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الكل يتذكر ح�شني كامل، املن�شق عن النظام 
ثمنا  حياته  دفع  والذي  ال�شابق  العراقي 
خليانته لهم... والكل يعلم اأن احلوار الذي 
اأجراه الزميل نايف الطورة مع كامل، كان 
�شدام،  عم  ابن  هامة يف حياة  نقطة حتول 
اإىل  اأ�شابيع  بعد اجراءه  احلوار  الذي عاد 

العراق..
 وقد �شلطت اأحد اأهم الكتب الأمريكية على هذه 
 Saddam Hussein: الق�شية من خالل كتاب
An American Obsession ونف�س ال�شيء 
فيلم  الر�شمية من خالل  العراق  قناة  فعلته 

وثائقي...وكذلك قناة ال HBO  الأمريكية 
 House التي تبث هذه الأيام م�شل�شل بعنوان
of Saddam والذي بدوره يروي ق�شة تاأثري 

احلوار الذي اأجراه الطورة مع ح�شني كامل
يف  لنا  اأكد  الطورة،  نايف  الزميل  اأن  غري 
حول  وقيل  كتب  ما  كل  اأن  معه،  ات�شال 
الق�شية ما هو اإل قطرة يف بحر، واأن هناك 
اأ�رشار مل تن�رش ول يعرفها اإل هو..مو�شحا 
اأنه من املمكن اأن يتم ين�رشها يف كتاب، اأو 

فيلم وثائقي م�شتقبال...

03 احلدثاحلدث

�أ�سبوعية حرة م�ستقلة

تعنى بتغطية اأخبار اجلاليات 
العربية يف املهجر، وتغطية 

اأخبار الوطن العربي 
والعامل،ت�شدر يف نيويورك، 
وتوزع يف الوليات املتحدة 

الأمريكية
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يجري الكالم حاليا عن جمع 
توقيعات وات�شالت تقوم بها 

قيادات اجلالية، مع �شلطات مدينة 
نيويورك، بغر�س تر�شيم عيدي 

الفطر والأ�شحى ليكون عطلة 
لأولدنا، مثله مثل باقي الأعياد 

الدينية، م�شيحية كانت اأو يهودية..
ما يقوم به الإخوة يف هذا املقام 

ي�شتحق الت�شجيع والتنويه، فحان 
الوقت لكي ت�شمع اأ�شواتنا يف اأكرب 
مدن العامل، وحان الوقت اأن يفهم 
اأبناءنا دين اآباءهم واأجدادهم..فهم 
بحاجة ما�شة اإىل ذلك..وامل�شجد 
مطالب باأكرث من اأي وقت م�شى 
اأن يلعب دورا بالغ الأهمية يف 

بناء القيادات امل�شلمة الأمريكية 
ال�شابة، وتوعيتها بق�شايا امل�شلمني 
والعرب يف اأمريكا وخارجها، ويف 
اإمداد املنظمات امل�شلمة الأمريكية 

املختلفة بالقواعد وامل�شاندة 
اجلماهريية الالزمة لنجاح عملها
وعلى  امل�شاجد اأن تكون م�شادر 
طبيعية - ل تن�شب - لعنا�رش 

قوة املجتمع امل�شلم يف الوليات 
املتحدة، وبكونها اأي�شا مراكز 

طبيعية لتوعية امل�شلمني يف اأمريكا 
بق�شاياهم، وتتميز اأي�شا برتابط 
املرتددين عليها ووحدتهم حول 
ق�شايا الأمة الهامة وا�شتعدادهم 

للتفاعل معها. 
ويف النهاية نحب ن�شري اإىل اأن قيام 

امل�شاجد بالأدوار والوظائف ال�شابقة 
ل يعد ابتكارا جديدا لي�س له اأ�شا�س 
يف تاريخ الإ�شالم وح�شارته، واإمنا 
هو عودة طبيعية اإىل دور امل�شجد 

الطبيعي يف حياة اجلماعة امل�شلمة، 
عودة فر�شتها ظروف امل�شلمني يف 

اأمريكا كمجتمع مهاجر اأعاد اكت�شاف 
نف�شه وهويته وموؤ�ش�شاته وحياته يف 
املحيط الأمريكي الذي يتميز بقدر 
كبري جدا من احلرية، تلك احلرية 

التي �شاعدت امل�شاجد يف اأمريكا اإىل 
العودة اإىل دورها التاريخي ب�شكل 

تلقائي وطبيعي و�شل�س.

عبده املوتي

اجلالية تطالرببلومربغركلمة الناشر :
برتسيمراألعياد االسالمية مبادرة طيبة

نايفرالطو ة حسينركامل

�سمن م�سروع يتم �لتح�سري له يف مدينة نيويورك

حكمة العدد
رب �سكوت 
�أبلغ من كالم

املسكوترعنهرف يقضية نايفر
الطو ة معرحسينركامل

�رشح ال�شيد حممد بو�شيخي، اأحد م�شوؤويل 
بروكلن،  يف  ب"الباث"  ال�شالمي  املركز 
روبرت  ال�شيد  بها  قام  مبادرة  هناك  اأن 
املدينة  جمل�س  رئي�س  وهو  جاك�شون، 
هدفه  قانون  باقرتاح  تق�شي  بنيويورك، 
تر�شيم عيدي الفطر والأ�شحى عطل ر�شمية 
ويجري  العمومية،  املدار�س  لتالميذ 
املجل�س  اأع�شاء  توقيعات  جمع  حاليا 
الآن، متكن  51، حيث حلد  البالغ عددهم 
املبادرين من جمع 25 توقيعا، يف انتظار 

ليكتمل  الأقل  على  اثينني  توقيعني  جمع 
الن�شاب، وذكر نف�س املتحدث اأن املبادرين 
الذين تكتلوا يف تنظيم يحمل ا�شم "التحالف 
ال�شالمي من اأجل العيد" رف�شوا فكرة طرح 
امل�رشوع دون جمع التوقيعات لأنه يف حال 
على  النتظار  �شيتم  فاإنه  امل�رشوع  رف�س 
الأقل 10 �شنوات لإعادة طرحه...موؤكدا اأن 
عرب  املجل�س  باأع�شاء  يت�شلون  املبادرين 
ولقاءات  وفاك�س  اإمييالت  من  الطرق  كافة 

معهم...
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ممار�شة  النرتنت  �شبكة  رواد  بو�شع 
بريطاين  �شاب  اطلقها  جديدة  لعبة 
بو�س  جورج  على  حذاء  برمي  تق�شي 
الحد  وقعت  التي  احلادثة  خلفية  على 
ور�شق  بغداد  يف  �شحايف  موؤمتر  خالل 
خاللها �شحايف عراقي الرئي�س المريكي 
من  التمكن  هو  اللعبة  وهدف  بحذائه. 
متثل  دمية  راأ�س  وا�شابة  احلذاء  رمي 

