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العقاد.. ذكرى الفار�س الرابح بال�سينما العاملية
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جنل ملك 
البحرين
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ابراهيم من�سور ابراهيم :
أنا من قهرت مجيع أنواع 

السمك يف البحر ويف النهر...

Help wanted for Obama Administration
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غربة نيوز: اأهال اأ�ستاذ ابراهيم
ابراهيم من�سور: اأهال و�سهال..

غربة نيوز: ما هي ق�سة ابراهيم مع 
اأمريكا؟

ب�سيطة  ق�ستي  من�سور:  ابراهيم 
 1999 �سنة  يف  لأمريكا  جئت  جدا، 
عجبني  �سياحة"،  "فيزا  طريق  عن 
اأوراق،  وعملت  تزوجت  الو�سع 

واحلمد لله.

غربة نيوز: طيب وما هي ق�ستك مع 
امللحمة؟ 

اأول يوم ما  "اأنا  ابراهيم من�سور:   
واخد  جزار-  ا�ستغلت  اأمريكا،  على  جيت 
عن  اأبا  جزارين  كلها  العيلة  لأن  بالك- 

جد"

غربة نيوز: وما ق�سة ال�سيد؟ 
 10 عمري  كان  منذ  من�سور:  ابراهيم 
�سنوات، واأنا �سياد يعني "�سغالنة ال�سيد 
عندي فيها اأكرث من 30 �سنة.." وا�ستطعت 
اأنواع  كل  اأ�سطاد  اأن  ال�سنوات  هذه  خالل 
نهر  يف  اأو  البحر  يف  كان  �سواء  ال�سمك 
النيل، وهواية ال�سيد اكت�سبتها يف مدينة 

ال�سكندرية م�سقط راأ�سي..

ا�سطادها  �سمكة  اأكرب  نيوز:   غربة 
ابراهيم؟

ا�سطدتها  �سمكة  اأكرب  من�سور:  ابراهيم 
ا�ستطعت  وقد  ان�ش،   49 بتعها"  "احلجم 
ال�سمك،  اأنواع  اأقهر جميع  اأن  الله  بتوفيق 
فمن "ال�سرتاي با�ش" اىل "الببوفي�ش" مرورا 
و"الفالندر"  و"البوركي"  في�ش"  ب"البالك 

و"ال�سارك"ووو...

التي  املواقف  اأطرف  هي  ما  نيوز:  غربة 
تعي�سها مع الزبائن يف امللحمة؟ 

عايز  "اإذا  والله،  من�سور:  ابراهيم 
دائما  املحل  ثالجة  اأن  رغم  ال�رصاحة" 
"مليانة" اإل اأن الكثري من العرب يبحثون عن 

اأنواع اللحم الغري موجود يف الثالجة..

غربة نيوز: وماذا تفعل يف هذه احلالة؟
اأقنعهم  اأن  دائما  اأحاول  من�سور:  ابراهيم 
باأخذ البديل، واحلمد لله اأوفق يف خ�سو�سا 
دائما  التي  زوجته،  مع  امل�سرتي  كان  اإذا 

ت�سمع لكالمي...
غربة نيوز: كيف تعي�ش احللم الأمريكي؟

ابراهيم من�سور: اأنا اأحب العي�ش يف امريكا 
وكل �سيء يعجبني فيها، وهذا بف�سل ربنا 

وبف�سل دعوات الوالدين..

الوافدين  للعرب  ن�سيحتك  نيوز:  غربة 
اجلدد؟  

بالن�سبة  ن�سيحتي  من�سور:  ابراهيم 
وا"  و"يُخ�سُ درا�ستهم  يكملوا  اأن  للمتعلمني 
فنحن  الأمريكية،  واجلامعات  الكليات 
املراكز  كل  يف  اجلالية  لأبناء  بحاجة 
احل�سا�سة يف هذا البلد، اأما بالن�سبة لغري 
املتعلمني فعليهم اأن يتعلموا مهنة اأو حرفة 

"يعي�سوا منها".. 
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يف كل �سنة تفتح اأمريكا باب الرت�سح 
لآلف ال�سباب العرب وغري العرب 
للهجرة..ويف كل �سنة ياأتي خرية 

اأبناءنا من الوطن العربي ليحت�سنهم 
ال�سارع..فال جمعيات مهتمة 

باملهاجرين اجلدد ول هيئات و�سيطة 
بني املوؤ�س�سات الر�سمية واملهاجرين 

العرب..
واقعنا مر جدا، اإذ اأن النجاح يف 

اأمريكا اخت�رص، عند الكثري من اأبناء 
اجلالية، يف كيفية العمل يف عربات 
"الهوت دوك" وما اأكرث املهند�سني، 
وخرجي اجلامعات الذين نلتقوهم 
يوميا يف �سوارع "منهاتن"، همهم 
الوحيد اأخذ 100 دولر يوميا..

ف�سل اأبناءنا من املهاجرين اجلدد 
هو ف�سل كل اجلالية يف التموقع 

داخل املوؤ�س�سات وكربيات ال�رصكات 
التي تدفع رواتب "جد حمرتمة"  

للكفاءات.
طبعا من غري الالئق اأن يكون هذا 

الكالم �سامال لكل عربي اختار اأمريكا 
كبلد ثان، فاأمثلة النجاح كثرية، 
غري اأن هذا النجاح هو عبارة عن 

جناح اأفراد لي�ش اإل..
املجموعة اأو اجلالية مل ت�ستطع حلد 

الآن اأن تر�سم لنف�سها ا�سرتاتيجية 
متكنها من التغلغل يف موؤ�س�سات 
ا�سرتاتيجية ككربيات البنوك، 
و�رصكات املقاولت والبناء 

واملوؤ�س�سات العالمية التي تتحكم 
يف املواطن المريكي وتوجهه كيفما 
�ساءت ..ويف كثري من الأحيان هي 
من ت�سنع ال�سيا�سيني، والفنانني 

والكتاب..
ولنا يف اأوباما خري مثال، فابن 

املهاجر القادم من "غانا" ا�ستطاع 
التغلب عن عقدة ابن املهاجر وعقدة 

لون الب�رصة، لي�سبح اأول رئي�ش 
اأ�سود يف البيت الأبي�ش.

فهل من معترب يا اأبناء جاليتي؟؟
 

عبده املوتي

كلمة الناشر :

حكمة العدد

  الإفراط يف 
التوا�ضع يجلب 

املذلة

اصطدت مجيع أنواع السمك
املغرتبون جدد يف البحر ويف النهر..

ابراهيم منصور مع كمال سوسة يف حمل ملك األفنيو اخلامس

ابراهيم يف أسعد حلظات حياته...

ابراهيم من�سور ابراهيم لغربة نيوز:

يعرفه اأبناء اجلالية يف بروكلني با�سم "ابراهيم اللحام" بحكم اأنه ي�ستغل يف امللحمة الوحيدة 
التي تبيع احلالل يف الباي ريدج.. اأ�سدقائه يعرفونه با�سم ابراهيم ال�سماك..فالرجل له 
حياة اأخرى غري التي يعرفها اأبناء اجلالية، فهو "فورماطي" و"مركب �سرياميك" و"بناء" 

و"مبي�ض حمارى" و"بيفهم يف اأ�سياء اأخرى" مثل ما قاله لنا ...حاولنا يف هذا اللقاء ت�سليط 
ال�سوء على بع�ض اجلوانب اخلفية من �سخ�سية ابراهيم املرحة...
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املغرب  يف  مدر�سة  طالب  �سجن 
ال�ساد�ش  حممد  امللك  اإهانة  بتهمة 
بعد ا�ستبداله ا�سم امللك با�سم فريق 

كرة القدم املف�سل لديه.
يبلغ  الذي  بلع�سال  يا�سني  وغري 
اململكة  �سعار  عاما   18 العمر  من 
"الله، الوطن، امللك"، اإىل "الله، 

الوطن، بر�سلونة".
الإ�سباين  بر�سلونة  فريق  وتعهد 

بتوكيل حمام للدفاع عن ال�ساب.
وكان املغرب قد �سهد حالت عديدة 
الإ�ساءة  بتهمة  �سباب  �سجن  من 

للعائلة املالكة.
بي  مرا�سل  كوبنول  جيم�ش  ويقول 
من  لي�ش  اإنه  الرباط  يف  �سي  بي 
الوا�سح متاما ما اإذا كانت املحكمة 

قد اأخذت يف اعتبارها فقط ما كتب حول 
بر�سلونة وامللك .

على  املغربية  العدل  وزارة  تعلق  ومل 
الق�سية.

ال�ساب يا�سني بلع�سال  وت�ستاأنف عائلة 
ي�ستعد  اإنه  والده  وقال  احلكم،  �سد 
لكتابة ر�سالة اإىل امللك حممد ال�ساد�ش 

يلتم�ش منه اإ�سدار عفو ملكي عن ابنه.
املعلومات  �سبكة  على  حملة  وهناك 

"النرتنت" لإطالق �رصاح بلع�سال.
وحكم يف اأوائل العام اجلاري على �ساب 
لإن�سائه  �سنوات  ثالث  ملدة  بال�سجن 
ل�سقيق  الفي�سبوك  موقع  على  �سفحة 

امللك، قبل اأن يتم العفو عنه.
كما �سجن ال�سهر املا�سي �ساب اآخر بعد 
امللكية،  املمار�سات  بع�ش  انتقد  اأن 

وقال اإنها ل ت�ساعد يف تنمية البالد.
احلكم  ا�ستئناف  بعد  �رصاحه  اأطلق  وقد 

و�سط �سجة اإعالمية كبرية.

غرام اخلجول
اأر�سل اإىل حبيبته 1320ر�سالة حب خالل عامني فقط 

لي�ش هذا فح�سب بل كان خجوًل لدرجة انه مل يكتب ا�سمه اأبدا على الر�سائل 
واإن كان وعدها بتحقيق هذه الأمنية حني توافق على الزواج منه 

وب�سبب كرثة الر�سائل رفعت الفتاة دعوى على كاتبها الذي ات�سح انه زميلها 
يف العمل ومل يتجراأ يوما على مفاحتتها يف املو�سوع املفارقة هنا اأن الفتاة 
عامنيتزوجت لحقا من �ساعي الربيد الذي ا�ستلطفته بعد روؤيته 1320 مرة خالل 

اهلل، الوطن، وبر�سلونة...

�سيقراأون هذا اخلرب  البع�ش ممن  قد يظن 
اأنه جمرد خرب �ساخر اأو تهكمي، �سادر من 
احلقيقة  اجلريدة...لكنها  حترير  طاقم 
يف بالد املعجزات، نعم الرئي�ش املنتخب 
لتقلد  مهنية  وكفاءات  طاقات  عن  يبحث 
المريكية...وقد  الدارة  عليا يف  منا�سب 
خ�س�ش لهذا الغر�ش موقع الكرتوين وهو 
 ،http://change.gov/page/s/application

جدا،  �سهلة  ال�ستمارة  تعبئة  وطريقة 
فاملطلوب المييل، ال�سم، العنوان، رقم 
الهاتف وامل�ستوى الدرا�سي، كما خ�س�ش 
فريق عمل الرئي�ش املنتخب خط تليفوين 
وهو    اأوباما  بادارة  اللتحاق  يرغب  ملن 
3000-540-202، حظ �سعيد لكل الخوة 
الوليات  لقيادة  املرت�سحني  العرب 

املتحدة المريكية...

Help wanted for Obama Administration

التوأمان ال يتشابهان!!
الغرابة  �سديدة  واقعة  يف 
ورمبا تكون غري م�سبوقة، 
اجلالية  من  رجل  رفع 
يطالب  ق�سائية  دعوى 
زوجته  بتطليق  مبوجبها 
اكت�سف  اأن  بعد  وذلك 
مذهلة  حقيقة  اأخريًا 
واحد  والد  اأنه  مفادها 
كانت  تواأمني  من  فقط 
قبل  زوجته  و�سعتهما  قد 

ب�سعة اأ�سابيع.
الف�سيحة 

دعواه  يف  اأو�سح  الرجل  
احدى  اأمام  رفعها  التي 
اأن  نيويورك  حماكم 

ت�ساوره  بداأت  ال�سكوك 
انعدام  لحظ  اأن  منذ 
التواأمني  بني  الت�سابه 
زوجته،  و�سعتهما  اللذين 
ال�سكوك  تلك  اأن  اإىل  م�سريًا 
املطاف  نهاية  يف  دفعته 
اإىل  التواأمني  اخ�ساع  اإىل 
الوراثية  الب�سمة  حتليل 
كان  اإذا  ما  لتحديد   )dna(

هو والدهما البيولوجي.
"كانت  قائاًل:  واأ�ساف  
عندما  �ساعقة  املفاجاأة 

عن  التحليل  نتائج  ك�سفت 
البيولوجي  الوالد  انني 
حني  يف  التواأمني  لأحد 
تربط  �سلة  اأي  توجد  ل 
الثاين.  التواأم  وبني  بيني 
زوجتي  واجهت  وعندما 
اعرتفت  النتائج  بتلك 
اجلن�ش  مار�ست  باأنها  يل 
بعد  ال�سابق  ع�سيقها  مع 

زواجنا مبا�رصة".
وتعليقًا على تلك الواقعة، 
ان  متخ�س�سون  اأطباء  قال 
احتمالية حدوث حالة حمل 
من  امراأة  رحم  يف  تواأمني 

حالة  هي  خمتلفني  رجلني 
لي�ست  لكنها  جدًا  نادرة 
احليوانات  ان  اإذ  م�ستحيلة 
تبقى  اأن  ت�ستطيع  املنوية 
داخل  يف  احلياة  قيد  على 
ج�سم املراأة ملدة ت�سل اإىل 
72 �ساعة...املراأة خ�سعت 
واأم�ست  الواقع  لالأمر 
طلب  دون  الطالق  عقد 
ولدها  لتاأخذ  "بيني"  اأي 
ع�سيقها،  مع  اأجنبته  التي 
ال�رصعي  الطفل  وتركت 

لأبوه ال�رصعي...
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قالوا عن املرأةقصة اخلادمة الروسية "ناتاشا"
مل تعد "ناتا�سا" "23 �سنة" جمرد خادمة رو�سية 
اأ�سبحت  بل  الرثي،  العربي  خمدومها  منزل  يف 
اأهمية  منها  اأكرث  ورمبا  املنزل  �سيدة  وكاأنها 
�سورتها  اختار  الذي  �سنة"،   43  " ف  ع.  لدى 
لديه.  لتعمل  الرو�سيات  الفتيات  ع�رصات  بني 
الوجه  �ساحبة  اجلميلة  الفتاة  وهي  ل..  كيف 

الب�سو�ش. 
�سنتني  قبل  نيويورك  اإىل  "ناتا�سا"  ح�رصت 
دولر  مائة  اأربع  مبلغ  عملها  مبوجب  لتتقا�سى 
اأمريكي، وهاهي اليوم حت�سل على اأكرث من  950 
املنزل  �ساحب  لها  يهديه  اإ�سايف  كمبلغ  دولر 
لي�ش مقابل تنظيفها منزله، بل لإ�سباع نزواته. 
وقد  الرو�سية ب"البي�سمنت"  اخلادمة  غرفة  تقع 
اعتاد خمدومها اأن يلجاأ اإىل فرا�سها بعد منت�سف 
كل ليلة حني تخلد زوجته  " 41 �سنة" املري�سة 
اأثر  بالقلب لفرا�سها وتغط يف نوم عميق، على 
يعود  ثم  بها   فيختلي  م�سكنة..  اأدوية  تناولها 
�سيئا مل يكن. بقي ع. ف على  فرا�سه وكاأن  اإىل 
هذا املنوال لأكرث من ع�رصة اأ�سهر.. كانت كافية 
لإعطاء "ناتا�سا" حقوقا ل متتلكها اأي خادمة يف 
موقعها. اإذ اأ�سبحت تتحكم باملنزل كما يحلو لها 
وت�ستغل وجود خمدومتها املري�سة يف �رصيرها، 
لتقيم املاآدب ل�سديقاتها واأ�سدقائها الرو�ش يف 
غرفة الطعام. كما متكنت اخلادمة الرو�سية من 
اأغدقها  قد  كان خمدومها  الهدايا  من  كي�ش  جمع 
قررت، ومب�ساعدة  بل   ، بذلك  تكتف  عليها. مل 
�سديق لها كانا قد �رصق اأموال خمدومها. كانت 
"ناتا�سا"  غرفة  ع.ف  غادر  الثانية  ال�ساعة 
ت�سللت  الثانية  ال�ساعة  وعند  فرا�سه  اإىل  ليعود 
نوم  يف  الغارقني  الزوجني  غرفة  اإىل  "ناتا�سا" 
اخلارج. يف  ينتظرها  �سديقها  وكان  عميق.. 
فتحت درج اخلزانة، حيث كانت ت�سع خمدومتها 
�ساحب  اإىل خزانة  وعادت  ف�رصقتها  جموهراتها 
مفتاحها  على  ا�ستن�سخت  قد  كانت  التي  املنزل 
مبلغ  �رصقة  من  بخفة  ع.ف  عن  بغفلة  ن�سخة 
ا�ستيقظ  الفرار  حماولتهما  ولدى  12500دولر  
�ساحب املنزل، حني ا�سطدمت "ناتا�سا" بقطعة 
من  ع.ف  فنه�ش  ال�سالون،  يف  و�سعت  اأثاث 
فرا�سه ب�رصعة و�ساهد اخلادمة مع �سديقها ويف 
و�سد  بهما  ف�رصخ  بالأغرا�ش  مليء  كي�ش  يدها 

ال�رصطة  لطلب  واأ�رصع  �سديقها  واحتجز  الباب 
التحقيق معها  الفور. ولدى  اأح�رصت على  التي 
بن�سخة من  اأنها كانت حتتفظ  "ناتا�سا"  اعرتفت 
خمدومتها  اأموال  �رصقت  واأنها  اخلزانة  مفتاح 
وخباأت  نايلون  كي�ش  يف  وخباأتها  وجموهراتها 
جرى  وقد  الداخلية.  ثيابها  يف  منها  ق�سمًا 
تفتي�سها ج�سديا و�سبط بحوزتها مائتا دولر من 
على  الكي�ش  داخل  عرث  كما  امل�رصوق..  املبلغ 
اعرتفت  كما   ، واأقراط  وخوامت  ذهبية  �سال�سل 
خمدومها.  مع  غرامية  عالقة  على  كانت  باأنها 
لكنها عادت واأنكرت اأمام قا�سي التحقيق وقالت 
اإن خمدومها كان يجربها يوميا ويهددها بطردها 
اإىل كل فل�ش لتعيل  من املنزل فيما هي بحاجة 
عائالتها يف بلدها. اأما ع. ف فقد اأنكر اأن يكون 
على عالقة غرامية مع خادمته الرو�سية، مو�سحًا 
وتطلب  وتكرارا  مرارا  اإغراءه  كانت حتاول  اأنها 
منه الأموال والهدايا لإر�سالها اإىل ذويها، وملا 
�سديقها  مب�ساعدة  قامت  لرغباتها  ي�ستجب  مل 
الزوجة  اأما  زوجته.  وجموهرات  اأموال  ب�رصقة 
فقد نفت اأن تكون على معرفة باأي �سيء من هذا 
اإل  ت�ستيقظ  ول  ليال  تنام  اأنها  موؤكدة  القبيل، 
�سباحا، بفعل الدواء امل�سكن. لكنها مل ت�ستبعد 
اأن يكون زوجها على عالقة غرامية مع اأي كان، 
واإن كانت خادمة، لأنه "زير ن�ساء" كما و�سفته. 
الفرا�ش  �سئمت ت�رصفاته حتى باتت تالزم  وهي 

وتعاين من مر�ش القلب...

حنك حنكطق  طق 

اأغبى امراأة ت�ستطيع اأن تخدع اأذكى رجل" 
"املراأة قد ت�سفح عن اخليانة ولكنها ل تن�ساها" 

"قلب املراأة لوؤلوؤة حتتاج اإىل �سياد ماهر" 
"املراأة مل تخلق لتكون حمط اإعجاب الرجال جميعًا 
بل لتكون م�سدرًا ل�سعادة رجل واحد.." "اتيان راي" 
"عندما تبكي املراأة ..تتحطم قوة الرجل" "�سك�سبري" 

املراأة قلعة كبرية اذا �سقط قلبها �سقطت معه" 
"الرجل ل ين�سى اأول امراأة اأحبها..واملراأة ل تن�سى 

اأول رجل خانها" "حكيم" 
اأح�سن طريقة لتجعل امراأة تغري راأيها هو اأن توافق عليه 

ال�سيطان ا�ستاذ الرجل وتلميذ املراأه . 
املراأه مثل الع�سب الناعم ينحني امام الن�سيم ولكنه 

لينك�رص للعا�سفه .
"املراأة الفا�سلة تلهمك..والذكية تثري اإهتمامك 

واجلميلة جتذبك..والرقيقة تفوز بك" 
"�ستظل املراأة لغزًاجمهوًل ..يف الوقت الذي يعتقد الرجل 

اأنه قادر على حله" 
"حياة املراأة كتاب �سخم مكتوب على كل �سفحة من 

�سفحاته كلمة ..حب" "�سوبان" 
"املراأة زهرة ل يفوح اأريجها اإل يف الظل" "لينباي" 

"اهرب من املراأة تتبعك..اتبعها تهرب منك" "فيل�سوف" 
"املراأة كالزهرة اإذا اقتلعت من مكانها تتوقف عن احلياة"  

"تظل املراأة يف �سن الع�رصين..حتى اآخر حلظة من 
حياتها" 

تعلمت املراأة من احلية:الرق�ش..والغدر..وطول الل�سان" 
طبعا لي�سوا كلهم. 

"ت�سعل املراأة النار باإبت�سامتها..وحتاول عبثًا اأن تطفئها 
بدموعها"

"ل تكون املراأة اأمًا بولدتها بل برتبيتها لأولدها" 
"اآخر ما ميوت يف الرجل قلبه ويف املراأة ل�سانها" 
"لو جردنا املراأة من كل �سيء لكفاها �رصف الأمومة"

م�ساهماتكم 

ابعثوها لنا على االمييل :

ghorbanews1@yahoo.com

تتداول هذه الأيام باأو�ساط اجلالية يف الباي 
ردج، ق�سة �سطو بالطريقة الهوليوودية، 
بطلها عربي وزوجته، حيث كان ي�ستعملها 
كطعم لاليقاع بالن�سوان العربيات حيث 

تقوم بتجريدهن من الذهب، عيوننا تقول 
اأن قيمة الذهب التي �سادرتها ال�رصطة 

تفوق املليون دولر.. املحرو�ش وزوجته 
القي عليهما القب�ش والق�سية ل تزال رهن 

التحقيق

باملقلوب
 اين اختفى القطار ؟ 

 ازمة املوا�سالت ل تقت�رص على مدينة 
القاهرة لوحدها ..فهذه ال�سورة التي 

التقطت يف باك�ستان ملجموعة من 
احلجاج العائدين من رحلة دينية يف 

مدينة “مولتان “ املقد�سة تكاد تخفي 
اية مالمح للقطار الذي مت ت�سلقه من 

جميع اجلوانب ..طبعا رحلة العودة 
ا�سبحت جمانية ملعظم الركاب يف 

اخلارج
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ان  المريكية عن  وزارة اخلارجية  اعلنت 
 ( الهجرة  م�سابقة  اىل  للتقدم  موعد  اخر 
دي�سمرب  من  الول  يف  �سيكون   ) اللوتري 
باب  الوزارة  فتحت  حيث   2008 القادم 
من  الثاين  منذ  الكرتونيا  الطلبات  قبول 
تعديالت  ادخلت  ان  بعد  املا�سي  اكتوبر 
جديدة على امل�سابقة منها مثال ان ال�سور 
املقدمة يجب ان تكون ملونة مبوا�سفات 
�سمحت  انها  اي�سا  ومنها  معينة  فنية 
للمواطنني الرو�ش بالتقدم اىل امل�سابقة 
بعد ان كانت رو�سيا من �سمن الدول غري 
وظلت  بال�سرتاك  ملواطنيها  امل�سموح 
اي  حالها  على  العرب  املواطنني  حالة 
ال�سرتاك  العرب  املواطنني  جلميع  يحق 

يف امل�سابقة
يقيمون  الذين  العرب  فان  فقط  وتنويها 
يف الوليات املتحدة لهم احلق يف التقدم 
للم�سابقة اي�سا او تقدمي الطلبات لقاربهم 
املقيم  فان  فقط  ومعارفهم .... وللعلم 
يف امريكا بتاأ�سرية زيارة منتهية او يقيم 
التقدم  ي�ستطيع  ل  قانونية  غري  بطريقة 
للقرعة ولو تقدم وفاز فانه لن يتمكن من 
ين�ش  القانون  لن  القامة  على  احل�سول 
امريكا  داخل  للقرعة من  ان املتقدم  على 

يجب ان تكون اقامته يف امريكا قانونية
وللتنويه اي�سا فان املتقدم للقرعة يجب 
ان يكون من حملة الثانوية العامة او ان 
يكون عامال يف اي جمال ومعه خربة يف 
و�ست�سدر  عامني  عن  تقل  ل  عمله  جمال 
النتائج ما بني �سهري مايو ايار اىل متوز 
ممن  الفائزين  وعلى   2009 عام  يوليو 
يت�سلمون ا�سعارات الفوز بالربيد النتهاء 
قبل  املطلوبة  الجراءات  ا�ستكمال  من 
الثالثني من �سبتمرب عام 2010 وال فقدوا 
ا�سعارا  يت�سلم  مل  ومن  الفوز  يف  حقهم 
من  يكون  املذكورة  الفرتة  خالل  بالفوز 

�سمن املاليني الذين مل يحالفهم احلظ
وكانت وزارة اخلارجية قد اعلنت - عرب 
فوز  عن   - بالقرعة  املخت�ش  مكتبها 
ماليني  ت�سعة  ا�سل  من  عربيا   13180
متقدم تقريبا من كافة انحاء العامل ... 
ربع الفائزين العرب من م�رص التي فازت 
القل  اما   ... تا�سرية   4831 ب  وحدها 
فكانت قطر و�سلطنة عمان حيث فاز ع�رصة 
فان  احلال  وبطبيعة  دولة  كل  من  انفار 

غزة  من  الفائزين  ي�سمل  امل�رصي  الرقم 
اي�سا ... اما الفائزين من ال�سفة الغربية 
فقد �سملهم الرقم الردين وهو 161 فائزا 
فقد  املحتلة  فل�سطني  �سكان  اما   ...
ال�رصائيليني  الفائزين  �سمن  من  اعتربوا 

وعددهم 194 فائزا
هوؤلء ال 13180 فازوا يف امل�سابقة التي 
اجريت يف يوم الربعاء املوافق 3 اكتوبر 
املوافق  الحد  يوم  يف  وانتهت   2007
الدائرة  واختارت   2007 دي�سمرب   2
الفائزين  من  �سخ�سا   99600 املخت�سة 
وار�سلت اليهم ا�سعارات او اخطارات الفوز 
بالربيد اجلوي ونكرر ان الدائرة ل تر�سل 
اخطارات الفوز ال بالربيد اجلوي اي انه 
اذا و�سلك اخطار عرب عنوانك اللكرتوين 
الن�سب  احدى �رصكات  ف�سيكون من طرف 

