY π° aCG  øe : Öæ©dG Ò°üY -
 Úà«∏µdG  ≈°Vôe  ¬H  í°üæjh  Ωƒª°ù∏d  OQÉW  ¬fC’
 Éªc , Ω~dG §¨°V ´ÉØJQGh Ö∏≤dG ¢VGôeCGh AÉ©eC’Gh
 äÉHÉ¡àdG øe ∞Øîjh ~ÑµdG äÉfÉ≤àM’ πjõe ¬fCG
 º«¶æJ  ‘  ~«L  ÒKCÉJ  hP  ƒgh  »ª° ¡dG  RÉ¡÷G
 ¿ƒHÉ°üŸG  ¢UÉî°TC’G ¬H í°üæjh ájƒe~dG IQh~dG

 .äÉ«ª◊G ´GƒfCG ¢ ©ÑH

 AÉªdG GhQòMG
AÉà°ûdG »a øNÉ°ùdG

 ,OÈdG ~à°ûjh AÉà°ûdG πN~j Ée~æY
 Qƒ©°û∏d QÉ◊G AÉŸÉH ΩÉªëà°S’G Öëf Éæ∏c

 ¬JQƒ£N π¡éj Éæe ÒãµdG øµdh ,Åa~dÉH
 ,≥FÉbO ¢ùªN øe ÌcCG òNCÉj Ée~æY á°UÉN

 É¡«° ≤f »àdG IÎØdG √òg ∫ÓN å«M
 É¡àbÉW ÉæeÉ°ùLCG òØæà°ù lJ QÉ◊G AÉŸG â–

 ìÉÑ°üd G ‘ ºëà°ùf Éæc GPEG áÑ«°üŸGh ÉgGƒbh
 ∫ƒ≤j PEG .πª©dG ¤EG ÜÉgòdG πÑb ôcÉÑdG

 ÖàµdG ~MCG ‘ ˆG ¬ªMQ zÉæ«°S øHG{ ï«°ûdG
 iƒb òØæj QÉ◊G AÉŸG ¿EG" :¬«dEG áHƒ°ùæŸG

 á≤«≤◊G √òg ä~cCÉJh  ,"¬àbÉWh º°ù÷G
 ÒãµdG Üô¨dG ‘ »«FÉ°üNCG π≤f ~≤a Éãj~M
 Éæ«°S øHG{ Öàc É¡àæª° J »àdG  äÉeƒ∏©ŸG øe
 Ú÷É©ŸG øe ÒãµdG ¿CG å«M ,ˆG ¬ªMQ z

 πªµŸG …~«∏≤àdG Ö£dÉH hCG AÉŸÉH ∑Éæg
 ¿ƒë°üæj "πj~ÑdG  Ö£dG  hCG  ÜÉ°ûYC’G "

 OQÉÑdG AÉŸG øe ΩÉªM òNCG IQhô° H ºgÉ°Vôe
 ød º°ù÷G ¿C’ ÅaG~dG ΩÉª◊G ~©H ™jô°ùdG

 ¿C’h ÒãµdG á«∏NG~dG ¬àbÉW øe ô°ùîj
 IOÉjR ‘ G~L ÒÑc QhO ¬d É° jCG OQÉÑdG AÉŸG
 iôf Gòd .¢VGôeC’G áehÉ≤eh º°ù÷G áYÉæe

 Ú°üdG ‘ AÉë°UC’G ø°ùdG QÉÑc øe øjÒãµdG
 äGÒëH ‘ »YÉªL πµ°ûH ¿ƒªëà°ùj kÓãe

 ,~ªéàdG áLQO ¤EG π°üJ É¡° ©Hh IOQÉH
 ¬fCG Éæe ¢ ©ÑdG ø¶j …òdG Gòg º¡∏©ØHh

 áYÉæe øe ¿h~jõj ¿ƒæ÷G øe Üô°V
 º°ù÷G AÉ° YCG AGOCG øe ¿ƒæ°ùëjh ºgOÉ°ùLCG

.á«∏NG~dG

 ôãcCG OôÑdÉH ICGôªdG ô©°ûJ GPÉªd
? πLôdG øe

 ¿õàîj  É‡  ÌcCG  ¿ƒg~dG  øe  á«ªc  ¿õàîJ  ICGô`̀ŸG  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Y
 ¿ƒg~dG ¿C’ ™Lôj  ∂dP ‘ ÖÑ`°ùdGh ,¬æe ÌcCG OÈdÉH ô©°ûJ É¡fEÉa πLôdG

 »```````̀ à```````̀ dG ¿ƒµJ  Ée  IOÉ`̀Y  ICGô`̀ ŸG  º°ùL  É¡jƒàëj
 ≈≤Ñàd  áæ«©e  ≥WÉæe   ‘  IõcÎe
 »bGh  ÓH  º°ù÷G  AGõ`̀ LCG  »bÉH
 ≈∏Yh  ,  OÈ``̀ dG  ø`̀ e  É¡«ªëj
 »àdG  ¿ƒ`̀g~`̀dG  ¿EÉ`̀ a   ¢ùµ©dG
 IOÉY  πLôdG  º°ùL  É¡jƒàëj
 á≤jô£H  á`̀YRƒ`̀e  ¿ƒ`̀µ`̀J  É`̀e
 AGõ``̀LCG  π`̀c  ≈∏Y  á`̀fRGƒ`̀à`̀e
 Qƒ©°ûdG øe ¬«ªëàd º°ù÷G
 Éæg  Òcòà∏dh  .  OÈdÉH
 ¿ƒg~dG  IÌ`̀c  ¿EÉ`̀ a  ,
 ¤EG  …ODƒ`̀J  º°ù÷G  ‘
 »àdG  äÓ° ©dG  ∞©°V
 ~«dƒJ  É`̀¡`̀fCÉ`̀°`̀T  ø`̀ e
 πNGO IQGô`̀◊G
 º```̀°```̀ù```̀÷G
 ‘ ≈```̀à```̀M
 Ω~Y  ádÉM

 .ácô◊G

 ïªdG §°ûæJ AÉ°ùædG äGƒ°UCG
 ™e πeÉ©àj ïŸG ¿CG , GôNDƒe ¿~æd ‘ äô°ûf áãj~M á«ª∏Y á°SGQO äôcP
 äGƒ°UC’G ™e πeÉ©àj ¬fCGh äGƒ°UC’G áªLÎd O~ëŸG ¿ÉµŸG ‘ AÉ°ùædG äGƒ°UCG
 äƒ°üdG  ™e  πeÉ©àj  ïŸG  ¿CG  á°SGQ~dG  âë°VhCGh  .ô`̀NBG  ¿Éµe  ‘  ájôcòdG
 ô°ùdG ô°ùØj É‡ ,…ôcòdG äƒ°üdG ™e ¬∏eÉ©J øY áØ∏àfl á≤jô£H …ƒãfC’G
 ¿CG PEG ,…ôcòdG äƒ°üdG øe ÌcCG ìƒ°VƒH …ƒãfC’G äƒ°üdG ¤EG ´Éªà°S’G AGQh
 ¿CG AÉª∏©dG ~Lh ∂dòc , ´ƒª°ùŸG äƒ°üdG Ö°ùM IQƒ°üdG π«µ°ûàH Ωƒ≤j ïŸG

 …ƒãfC’G  äƒ°üdG
 á≤£æÃ  §°ûæj
 ±ô`̀©`̀J  ï```̀ŸG  ‘
 á```̀≤```̀£```̀æ```̀ŸÉ```̀H
 É``̀ eCG á`̀«`̀©`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 …ôcòdG  äƒ°üdG
 ‘ §``̀ °``̀ û``̀ æ``̀ «``̀ a
 iô``̀NCG  á≤£æe
 .ï`````̀ŸG ∞```̀ ∏```̀ N
 á°SGQ~dG  Ω~≤Jh
 kÉ©æ≤e  kGÒ°ùØJ
 ∫ÉLôdG êÉYõf’
 åj~M IÌc øe
 ïŸG  ¿C’  AÉ°ùædG
 kGOƒ`̀ ¡`̀ › ∫ò`̀ Ñ`̀ j
 É`̀ e~`̀ æ`̀ Y Ì`````̀ cCG
 ™`̀ e π```eÉ```©```à```j
 .…ƒãfC’G äƒ°üdG

.. ∂ª¡J á«ÑW äÉeƒ∏©e
 ∂fPCG  ∑ôaG   :  Iôéæ◊G  ‘  áZ~Z~dG  hCG  áµë∏d  (1
 ¿PC’G  ∂M  ~æYh  ,¿PC’G  ‘  IõØfi  ÜÉ°üYCG  ∑Éæg  ¿C’
 á∏° ©dG èæ°ûJ ÖÑ°ùj ¿CG øµÁ Iôéæ◊G ‘ π©a OôH Ωƒ≤J

.áZ~Z~dG hCG áéYõŸG áµ◊G ∞Øîj èæ°ûàdG Gòg h
 :É¡æe ±Éîj ’ øeh áæ≤◊G  øe ±ÉîJ âæc ¿EG  (2
 ≥jôW  øY  kÉ©e  ⁄C’Gh  ±ƒÿG  øe  ¢ü∏îàdG  ∂fÉµeEÉH
 ¿CÉH ¿ÉŸCG ¿ƒãMÉH ∞°ûàcG å«M ,áæ≤◊G òNCG AÉæKCG ∫É©°ùdG
 ´ÉØJQG ÖÑ°ùj ∫É©°ùdG ¿C’ ⁄C’G π∏≤j ø≤◊G AÉæKCG ∫É©°ùdG
 ™æÁh á«cƒ°ûdG IÉæ≤dGh Q~°üdG §¨°V ‘ ÅLÉØe âbDƒe