الرئي�س بو�س.
ا�شاب  الأ�شطر،  هذه  كتابة  غاية  واإىل   
اكرث من مليونني لعب الرئي�س يف هذه 
يقول  الذي  املوقع  عداد  بح�شب  اللعبة 
ما  ي�شتحق  جنحت!  "لقد  مرة  كل  يف 

ناله".
للقاء  ثانية   30 مدة  رائد  كل  وامام   
الذي  المريكي  الرئي�س  وا�شابة  احلذاء 
يعقد  وهو  من�شة  من  جتنبه  يحاول 

موؤمترا �شحافيا.
اليك�س  اللعبة الربيطاين   واخرتع هذه 

يف  ا�شمه  ا�شتهر  الذي  �شنة(   24( تيو 
على  عر�شها  �شور  بيع  بف�شل   2006

موقعه اللكرتوين.

ت�سافيز ي�سيد بال�سحفى �لعر�قى �لذى 
ر�سق بو�س بحذ�ئه

ت�شافيز  هوجو  الفنزويلى  الرئي�س  اأ�شاد 
الرئي�س  ر�شق  الذى  العراقى  بال�شحفى 
المريكى بفردتى حذائه قائال اإنه �شجاع.

على  نف�شه  هو  داأب  الذى  ت�شافيز  وقال 
اإنه  الرئي�س المريكى  اإىل  اإهانات  توجيه 
بو�س  ي�شب  مل  احلذاء  لأن  براحة  ي�شعر 
وهو  وجهه  علت  عري�شة  ابت�شامة  لكن 
عر�س  للحادث  م�شورا  ت�شجيال  ي�شاهد 
واأذاعه  الوزراء  ملجل�س  اجتماع  اثناء 

التلفزيون الفنزويلي.
ي�شبه.  اأنه مل  طيب  "�شيء  قائال  وا�شاف 
بالحذية  اأحد  اأى  ر�شق  على  ا�شجع  ل  اأنا 

لكن يا لها من �شجاعة حقا".

عائ�سة �لقذ�فى متنح �لزيدى و�سام 
�ل�سجاعة

معمر  الليبى  القائد  ابنة  عائ�شة  قررت 
"واعت�شموا"  جمعية  ورئي�شة  القذافى 
و�شام  منح  الثنني  اخلريية  لالأعمال 
ر�شق  الذى  العراقى  لل�شحافى  ال�شجاعة 
بحذائه  بو�س  جورج  المريكى  الرئي�س 

خالل موؤمتر �شحافى فى بغداد.
ح�شلت  لها  بيان  فى  اجلمعية  وقالت 
فران�س بر�س على ن�شخة منه "ان ال�شحافى 
منتظر الزيدى قال من خالل ذلك �رشاحة: 
ل لنتهاك حقوق الإن�شان وعرب عن موقفه 
بقذف حذائه على وجه الرئي�س الإمريكى 

جورج بو�س".
الزيدى  قرارها مبنح  ان  واكدت اجلمعية 

مع  اإن�شجاما  "ياأتى  ال�شجاعة  و�شام 
وحقوق  القانونى  املجالني  فى  اأهدافها 

الإن�شان".
ال�شحافى  به  قام  ما  ان  اجلمعية  وقالت 
على  الإن�شان  حلقوق  "انت�شارا  يعد 
احلكومة  وطالبت  العاملي".  امل�شتوى 
الوفاء  "و�شام  ال�شحافى  مبنح  العراقية 

وال�شجاعة على هذا املوقف ال�شجاع".

�سعودي يعر�س 10 ماليني دوالر ل�سر�ء 
�حلذ�ء 

ع�شري  منطقة  من  �شعودي  مواطن  عر�س 
�رشاء حذاء ال�شحايف العراقي الذي قذف 
به الرئي�س الأمريكي جورج بو�س، بع�رشة 

ماليني دولر اأمريكي.
وقال ح�شن حممد خمافة اإنه ميلك عقارات 
واأرا�شي كثرية يف منطقة ع�شري التي تقع 
قيمتها  تزيد  ال�شعودية،  غرب  جنوب 
فتح  اأنه  معتربا  املعرو�س،  املبلغ  عن 
مزاًدا بذلك على ما اعتربه "و�شام احلرية 
يف  وم�شايخ  وجهاء  واأن  حذاًء،  ولي�س 
قبيلته الكبرية عربوا عن ت�شامنهم معه، 
وامل�شاهمة يف �رشائه فيما لو و�شل ثمنه 

يف املزاد اأكرث من ذلك".
مرت  كيلو  األف   18 ع�شري  م�شاحة  وتبلغ 
مربع، وعا�شمتها مدينة اأبها، ومن مدنها 
واملدينتان  م�شيط"،  "خمي�س  ال�شهرية 
يف  مناخهما  باعتدال  معروفان  م�شيفان 
ف�شل ال�شيف �شديد احلرارة، وت�شدر منها 
ال�شحف  كربى  اإحدى  "الوطن"  جريدة 

ال�شعودية.

�أال �سلمْت ميينك يا �بن حرٍّ ....... وقد ثارت دمـاوؤك و�الإبـاُء�لق�سيدة  �حلذ�ئية
�أال قد طاَل �سمت بني �أبينـا ........ ومنك �أخّينا نطَق �حلـذ�ُء

وجئت مفاخرً� يف �سنع عهٍد ....... يوقُعُه مع �لكلـِب �جلـر�ُء�أثرَت جر�حنا يف كل ع�سٍو .... و�سغت حكومًة، �سفٌر هباُءفقال لبو�سهم قـوال بليغـًا ........... �أن �ركْع يا جباُن كما ت�ساُء
عالَك حذ�َءه فطفقت حتنـي ......... وبعد �لكرب قد �ساد �نحنـاُء

�أمنتَظٌر �أتيـت فعـاَل حـرٍّ ............ يفي�ُس بوجهه نـوٌر وفـاُء
�أال �سلمت مييُنك �إذ �أهانـت ........ جبنَي �لبو�ِس يعلوه �حلـذ�ُء
هلل درك يا زبيدي.....................تهز �لكون بالفعل �ملثايلحذ�ء كالغمامة �سار عايل....على �الأمر�ء �أ�سحاب �ملعايلويعلـَم �أن �أمتنـا ولــوٌد ............ ولن ُيحمى �إذ� نزل �لق�ساُءليختم عهده يف ذلِّ خـزٍي ......... فال �أر�س بكتـه وال �سمـاُء