والحتيال 
الخطارات ار�سلت اىل الفائزين وت�سمنت 
يقوموا  ان  عليهم  يجب  التي  اخلطوات 
بها ل�ستكمال املعاملة وحددت لهم مهلة 
من الول من اكتوبر القادم 2008 اىل 30 
ا�سلول 2009 اي انه اذا كنت من الفائزين 
بامتام  تقم  ومل  الخطار  و�سلهم  الذين 
�ستخ�رص  الفرتة  هذه  خالل  الجراءات 

دورك.
الفدرالية  الدائرة  كومبيوتر  وكان 
كنتاكي  ولية  يف  �سي  �سي  ن  املخت�سة 
 ) اللوتري   ( اليان�سيب  عن  امل�سئولة 
 99600 ل  الع�سوائي  بال�سحب  قامت  قد 
ا�سما و�سيتم منح الكرت الخ�رص لول 55 
الفا ممن ي�ستكملون معامالتهم يف الفرتة 

املحددة اعاله  
دائرة الهجرة املخت�سة ن�رصت هذا العام 
ملواطنيها  يجوز  ل  التي  الدول  ا�سماء 
ال�سرتاك بالقرعة ول تت�سمن القائمة اية 
دولة عربية مما يعني ان جميع مواطني 
ال�سلطة  ابناء  فيهم  مبا  العربية  الدول 
ميكنهم  وغزة  ال�سفة  يف  الفل�سطينية 
بداأت  التي  اجلديدة  القرعة  يف  ال�سرتاك 
هو  وكما  املا�سي  اكتوبر  من  الثاين  يف 
المريكية  اخلارجية  وزارة  فان  معروف 
ا�سماء  بن�رص  تقوم  ل  الهجرة  دائرة  او 
القن�سليات  او  وال�سفارات  الفائزين 
المريكية ل تقوم بتوزيع قوائم بال�سماء 
الدائرة  تقوم  وامنا  البع�ش  يظن  كما 

بريدية  بر�سالة  الفائز  باعالم  املخت�سة 
الربيدي  عنوانه  على  اليه  تر�سل  ر�سمية 
اللكرتوين   ولي�ش  طلبه  يف  املذكور 
وتطلب منه ملء ا�ستمارة مرفقة بالر�سالة 
ا�ستالمها  وعند  بالربيد  اليهم  واعادتها 
معاملتك  بتحويل  تقوم  لال�ستمارة 
تقيم  الذي  البلد  يف  المريكية  للقن�سلية 
القن�سلية مبرا�سلتك وار�سادك  فيه وتقوم 
اىل باقي اخلطوات ل�ستكمال املعاملة مبا 
اجراءات  واية  املطلوبة  الر�سوم  ذلك  يف 

اخرى .
مناق�سات  هناك  ان  املو�سوع  يف  اجلديد 
منذ  تدور  الكونغر�ش  اع�ساء  حامية بني 
عدة اعوام حول هذا اليان�سيب وفقا ملا 
ن�رصته جريدة وا�سنطن تاميز حيث يطالب 
البع�ش بالغاء اليان�سيب بينما تعار�ش 
ع�سو الكونغر�ش عن ولية تك�سا�ش �سيال 
جاك�سون عملية اللغاء  مما يعني ان اي 
تعديل جديد ل ميكن ان يتم ال بعد عامني 
على القل وهذا يعني ان يان�سيب الهجرة 
القادم  والعام  العام  هذا  م�ستمرا  �سيظل 

اي�سا .
الفدرالية  اجلهات  ان  اي�سا  واجلديد 
املخت�سة اغلقت ومن خالل املحكمة �سبعة 
مواقع على النرتنيت ل�رصكات كانت تزعم 
انها متثل الوزارة او دائرة اليان�سيب من 
خالل ت�سميم مواقع حتمل ا�سماء قريبة من 
ا�سماء وزارة العدل ودوائر الهجرة وتبدا 
الن�رص  وب�سورة  امريكي  بعلم  �سفحاتها 
يوهم  الذي  المر  الوزارة  �سعار  وهو 
بع�ش امل�سرتكني بان هذه املواقع تابعة 
بع�ش  وان  خا�سة  المريكية  للحكومة 
هذه املواقع كانت تقبل الدفع عن طريق 
للم�سرتكني  بر�سائل  تبعث  وكانت  الفيزا 
وكاأنها  المريكي  والعلم  بالن�رص  مرو�سة 
وزارة  ان  الكثريون  وظن  حكومية  جهة 
ما  وهذا  را�سلتهم  التي  هي  اخلارجية 
على  الدعاء  اىل  الر�سمية  اجلهات  دفع 
واخذها  املواقع  هذه  �ساحبة  ال�رصكات 
ول  مواقعها  لغالق  متهيدا  املحكمة  اىل 
زال الكثري من العرب الذين ا�سرتكوا من 
تعاملوا  انهم  يظنون  املواقع  هذه  خالل 
المريكية  اخلارجية  وزارة  مع  مبا�رصة 
�سحف  يف  اعالنات  املواقع  هذه  وتن�رص 
وال�سعودية  م�رص  يف  م�سهورة  عربية 

يدار  املواقع  هذه  وبع�ش  اخلليج  ودول 
ا�سحابها  ان  اوروبا مع  من قرب�ش  ومن 
 .... امريكا  وهمية يف  عناوين  ي�سعون 
ا�ستاأجرت  القرب�سية  ال�رصكات  احدى 
�سندوق بريد يف حي يف مدينة هيو�ستون 
مببلغ خم�سني دولرا يف ال�سنة فقط حتى 
ت�سع عنوانها يف هيو�ستون ليهام القراء 

ان لها مكاتب يف امريكا
بتحويل  احلكومية  اجلهات  قامت  وقد 
عربية  ل�سيدة  فلوريدا مملوكة  من  �رصكة 
كانت  انها  تبني  ان  بعد  املحاكمة  اىل 
تدير عدة مواقع على النرتنيت باللغات 
توهم  وال�سينية  واليطالية  العربية 
امل�سرتكني باأنها مواقع ر�سمية وقد �سددت 
الوزارة يف موقعها على التحذير من هذه 
للوزارة  �سدها  �سكاوى  وتقدمي  املواقع 

وجلهات امنية اي�سا .

اجلزائر      
ليبيا          
موريتانيا     

املغرب
م�رص

ال�سومال
ال�سودان
تون�ش

البحرين
�سلطنة عمان

قطر
ال�سعودية

�سوريا
العراق
الردن

المارات
الكويت
اليمن
لبنان

2205
117
39

3280
4831
256

1143
155
18
10
10

128
108
154
161
33
43

102
193

ح�سة البلدان العربية 

اللوتري األمريكي من أ إىل ي

املوقع الر�سمي املجاين للوتري
http://www.dvlottery.state.gov/
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عملية ال�سرتاك بالقرعة تتم كما 
و�سمن  الكرتونيا  معروف  هو 
الوزارة  حددتها  موا�سفات 
و�سور  املعلومات  بخ�سو�ش 
للراغبني  وميكن  املتقدمني 
الدخول  بالقرعة  ال�سرتاك 
المريكي  الر�سمي  املوقع  اىل 
وال�سرتاك  للم�سابقة  املخ�س�ش 
احد  م�ساعدة  ودون  مبا�رصة 
ودون ان يتكلفوا دولرا واحدا لن 
بالن�سبة  لكن  جماين  ال�سرتاك 
للذين ل يعرفون او ل يح�سنون 
وار�سال  الكومبيوتر  ا�ستخدام 
وبالتايل  وال�سور  البيانات 
او  �رصكات  على  يعتمدون 
نيابة  الطلبات  لتقدمي  ا�سخا�ش 
فانهم  مايل  اجر  مقابل  عنهم 
م�سئوليتهم  على  ذلك  يفعلون 

ال�سخ�سية
قبل  من  مبا�رصة  الطلب  تقدمي 
بالن�سبة  �سعبا  يبدو  املتقدم 
ميتلكون  ل  ممن  العرب  للف 
ل يجيدون  او  كومبيوتر  اجهزة 
البيانات  ملء  مع  التعامل 
وهذه  النرتنيت  عرب  وال�سور 
يف  منت�رصة  ظاهرة  لال�سف 
امل�سئولة  وهي  العربي  العامل 
العرب  وقوع  عن  يبدو  فيما 
مزيفة  ملواقع  �سحايا  حتديدا 
توا�سل ار�سال امييالت للكثريين 
وتطلب  بالفوز  كذبا  تخربهم 
الدولرات  الف  حتويل  منهم 
ان  مع  املعاملة  ل�ستكمال 
وا�سح  ب�سكل  اعلنت  الوزارة 
عرب  ال  الفائز  تخاطب  لن  انها 
ولي�ش  اجلوي  الر�سمي  الربيد 
اللكرتوين ولن تطلب منه فلو�سا 
وان الر�سوم يتم حتديدها لحقا 

وبعد ار�سال ا�سعار الفوز له 
للكثري  بالن�سبة  ال�سعوبة  هذه 
بالكثري  واملتعلقة  العرب  من 
من التفا�سيل وخ�سو�سا التعامل 
مع ملء البيانات عرب النرتنيت 
باملوا�سفات  ال�سور  واعداد 
الفنية املطلوبة ثم التقدم �سمن 
وهي  بامل�سابقة  املحددة  املدة 
معقدة  للكثريين  تبدو  عملية 
اىل  اللجوؤ  الكثريون  يف�سل  لذا 
بتقدمي  تقوم  خمت�سة  مكاتب 

الطلبات نيابة عنهم مقابل اجر 
مائة  اىل   75 بني  ما  يرتاوح 

دولرا .
�سكوكا  ابدوا  قد  العرب  وكان 
يف انهم قد يحرموا من ال�سرتاك 
يف القرعة بخا�سة بعد هجمات 
 ... الرهابية  �سبتمرب  ايلول 
يف  القرعة  نتائج  جاءت  ولكن 
ال�سنوات التي تلت احداث ايلول 
زاد  فقد  التوقعات  لكل  خمالفة 
كما  العرب  من  الفائزين  عدد 
ودقته  اللكرتوين  الت�سجيل  ان 
العرب  عدد  من  تقلل  رمبا 
هذا  قرعة  يف  ا�سرتكوا  الذين 
�سمنوا  الذين  بخا�سة  العام 
ال�سرتاك اما لجادتهم الت�سجيل 
الذين  او  باأنف�سهم  اللكرتوين 
جلاأوا اىل مكاتب اخلدمة لتقوم 

بالت�سجيل نيابة عنهم .
 وكما هو معروف فان هناك اربع 
طرق ل غري للح�سول على اقامة 
املتحدة،  الوليات  يف  دائمة 
اأمريكي  مواطن  من  الزواج  فاما 
احد  من  كفالة  على  او احل�سول 
اجلن�سية  يحمل  العائلة  افراد 
بطلب  املجيء  او  الأمريكية 
الوليات  يف  مقيم  عمل  رب  من 
املتحدة ) فيزا عمل (.. او اخريا 

الفوز يف هذا اليان�سيب.
طريق  عن  اقامة  على  احل�سول 
�سهلة  لي�ست  م�سالة  الزواج 
وطويلة  معقدة  واجراءاتها 
ملنع  �سديدة  ملراقبة  وتخ�سع 
الطرفان  يتحمل  وقد  التحايل 
التحايل  حالة  يف  جرمية  تهما 
زواج  وامتام  القانون  على 
احل�سول  اما   .... مثال  �سوري 
افراد  احد  من  كفالة  على 
اجلن�سية  يحملون  ممن  العائلة 
طويلة  فاجراءاتها  المريكية 
ون�سبة  اي�سا  و�سعبة  ومعقدة 
الذين يح�سلون على اقامة بهذه 
ذلك  ومثل   .... قليلة  الطريقة 
بالن�سبة لكفالة رب العمل الذي 
عمل  تاأ�سرية  ا�ست�سدار  يحاول 
العمل  رب  لن  اجنبي  ل�سخ�ش 
لدائرة  يثبت  ان  اىل  يحتاج 
انه مل يجد املوا�سفات  الهجرة 
يف  مقيم  عامل  اي  يف  املطلوبة 

امريكا وهذا يتطلب ن�رص اعالنات 
رب  ان  كما  ال�سحف وخالفه  يف 
يكون  احلالة  هذه  يف  العمل 
م�سئول عن تقدمي كفالت مالية 
ال�سخ�ش  على  بالنفاق  تلزمه 
الذي �سيح�رصه ويف حال قيامه 
باح�سار هذا ال�سخ�ش واختالفه 
يظل  العمل  رب  فان  مثال  معه 
بالنفاق  القانون  امام  ملزما 
فرتة  طيلة  ال�سخ�ش  هذا  على 

الكفالة .
الأمريكي  الكونغر�ش  وكان 
هذا  اليان�سيب  نظام  اوجد  قد 
تنويع  بهدف   - اللوتري   -
القادمني  املهاجرين  جمموعات 
قدوم  وت�سجيع  البالد  اإىل 
ممثلة  غري  دول  من  ا�سخا�ش 

كثريا يف الوليات املتحدة.
يف  امل�ساركة  �رصوط  ومن   
اأن  الدائمة  القامة  يان�سيب 
بلد  من  النت�ساب  طالب  يكون 
الف  خم�سني  من  اقل  ار�سل 
املتحدة  الوليات  اإىل  �سخ�ش 
الخرية  ال�سنوات اخلم�ش  خالل 
الدول  قائمة  فان  قلنا  وكما 
العام ل ت�سم اي  املمنوعة هذا 
دولة عربية مما يعني ان جميع 
ميكنهم  العربية  الدول  مواطني 

ال�سرتاك بقرعة هذا العام .
من املعروف ان القرعة تتم من 
 .... الكومبيوتر  جهاز  خالل 
يعرف  من  اول  �سيكون  والفائز 
بذلك لن الوزارة ل تقوم بن�رص 
ا�سماء الفائزين يف ال�سحف على 
تقوم  وامنا  العربية  الطريقة 
بار�سال خطاب اىل الفائز تعلمه 
بالنتيجة ثم تطلب منه مراجعة 
اقرب �سفارة او قن�سلية امريكية 

لمتام املعاملة  ... 
 وهناك بع�ش املكاتب التي تقدم 
رمزي  اجر  مقابل  اخلدمة  هذه 
على  هي  عنوانها  بو�سع  تقوم 
املتقدم  عنوان  ولي�ش  الطلب 
ي�سل  املتقدم  فاز  اذا  وبالتايل 
ولي�ش  املكتب  هذا  اىل  ال�سعار 
املكتب  ويقوم  املتقدم  اىل 
بابالغ املتقدم بالفوز ويعر�ش 
مقابل  الجراءات  امتام  عليه 
الف  خم�سة  اىل  ت�سل  مبالغ 

و�سع  لو  الفائز  ان  مع  دولرا 
ا�سعار  عنوانه على طلبه وتلقى 
امتام  لمكنه  مبا�رصة  الفوز 
ال�سفارات  ومراجعة  الجراءات 
دون  المريكية  والقن�سليات 
م�ساعدة من احد ودون ان ي�سطر 
اىل دفع الف الدولرات ملكاتب 

يديرها حمامون ... 
ان  املعاملة  بامتام  املق�سود 
ي�ستلم  ان  وبعد  الفائز  يقوم 
الفوز من وزارة  ا�سعار  بالربيد 
مبراجعة  المريكية  اخلارجية 
المريكية  القن�سلية  او  ال�سفارة 
التي  و  اقامته  مكان  اىل  القرب 
 ( ا�ستكمال الوراق  �ستطلب  منه 
�سهادات امليالد وجوازات ال�سفر 
او الهوية التي تثبت ال�سخ�سية 
وال�سهادات  �سخ�سية  و�سور 
اخلربة  و�سهادات  املدر�سية 
المرا�ش  من  خلو  و�سهادات 
بارتكاب  ق�سائية  احكام  ومن 
جرائم ... الخ ( ويقوم القن�سل 
للفائز  موعد  بتحديد  المريكي 
حتى يح�رص اىل القن�سلية ومعه 
هذا  وي�سمى  الوراق  هذه  كل 
ولي�ش  مقابلة  اي   " انرتفيو   "
امتحان  املقابلة  من  املق�سود 
يتوهم  كما  اختباره  او  املتقدم 
البع�ش وامنا الجتماع به لخذ 
الوراق منه والتدقيق فيها واذا 
ا�سار  فيها  نق�سا  القن�سل  وجد 
واذا  ا�ستكماله  منه  وطلب  اليه 
وجد انها كاملة �سيقوم القن�سل 
لت�سليم  اخر  وقت  بتحديد 
ال�سخ�ش الفيزا  ... وغالبا ما 
الك�سف  اىل  الطلب  مقدم  يحول 
ال�سخ�ش  ير�سل  حيث  الطبي 
م�ست�سفى  او  عيادة  اىل  وا�رصته 
المريكية يف  ال�سفارة  اعتمدتها 
للقيام  فيها  املوجودة  املدينة 
بالفحو�سات الروتينية  للتاأكد 
امرا�ش  من  املتقدم  خلو  من 
اىل  وير�سل  بل  وخطرية  معدية 
اي�سا  معتمد  ت�سوير  ا�ستوديو 
�سور  للتقاط  القن�سلية  من 
موا�سفات  وفق  ولعائلته  له 
لنه  ال�ستوديو  يعرفها  معينة 
ل�سالح  دائما  العمل  بهذا  يقوم 
مقابلة  اجراء  وبعد  القن�سلية 

على  تاأ�سرية  منحه  يتم  معه 
جواز �سفره لدخول امريكا ويتم 
بال�سمع  خمتوما  مغلفا  ت�سليمه 
بت�سليمه  ال�سخ�ش  يقوم  الحمر 
مطار  اول  يف  الهجرة  ملوظف 
ايام  وبعد  اليه  ي�سل  امريكي 
ت�سليمه  يتم  امريكا  دخوله  من 
عبارة  هو  الذي  الخ�رص  الكرت 

عن اقامة دائمة يف امريكا.
 والكرت الخ�رص �سمي بالخ�رص 
كان  وان  الخ�رص  لونه  ب�سبب 
العامني  يف  تغري  قد  اللون 
الكرت  اي   - وهو  املا�سيني 
هوية  عن  عبارة   - الخ�رص 
وحجمها  �سكلها  يف  مماثلة 
رخ�سة القيادة ) ال�سواقة ( ... 
الخ�رص"  "الكرت  وميكن حلامل 
ان يتقدم للح�سول على اجلن�سية 
المريكية " جواز �سفر امريكي " 
ح�سوله  من  �سنوات  خم�ش  بعد 
ولو   ... الخ�رص  الكرت  على 
افرت�سنا ان احلا�سل على الكرت 
فقد  امريكا  يف  املقيم  الخ�رص 
العربي   ( ال�سلي  �سفره  جواز 
رف�ست  ال�سلية  دولته  ان  او   )
�سفره لنه مطلوب  جتديد جواز 
ل�سباب  مطلوب  او  للخدمة 
�سيا�سية كما هو احلال بالن�سبة 
حامل  فان  العرب  من  للمئات 
ا�ست�سدار  ميكنه  الخ�رص  الكرت 
جواز �سفر امريكي موؤقت ي�سمى 
وي�ستطيع  البي�ش  باجلواز 
ال�سفر  يف  اجلواز  هذا  ا�ستخدام 
 ... امريكا  واىل  من  والتنقل 
وا�ست�سدار اجلواز ل يحتاج اىل 
بطوابري  وال�سطفاف  مراجعات 
يف  احلال  هو  كما  ووا�سطات 
الدول العربية .... اذا يكفي ان 
و�سي�سلك  بالربيد  الطلب  تر�سل 

اجلواز بالربيد .
ال�سنوية  بالقرعة  ال�سرتاك 
جدا  �سهلة  عملية   " اللوتري   "
تقوم  ان  وميكن  معقدة  ولي�ست 
تلتزم  ان  �رصيطة  بنف�سك  بها 
املرعية  وال�رصوط  بالقوانني 
الفنية  ال�رصوط  ذلك  يف  مبا 
اللكرتوين  بالت�سجيل  اخلا�سة 
وال�سور وموا�سفاتها الفنية ..
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بعمل  اليمنيه  الف�سائية  حاليا  تقوم 
وثائقي  وفيلم  �سياحي  برنامج  ت�سوير 
�سيتم  �سقطرى  جزيرة  ارخبيل  حول 
بثهما باللغة الأجنليزيه والعربيه وذلك 
بهدف الرتويج للجزيره �سياحيا وبيئيا 
وتقدمي مميزاتها اجلذابه الغري مكت�سفه 
الأن�ساين  واإظهارموروثها  لل�سائح 
الثقايف واحل�ساري والطبيعي الفريد من 

نوعه عامليا .
العقاري  علي  في�سل  الربنامج/  خمرج 
ووظفه  اجلديد  العمل  هذا  فكرة  ا�ستلهم 

�سياحيه  بروؤية 
للربامج  مغايره 
تعك�ش  ال�سابقه 
امل�سهد  قرب  عن 
ال�رصيايل للجزيره 
احلميمه  والعالقه 
الطبيعه  بني 
والزائر  الآ�رصه  
اجلزيره  لهذ 
عد�سة  تعربعنه 

زيادة  خالل  من  الواقع  على  الكامريا 

ارخبيل  اىل  ال�سياحيه  احلركه 
من  املوا�سم  كل  يف  �سقطرى 
العام . فيما ركز على الأ�سطوره 
الأخوين  دم  ل�سجرة  الغام�سه 
�سقطرى  واهمية  الكهف  واإن�سان 
القدمي   الإن�ساين  التاريخ  يف 
ان  العقاري  املخرج  وا�ستطاع 
يحول تلك املعلومات اىل م�ساهد 
منط  اي�سا  تعك�ش  تلفزيونيه 
وتاريخ  التقليديه  النا�ش  حياة 

تنوع اجلزيره البيئي والبحري.

اجلالية اليمنية بنيويورك 
تتربع بـ 6 ماليني ريال 

ولية  يف  اليمنية  اجلالية  اأعلنت 
ماليني  �ستة  مببلغ  التربع  نيويورك 
لدعم  عاجلة  اأوىل  كدفعة  ميني  ريال 
الإن�سانية  وامل�ساعدات  الإغاثة  جهود 
ال�سيول  كارثة  من  للمت�رصرين 
باملنطقة  واملهرة  ح�رصموت  يف 

ال�رصقية.
نيويورك  يف  اليمن  قن�سل  واأو�سح 
جنيب علي اجلبوبي اأن روؤ�ساء اجلالية 
ولية  مناطق  من  عدد  يف  اليمنية 
نيويورك الأمريكية التقوا اأم�ش ال�سبت 
دعم  اآليات  لبحث  بروكلني  مبقاطعة 
جهود الإغاثة و امل�ساعدات الإن�سانية 
يف  ال�سيول  جراء  من  للمت�رصرين 

املحافظات ال�رصقية.
ولفت اإىل اأن ذلك جاء ا�ستجابة لدعوة 
�سالح  عبدالله  علي  الرئي�ش  فخامة 
املت�رصرين  لدعم  اجلمهورية  رئي�ش 
جلنة  اأن  اإىل  م�سريا  الكارثة..  من 
من  النقدية  التربعات  جلمع  �سكلت 
اإعادة  جهود  لدعم  اجلالية  اأبناء 
ما  واأن  املنكوبة  املناطق  يف  الإعمار 
م�ساعدات  من  اليوم  اجلالية  ر�سدتها 
تربعات  و�ستتبعها  الأوىل  الدفعة  هي 
اإخوانهم املت�رصرين من  اأخرى لإغاثة 

هذه الكارثة .
كل  وعلى  مفتوحة،  تزال  ل  التربعات 
بقن�سلية  الت�سال  وطنه  على  غيور 

اجلمهورية اليمنية على الرقم :
212-355-1730
اأو على العنوان:

413 East 51 Street
NYC 10022

البالد08 البالداأخبار  اأخبار 

ال�سادرات  من  اليمن  عائدات  ارتفعت 
النفطية خالل الأ�سهر الثالثة املا�سية 
دولر  مليون  و886  مليارات   3 اإىل 
مقارنة  املئة  فى   86 ارتفاع  بن�سبة 

بالفرتة نف�سها من العام املا�سي.
النقدية  التطورات  تقرير  وارجع 
اليمنى  املركزى  البنك  عن  ال�سادر 
اإىل  الرتفاع  ا�سباب  ال�سبت  اليوم 
هذه  خالل  املنتجة  الكمية  زيادة 
مقارنة  برميل  مليون   35 اإىل  الفرتة 
بـ31 مليون برميل خالل الفرتة نف�سها 
تقدر  ارتفاع  بن�سبة   ،2007 العام  من 
اإىل احت�ساب  11 فى املئة، بالإ�سافة 
 66 بـ112دولرا مقارنة  الربميل  �سعر 

دولرا.
الحتياطى  ارتفاع  التقريراىل  اأ�سار  و 
النقدى من العملة الأجنبية لليمن خالل 
مليارات   8 اإىل  املا�سى  �سبتمرب  يناير- 
و819 مليون دولر، مقارنة بـ7 مليارات 
من  نف�سها  للفرتة  دولر  مليون  و636 

العام 2007.

وامل�رصفية  النقدية  التطورات  وعن 
اأو�سح تقرير البنك اأن الأ�سول اخلارجية 
هى  ارتفعت  اليمنى  امل�رصفى  للجهاز 
تريليون  اإىل  �سبتمرب  نهاية  فى  الأخرى 
برتيليون  مقارنة  ريال،  مليار  و926 
�سبتمرب  نهاية  فى  ريال  مليار  و713 

.2007

التجارية  البنوك  ميزانية  وارتفعت 
والإ�سالمية خالل الربع الثالث من العام 
مليار  و463  تريليون  اإىل  2008اجلارى 
مليار   205 تريليون  بـ  مقارنة  ريال، 
املا�سى  العام  من  نف�سها  للفرتة  ريال 

"الدولر ي�ساوى 200 ريال ميني".
وفى املقابل انخف�ست الأ�سول اخلارجية 
للبنوك العاملة فى اليمن نهاية �سبتمرب 
دولر  مليون  و277  مليار  اإىل  املا�سى 
468 مليون دولر نهابة  ،مقارنة مليار 

�سبتمرب من العام 2007.
النفط  اليمن من  نتاج  اأن  التقرير  وذكر 
300- بني  احلا�رص  الوقت  فى  يرتاوح 
فى  ويوجد  يوميا،  برميل  األف   350
 "12" منها  نفطيا،  قطاعا   "87" البالد 
�رصكة  قطاعا اإنتاجيا وتعمل فيها "11" 
تعمل  ا�ستك�سافيا  قطاعا   "26" نفطية، 
قطاعات  �رصكة نفطية، و"7"   "16" فيها 
مفتوحا،  قطاعا   "28" امل�سادقة،و  قيد 

و"14" قطاعا قيد الرتويج حاليا.