 .»cƒ°ûdG πÑ◊G ‘ ⁄C’ÉH Qƒ©°ûdG äGAGôLEG Ö«côJ
 ™ØæJ  ⁄h  øeõŸG  ∞fC’G  ¿É≤àMG  øe  ÊÉ©J  πg  (3
 π¡°SCGh  ´ö`̀SCGh  ¢üNQCG  á≤jôW  ∂«dEG  :á`̀ jhOC’G  ∂©e
 ΩÉ«≤dG  iƒ°S  ∂«∏Y  Éªa  .Üƒ«÷G  §¨°V  øe  ∞«Øîà∏d
 §¨°VG  ºK  ,ÜhÉæàdÉH  ∂ªa  ∞≤°S  ~°V  ∂fÉ°ùd  ™a~H
 áª¶Y  õg  ÖÑ°ùj  Gò¡a  ~`̀MGh  ™Ñ°UEÉH  ∂ÑLGƒM  ÚH
 √ògh  ,ºØdG  ¤EG  á«ØfC’G  äGôªŸG  ÈY  ô“  »àdG "ôeƒa"
 ¿CÉH ô©°ûà°S á«fÉK 20~©H ¿É≤àM’G ∑ô– ÖÑ°ùJ äGõ¡dG

.π∏ëàdÉH A~H ¿É≤àM’G
 π¡°SCG π◊G íÑ°UCG :ΩÉæJ Ée~æY ábô◊G ∂éYõJ πg (4
 öùjC’G  ÖfÉ÷G  ≈∏Y  ΩƒædG  ¿CÉH  äÉ°SGQ~dG  âàÑKCG  å«M
 I~©ŸGh  A…ôŸG  §ÑJôj  å«M  ábô◊ÉH  Qƒ©°ûdG  øe  π∏≤j
 íÑ°üJ  Úª«dG  ≈∏Y  ΩÉæJ  Ée~æ©a  ,ájhGõdG  ~æY  á∏°UƒH
 ¢VÉªMC’Gh  ΩÉ©£∏d  íª°ùj  É‡  ,A…ôŸG  øe  ≈∏YCG  I~©ŸG

 Ée~æY  Éªæ«H  ≥∏◊Gh  A…ôŸG  ¤EG  ÜöùàdÉH Ω ÉæJ
 ≈fOCG I~©ŸG íÑ°üJ öùjC’G ÖfÉ÷G ≈∏Y

 íÑ°üJ  Gòµgh  A…ô`̀ŸG  øe
.∂àë∏°üŸ á«HPÉ÷G

 ≈∏Y ΩƒædG :á¶MÓe
 áæ°ùdG  øe  øÁC’G  ≥°ûdG
 π° aC’G  h  »¨Ñæj  Gò∏a

 ∂J~©e  h  ΩÉ`̀æ`̀J  ¿CG
.áØ«ØN

 ⁄CG  è`̀ dÉ`̀ Y  (5
 íàa  ¿hO  ¿É`̀æ`̀°`̀SC’G

 øe  ∂```̀ dPh  ,  ∂`̀ ª`̀ a
 á`̀©`̀£`̀b ∑ô````̀a ∫Ó````̀N

 ∑~`̀j ø`̀ WÉ`̀ H ≈`̀∏`̀Y è`̀∏`̀ K
 á≤£æŸG  ≈∏Y  §Ñ° dÉHh
 ÚH  V  áÄ«g  ≈∏Y  á«FÉ°û¨dG
 ∑Éæg  ¿C’  ∂àHÉÑ°Sh  ∂eÉ¡HEG
 »àdG  ÜÉ°üYC’G  äGô‡  ~LƒJ

 ⁄C’G äGQÉ°TEG ™æ“h ÆÉe~dG õØ–
  . …~jC’Gh ¬LƒdG øe IQOÉ°üdG

 ∂©Ñ°UEG  ¥ô`̀ –  Ée~æY  (6
 πµ°ûH  §¨°VGh  ~∏÷G  ∞¶f  ,RÉ¨dG  ¿ôa  ≈∏Y  kÉ«°VôY
 å«M  iô`̀NC’G  ∑~j  ™HÉ°UCÉH  ¥ô◊G  ¿Éµe  ≈∏Y  ∞«ØN
 á«©«Ñ£dG á≤jô£dG øµd ,ÈcCG áYöùH ∂ŸCG è∏ãdG ∞Øî«°S
 íÑ°ü«a á«©«Ñ£dG IQGô◊G áLQO ¤EG ¥hôëŸG ~∏÷G ~«©à°S

 .kÉgƒ°ûJ πbCG ~∏÷G
 ≈∏Y  ∑~j  ™°V  :  áNh~dÉH  ÜÉ°üJ  ’  ≈àM  (7
 »£©J  ÜÉ°üYCG  ≈∏Y  …ƒà–  ~«dG  ¿C’  âHÉK  A»°T

 »àdG  IQÉ`̀°`̀TE’G  √ò`̀gh  ,  ¿RGƒàe  ∂fCÉH  öTDƒe  ÆÉe~dG
 ‘  ¿RGƒàdG  øY  ∫hDƒ°ùŸG  Aõ÷G  ¤EG  á©bƒ≤dG  É¡∏°SôJ
 ¢ùØf øe πFÉ°S ‘ ¿RGƒàdG øY ∫hDƒ°ùŸG Aõ÷G Ωƒ©j ¿PC’G
 áaÉãc πbCG íÑ°ü«a Ω~dG ∫ƒëµdG ∞Øîj Éªæ«H Ω~dG áaÉãc

.áNh~dG ÖÑ°ùj É‡ á©bƒ≤dG ™ØJôJh
 :¢ côJ  Ée~æY  ⁄Dƒe  õNƒH  ô©°ûJ  âæc  GPEG  (8
 ≥jôW  øY  Gògh  øÁC’G  ∂ÑfÉL  ‘  ⁄C’G  õNh  ∞ØN  GPEG

 ∂e~b  Üö`̀ `̀J  Éªæ«H  Ò`̀aõ`̀dG
 ™° j  É‡  ¢VQC’G  ≈æª«dG

 ≈∏Y  kÉ`̀ £`̀ ¨`̀ °`̀ V
 OƒLƒŸG  ∑~Ñc

 ÖfÉ÷G  ≈∏Y
 øe  ø```̀ ÁC’G
 ,º``̀ °``̀ ù``̀ ÷G

 Ö``̀Ñ``̀°``̀ù``̀jh
 ÜÉéë∏d  kG~`̀°`̀T

 …ò```̀dG õ```̀LÉ```̀◊G
 õNƒH IQÉ°TEG π°Sôj
 áWÉ°ùÑH  ,»ÑfÉL

 ôaõJ  ¿CG  º∏©J
 Ée ~æY

 Ü ö J
.¢VQC’G iöù«dG ∂e~b

  ∞fC’G  øe  Ω~dG  ∞jõf  ∞bƒd  (9 øe  QòMG  :
 ádÉM  √ò¡a  ,∞∏î∏d  ∂°SCGQ  ™LôJ  hCG  ∂ØfCG  ≥∏¨J  ¿CG
 áÑFÉ°üdG  á≤jô£dG  ÉeCG  .  ¥ÉæàN’G  ¤EG  …ODƒJ  ~bh áÄWÉN
 πØ°SCG  ™≤J  »àdG  É«∏©dG  ∂àãd  ≈∏Y  ø£b  ™°Vh  »¡a

 á¡ÑL  øe  »JCÉj  ±õædG  ¿C’.Iƒ≤H  ¬«∏Y  §¨° dGh  ∞fC’G
 §¨° dGh ,"∞fC’G º°ù≤j …òdG ±hö ¨dG QG~L"õLÉ◊G

 .∞jõædG ∞bƒj É¡«∏Y
 ,∂eÉ¡HEG  ≈∏Y  ïØfG  :  ∂Ñ∏b  äÉHöV  áF~¡àd  (10
 …òdG  ,"¢SƒZÉa"  Ö°üY  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  øµÁ  ¬`̀fC’
 ±ƒ°S ¢ùØæàdG ∫ÓN øe h ,Ö∏≤dG äÉ° Ñf ∫~©Ã ºµëàj

.»©«Ñ£dG ™°VƒdG ¤EG ∂Ñ∏b äÉ° Ñf ∫~©e ~«©à°ùJ
 A…OôdG  öüÑdG  ¿CG  å«M :  ∑öüH ≈∏Y ßaÉM (11
 ¿ƒ«©∏d  ÅWÉÿG  ∫Éª©à°S’G  øµdh  »`̀KGQh  ¬ÑÑ°S
 ôªà°ùŸG ≥j~ëàdG πãe öüÑdG ∞©°V ÖÑ°ùj kÉ° jCG
 √òg  øe  ∞«Øîà∏dh  ,Üƒ°SÉ◊G  äÉ°TÉ°T  ‘
  §«°ùÑdG  øjôªàdG  Gò¡H  ΩÉ«≤dG  ∂æµÁ  á∏µ°ûŸG
 ΩÉ«≤dG  iƒ°S  ∂«∏Y  Éªa  ,áYÉ°S  πc  ~©H
 ïØfG  ºK  ,∂fƒ«Y  ≥∏ZGh  ≥«ªY  ¢ùØf  òNCÉH
 ôjôµàHh  ,∂JÓ° Y  ™«ªL  »`̀NQCGh  AGƒ¡dG
 ≈∏Y  §¨° dG  ¿CÉH  ô©°ûà°S  øjôªàdG  Gòg

.∞N ~b ∂fƒ«Y
 GPEG  :áªæªædG  øe  ¢ü∏îà∏d  (12
 âªæ‰  ∂e~b  hCG  ∑~`̀ j  ¿CÉ`̀ H  äô©°T
 iôNC’  á¡L  øe  ∂°SCGQ  ∂jôëàH  ºb
 ÒZ πµ°ûH ¢ù«HÉH~dG  Qƒ©°T ∫hõ«°ùa
 ô“  ¬fC’  ,á≤«b~dG  øe  πbCG  ‘  ⁄Dƒe
 ÜÉ°üYC’G  áeõM  áÑbôdG  ‘
 âªb  GPEÉ``̀a  ,á«°ù«FôdG
 äÓ° Y  ∂jôëàH
 π≤«°S  ∂àÑbQ
 §`̀ ¨`̀ °`̀  `̀ dG
 ≈`````̀∏`````̀Y