رفعت روؤو�سنا فوق �الأعايل.............فا�سلم فد�ك بكل غايل

Yes You Can !
لعبة  يف �النرتنت لت�سويب حذ�ءك جتاه بو�س 

الإعالم  و�شائل  كتبته  ما  اأكرث  نكتب  لن 
الذي  اجلزمة"  "حادثة  حول  الدولية 
جعلت من ال�شحفي العراقي منتظر الزيدي 
مرا�شل قناة البغدادية الف�شائية العراقية 
التابعة لتليفزيون الرافدين، بطال  ورمزا 
قررنا  لذلك  العامل..  يف  م�شطهد  لكل 
كتب  ما  لأطرف  ال�شفحة  هذه  تخ�شي�س 
حول املو�شوع، ومن  جملة الطراف التي 

قيلت:
ولكني  الرجل  قال  ماذا  اعرف  ل  بو�س:   

راأيت حذاءه!!
تكِف  مل  اأ�شلحتنا  الأمريكية:  ال�شحافة   -

ل�شد حذاء!
اغتيال  حماولة  الفرن�شية:  ال�شحافة   -
رمزية لبو�س بحذاء �شحفي عراقي. نهاية 

غري �شعيدة.
البغدادية: منتظر توعد  قناة  - م�شدر يف 
من  عدد  اأمام  اأ�شهر  �شبعة  حوايل  قبل 
راأ�س  على  حذاءه  يلقي  بان  ال�شحافيني 
بو�س اإذا �شنحت له الفر�شة بح�شور موؤمتر 
اعتربوه  الآخرين  اأن  اإل  بو�س  للرئي�س 

جمرد كالم لي�س اأكرث.
العراقي  املنتخب  مدرب  حمد  عدنان   -
 100 لدفع  ا�شتعداد  على  اأنا  القدم:  لكرة 

الف دولر ثمنًا حلذاء الكرامة.
م�شتعد  اأنا  العراق:  من  م�شيحي   -
ب50000  البطل  هذا  حذاء  ا�شرتي 
الرقم  على  بي  الت�شال  وميكن  يورو 

004917629236785
نفقا  تدمر  امل�رشية  ال�شلطات  غزاوي:   -
من  غزاوية  اأحذية  تهريب  حماولة  بعد 

النوع الثقيل من مقا�س )46(.
لكن  واأربعني،  اأربعة  احلذاء  قيا�س   -
اأن املقا�س ع�رشة فقط  بو�س ينفي ويوؤكد 
يف حماولة منه لإظهار اأن �شاحب احلذاء 

�شبي غري مميز 
- ومن مل ي�شتطع فبحذائه

- اإنه الكيماوي الذي كان يبحث عنه بو�س 
منذ �شنوات..

- الكتابة باحلذاء حني ل يجدي القلم ..
-

تشافيز، عائشة القذاف يو ال10 ماليين

 منرطرائفرحذاء منتظر الزيدير

�إعالنات مبوبة جمانية
تنهي جريدة غربة نيوز قراءها ، اأنه ابتداءا من الأعداد القادمة �شيتم تخ�شي�س 

�شفحة كاملة لالإعالنات املبوبة، وت�شمل هذه ال�شفحة، اعالنات لعرو�س و طلبات 
عمل، بحث عن �شقق اأو غرف لالإيجار، وخدمات الزواج و�شتكون هذه اخلدمة جمانا

ولن�رش اأي اعالن بعث ر�شالة على الربيد اللكرتوين للجريدة:
ghorbanews1@yahoo.com
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بينراملوتروالزواج..ما تضحكريا عمر!!
�لزوج �لبخيل

تاأتني  مل  ملاذا  البخيل:  لزوجها  امراأة  قالت 
جدا  البخيل  الزوج  اأجاب  زواجنا؟  منذ  بهدية 
قائاًل: هل راأيت يا حبيبتي �شيادا يطعم ال�شمكة 

اجلميلة بعد �شيدها
�لزوج �ملحب!!!

واحد قام من نومه بن�س الليل على �رشاخ اجلريان 
خزانات  كل  يف  ت�شمم  "يف  قالوله  �شافهم  طلع 
؟  يف  �شو  زوجته  �شاألته  البيت،  رجع  املياه". 

قالها اأبدا ما يف �شيئ ... اإ�رشبي مي ونامي !!
غبي رجع من �ل�سفر..

مليانه  ال�شقة  لقى  ال�شفر  من  رجع  غبي  واحد 
�رشا�شري.. غري قفل الباب!!

غبي مع حبيبته!!
ف�شافت  حبيبته  مع  ما�شي  غبي  واحد  مرة  هذا 
ابوها ف�شارت تّقول وهي خايفة" يييييي بابا" 
انا  انو  قويل  م�شكلة  م�س  عادي  يّقلها:  ف�شار 

اخوكي!!!
كلب �سري

الزبون للبائع: بالرغم من م�شى ثالثة اأيام على 
�رشائي لهذا الكلب البولي�شي ال انه مل ينبح ولو 
تابع  كلب  فهو  تنده�س  ل   : البائع  واحد.  ملرة 

للبولي�س ال�رشي
حم�س�س ي�سوق فري�ري..

قالت  الراديو..  �شغل  فرياري  ي�شوق  حم�ش�س 
املذيعة: "هنا لندن" قال: يلعن ابوال�رشعة

�سدو� �لهمة يا �سباب...
فقط  لراكبني  تت�شع  �شغرية  طائرة  حتطمت 
املجانني..  ي�شكنها  بلدة  يف  املقابر  احد  فوق 
احلفر  زال  وما  جثة   500 انت�شلوا  البلدة  اأهل 

م�شتمرًا..
طري بحرق �لكاف!!

بحرف  ا�شمه  يبداأ  ايل  الطري  �شو  حم�ش�س  �شاألو 

الكاف؟ قال كنتاكي
م�سطول يفتح حمل ذهب!

م�شطول فتح حمل ذهب خلى اول يوم ببال�س..
�ول حيو�ن..

عالر�س..؟  اأنخلق  حيوان  اأول  حم�ش�س:  �شاألوا 
لي�س؟؟   .. !!�شاألوه  الوح�شي  احلمار   : لهم  قال 

قال : لأن لونه ا�شود واأبي�س ..

مني �حليو�ن �للي ب�سحينا!؟
اللي  احليوان  هو  :من  اأهبل  طالب  �شاأل  معلم 

ي�شحيك ا ال�شبح للمدر�شة؟ قال له : ابوي!!!
�لنذل

انقذه لي�س؟....  �شاف واحد بنحرق  واحد نذل 
ع�شان يعي�س حياته م�شوه!