الدميقراطى  املعهد  اأ�ساد 
نحو  اليمن  ب�سعى  الأمريكى 
تعددية  ذات  دميقراطية 
حزبية، واأعلن م�ساندته كافة 
املنجزات  لتحقيق  اجلهود 
الإ�سالحات  فى  امللمو�سة 

ال�سيا�سية.
له  بيان  فى  املعهد  ودعا 
اإىل  ال�سيا�سية  الأحزاب  كافة 
والتعرثات  العقبات  جتاوز 
خو�ش  ل�سمان  النتخابية 
جتربة  اليمنى  ال�سعب 
ا�ستمرار اخلطى  منظمة تعزز 
حتققت  التى  اليجابية 
الرئا�سية  النتخابات  خالل 

واملحلية فى عام 2006.
املدير  كامبل  ل�ش  واأكد 
الأو�سط  لل�رصق  القليمى 
املعهد  فى  افريقيا  و�سمال 
اأن  الأمريكى  الدميقراطى 
ت�ستدعى  الراهنة  التحديات 
والأحزاب  القوى  كافة  من 
مبا  معًا  العمل  ال�سيا�سية 
ي�سفى انعكا�سًا اإيجابيًا للنمو 

الدميقراطى فى اليمن.
على  تاأكيده  املعهد  وجدد 
الأحزاب  تعاون  �رصورة 
ال�سيا�سية املتناف�سة للتو�سل 
العرثات  يتجاوز  اتفاق  اإىل 
العملية  لتعزيز  احلالية 
دون  اليمن  فى  الدميقراطية 
حزبية  مواقع  فى  التخندق 
تقو�ش  قد  �سيقة  وم�سالح 
الدميقراطية  العملية  اأ�س�ش 

والنتخابية.
اليمن  بجهود  كامل  ونوه 
التحديات  ملواجهة  احلثيثة 
الدميقراطى  النمو  لتحقيق 
منذ اأكرث من عقد من الزمان.

وكان املوؤمتر ال�سعبى العام 
جدد الأربعاء املا�سى التاأكيد 
النتخابات  اإجراء  على 
اليمن  فى  الرابعة  النيابية 
 27 يوم  املحدد  موعدها  فى 
العام  من  ني�سان  اأبريل- 
اأية حماولت  راف�سًا  القادم، 
اأو  النتخابات  لتاأجيل 
عرقلتها من اأى طرف اأو جهة 

كانت.
على  اليمنى  الرئي�ش  وجدد 
دعوته  �سالح  الله  عبد 
فى  ممثلة  املعار�سة  اأحزاب 
"اللقاء امل�سرتك"، للم�ساركة 
الربملانية  النتخابات  فى 

املقبلة.
دورة  خالل  �سالح  وقال 
ال�سعبى  للموؤمتر  ا�ستثنائية 

اإن  احلاكم  احلزب  العام 
"مدعّوة  املعار�سة  اأحزاب 
وم�ساركة  العقل  حتكيم  اىل 
دعم  فى  اليمنى  الناخب 
التى  الربملانية  التجربة 
ومن  ملّحة،  �رصورة  هى 
الذين  اأزمة هم  يتحدثون عن 

يعي�سونها".

املعهد الدميقراطى األمريكى يساند اإلصالحات السياسية فى اليمن

أشهر  3 خالل  النفطية  اليمن  عائدات  دوالر  مليار   3.8

االعالن معنا:
  جناح ومك�سب

Tel: 917-488-9650

          347-415-9931
email:

ghorbanews1@yahoo.com
www.ghorbanews.com

سقطرى يف فيلم وثائقي وسياحي للفضائية اليمنية
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اليمنيني  ال�سيا�سيني  من  العديد  اعترب 
اوباما  بارك  الدميقراطي  املر�سح  فوز 
املتحدة  الوليات  رئي�ش  مبن�سب 
ايجابيا  انعكا�سا  له  ،�سيكون  الأمريكية 
كون  الأمريكية  اليمنية  العالقات  على 
يف  م�سرتكة  م�سالح  تربطهما  الدولتني 
القت�سادية  اأهمها  املجالت  من  العديد 
والأمنية وب�سكل خا�ش مكافحة الإرهاب.

نظريات  اأ�ستاذ  الفقية  حممد  الدكتور 
الت�سال بكلية الإعالم جامعة �سنعاء قال 
الأمريكية  اليمنية  العالقات  لـ)�سباأنت( 
تعاون  برامج  هناك  حيث   ، متميزة 
الرئي�ش  كون  تتطور  �سوف  موجودة 
الأمريكية  املتحدة  للوليات  اجلديد 
الإ�سالح  نحو  التغيري  نحو  توجه  له 

والتطوير .

تعاونها  من  �ستعزز  اأمريكا  ان  واأو�سح 
مع اليمن كونها تعلم اأن اليمن هي بوابة 
هاما  دورا  ،وتلعب  العربية  اجلزيرة 
يف  ال�سائكة  الق�سايا  حل  يف  واأ�سا�سيا 
ويف  الأو�سط  وال�رصق  والإفريقي  القرن 
الأهمية  هذه   ومن   ، العربية  اجلزيرة 
الهتمام  من  املزيد  اوباما  على  �سيتعني 

باليمن ودعم توجهاته .

التغيري  اأن  اعتقد  بالقول  الفقية  ولفت 
مبجئ اوباما له اأمل كبري لي�ش لالأمريكيني 
 ، القت�سادية  اأو�ساعهم  فقط يف حت�سني 
واإمنا عند العرب كون احلزب الدميقراطي 
ب�سيا�سية  يت�سم  اوباما  له  ينتمي  الذي 

متزنة يف ال�رصق الأو�سط.
املواطن   " الفقيه  حممد  الدكتور  وقال 
الرئي�ش  اإىل  بتفاوؤل   ينظر  العربي 
الأمريكي اجلديد على اأنه جاء من العامل 
الثالث ومن اإفريقيا )كينا( وهي نظرة تفاأل 
، كونه وعد بالتغيري نحو الأف�سل يف كل 

�سيا�سات الوليات املتحد ة الأمريكية .
�سابق  اإىل  اأمريكا  تعود  اأن  لبد  واأ�ساف 
من  التعاون  و  ال�سالم  رعاية  يف  عهدها 
التي  الدول  الإرهاب مع كل  اأجل حماربة 

ت�رصرت من هذه اآلفه.

من جانبه قال الدكتور خالد الكوع اأ�ستاذ 
اأن  �سنعاء  بجامعة  والقت�ساد  ال�سيا�سة 
التغيري الذي ح�سل يف اأمريكا بفوز رجل 

من اأ�سل افريفي ، كان اإىل قبل ثالثة عقود 
بعن�رصية  �ساكلته  على  هم  من  يعاملون 
تغيري  هناك  �سيكون  اأنه  ل�سك   ، �سديدة 
يف  الأف�سل  نحو  الأمريكية  ال�سيا�سية  يف 

الداخل واخلارج .

الأمريكي  الرئي�ش  اإدارة   اأن  واأ�ساف 
من  كبرية  تركة  ورثت  التي  اجلديد 
،بالتاأكيد  وال�سيا�سية  املالية  الأزمات 
الدول  مع  عالقاتها  حت�سني  على  �ستعمل 
اخلروج  اأجل  من  الكل  اإىل  بحاجة  كونها 

من اأزماتها .

متميزة  عالقة  تربطها  اليمن  ان  واأ�ساف 
 ، الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع 
�سيكون  والرئي�ش اجلديد لها من املوؤكد 
تلك  وحت�سني  اليمن  دعم  اهتماماته  من 
اأ�سا�سي يف  اليمن لعب  كون   ، العالقات 
مب�سالح  اأمريكا  ترتبط  التي  املنطقة 

كبرية فيها .

من  تكون  ان  الأكوع  الدكتور  وتوقع 
اأي�سا  اأوباما  الرئي�ش  �سيا�سة  اأولويات 
ال�رصق  منطقة  يف  العالقة  امل�ساكل  حل 

تاأثري  لها  والتي   ، والعراق   ، الو�سط 
كبري يف ن�رص ثقافة التطرف والإرهاب ، 

التي تتاأذي منها جميع الدول .

ونوه اىل اأن اليمن �رصيك اأ�سا�سي لمريكا 
يف مكافحة الرهاب ، وهذا اأي�سا �سي�سكل 
وتعزيز  تطوير  على  ايجابيا  انعكا�سا 
العالقة من اجل العمل على مكافحة هذه 
الظاهرة التي �سببت العديد من امل�ساكل 
اليمن  على  وال�سيا�سية  القت�سادية 

وامريكا.

وكان فخامة الرئي�ش علي عبد الله �سالح 
اإىل  تهنئة  برقية  بعث  اجلمهورية  رئي�ش 
انتخابه  مبنا�سبه  اأوباما  باراك  الرئي�ش 
عرب  الأمريكية  املتحدة  للوليات  رئي�سا 
فيها تطلعه يف موا�سلة الوليات املتحدة 
خالل  وبقوة  م�ساعيها  بذل  الأمريكية 
مب�سرية  الدفع  اأجل  من  املقبلة  املرحلة 
ال�سالم يف منطقة ال�رصق الأو�سط ا�ستنادا 
والعمل  الدولية،  ال�رصعية  قرارات  اإىل 
على كل ما من �ساأنه اإحالل الأمن وال�ستقرار 
وكذا  �سعوبها،  بني  ال�سلمي  والتعاي�ش 
العمل من اأجل ا�ستعادة الأمن وال�ستقرار 

يف العراق.

اوباما  باراك  الدميقراطي  املر�سح  وكان 
)ما  انتخابية  نقطة   297 على  ح�سل 
 145 مقابل  النتخابي(،  باملجمع  ي�سمى 
ملناف�سه اجلمهوري جون ماكني ، ليفوز 
بعد  التاريخية  الرئا�سية  بالنتخابات 
اأن جتاوز الـ 270 �سوتا املطلوبة للفوز 
باأ�سوات املجمع النتخابي البالغ عددها 

538 �سوتا.

و�ساحب فوز اوباما بانتخابات الرئا�سة 
المريكية �سيطرة ن�سبية للدميقراطيني يف 
جمل�ش ال�سيوخ بح�سولهم على 56 مقعدا 
يف  كاملة  واخرى  مقعد  مائة  اأ�سل  من 
جمل�ش النواب ، يف انتخابات املجل�سني 
النتخابات  مع  بالتزامن  جرت  التي 

الرئا�سية.

املقبلة  المريكية  لالإدارة  ذلك  ويتيح 
اأجواء اأكرث مالئمة ن�سيبًا لتحديد و مترير 
الت�رصيعات، خ�سو�سا واأن الدميقراطيني 
عدد  حكام  انتخابات  على  اأي�سا  �سيطروا 

من الوليات الأمريكية.

�سيا�سيون مينيون:

 فوز اوباما سينعكس اجيابيا على العالقات اليمنية األمريكية
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بجنوب  تلفزيونية  قناة  اتهمت 
فيتنام  من  دبلوما�سيني  اأفريقيا 
بالتورط فى عمليات لتهريب قرون 
خارج  اإىل  القرن  وحيد  حيوان 

البالد.

اإذاعة  هيئة  تلفزيون  قناة  واأذاعت 
برنامج  فى  "�سابك"  اأفريقيا  جنوب 
لقطات  الثنني  م�ساء  بثته  اإخبارى 
خفية  بكامريات  ت�سويرها  مت 
القرن  وحيد  لقرون  بيع  ل�سفقات 
فى  الفيتنامية  ال�سفارة  اأماممقر 

بريتوريا مبا�رصة.

ورف�ست كل من ال�سفارة الفيتنامية 
ووزارة خارجية جنوب اأفريقيا التعليق 
ونقلت  الربنامج.  فى  جاء  ما  على 
الخبارى  القناة فى برنامج "50/50" 

احليوان  عن  املدافعني  من  عدد  عن 
قولهم اإن هناك زيادة فى عمليات �سيد 
حيوان وحيد القرن فى جنوب اأفريقيا 

ب�سكل هائل .

عن  املدافعون  واأ�سار 
�سيد  مت  اأنه  اإىل  احليوان 
نحو 47 من هذه احليوانات 
خالل العام اجلارى وحده 
واأن  اأفريقيا  جنوب  فى 
احليوان  هذا  �سائدى 
من  تنظيما  اأكرث  اأ�سبحوا 
اإىل  تهريبه  واأن  قبل  ذى 
اأفريقيا  جنوب  خارج 

اأ�سبح اأكرث �سهولة.

يذكر اأن قرن هذا احليوان 
اأ�سيا  اأ�سواق  فى  يباع 
باأ�سعار فلكية حيث ي�سود هناك اعتقاد 
باأن تناول هذا القرن يزيد من فحولة 

الرجال.

اأوباما: �سنغلق غوانتانامو ونن�سحب 
من العراق ونعالج االقت�ساد

اكد باراك اوباما الحد 
قطعها  التي  الوعود 
خالل حملته النتخابية 
�سجن  اغالق  ب�ساأن 
و�سحب  غوانتانامو 
من  المريكية  القوات 
من  م�سريا  العراق 
ان  اىل  اخرى  جهة 
اىل  �ست�سعى  ادارته 
الو�سع  تفاقم  جتنب 

القت�سادي.
وقال اوباما يف اول لقاء تلفزيوين له يف اطار 
برنامج "60 قيقة" على حمطة "�سي بي ا�ش" منذ 
الثاين  نوفمرب/ت�رصين  من  الرابع  يف  انتخابه 
"قلت مرارا اين اريد اغالق غوانتانامو و�سافعل 

ذلك".
وتعهد الرئي�ش المريكي املقبل عدة مرات خالل 
هذا  العتقال  مركز  اغالق  النتخابية  حملته 
"للحرب على  الذي ي�سكل رمزا  الواقع يف كوبا 
التي ي�سنها الرئي�ش المريكي احلايل  الرهاب" 
جورج بو�ش، ويتعر�ش لنتقادات كثرية من قبل 

املجتمع الدويل.

رئي�س االإ�ستخبارات االإ�سرائيلية: 
االأ�سد جاهز لل�سالم واإيران جاهزة للحوار

�سعبة  رئي�ش 
ت  ا ر �ستخبا ل ا
ية  لع�سكر ا
ئيلية  ا �رص لإ ا
عامو�ش  اللواء 
اأن  يدلني 
�ستوقف  اإيران 
جمها  نا بر
ي  و لنو ا
�سطة  ا بو
يف  احلوار 
املقبل،  العام 
الرئي�ش  واأن 

اإ�رصائيل  مع  ل�سالم  جاهز  الأ�سد  ب�سار  ال�سوري 
من  الرابع  حدود  اإىل  الأخرية  ان�سحاب  مقابل 

يونيو/حزيران العام 1967.
ات�سالت  هناك  كانت  اإذا  ما  يدلني  يحدد  ومل 
بامكانية  حتديده  اإل  اإيران،  مع  جتري  فعلية 
حتقيق تقدم العام املقبل يعني ان املتحاورين 

قطعوا بالفعل �سوطا ملمو�سا.
الأمني  التفاق  توقيع  ان  اىل  الدلئل  وت�سري 
وبني  لطهران  املوالية  العراقية  احلكومة  بني 
حقيقي،  تقدم  عن  يعرب  املتحدة  الوليات 
بناء  العراق  يف  امل�سالح  البلدان  فيه  يتقا�سم 

على تفاهم ملمو�ش حول ما هو اأبعد.

�سيف اال�سالم يف وا�سنطن الغالق 'ف�سل موؤمل'
�سيف  ان  المريكية  اخلارجية  يف  م�سوؤول  اعلن 
وزارة  يف  �سيلتقي  القذايف،  جنل  ال�سالم، 

اخلارجية الوزيرة كوندوليزا راي�ش.
وقال امل�سوؤول طالبا عدم الك�سف عن ا�سمه "انه 
ت�ستقبل  ما  عادة  ولكن  خا�سة،  زيارة  يف  هنا 
الوليات  تزور  �سيا�سية  �سخ�سيات  الوزيرة 

املتحدة ل�سبب او لأخر".
ول ي�سغل �سيف ال�سالم اي من�سب حكومي لكنه 
التي لعبت دورا  القذايف للتنمية  يدير موؤ�س�سة 
مهما يف حل اخلالف بني وا�سنطن وطرابل�ش حول 

تعوي�سات �سحايا التفجريات يف الثمانينات.
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اأعربت ال�رصطة ال�رصائيلية عن خ�سيتها 
موؤ�رصا  تكون  انتقامية"  "اأعمال  من 
اغتيال  اإثر  ع�سابات  حرب  لندلع 

قيادي نافذ يف املافيا املحلية.
على  �سديًدا  تكتًما  ال�رصطة  وتفر�ش 
القتل،  عملية  يف  التحقيق  جمريات 
حيث ن�رصت قوات مكثفة مبقربة رعنانا 
ت�سييع  مبنا�سبة  اأبيب"  تل  "�سمال 
التي ح�رصها  البريون  ياكوف  جنازة 
باخل�سو�ش  بينهم  ال�سخا�ش  مئات 
جنله درور الذي اأفرج عنه من ال�سجن 

للمنا�سبة.
الإ�رصائيلي  الوزراء  رئي�ش  واأكد 
يبحث  اأنه  اأوملرت  اإيهود  امل�ستقيل 
على  احلرب  ت�سديد  "�سبل  ال�رصطة  مع 
اأن  اإىل  م�سريًا  املنظمة"،  اجلرمية 
ت�رصف  حتت  املو�سوعة  الو�سائل 

قوات المن لي�ست مب�ستوى التحدي".
وقد قتل ع�رصة اإ�رصائيليني يف تل اأبيب 
عمليات  اأثناء  يام،  وبات  ونتانيا 
متوز/يوليو  ومنذ  ح�سابات،  ت�سفية 
الأقل  على  اإ�رصائيل  �سهدت  املا�سي 

اآيل  ب�سالح  اأو  بالقنبلة  هجمات  خم�ش 
ا�ستهدفت زعماء يف املافيا.

ومن جانبه، كتب رئي�ش �سابق جلهاز 
�سحيفة  افتتاحية  يف  الداخلي  الأمن 
الرهابية  "الهجمات  اإن  "معاريف" 
الجرامية تتوا�سل يف قلب مدننا وهذا 
ايفي  الداخلي  المن  لوزير  ف�سال  ميثل 

دي�سرت".

اأو�ساط  داخل  امل�سالح  وتت�سارب 
املافيا الذين ين�سطون يف جمالت 
الموال  وتبيي�ش  والربا  البتزاز 
البال�ستيك  قوارير  تدوير  واعادة 
املخدرات  وتهريب  والدعارة 
غري  والألعاب  ال�سيارات  و�رصقة 

ال�رصعية.
وبح�سب و�سائل العالم ال�رصائيلية 
متلك  املتناف�سة  الع�سابات  فان 
امرتها  حتت  العاملني  من  العديد 
الذين يتم تدريبهم �سمن الوحدات 
منظمون  وهم  للجي�ش  اخلا�سة 
جيد  ب�سكل  ومدربون  وجمهزون 

جدا.
روبن�ستاين  مناحيم  املحامي  وقال 
اخلبري باجلرمية املنظمة اإن ال�رصطة 
مواجهة  يف  كبرية  �سعوبات  تواجه 
ارتباطات  لديها  "لأن  املافيا  اأ�رص 
لعامل  الت�سلل  من  ومتكنت  باخلارج 
الطبقة  اإىل  وحتى  القانوين  العمال 

ال�سيا�سية".

�رشق غرب�رشق غرب
معتقدون اأنه يزيد من فحولتهم

دبلوماسيون متورطون يهربون قرون وحيد القرن

بعد مقتل زعيم للمافيا..

قلق إسرائيلي من “حرب عصابات”

يتزايد اإقبال الفتيات البحرينيات على 
طلب  ت�سارع  ظل  الإعالنات يف  ت�سوير 
ال�رصكات التجارية املحلية والعاملية 
للرتويج  حملية  وجوه  اختيار  على 

ل�سلعها.
الحتفاظ  الفتيات  من  لكثري  ويتاح 
الغطاء  وهو  النقاب  اأو  بحجابهن 
امل�سهور يف منطقة اخلليج الذي يغطي 
كل اأجزاء الوجه ما عدا العينني اأثناء 

ت�سوير الإعالنات.
ويقول علي بحر مدير التطوير التجاري 
يف  املتخ�س�سة  ال�رصكات  اإحدى  يف 

اإن  والعالين  التلفزيوين  الإنتاج 
لدفع  "م�ستعدة  املعلنة  ال�رصكات 
اأ�سعاف املبالغ التي تدفعها لالأجانب 
البطولة  دور  ميثل  اإعالنات  لت�سوير 
خمتلف  من  بحرينيات  فتيات  فيها 

الأعمار".
وي�سيف اأن الإقبال على املحجبات يزيد 
لأن  املحجبات  غري  على  الإقبال  عن 
اخلليجي  الواقع  يعك�سن  "املحجبات 

بلبا�ش العباءة واخلمار )النقاب(".
اأن �رصكته والتي  اإىل  وي�سري علي بحر 
العربية  اململكة  يف  يعمل  فرعًا  متلك 

ال�سعودية ل تواجه م�ساكل يف احل�سول 
على ممثالت يف الإعالنات يف البحرين 

بخالف احلال يف ال�سعودية.
ومل تظهر فتيات حمجبات يف التلفزيون 
خالل ال�سنوات القليلة املا�سية بالرغم 
من عدم وجود قانون مينع ذلك، لكن 
الربامج  يف  بالظهور  بداأن  املحجبات 
املختلفة يف الف�سائية البحرينية حتى 
حتجنب  اللواتي  املذيعات  بع�ش  اأن 

موؤخرًا احتفظن باأمكانهن يف القناة.

ال�سركات املعلنة تدفع لهن اأ�سعاف ما تدفعه لالأجنبيات

حبرينيات حمجبات ومنقبات “فتيات إعالن”
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الثالثاء  اليراين  الربملان  �سادق 
وو�سط  �سئيل  بفارق   18-11-2008
انق�سام بني النواب على قرار الرئي�ش 
احد  تعيني  جناد  احمدي  حممود 
م�ست�ساريه املقربني وزيرا للداخلية 
حجب  اىل  ادت  التي  الف�سيحة  بعد 

الثقة عن �سلفه.
حم�سويل  �سادق  امللياردير  وح�سل 
الدنى  العدد  �سوتا،   138 على 
تعيينه  على  للم�سادقة  ال�رصوري 
ال�سرتاتيجي  املن�سب  هذا  يف 
املقررة  الرئا�سية  لالنتخابات 

ال�سنة املقبلة.
اإثارة  حم�سويل  تر�سيح  وجدد 
م�سدر  يف  ت�سكك  التي  النقا�سات 

ثرائه املعروف بانه هائل.
و�سوت 112 نائبا �سد التعيني فيما 
و�سجلت  الت�سويت  عن  خم�سة  امتنع 
20 بطاقة بي�ساء من ا�سل 275 نائبا 

ح�رصوا اجلل�سة.
ومبا�رصة بعد عملية الت�سويت اعلن 
انهم  وا�سالحيون  حمافظون  نواب 
مبذكرة  م�سداقيتها  يف  �سيطعنون 

حجب ثقة.
واعلن رئي�ش الربملان علي لريجاين 
بقليل  اكرث  "حم�سويل ح�سل على  ان 

من الغلبية فهو بالتايل وزير".
ذكر  راف�سا  قال  نافذا  نائبا  لكن 

بهذا  "نتيجة  ان  ا�سمه 
�سيئة  املتدين  الفارق 
داخلية  لوزير  جدا 
يف  هاما  دورا  يلعب 

احلكومة".
اعلن  جانبه  من 
احد  توكلي  احمد 
املحافظني  قادة 
ان  الربملان  يف 
يدل  "الت�سويت 
على  الر�سا  ان  على 
يف  احلكومة  )ن�ساط( 

ادنى م�ستوياته".
 49( حم�سويل  ون�سط 

يف  جناد  احمدي  غرار  على  �سنة( 
اليراين  الثوري  احلر�ش  �سفوف 

اجلي�ش العقائدي للنظام.
مكلفة  الداخلية  وزارة  ان  ويذكر 
بتنظيم النتخابات ل �سيما الرئا�سية 
 2009 يونيو/حزيران  يف  املقررة 
والتي يتوقع ان يرت�سح اليها احمدي 

جناد جمددا.
وبذلك يحل حم�سويل حمل علي كردان 
من  الرابع  يف  مهامه  من  اقيل  الذي 
نوفمرب/ت�رصين الثاين ب�سبب مذكرة 
كذب  انه  تبني  ان  بعد  الثقة  حجب 
وزور �سهادة جامعية قال انه ح�سل 

عليها يف اوك�سفورد.

نقا�سات  حم�سويل  تر�سيح  واثار 
حادة بني النواب الذين انتقد بع�سهم 

م�سدر ثرائه املعروف بانه هائل.
�سدرت  التي  النتقادات  هذه  وكانت 
الرئي�ش  اقرتحه  عندما   2005 عام 
يف  ت�سببت  النفط  وزير  ملن�سب 
تعطيل تر�سيحه حتى انه ان�سحب بعد 
النواب  بع�ش  من  حادة  احتجاجات 
الذين اتهموه عالوة على ذلك بانه ل 
يتحلى باي جتربة يف ذلك املجال. 
ودافع عنه احمدي جناد امام النواب 
موؤكدا انه "يعرفه منذ اكرث من ثالثني 
�سنة" م�سددا على "دوره احلا�سم خالل 
احلرب" بني ايران والعراق )-1980

.)1988

كان نا�سطا يف �سفوف احلر�س الثوري

ملياردير مشكوك مبصدر ثرائه يتوىل الداخلية يف إيران 
كرزاي يعر�س حماية املال عمر مقابل ال�سالم

حميد  الفغاين  الرئي�ش  اكد 
�سيبذل  انه  الحد  كرزاي 
"ق�سارى جهده" حلماية املال 
طالبان  حركة  زعيم  عمر 

مقابل ال�سالم.
موؤمتر  يف  كرزاي  وقال 
املال  ان  علمت  "اذا  �سحفي 
اجل  من  التفاو�ش  يريد  عمر 
ال�سالم فانني بو�سفي رئي�سا 

لفغان�ستان �ساأبذل ق�سارى جهدي حلمايته".
عار�ش  ولو  حتى  ذلك  �سيفعل  انه  كرزاي  واو�سح 

املجتمع الدويل قراره.
2001، حركة طالبان  الهارب منذ  ويقود املال عمر، 
املت�سددة التي حكمت افغان�ستان من 1996 حتى نهاية 
2001 وطبقت فيها ال�رصيعة ال�سالمية تطبيقا �سارما. 
مليون   25 قدرها  مكافاة  املتحدة  الوليات  وعر�ست 

دولر ملن ي�ساعد يف اعتقال املال عمر.

مايكل جاك�سون 'يحتال' على جنل ملك البحرين

اأمري  حمل 
يني  بحر
ثنني  ل ا
ملغني  ا
كي  مري لأ ا
ال�سهري مايكل 
ن  ك�سو جا
املثول  على 
الق�ساء  اأمام 
اياه  متهما 
حلنث  با
ق  تفا با

لت�سجيل األبوم جديد وكتابة �سرية ذاتية.
وقال بانكيم ثانكي املوكل عن ال�سيخ عبد الله بن حمد 
ان  العليا  لندن  البحرين ملحكمة  ملك  ال خليفة جنل 
عام  من  بدءا  عدة  مرات  جلاك�سون  اأموال  دفع  موكله 
2005 منها 35 الف دولر ل�سداد فواتري خدمات ملزرعة 

نيفرلند اململوكة للمغني المريكي ال�سهري.
وعلمت املحكمة انه يف ابريل/ني�سان عام 2005 طلب 

جاك�سون مليون دولر من خالل م�ساعد.
وقال ثانكي "ال�سيخ عبد الله قدم الكثري من املدفوعات 

الخرى ل�ساحله او لخرين."
جاك�سون  ال�سيد  يدعم  بداأ  الله  عبد  "ال�سيخ  وا�ساف 
ماليا بعد عام 2005 عندما ات�سح ان ال�سيد جاك�سون 
يعاين من �سائقة مالية خطرية مما اأده�ش ال�سيخ عبد 

الله كثريا."
حماكمة  مع  املبكرة  املرحلة  املايل  الدعم  وواكب 
اتهامات تتعلق بالتحر�ش  ب�ساأن   2005 جاك�سون عام 
بطفل. ورغم تربئة �ساحة جاك�سون فان الق�سية ع�سفت 
وبو�سعه  عاما   50 العمر  من  البالغ  املغني  ب�سمعة 

املايل.