.ÜÉ°üYC’G
 (1 3
 â–  ¢`̀ ù`̀ Ø`̀ æ`̀ J
 âæc  GPEG  :AÉ``̀ ŸG
 ¢ù£¨dG  ~``jô``J
 ´É`̀b  ¤EG  á`̀Yö`̀ù`̀H
 ≥«¡°T  òNCÉH  ºb  ,ácÈdG
 ∂fC’  ,õØbG  ºK  ™jöS  Ò`̀aRh
 ÊÉ©J ’ âfCÉa AÉŸG â– ¿ƒµJ Ée~æY
 ÊÉK IOÉjR øe É‰EG , Úé°ùchC’G ¢ü≤f øe
 »° eÉM  ∂eO  π©éj  …òdG  ¿ƒHôµdG  ~«°ùchCG
 ,í«ë°U ¢ù«d  A»°T ¿CÉH  ∂ZÉe~d IQÉ°TEG  π°Sôj Gògh
 á°VƒªM pÚé°ùchC’G ≥a~J ∫õæj ,å¡∏J Ée~æY ∂fEÉa GPEG
 Úé°ùchCG  ∂∏Á  ¬fCÉH  ÒµØàdÉH  ∂ZÉeO  ´~îj  Gògh  ΩO

.AÉŸG â– ÊGƒK 10 ∂d ôaƒ«°S É‡ ÌcCG
 Ωƒ«dG  ‘ ¿ÉëàeG  ∑~æY ¿Éc GPEG  :∂ZÉeO  CGôbG  (14
 IôcGòdG  õjõ©J  á«∏ªY  ¿C’  ,ΩƒædG  πÑb  ¬©LGQ  ‹ÉàdG
 ΩƒædG  πÑb  IöTÉÑe  √CGô n≤J  A»°T  …CÉa  ,ΩƒædG  AÉæKCG  ç~–

 .i~ŸG á∏jƒW IôcGòc ôØ°ûj
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..á«YÉªédGh ájOôØdG ÜÉ©dC’G ∞∏àîe »a

2008 ∫ÓN á«°VÉjôdG äÉëjô°üàdG RôHCG
 ¬àæª° J Ée ∂dòch ,á«YÉª÷Gh ájOôØdG á«°VÉjôdG ÜÉ©dC’G ∞∏àfl ‘ á°VÉjôdG Ωƒ‚ RôHC’ á«Øë°U äÉëjô°üJ É¡dÓN ¢Vô©à°ùf å«M 2008 ‘ á°VÉjôdG ⁄ÉY Ég~¡°T »àdG äÉëjô°üàdG RôHCG »∏j Éª«a

.Ú«ÑŸhC’G ∫É£HC’G äÉëjô°üJ

á«ÑªdhC’G ÜÉ©dC’G »a
 ¬≤«≤– ~©H  z¢ùÑ∏«a  πµjÉe{  »µjôeC’G  ìÉÑ°ùdG  -
 ‘ á«ÑgP  äÉ«dG~«e  ÊÉªãH  RƒØdÉH  ¥ƒÑ°ùe  ÒZ GRÉ‚EG
 Gòg  ≥«≤–  ¿EG  GƒdÉb  øe  πc  ™e"  :I~MGh  á«ÑŸhCG  IQhO

."π«îàdG ƒg Üƒ∏£ŸG πc ¿Éc π«ëà°ùe
 ƒgh z±ƒchQƒNƒ°S Q~æ°ùµdG{ »°ShôdG ìÉÑ°ùdG -
 G köûH ¿ƒµj ~b":z¢ùÑ∏«a{ ~°V á°ùaÉæŸÉH √Qƒ©°T ∞°üj

."iôNCG Iô› øe .ôNBG Öcƒc øe ¬æµd
 π«é°ùJ  ~©H  zâdƒH  Ú°Sƒj{  »µ«eÉ÷G  AG~©dG  -
 ÚµH IQh~H G kh~Y Îe 200 ¥ÉÑ°S ‘ ~j~L »°SÉ«b ºbQ
 ÉfCG"  :á«°SÉ«b  ΩÉbQCG  áKÓK  É¡dÓN  πé°S  »àdG  á«ÑŸhC’G
 .ôNBG  A»°T  …CG  ’h  z¿hOQƒL{  â°ùd  .≥∏£æŸG  zâdƒH{

."≥∏£æŸG zâdƒH{ »ª°SG
 á«ÑgòH  z±Éæ«¡HG{  ¬æHG  Rƒa  ~©H  zGQ~æ«H  »∏HÉH{  -
 QÉàeCG  IöûY  áaÉ°ùe  øe  á«b~æÑdÉH  ájÉeôdG  á≤HÉ°ùe
 ÜÉ©dC’ÉH ájOôa áÑ©d ‘ á«ÑgP á«dG~«e ∫hCG ~æ¡dG íæª«d
 ~©H ¬H ΩƒbCG »c πª©dG øe ÒãµdG ¿B’G »eÉeCG" :á«ÑŸhC’G

."OÓÑdG ‘ á«HPÉL ÌcC’G ÜõYC’G íÑ°UCG ¿CG
 á«ÑŸhC’G  áæé∏dG  ¢ù«FQ  zƒcÉjÒc  ¢Sƒæ«e{  -
 ¥ÉÑ°S á∏£H zÉ«µdÉg ÊÉa{ IAG~©dG •ƒ≤°S ~©H á«fÉfƒ«dG
 äÉ£°ûæe  QÉÑàNG  ‘  Éæ«KCG  OÉ«ÑŸhCÉH  õLGƒM  Îe  400
 ∂d  ôeC’Éa  QÉëàf’G  äOQCG  GPEG"  :¿Éfƒ«dG  ¤EG  É¡JOÉYEGh
 ±É°ûàcG ∞°SDƒŸG øe .∑OÓH πàb ‘ ≥◊G ∂∏“ ’ ∂æµd

."äÉ£°ûæŸG âdhÉæJ á«ÑgòdG Éæ«KCG OÉ«ÑŸhCG IÉàa ¿CG

 hQƒj" ÉHhQhCG ºeCG ¢SCÉc
"2008

 ~©H  É«fÉÑ°SEG  Öîàæe  ¢SQÉM  z¢SÉ«°SÉc  ôµjG{  -
 G~cCÉàe â°ùd .Ö≤∏dÉH Éfõa GÒNCG" »FÉ¡ædG ‘ √OÓH Rƒa
 πµd IOÉ©°ùdÉH Qƒ©°T ¬fEG  .√Éæ≤≤M Ée ~©H ÉæÑYƒà°SG ÉæfCG

".É«fÉÑ°SEG »©é°ûe

 ƒgh  É«°ShQ  ÜQ~e  z∂æj~«g  ¢SƒL{  -
 πÑb  G~ædƒg  √OÓH  Öîàæe  øe  π«ædÉH  ~¡©àj
 ¬fCG  ÓFÉb »FÉ¡ædG øªK Qh~dG ‘ ÚÑîàæŸG AÉ≤d
 ¿ƒcCG ¿CG πeBG" »°ShôdG »æWƒdG ~«°ûædG OOÒ°S
 ÉæFÉN ¿ƒcCG  ..ÉæFÉN ¿ƒcCG  ÚM .G~Z GÒÑc ÉæFÉN

.z3-1{ IGQÉÑŸÉH É«°ShQ äRÉah ".G~L G~«L
 ~©H  É«JGhôc  ÜQ~e  z¢ûà«∏«H  øaÓ°S{  -
 äÓcôH  »FÉ¡ædG  øªK  Qh~dG  øe ¬≤jôa  êhôN
 ±~g  äRô`̀ MCG  »àdG  É«côJ  ~j  ≈∏Y  í«LÎdG
 ‘É°VE’G âbƒdG ájÉ¡f øe Úà≤«bO πÑb ∫OÉ©àdG
 πH  Ö°ùëa  Gòg  ¢ù«d  ÉgÉ°ùæf  ød  IGQÉÑe  √òg"

."ôª©dG ájÉ¡æd ÉfOQÉ£à°S
 ~©H  É«dÉ£jEG  ÜQ~e zÊhOÉfhO ƒJôHhQ{ -
 RƒØdG  ôKEG  »FÉ¡ædG  øªK  Qh~dG  ¤EG  ¬≤jôa  πgCÉJ
 ≈∏Y äGÒ©°T ∑Éæg ¿CG ¢ùeCG â∏b" :É°ùfôa ≈∏Y
 Iôe  Ó«∏b  …ô©°T  ƒªæj  ¿CG  πeBG  ¿B’G  .»JOÉ°Sh

."iôNCG
 ¿Éfƒ«dG  ÜQ~e  zπLÉ¡jQ  ƒJhCG{  ÊÉŸC’G  -
 øe  Ö≤∏dG  πeÉM  ¬≤jôa  êhôN  øY  »Ø°ù∏a  åj~M  ‘
 hCG  É keÉY  30  πc  ’EG  ç~–  ’  äGõé©ŸG"  ∫hC’G  Qh~dG
 ¿ƒµJ ø∏a É keƒj 14 πc äGõé©ŸG âK~M GPEG .∂dP ƒëf
 ‘ QôµàJ  ¿CG  øµÁ ’ Iõé©e âfÉc 2004  .äGõé©e

."Iôe πc

¢ùæàdG »a
 …öùjƒ°ùdG  -

 zQQ~«a  ¬«LhQ{
 ‘  ¬àÁõg  ~©H

 πÑb  Qh~````̀dG
 »``FÉ``¡``æ``dG
 á`̀ dƒ`̀ £`̀ Ñ`̀ d
 É`̀«`̀dGÎ`̀°`̀SCG
 á`̀Mƒ`̀à`̀Ø`̀ŸG
 ∫Ó````````̀N
 ~¡°T  ΩÉ`̀Y
 ¬`̀JQÉ`̀°`̀ù`̀N
 IQG~```̀ °```̀U
 ∞«æ°üàd G