�لبحر �الأحمر
قالت  فراوله  ع�شري  كوب  على  وقفت  منله  يف 

واخريا �شفت البحر الحمر!!
�لبخيل و�بنه

لي�س؟؟؟  ريال  �شماه  ولد  اأجاه  بخيل  واحد  فيه 
ع�شان ملا يكرب ي�شري 500!!

حنك حنكطق  طق 

ما الفرق بني املوت و الزواج ؟؟

املوت عادة بيبقى نهاية اللم...اجلواز بيبقى بدايتها

اجلواز ق�شاء ميكن تاأجيله.....املوت ل يوؤجل

النا�س الطيبني بي�شعدوا بعد املوت وال�رشار بيتبهدلوا...
لكن بعد اجلواز الطيبني وال�رشار كلهم بيت�شاوا

بعد املوت هتكون و�شط املالئكة.....لكن بعد اجلواز 
هتكون و�شط.....بال�س اأح�شن

بعد املوت بت�شمن اأنك هتثاب على ح�شناتك وهتتعاقب على 
اأخطائك، لكن بعد اجلواز اأنت بتتعاقب على الثنني

بعد املوت ممكن تالقى نف�شك فى اجلنة......بعد اجلواز 
تالقى نف�شك فى م�شت�شفى املجانني

بعد املوت مبيف�شل�س معاك غري عملك الطيب...بعد اجلواز 
بيف�شل معاك عملك ال�شود ب�س

ملا الراجل بيموت بيبقى على القل �شبع اأو جمل.......
ملا بيتجوز بيبقى عتال

املوت حق....اجلواز كدبه كبريه

بعد املوت بيف�شل معاك عملك الطيب..بعد اجلواز بيف�شل 
معاك عملك الأ�شود ب�س

ال�شتات بتلب�س ا�شود على الراجل ملا ميوت..والرجاله 
بتلب�س ا�شود عليه ملا يتجوز

�شدق اللى قال- اأم�شى فى جنازة ول مت�شى فى جوازة

الفرق بني الزواج والكولونيا؟
الزواج .... ق�شمة ون�شيب

الكولونيا .... ق�شمة وال�شرباوي�شي
ما الفرق بني املر�شيد�س والتعويرة؟

املر�شيد�س .... اأملاين
والتعويرة ...... اأملاين جدًا

الشبهربينراملرأة والكرة األ ضية..!!

باملقلوب

مابني �شن 20-15:املراأة مثل افريقيا ن�شف 
مكت�شفه ون�شف متوح�شه.

ما بني �شن 30-20:املراأة مثل اأمريكا مكت�شفة .. 
وعلمية ومتطورة ورائعة.

- ما بني 35-30:املراأة مثل الهند واليابان 
حكيمة جدا وجميلة جدا.

- ما بني 40-35:املراأة مثل فرن�شا ن�شف حمطمة 
بعد احلرب لكن ما زالت جذابة.

- ما بني 50-40:املراأة مثل اأملانيا خ�رشت 
احلرب ومل تخ�رش الأمل.

- ما بني60-50: املراأة مثل رو�شيا .. 
هادئة جدا ولكن ل اأحد يذهب هناك.

- ما بني-60 70: مثل اجنلرتا ما�س عظيم 
ولكن بدون م�شتقبل.

- بعد عمر 70: ت�شبح مثل �شيبرييا . الكل 
يعرفها لكن ل اأحد يرغب بالذهاب اليها.

يدور �حلديث، هذه �الأيام، حول �الآالف 
�لدوالر�ت �لتي جتمع يف �مل�ساجد..بغر�س �جناز 

م�ساريع خريية..فاالأمو�ل جتمع..و�مل�ساريع 
تبقى حرب� على ورق..لذلك �سرنكز يف �عد�دنا 

�لالحقة على هذ� �ملو�سوع لت�سليط �ملزيد من 
�الأ�سو�ء..

لها  تتعر�س  �شدمة  اأكرب   *
20 عام حتاول  اأنها تظل  )الأم( 
تربية ولدها!! .. ثم تاأتي ) بنت 

اجلريان ( فرتّو�شه يف اأيام !!!!! 
* كل الأ�شياء ) تطول ( !! ... ما 

عداالف�شاتني !!! 

* ) التعري ( يف ال�شارع خالعة !! 
.. وعلى امل�رشح فن !! .. وعلى 

ال�شاطئ ريا�شة !!! 

الوحيد  ال�شئ  هي   : احلقيقة   *
الذي ) ل ( ي�شدقه النا�س !!! 

للح�شول  فر�شة   : الأوكازيون   *
 ) ل   ( التي  الأ�شياء  على 

حتتاجها!!!! 

* الزواج : جمع .. وطرح .. ثم 
) �رشب ( !! ... ولكنه قبل ذلك 

) ق�شمة ( !!!! 

الأر�شادات ال�شحية احلديثة !! : 
* من مبكرًا قبل انقطاع ) الكهرباء 
قبل  مبكرًا  وا�شتيقظ   ...  !!)

انقطاع ) املاء ( !!! .. 

مفاهـــــــيم عربية جد� !!
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�مريكا ترحب باالنتخابات 
�لنيابية �لقادمة يف �ليمن

الأمريكية  املتحدة  الوليات  رحبت 
بالنتخابات النيابية القادمة يف اليمن 
املقرر اإجراوؤها يف موعدها املحدد بـ 

27 اأبريل املقبل.
لوزارة  الر�شمي  الناطق  نائب  وقال 
وود،  روبرت  الأمريكية  اخلارجية 
وكالة  وتلقت  اليوم  اأ�شدره  بيان  يف 
 ": منه  ن�شخة  �شباأ(   ( اليمنية  الأنباء 
القادمة  النيابية  بالنتخابات  نرحب 
مي�شي  فر�شة  باعتبارها  اليمن  يف 
نحو  قدمًا  اليمني  ال�شعب  خاللها  من 
الدميقراطية  العملية  وتر�شيخ  تعزيز 

وموؤ�ش�شاتها". 
احلفاظ  للغاية  املهم  من  واأ�شاف:" 
على �شري العملية النتخابية من خالل 
عادلة  ب�شورة  لها  التجهيز  و  الإعداد 
و�شفافة بعيدًا عن ممار�شة اأعمال العنف 

وتبادل التهامات ب�شوء اإدارتها".
وعرب امل�شوؤول الأمريكي عن القلق لعدم 
الرئي�شية،  ال�شيا�شية  الأحزاب  تعاون 
فيما  الآراء  يف  توافق  وجود  وعدم 
لفر�س  تهديدا  ذلك  يف  وراأى  بينها، 
اإعطاء  يف  وي�شهم  النتخابات،  جناح 
اأحزاب  و  احلاكم  احلزب  باأن  ت�شور 
املعار�شة لن يقدما التنازلت الالزمة 
اليمني  للمواطن  احلق  اإعطاء  ل�شمان 
من  ال�شيا�شية  اإرادته  عن  التعبري  يف 