االأزمة العاملية تنذر بتفاقم البطالة
 يف البلدان العربية

ر م�سوؤول عربي يف افتتاح "املنتدى العربي للتنمية  حذَّ
والت�سغيل" ال�سبت يف الدوحة الدول العربية من خماطر 
تفاقم ن�سبة البطالة فيها التي تبلغ حاليا 15 باملئة 

بح�سب الأمم املتحدة.
وقال احمد لقمان املدير العام ملنظمة العمل العربية 
يف كلمة يف افتتاح املنتدى ان الأزمة املالية العاملية 
ت العامل وزلزلت ا�سواق املال فيه" تدعونا  "التي هزَّ
اإىل "ان جنتهد لنقدر اآثارها على التنمية وعلى او�ساع 
تكون  ل  "كيف  العربي".وا�ساف  وطننا  يف  الت�سغيل 
بلداننا  ا�ستوطنت  املرتفعة  والبطالة  خطر  فى  اأمتنا 
ا�ستثناء  دون  البلدان  جميع  وعمت  عقدين  من  لأكرث 
و�سجلت اأعلى امل�ستويات بني جميع مناطق العامل؟".

تخيم العديد من الأ�سئلة حاليا داخل 
الأو�ساط الدبلوما�سية الوروبية فى 
بروك�سل حول الدوافع الكامنة وراء 
انتقادات  بتوجيه  �ساركوزى  قيام 
الأمريكية  اجلمهورية  لالإدارة  لذعة 
املا�سية  القليلة  الأيام  طوال 
وتركيزه ب�سكل �سخ�سى على الرئي�ش 
املوؤيدين  احد  كان  اأن  بعد  بو�ش 
بقوة له داخل املوؤ�س�سات الوروبية 

والدولية.
ف�سل  وبعد  �ساركوزى  اأن  ويبدو 
املر�سح اجلمهورى جون ماكني بات 
وا�سنطن  مع  عالقته  ملراجعة  يتجه 
من  قدر  اأكرب  على  يح�سل  حتى 
التنازلت من الدميقراطيني وحتديدا 
داخل  للجدل  املثري  ب�ساأن م�رصوعه 
عودة  عملية  يقاي�ش  باأن  فرن�سا 
للناتو  الع�سكرية  للهياكل  فرن�سا 
املقررة مبدئيا خالل قمة حلف �سمال 

الأطل�سى فى ابريل القادم.
و�ستنعقد القمة فى مدينة �سرتا�سبورغ 
اوباما،  باراك  بح�سور  الفرن�سية 
حتركوا  الذين  الفرن�سيون  ويريد 
بقوة لعقدها فى فرن�سا ان تتمخ�ش 
�ساركوزى  طموحات  ترجمة  عن 
اأمريكى  دعم  مع  للناتو  بالعودة 
اأمر  وهو  الوروبية  الدفاع  لهياكل 
الدميقراطيني  ان  حيث  م�ستبعد، 
الأمن  �سوؤون  باقت�سام  مهتمني  غري 

خالف  على  الأوروبيني  مع  والدفاع 
على  تعمل  كانت  التى  بو�ش  اإدارة 
فى  لها  اأوروبى  دعم  على  احل�سول 

العراق واأفغان�ستان.
ومن املرجح ان يركز اوباما عالقته 
رو�سيا  مع  الوروبية  الع�سكرية 
مع  والتو�سل  فرن�سا  مع  ولي�ش 
ك�سب  من  متكنه  �سفقة  اإىل  مو�سكو 
لنف�سه  حدده  الذى  الوحيد  الرهان 
الأفغانى  للو�سع  حل  حتقيق  وهو 

وعدم ا�ستفزاز الرو�ش.
الرتكيز  نتفهم  ان  ميكن  هنا  ومن 

التقارب  على  احلاىل  الفرن�سى 
وهو  ملفت  وب�سكل  رو�سيا  مع  اأي�سا 
من  العديد  حتفظات  اي�سا  يثري  ما 

الأوروبيني.
بني  فعلية  مواجهة  ظهرت  وقد 
�ساركوزى والدول ال�رصقية الأ�سبوع 
�ساركوزى  انتقادات  بعد  اجلارى 
ال�سواريخ  درع  ن�سب  مل�رصوع 
وجمهورية  بولندا  فى  الأمريكى 
الت�سيك الأمر الذى �سيجعل من نهاية 
اأكرث من  الفرن�سية لأوروبا  الرئا�سة 

مهمة �سيا�سية روتينية!

بعد فوز اأوباما
ساركوزي ينقلب على “سيده” بوش!
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ق�ست حمكمة الق�ساء الإداري امل�رصية، 
قرار  باإلغاء   ،18-11-2008 الثالثاء 
الغاز  بت�سدير  امل�رصية  احلكومة 
لإ�رصائيل، وذلك يف حكم غري نهائي، 
الإدارية  املحكمة  اأمام  للطعن  وقابل 

العليا.
التي  الدفوع  رف�ش  املحكمة  وقررت 
اأبدتها وزارة البرتول وجمل�ش الوزراء 
ولئيا  املحكمة  اخت�سا�ش  بعدم 
من  عدد  تدخل  وقبول  الدعوى،  بنظر 

املواطنني، اإىل جانب مقيم الدعوى.
وقد يواجه احلكم ا�ستئنافا يف حمكمة 
احلكومة  اأن  علمًا  درجة،  اأعلى  ادارية 
اأحكام  احيانا  تتجاهل  امل�رصية 

املحاكم الدارية.
ومدير  اخلارجية  وزير  م�ساعد  وكان 
واملعاهدات  الدويل  القانون  اإدارة 
اأقام  ي�رصى،  اإبراهيم  الأ�سبق  الدولية 
الغاز  بيع  قرار  بوقف  للطلب  دعواه 
امل�رصى اإىل اإ�رصائيل على اعتبار "اأنه 
ينتق�ش من ال�سيادة الوطنية وم�سالح 

م�رص".
الغاز  تزويد  اتفاق  توقيع  ومت 
امل�رصي ل�رصكة الكهرباء الإ�رصائيلية 

وبداأ   ،2005 عام 
تنفيذه يف اأغ�سط�ش 
وي�سمل  املا�سي. 
اإ�رصائيل  تزويد 
من  بكمية  �سنويا 
الغاز ت�سل اإىل 7ر1 
مكعب  مرت  مليار 
عاما،   15 ملدة 
زيادة  اإمكانية  مع 
بن�سبة  الكمية 
وزيادة   25%
املدة الزمنية لـ 5 

�سنوات اأخرى.
�رصكة  واأعلنت 
كهرباء اإ�رصائيل اأن 

التي  الكهرباء  %20 من  ما يزيد على 
على  �ستعتمد  املقبل  العقد  �ستنتج يف 

الغاز الطبيعي امل�رصي.
وا�سعا  التفاقية جدل  اأثارت هذه  وقد 
خمتلفة،  م�ستويات  على  م�رص  يف 
على  تعر�ش  مل  تفا�سيلها  اأن  خا�سة 
جمل�ش ال�سعب امل�رصي، الذي يعترب 

اأعلى هيئة ت�رصيعية.
دولر   1.5 بـ  ال�سعر  التفاقية  وحتدد 

وهو  حرارية،  وحدة  مليون  لكل 
يبلغ  الذي  التكلفة  �سعر  من  اأقل  �سعر 
2.6دولر. فى حني اأن قيمته ال�سوقية 

تزيد عن 9 دولرات.
مار�ش  فى  امل�رصية  احلكومة  واأقرت 
املباع  الغاز  �سعر  اأن  املا�سى، 
لإ�رصائيل هو اأقل من ال�سعار العاملية، 
ال اأنها رف�ست الك�سف عن �سعر املليون 

وحدة حرارية بال�سبط.

دعوى ق�سائية اعتربته ينتق�س من ال�سيادة وي�سر بامل�سالح الوطنية

حمكمة مصرية تلغي تصدير الغاز إىل إسرائيل

يف بيان للم�سروع االإ�سالمي لر�سد االأهلة  

الألضحى عيد  ديسمرب   8
لر�سد  الإ�سالمي  امل�رصوع  اأعلن 
العا�سمة  يف  مقره  من  الأهلة 
 8 الثنني  اأن  اأبوظبي  الإماراتية 
يوافق  القادم  اأول  دي�سمرب/كانون 
ح�سب  املبارك  الأ�سحى  عيد 
فاإن  الفلكية، وبالتايل  احل�سابات 

وقفة عرفات �ستكون الأحد.
وقال املهند�ش حممد �سوكت عودة 
رئي�ش امل�رصوع اإن احل�سابات بينت 
اأن ال�سبت 29 نوفمرب/ت�رصين ثان 
يف  احلجة  ذي  �سهر  اأيام  اأول  هو 
باعتماد  الإ�سالمية  الدول  بع�ش 
ال�سهر  لبداية  �رصطا  الهالل  روؤية 
العيد  �سيكون  وبذلك  الهجري، 

الثنني.
 27 "اخلمي�ش  بقوله  ذلك  و�رصح 
يوافق  الذي  ثان  نوفمرب/ت�رصين 

القعدة  ذي  من  والع�رصين  التا�سع 
�سيتم  الإ�سالمية،  الدول  بع�ش  يف 
تلك  يف  احلجة  ذي  هالل  حتري  فيها 
و�ستكون  ال�سم�ش،  غروب  بعد  الدول 
مناطق  جميع  يف  م�ستحيلة  روؤيته 
العامل الإ�سالمي يف ذلك التوقيت نظرا 
ال�سم�ش،  غروب  قبل  القمر  لغروب 
اجلمعة  يوم  يكون  اأن  ينبغي  وعليه 
املتمم ل�سهر ذي القعدة واأن يبداأ �سهر 
نوفمرب/  29 ال�سبت  يوم  احلجة  ذي 

ت�رصين ثان.
وعن الدول الأخرى التي �سيكون فيها 
اجلمعة موافقا للتا�سع والع�رصين من 
واإيران  بنغالد�ش  ومنها  القعدة  ذي 
واململكة  عمان  و�سلطنة  وباك�ستان 
املهند�ش  اأ�سار  وال�سنغال،  املغربية 

عودة اإىل اأن روؤية الهالل يوم اجلمعة 
�سعبة جدا، وحتتاج اإىل تل�سكوب يف 
العديد من املناطق بل قد تكون الروؤية 
غري ممكنة يف مناطق اأخرى، ف�ستكمل 
بع�ش هذه الدول �سهر ذي القعدة 30 
يوما لتبداأ �سهر ذي احلجة يوم الأحد 

30 نوفمرب/ت�رصين ثان.
الدول  من  العديد  هناك  اأن  واأ�ساف 
احلجة  ذي  �سهر  تبداأ  التي  الإ�سالمية 
اعتمادا على روؤية الهالل من منطقتها 
العربية  اململكة  اتباع  ت�سرتط  ول 
علماء  اأقره  ما  وهذا  ال�سعودية، 
عثيمني  ابن  ال�سيخ  اأمثال  ال�سعودية 
رحمه الله، ومن هذه الدول: ماليزيا 
وبنغالد�ش  والهند  واأندوني�سيا 
واململكة  وتركيا  واإيران  والباك�ستان 

املغربية والعديد من الدول 
الإ�سالمية الإفريقية.

عودة لالأعلى
دليل علمي قاطع

امل�رصوع  بيان  يف  وجاء 
الإ�سالمي لر�سد الأهلة الذي 
ن�سخة  "العربية.نت"  تلقت 
يوم  �سيغيب  القمر  اأن  منه 
اخلمي�ش 27 نوفمرب/ت�رصين 
بـ  ال�سم�ش  قبل غروب  ثان، 
29 دقيقة يف بغداد وبريوت، 
دم�سق  يف  دقيقة   28 وقبل 
دقيقة   27 وقبل  وتون�ش، 
والقد�ش  وعّمان  الكويت  يف 
دقيقة   25 وقبل  واجلزائر، 
يف م�سقط واأبوظبي واملنامة 
وقبل  والقاهرة،  والدوحة 
24 دقيقة يف الرباط، وقبل 21 دقيقة 
دقيقة يف   17 وقبل  املكرمة،  مكة  يف 
يتبني  القيم  هذه  ومن  اخلرطوم. 
اخلمي�ش  يوم  الهالل  روؤية  ا�ستحالة 

من جميع مناطق العامل الإ�سالمي.
عن  امل�سوؤولني  امل�رصوع  ونا�سد 
اإثبات روؤية الهالل عدم قبول اأي اإدعاء 
بروؤيته يوم اخلمي�ش، موؤكدا اأن هناك 
وجود  عدم  يوؤكد  قاطعا  علميا  دليال 
القمر يف ال�سماء بعد غروب ال�سم�ش، 
بع�ش  هناك  زالت  "ما  اأنه  اإىل  م�سريا 
الدول التي تقبل �سهادة ال�سهود حتى 
مع  وتعار�ست  م�ستحيلة  كانت  لو 
احلقائق العلمية القاطعة، وذلك كما 
الفطر  وعيد  الأ�سحي  عيد  يف  ح�سل 

املا�سيني".

�سجال �سوري عراقي يف موؤمتر
 وزراء االإعالم العرب

الإعالم  وزراء  الفتتاحية ملجل�ش  اجلل�سة  �سهدت 
�سوريا،  بني  اإعالمية  م�سادة  العرب  والت�سالت 
الدولة امل�سيفة ورئي�ش اأعمال املجل�ش، والوفد 
العراقي بعدما انتقد وزير الإعالم ال�سوري حم�سن 
العراق  بني  الأمنية  التفاقية  كلمته  يف  بالل، 

واأمريكا.
واأعرب بالل، يف كلمته، عن اخل�سية من اأن تتحول 
هذه التفاقية اإىل اإطار تتمكن من خالله الوليات 
العربية  الدول  على  هجمات  "�سن  من  املتحدة 
املجاورة"، يف اإ�سارٍة اإىل الغارة الأمريكية التي 
متت �سد قرية البوكمال احلدودية ال�سورية نهاية 
ال�سهر املا�سي واأ�سفرت عن مقتل ثمانية اأ�سخا�ش 

واإ�سابة اآخرين.

بتهمة االعتداء على ال�سرطة
رائد �سالح ميثل اأمام حمكمة اإ�سرائيلية

 1948 اأرا�سي  يف  الإ�سالمية  احلركة  رئي�ش  مثل 
ال�سيخ رائد �سالح اأمام حمكمة اإ�رصائيلية يف القد�ش 
بتهمة العتداء على اأفراد من ال�رصطة الإ�رصائيلية 
باب املغاربة يف فرباير/�سباط من  اأحداث  اأثناء 

العام املا�سي.
ا�ستماع لل�سهود يف  وقال ال�سيخ �سالح يف جل�سة 
الدعوى التي رفعتها عليه النيابة الإ�رصائيلية اإن 
الأخرية تريد التعجيل بالزج به يف ال�سجن ملنعه 
امل�سجد  بحماية  تتعلق  اأن�سطة  باأي  القيام  من 

الأق�سى.
وكانت املحكمة قد منعته من القرتاب م�سافة 150 
مرتا من امل�سجد الأق�سى، كما منعته من الجتماع 

باأكرث من �سبعة اأ�سخا�ش يف مدينة القد�ش.
اأغ�سط�ش/اآب املا�سي عن فتوى  وك�سف �سالح يف 
يهودية بقتله، واأ�سار اإىل اأن متطرفني ح�رصوا قبل 

اأ�سابيع بحثا عنه.

احلوار نهاية ال�سهر اجلاري
حما�س وافقت على متديد والية عبا�س

ال�ساعات  اأن  عربية  دبلوما�سية  م�سادر  ذكرت 
من  عدد  بني  مكثفة  ات�سالت  �سهدت  الأخرية 
املت�سارعة يف  الأطراف  العربية جلمع  العوا�سم 
ال�ساحة الفل�سطينية على طاولة احلوار باإ�رصاف 

ممثلني من اأربع دول عربية ورعاية م�رصية.
القادمة  القليلة  الأيام  امل�سادر:'اإن  تلك  وقالت 
احلوار  عقد  باجتاه  ايجابيًا  تطورًا  ت�سهد  �سوف 
الذي �سيكون �ساماًل ي�سبقه لقاء ثالثي يجمع 'فتح' 

و'حما�ش' و'م�رص''..
واأ�سافت امل�سادر ' اأن ات�سالت عربية وا�سعة بداأت 
مع حركة 'حما�ش' فر�ستها التطورات الع�سكرية يف 
وملف  التهدئة  بخ�سو�ش  وذلك  الأخرية  الأيام 
التو�سل  يتم  اأن  امل�سادر  وتوقعت  �ساليط'، 
احلوار  انعقاد  قبل  امل�ساألتني  لهاتني  حل  اإىل 

الفل�سطيني.
واأ�سارت امل�سادر اإىل اأن هذا احلوار قد ينطلق يف 
نهاية ال�سهر اجلاري، حيث �ستقوم م�رص ب�سياغة 

)ملحق( لورقتها بهذا اخل�سو�ش.
طرحت  حما�ش  حركة  اأن  امل�سادر  ذوك�سفت 
اقرتاحًا مبوافقتها على متديد فرتة الرئي�ش مقابل 

امل�ساركة يف موؤ�س�سات الرئا�سة.
واأكدت امل�سادر اأن �سهر كانون اأول القادم �سوف 
ي�سهد تغيريات وا�سعة يف هيكلية منظمة التحرير 
التي  الفل�سطينية  الف�سائل  بني  اتفاق  اإطار  يف 
ورئا�سية  ت�رصيعية  لنتخابات  تاأييدها  �ستعلن 

تعقد يف �سهر متوز/حزيران من العام القادم.
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Buy your own ATM
For $2250!

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

We offer competitive pricing to all sales agents.

تخفي�سات خا�سة الأبناء اجلاليات العربية
 

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

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

اعالناتاعالنات

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

لدينا كل ما حتتاجونه 
لطبخ اأحلى االأكالت 

العربية

زورونا و�ستجدون اأحلى 
املنتجات الطازجة

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

Free Delevery
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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

OLYMPIC MORTGAGE CORP.

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

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

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

Who we are

Our Mission

Our sevices
Sami Kabir

Vice President

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

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

Tel 718 335-8000
skabir@omcloan.com

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

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

Games R Us Inc. 

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

www.gamesrusonline.com
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Horus cafe and 
Kebab house

مقهى 
ومطعم 
حور�س

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

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

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

MUBAREZ TRAVEL

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

مركز معتمد لت�سجيل احلجاج

لدينا اأف�سل برامج احلج 
اأ�سعار وخدمات متميزة

تذاكر داخلية وخارجية 
لدينا خربة 10 يف جمال ال�سفريات

مبارز لل�سفريات وال�سياحة

مبارز لل�سفريات/ جنتهد خلدمتكم دائما

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

من احلرم  
االقامة يف املدينة بفندق مبارك 50 مرت من 

احلرم
ال�سفر بحافالت مكيفة من املدينة اإىل مكة

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

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

$4.490 in triple
$4.790 in double

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

احلج300 $والذبيحة
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�ضنعاء
الق�سيدة للمغرتب:

ماجد الذيباين

احبك موت احبك حب ال يعرف له نهايه

احبك وانا اعرف ان بيني وبينك حميطات �سا�سعه

احبك حب ال يعرفه اال املحبني

لعمرك لقد طال الفراق بغربتي وازداد �سوقي اليك ولهفتي

فن تكن االيام قد فارقت مبحبوبني عال الفراق ي�سودا

ويف حركات ال�سحاب علي كانها دموعي حني اذكر مفارقي

تف�س جفوين بكاء عند ذكركم وتزداد دقات قلبي لذكركم

لوطني احلبيبه اليمن ع�ساها تدوم لنا وتزها عروبتي

كفا مبقامي يف نيويورك غربنت اناجي الطيور عن حزين وفرقتي

ومن �سنعاء افارق احبتي عال امل الرجوع للقيت احبتي

اذا �سئلتم عن حايل فهو اجدباا والكن اذا كنت فيمن بيتكم يزول ويختفي

انام عال ذكركم و�سوقي لكم ويف حلمي اراكم واعانقكم بلهفتي

اال ايه اليل ال�سلوم االوح�سي متي تزول وي�سهر يوم م�سم�سي

اال ايه ال�سجن املمركزي دعني طليقا لكي القا احبتي

واين ل�سئلك بااهلل ان تزول وتختفي لكي ارا حياتي بااجمل زخريف

واجمل �ساعه ووقت وثانيه لقا املفارق احبته

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

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

ال�سورية  حلب  مدينة  يف  العقاد  ولد 
بداأ  احلال،  متو�سطة  باأ�رصة   1935 عام 
اأمت  اأن  فبعد  مبكرًا  يظهر  لالإخراج  ع�سقه 
الإخراج  يدر�ش  اأن  اأراد  الثانوية  درا�سته 
العقاد  ترك  وبالفعل  ال�سينمائي، 
اإىل  و�سافر  حلمه  وراء  �ساعيًا  �سوريا 
 1954 عام  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
بولية   UCLA الإخراج بجامعة  ليدر�ش 

كاليفورنيا.

اأمت العقاد درا�سته عام 1958 واأجته نظره 
لي�رصع  العملي  املجال  نحو  ذلك  بعد 
حلمه  وحتقيق  درا�سته  تطبيق  يف  فعليًا 
ال�سينمائي،  الإخراج  جمال  يف  بالعمل 
تعر�ش  حياته  بداية  يف  �ساب  اأي  ومثل 
العقاد للكثري من ال�سعوبات، حتى متكن 
بالعمل  هوليود  اأح�سان  اإىل  الدخول  من 
كمخرج ومنتج منفذ وممثل بداية من عام 

.1962

 

�سماء  يف  العقاد  انطالقة  جاءت 
عندما   1976 عام  العاملية  ال�سينما 
العربية  بن�سختيه  "الر�سالة"  فيلم  قدم 
والإجنليزية، وقد جاء الفيلم حتفة فنية 
فيلم عاملي  اأول  من جميع نواحيه وكان 
ي�سدر يقدم ر�سالة الإ�سالم، وجمع العقاد 
يف هذا الفيلم بني عدد من جنوم الفن يف 
واجه  وقد  والأجانب،  العرب  من  العامل 
هجوم  الفيلم  لهذا  تقدميه  عقب  العقاد 
عنيف وانتقاد ومت منع عر�ش الفيلم يف كل 
من م�رص و�سوريا  لفرتة قاربت الثالثني 
على  هذا  بعر�سه،  ي�سمح  اأن  قبل  عامًا، 
العامل،  دول  من عر�سه يف معظم  الرغم 
لقيامه  منعه  مت  الفيلم  اأن  ذلك  وقيل يف 
الر�سول  �سحابة  من  �سخ�سيات  بتج�سيد 

"�سلى الله عليه و�سلم".

جاء فيلم اأخر للعقاد ل يقل اإبهارا وروعة 
فيلم  وهو  "الر�سالة"  الأول  فيلمه  عن 
تاريخ  فيه  ج�سد  الذي  ال�سحراء"  "اأ�سد 
العربي  البطل  خالل  من  الليبي  الن�سال 
دوره  اأدى  والذي   " "عمر املختار  الليبي 
يف الفيلم املمثل العاملي اأنتوين كوين، 
ومل ي�سلم هذا الفيلم اأي�سًا من النقد حيث 
اأخذ النقاد على الفيلم ا�ستخدامه لنوع من 
ال�سيارات احلربية مل يكن موجودًا بالفعل 
اأثناء الحتالل الإيطايل لليبيا، بالإ�سافة 
لنتقادهم لبع�ش التفا�سيل ال�سغرية يف 

الفيلم، ولكن على الرغم من النتقادات اإل 
اأن اأفالم العقاد تعد بالفعل عالمة بارزة 

يف تاريخ ال�سينما العربية والعاملية.

وعلى  الأفالم  من  الكثري  العقاد  يقدم  مل 
الرغم من ذلك فاإن الأفالم التي قدمها تركت 
اأثرًا بارزًا يف تاريخ ال�سينما وتركزت بها 
العقاد خالل  قام  للنجاح،  كثرية  عوامل 
اأخرج  فيلم   13 باإنتاج  الفني  م�سواره 
ثالثة منهم، "الر�سالة" بن�سختيه العربية 
اإنتاج  واإخراج،  اإنتاج   - والإجنليزية 
"هالوين"  الرعب  فيلم  من  الأول  اجلزء 
واإخراج  اإنتاج  ال�سحراء"  "اأ�سد   ،1978
1981، ويف نف�ش العام اأنتج اجلزء الثاين 
من فيلم هالوين، ثم جاء اجلزء الثالث 
من نف�ش الفيلم يف العامل التايل بعنوان 
"زمن ال�ساحرة"، ثم اأنتج فيلم "موعد مع 

 ،1985 عام  اخلوف" 
الفيلم  بعده  ومن 
"تو�سيلة  الكوميدي 
ويف   ،1986 جمانية" 
اجلزء  جاء   1988 عام 
اأفالمه  ل�سل�سلة  الرابع 
جاء  والذي  هالوين 
مايكل  "عودة  بعنوان 
العام  ويف  مايرز"، 
اجلزء  اأنتج  التايل 
اخلام�ش "انتقام مايكل 
اجلزء  وتبعه  مايرز"، 
مايكل  لعنة  ال�ساد�ش" 
قام  والذي  مايرز" 
اأي�سًا  باإنتاجه  العقاد 
اجلزء  ثم   ،1995 عام 
 H2O هالوين  ال�سابع 
 " والثامن   ،1998 عام 

القيامة" عام 2002.

يكن  مل  املميزة  واأفكاره  العايل  طموحه 
الذي  الأمر  وهو  �سيء،  جماحها  يكبح 
بقلب  مميزة  مكانة  يف  العقاد  و�سع 
من  هوليود،  العاملية  ال�سينما  عا�سمة 
النيل منها  �سبقه املوت يف  التي  اأحالمه 
هو فيلم "�سالح الدين الأيوبي" وهو فيلم 
متنى العقاد اأن يبدعه ب�سكل خمتلف عما 
تنفيذه  اأراد  حيث  ذلك،  قبل  تنفيذه  مت 
ب�سكل ي�سل به للعامل الغربي ويربز من 
خالله ماآثر العرب التاريخية ويتم تنفيذه 
ب�سكل عاملي بتقنيات حديثة وال�ستعانة 
مبمثلني اأجانب م�سهورين لكي يتحقق له 
اجلماهريية والنت�سار وي�سل بر�سالته اإىل 

اأكرب عدد ممكن 
اجلمهور  من 

الغربي.