 ídÉ°üd »ŸÉ©dG
 ÊÉ```̀Ñ```̀°```̀SE’G

 :z∫GOÉ`̀ f  π«FÉaQ{
 øe  â©æ°U  ~≤d"

 ±ôYCGh  É°ûMh  »°ùØf
 πµH  RƒØ∏d  áLÉëH  ÊCG

."ádƒ£H
 É°ùfôa  »àdƒ£ÑH  õFÉØdG  z∫GOÉ`̀f{  -

 Gòg  ¿Éc  πg"  ¬MÉ‚ ≈∏Y  É≤∏©e  z¿h~∏ÑÁh{h  áMƒàØŸG
."Óc ..É k«dÉãe º°SƒŸG

 ádƒ£H  áØ«°Uh  zõeÉ«dh  ÉæjÒ°S{  á«µjôeC’G  -
 ‘ ÉØ£©e …~JôJ »gh Ö©∏ŸG É¡dƒNO ~©H z¿h~∏ÑÁh{
 √DhG~JQG »ææµÁ ™FGQ ¢ «HCG ∞£©e …~d" ¢ùª°ûe Ωƒj
 ΩÉ`̀ jC’G  ‘  ∑Qƒjƒ«f  ‘  ∂dòch  Ö©∏ŸG  ‘

."Iô£ªŸG

 áë°Vƒe zÉØ«à°ùaÉjQOƒc ’G{  á«°ShôdG  -
 ÉjQÉe{  É¡àæWGƒe  ≈∏Y  RƒØdÉH  É¡JOÉ©°S  ÖÑ°S
 :z¿h~∏ÑÁh{ ádƒ£ÑH ÊÉãdG Qh~dG ‘ zÉaƒHGQÉ°T
 .ÉjQÉe  ≈∏Y  RƒØ∏d  IÒÑc  IOÉ©°ùH  äô©°T"

."É¡°ùHÓe ÖMCG ’ ..Éæ°ùM

Ω~≤dG Iôc
 ⁄É©dG  ¢SCÉµH  õFÉØdG  zÉfhOGQÉe{  ƒé«jO  -
 øY  È©j  ≥HÉ°ùdG  äGQ~îŸG  øe~eh  1986
 ÉHQ~e  ¬æ««©J  ‘  πãªàŸG  …~ëà∏d  √OG~©à°SG
 øe  ÉØFÉN  â°ùd"  :ÚàæLQC’G  √OÓ`̀H  ÖîàæŸ
 ‘  QGôªà°S’G  ƒg  Aƒ°SC’G  .»àfÉµe  IQÉ°ùN

."É≤HÉ°S É¡°û«YCG âæc »àdG IÉ«◊G
 ÜQ~`̀e  zô¨æ«a  Ú`̀ °`̀ SQBG{  »°ùfôØdG  -
 áÁõg  πÑ≤J  áHƒ©°U  øY  È©j  ƒgh  z∫Éæ°SQBG{
 »FÉ¡ædG øªK Qh~dG ‘ z∫ƒHôØ«d{ ΩÉeCG  ≥jôØdG
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من  وهو  �جلوعاين،  �لزمان  مفجوع  حدثنا 
�أثق  من  حدثني  فقال:  �ملجاين،  �لقمع  �سحايا 
برو�يتْه ، و ال �أ�سك يف مقالتْه ، فقال : >> يف بلد 
ت�رشق فيه ق�سور �ل�سلطاْن ، ويباع فيه �ل�سمري 
باأبخ�س �الأثماْن ،   وي�سلب فيه �ملظلوم بالزور 
و �لبهتاْن ، ويب�رش فيه �ملب�رشون بغد �لعفاف 
فيه  يوؤكد  و     ، و�لظر�فْة  و�لغنى  و�لكفاف 
وتقل   ، �خلر�فْه  و  �لوهم  �آ�ستمر�ر  على  �لو�سع 
و جفافَا ، يف  لتزيد �حلالة قحطا  �الأمطار  فيه 
هذ� �لبلد �لغني مبو�ردْه ، �مل�سهور بالكرم على 
مو�ئدْه ، �ملعروف باجلود على و�فدْه ،   جرت 
و�قعة خطرية �الأبعاْد ،   فقد �سب �لبنزين على 
�الأج�ساْد ،   و �أ�سعلت �لنري�ن فوق روؤو�س �لعباْد 
، لتعلن حالة طو�رئ يف �لعا�سمة �لرباْط ،   و 
ليحت�سد �ملخزن بالع�سي و �ل�سياْط ، درء� الأي 
خطر قد يلحق مبحيط �لبالْط ، و �إليكم �لو�قعة 
دون فخر �أو �إعتز�ْز ،   ولكم �حلكم عليها من غري 
�إنحياْز ،   فاأقول و �لله �مل�ستعان على ما جرى 
من ن�ساْز   ، :   ولدت �الأمم �لعظيمة �لعظماْء ، و 
تخرج من �جلامعات �لكربى �لكرب�ْء ، و �حرتم 
مبنطق �لعلم �لعلماْء ، و نحن و الأننا يف �ملغرب 

�الأق�سَى ،   كان حتما علينا �أن نق�سىَ ، و ال ت�ساأل عن 
ى،   فاأمتنا على �جلهل ما ز�لت  عدد �ملق�سيني متى يح�سَ
حري�سْة ،   و جامعاتها ذ�ت �مل�ساكل �لعوي�سْة ،   ال 
تنتج �إال �ل�سو�هد �لرخي�سْة، و �أ�سحاب هذه �ل�سهاد�ت 
و�ح�رشتاْه ،   كل و�حد منهم ي�سيح و�خيبتاْه ،   فقد 
يف  �أننا  مبا  و     ، �الأفو�ْه  وكممت  �جلميل  �حللم  �ساع 
�مل�سموعة من  �ل�سعار�ت  �لعهد �جلديْد   مغرب  مغرب 
بعيدْ  ،   �ملنادية بطي �سفحة �ملا�سي �الأ�سود �لعتيْد 
،   فقد �إختار حملة �ل�سو�هْد ،   �الإنخر�ط يف جمعيات 
هدفها و�حْد ، �أال و هو �لتوظيف للغائب منهم و �ل�ساهْد 
ب�سلم  توجهو�  و  �ل�سباْب،  عز  يف  وهم  فيها  فتكتلو�   ،
�أمال منهم �ن تن�رشح لهم �ل�سدور و  �الأبو�ْب ،    لطرق 
طلبو�  و     ، �ل�سعاْر  تلو  �ل�سعار  فرفعو�     ، �الألباْب 
�حلو�ر بالليل و �لنهاْر ، و �سامو� عن �لطعام و �لنا�س 
يف �إفطاْر ، �سعارهم: ال الأن�ساف �حللوْل ،   و �سالحهم 
�سو�هد تعبت يف حت�سيلها �لعقوْل ، ول�سان حالهم يقوْل   

:

حق  و  �لن�سال  فحق   = �ملدى    �لظاملون  جاوز  �أخي 
�لفدى

�لبعيد  ق�سوة  وذ�قو�   ، جميْب  من  ال  و  �أ�سو�تهم  بحت 
و�لقريْب ،   ف�سارو� لبع�سهم �لبع�س �لطبيب و �حلبيْب 
، و حدث �ن عقدو� مع �مل�سوؤولني �جلل�سات �لطو�ْل ،   

فلما كان �لتماطل هو �لف�سل يف �ملقاْل ،   قررو� ت�سعيد 
�أ�سكال �لن�ساْل ،   فتوجهو� بادئ �الأمْر ، بر�سالة كتابية 
للق�رْش ،   و ما و�سلت �لر�سالة �إىل ذوي �الأمْر ، ف�سارو� 
بقلوب بئي�سْة ،   نحو باب �لكني�سْة ،   لعر�س �أحو�لهم 
ـَا ، و كان �لتنكر  �لتعي�سْة ، فكانت �لع�سا لهم ترحاب
ـَا ، و ما ز�دهم رد �الأ�سقف �إال عذ�َبـا ،   فقررو�  لهم جو�ب
�الإعت�سام �أمام �لربملاْن ،   حتى يزيلو� �ل�سمم عن �الآذ�ْن 
 ، �حلرماْن  و  �لبوؤ�س  خانة  عن  يزحَزحو�  حتى  و     ،
مت ظهورهم  ق�سِّ و     ، زلز�ال عظيَما  باملخزن  فزلزلو� 
تق�سيَمـا ،   و حطمت �سفوفهم حتطيَمـا ، فعادو� مرة 
�أخرى للظهوْر ، و مل ت�سف بعد   منهم �لظهوْر ،   ومل 
جترب لهم كل �لك�سوْر ، وكتبو� بدمائهم عري�سة طويلْة 
،   حتمل �أ�سماءهم و �آمالهم �جلميلْة ،   فما ترجلو� �إال 
ـَا ، كاأن مل  قو� تفريقـ ـَا، وفرِّ قلياَل ،   حتى مزقو� متزيقـ
   ، �لت�سعيْد  كلما �سّعـدو� ت�سعيد  و     ، ـَـا  فريق يكونو� 
�إىل حتويل �ملظاهرة  �لعهد �جلديْد ،    بادرت حكومة 

ملرحومة و فقيْد ...