خالل انتخابات حرة و نزيهة". 
يف  ال�شيا�شية  الأحزاب  جميع  ودعا 
طاولة  اإىل  فورا  العودة  اإىل  اليمن 
يف  توافق  اإىل  التو�شل  اأجل  احلوارمن 
النتخابات  اإجراءات �شري  الآراء ب�شاأن 
مع  ين�شجم  مبا  القادمة  النيابية 
قدمها  التي  املقرتحات  و  التو�شيات 
النتخابات  عقب  الدوليون  املراقبون 

البالد08 البالداأخبار  اأخبار 

ك�شف م�شدر مينى مطلع الأحد عن تقدمي 
�شتيفن  �شنعاء  فى  الأمريكى  ال�شفري 
اليمنى  الداخلية  لوزير  اقرتاحا  �شي�س 
اللواء مطهر امل�رشى يق�شى بت�شليم ملف 
املركزى  الأمن  لقيادة  الإرهاب  مكافحة 

اليمني.
ذكر  عدم  ف�شل  الذى  امل�شدر،  وقال 
انرتنا�شونال  بر�س  ليوناتيد  ا�شمه، 
باأن "املقرتح نوق�س ال�شبت خالل لقاء 
وال�شفري  اليمنى  الداخلية  وزير  جمع 
الأمريكى الذى اأ�شاد خالل اللقاء بجهود 
الأمن املركزى التابع للداخلية اليمنية 

فى مكافحة الإرهاب".
لوزارة  اللكرتونى  املوقع  وذكر 
لدى  اأ�شاد  �شي�س  �شتيفن  اأن  الداخلية، 
بوحدة  اليمنى  الداخلية  بوزير  لقائه 
الأمن  لقوات  التابعة  الإرهاب  مكافحة 
اأف�شل  من  تعترب  اإنها  وقال  املركزي، 
لوزارة  التابعة  القتالية  الوحدات 

الداخلية.
وكانت ال�شفارة الأمريكية فى �شنعاء قد 
اللكرتونى  موقعها  عرب  بيانا  اأ�شدرت 

ارتياد  من  رعاياها  فيه  حذرت  ال�شبت 
معلومات  تلقيها  بعد  الغربية  الفنادق 

عن "تهديدات اإرهابية حمتملة".
تلقت  ال�شفارة  اإن  اإىل  البيان  واأ�شار 
منت�شف الأ�شبوع املا�شى معلومات حول 
لتنفيذ  الإرهابية  للجماعات  ا�شتعدادات 
ت�شتهدف  برتول  بقاطرة  كبرية  عملية 
م�شالح غربية غري حمددة فى العا�شمة 

�شنعاء.

واأفاد البيان، باأنه نظرا ل�شتمرار تدفق 
اإمكانية حدوث  املعلومات امل�شرية اإىل 
"عمل اإرهابي" ي�شتهدف فنادق و�شفارات 
على  حتظر  فاإنها  الغربية،  وم�شالح 
الدبلوما�شية  البعثة  اأع�شاء  جميع 
ال�شفارة،  موظفى  وبقية  الأمريكية، 
والوفود الأمريكية املتواجدة فى اليمن، 
الغربية،  الفنادق  من  اأى  ارتياد  من 

وتوخى احليطة واحلذر.

بعدن  احلرة  املنطقة  منحت 
ترخي�شا  اليمن  جنوبى 
ال�شعودية  ملوؤ�ش�شة"الود" 
لإقامة مدينة متكاملة لالأعمال 
التجارية على م�شاحة "146" 
هكتار فى القطاع "جي" بتكلفة 
ا�شتثمارية تقدر بنحو"600" 

مليون دولر.
بني  تفاهم  مذكرة  ومبوجب 
املنطقة  �شتقدم  البلدين 
احلرة بعدن كافة الت�شهيالت 
التى  واملعلومات  والوثائق 
�شت�شاعد املوؤ�ش�شة ال�شعودية 
العامة  اخلطط  اإعداد  على 

الأولية للم�رشوع .
ويعترب امل�رشوع الذى �شينفذ 
اأكرب  من  �شنوات  خالل خم�س 
التى  التجارية  امل�شاريع 
احلرة  املنطقة  فى  �شتقام 
ال�شتثمارات  خلدمة  بعدن 
فى  تنفذ  التى  املختلفة 

املنطقة.
اإىل ذلك تعتزم �رشكة اإيطالية 
عاملية متخ�ش�شة فى ت�شنيع 
الأغرا�س  متعددة  امل�شانع 
اإن�شاء اأ�شخم م�شنع من نوعه 
اخلاليا  لإنتاج  اليمن  فى 
ال�شوئية من مادتى ال�شيلكون 
والرمال املتوفرة فى اليمن.

و�شينتج امل�شنع الذى �شيقام 
بعدن،  احلرة  املنطقة  فى 
حرارة  خالل  من  الطاقة 

وبتكلفة  ال�شم�س  واأ�شعة 
اإجمالية تبلغ "300" مليون 
يورو، وبطاقة اإنتاجية تبلغ 

200 ميجاوات �شنويًا .
واعترب رئي�س املنطقة احلرة 
عبداجلليل  الدكتور  بعدن 
�شحفى  بيان  فى  ال�شعيبى 
هذا امل�رشوع الأكرب والأ�شخم 
الذى �شت�شهده املنطقة احلرة 
بتنامى  منوها  بعدن.. 
الأجنبية  ال�شتثمارات  تدفق 
املنطقة  اإىل  املختلفة 
تتويجا  ذلك  معتربا  احلرة، 
وما  احلكومية  لالإ�شالحات 
يقدمه قانون ال�شتثمار اليمنى 
من ت�شهيالت و�شمانات كبرية 
اخلليجيني  للم�شتثمرين 
والعرب والأجانب والتى من 
�شمنها والإعفاءات اجلمركية 

وال�رشيبية.
ان  اليمنى  امل�شوؤول  واأكد 
�شتحظى  الإيطالية  ال�رشكة 
بكافة اأ�شكال الدعم والرعاية 
والت�شهيالت لتنفيذ م�رشوعها 
ال�شتثمارى بال�شكل املطلوب 
ان  خا�شة  وجه،  اأكمل  وعلى 
م�رشوعها �شي�شاهم فى تعزيز 
توليد الطاقة الكهربائية عرب 
ال�شم�س  واأ�شعة  حرارة  طاقة 
فى خطوة تهدف اإىل معاجلة 
توليد  فى  احلا�شل  العجز 

الطاقة فى البالد .