حلم  كما 
مبدينة عربية 
ج  نتا لالإ
ئي  ل�سينما ا
ى  مب�ستو
ت�سم  عاملي 
ت  لتقنيا ا
ئية  ل�سينما ا
 ، يثة حلد ا
بالإ�سافة  هذا 
من  للعديد 
الأفكار الهامة 
دارت  التي 
فحمل  براأ�سه 
ق�سايا  هم 
ال�سي�سان  مثل 

اأراد اأن يتناول  والبو�سنة والهر�سك، كما 
التاريخ  يف  تاأثريها  لها  كان  �سخ�سيات 
مثل �سبيحة الأندل�سية املراأة التي حكمت 

الأندل�ش.

يف  اأحالمه  اإكمال  من  العقاد  يتمكن  مل 
وابنته  قتل هو  ال�سينمائي حيث  الإخراج 
العا�سمة  بقلب  وقع  ب�سع  تفجري  رمي يف 
نوفمرب  من  التا�سع  يف  عمان  الأردنية 
لتنتهي  حياة"  "جراند  بفندق   2005
ابنته،  مع  ماأ�ساوي  درامي  ب�سكل  حياته 
عمان  م�ست�سفيات  اأحد  يف  العقاد  توفى 
متاأثرًا بجراحه وعاد مرة اأخرى اإىل وطنه 
خ�سبي.ح�سد  تابوت  اأح�سان  بني  ولكن 
املهرجانات  من  عدد  يف  التكرمي  العقاد 
ال�سينمائية مثل مهرجان دبي ال�سينمائي 

ومهرجان وهران لل�سينما العربية.

العقاد.. ذكرى الفارس الرابح بالسينما العاملية
وجوهوجوه

م�سطفى العقاد خمرج �سوري االأ�سل اأمريكي اجلن�سية قدم عدد من روائع ال�سينما العاملية والتي ج�سد فيها مراحل هامة من التاريخ 
العربي واالإ�سالمي، متيزت اأفالمه باالإنتاج ال�سخم واالإبهار يف ال�سورة واالأداء التمثيلي العايل، فهو خمرج �سعى دائمًا نحو العاملية لي�س 

جمرد ا�سم بل ا�ستحقاق عن جدارة، وكانت لديه الكثري من االأفكار والطموحات والتي مل يقدر لها اأن تكتمل فامتدت له يد االإرهاب 
وراح كاأحد ال�سحايا يف تفجريات عمان العا�سمة االأردنية يف التا�سع من نوفمرب 2005. 

بداية احللم

االنطالق للقمة

�سجله الفني

اأحالم مل تتحقق

وقتل احللم
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من  عائلة  �سليلة  دانوودي  اآن  رقيت 
الع�سكريني اأم�س الأول، اإىل رتبة جرنال 
باأربع جنوم، فاأ�سبحت بعد 33 عاما يف 
التي  الأوىل  املراأة  الع�سكرية،  اخلدمة 

تبلغ اأعلى رتبة يف اجلي�س الأمريكي.

الأمريكي  الدفاع  وزير  ح�سور  ويف 
روبرت جيت�س واجلرنال ديفيد برتايو�س 
قائد العمليات يف العراق واأفغان�ستان، 
الرابعة  النجمة  دانوودي  اآن  ت�سلمت 
خالل احتفال اأجري يف وزارة الدفاع. 
وقالت: "عندما �ساألوين، اآن، هل حلمت 
اأن  دون  من  جرنال،  ت�سبحي  باأن 
يتحدثوا عن جرنال باأربع جنوم، اأجبت 
"مل  واأ�سافت:  الأحالم".  يف  حتى  كال 
با�ستثناء  اأنا،  فوجئت  كما  اأحد  يفاجاأ 
يقال،  ما  وتعرفون  بالطبع.  زوجي 
رجل  دائما  ثمة  ناجحة  امراأة  كل  خلف 

مده�س". وكانت املتحدثة با�سم اجلي�س 
حزيران  يف  ذكرت  قد  ادجكومب  اآن 
يف  لأن  مهمة  الرتقية  هذه  اأن  )يونيو( 
اجلي�س 11 جرنال باأربع جنوم. وي�سم 

مليون   1،7 عدده  البالغ  الرب  جي�س 
جندي، 14 يف املائة منهم ن�ساء.

مركز  اإىل  بريطاين  �رصطي  ي�سافر 
عمله يف مدينة بيرتبورو يف اإجنلرتا 

من مكان �سكنه يف فيال باإ�سبانيا.
مايل  دايلي  �سحيفة  وقالت 
وافقوا  امل�سوؤولني  ان  الربيطانية 
حياة  منط  مع  التعاي�ش  على 
املفت�ش �سيب واكر اجلديد، واأوكلت 
اإليه مهمة مراقبة الزنازين يف مركز 
يعمل  وهو  بيرتبورو  يف  ال�رصطة 

اأ�سبوعني وياأخذ اإجازة مثلهما.
وقال واكر ان ال�سفر مرة �سهريًا من 
دولر  اآلف   3 يكلفه  اإ�سبانيا  واإىل 
ي�ساهم  اأن  يتوقع  ولكنه  �سنويًا 
انخفا�ش كلفة ال�سكن يف التعوي�ش 

عن كلفة التنقل.
الأ�سبوعني  خالل  انه  اإىل  ي�سار 
ي�سكن  واكر،  بهما  يعمل  اللذين 
مع اإحدى بناته يف بيرتبورو فيما 
ب�سم�ش  ا�ستمتاعها  زوجته  تتابع 
الزوجان  وميلل  اأ�سبانيا.  جنوب 
يف  نوم  غرف   3 من  موؤلفة  فيال 
قرب  �ساطئ  على  مارازون  بلدة 

الأندل�ش.
وقال واكر انه يحر�ش على تن�سيق 
وقته جيدًا وهو ي�سافر قبل يوم من 
اأي  ح�سول  من  خوفًا  عمله  موعد 

تاأخري يف الرحالت اجلوية.

أول أمريكية تصبح جنراال يف اجليش األمريكي

شرطي بريطاني يسافر إىل عمله من .. اسبانيا!

�رصق  ران�ش،  مدينة  عمدة  قرر 
زواج  مرا�سم  موعد  تقدمي  فرن�سا، 
طالب جزائري مهّدد بالطرد، وذلك 
بطلب  للتقدم  له  الفر�سة  لتاحة 
للح�سول على رخ�سة اإقامة يف البلد. 
م�ساعدة  كويز،  فريجيني  واأو�سحت 
التمييز،  حماربة  ل�سوؤون  العمدة 
لوكالة الأنباء الفرن�سية، اأم�ش، اإن 
الأ�سخا�ش  تزويج  مينع  ل  القانون 

الذين ل ميلكون اإقامة قانونية.

غري اأن اجلانب الأهم يف املو�سوع اأن 
البلدية فتحت اأبوابها �سباح الثنني 
اأنه  رغم  ا�ستثنائي  ب�سكل  املا�سي، 
لالحتفال  ر�سمية  عطلة  يوم  كان 
احلرب  لنتهاء  ال�سنوية  بالذكرى 
العاملية الأُوىل، لعقد زواج ال�ساب 
عليا  �سهادة  يحمل  الذي  اجلزائري 
على  الإعالم،  يف  »ال�سوربون«  من 
ممر�سة فرن�سية �سابة. وكان الإثنان 
لهما  وحدد  الزواج  بطلب  تقدما  قد 
اجلاري،  ال�سهر  من   22 يف  موعد 
العري�ش  بت�سفري  قرار  �سدور  لكن 

من فرن�سا دفع ال�سلطات البلدية اىل 
تقدمي موعد الزواج ل�ستباق الطرد.

الذي  املدين  ال�سجل  موظف  وكان 
املدعي  اأبلغ  قد  الزواج  ملف  ت�سّلم 
القانونية  غري  بالو�سعية  العام 

خ�سية  الطلب،  ل�ساحب 
النوع  من  الزواج  يكون  اأن 
�سكلي  زواج  اأي  »الأبي�ش«، 
اأوراق  ملجرد احل�سول على 
لكن  لالإقامة.  ر�سمية 
حتقيقات ال�رصطة اأثبتت اأنه 
به  �رصح  ح�سبما  حقيقي، 
�سيمون  العري�ش،  حمامي 
مرياييت. ورغم ذلك، اتخذ 
قرارًا  املنطقة  �رصطة  مركز 
بالطرد من البالد. وجاء يف 
القرار اأن الطالب اجلزائري 
بتاأ�سرية  فرن�سا  اىل  دخل 
لإقامة ق�سرية حمددة املدة، 
منذ  ران�ش  مدينة  يف  و�سكن 
ومل  املا�سي  )اآب(  اأغ�سط�ش 
اإجراءات  متابعة  يحاول 
القانوين،  و�سعه  تعديل 
الحتجاز  قيد  و�سع  قد  كان  ولهذا 
األغت  اأن  اإىل  اأيام  خلم�سة  الداري 
حمكمة ال�ستئناف جتديد احتجازه.

اأكرث من 400 األف اأمريكي ميوتون ب�سبب التدخني جزائري يستبق قرار طرده.. بالزواج من فرنسية
�سنويًا

ميوتون  اأمريكي  443األف  اأن  حديثة  درا�سة  وجدت 
التدخني  اأو  التدخني  اإما ب�سبب  �سنويًا ب�سكل مبكر 
�سجائر  من  املحرتق  للتبغ  تن�سقهم  جراء  ال�سلبي 

غريهم.
الأمرا�ش  مراقبة  مراكز  اأ�سدرته  تقرير  وبح�سب 
443األف  تويف  املتحدة  الوليات  يف  والوقاية 
خالل  ال�سلبي  التدخني  اأو  التدخني  ب�سبب  اأمريكي 

الفرتة ما بني 2000و
اأن الوفيات الناجتة عن  اإىل  التقرير  2004.واأ�سار 
التدخني ب�سقيه العادي وال�سلبي مل يتجاوز 438األفًا 
خالل الفرتة ما بني عام 1997و 2001، وباأن الأموال 
التي اأنفقت على الأمرا�ش التي لها عالقة بالتدخني 

بلغت 96مليار دولر خالل الفرتة ما بني 2001و
القت�سادية  الأعباء  اأن  اإىل  التقرير  2004.وخل�ش 
التي ي�سببها التدخني والأمرا�ش الناجتة عنه تكلف 

الوليات املتحدة حوايل 193مليار دولر �سنويًا

ب�سبب  حذاءه  يفقد  الإ�سباين  الوزراء  رئي�ش 
ال�سحافيني

وقع رئي�ش الوزراء الإ�سباين خو�سيه لوي�ش ثاباتريو 
الي�رصى  حذائه  فردة  فقد  اإذ  �سحايف  تطفل  �سحية 
الذين كانوا  ال�سحافيني وامل�سورين  نتيجة تدافع 
يالحقونه يف اأحد ممرات مبنى الربملان خالل جل�سة 
الأربعاء، ملناق�سة  اأم�ش  من  اأول  م�ساء  برملانية، 

م�رصوع امليزانية لعام 2009.
عن  البتعاد  الإ�سباين  الوزراء  رئي�ش  حماولت 
ب�سوت  لهم  قال  عندما  بالف�سل،  باءت  مالحقيه 
م�سموع وهو يبت�سم: »لقد جعلتموين اأفقد حذائي«. 
واأبرزت و�سائل الإعالم املحلية ما حدث لثاباتريو، 
واأ�سارت اإىل اأن رئي�ش الوزراء فقد حذاءه لدى تعرثه 
نفاه  ما  وهو  الربملان،  مبنى  داخل  �سريه  اأثناء 
ثاباتريو متامًا منحيًا باللوم على رجال ال�سحافة 

والإعالم وامل�سورين.

فتاة اأمريكية تقا�سي طبيب اأ�سنان �سوه ثدييها

العمر يف دعوى  18من  ال  اأمريكية يف  �سابة  زعمت 
رفعتها �سد طبيب اأ�سنان ان الأخري ف�سل يف جراحة 
قبل  �سياتل  يف  اأجرتها  التي  ثدييها  حجم  ت�سغري 

3�سنوات.
واأفادت �سحيفة "�سياتل بو�ست اإنتلجن�رص" الأمريكية 
ان الفتاة، التي مل يتم الك�سف عن هويتها، اتهمت 
طبيب الأ�سنان وجراح الفم توما�ش لين يف حمكمة 
مقاطعة كينغ العليا باإجراء جراحة فا�سلة وت�سويه 

�سكل ثدييها.
غرين�سرتيت  باتري�سا  الفتاة  حمامية  وزعمت 
العام  يف  الثدي  حجم  تقلي�ش  جراحة  نتائج  ان 

2005تركت موكلتها يف و�سع ه�ش عاطفيًا.
وقالت غرين�سرتيت "نتيجة للجراحة التي خ�سعت 
يتعلق  ما  لكل  جدًا  واعية  الفتاة  اأ�سبحت  لها، 

بج�سمها".
هذه  على  فرد  فيتزر  �ستيف  الطبيب  حمامي  اأمام 
املزاعم قائاًل ان لين اأعلم الفتاة واأهلها باملخاطر 

التي ترتتب عن عمليات كهذه.

واأ�سارت ال�سحيفة اإىل ان لين يقدم خدمات جراحية 
لكنه  املجال  هذا  يف  درو�سًا  اأخذ  بعدما  جتميلية 

لي�ش متخ�س�سًا بها.
واأو�سحت ال�سحيفة ان هذه الدعوى تعترب الأحدث 
بني �سل�سلة من 10دعاوى رفعت �سد الطبيب البالغ 
من العمر 55�سنة، مع العلم انه �سبق وتلقى توبيخًا 

ر�سميًا بعد وفاة اأحد مر�ساه.
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غ�سيل االأواين يوؤثر على الهرمونات الذكرية

ت�سيكي  بحث  اأكد 
ممار�سة  اأن 
لغ�سيل  الرجل 
املنزلية  الأواين 
على  �سلبًا  يوؤثر 
ت  نا مو لهر ا
وبالتايل  الذكرية 
احليوانات  يهدد 
لدى  املنوية 

الرجال.
الأ�ستاذ  وذكر 
الت�سيكي  الطبيب 
�سوبوكا  الي�ش 

قام  الذي  العلمي  البحث  اأن  العقم  املتخ�س�ش مبعاجلة 
الأواين حتول  ت�ستخدم يف غ�سيل  التي  املواد  اأن  اأكد  به 
ت�سكل  الذي يعوق  الأمر  اأنثوية  اإىل  الذكرية  الهرمونات 
احليوانات املنوية بنوعية جيدة ت�سمح لحقًا باحلمل.
واأ�ساف البحث اأن الهرمونات الذكرية تتاأثر �سلبًا اأي�سًا 
باحلالة النف�سية للرجل والتدخني م�سريًا اإىل اأن العامل 

الأخري يخف�ش نوعية احليوانات املنوية بن�سبة الثلث. 

البقالوة بالف�ستق

 املقادير: 
 كوب ف�ستق حلبي "مفروم"

 ملعقتان كبريتان �سكر ناعم
 باكيت عجينة بقالوة جاهزة

 150 جرام من �سمن نباتي
مقادير القطر:

 كوب �سكر
ثالثة اأرباع كوب ماء

 ملعقة كبرية ع�سري ليمون طازج

طريقة التح�سري:
-1 ي�سخن الفرن بدرجة 230م، )450ف(.

-2 تهياأ احل�سوة حيث يخلط الف�ستق املفروم وال�سكر.
-3 تزيت �سينية ال�سواء ثم تفر�ش بن�سف ورق العجني 
تر�ش  ثم  وال�سمن  الفر�ساة  بوا�سطة  طبقة  كل  تزييت  مع 
ثم  ومن  الأول  الن�سف  من  الأخرية  الطبقة  فوق  احل�سوة 
تغطى بالن�سف الثاين من ورق العجني وبالطريقة نف�سها 
تقطع على  �سكني حادة  وبوا�سطة  كل طبقة.  تدهن  حيث 

اأ�سكال معينة "اأي �سكل البقالوة".
-4 تو�سع يف الفرن ملدة 10 دقائق ثم تقلل احلرارة اإىل 

190م، 375ف اأو حتى ت�سبح ذهبية اللون.
وي�سخن  والليمون  واملاء  ال�سكر  بخلط  القطر  يعمل   5-
حتى  احلرارة  وتقلل  يغلي  حتى  التحريك  مع  اخلليط 

ي�سبح �سائاًل كثيفًا.
-6 بعد اأن تن�سج البقالوة وتخرج من الفرن وتربد قلياًل 

ير�ش فوقها القطر ومن ثم تقدم باردة اأو دافئة.

20 العائلة ف�ضاء 

الزوجة الذكية هي الزوجة املحبوبة 
زوجها  بارتباط  حتظى  تظل  التي 
على  قدرته  وعدم  لها،  وحبه  بها 
ال�ستغناء عنها  اخلالفات الزوجية 
اأمر ل مفر منه، فالتفاعالت اليومية 
تفرزها،  اأن  بد  ل  الزوجني  بني 
عالمة  اخلالفات  تلك  تكون  اأحيانا 
وحيويته  الزواج  �سحة  على 
ناقو�ش اخلطر  تدق  اأخرى  واأحيانا 
عائلية  كارثة  اقرتاب  من  حمذرة 
متاما.  الزواج  بانهيار  تنتهي  قد 
تتحكم  اأن  الذكية  للزوجة  وميكن 
يف  يدور  لتجعله  ال�رصاع  اإدارة  يف 
دائرة احلب والحرتام دون اأن يفلت 

الزمام منها.
وكلما كانت الزوجة تتحلى بالذكاء 
احل�ش  يعني  الذي  ـ  العاطفي 
الجتماعية  واملهارة  املرهف 
والقدرة على �سبط النف�ش وتوجيه 
الآخرين  مع  والتعاطف  النفعال 
يف  منبهًرا  جناًحا  اأحرزت  كلما  ـ 
العالقة الزوجية ب�سفة خا�سة ويف 

عالقتها الجتماعية عموًما.
الزوجة  هي  الذكية  الزوجة 
املحبوبة التي تظل حتظى بارتباط 
زوجها بها وحبه لها، وعدم قدرته 
يرجع  وهذا  عنها،  ال�ستغناء  على 
اإىل ما متثله يف حياته من م�ساندة 
للنجاح  حمفز  وعامل  نف�سي  ودعم 
ويرجع  الأزمات  عند  حنون  و�سدر 
حياة  يف  ت�سيعه  ما  اإىل  ا  اأي�سً
عائلتها من تفاوؤل واأمل وطماأنينة، 
اإنها الروح املرهفة التي يلجاأ اإليها 
التعاطف،  اإىل  الزوج عندما يحتج 
دائًما  الأبناء وت�سكل  ويلتف حولها 
يف  التوازن  وحمور  الرتكاز  نقطة 

الأ�رصة كلها.
الزوجية،  اخلالفات  مو�سوع  كان 

يف  جومتان  جون  د.  اهتمام  حمل 
وهو  ـ  يديره  الذي  الأبحاث  معمل 
ـ  وا�سنطن  جامعة  يف  نف�سي  طبيب 
عن  تف�سيلي  بحث  اأهم  اأجرى  حيث 
العوامل التي �ست�ساعد على ا�ستمرار 
يف  زوجني  بني  العاطفي  الرتباط 
زواج ناجح، واأ�سباب انهيار وتف�سخ 
الروابط بني الزوجني يف الزيجات 
املهددة بالف�سل، و�سنعر�ش نتيجة 
باملثابرة  ات�سمت  التي  اأبحاثه 

والعمق.
قب�سة  من  التحرر  للزوجة  وميكن 
ـ  بر�سدها  امل�سمومة  الأفكار  هذه 
بوعي واإدراك ـ وعدم ت�سديقها وبذل 
العقل  فيه  ي�سرتجع  متعمد  جمهود 
�سواهد ومواقف واأحا�سي�ش ت�سكك يف 

�سحة هذه الأفكار امل�سمومة.
هذا  توقف  اأن  للزوجة  ميكن  مثال 
اأثناء �سعورها ب�سخونة  التفكري يف 
اللحظة، فبدًل من اأن تقول لنف�سها 
اإنه مل يعد يهتم بي ـ اإنه هكذا دائما 
اأناين ..اإلخ. تتحدى هذه امل�ساعر 
وتتذكر عددا من مواقف زوجها التي 
مب�ساعرها  ال�سديد  الهتمام  تعني 

�سيتغري  ذلك  فعلت  فاإذا  وحقوقها، 
تفكريها، ويقول ل�سان حالها ح�سن، 
اإنه يبدي اهتمامه بي اأحياًنا، على 
م�سايقتي  من  الآن  فعله  مما  الرغم 
وعدم مراعاة �سعوري، ول ميكن اأن 
اأن�سى ما يتحلى به من �سفات كرمية 
اأو اأغفل اأنه اأبو اأولدي، وهل يل اأن 
اأنكر حبه وحنانه ورعايته لأ�رصتنا 
وتعبه من اأجلنا وهكذا تفتح ال�سيغة 
الباب لإمكانية  الأخرية بتداعياتها 
اإيجابي للم�سكلة.  اإىل حل  الو�سول 
الغ�سب  فتثري  الأوىل  ال�سيغة  اأما 

وال�سعور بجرح امل�ساعر.
الناجح  الزواج  اأ�سا�ش  فاإن  واأخرًيا: 
هو احلب والحرتام، والزوجة التي 
وهبها الله الفطنة والكيا�سة تتمتع 
وم�سبعة،  ثرية  اإيجابية  بعالقات 
وتكون هي القلب الدافئ امل�سع يف 
اأ�رصتها، اإنها اإن�سانة اإيجابية متلك 
القدرة على التاأثري والإقناع وتت�سم 
بالثقة  وتوحي  والتزان  بالهدوء 
والطماأنينة اكرث من الرجل، فلذلك 
با�سنانها  العائلة  مي�سك  من  هي 

وهي من تهدمها.

 دليل املرأة الذكية حلل اخلالفات الزوجية

لـكن  لتدرك  غاية  النا�ش  ر�ساء 
�ساأنها  من  نقاط  اتباع  حماولة 

بلوغ نوع من احلب و الحرتام :
الله  بني  و  بينكي  ما  *اأ�سلحي 
بني  و  بينكي  ما  الله  ي�سلح 

الآخرين
الآخرين  مكان  نف�سكي يف  *�سعي 
حتبني  ما  الكالم  من  ا�سمعيهم  و 

اأ ت�سمعينه
اأن  حتبني  مبا  معهم  ت�رصيف  و 

يعاملكي به الأخرين
عند  خا�سة  و  دائما  *ابت�سمي 
الأحداث  و  ال�سعبة  املواقف 

املخيفة
عند  هدوئكي  على  *حافظي 
و�سيته  تدكري  و  �ستفزاز  ال 

امل�سطفى:
"ل تغ�سب،ل تغ�سب ،ل تغ�سب".

و  �سغرت  ان  و  اجلميلة  *الهدية 

ان  و  ااآخرين  مل�ساعدة  امل�سارعة 
قلت

بناء  و  القلوب  ك�سب  �سائل  اأهم  من 

بني  طيبة  عالقة 
النا�ش.

ال�سالم و رد  *اف�ساء 
التحية باأح�سن منها 

مفتاح القلوب
و  بالوعد  *الوفاء 
�سدق احلديث يجعل 

الخرين يحبونكي
طة  لب�سا ا ، م لكر ا *
يف  التكلف  عدم  و 
يك�سبكي  التعامل 

احتام غريكي
ال�سخ�سية  *النظافة 
و  الفم  و  البدن  يف 
الأناقة  و  امللب�ش 

غري املبالغ فيها
املتعامل  يريح  الرائحة  طيب  و 

معكي و ل ينفرهم ةمنكي....