و مت�سي �الأيام و �الأعو�ْم ،   و حملة �ل�سو�هد   �لعليا بني 
�إ�رش�ب و �إعت�ساْم ،   �قتحمو� �أبو�ب �الإدر�ت ف�سلخــــو�، 
و�سعدو� �سطوح �لوز�ر�ت فُم�سخــــو� ،   و�رشخو� و �لكل 
يعرف �أنهم �رشخـــو� ، لكن من ذ� �لذي يجيب �الآهات و 
�ل�رش�ْخ ،   ومن ذ� �لذي يدر�أ عنهم �ملوؤ�مر�ت و�لفخاْخ ،   
يف زمن حكومات �الإنبطاح و �الإن�سالخ؟؟؟ هذ� هو �ل�سوؤ�ل 
�لذي طرحوْه ، و هذ� هو �لو�قع �لذي ف�سحوْه ،   ولو 

نفو�سهم  �إىل  �لياأ�س  يدب  ...و  الأ�سلحوْه  ِـّـفو�  وظــ �أنهم 
رويد� رويــَد�،   و يقتحم قلوبهم فرد� فــرَد� ، فيعلنون 
   ، �الأ�سعاْر  له  رفعت  بنزينا  عهـَد�،...��سرتو�  الأنف�سهم 
يف  فاأ�رشمو�   ، �الإنتحاْر  �سيا�سة  يف  �لدخول  عزمو�  و 
�أج�سادهم نار� على �ألف ناْر ،   وكل و�حد منهم   يقوْل ، 

موت وهم يزوْل ،   وال عي�س ذل يطوْل .

و هكذ� يا مفجوْع ،   ذ�ب �جل�سد �ملقموْع ،   و�نتهى زمن 
�حلق فاإىل �لله �لرجوعْ  << ...

: فلما �نتهى �ساحبي من  قال مفجوع �لزمان �جلوعاين 
�سو�رع  يف  للتجول  �إياه  و  خرجت   ، �لقامتْة  مقالته 
�لعا�سمْة ، فاألفينا حالة �لطو�رئ فيها قائمْة ،   فهوؤالء 
حملة ر�سائل �ل�سلطاْن ،   حتولو� �إىل �سهب من �لنري�ْن 
،   و هوؤالء معاقون يف ركن من �الأركاْن ، تنهال عليهم 
�لع�سي �لعمياْء ، وهوؤالء دكاترة يعرتيك منهم �حلياْء 
،   ي�سلخون �سلخة �لبهيمة �لبكماْء ،   وهوؤالء مكفوفون 
ـَــا ،   و  ـَا ، جعلو� لهم �لقمع غنيمة و فيئـ ال يرون �سيئ
ـَا ، ... فقلت ل�ساحبي و قد �رشنا  مل يفعلو� و �لله �سيـئـ
كاملجاننْي ،   ل�سدة   وهول ما تتلقفه جماعة �ملعطلنْي 
،   يف �أي عهد نعي�س يا طالب �حلق �ملبنْي ، ؟؟؟ فقال 
:   >> هذ� عهد �الإنتحار �جلماعي ،   هذ� عهد للحقوق 
ال ير�عي ،   هذ� عهد ال ت�سمع و �إن �سمعت فقل ال �أعرف 

�سيئا عن �ل�سمع و �ل�سماع !!! << .

منرجيي بآهاتراملعطلينر ؟؟؟
منرمقاماترمفجوعرالزمانراجلوعاني...

حممد ملوك
كاتب مغربي
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"عمر  �لعاملي  �لنجم  و�فق 
�ل�رشيف"على جت�سيد دور "�مللك 
يحمل  �أمريكي  فيلم  في�سل"يف 
كرب  �إنتاج  من   " في�سل   " ��سم 
 ، هوليود   يف  �الإنتاج  �رشكات 
�ل�سينار�ست  بالفعل  �نتهى  وقد 
من  جيبثون"  "�إدو�رد  �الأمريكي 
كتابة �سيناريو �لفيلم ، حيث من 
�ل�سيف  �لت�سوير  �أن يبد�أ  �ملقرر 
�لقادم مبيز�نية تقدر بحو�يل 10 

مليون دوالر.
عنو�ن  يحمل  �لذي  و�لفيلم 
له  �الإعد�د  ��ستغرق  "في�سل" 
ثالثة �أعو�م من �لبحث و�لتدقيق 
عبد  بن  "في�سل  �مللك  حياة  يف 
�لعزيز"، و�سيتم �إنتاجه بتعاون 
م�سرتك بني �رشكة جولدن مايري 
يك�سف  مل  �سعودي  �أعمال  ورجل 

عن ��سمه .
�مل�رشي  �ملمثل  تر�سيح  ومت 
"عمر �ل�رشيف" ليج�سد �سخ�سية 
�لن�سوج  مرحلة  يف  في�سل  �مللك 
مرحلة  يف  �لنبوي"  و"خالد 
�ال�ستعانة  �سيتم  كما  �ل�سباب، 
�سوريا  من  مائة ممثل  من  باأكرث 
�ملتحدة  و�لواليات  و�إيطاليا 

و�لهند،وذكرت �رشكة �الإنتاج �أن  
�لفيلم  هذ�  الإنتاج  �سبب حتم�سها 
هو �سخ�سية �مللك في�سل �لنادرة 
�لع�رش  يف  �لعامل  قادة  بني 
�سخ�سيته  فاأبعاد  �حلديث، 
�سحف  لها  خ�س�ست  عميقة 
�لعامل خرب�ء يف ت�سنيف مر�حل 
�لقر�ر  �تخاذ  حياته، خا�سة يف 
حيث �ت�سم بال�سجاعة و�لقوة يف 
ومنها  �لدولية،  �الأزمات  �أحرج 
�لغرب  دول  متويل  وقف  قر�ر 
ت�ساند  �لتي  �ملتحدة  و�لواليات 
�لعرب،  مع  حربها  يف  �إ�رش�ئيل 
�نتز�ع  في�سل  ��ستطاع  وقد 

هذه  برغم   1975 �سخ�سية  لقب 
�لقر�ر�ت.

"�إدو�رد  �ل�سيناري�ست  وقال 
جيب�سون" عن حتم�سه لهذ� �لعمل 
�أمام  تت�ساءل  �ل�سفحات  �إن   :  ،
�أعماله وكفاحه، وبقدر ما كانت 
و�سهلة  عميقة  �مللك  �سخ�سية 
�سخ�سية  �الآن  �أ�سبحت  ما  بقدر 
تناول  الأنه  �لتعقيد،  كثرية 
موقفه من �مل�سلمني و�الإ�سالم يف 
لكل  ديني  كزعيم  ودعمه  �لعامل 
ت�ساعد  �لتي  �لدينية  �حلركات 
على ن�رش وتدعيم �لدين �الإ�سالمي 
�إىل  �إ�سافة  و�ل�رشق،  �لغرب  يف 
منع �لبرتول للدول �لتي ت�ساعد 

�إ�رش�ئيل يف حربها مع �لعرب
خاليا  �سيكون  �لفيلم  لكن 
وعدم  �لن�سائية  �لعنا�رش  من 
وعالقته  ب�سخ�سيته  �مل�سا�س 
باأفر�د �لعائلة �مللكية، و�ل�سبب 
يف  مو�قف  هناك  باأن  ذلك  يف 
كاتب  يقدرها  �حل�سا�سية  منتهى 
و�لتقاليد  �لعاد�ت  ب�ساأن  �لفيلم 
يف  ر��سخة  كانت  �لتي  �لدينية 

�أعماق �سخ�سيته.

امليزانية تقدر بـ10 مليون دوالر

"عمر الشريف" جيسد امللكرفيصلرف يفيلمرأمريك ي

املتحدث باإ�سم جاك�سون ينفي �سائعة مر�سه

�الإعالمي  �ملتحدث  نفى 
باأ�سم  �لوحيد  �لر�سمي 
مغني �لبوب �لعاملي مايكل 
موؤخرً�  ماتردد  جاك�سون 
�أنه  موؤكدً�  مر�سه،  ب�ساأن 
يحتاج  وال  جيدة  ب�سحه 
�إيان  زعم  كما  رئة  لزرع 
هالبريين �لذي قام بتاأليف 
جاك�سون.  عن  ذ�تية  �سرية 
 " �لوطن   " �سحيفة  ح�سب 

�ل�سعودية .
ماردده  �أن   : و��ساف 

�أن  �إىل  م�سري�  تلفيق،  مز�عم وح�سية وحم�س  هالبريين جمرد 
كربى  عاملية  �رشكات  مع  مفاو�سات  حاليا  ينهي  جاك�سون 
و�سبكة تلفزيونية من �أجل �إقامة جولة مو�سيقية عاملية و�سل�سلة 

من م�ساركاته �خلا�سة.

يف "تعا تعا خبييك"
ت�سكيل ع�سابي يطارد جنوى كرم وحبيبها يف �سوارع بريوت

�نتهت �ملطربة جنوى كرم من ت�سوير كليب جديد بعنو�ن "تعا 
تعا خبييك" مع �ملخرج �سعيد �ملاروق، و�الأغنية كتب كلماتها 

�سليم  وحلّنها  ��سكندر  فار�س 
هادي  بتوزيعها  وقام  �سالمة 

�رش�رة.
و��ستغرق �لت�سوير ثالثة �يام   
من  خمتلفة  �أماكن  عدة  بني 
�سحر�ء  �إىل  بريوت  فريجني 
بريوت  مبطار  مرورً�  �لهرمل 
�لدويل، وتدور �أحد�ثه  حول 
ع�سابة حتاول �لنيل من �لبطل 
�ملفرت�س وتدعو جنوي �لبطل 
�إىل �حلذر وتقول له "تعا تعا 
فيك"،  غلغل  وتعا  خبيك 

و�بدت جنوى كل جتاوب يف جت�سيد دور �لبطلة �حلذرة و�لتي 
تدرك �خلطر �ملحدق بحياتها وحياة حبيبها �سمن �ل�سيناريو 
�لرماية  فن  �مل�ساهد  �أمام  تتقن  �لتى  �الوىل  للمرة  �نها   كما 

بال�سالح".
كرم  تقوم جنوي  �لذي  تعا خبييك" �لثالث  "تعا  كليب  ويعد 
بت�سويره من �ألبومها �الأخري حيث �سورت من قبل كليب "مبزح 
معك"، وكليب �خر بعنو�ن "حبيبي ما بخبي عليك" مع �ملخرجة 

رنده �لعلم.