اأن  عن  ال�شعيبى  وك�شف 
امل�شاريع  عدد  اإجماىل 
ال�شتثمارية املرخ�س لها فى 
املنطقة احلرة بعدن منذ عام 
ت�رشين  نوفمرب  حتى   2000
بلغ   2008 املا�شى  الثانى 
بكلفة  م�رشوعًا   120 حواىل 
 886.532 تبلغ  ا�شتثمارية 
من  اأكرث  توفر  دولر،  مليون 
جديدة  عمل  فر�شة  اآلف   10
اإن�شاء  م�رشوع  اأبرزها   ،
و�شناعة  لتكرير  م�شنع  اأول 
 200 بكلفة  اليمن  فى  ال�شكر 
والتابع   ، دولر  مليون 
العمودى  ميدروك  ملجموعة 

ال�شتثمارية ال�شعودية.
املنطقة  اأن  اإىل  واأ�شار 
العام  خالل  �شهدت  احلرة 
غري  ب�شورة   2008 اجلارى 
م�شبوقة ا�شتقطاب العديد من 

ال�رشكات اخلليجية والعربية 
خمتلف  لإقامة  والعاملية 
فى  ال�شتثمارية  امل�شاريع 
بعدن،  احلرة  املنطقة  اإطار 
العديد  توقيع  مت  حيث 
من  عدد  مع  التفاقيات  من 
عن  تزيد  والتى  ال�رشكات، 
25 عقدًا خالل اخلم�شة الأ�شهر 
ما  متثل  والتى  الأخرية، 
ن�شبته 80 باملائة من اإجماىل 
ال�شتثمارية  التاأجري  عقود 
منذ  الهيئة  وقعتها  التى 
اإىل  بالإ�شافة  تاأ�شي�شها، 
اأي�شًا  متثل  تفاهم  مذكرات 
عن  باملائة   200 ن�شبته  ما 
تزيد  وبكلفة  ال�شابقة  الفرتة 
عن مليار دولر مع العديد من 
ال�رشكات اخلليجية والكورية 

والعربية.

مدينة جتا ية سعودية ومصنعرإيطاىل 
للخاليا الضوئية فى اليمن

أمريكا تقرتحرعلى اليمنرتسليمها ملفراإل هاب

�العالن معنا:
  جناح ومك�سب

Tel: 917-488-9650

          973-474-6642
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ghorbanews1@yahoo.com
www.ghorbanews.com
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نباأ نيوز- غربة نيوز
- علـي �سالــم - 

حمورًا  ي�شّكل  اليمن  يف  القات  يزال  ل 
تعك�س  تناوله  فمجال�س  كثرية.  لق�شايا 
قدرًا كبريًا من طبيعة العالقات الجتماعية 
الن�شاء  بني  الف�شل  ومنها  القائمة، 
يتناول  اأن  العادة  جرت  فقد  والرجال. 
بهم،  خا�شة  جمال�س  يف  القات  الذكور 
لتعاطي  الن�شاء  جتمع  على  يطلق  فيما 
كلمة حتمل  وهي  »التفرطة«.  ا�شم  القات 
الن�شاء يف  واقع  اإىل  دللت خا�شة ت�شري 
يواجهنه،  الذي  التهمي�س  ومدى  اليمن 
على ما يرى بع�شهم. وب�شكل عام، ُينظر 
نوعًا  باعتبارها  »التفرطة«  جمال�س  اإىل 
من مت�شية الوقت والرتويح عن النف�س، 
التي  ال�شغدري  �شماح  تعترب  ما  على 
املتداولة  املوا�شيع  يف  اختالفا  تالحظ 
اإىل  الختالف  ومرّد  املجال�س،  تلك  يف 

تفاوت درجات الوعي والثقافة.
�رشائح  ثالث  »التفرطة«  وتزاول 
اأو  الأميات  البيوت  ربات  اجتماعية: 
واملتعلمات،  التعليم،  املحدودات 
ثالثتها،  تتالقى  ولكنها  واملثّقفات. 
يحني  عندما  �شماح،  تقول  ما  بح�شب 
الن�شاء  وتبتعد  النميمة(،  )اأي  احل�شو�س 
اأن  اإل  مفيدة.  اأو  مهمة  ق�شايا  تناول  عن 
يزلن يعطني جمال�س  ل  كثريات  مينيات 
راأيهن،  يف  ايجابية،  قيمة  »التفرطة« 

تتمثل يف توطيد العالقات.
جناة  اأعدتها  ميدانية  درا�شة  وك�شفت 

�شائم اأن 70 يف املائة من الن�شاء اللواتي 
ومن  القات،  يتعاطني  العّينة،  �شملتهن 
لديهن  وجامعيات  بيوت،  ربات  بينهن 

اأطفال.
وحلظت الدرا�شة اأن معظم اإجابات الن�شاء 
املنا�شبات،  اإىل  القات  تعاطي  ارجعت 
مما يدّل، بنظر �شائم، اإىل اعتبار تناول 

القات عيبًا.
جمال�س  اإيجابية  على  الدرا�شة  و�شّددت 

النف�شي«،  »التفريغ  يف  الن�شوية  القات 
قبيل  من  ال�شلبية،  تاأثرياتها  رغم  على 
البيت  واجبات  القات  متعاطية  اإهمال 

والأبناء.
»التفرطة«  باأن جمال�س  �شائم  تعتقد  ول 
لكنها  الن�شاء،  تهمي�س  حال  تكر�س 
الرتاتبية  تر�شيخ  يف  دورًا  لها  اأن  ترى 
الجتماعية، م�شتندة اإىل انت�شار جمال�س 
اجتماعية  اأ�ش�س  على  املغلقة  القات 
الختالف  اإىل  �شائم  وت�شري  واقت�شادية. 
التي  وامل�شائل  املوا�شيع  يف  والتنّوع 
تتناولها الن�شاء يف جمال�س القات، من 
»البزن�س«،  ق�شايا  حتى  الطبخ  ق�شايا 
معللة ذلك باأن جمال�س القات متثل جماًل 

لتبادل اخلربات بني الن�شاء.
حكرًا  بقيت  »التفرطة«  اأن  رغم  وعلى 
التي  التغرّيات  الن�شاء، برزت، مع  على 
اأ�شكال جديدة  ي�شهدها املجتمع اليمني، 
القات،  لتعاطي  »خمتلطة«  ملجال�س 
واحد.  مكان  يف  واإناثًا  ذكورًا  جتمع 
اأو  نزوع  اأ�شحاب  عادة  هوؤلء  ويكون 
من  النوع  هذا  لأن  ورمبا  ميول ع�رشية. 
فهو  النت�شار،  يزال حمدود  ل  املجال�س 