كيف تكسبني قلوب النـاس

العائلة ف�ضاء 

املطبخ عامل 
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 IOÉ«≤dG »a ô£N »dÉ©dG Ö©µdG ..»¡ÑàfG
 

 IOÉ«b  ~æY ‹É◊G  Ö©µdG  ájòMCG  øj~Jôj  ÚM ø¡JÉ«ëH ¿ôWÉîj AÉ°ùædG  ¿CG  øY áãj~M á«fÉ£jôH  á°SGQO  âØ°ûc
 »∏jO áØ«ë°U É¡éFÉàf äöûfh ÚeCÉà∏d "Ó«°T" ácöT É¡JôLCG »àdG á°SGQ~dG ä~Lh ~≤a .IQÉ«°ùdG
 áÑ°SÉæe ÒZ ájòMCG øj~Jôj ø¡fCÉH øaÎYG äGQÉ«°S ¿~≤j AÉ°ùf 5 πc ÚH øe 4 ¿CG ,¢ùjÈ°ùcEG

 øj~Jôj »FÓdG AÉ°ùædG ¿CG ¤EG á°SGQ~dG äQÉ°TCG ,¿CÉ°ûdG Gò¡Hh .IQÉ«°ùdG Oƒ≤e AGQh ø¡°Sƒ∏L ~æY
 AG~JQG ≈∏Y AÉ°ùædG âãM Gòd ,ø¡JGQÉ«°S ≈∏Y Iô£«°ùdG ‘ áHƒ©°U ¿~éj áWÉ£ædG ájòMC’G

 ¿ƒ«∏e  11.5  ¿CG  á°SGQ~dG  äôcPh  .IOÉ«≤dG  ~©≤e  ≈∏Y  ¢Sƒ∏÷G  πÑb  áë£°ùŸG  ájòMC’G
 ÒZ ájòMCG  øj~Jôj ÚM ô£î∏d øjôNB’G Ú≤FÉ°ùdGh ø¡°ùØfCG  ø°Vô©j á«fÉ£jôH ICGôeG

 øaÎYG äÉcQÉ°ûŸG AÉ°ùædG øe 75% ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,ø¡JGQÉ«°S IOÉ«b ~æY áÑ°SÉæe
 ¥’õfG  ÖÑ°ùH  Ò°S  çOÉM ‘ ´ƒbƒdG  øe øHÎbG  hCG  Ò°S  çOÉM ÍµJQG  ø¡fCÉH

 áÑ°ùf ¿CG âë°VhCG Éªc .ø¡JGQÉ«°S äÉ°ùYO â– hCG ÚH É¡bÉ°üàdG hCG ø¡àjòMCG
 ø¡fCÉH  øaÎYG  ,á°SGQ~dG  ‘  øcQÉ°T  ICGôeG  750  π°UCG  øe  25%

 øc ƒd ≈àM ø¡JGQÉ«°S IOÉ«b πÑb ø¡àjòMCG Ò«¨àH ø¡HCÉj ’
 ájòMC’G πãe IOÉ«≤∏d áÑ°SÉæe ÒZ ájòMC’G √òg ¿CÉH øaô©j

 .á«dÉ©dG Üƒ©µdG äGPh áWÉ£ædG

 ø«©dG äÉHhôµ«e ≈∏Y »° ≤J ´ƒe~dG
 

 á«ªgCG  ≈∏Y  ¿ƒ«©dG  AÉÑWCG  ~cDƒj
 øë°T  áé«àf  ç~`̀ë`̀j  …ò``̀dG  AÉ`̀µ`̀Ñ`̀dG
 πª©àa  á«°ùØædG  ä’É©Øf’ÉH  ∞WGƒ©dG
 RÉ¡÷ÉH  ájƒKÉ«ª°ùdG  õcGôŸG  åM  ≈∏Y
 O~¨∏d  äGQÉ`̀ °`̀ TEG  π°SÎa  ,»Ñ°ü©dG
 AÉîJQGh ¢VÉÑ≤f’Gh Ò° ëàdÉH á«©e~dG
 êQÉN  ´ƒe~dG  ™a~æàa  á«©e~dG  äGƒæ≤dG
 øe  É¡«≤æJh  É¡∏°ù¨àa  Ú©∏d  I~`̀¨`̀dG
 Ée  Gòg .iôNC’G  äGRGôaE’Gh äÉHhôµ«ŸG
 ¿ƒ«©dG  ¢VGôeCG  ‘  ¢üàfl  ¬«dEG  QÉ°TCG
 π°üJ  ¿CG  øµªŸG  øe  ´ƒe~dG  ¿CG  kG~cDƒe
 πFÉ°ùdÉa  ÉgÒ¡£J  ‘ ~YÉ°ùj  É‡  ∞fCÓd
 πª©J  »àdG  ìÓ`̀eC’G  ¢ ©H  ¬H  »©e~dG
 ¿CG  Éë°Vƒe  .áªëà∏ŸG  Ú©dG  º«≤©J  ≈∏Y

 IOÉŸG ™e~dG πµ°ûj PEG ,I~j~Y ~FGƒa AÉµÑ∏d
 Ωƒ«°SÉJƒÑdÉH »æZ ƒgh ΩO äÉjôc OƒLh ¿hO ájƒe~dG ÉeRÓÑdÉc πFÉ°S ƒgh AÉµÑ∏d á«°SÉ°SC’G
 "äÉæ«dƒHƒ∏÷G" »gh á«YÉaO á«YÉæe öUÉæY ≈∏Y …ƒàëjh -Ω~dG ‘ √õ«côJ ±É©°VCG ¬©HQCG-

 .äÉ°ShÒØdGh º«KGô÷Éc á«LQÉÿG QÉ£NC’G ~°V á°UÉNh á«YÉæŸG

 p∂àbÉW iƒà°ùe ™aôj Rƒ∏dG
 ¿CG ájò¨àdG AGÈN ~cDƒj ,º°ù÷Gh áë°ü∏d Rƒ∏dG É¡jƒëj »àdG I~j~©dG ~FGƒØdG ¤EG áaÉ°VEG 
 ÚJhÈdG á£∏N π° ØH º°ù÷G ‘ ábÉ£dG iƒà°ùe QGô≤à°SG ≈∏Y IÒÑc IQƒ°üH ~YÉ°ùj ¬dhÉæJ
 áëjöT ™e ¬æe IÒ¨°U á«ªc ∫hÉæàH AGÈÿG í°üæj Gòd  . É¡jƒàëj »àdG  á«ë°üdG ¿ƒg~dGh
 ‘ ábÉ£dÉH ∑Ohõàd áØ«ØÿG áÑLƒdG √ò¡H áfÉ©à°S’G ø°ùëà°ùjh ,âjƒµ°ùÑdG hCG  ìÉØàdG øe
 QÉ£aE’G ‘ Úà° «H hCG á° «H ∫hÉæàH AGÈÿG ∂ë°üæj ,¥ÉgQE’G áHQÉëŸh . QÉ¡ædG ∞°üàæe
 ÜQÉ–h ájƒ«◊Gh ábÉ£dÉH ∑OhõJ ¬ÑLh ≈∏Y »∏°üëàd πeÉµdG íª≤dG øe õÑN áëjöT ™e

  .  kÉ° jCG ¥ÉgQE’G

 »FGò¨dG ΩÉ¶ædÉH á£ÑJôe á«Ñ∏≤dG äÉeRC’G
 

 á«Ñ∏≤dG áeRCÓd ¢Vô©àdG ¿CG ,Î°SÉªcÉe á©eÉL øe ¿ƒãMÉH ÉgGôLCG áj~æc á°SGQO ä~cCG
 áª©WC’G ≈∏Y ~ªà©j ÉeÉ©W ¿ƒdhÉæàj …òdG ¢UÉî°TC’Éa ΩÉ©£dG á«YƒæH É≤«Kh ÉWÉÑJQG §ÑJôe
 »àdG á°SGQ~dG â¶M’ ~≤a . % 35  áÑ°ùæH á«Ñ∏≤dG äÉeRCÓd á°VôY ÌcCG á«∏≤ŸG hCG áë∏ªŸG
 äÓÑ≤ŸGh  á«∏≤ŸG  áª©WC’G  ≈∏Y  ~ªà©ŸG  »Hô¨dG  AGò¨dG  §‰  ¿CG  ,…~æc  åëH  ≥jôa  ÉgGôLCG
 »æ¨dG ΩÉ©£dG ∫hÉæJ ≈∏Y ¿h~ªà©j øjòdG ¿CG ÚM ‘ ô£NC’G ƒg Ωƒë∏dGh ¢ «ÑdGh áë∏ªŸG
  16  â∏ª°T »àdG á°SGQ~dG äQÉ°TCG ,¿CÉ°ûdG Gò¡Hh .IQƒ£N πbCG áNƒÑ£ŸGh áÄ«ædG äGhö ÿÉH
 ¢UÉî°TC’G ¿CG ¤EG , ⁄É©dG äGQÉb ∞∏àfl øe ∫hO I~Y ‘ á«Ñ∏b äÉHƒæH GƒÑ«°UCG ¢ jôe ∞dCG
 . 30%  áÑ°ùæH  á«Ñ∏≤dG  äÉeRCÓd  ¢Vô©àdG  ä’~©e  º¡j~d  π≤J  á¡cÉØdG  ¿ƒdhÉæàj  øj~dG

 ∫hO  ΩÉ¶f  ƒg  Ö∏≤∏d  á«FGò¨dG  áª¶fC’G  π° aCG  ¿EÉa  á°SGQ~dG  Ö°ùMh
 á°ü∏°U  πãe  áYƒæàe  áª©WCG  ≈∏Y  I~ªà©ŸG  É«°SBG  ¥öT

 ¿CG á°SGQ~dG â¶M’ Éªæ«H .Éjƒ°üdG äÉ`̀ eRC’G
 ‘ IÌµH Iöûàæe âfÉc á«Ñ∏≤dG
 ¿ôb  ™HQ  πÑb  á«Hô¨dG  ∫h~`̀dG
 ™°ShCG  Ωƒ«dG  É¡æµd  ¿ÉeõdG  øe

 á«eÉædG ∫h~dG ‘ GQÉ°ûàfG
 á°û«©ŸG  §‰  hõZ  ~©H

 ∂∏àd  »``̀Hô``̀¨``̀dG
 IOÉ«°Sh  ∫h~``̀ dG

  . áŸƒ©dG º«gÉØe

 ¿RƒdG ¢UÉ≤fE’ I~j~L á«ªM IAGô≤dG
 

 I~j~L á«ªëc ,ÖàµdG á«Yƒf QÉ«àNG ≈∏Y ¢Uô◊Gh IAGô≤dG ΩG~îà°SÉH áãj~M á°SGQO äOÉaCG ,áfG~ÑdG ≈∏Y AÉ° ≤dGh ~FGõdG ¿RƒdG ∞«Øîàd
 §ªædG{ èeÉfôH øª°V z∫ÉØWCÓd ∑ƒjO ≈Ø°ûà°ùe{ Ég~YCG »àdG ,IOh~ëŸG á°SGQ~dG â∏ª°T ~bh .äGÒ¨°üdG äÉ«àØdG ¿GRhCG ∞«Øîàd áMÉàe
 IAGôb áYƒªéŸG øe ¿ƒãMÉÑdG Ö∏Wh .kÉeÉY 13h 9 ÚH Ée øgQÉªYCG ìhGÎJh áfG~ÑdG IôgÉX øe ÚfÉ©j IÉàa 31 ,ô¡°TCG áà°S i~e ≈∏Y z»°û«©ŸG
 äÉ≤jÉ° eh ádõ©dGh  ¢ùØædÉH  á≤ãdG  OÉ≤àaG  øe áfG~ÑdG  øe IÒ¨°U IÉàa  IÉfÉ©e  ∫ƒM Qh~J  »àdG  ,Lake Rescue "IÒëÑdG  PÉ≤fEG"  ájGhQ
 ¬KG~MCG ∫hÉæàJ ’ …òdG ,"¢ùjQÉH ‘ äƒdQÉ°T" ÜÉàc IAGôb ≈∏Y IÒ¨°U IÉàa 33 øe áØdDƒe á«fÉK áYƒª› âÑµfGh .É¡ªéM AGôL É¡JÉ≤«aQ
 »JGƒ∏dG ÚàYƒªéŸG ¿CG ¿ƒãMÉÑdG ~Lhh .ÚHÉàµdG øe …CG IAGôb IÉàa 17 øe áfƒµe ,áãdÉK áYƒª› ÖdÉ£J ⁄h ,•ôØŸG ¿RƒdG øe IÉfÉ©e …CG
 ¢SÉ«b öTDƒe øe" ÌcCG ä~≤a ¤hC’G áYƒªéŸG ¿CGh ¿RƒdG ¢ ©H ¿~≤a ,IAGô≤dG ‘ ΩÉ©dG ∞°üf i~e ≈∏Y ä~àeG »àdG QÉÑàN’G IÎa Ú° b
 ¿EÉa ,èeÉfÈdG AÉæKCG ä~≤a »àdG á∏«∏≤dG ¿GRhC’G á«ªc øe ºZôdG ≈∏Yh .IÒNC’G áYƒªéŸGh á«fÉãdG áYƒªéŸÉH áfQÉ≤e ,(BMI) "º°ù÷G á∏àc
 ,ÉeÉY 13h á©°SÉàdG ÚH Ée ø°S ‘ äÉ«àØ∏d zº°ù÷G á∏àc ¢SÉ«b öTDƒe{ ¿CG Éª∏Y ,»ªcGôJh º¡e ÉgÒKCÉJ ¿CG ¤EG GhQÉ°TCG ÚãMÉÑdG

.19 ¤EG 16 ÚH Ée »g ,á«ë°U ¿GRhCÉH ø©àªàj »JGƒ∏dG

 ô£N á«≤∏à°ùe pâfCGh AGh~dG ∫hÉæJ
 ..∂àë°U ≈∏Y

 
 ™°Vh ‘ ájhOC’G ∫hÉæJ øe á«fÉŸC’G ádOÉ«°üdG á«©ªL äQòM ,∂àë°U ≈∏Y kÉXÉØM
 âë°üf Gòd .Ωƒ©∏ÑdÉH AGh~dG øe ÉjÉ≤H ¥É°üàdG ‘ ÖÑ°ùàj ~b ∂dP ¿CG I~cDƒe AÉ≤∏à°S’G
 Î∏∏e 100 ™e ±ƒbƒdG hCG ¢Sƒ∏÷G ™°Vh ‘ AGh~dG ä’ƒ°ùÑc hCG ¢UGôbCG ∫hÉæàH á«©ª÷G
 AGh~dG ™e √É«ŸG øe á«aÉc ÒZ áYôL ∫hÉæJ ¿CG á«©ª÷G âë°VhCGh .πbC’G ≈∏Y √É«ŸG øe
 AÉ°û¨dÉH IQÉ°V ájhOC’G øe ÉgÒZh ájƒ«◊G äGOÉ° ŸGh Ω’BÓd áæµ°ùŸG ájhOC’G π©éj ~b
 ’ hCG ™∏ÑdG ‘ äÓµ°ûe º¡j~d øjòdG ≈°VôŸG á«©ª÷G âë°üf Éªc .Ωƒ©∏Ñ∏d »WÉîŸG
 ,¥ƒë°ùe πµ°T ‘ ájhOC’G ∫hÉæJ á«fÉµeEG ‘ º¡FÉÑWCG IQÉ°ûà°SÉH ±ƒbƒdG ¿ƒ©«£à°ùj
 ÒKCÉJ  ádÉ©ØdG  IOÉª∏d  ¿ƒµj  ¿CG  ‘  ÖÑ°ùàj  ~b  ¥ƒë°ùe  πµ°T  ‘  AGh~dG  ∫hÉæJ  ¿CG  ’EG

 .I~©ŸG AÉ°û¨H ö j ~b ¬fCG Éªc ,É¡æe ¢Vô¨dG øY ∞∏àfl

 ´Éæb p∂«dEG ..á«aÉ°U Iô°ûÑd
 »©«ÑW ô«°û≤J

 ™æÁh  AGOƒ°ùdG  ¢ShDhôdG  ádGREGh  ΩÉ°ùŸG  á«≤æJ  ≈∏Y ~YÉ°ùj  »©«ÑW ´Éæb  øY ÚãëÑJ  pâæc GPEG
 : á«©«Ñ£dG áØ°UƒdG √òg π«ªéàdG AGÈN p∂d Ω~≤j ,IöûÑ∏d ¿RGƒàdG ~«©jh QƒãÑdGh ∞∏µdG Qƒ¡X

:äÉfƒµŸG
.¿ƒë£ŸG ¥~æÑdG øe ¿Éà≤©∏e -
.πÑ÷G π«∏cEG øe ¿Éà≤©∏e -

.π°ù©dG øe ¿Éà≤©∏e -
.OQh AÉe á≤©∏e -

: á≤jô£dG
 AÉeh  πÑ÷G  π«∏cEGh  π°ù©dG  ™e  ¥~æÑdG  §∏îj

 ∞°üf I~Ÿ ∑Îjh IöûÑdG  ≈∏Y ™°Vƒjh OQƒdG
 πª©à°ùjh  ,∞°ûæjh  AÉŸÉH  ∞¶æjh  áYÉ°S

 .ô¡°ûdG ‘ ÚJôe öû≤ŸG Gòg

 á¡cÉØdG
 áªFÉb Q~°üàJ
 ájôë°ùdG ábÉ°TôdG
 
 R~«d á©eÉéH ájò¨àdG AGÈN ~YCG  
 ábÉ°TôdG ≥≤– ájòZC’G øe áªFÉb á«fÉ£jÈdG
 É¡«∏Y OÉªàY’G …ODƒj ÉÃQ É¡fCG ¿h~≤à©j Éªc
 πµ°ûH OGôaC’G IÉ«M ádÉWEGh §«°ûæJ ≈∏Y
 √òg º¶©e ¿CG ¤EG AGÈÿG Ò°ûjh  . ®ƒë∏e
  á¡cÉØdGh äGhGö ÿG øe »g áª©WC’G
 á«FGòZ IOÉe  20  ≈∏Y áªFÉ≤dG ~ªà©J å«M
 ±ô©J á«©«ÑW ájhÉª«c OGƒÃ á«æZ á«°SÉ°SCG
 áYƒªéÃ I~«Wh á∏°U äGP õdƒæ«Ø«dƒH º°SÉH
 ájÉª◊G É¡æ«H øe »àdG á«ë°üdG ~FGƒØdG øe
 G~¡Hh  . Ö∏≤dG ¢VGôeCÉH áHÉ°UE’G ô£N øe
 "R~«d" á©eÉéH ÚãMÉÑdG ~MCG ~cDƒj ,¿CÉ°ûdG
 áªFÉ≤dG ‘ áLQ~ŸG á«FGò¨dG OGƒŸG ¿CG
 á«∏ªY AÉ£HEG ≈∏Y πª©J I~YGƒdG ájôë°ùdG
 ≥jôW øY áNƒî«°ûdG á∏Môe ¤EG ∫ƒ°UƒdG
 QGöVC’G øe ÉjÓÿG ájÉªM ≈∏Y I~YÉ°ùŸG
 , âbƒdG Qhôe ™e ç~– »àdG á«©«Ñ£dG
 ¢ü≤f øe äQòM äÉ°SGQ~dG ¿CG ¤EG Éàa’
 AGôL øe AGò¨dG ‘ ∫ƒæ«Ø«dƒÑdG äÉÑcôe
 ôeC’G ƒgh äGhGö ÿGh ¬cGƒØdG ∫hÉæJ á∏b
 ¢VGôeC’ÉH áHÉ°UE’G IQƒ£N øe ~jõj …òdG
 ,ìÉØàdG ájôë°ùdG áªFÉ≤dG πª°ûJh  . áæeõŸG
 …É°ûdG ,áæcG~dG ¬J’ƒµ«°ûdG ,…ÈdG äƒàdG
 ,äƒàdG ,¥ƒbÈdG ,ñƒÿG ,∫É≤JÈdG ,ö NC’G
  . ádhGôØdGh ïfÉÑ°ùdG ,π°üÑdG ,ôªMC’G Öæ©dG
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 …OÉ`̀°`̀T{h  zø°ùM  ~`̀ª`̀MCG{  πé°Sh
 ,»∏gC’G  ‘~`̀g  AGõ`̀L  á∏cQ  øe  z~ªfi
 zÓ«YÉª°ShG ÉHÉH{h (zÉæ«°S’ ËôµdG ~ÑY{h
 ~b  »∏gC’G  ¿Éch  ,zQƒÑ°S  ¿ƒJƒc{  ‘~g
 Ö≤∏dG  ƒgh ,IôgÉ≤dG  ‘ ÉHÉgP z2-0{ RÉa
 ºbôdÉH OôØfÉa ¬îjQÉJ ‘ »∏gCÓd ¢SOÉ°ùdG
 á≤HÉ°ùŸG  ‘  ÜÉ≤dC’G  O~Y  ‘  »°SÉ«≤dG
 1982  ΩGƒ`̀ YCG  ~©H  á≤jô©dG  á«≤jôaC’G

.2006h 2005h 2001h 1987h

Ö≤∏dG IOÉ©à°SG
 ¥ƒÑ°ùe  ÒZ  GRÉ`̀‚G  »∏gC’G  ≥≤Mh
 É¡Ñë°S Ée~©H ájQÉ≤dG IOÉjôdG OÉ©à°SG å«M
 ¬«∏Y RƒØdÉH »°ùfƒàdG »∏MÉ°ùdG ºéædG ¬æe
 ΩÉ©dG  »FÉ¡ædG  Qh~`̀ dG  ÜÉ`̀ jEG  ‘  z3-1{
 »eÉY …öüŸG ≥jôØdG ¬dÉf Ée~©H »°VÉŸG
 »°SÉ«≤dG  ºbôdÉH  OôØfGh ,2006h 2005
 ájQÉ≤dG  á≤HÉ°ùŸG  ‘  ÜÉ`̀≤`̀dC’G  O~`̀Y  ‘

 ™e  É«dÉM  ¬ª°SÉ≤àj  ¿Éc  …òdGh  á≤jô©dG
 .∂dÉeõdG  …~«∏≤àdG  ¬ÁôZh  √QÉL  ¬æWGƒe
 √ôj~e  IOÉ«≤H  »∏gCÓd  ™HGôdG  Ö≤∏dG  ƒgh
 Éª∏Y  ,z¬jRƒL  πjƒfÉe{  ‹É¨JÈdG  »æØdG
 á≤HÉ°ùŸG »FÉ¡f ¢VÉN …ôgÉ≤dG …OÉædG ¿CÉH
 ∫hCG  ¿CÉH  Éª∏Y  ¬îjQÉJ  ‘  áæeÉãdG  Iôª∏d

.ÉeÉY 26 πÑb âfÉc ¬HÉ≤dCG

 »a ∑QÉ°ûj Iôe ådÉãd
áj~fCÓd ºdÉ©dG ¢SCÉc

 ¢SCÉc  ‘  √~LGƒJ  »∏gC’G  øª°Vh
 ¿ÉHÉ«dG  É¡Ø«° à°ùJ  »àdG  áj~fCÓd  ⁄É©dG
 ∂dPh  πÑ≤ŸG  Èª°ùjO  20  ¤EG  12  øe
 IÒNC’G  á©HQC’G  ΩGƒYC’G  ‘ áãdÉãdG  Iôª∏d
 2005  »eÉY  ÉgQÉªZ  ¢VÉN  Ée~©H
 ≈∏Y  √Rƒa  ~©H  ÉãdÉK  πM  Ée~æY  2006h
 π£H  »µ«°ùµŸG  zƒµ«°ùµe  …O  ÉcÒeCG{

 ~j~–  IGQÉÑe  ‘  z2-1{  z±ÉcÉµfƒµdG{
 »∏gC’G  ™aQh  ,™HGôdGh  ådÉãdG  øjõcôŸG
 13  ¤EG  ájQÉ≤dG  ÜÉ`̀≤`̀dC’G  øe  √~«°UQ
 äGôe 6 ∫É£HC’G á£HGQ á≤HÉ°ùe ~©H ÉÑ≤d
 2005h 2001h 1987h 1982 ΩGƒYCG
 4  á«≤jôaE’G  ¢ShDƒµdG  ¢SCÉch  2006h
 1986h  1985h  1984  ΩGƒ`̀YCG  äGôe
 3  á«≤jôaE’G  ôHƒ°ùdG  ¢SCÉµdGh  1993h

.2006h 2002 ΩGƒYCG äGôe

 á«≤jôaEG IGQÉÑe 214
»∏gC’G ~«°UQ »a

 ä’ƒ£ÑdG  ‘  √QGƒ°ûe  »∏gC’G  CG~Hh
 ¿B’G  ≈àM  ¢VÉNh  1976  ΩÉY  ájQÉ≤dG
 äÉ≤HÉ°ùŸG  ∞∏àfl  ‘  IGQÉ`̀Ñ`̀e  214
 á≤HÉ°ùe  ‘  IGQÉÑe  162  É¡æ«H  á«≤jôaC’G
 ‘  É¡dÓN  RƒØdG  ≥≤M  ∫É£HC’G  á£HGQ
 zÉ¡LQÉN 16h öüe ‘ 67{ IGQÉÑe 83
 35h öüe ‘ 9{IGQÉÑe 44  ‘ ∫OÉ©Jh
 öüe ‘ 5{ IGQÉÑe 35 öùNh zÉ¡LQÉN
 »∏gC’G  ƒÑY’  πé°Sh  ,zÉ¡LQÉN  30h
 ºgÉeôe πNOh öüe ‘ 199 Éa~g 258

 .Éa~g  118

 áj~fC’G IOƒY
 á«fhô«eÉµdG

 zQƒÑ°S  ¿ƒJƒc{  π°ûa  ,πHÉ≤ŸG  ‘
 ‘  ¬d  ∫hC’G  …QÉ≤dG  Ö≤∏dG  RGô``MEG  ‘
 ¤hC’G  Iôª∏d  É¡«a  ∑QÉ°T  »àdG  á≤HÉ°ùŸG
 ¤EG  Ö≤∏dG  IOÉ`̀YEG  ‹ÉàdÉHh  ,1998  ΩÉY
 Ée~æY  ÉeÉY  28  ÜÉ«Z  ~©H  ¿hÒeÉµdG
 ,1982  ΩÉY  z…~fhÉj  ¿ƒfÉc{  ¬H  ê qƒJ
 ÊhôeÉc ≥jôa ôNBG  ¿Éc ÒNC’G  ¿CÉH  kÉª∏Y
 .ájQÉ≤dG  á≤HÉ°ùª∏d  »FÉ¡ædG  Qh~dG  ≠∏Ñj

 áª≤dG  øY  á«fhÒeÉµdG  áj~fC’G  ÜÉ«Zh
 ≥dCÉJ  ™e  ≥aGôJ  á«≤jôaE’G  äÉ≤HÉ°ùŸG  ‘
 ‘  ácQÉ°ûŸG  ≈∏Y  ÜCGO  …ò`̀dG  ÖîàæŸG
 ΩÉY ¤hC’G IôŸG òæe ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f
 Ö≤∏dÉH  ¬éjƒàJ  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,1980

.2002h 2000h 1988 ΩGƒYCG …QÉ≤dG

IGQÉÑªdG äÉjôée
 ÊhÒeÉµdG ≥jôØ∏d Iô£«°ùdG âfÉch
 ∂Hôj  ôµÑe  ±~g  øY  ÉãëH  ájG~ÑdG  òæe
 ÜÉë°UCG ®ƒ¶M Rõ©jh »∏gC’G äÉHÉ°ùM
 øjò∏dG Úa~¡dG ¥QÉa ¢ jƒ©J ‘ ¢VQC’G
 »∏gC’G  ¿CG  ~«H  ,ÜÉgòdG  IGQÉÑe Éª¡H öùN
 ¿ƒJƒc{ »ÑY’ ¢SÉªM ¢üàÁ ∞«c ±ôY
 ~«÷G  »YÉa~dG  ¬ª«¶æJ  ∫ÓN øe  zQƒÑ°S
 ~ÑY  Ò`̀eCG{  ≥dCÉàŸG  √Éeôe  ¢SQÉM  IOÉ«≤H
 ≥jôØ∏d  á°Uôa  ô£NCG  âfÉch  ,z~«ª◊G
 Ée~æY  20  á≤«b~dG  ‘  ÊhÒ`̀eÉ`̀µ`̀dG
 Ég~©HCG  ájƒb  Iôc  zÓ«YÉª°ShG{  ≥∏WCG
 Q~gCGh .áYGÈH z~«ª◊G ~ÑY ÒeCG{ ¢SQÉ◊G
 ìÉààa’  á«ÑgP  á°Uôa  zÓ«YÉª°ShG{
 á«æcQ á∏cQ øe Iôc ¬«≤∏J ~©H π«é°ùàdG
 ¬°SCGôH  É¡©HÉàa  zÉæ«°S’  Ëôc{  É¡d  iÈfG
 ¬eÉeCG  ´öûe  ≈eôŸGh  áÑjôb  áaÉ°ùe  øe
 .32  á≤«b~dG  ‘  çÓãdG  äÉÑ°ûÿG  êQÉN
 Ö°SÉæe â«bƒJ ‘ z~«ª◊G ~ÑY{ πN~Jh

 zƒ∏«eÉc  GOhhGO{  ΩÉ`̀eCG  øe  Iôc  OÉ©HE’
 á≤«b~dG  ‘  á«æcQ  á∏cQ  ôKEG  ôé«ædG  øe
 Ω~≤àdG  íæe ‘ zø°ùM ~ªMCG{  í‚h .33
 ≈∏Y  á«°VôY  Iôc  ≈≤∏J  Ée~æY  »∏gCÓd
 É¡©HÉàa  záµjôJ  ƒHCG{  øe  ÖgP  øe  ≥ÑW
 ¢SQÉ◊G ÚÁ ≈∏Y áÑjôb áaÉ°ùe øe √Éæª«H
 á≤«b~dG  ‘ ôé«ædG  øe  z‹É°SÉc  GOhhGO{
 zø°ùM ~ªMCG{  `d  ÊÉãdG  ±~¡dG  ƒgh .38
 zÉæ«°S’{  í‚h  .º°SƒŸG  Gòg  á≤HÉ°ùŸG  ‘
 øe  á«fÉãdG  á≤«b~dG  ‘  ∫OÉ©àdG  ∑GQOEG  ‘
 ájƒb  I~j~°ùJ  øe  ™FÉ° dG  ∫~H  âbƒdG
 øe á«°VôY Iôjô“ ~©H á≤£æŸG  πNGO øe
.z~«ª◊G ~ÑY{ ¢SQÉ◊G ÚÁ ≈∏Y zƒ∏«eÉc{