واليزال البحث جاريا عن االمرية ديانا

فيلم "جمنون �مرية " يتناول ق�سية 
�مل�رشيني  عند  �لديني  �لهاج�س 
من  �مل�رشي،  �ل�سارع  ود�خل 
باالأمرية  جمنون  �سخ�س  خالل 
مل�رش  لزيارتها  وينظر  ديانا 
�أنها قادمة  ب�سكل خمتلف، معتقدً� 
�سهد  �الإ�سالم،..�لفيلم  العتناق 
بد�ية  من  �العتذ�ر�ت  من  �لعديد 
ثالث  من  �كرث  منذ  له  �العد�د 
�لبطولة  عن  �عتذر  حيث  �سنو�ت 
�لفنانة د�ليا �لبحريي بدون �بدء 

ب�سبب  وذلك  عادل  غادة  على  �لدور  �ملخرجة  فعر�ست  ��سباب 
فرتة  ويلز.وبعد  و�أمرية  غادة  بني  �سبه  وجه  بوجود  قناعتها 
�نها  �عالنها  بعد  �لفيلم  عن  غادة  �عتذرت  �العد�د  من  طويلة 
�ن مثل هذه  �ن تقدم دور �المرية ديانا و�إعتربت  كانت تتمني 
�لنوعية من �الأعمال منطقة �سائكة تخاف منها، خ�سو�سًا بعد 
بني  قا�سية  مقارنات  يعقد  �جلمهور  وبات  منها  �لكثري  �إخفاق 
�ل�سخ�سيات �حلقيقية وما ير�ه على �ل�سا�سة ومل تنف �أنها يف 

فرتة ما فكرت فيها ولكن خوفها منعها من �لقبول ..

�تهم نقاد و�سحفيون عرب �لفيلم 
 ،"Taken "�ختطاف  �الأمريكي 
ني�سن  ليام  ببطولته  يقوم  �لذي 
"بيري موالر"  �لفرن�سي  ويخرجه 
�لعرب  �سورة  ت�سويه  مبحاولة 
يف  �إظهارهم  بتعمد  و�مل�سلمني 
تتاجر  �إجر�مية  ع�سابات  �سورة 
فيما  للبغاء،  وتدعو  �لب�رش  يف 
طالبو� بتن�سيق �جلهود ملو�جهة 
يتعر�س  �لتي  �لت�سويه  حملة 
�لغربي  �الإعالم  يف  �لعرب  لها 

و�ل�سينما على وجه �خل�سو�س.
�سابط  حول  �لفيلم  ق�سة  وتدور 
��ستخبار�ت �أمريكي �سابق يجوب 
�لتي  �بنته  عن  بحًثا  �أوروبا 
�ختطفت على يد ع�سابة �إجر�مية 
�الأبي�س،  �لرقيق  يف  تتاجر 
�لبطل  �سبيلها  يف  ويخو�س 
�ملطارد�ت  من  �لعديد  �الأمريكي 

و�ال�ستباكات.
�لفيلم  �أحد�ث  من  و��سًحا  وبد� 
الحتقار  قوية  ر�سالة  ه  يوجِّ �أنه 
ي�ستدرجون  �لذين  �ملجرمني 
دو�مة  �إىل  �الأجنبيات  �لفتيات 
بهن  يتاجرو�  �أن  قبل  �ملخدر�ت 
يف �سبكة دعارة، بح�سب ما ذكره 
يا  �خلري  "�سباح  برنامج  وذكر 
عرب" �لثالثاء �لـ23 من دي�سمرب/

كانون �الأول.
ت�ساعد االأحداث

غري �أنه مع ت�ساعد وترية �الأحد�ث 

يكت�سف �مل�ساهد �أن �لعقل �ملدبر 
عرب،  �الإجر�مية  �ل�سبكة  لتلك 
�أن  �إىل  مبا�رشة  �إ�سارة  يف  وذلك 
حيث  �إجر�مية؛  �سعوب  �لعرب 
ميتلكها  �لتي  �ل�سيارة  ظهرت 
�بنة  ��سرتى  �لذي  �لرثي  �لتاجر 
لدولة  رقًما  حتمل  �الأمريكي 
يف  و��سًحا  ذلك  وظهر  "قطر"، 
م�ساهد �ملطاردة، كما �أن �حلديث 
�أفر�د هذه �ل�سبكة �الإجر�مية  بني 
باللغة  كان  �الأمريكي  �لفيلم  يف 

�لعربية.
و�لغريب �أن �لفيلم مت عر�سه يف 
�لعربية،  �ل�سينما  دور  بع�س 
على  �الأفعال  ردود  و�قت�رشت 
�ملنتديات  ملئت  �حتجاجات 

و�ملو�قع �الإلكرتونية.

من جانبه علق �لناقد �ل�سينمائي 
موجة  على  غارجو"  "�سالم 
تهاجم  �لتي  �لغربية  �الأفالم 
بالقول  و�مل�سلمني  �لعرب 
يتحملون  �أنف�سهم  �لعرب  "�إن 
زيادة  عن  �مل�سوؤولية  من  جزًء� 
ت�سوه  �لتي  �لغربية  �الأفالم 
�سورتهم؛ الأننا ال ن�ستطيع ت�سكيل 
يف  باملحليات  �سغط  جمموعات 
�أننا  كما  �لغربية،  �ملجتمعات 
�إنتاجية  �سيا�سة  ن�ستطع خلق  مل 
�لعرب  �سورة  لتقدمي  �سينمائية 

لالآخر ب�سكل �سحيح".
منع الفيلم بقطر

�لقطري  �ل�سحفي  قال  بدوره 
عر�س  منع  �إن  غريب"  "�سالح 
الأن  يرجع  ال  قطر  يف  �لفيلم 
ا  لوحة �ل�سيارة حتمل رقًما قطريًّ
فح�سب ولكن الأن �لفيلم ي�ستهدف 
عام،  ب�سكل  �لعربية  �ل�سخ�سية 

و�خلليجية على وجه �لتحديد.
و�أ�سار �إىل �أن هذ� �ال�ستهد�ف لي�س 
منذ  ولكنه موجود  �للحظة  وليد 
�لغربية  و�ل�سينما  فرتة طويلة، 
يتناولون  �لغربيون  و�لكتاب 
�لعرب ب�سورة م�سيئة، و�إن كان 
�الأكرث  �مل�ستهدفني  �خلليجيون 
ُتلقي  �لتي  �لغربية  �ل�سينما  يف 
بالتهم �ملتعلقة باجلن�س و�لعنف 
وغريها من �لق�سايا �لتي طرحت 

يف �ل�سينما �لعاملية.

عربي زعيمها  اإجرامية  �سبكة  “Taken” يتناول 
 فيلم اأمريكي يتهم العرب بالبغاء.. وقطر متنع عر�سه
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ب�رشية  ذئاب   6 �تفق 
حمر�ء  �سهرة  ق�ساء  علي 
بعد  �لفتيات  �حدي  مع 
كبرية  كمية  تناولو�  �أن 
�حدي  د�خل  �لباجنو  من 
�سيارة  فا�ستقلو�  �ل�سقق 
عن  للبحث  �أحدهم 
رمادة  قرية  ويف  فري�سة 
مبحافظة  قليوب  مبنطقة 
فتاة  �ساهدو�  �لقليوبية 
د�خل  �سخ�سني  وبجو�رها 
بالوقوف  فقامو�  تاك�سي 
و��ستولو�  �ل�سائق  �أمام 
�سائق  متعلقات  كل  علي 
�لفتاة  و�سديق  �لتاك�سي 
خطفو�  ثم   . باالكر�ه 

حديقة  د�خل  و�غت�سبوها  �لفتاة 
كاملة.  �ساعات   6 ملدة  مو�لح 
�ملتهمني  علي  �لقب�س  �ألقي 
و�أحيلو� للنيابة فاأمرت بحب�سهم 

4 �أيام علي ذمة �لتحقيق.
مبحافظة  �المن  �جهزة  كانت 
�لقليوبية "50 كم �سمال �لقاهرة" 

يف  م�سيفة  من  بالغًا  تلقت  قد 
�لعجوزة  مبنطقة  �سوب  كويف 
لالغت�ساب  بتعر�سها  بالقاهرة 
�أكدت حتريات   . �أ�سخا�س   6 من 
�حلادث  ور�ء  �ن  �ملباحث  رجال 
�سائقًا و4 عمال ونقا�سًا بعد ق�ساء 
�حدي �ل�سهر�ت د�خل �سقة �أحدهم 
قررو�  �لباجنو  خمدر  وتناولو� 

��ستكمال باقي �ل�سهرة مع 
فا�ستقلو�  �لفتيات  �حدي 
وذهبو�  مالكمى  �سيارة 
للبحث عن �سحية وعندما 
عليها  �ملجني  �ساهدو� 
ب�سحبة  تاك�سي  د�خل 
قامو�  �ال�سخا�س  �أحد 
�لتاك�سي  �سائق  بايقاف 
ثم ��ستولو� علي متعلقاته 
�لفتاة  وخطفو�  باالكر�ه 
وتوجهو� بها د�خل حديقة 
�العتد�ء  وتناوبو�  مو�لح 
 6 ملدة  عليها  �جلن�سي 
يف  ر�حت  حتي  �ساعات 

غيبوبة.
"�لوفد"  �سحيفة  وبح�سب 
وهم  �ملتهمني  علي  �لقب�س  �ألقي 
عبد�لعظيم  �لله  عطا  حممود 
مو�سي  �سليمان  وحممد  "�سائق" 
"عامل" وجمال �سمري �أمني "عامل" 
وح�سن عزت ح�سن "عامل" و�أحمد 
وجودة  "عامل"  �سليم  �سليمان 

عاطف �ل�سحات "نقا�س" .