يقابل بنوع من احلرج.
ويف حني ترف�س �شماح اإبداء راأيها يف هذا 
النوع من املجال�س، يعترب جازم �شيف، 

جل�شات  نادية  وزوجته  يح�رش  الذي 
ونا�شطني  اأدباء  ت�شّم  م�شرتكة،  قات 
ما  املجال�س  هذه  مثل  اأن  اجتماعيني، 
من  الأزواج  عنها  غاب  لو  لتوجد  كانت 
اأحيانًا،  ت�شت�شيف،  فهي  رّوادها.  بني 
اجلن�شني  من  واأجنبية  عربية  �شخ�شيات 
خ�شي�شًا  حت�رش  اأو  القات  تتعاطى 
ملناق�شة مو�شوع اأو ق�شية معّينة. ولفت 
يحيي  قد  اأكرث  اأو  مطربًا  اأن  اإىل  جازم 

املجال�س امل�شرتكة.
امل�شرتكة  اللقاءات  هذه  مثل  وكانت 
معروفة حتى وقت قريب يف مدينة عدن، 
مع  �شيما  ل  النح�شار،  يف  اخذت  لكنها 
ب والتزّمت وعودة العقلية  انت�شار التع�شّ

القبلية.
باملجال�س  علمها  نفي  رغم  وعلى 
امل�شرتكة، اعتربتها �شائم، اإذا ما كانت 
موجودة، دلياًل على عملية التغيري التي 

ي�شهدها اليمن.
»يحيك  انفك  ما  القات  اأن  الوا�شح  لكن 
املجتمع  يف  الأفراد  عالقات  وين�شج« 
ال�شيا�شية  بناه  لتحولت  طبقًا  اليمني، 
وال�شلوى  البلوى  ويظل  والقت�شادية. 

على حد ما ت�شفه كاتبات مينيات.

جمالـسرالقــاترالنسائيــة .. طبــخرومنيمــة وبزنـــس
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يف اأول مقابلة تلفزيونية منذ انتخابات 
حقبة  ل�شيا�شات  كرف�س  اإليها  ينظر 
الرئي�س  نائب  دافع  بو�س-ت�شيني، 
عن  بقوة  ت�شيني،  ديك  الأمريكي، 
الرئي�س  اإدارة  اتخذتها  التي  القرارات 
على  احلرب  ب�شن  بو�س،  جورج 
املثري  العراق،  وغزو  الإرهاب، 

للجدل.
اأخطاء  بـ"الإحباط" من  اعرتافه  ورغم 
اأ�شلحة  حول  ال�شتخباراتية  التقارير 
اأن  اإل  العراق،  يف  ال�شامل  الدمار 
قناة  مع  مقابلة  خالل  جزم  ت�شيني 
مكانًا  اأ�شبح  "العامل  اأن   ،"ABC"

اأف�شل بدون �شدام."
اتخذنا  اأننا  "اأعتقد  قائاًل:  و�رشح 
التقديرات  اأن  رغم  ال�شائب  القرار 
ال�شتخباراتية الأ�شلية مل تكن دقيقة يف 
بع�س اأهم اأحكامها.. �شدام كان مازال 
دمار  اأ�شلحة  لإنتاج  القدرات  ميتلك 
�شامل، وميتلك التقنية والكوادر.. اإىل  
الإنتاج  ل�شتئناف  الت�شميم،  جانب 
مبجرد رفع احل�شار الدويل.. كان هذا 

عاماًل �شيئًا."
املوجهة  النتقادات  ت�شني  ودح�س 
امل�شتبهني  بتعذيب  وا�شنطن  لإدارة 
بالإرهاب: "اأولئك الذين يزعمون باأننا 

بانتهاك  اأو  التعذيب،  يف  متورطني 
برنامج  بتبني  القوانني  اأو  الد�شتور 
اأنتم ل  لهم:  اأقول  الإرهابيني،  مراقبة 

تدركون عما تتحدثون."
التعذيب  تقنية  عن  مدافعًا  وعّرج 
التي  بالإغراق"،  "الإيهام  امل�شماة 
ق�شية،  يف  حتديدًا  حاليًا،  حظرت 
املدبر  العقل  حممد،  �شيخ  خالد 
على   2001 عام   11/9 لهجمات 

الوليات املتحدة.
بالنتائج  اأتت  "هل  قائاًل:  وجادل 
املطلوبة.. اأعتقد ذلك. . خالد �شيخ 
املعلومات..  من  برثوة  زودنا  حممد 
الأربعة  اأو  الثالثة  ال�شنوات  خالل 

ن�شف  قرابة  املا�شية.. 
عن  نعرفها  التي  املعلومات 
القاعدة جاءت من م�شدر واحد."
واأردف: "هذه جهود ناجحة على 
النتائج  اأن  واأعتقد  رائع.  نحو 

تتحدث عن نف�شها."
معتقل  اإغالق  ت�شيني  ورهن 
باإنتهاء  الع�شكري  غوانتانامو 
م�شيفًا:  الإرهاب،  على  احلرب 
"ماذا �شنفعل بال�شجناء هناك.. 
يتوجب  ل  من  �رشاح  اطلقنا  اإذا 
اإىل  �شيعودون  عنهم  الإفراج 
ادخلناهم  واإذا  القتال،  �شاحات 
تلقائيًا  �شيكت�شبون  املتحدة  الوليات 
وم�شوؤوليات،  حمددة  قانونية  حقوقًا 
يف  ظلوا  طاملا  يحدث  لن  الذي  الأمر 

غوانتانامو."
بطاقم  الأمريكي  الرئي�س  نائب  واأ�شاد 
الرئي�س  �شكله  الذي  القومي  الأمن 
وعن  اأوباما،  باراك  املنتخب، 
ملن�شب  كلينتون  هيالري  اختيار 
"رمبا  قائاًل:  نوه  اخلارجية،  وزيرة 
الرئي�س  يحتاجه  الذي  ال�شخ�س  هي 

اأوباما."

�أحمدي جناد يهاجم �ساركوزي 
ويتهمه بالغطر�سة

نقل تلفزيون 
ن  ا ير اإ
مي  حلكو ا
الرئي�س  اأن 
ين  ا ير لإ ا
د  حممو
اأحمدي جناد 
و�شف نظريه 
ن�شي  لفر ا
ل  نيكو

اأنه  اإىل  م�شريا  باملتغطر�س،  �شاركوزي 
كالفراعنة الذين حكموا م�رش القدمية.