 áHô°V íæªj z…Oƒª«M{
89 O »a »∏gCÓd AGõL

 ‘  ¬Jô£«°S  zQƒÑ°S  ¿ƒJƒc{  ™HÉJh
 zh~fƒÑe  ¿ÉØ«à°S{  OÉch  ÊÉãdG  •ƒ°ûdG
 ¢VQC’G  ÜÉë°UC’  ÊÉãdG  ±~¡dG  ∞«° j
 ~«H  ,á≤£æŸG  πNGO  øe  ájƒb  I~j~°ùJ  øe
 á«æcQ ¤EG áYGÈH Ég~©HCG z~«ª◊G ~ÑY{ ¿CG
 ‘  zÓ«YÉª°ShG{  í‚h  ,54  á≤«b~dG  ‘
 áHö H  zQƒÑ°S  ¿ƒJƒc{  `d  Ω~≤àdG  íæe
 á«°SCGQ  Iôc  ôKEG  áÑjôb  áaÉ°ùe  øe  á«°SCGQ
 ±~¡dG ƒgh .62 á≤«b~dG ‘ zh~fƒÑe{ øe
 Gòg á≤HÉ°ùŸG ‘ zÓ«YÉª°ShCG{ `d ¢SOÉ°ùdG
 ±~¡dG  ∞«° j  zƒ∏«eÉc{  OÉch  .º°SƒŸG
 ÉMOÉa CÉ£N Ó¨à°ùe á«°SCGQ áHö H ådÉãdG
 äôe IôµdG ¿CG ~«H ,z~«°ùdG ~ªMCG{ ™aG~ª∏d
 π°üMh  .72  á≤«b~dG  ‘  á°VQÉ©dG  ¥ƒa
 á≤«b~dG  ‘  AGõ`̀ L  á∏cQ  ≈∏Y  »`̀∏`̀gC’G
 ∫ÉªL{  …ôFGõ÷G  ºµ◊G  É¡Ñ°ùàMG  89
  zäÉcôH  ~ªfi{  á∏bôY  ô`̀KEG  z…Oƒª«M
 iÈfÉa ,zΩG~f ΩG~f …Q~fG{ ™aG~ŸG πÑb øe
 ∫OÉ©àdG Óé°ùe z~ªfi …OÉ°T{ ~FÉ≤dG É¡d

.89 á≤«b~dG ‘

..É«≤jôaEG ∫É£HCG á£HGQ »FÉ¡f
2 …ô°üªdG »∏gC’G ` 2 »fhô«eÉµdG ø£≤dG

 á«ª°SôdG  zΩGôgC’G{  áØ«ë°U  âfƒæY
 á°SOÉ°ùdG  Iôª∏d{  ¤hC’G  É¡àëØ°U  ≈∏Y
 ‘h ,zA≈æ¡j ∑QÉÑeh ..  π£ÑdG  »∏gC’G  ..
 Ó£H  êƒàj  »∏gC’G{  á«∏NG~dG  äÉëØ°üdG
 á°SOÉ°ùdG  Iôª∏d  É«≤jôaEG  ∫É£HCG  …Qh~`̀d
 ∫ƒ≤J  áØ«ë°üdG  âÑàch  ,zïjQÉàdG  ‘
 ÒgÉªL  äÉ©bƒJ  »∏gC’G  ∞dÉîj  ⁄"
 ¬JÉfÉ«H  I~YÉb  ∞dÉîj  ⁄h  ájöüŸG  IôµdG
 á«≤jôaE’G ¬JGQÉ°üàfG äÓé°Sh á«îjQÉàdG
 Iôª∏d  É«≤jôaEG  ∫É£HCG  á£HGQ  ¢SCÉµH  RÉah
 ¬H  OôØæj  G~j~L  ÉªbQ  É≤≤fi  á°SOÉ°ùdG
 Ö≤∏dG »∏Y ∫ƒ°ü◊G äGôe O~Y ‘ √~Mh

 ¢SCÉc  ¤EG  áãdÉãdG  Iôª∏d  É° jCG  πgCÉà«dh
 ⁄É©dG ‘ OÉf ∫hCÉc ¿ÉHÉ«dÉH áj~fCÓd ⁄É©dG

."É¡∏©Øj
 á«eƒ«dG  zQÉ`̀ Ñ`̀ NC’G{  áØ«ë°U  É`̀ eCG
 ~ªMCG{  ÖYÓd  IÒÑc  IQƒ°U  â°ü°üîa
 ¬≤MÓj  zQƒ°TÉY  ΩÉ°ùM{  ¬∏«eRh  zø°ùM
 âfƒæYh  ,∫hC’G  ±~¡dG  áMôØH  ¬àÄæ¡àd
 Iôª∏d  É«≤jôaEG  π£H  »∏gC’G"  áØ«ë°üdG
 ø£≤dG  ≈∏Y  »îjQÉJ  Rƒa..á°SOÉ°ùdG
 ,"ÚJGQÉÑŸG  ‘  z4-2{  ÊhÒ`̀eÉ`̀µ`̀dG
 ‘  á©°SGh  áMÉ°ùe  áØ«ë°üdG  äOô`̀aCGh
 ¿GƒæY  â–  IGQÉÑŸG  π«∏ëàd  O~©dG  πNGO

 π£Ñd  ¥ƒÑ°ùe  ÒZ  »≤jôaEG  RÉ``‚EG"
 IGQÉÑŸG ≈∏Y É¡≤«∏©J ¢Vô©e ‘h ,"öüe
 πÑb öüe ‘ AGƒLC’G áØ«ë°üdG ä~°UQ
 øe  ºZôdG  ≈∏Y"  âdÉbh  AÉ≤∏dG  ¥Ó£fG
 áæj~Ã  öüe  êQÉN  Ö©∏j  ¿Éc  »∏gC’G  ¿CG
 ‘  ôFÉ°ùdG  ¿EÉ`̀a  á«fhÒeÉµdG  zGhQÉ``̀Z{
 »FÉ¡ædG  ¿CÉH  ô©°T  IôgÉ≤dG  áæj~e  ´QGƒ°T
 âæjõJ  ´QGƒ°ûdÉa  ájöüŸG  áª°UÉ©dG  ‘
 π£ÑdG  …OÉædG  º∏Y  ¿ƒd  ôªMC’G  ¿ƒ∏dÉH
 ΩÓYE’G áYÉH ¿CG Éªc .ôcÉÑdG ìÉÑ°üdG òæe
 öüe ΩÓYCG ™«Ñd QhôŸG äGQÉ°TCG ‘ GƒØbh
 äGQÉ«°ùdG ƒµdÉe ™°Vhh »∏gC’G …OÉædGh

 áØ∏àîŸG  ´QGƒ°ûdÉH
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 äÉjÒàaÉµdG  ΩÉ`̀ eCG  ¿ƒ©é°ûŸG  ∞`̀ bhh
 ¤EG IQÉ°TCG ôªMC’G ÜƒãdG øj~Jôe »gÉ≤ŸGh
 ∫É£HCG á£HGQ ¢SCÉµH »∏gC’G RƒØH ∫ÉØàM’G
 á«eƒ«dG zájQƒ¡ª÷G{ áØ«ë°U ÉeCG ."É«≤jôaEG
 É¡àëØ°üH  »°ù«FQ  ¿GƒæY  ‘  âdÉ≤a
 ..  É«≤jôaEG  ∫É£HCG  A≈æ¡j  ¢ù«FôdG"  ¤hC’G
 ôª◊G ¿É°SôØdG .. öüeh »∏gCÓd .. öüædG
 .. ¢ùaÉæeÓH á°SOÉ°ùdG Iôª∏d IQÉ≤dG ∫É£HCG

 ø£≤dG  Gƒ`̀ eõ`̀ g
 Iô`̀gÉ`̀≤`̀dG  ‘  ÊhÒ`̀ eÉ`̀ µ`̀ dG

 ."…öüe  ¿ƒ«∏e  80  Gh~©°SCGh  GhQÉZh
 »∏gC’G …OÉædG ∫É£HCG ¿CG áØ«ë°üdG ä~cCGh
 º¡dƒ°üëH ¬HGƒHCG ™°ShCG øe ïjQÉàdG Gƒ∏NO
 Iôª∏d  É«≤jôaEG  ∫É£HCG  á£HGQ  ¢SCÉc  ≈∏Y
 áj~fCÓd  ⁄É©dG  ¢SCÉµd  πgCÉàdGh  á°SOÉ°ùdG

.áãdÉãdG Iôª∏d

.. qèjƒààdG Ö≤Y IôgÉ≤dG ´QGƒ°ûH áé«¡H AGƒLCG

 ‘ á°SOÉ°ùdG Iôª∏d É«≤jôaE’ Ó£H ¢ùeCG ∫hCG ê qƒJ …òdG »∏gC’G …OÉf RÉ‚EÉH ¢ùeCG Ωƒj IQOÉ°üdG ájô°üŸG ∞ë°üdG äOÉ°TCG
 ~b »∏gC’G ¿Éch z2-2{ zGhQÉZ{ áæj~Ã »FÉ¡ædG Qh~∏d IOƒ©dG IGQÉÑe ‘ ÊhÒeÉµdG zQƒÑ°S ¿ƒJƒc{ ™e ¬dOÉ©J ~©H ¬îjQÉJ

 .z2-0{ IôgÉ≤dG ‘ ÉHÉgP RÉa

 RÉéfE’ÉH ~«°ûJ ájô°üªdG ∞ë°üdG
»∏gCÓd »îjQÉàdG

 Ω~≤dG Iôµd É«≤jôaEG ∫É£HCG á£HGQ á≤HÉ°ùe π£H Ö≤d …ô°üŸG »∏gC’G RôMCG
 ≈∏Y ¢ùeCG ∫hCG z2-2{ ÊhÒeÉµdG zQƒÑ°S ¿ƒJƒc{ ¬Ø«° e ™e ¬dOÉ©àH

 ¢ù«FôdG º¡e~≤àj êôØàe ∞dCG 35 ΩÉeCG zGhQÉZ{ ‘ zäÉ°VÉjôdG ™«ªL{ Ö©∏e
 É«≤jôaEG ∫É£HCG á£HGQ á≤HÉ°ùŸ »FÉ¡ædG Qh~dG ÜÉjEG ‘ zÉ«H ∫ƒH{ ÊhÒeÉµdG

.Ω~≤dG Iôc

ábƒÑ°ùe ô«Z á«°SG~°ùH AGôª°ùdG IQÉ≤dG ¿ƒª qYõàj záæYGôØdG{
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تعي�ش الفنانة �سو�سن بدر حالة 
ن�ساط �سينمائي حاليا حيث تقوم 
حاليا بت�سوير فيلمني، يف وقت 
تاأليف  "ال�سفاح"  الول هو  واحد 
درديري،  وعطية  ال�ساوي  خالد 
وخالد  �سالمة  هاين  وبطولة 

ال�ساوي واخراج �سعد هندواي.
ق�سة  عن  ماأخوذة  الفيلم  احداث 
حقيقية ل�ساب ارتكب جرمية �سد 
الفيلم  يف  �سو�سن  وجت�سد  امه، 

�سخ�سية الم.
بعنوان  فهو  الثاين  الفيلم  اما 

عبدالله  احمد  "الفرح"تاأليف 
وبطولة جومانة مراد ومي ك�ساب 
ودنيا �سمري غامن و�سالح عبدالله 
�سامح  اخراج  ومن  �سمرة  وبا�سم 
احداثه  وتدور  عبدالعزيز، 
خالل 24 �ساعة داخل فرح �سعبي 
اهل  بني  ما  عديدة  مناذج  ي�سم 
ومطرب  واملدعوين  العرو�سني 
النماذج  لهذه  وتر�سد  وراق�سة 

الجتماعية

�سو�سن بدر بني "ال�سفاح"و"الفرح"

موؤخرا  انتهى  قد  دياب  النجم 
ليختار  اأغنية،   11 ت�سجيل  من 
دعا  اجلديد     األبومه  بينها  من 
باحث غربي اإىل ا�ستغالل جنومية 
عمرو  امل�رصي  املطرب  و�سهرة 
�سبريز  بريتنى  والأمريكية  دياب 
يف  الأمريكية  لل�سيا�سة  للرتويج 
م�سريا  الأو�سط،  ال�رصق  منطقة 
الف�سل بدل من  اأنهما اخليار  اإىل 
الأخبار  ن�رصات  على  العتماد 

واملل�سقات.
جاءت  الغربي  الباحث  دعوة 
العامة  "الدبلوما�سية  موؤمتر  يف 
ليد�ش  جامعة  يف  الأمريكية" 
يورك  بـوي�ست  الربيطانية 
�ساير، وحتديدا يف معهد درا�سات 
"الأداء  لكلية  التابع  الت�سالت 
والفنون الب�رصية والت�سالت"، 
اإطار  حتت  يندرج  املوؤمتر 
اجلامعة،  الرتاث يف  حما�رصات 
"الرتاث"  موؤ�س�سة  تتوىل  الذي 

الإعداد له.
عن  م�رصية  �سحيفة  ونقلت 
الربيطانية  ليد�ش  جامعة  موقع 
ال�ستعانة  اإىل  الدعوة  اإن  قوله 
خالل  من  جاءت  دياب  بعمرو 
رئي�ش  األقاها  التي  املحا�رصة 
الربوفي�سور  الرتاث  موؤ�س�سة 

فيولرن  اإيدوين 
املوؤمتر،  يف 
عنوان  وحملت 
"ا�ستعادة �سوت 
فيما  اأمريكا 
البحار".  وراء 
ت�سمنت  و
املحا�رصة ر�سد 
احلوار  �سمان 
وكيفية ال�سمان 

للم�ستمعني 
ين  هد مل�سا ا و
ين  ثر ملتاأ ا
احلا�رص  من 
 ، مل�ستقبل ا و

اأمريكا  ب�ساأن  حوار  توفري 
الإعمار  واإعادة  و�سيا�ساتها 
الأو�سط  ال�رصق  يف  يحدث  الذي 

والتفكري اجلديد هناك؟
التاأثري على الأحداث

املحا�رصة  اإيدوين  وا�ستكمل 
نعرتف  اأن  علينا  "يجب  قائاًل 
هوؤلء  اأن  املرجح  غري  من  باأنه 
لهم  ي�سمح  و�سع  يف  هم  الذين 
بالتاأثري على الأحداث يف ال�رصق 
برنامج  يجذبهم  �سوف  الأو�سط، 
الأخبار  لعناوين  موجزًا  يت�سمن 
وكل  عاجلة،  �رصيعة  وملخ�سات 

نوع من اأنواع البث الذي و�سفته 
يف وقت �سابق". وتابع قائال لكن 
لوبيز  وجينفر  �سبريز  بريتنى 
وجنم البوب امل�رصي عمرو دياب 
مع  يتنا�سب  فيما  الرائعون،  هم 
الأمر، وهم من يت�سمنهم اجلدول 
لي�سوا  ولكن  للربنامج،  الزمني 
ال�سمة الغالبة على مدار ال�ساعة 
الدويل  الزمني  الإذاعي  للجدول 
الأمريكية،  املتحدة  للوليات 
اأن  للمرء  ميكن  احلقيقة  يف 
اإنهم غري منا�سبني لأوقات  يقول 

احلروب والأزمات".

 عمرو دياب وبريتين سبريز يروجان 
للسياسة االمريكية بالعامل

خالد ال�ساوي يهدد خمرج "ال�سفاح"

الفنان  انتهاء  من  بالرغم 
ت�سوير  من  ال�ساوي  خالد 
اجلديد  فيلمه  م�ساهد  ن�سف 
بكتابته  قام  الذي  "ال�سفاح" 
�سعد  املخرج  هدد  اأنه  اإل 
منه  الفيلم  ب�سحب  هنداوي 
باقي  اإجناز  عدم  حالة  يف 
للفيلم  املتبقية  امل�ساهد 
للعر�ش  جاهز  يكون  حتى 

قريبًا.
ا�سطر  اأنه  ال�ساوي  واأكد 
فيلم  يف  م�ساهده  لتاأجيل 

اأنه  وخا�سة  "ال�سفاح"  فيلم  ت�سوير  من  ينتهي  حتى  "الفرح" 
التي  ال�سخ�سية  من  �سكله  يتنا�سب  حتي  حلية  لإطالق  ا�سطر 

يقدمها �سمن اأحداث الفيلم.
الفنانة  �سفر  بعد  وذلك  فجاأة  ت�سويره  توقف  الفيلم  اأن  يذكر 

اللبنانية نيكول �سابا التي ت�سارك يف الفيلم مع هاين �سالمة.

اأجر حممد �سعد ي�سل ايل 13 مليون جنيه

فازت �رصكة جود 
لالإنتاج  نيوز 
ئي  ل�سينما ا
الفنان  بتوقيع 
حممد �سعد بعد اأن 
مب�ساعفة  قامت 
املادي  املقابل 
 " "�سعد  ليح�سل 
مليون   13 على 
نظري  جنيه 
الواحد  الفيلم 
�سعد  يعد  وبذلك 
الأعلى  النجم 

اأجرًا يف تاريخ ال�سينما امل�رصية.
وقد وافق �سعد ب�سكل مبدئي علي ال�سيناريو الذي كتبه املوؤلف 
�سعد  بيـن  الثاين  التعاون  ويعد  "تتح"  بعنوان  فهمي  اأحمد 
حممد  ر�سح  الأويل"بو�سكا�ش"وقد  جتربتهم  جناح  بعد  وفهمي 
�سعد املخرج اأحمد البدري لإخراج فيلمه اجلديد والذي يتكتم 
تفا�سليه ومل يف�سح عنه حتى الآن ومر�سح للبطولة الن�سائية 

النجمة ال�سابة منة �سلبي .

مع�سكر لبطال ابراهيم الأبي�ش من اأجل مهرجان " كان"

مروان  املخرج  طلب 
ابطال  من  حامد  وحيد 
البي�ش  ابراهيم   " فيلم 
التام  التفرغ  �رصورة   "
املقبلة  الفرتة  خالل 
حتي ينتهي من ت�سوير 
الفيلم كامال خالل �سهر 
اخربه  ان  بعد  دي�سمري 
�رصكة  يف  امل�سئولون 
لالإنتاج  نيوز  جود 
بانهم  ال�سينمائي 

ال�سينمائي  "كان"  مهرجان  فعاليات  يف  بالفيلم  �سي�ساركون 
الدويل الذي يعقد  خالل �سهر مايواملقبل على غرار ما حدث 
مع اأفالم ال�رصكة من قبل ومن بينها "ليلة البيبي دول"، "عمارة 
قبل  الفيلم  من  ن�سخة  ت�سليم  و�رصورة   " و"حليم  يعقوبيان"، 

�سهر فرباير القادم.
ال�سقا والنجمة هند  اأحمد  الفيلم  يقوم بطولته كال من النجم 
�سربي والنجم حممود عبد العزيز ووفاء عامر وتدور اأحداثه  
يحاول  املجتمع  قاع  من  �ساب  حول  اأك�سن  اإجتماعي  اإطار  يف 
واملطبات  ال�سعوبات  من  للعديد  ويتعر�ش  اأحالمه  حتقيق 

نتيجة انتمائه اإىل طبقة املهم�سني.

للرتجمة  القومى  املركز  ا�سدر 
للكتاب  العربية  الرتجمة 
الفرن�سى "ام كلثوم كوكب ال�رصق" 
ايزابيل  اجلزائرية  للباحثة 
مقدمتان  وفيه  -يودي�ش  �سياح 
مبارك  ح�سنى  امل�رصى  للرئي�ش 
والنجم ال�سينمائى العاملى عمر 

ال�رصيف.
فى  امل�رصى  الرئي�ش  وكتب 
ا�ستطاعت  كلثوم  "ام  ان  مقدمته 
وان  القمة  اىل  ت�سعد  ان  بفنها 
ترتبع فى قلوب النا�ش وذاكرتهم 
ابواب  امامها  بذلك  وتفتح 

اخللود".
عن  كلثوم  ام  "غياب  ان  وا�ساف 
اوىل  مرحلة  يكن غري  عاملنا مل 
�سمري  فى  ا�ستقرارها  �سل�سلة  من 
الب�رص وان ابداعها مبثابة جتديد 

عرب  امل�رصى  الفنان  لبداع 
الع�سور".

الذى  ال�رصيف  عمر  وكتب 
الوىل  طبعته  فى  للكتاب  قدم 
مع  تعود  كلثوم  ام  ان  الفرن�سية 
فى  احلياة  اىل  �سم�ش  كل  طلعة 
�سوتها  "فبدون  املاليني  افئدة 

ال�رصق  فى  اليام  تبهت 
وت�سحب الوانها".

الكتاب  برتجمة  قامت 
وقام  جنا  حممود  �سونيا 
احمد  ال�ساعر  بتحريره 
كان  الذى  م�سطفى  عنرت 
متحف  ادارة  توىل  من  اول 
ا�س�سته  الذى  كلثوم  ام 
ق�رص  فى  الثقافة  وزارة 

املان�سرتىل قبل اعوام.
املركز  اعالم  مدير  وا�سار 
حممود  �سيد  للرتجمة  القومى 
لفتا  جهدا  بذل  "املحرر  ان 
الخطاء  بع�ش  ت�سويب  فى 
فيها  وقعت  التى  املعلوماتية 
على  لعتمادها  نظرا  املوؤلفة 
بع�ش  وار�سيف  ثانوية  م�سادر 

ال�سحف".

ح�سنى مبارك وعمر ال�سريف ي�سعان مقدمة كتاب عن اأم كلثوم
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م�رصحية  معاجلة  تالقى  عمان- 
لرواية �سعاد العامرى التى حتمل 
اقبال  وحماتي"  "�سارون  عنوان 
عر�سها  بداية  منذ  جماهرييا 
الأردنية  العا�سمة  م�سارح  باأحد 
امل�رصحية  ومتتلئ  عمان. 
حظر  عن  الأمل  تثري  بق�س�ش 
التجول واحلواجز وال�ستجوابات 
والتج�س�ش فى حياة الفل�سطينيني 
حتت الحتالل ال�رصائيلى فى رام 
الله املحا�رصة بني عامى 1981 

و2003.
واملوؤلفة  املمثلة  وحولت 
ال�سوابيبى  عفاف  الأردنية 
م�رصحية  اإىل  الأ�سلية  الرواية 
ال�سوداء.  الكوميديا  نوع  من 
امل�رصحية  فى  عفاف  وتوؤدى 
�سعاد  الرئي�سية  ال�سخ�سية  دور 
العامرى التى تكافح للتاأقلم مع 
ا�رصائيلى يخرتق  ع�سكرى  وجود 
فى  اليومية  حياتها  نواحى  كل 

الأرا�سى الفل�سطينية املحتلة.
ون�ساأت �سعاد العامرى بني عمان 
وبريوت ودم�سق والقاهرة قبل اأن 

تعود اإىل رام الله بعد �سنوات فى 
بجامعة  مدر�سة  لتعمل  املهجر 
امل�رصحية  وت�سور  زيت.  بري 
امل�ساعر املت�ساربة التى تتنازع 
�سعاد بني حبها و�سعادتها بلقاء 
�رصيك حياتها والغ�سب والحباط 
قوات  تفر�سها  التى  القيود  من 

الحتالل.
اأن  ال�سوابيبى  عفاف  وذكرت 
امل�رصحية  م�ساهدة  على  القبال 
جاء مبثابة مفاجاأة �سارة خا�سة 
ظروفا  تتناول  امل�رصحية  اأن 
هى  الرواية  ن�رص  منذ  تغريت 

احل�سار ال�رصائيلى الذى 
ا�ستمر 43 يوما لرام الله 
عندما   2003 عام  فى 
كان اأرييل �سارون يتوىل 
الوزراء  رئي�ش  من�سب 

فى ا�رصائيل.
"نحاول  عفاف  وقالت 
عن  فكرة  نعطى  اأن 
منهد�سة  امراأة..  ق�سة 
معمارية تذهب لفل�سطني 
من  الكثري  تواجه  لكن 
ال�سعوبات... نحو 20 عاما من 
الن�سال حتت الحتالل. لكن لأول 
مرة �سخ�ش ما يتحدث عن جتارب 
�سل�سة  الفل�سطينيني لكن بطريقة 

وخفيفة".
ورغم اأن امل�رصحية تقدم باللغة 
من  اقبال  لقت  فقد  الجنليزية 
الذى  الأمر  الأردن  فى  اجلمهور 
دفع املنتجني اإىل مد عر�سها فى 
ويتوقع  ا�سافيني.  يومني  عمان 
"�سارون  م�رصحية  تعر�ش  اأن 
لبنان  فى  ذلك  بعد  وحماتي" 

واأوروبا واأمريكا ال�سمالية.

»�سارون وحماتي«.. كوميديا موؤملة ملعاناة احلياة حتت االحتالل

عادة ما تفجر امل�سل�سالت التاريخية 
ال�سيا�سي  اجلدل  الذاتية  وال�سري 
خمتلف  يف  والعائلي  والتاريخي 
وكثريا  وال�سيا�سية  الفنية  الأو�ساط 
تتناولها  التي  ال�سخ�سيات  ذوي  من 
اأن�سارها  ورمبا  امل�سل�سالت  هذه 
التدخل  اإىل  يلجاأون  الذين  وحمبيها 
رفع  اإىل  و  الدرامي  العمل  كتبة  يف 
عر�س  لوقف  ق�سائية  دعاوى 
اإىل  ي�سيء  انه  بتهمة  امل�سل�سل 
العديد  ويخالف  وتاريخه  ال�سخ�س 

من الوقائع التاريخية.
جدل  اأثارت  التي  امل�سل�سالت  قائمة 
م�سل�سال  ت�سم  الأخرية  الفرتة  يف 
حيث  اأ�سمهان،  الراحلة  الفنانة  عن 
املو�سيقار  فن  حمبي  جمعية  رفعت 
اأ�سمهان  و�سقيقته  الأطر�س  فريد 
ق�سائية  دعوى  موؤخرا  باجليزة 
تطالب بعدم عر�س امل�سل�سل  والذي 
مت عر�سه يف �سهر رم�سان املن�رصم 

مرة اأخرى.
امل�سل�سل  اأن  اجلمعية  واعتربت 
وكل  الراحلة  للفنانة  اإ�ساءة  به 
فرد من عائلة الأطر�ش كما اأ�سارت 
املغالطات  بع�ش  اإىل  اجلمعية 
ومنها  امل�سل�سل  يت�سمنها  التي 
عائلة  هروب  لرحلة  ت�سويره 
كانت  باأنها  م�رص  اإيل  اأ�سمهان 
�سهلة وب�سيطة باملخالفة للواقع 
اأ�سمهان  باأن  للم�ساهد  واإظهاره 
كانوا  وفوؤاد  فريد  و�سقيقيها 
و�سولهم  عند  ال�سباب  �سن  يف 
كانوا  اأنهم  احلقيقة  بينما  م�رص 

اأطفال.