وحماكم25 وحماكمجرائم  جرائم 

�سهدت �لعا�سمة �مل�رشية �لقاهرة 
جرمية ب�سعة. حيث جترد �سبعة 
و�لعقل  �مل�ساعر  كافة  من  ذئاب 
�ساب  عن  يبحثون  ظلو�  عندما 
ت�ساجر  �أنه  منه ملجرد  لالنتقام 
مع �أحدهم و�أ�ستطاع �رشبه وبعد 
�أن متكن �لهروب منهم ملدة �ستة 
على  �حل�سول  من  ومتكن  �أ�سهر 
�سقه يف منطقه بعيده عن �أعينهم 
و��ستطاع �الرتباط من فتاة �أحالمه 

ومل مير �سهرين على زفافه .
�إال �أنه فوجىء بهجوم يف منت�سف 
��ستطاع  �للذين  هوؤالء  من  �لليل 
�لهرب منهم لفرتة طويلة وكانو� 
�لنارية  باالأ�سلحة  مدججني 
بينهم  وتناوبو�  و�لبي�ساء، 
باالعتد�ء علي �لعري�س باالأ�سلحة 
�لتي  عرو�سه  وعلى  �لبي�ساء 
قطعيه  وجروح  �إ�سابات  �أ�سيبت 
باإطالق  وقامو�  و�لوجه  بالبطن 
عيار ناري �أ�ساب �أحدهم باخلطاأ 
�لعري�س  باختطاف  فقامو� 
والذو�  �مل�ساب  زميلهم  وحملو� 

بالفر�ر .
�لعرو�س  �أبلغت  �لفور  على 
�سليم  م�سعد  �سيد  �سهام  وتدعى 
"18 �سنه ربة منزل" �جهزة �المن 
جمموعه  مبهاجمة  بالقاهرة 
مبنطقة  ملنزلها  �الأ�سخا�س  من 
من  كميه  ويحملون  �لنه�سة 
و�لبي�ساء  �لنارية  �الأ�سلحة 
كرمي  زوجها  باختطاف  وقامو� 
عاما   25" عبد�لفتاح  �لفوىل 
جمهولة  ملنطقة  رخام"  -عامل 

عقب �أ�سابته بجروح .
على �لفور مت ت�سكيل فريق بحث 
لك�سف غمو�س �حلادث. باالنتقال 
و�ملعاينة تبني ك�رش باب �ل�سقة 
وتناثر دماء يف كل �أرجاء �ل�سقة 
وفارغ مقذوف من فرد خرطو�س 9 
مللي حملى �ل�سنع و �أثناء �لبدء 
يف رحلة �لبحث وردت �أ�سارة من 
م�ست�سفى ق�رش �لعيني با�ستقبالها 
�إبر�هيم  حممد  �أحمد  �ملدعو 
و�سهرته حمادة "28 �سنه" ويعمل 
وم�ساب  بالب�ساتني  مقيم  �سماك 
�أعلى �لعني �لي�رشى  بطلق ناري 
بفتحة دخول وخروج وتوفى فور 

و�سوله .
�أن  تبني  و�لفح�س  باالنتقال 
يف  �ل�رشكاء  �أحد  كان  �لقتيل 
�لذي  وهو  �الختطاف  عملية 
�سقة  د�خل  باخلطاأ  �أ�سيب 
�أنه  تبني  وبالتحري  �لعري�س 
كان ير�فقه �ستة �آخرين مت �سبط 

وجارى  منهم  خم�سه 
�أحدهم  على  �لبحث 
�لذي ماز�ل هاربا وهم 
ح�سني  �سقيقه  من  كال 
و�سبط  �إبر�هيم  حممد 
بحيازته طبنجه 9مللى 
حلو�ن مطمو�سة �الأرقام 
�مل�ستخدمة  و�ل�سيارة 
وهى  �حلادث  يف 
معر�س  من  م�ستاأجرة 
مقيم  وهو  باملعادى 
يو�سف  و  بالب�ساتني 
يو�سف  �إبر�هيم  �أحمد 
وهو  �سماك  �سنه   35
و�لثاين  �الأول  عم  �أبن 
و�سهرته  �إبر�هيم  �سيد  حممد  و 
�سيد �الأبي�س 32 �سنه عاطل مقيم 
حممد  هو  و�لر�بع  �لب�ساتني 
�رش�سار  و�سهرته  �ملق�سود  عبد 
بالب�ساتني  مقهى  �ساحب  وهو 
مت�سوبي�سى  �سيارة  وبحيازته 
�حلادث  يف  ��ستخدمت  الن�رش 
و�سهرته  جمعه  حممد  و�أ�رشف 
ومقيم  عاطل  �سنه   34 �حلد�د 

�خلليفة وحمدي يو�سف بغد�دي
�سهرته حمادة وهو عاطل ومقيم 
�لب�ساتني وماز�ل هارب بحيازته 
�أرتكب  �لذى  �خلرطو�س  �لفرد 
رجال  ومتكن  �جلرميتني  به 
من  كميه  �سبط  من  �ملباحث 
�الأ�سلحة �لبي�ساء �مل�ستخدمة يف 
قطع  �سبع  بلغت  و�لتي  �حلادث 
�سقيق  منزل  د�خل  �سبطت  و�لتي 

�لقتيل .

حمار يقطع اأذن �ساحبه ب�سبب ارهاقه فى العمل

�أقدم حمار فى حادثة تعد �الوىل 
على  منه  �إعرت��سا  نوعها  من 
�لعمل على ع�س �ساحبه  كرثة 
�لفالح �لذى يبلغ من �لعمر "88 
عاما" من قرية "عني �جلا�س" 
يف منطقة �لدريكي�س مما ت�سبب 
فى قطع �ذنة بالكامل وذلك بعد 

�الإنتهاء من �أعمال �حلر�ثة.
"ت�رشين"  �سحيفة  وذكرت 
على  �أقدم  �حلمار  �أن  �ل�سورية 
فى  �إنهاكه  ب�سبب  �لفعله  تلك 
�لعمل ل�ساعات طويلة و�نق�س 
وجهه  يف  وع�سه  �ساحبه  على 

وقطع له �أذنه من �ل�سيو�ن بالكامل �إ�سافة لعدة ع�سات يف �لرقبة 
و�خلا�رشة و�لظهر ورف�سه عدة رف�سات على كامل ج�سده .

�إنها ظاهرة  ونقلت �ل�سحيفة عن مدير م�ست�سفى �لدريكي�س قوله 
غريبة �حلدوث لكون �حلمار يرف�س وينه�س �أحيانا م�سري� �ىل �أن 
نادرة،  حاالت  تعترب  �الذن  وقطع  �لطريقة  وبهذه  �لع�سات  هذه 
بعدها  نقله  �حلمار حيث جرى  �ساحب  �إ�سعاف  باأنه مت  و�أ�ساف 

مل�ست�سفى �لبا�سل ملعاجلته .

بريطانى يغت�سب بناته الثالث 
ملدة 20 عاما وينجب منهن طفلني

بريطاين  مو�طن  �أدين 
 72" �لعمر  من  يبلغ 
عاما" بتهمة �لتورط يف 
"زنا حمارم" حيث مار�س 
�لفاح�سة مر�ر� مع بناته 
�لثالثة على مدى 20 عاما 
ت�سعينيات  مطلع  حتى 
�لقرن �لع�رشين، و�جنب 

طفلني من �إحد�هن .
�أن  تقارير  وذكرت 
�ملحكمة �لعليا يف �أدنربه 
�أد�نت  ��سكتلند�  عا�سمة 
�لعجوز �لربيطاين �أم�س 

�الثنني، ومل يك�سف عن هوية �جلاين حفاظا على بناته. وورد يف 
جل�سة �ال�ستماع باملحكمة �أن �لرجل �غت�سب بناته مر�ر� يف �لفرتة 
بني عامي 1976 و1993، عندما كان عمر �إحد�هن ثمانية �أعو�م.
وو�سعت �إحدى �لبنات �لثالثة وهي �لتي هددها �الب بالقتل رميا 
بالر�سا�س �إذ� مل تقبل معا�رشته مولودها �الول وهي يف �ل�سابعة 
�لثالثة و�لع�رشين، و�نك�سف  ع�رشة من عمرها و�لثاين وهي يف 
�المر عندما �أبلغت �إحدى �لفتاتني �ل�رشطة مبا حدث . ومن �ملقرر 
�سيق�سيها  �لتي  �لعقوبة  فرتة  �ملقبل  �ل�سهر  �ملحكمة  حتدد  �أن 

�جلاين خلف �لق�سبان .

م�سن يحاول االنتحار 14 مرة وينجح فى الـ 15

عثمان  يدعى  م�رشى  مو�طن  �نتحر 
�ملتوىل جنم "79 �سنة" بقرية ميت 
مبحافظة  �ملن�سورة  مركز  خمي�س 
من  بنف�سه  �ألقى  �أن  بعد  �لدقهلية. 
�ل�ساعة  فى  �لثالث  �لدور  بلكونة 
�أن  بعد  فجر�  و�لن�سف  �لثالثة 
�طمئن �أن زوجته فهيمة "30 �سنة" 

غارقة فى �لنوم.
حاول  حيث  حياته،  فى   15 رقم  كانت  هذه  �النتحار  حماولة 
�لطرق  كل  فيها  ��ستخدم  �الأخرية  �ملرة  قبل  مرة  �النتحار14 
�أنه جنح فى �ملرة �الأخرية ومات. وقال  �إال  للتخل�س من حياته 
�إنه كان مري�سا نف�سيا، و�إنهم متكنو� مر�ت عديدة  �أهاىل �لقرية 
من �إنقاذ حياته عندما �ألقى بنف�سه �أمام �ل�سيار�ت، و�ألقى بنف�سه 
فى �لنيل مر�ت عديدة. مت نقل �جلثة �إىل �مل�ست�سفى و�أمرت �لنيابة 

بت�رشيح �جلثة للتاأكد من عدم وجود �سبهه جنائية .

القبضرعل ي6 ذئابربشرية اختطفوا مضيفة وتناوبوا اغتصابها داخلرمز عة

إعتدوا على “العروس” وقتلوا زوجها ودفنوهرفى الصحراء
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حريـقرحبريـق
غرائب عادات التجميل عند ن�ساء العامل

امتحان الثانوية العامة فى مادة الفيزياء �سنة 3002....!!

�أال وهي  �بُتلي �لزوج بعادة �سيئة، 
�لزوجة  حاولت  �لتدخني  عادة 
فلم  �لتدخني  عن  �المتناع  �إقناعه 
معه..  �ل�سبل  �ستى  �تبعت  يقتنع 
�لتلميح  �أ�سلوب  �تبعت  �لبد�ية  يف 
الأ�سلوب  �نتقلت  ثم  بعيد..  من 
�لت�رشيح  ثم  �لقريب..  �لتلميح 
تتلف  �سيئة  عادة  باأنها  �لو��سح 
�الآخرين  وت�سايق  و�ل�سحة،  �ملال 
�إىل  ت�سل  مل  �الأ�سف  مع  منه...لكن 

�أي نتيجة معه.
ثم �تبعت �أ�سلوب �آخر معه، فقالت 
له: �ن �ملال �لذي ت�رشفه لل�سجائر 
هو ملك �لعائلة ولي�س ملكك وحدك، 
دون  �رشفه  يف  �حلرية  لك  ولي�س 
علبة  كل  مقابل  لذلك  مو�فقتنا.. 
�سجائر تدخنها تدفع مقابلها ن�سيب 
علبة  قيمة  كانت  فاإذ�  �الأ�رشة.. 
�ن  عليك  دوالر�ت  خم�سة  �ل�سجائر 

تدفع خم�سة دوالر�ت لنا
�دفع ع�رش  بل  وقال:  �لزوج،  �سحك 
على  و�تركوين  لكم،  دوالر�ت 

ر�حتي...
�لزمن،  من  مدة  �لو�سع  ��ستمر 
و�لزوج �لعزيز يدفع ع�رشة دوالر�ت 
يوميًا لالأ�رشة مقابل �لعلبتني �للتني 

يدخنهما يوميًا.

�لتدخني..  عن  ذلك مل ميتنع  ومع 
لقد �عتقدت �لزوجة باأن ذلك �ملال 
�سوف يردع �لزوج عن عادته �ل�سيئة 
.. ولكن �عتقادها مل يكن يف حمله.. 
فكرت �لزوجة بفكرة �أخرى، فقررت 
�لتي  دوالر�ت  �لع�رشة  حترق  �أن 

تاأخذها منه �أمامه كل يوم.
�لع�رشة  ��ستلمت  كلما  وفعاًل، 
�أمامه �حتج  دوالر�ت منه، �أحرقتها 
�لذي  �لت�رشف  هذ�  على  �لزوج 
�عتربه تبذيرً� و�سياع ملال �الأ�رشة، 

�لزوجة:  فاأجابته 
فيما  حر  �أنت 
بنقودك،  تعمل 
�أحر�ر فيما  ونحن 
بنقودنا  نفعل، 
نحرق  فكالنا 
مع  �لنقود، 
�ختالف �الأ�سلوب.

�لزوج  ي�ستطع  مل 
ذلك  يتحمل  �أن 
فهذ�  �ملنظر.. 
هو  يتعب  �ملال 
حت�سيله،  يف 
بكل  و�لزوجة 
حترقه..  ب�ساطة 
بينه وبني  فجل�س 
نف�سه:  يف  قال  ثم  وفكر،  نف�سه، 
فعاًل �الثنني، هو وزوجته، يقومان 
�الأ�سلوب  �لنقود يوميًا ولكن  بحرق 
هذ�  فكان  فقط..  �ملختلف  هو 
�ال�ستنتاج �ملنطقي كفيل برتكه لتلك 
��ستطاعت  وبذلك  �ل�سيئة..  �لعادة 
هذه �لزوجة �لذكية باأن تنقذ زوجها 
�لفتاك..  �ملر�س  هذ�  من  �لعزيز 

�لذي يت�ساهل فيه كثريون.

- رقبة �لزر�فة : تتباهى 
�لن�سوة من قبائل بورما 

بطول �أعناقهن وهو 
موطن �جلمال عند �ملر�أة 
لديهم وال�سئ �سو�ه .. 
ولكى ت�سبح �لرقاب 

�أكرث طواًل و�إغر�ًء تتفنن 
�لن�سوة فى و�سع حلقات 

حول رقابهن لت�سغط 
عليها وت�سدها �إىل �أعلى 
وكلما �إ�ستطالت و�سعن 

حلقات جديدة لدرجة �أن بع�س �لرقاب ت�سل فى 
بع�س �الأحيان �إىل 40 �سنتيمرتً� .

2 - �أذن مطاطة : من عادة قبيلة �لكايان �لتى 
ت�سكن بورنيو �أن ي�سقو� �آذ�ن �الأطفال حتى خرقها 
متامًا وو�سع عدة حلقات فى كل �أذن حتى تتدىل 
حتى �لكتف .. وكلما ز�د �ملط و�ل�سد من خالل 

�الأحمال �ملتز�يدة من �حللقات �لذهبية و�لف�سية 
و�لنحا�سية كلما ز�دت �لفتاة جمااًل فى عيون قومها 
ورمبا ثروة خا�سة �إذ� كانت �حللقان من �لذهب �أو 

�لف�سة .

3 - �سفائر رفيعة �أمام �لعني : فتيات قبيلة 
�لهوتنتون �الأفريقية غالبًا ما ُيدلني �سفائرهن 
�لرفيعة من �ل�سعر �أمام �أعينهن حتى ي�سيبهن 

�حلول .. فاحلول فى نظرهن هو �أ�سا�س �جلمال .

4 - �ملئات من �حللقات فى �الأذن : ت�سع �ملر�أة فى 
قبيلة �جلارو فى �لهند عدة حلقات ذهبية فى �آذ�نهن 
�إذ تعتقد �ملر�ة �أن �ل�سياطني عند وفاتها يت�سابقون 
للح�سول على هذه �حللقات و�سيرتكون روحها متر 

ب�سالم �إىل �جلنة .

5 - ن�ساء جف�سة : قبيلة جف�سة �إحدى قبائل تون�س 
لن�سائها عاد�ت غريبة فريدة فهن يتزين باأكد��س 
مكد�سة من �لعقود و�حللى �لتى يتباهني بها ولكن 
هذه �حللى لي�ست م�سنوعة من �لذهب �أو �لف�سة بل 
هى من �خل�سب وقرون �ملاعز و�لزجاج وق�رش بي�س 

�لنعام ومن عاد�تهن �أي�سًا �أنهن يطلني �سعورهن 
و�أظافرهن وجلدهن باحلناء .

�جب عن 375 �سوؤ�ل فقط من �ال�سئلة �التية و�للى م�س 
فا�سى يروح..

�ل�سوؤ�ل �الول :-�جبارى �ختار �الجابة �ل�سحيحة مما 
ياأتى.

�أ( �قلب �الدرةعلى فمها تطلع �لبنت ......)ل�ستها 
-�بوها - خالها -�مها(.

ب( ياترى �مل�سئول عن تفجري�ت 11 �سبتمرب )بن 
الدن - بن ر�سد- بونبون �سيما- جميع ما�سبق( مع 

�لتعليل.

�ل�سوؤ�ل �لتانى:�جبارى قارن بني.

�أ(�خلنف�سة و�لعنكبوت من حيث قوة �لع�سة.

ب(�ملوتو�سيكل و�لرتي�سكل و�لفي�سبة.

ج(�لعبيط و�الأعبط منه.

د(�لتاأثري �حللزونى و�لتاأثري �حللقى.

�ل�سوؤ�ل �لثالث.

طائرة بدون حمرك تطري على �رتفاع 3م\�س فوق 
�لبحر �ال�سفر فى كو�الالمبور )بعد �ملغرب(علما بان 
�رشعة �لهو�ء 5م\�س وقعت فى �ملاء عمق �لرتعة 30 

مرت وكثافة �ملاء 1000كم3\�سم3.

�وجد: ��سم و�لدة �لطيار.
�لوجبة �ملقدمة على منت �لطائرة قبل �لهبوط.

عدد �لركاب �ملزوغني من �لكم�رشى.

��سم وزير �لنقل و�ملو��سالت فى كو�الالمبور �حلاىل 
و�سنه وعنو�نه .

�ل�سو�ل �لر�بع: علل ملا ياتى .

�( وما تعليقك عدم �سبغ نان�سى عجرم �سعرها باللون 
�ال�سفر فى �لكليب �الخري.

ب( ��ستخد�م �الديب �لعاملى زكى حلمبوحة للمبة 
�جلاز فى رو�يتة �الخرية غر�م باملرزبة.

�ل�سوؤ�ل �خلام�س : �ر�سم بالتف�سيل خارطة �لطريق 
بالطريقة �المرييكية مع مر�عاة �ال�سهم و�ملطبات 

�ل�سناعية وتو�سيح ��سار�ت �ملرور.

باقى �ال�سئلة فى �لدور �لثانى على �يدك �ل�سمال و�نت 
د�خل.
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مفتوح 24 �شاعة
طيلة اأيام الأ�شبوع

مطلوب جزار وطباخ
Deli-man و
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IMMIGRATION ATTORNEY
Law Offices of 

Michael L. Walker, Esq.

Deportation Defense;
Immigrant and Non-Immigrant Visa     
Processing (In the U.S. and Abroad);
Naturalization;
Corporate and Business Immigration; 
Federal Litigation.
Real Estate: Professional representation of 
commercial clients and individuals in all 
proceedings and transactions that deal with 
real property-land and attached structures.
(including purshase & sale contracts, 
mortgages & foreclosure, leases, closings and 
landlord-tenant actions)

Fort Hamilton Parkway 9052
Second Floor Suite

Brooklyn, NY 11209

ق�سايا الهجرة:

- الدفاع عن املهددين بالرتحيل

- التاأ�سريات للمهاجرين املقيمني والغري مقيمني باأمريكا

- ت�سوية الو�سعية وتغيري الفيزا اإىل اإقامة

- ت�سهيالت للم�ستثمرين من اأجل االقامة يف اأمريكا 

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

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

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