اأي�سا مع م�سل�سل  الأمر تكرر  هذا 
حياة  تناول  الذي  الدعاة  اإمام 
ال�سعراوي  متويل  حممد  ال�سيخ 
دعوى  ال�سيخ  اأ�رصة  اأقامت  حيث 
كاتب  من  كل  �سد  ق�سائية 
الدين  بهاء  الدكتور  ال�سيناريو 
اإبراهيم واملخرج م�سطفى ال�سال 
واملنتج  يو�سف  ح�سن  والفنان 
حامد  وح�سن  زايد  مطيع  املنفذ 
الإذاعة  احتاد  رئي�ش  ب�سفته 
وجاء  امل�رصي  والتليفزيون 
الذي  العمل  �سيناريو  اأن  فيها 
فيه  التالعب  مت  عليهم  عر�ش 
احلقيقية  الأ�سماء  بع�ش  وتغيري 
بدون مربر ومت اإقحام ال�سيخ يف 
بع�ش الأحداث وتعامل مع بع�ش 
دون  امل�سطنعة  ال�سخ�سيات 

احلاجة لذلك.
هناك  اأن  الأمر  يف  املثري 
�سيناريوهات مل�سل�سالت تعر�ست 
ترجمتها  يتم  ان  قبل  للهجوم  
ال�سا�سة  على  فنية  اأعمال  اىل 
دعاوى  برفع  تهديدات  ومنها 

الكاتب  لها  تعر�ش  ق�سائية 
من  حامد  وحيد  وال�سيناري�ست 
البنا  ح�سن  الإ�سالم  �سيف  اأحمد 
موؤ�س�ش  البنا  ح�سن  الإمام  جنل 
جماعة الإخوان امل�سلمني عندما 
من  ن�سخة  ت�سليمه  حامد  رف�ش 
اجلماعة  عن  م�سل�سل  �سيناريو 

الذي بداأ يف كتابته.
جنل  اأن  من  الرغم  على  وذلك 
احل�سول  منه  طلب  البنا  ح�سن 
علي ن�سخة من �سيناريو امل�سل�سل 
الذي كان مقررا اأن يتناول �سرية 
بتعديله  قام  البنا ولكنه  ال�سيخ 
�سيف  وقال  اجلماعة  لي�سبح عن 
علي  احل�سول  طلب  انه  ال�سالم 
امل�سل�سل  �سيناريو  من  ن�سخة 
اخلا�ش  الدور  علي  لالطمئنان 
بوالده و�سحة الوقائع التاريخية 
التي �سيت�سمنها امل�سل�سل م�سيفا 
طائلة  حتت  �سيقع  حامد  ان 
اإذا قام بتنفيذ امل�سل�سل  القانون 
علي  البنا  اأ�رصة  يطلع  اأن  دون 

ال�سيناريو.

ي�سرا مع قمر يف ال�سينما و حبيب يف التليفزيون

النجمة  ا�ستقرت 
م�رصوعها  علي  ي�رصا 
اجلديد  ال�سينمائي 
به  تعود  والذي 
غياب  بعد  لل�سينما 
فيلم  خالل  من  عامني 
مع  فيه  تتعاون  جديد 
ال�سينمائي  املوؤلف 
وال�ساعرالغنائي اأمين 

من  النتهاء  امل�رصوع حلني  تفا�سيل  ي�رصا  وتتكتم  قمر  بهجت 
كتابته .

اما يف التليفزيون فاتفقت مع املوؤلف تامر حبيب علي النتهاء 
والذي بداأ كتابته من العام املا�سي  خا�ش جدا"  من م�سل�سل " 

علي ان تبداأ ت�سويره خالل �سهر يناير القادم

اإلغاء احلجز على اأموال �سرييهان

الفنانة  ح�سلت 
حكم  على  �سرييهان 
باإلغاء قرار احلجز علي 
تردد  بعدما  اأموالها 
لل�رصائب  ديونها  اأن 
األف   435 لـ  و�سلت 

جنيه م�رصي.
قد  �سرييهان  كانت 
فوجئت بتجميد اموالها 
يف بنك القاهرة ومنعها 
اإىل  فيها  الت�رصف  من 

حني �سداد �رصائب م�ستحقة عليها كمالكة لحدى �رصكات النتاج 
األف جنيه �رصائب متاأخرة مل ت�سدد،   435 التي عليها  الفنية 
ال�رصائب  بهذه  لها  عالقة  ل  �سرييهان  اأن  اأكدت  املحكمة  لكم 

لأنها لي�ست طرفًا فيها.

حممود يا�سني ي�سور افي�سات "الوعد "

يا�سني  حممود  الفنان  قام 
بت�سوير  وروبي  يا�سني  وا�رص 
داخل   " الوعد   " فيلم  افي�سات 
احد ا�ستديوهات الفوتوغرافيا 
ت�سوير  من  انتهوا  ان  فو 
الفيلم  من  الخرية  امل�ساهد 
اإيل  املا�سي  اجلمعة  يوم 
ت�سوير  ا�ستغرق  وقد  حمافظة 
تلك امل�ساهد ثالثة اأيام تنقلوا 

الريان  وادي  مثل  هناك  ال�سياحية  الأماكن  من  عدد  بني  فيها 
حممد  املخرج  بداأ  القاهرة  اإيل  ومبجردعودتهم  وال�ساللت، 
ي�سافر  اأن  قبل  وميك�ساجه  الفيلم  مونتاج  متابعة  يف  يا�سني 
للعر�ش  جاهزا  الفيلم  ليكون  بولندا  يف  الن�سخ  لطبع  بعدها 
يف اأول اأيام عيد الأ�سحي. »الوعد« بطولة روبي واآ�رص يا�سني 

وتاأليف وحيد حامد واإخراج حممد يا�سني

 وديع ال�سايف يف امل�ست�سفي

نقل  �سحية  وعكة  اإىل  ال�سايف  وديع  اللبناين  املطرب  تعر�ش 
على اأثرها اإيل م�ست�سفي جبل لبنان.

الآن  وحتى  الطبية  وال�ساعات  للفحو�سات  الفور خ�سع  وعلي 
مل يعلن الأطباء عن حالته موؤكدين اأنها لي�ست خطرية ، ومن 
املقرر ان يغادر امل�ست�سفى قريبًا بعدما ي�سرتد �سحته كاملة.

كان وديع قد اأعلن موؤخرا عن ف�سخ عقده مع �رصكة روتانا التي 
تكّرم  ول  الراقي  الفّن  تقّدر  ول  اأخالق  ول  هوّية  بال  يعتربها 
رواد الأغنية العربية، وجاء قرار وديع بعد اآ�سدار اخر األبوم 
على  القائمني  وديع  عاتب  لذلك  �سهران"  "ناطرك  بعنوان  له 
ال�رصكة على كّل ما �سدر منهم من اإهمال ل�سمه وتاريخه وتنّكر 

�سارخ لأب�سط حقوقه املعنوية واملادية.

من فاروق ألمسهان.. دراما تفجر
 معارك قضائية
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مبقتل  فليبيني  �ساحنة  �سائق  ت�سبب 
�سري  حادث  جراء  �سعودية  عائلة 
ت�سبب به خالل حماولته "النتحار"، 
دفعته لقطع 7 اأ�سارات مرورية عك�س 

اجتاه ال�سري لياًل، بينما جنا هو.

العقيد  جدة  حمافظة  مدير  واأو�سح 
نقلته  حديث  يف  القحطاين،  حممد 
�سحيفة "احلياة" الأربعاء -12-11
2008، اأن الوافد الذي يعمل ك�سائق 
ال�سري يف  با�س، �سار بعك�س اجتاه 
احلرمني(.  )طريق  ال�رصيع  الطريق 
بال�سيارة  ا�سطدم  �سريه،  واأثناء 
و�سيدتني،  رجاًل  تقل  كانت  التي 
توفوا جميعًا، بينما اأوقف الفليبيني 

للتحقيق بدوافعه.

الرجل  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
يف  مديره  مع  خالف  على  كان 
�سائق  توجه  وا�ستغل  العمل، 
زمالئه  من  و15  تقله  التي  احلافلة 
لأداء  امل�سجد  اإىل  عملهم،  مقر  اإىل 
احلافلة  على  لي�ستويل  الفجر،  �سالة 
لالنتحار.  حماولة  يف  ويقودها 
الإ�سارات  من  عددًا  قطع  وبالفعل، 
ميدان  اإىل  الطريق  يف  املرورية 
الكرة الأر�سية �سمال حمافظة جدة، 
القفز  اإىل  العمال  من  اثنان  دفع  ما 
اإىل  ليتعر�سا  باأنف�سهم،  للنجاة  منها 
اإىل  اإثرها  على  نقال  بليغة  اإ�سابات 

امل�ست�سفى، فيما ا�ستغل بقية الركاب 
من  للنزول  قليلة  اأمتار  بعد  توقفه 

احلافلة والنجاة باأنف�سهم.

قيادته،  يف  العامل  ا�ستمر  بعدها، 
عاك�سًا  ال�رصيع  الطريق  اإىل  متجهًا 
اإىل  ال�سمال  من  ال�سري  اجتاه 
الأ�رصة  واجه  اأن  اإىل  اجلنوب، 
الجتاه  من  القادمة  ال�سعودية 
املقابل، وا�سطدم بها وجهًا لوجه 
ال�سيارات  من  اأخرى  جمموعة  مع 
مت�سببًا يف ثالث وفيات، وعدد كبري 

من الإ�سابات بني ركابها.

امل�سابني  اأحد  �سقيق  وقال 
اإىل  متجهًا  �سقيقي  "كان  لـ"احلياة": 
ال�سعودية  اخلطوط  يف  عمله  مقر 
حني  عبدالعزيز،  امللك  مبطار 
الأمام  من  قادمة  باحلافلة  فوجئ 

وا�سطدمت  الأنوار،  مطفاأة 
فورد،  طراز  من  ب�سيارته 
طراز  من  اأخرى  و�سيارة 
كورول كانت تقل املتوفني 

الثالثة".

نقل  �سقيقه  اأن  اإىل  واأ�سار 
حيث  العيون  م�ست�سفى  اإىل 
جراحية  عملية  له  اأجريت 
الزجاج  من  عينيه  لتنظيف 
اإىل  اإ�سافة  املتناثر، 
اأخريني  لإ�سابتني  تعر�سه 

يف كتفه ويده الي�رصى.

يف  العامة  العالقات  مدير  واأو�سح 
ال�سعودي  الأحمر  الهالل  جمعية 
فرق   4 اأن  الغامدي  علي  جدة  يف 
احلادثة،  موقع  با�رصت  اإ�سعافية 
وتعاملت مع حالتني يف املوقع، كما 

مت نقل حالة واحدة اإىل امل�ست�سفى.

يف  املدين  الدفاع  مدير  اأكد  كما 
 3 اأن  الغامدي  حممد  العميد  جدة 
اإنقاذ من الدفاع املدين عملت  فرق 
املركبات  يف  امل�سابني  انقاذ  على 
انت�سل  بينما  املت�رصرة،  الثماين 
جثامني  املدين  الدفاع  رجال 
الأ�رصة ال�سعودية من داخل �سيارتهم 

ال�سغرية.

وحماكم25 وحماكمجرائم  جرائم 

قّررت حمكمة يف مدينة ا�سبيلية، 
بجنوب اإ�سبانيا، اأخريًا، معاقبة 
تييدو  فرانثي�سكو  الإطفاء  رجل 
منه  طلب  �رصطي  اأمر  لع�سيانه 

اخلروج من منزل كان يحرتق.

تييدو كان مارًا يف اأحد ال�سوارع 
دوامه  �ساعات  خارج  ب�سيارته 
عندما راأى دخانًا ينبعث من اأحد 
املنازل، فهب لتقدمي امل�ساعدة 
و�ساعد  احلريق،  اإطفاء  على 
املقعد  وزوجها  املنزل  �ساحبة 
على اخلروج منه. وجنح بالفعل 
بوا�سطة  احلريق  يطفئ  اأن  يف 
الذي  املطاطي  املياه  اأنبوب 
لكنه  املنزل.  �ساحبة  له  قدمته 
اإطفاء  يف  من�سغاًل  كان  بينما 
اإىل املكان  احلريق و�سل �رصطي 
املنزل،  من  اخلروج  منه  وطلب 
اإطفاء  رجل  باأنه  تييدو  فاأخربه 
خارج  لأنه  مدنية  بدلة  يرتدي 
�ساعات عمله ول بد اأن ي�ساهم يف 
اإخماد احلريق. غري اأن ال�رصطي 
األح عليه مبغادرة املنزل، وظل 
�رصورة  على  م�رصًا  فرانثي�سكو 
اأن  اإىل  ب�رصعة،  احلريق  اإطفاء 
ليكملوا  الإطفاء  رجال  و�سل 
احلريق  اإخماد  وبعد  املهمة. 

�سّجل ال�رصطي حم�رصًا بحق تييدو 
اأوامر  ع�سيان  تهمة  اإليه  موجهًا 

ال�رصطة، فقّدم اإىل املحاكمة.

هذه  يف  وقفوا  الإطفاء  رجال 
الق�سية اإىل جانب زميلهم الغيور 
اإىل  وقفت  وكذلك  عمله.  على 
وا�سمها  املنزل،  �ساحبة  جانبه 
انتونيا بيجيت، التي اأثنت عليه 
ودافعت عنه لأنه اأنقذها وزوجها 
قّررت  هذا  كل  ومع  احلريق.  من 
املحكمة معاقبته بدفع 6 يوروات 

كل يوم ملدة �سهر، وتكبيده اأي�سًا 
اأجور املحاكمة.

وبعد اإعالن نتيجة احلكم، اأعربت 
ال�سديد،  اأ�سفها  عن  بيجيت 
وقالت معّلقة »هذا احلكم ظامل، 
�سخ�ش  ُيدان  اأن  اجلور  فمن 
عندما  منزيل  يف  احلريق  اأخمد 
املقعد،  زوجي  مع  وحيدة  كنت 
ول�سيما اأن �سيارة الإطفاء تاأخرت 

يف الو�سول«.

كوري يقتل معلمه ل�سربه قبل 21 عاما

األقت ال�رصطة الكورية القب�ش على رجل كوري اعرتف بقتل معلمه 
ال�سابق ب�سبب معاقبته له قبل 21 عامًا عندما قام بالغ�ش يف اأحد 

المتحانات وذلك ح�سب ما نقلته ال�سلطات الر�سمية.
وكان كيم املتهم بقتل معلمه ال�سابق �سونغ حاول احل�سول على 
اأن  اإل   1987 عام  وقعت  التي  احلادثة  ب�سبب  املعلم  من  اعتذار 

املعلم رف�ش طلبه وا�ستمر بتجاهله.
وقال حمقق ال�ستجواب يف �رصطة �سيوءول اإن كيم كان يف ال�سف 
العا�رص عندما وقعت احلادثة حيث نقل عنه اأن املعلم قام ب�رصبه 

ب�سكل مربح عندما اعتقد اأنه قد غ�ش يف المتحان.
وقال كيم اإنه كان قد انتهى من كتابة المتحان مبكرا فقرر اأن ياأخذ 
الذي جعل املعلم  الأمر  قيلولة لي�ستيقظ بعدها وينظر لزمالئه 

يعتقد اأنه قد غ�ش ف�رصبه اأكرث من 100 مرة اأمام الطالب.
بداأ بالت�سال ب�سونغ ب�سكل م�ستمر  العمل  العاطل عن  وكان كيم 
الثاين  كانون  منذ  العتذار  منه  طالبًا  ال�سابقة  مدر�سته  وزيارة 
اأمام بيته  اإىل مواجهته  املا�سي ولكن جتاهل املعلم لكيم دفعه 

الواقع يف حمافظة اينبيونغ لتنتهي بقتله.
ومت اإلقاء القب�ش على كيم يف اإحدى امل�ست�سفيات التي ذهب اإليها 

ملعاينة بع�ش اجلروح التي اأ�سيب بها خالل املواجهة.
ومن املتوقع اأن توجه ال�سلطات يف وقت لحق قرار التهام لكيم 

وحتويل الق�سية للمحكمة.

طفل اأردين يدفع حياته ثمنًا ملطاردة دجاجة

من  يبلغ  اأردين  طفل  دفع 
ثمنًا  حياته  12عامًا  العمر 

ملطاردة دجاجة.
"الد�ستور"  �سحيفة  وبح�سب 
اأم�ش اخلمي�ش، فاإن احلادثة 
املغرّي  بلدة  يف  وقعت 
�سمال،  اإربد،  مبحافظة 
يطارد  الطفل  كان  بينما 
دجاجة يف فناء منزله وكان 
ي�سع يف جيبه �سكينًا، واأثناء 
تعرث  للدجاجة  مطاردته 

اإىل قطع  اأدى  ال�سكني يف فخذه، ما  الأر�ش فانغر�ست  ووقع على 
�رصيان رئي�سي واإ�سابته بنزيف حاد ت�سبب يف وفاته.

من  الرغم  على  احلادثة  وقوع  من  يومني  بعد  الوفاة  وح�سلت 
حماولت اإ�سعافه يف امل�ست�سفى.

�سرقة دراجة ]ل�س دراجات[ اأثناء حماكمته!

كان  الذي  الوقت  نف�ش  دراجات يف املجر يف  دارجة ل�ش  �رصقت 
ميثل فيه للمحاكمة على اإحدى جرائم �رصقاته.

وذكرت وكالة الأنباء املجرية "اإم.تي.اأي" ليلة الثالثاء/الأربعاء 
اأن الل�ش كان ميثل اأمام حمكمة مدينة فوزي�سابوين �رصقي املجر 

بتهمة �رصقة دراجة من اأمام حمطة قطار املدينة.

�رصق  ق�سيته  باحلكم يف  النطق  �سماع  ينتظر  املتهم  كان  وبينما 
جمهول دراجته من اأمام املحكمة.

حاول االنتحار فقتل عائلة وجنا

معاقبة اإطفائي بعد اإخماده النار يف منزل.. خارج الدوام
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- واحد قاعد مع خطيبته فى الكافيرتيا فطلبلها ع�سري 
منجه وملا جه الع�سري -قال لها اجيبلك �ساليموه قالت 

هو انا ل�سه �رصبت املنجه؟
وال  احلريري  مات  اللي  هو  التاين  بي�ساأل  واحد   -

رفيقه
- بلدياتنا �ساألوه ماهو ال�سيفون؟؟ قال: �سندوق بحبل 

ملا ت�سده يا تلحق ت�رصب يا متلحق�ش
- بلدياتنا ومعاه واحد لبناين بيدوروا على زوجاتهم 
فى ال�سوق، فاتفقوا كل واحد يدور على مرات التانى، 
اأ�سفر  �سعرها  وبيقول:  زوجته  بيو�سف  فاللبنانى 

وعيونها زرق وقوامها �سمبتيك،
ها و�سو اأو�ساف زوجتك؟ رد ابلدياتنا وقاله: �سيبك من 

مراتى ويال بينا ندور على مراتك.
- مره اتنيني م�ساطيل ماا�سيني على �رصيط القطر فواحد 
رد  ب�سكل....  طويل  ده  ال�سلم  اأخي  يا  للتاين  بيقول 
التاين عليه وقاله: اللي م�سايقني ان الدرابزيني واطي 

اأوي.
- بلدياتنا بيدهن احليطة قالوله طب حط جرنال حتتك 

قال لهم: ل م�ش مهم اأنا كدا طايل.
- بلدياتنا بيكتبوا حما�رصة مع الدكتور كل ما مي�سح 

ال�سبورة يقطعوا الورقة.
- اتنني م�ساطيل دخلوا �سيدلية قالوا للى فيها ممكن 
اتنني فول وواحد طعمية قال لهم ال�سيدىل احرتم نف�سك 
يا اأ�ستاذ اأنت فى �سيدلية وقعدوا يت�ساكلوا فدخل واحد 

ال�سيدىل  له  فحكى 
له  فقال  احلكاية 
�سيبك منهم اعطينى 
واحد ع�سري ق�سب.

بيجري  �رص�سار   -
�رصف  عربية  وراء 
ليه؟  �ساألوه  �سحي 
�سفط  اأ�سله  قال: 

املدام.
من  وقع  واحد   -
لقى  الثاين  الدور 
وواحد  م�رصعه، 
الدور  من  وقع 
حتفه،  لقى  الرابع 
من  وقع  وواحد 
لقى  الثامن  الدور 

الثنني مع بع�ش.
غبي  واحد  مرة   -
هو  ال�سينما  راح 
ومراته اأو ما النور 

اأنطفا قالها قومي يال �سكلهم هيناموا.
- واحد بعت ر�سالة فا�سية لأهله يف الهند ليه؟ زعالن 

منهم مبيكلمهم�ش.

26 غربة غربةا�ضرتاحة  ا�ضرتاحة 

الظروف خلت العنززه خرروفليلة زفاف..
*********

من راقب النا�ش ... �سار م�رصف
*********

لي�ش كل ما يحفظه الطالب يفهمه وتاأتي الختبارات 
مبا لحتتويه الكتب

*********
ماكل ما يتمنى املرء يدركه......عذبات الأيام 

مامتدي لياليها
*********

اإذا كان �سديقك ع�سل .. احل�سه كله وما جاك علي
*********

ما كل ما يتمنى املرء يدركه **** جتري الرياح من 
ورا خ�سمك
*********

من طلب العال نام الليايل ......و�سد اللحاف و 
)قال( انا مايل
*********

وبع�ش اجلروح لجت من الأحباب عادي ...ب�ش 
القهر لو ما لقيت لزقه

*********
ما طار طري وارتفع ... اإل وجاك على التنده

*********
على قدر املعازمي تاأتي العزائم
وتطري على قدر احلرمي الدراهم 

*********
يا مدّور الهني ... تّوي �سايفه باحلو�ش

*********
ما كلما يتمنى املرء يدركه

ت�رصب بيب�سي واأنت م�ستهي �سفن اب.
*********

عندمااأهديك �سموعًا
فاعلم اأين �ساأف�سل الكهرباء

*********
اللي يبي درب ال�سالمةيدله

و اللي يبي درب ال�رص ياطا ثوبي
*********

اإىل �سفا لك زمانك ... لعاد تفر الريل
*********

اإن كنت ريحا..فافطن لهدومنا اللي على احلبل
*********

فال والله مايف العي�ش خريا
ول الدنيا اإذا ذهب اجلري�ش

*********

حكم ال تقراأ...

اضحك قبل الضحك ما يغلى

اإحت�سمت  فتاة  زفاف  �ساعة  حانت 
اذن  بعد  من  الزفاف  فتم  وعفت، 
الله، ودخل العرو�سان اإىل منزلهما 
لزوجها  الع�ساء  الزوجة  وقدمت   ،
وفجاأة   ، املائدة  على  واجتمعا   ،

�سمع الإثنان �سوت دق الباب !! 
انزعج الزوج وقال غا�سبًا : من هذا 

الذي ياأتي يف هذه ال�ساعة؟ 
فقامت الزوجة لتفتح الباب ، وقفت 
؟  بالباب  : من  الباب و�ساألت  خلف 
 : الباب  خلف  من  ال�سوت  فاأجابها 
�سائل يريد بع�ش الطعام فعادت اإىل 
زوجها ، فبادر ي�ساألها : من بالباب 
بع�ش  يريد  �سائل  له:  فقالت  ؟ 
اأهذا  وقال:  الزوج  فغ�سب  الطعام 
ليلة  يف  ونحن  راحتنا  يزعج  الذي 
الرجل  اإىل  فخرج  الأوىل؟  زفافنا 
ف�رصبه �رصبًا مربحًا ، ثم طرده �رص 
طردة فخرج الرجل وهو ل يزال على 
جوعه واجلروح متالأ روحه وج�سده 

وكرامته 
عاد الزوج اإىل عرو�سه وهو مت�سايق 
من ذاك الذي قطع عليه متعة اجللو�ش 
�سيء  اأ�سابه  وفجاة   ، زوجته  مع 
الدنيا  عليه  و�ساقت  امل�ّش  ي�سبه 
مبا رحبت ، فخرج من منزله وهو 
ي�رصخ ، وترك زوجته التي اأ�سابها 
الرعب من منظر زوجها الذي فارقها 

يف ليلة زفافها... 
�سربت الزوجة ، وبقيت على حالها 
من  �سنة   15 وبعد   ، �سنة   15 ملدة 
اخر  �ساب  تقدم  احلادثة،  تلك 
عليه  فوافقت   ، املراأة  تلك  خلطبة 

الزفاف  ليلة  ويف   ، الزواج  ومت 
مائدة  على  الزوجان  اجتمع  الأوىل 
الع�ساء ، وفجاأة �سمع الإثنان �سوت 
الباب يقرع ، فقال الزوج لزوجته : 
اذهبي فافتحي الباب فقامت الزوجة 
ووقفت خلف الباب ، ثم �ساألت : من 

بالباب؟ 
 : الباب  خلف  من  ال�سوت  فجاءها 
فرجعت  الطعام  بع�ش  يريد  �سائل 

اإىل زوجها! 
ف�ساألها : من بالباب ؟ 

بع�ش  يطلب  �سائل   : له  فقالت 
الطعام 

وقال  بيديه  املائدة  الزوج  رفع 
 ، الطعام  كل  له  خذي   : لزوجته 
ودعيه ياأكل اإىل اأن ي�سبع ، وما بقي 

من طعام ف�سناأكله نحن 

وقدمت  الزوجة  ذهبت 
ثم   ، للرجل  الطعام 
وهي  زوجها  اإىل  عادت 

تبكي 
مل  بك؟  ماذا   : �ساألها 
هل  ماذا ح�سل؟  تبكني؟ 

�ستمك؟ 
اأجابته والدموع تفي�ش 

من عينيها : ل 
فقال لها : فهل عابك؟ 

قالت : ل 
فقال : فهل اآذاك؟ 

فقالت : ل 
اإذن فلماذا تبكني ؟ 

قالت : هذا الرجل الذي 
يجل�ش على بابك وياأكل 
من طعامك ، كان زوجًا يل قبل 15 
عامًا ، ويف ليلة زفايف منه ، طرق 
�سائل بابنا ، فخرج زوجي و�رصب 
الرجل �رصبًا موجعًا ثم طرده ، ثم 
ثم  ال�سدر،  �سائق  متجهمًا  اإيل  عاد 
اجلن  من  م�ش  اأ�سابه  اأو  جن  اأظنه 
وال�سياطني ، فخرج هائمًا ل يدري 
اأين يذهب ، ومل اأره بعدها اإل اليوم 

، وهو ي�ساأل النا�ش ! 
انفجر زوجها باكيًا 

فقالت له: ما يبكيك؟ 
ذاك  هو  من  اأتعرفني   : لها  فقال 

الرجل الذي �رصبه زوجك؟ 
فقالت : من ؟ 

فقال لها : اإنه اأنا...

لغة كمبيوترية!!

. virus يا دار ما دخلك -
- دي�سكك ح�سانك...ان �سنته �سانك.

- املكتوب على الدي�سك...لزم ي�سوفه الهيد.
- الكمبيوتر اللي فيه هاردين .. ي�ستغل عليه اتنني.

- ابن الهاكر كراكر.
- ما ا�سخم من دو�ش ال ويندوز.

- مهند�ش الكمبيوتر حجته معاه.
- اللي ما عندو�ش fire wall ما يحدف�ش النا�ش 

. trojans
- الدي�سك اللي يوجعك...فرمته.

. hacking يعلم ال security ال�سريفر اللي من غري -
- ل تعايرين و ل اعايرك...ده الويندوز قارفني 

وقارفك.
.slot فالن وفالن كارتني يف -

- ادي جهازك لل�سيانة ولو ان�رصق ن�سه.
- كل برنامج وله كراك.
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مفتوح 24 �ساعة
طيلة اأيام الأ�سبوع

مطلوب جزار وطباخ
Deli-man و



Ghorba News

Thursday November, 20th 2008- Vol 1  Issue#10 اعالناتاعالنات28

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