ل�شاركوزي  ت�رشيحات  على  ردا  ذلك  جاء   
اأم�س الثنني قال فيها اإنه ل ميكنه اأن ي�شافح 
حمو  يف  رغبته  عن  عرب  الذي  جناد  اأحمدي 
اإ�رشائيل من اخلارطة، موؤكدا اأن اأحمدي جناد 

ل ميثل اإيران.
 واتهم الرئي�س الإيراين يف كلمة له اأمام ح�شد 
�شاركوزي  اإيران،  اإقليم خوز�شتان جنوب  يف 
جتاه  متغطر�س  فرعوين  "اأ�شلوب  باتباع 
يف  اأحد  ل  "�شيدي..  وقال  طهران"،  حكومة 

اإيران طلب التفاو�س معك اأو م�شافحتك".
 و�شدد اأحمد جناد على اأنه ينبغي ملن يريدون 
التفاو�س مع بالده اأن يعرفوا اأن اإيران تدعو 
واأ�شل  والحتالل  والعدوان  اجلرمية  ملحو 

الفكر ال�شهيوين من العامل.

�إد�نة �لطبيب �لعر�قي بتفجري�ت 
جال�سغو ولندن

حمكمة  اأدانت 
نية  يطا بر
الطبيب  اليوم 
بالل  العراقي 
الله  عبد 
لتخطيط  ا " بـ
الفو�شى  لزرع 
اأعمال  وتنفيذ 
قتل" يف كل من 
العا�شمة لندن 

ومدينة جال�شغو الواقعة �شمايل البالد، وذلك 
مفخخة  �شيارات  تفجري  حماولة  خالل  من 

العام املا�شي.
كراون  وولويت�س  حمكمة  حكم  �شوء  ويف 
يواجه الطبيب عبد الله الآن عقوبة بال�شجن 

مدى احلياة.
ا براءة ع�شَّ

الطبيب  ذاته  الوقت  براأت يف  اأن املحكمة  اإل 
ا من تهمة م�شاعدة عبد الله  الأردين حممد ع�شَّ
وزميله كفيل اأحمد يف التخطيط لهجمات لندن 

وجال�شغو.
ا باأنه يعرف عبد الله واأحمد،  وقد اعرتف ع�شَّ
لكنه نفى اأي علم له بالهجمات التي اأُدين بها 

الرجالن.
ليدلو،  جوناثان  العام،  املدعي  وقال 
اإن عبد الله واأحمد، الذي ق�شى يف  للمحكمة 
هجوم جال�شغو يف الثالثني من �شهر يونيو/
عقدا  قد  "كانا  املن�رشم:  العام  من  حزيران 
العزم على ارتكاب اأعمال قتل جماعي وبدون 
لتنفيذها  خططوا  التي  الهجمات  يف  متييز 
لن�رش  خاللها  من  وهدفوا  اإنذار  �شابق  بدون 

الرعب والذعر بني النا�س."

10

الطوارق يف  تبنت جماعة من متمردي 
اأحدهما مبعوث  النيجر خطف كندينينْ 

اأممي اإىل هذا البلد.
 واختفى املبعوث الأممي روبرت فاولر 
بعد نحو  اأم�س على  )64 عاما( �شباح 
50 كلم �شمال �رشق العا�شمة نيامي هو 

ومرافق كندي و�شائقهما النيجري.
وهي  النهو�س"  قوى  "جبهة  اأن  غري   
ف�شيل من�شق عن مترد "حركة العدالة 
يف النيجر"، حتدثت عن اأربعة رهائن 
وقالت  كنديان،  بينهم  اأيديها،  بني 

اإنهم ب�شحة جيدة.
 ر�سالة حتذير

واعتربت اجلماعة يف بيان على موقعها 
لكندا  حتذيرا  العملية  الإلكرتوين 
النيجر  حكومة  –ح�شبها-  ت�شلح  التي 

بال�شالح، و"لكل الدبلوما�شيني الذين 
تاجنا  مامادو  نظام  مع  يتعاونون 
)رئي�س النيجر( الذي ميار�س التطهري 

العرقي".
النيجر  حكومة  يف  وزير  وقال   
اخلمي�س،  نيامي  و�شل  فاولر  اإن 
ال�شلطات  من  خا�س  طلب  ودون 
غادر العا�شمة ال�شبت مع �شخ�شني 
اإىل منطقة  متوجها -على ما يبدو- 
ذهب  منجم  يوجد  حيث  �شمرية، 

متلكه جزئيا موؤ�ش�شة كندية.
 ويقول متمردون طوارق يف النيجر 
اأكرب  توزيع  اأجل  من  يقاتلون  اإنهم 
لرثوات اليورانيوم التي يزخر بها 

�شمال البالد.
وتهريب  اخلطف  عمليات  وتكرث   
بلدان  يف  واملخدرات  ال�شالح 

ال�شاحل مبا فيها النيجر.

�رشق غرب�رشق غرب

تشيين: اختذنا القرا اترالصائبة حيالرالعراق

مجاعة منرالطوا قرتتبنى خطفرمبعوثرأمم يبالنيجر

الرئيسرالكوب يمستعد للحوا  معرأوباما دونرتنازالت
كا�شرتو  راوؤول  الكوبي  الرئي�س  عرّب 
حكومة  مع  للحوار  بالده  ا�شتعداد  عن 
باراك  املنتخب  الأمريكي  الرئي�س 
من  تنازلت  تقدمي  دون  ولكن  اأوباما، 

قبل هافانا.
واأكد كا�شرتو يف ت�رشيحات لدى و�شوله 
للربازيل اأم�س الثنني اأن حكومته على 
اجلديدة  احلكومة  مع  للحوار  ا�شتعداد 
وبت�شاو  الندية  من  اأ�شا�س  على  "ولكن 
يف ال�رشوط ودون تقدمي اأي تنازلت".

وامتنع كا�شرتو -الذي ي�شارك لأول مرة 

يف اجتماع رئا�شي خارج بالده كرئي�س 
التعليق حول ما تردد عن  لكوبا- عن 
الو�شيط يف حوار  بدور  الربازيل  قيام 
حمتمل بني الوليات املتحدة وكوبا، 
م�شريا اإىل طرح العديد من القرتاحات 

يف هذا ال�شدد.
وقال اإن هافانا مل تتلق حتى الآن ر�شالة 
مقاليد  �شيت�شلم  الذي  اأوباما  فريق  من 
ال�شلطة بوا�شنطن يوم 20 يناير/كانون 
"كوبا  اأن  اإىل  م�شريا  املقبل،  الثاين 

لي�شت يف عجلة من اأمرها".

وكان كا�شرتو 
اإىل  و�شل  قد 
مدينة كو�شتا 
�شاويبي  دو 
يلية  ز ا لرب ا
ر  حل�شو
اأمريكا  قمة 

ت�شت�شيفها  التي  والكاريبي  الالتينية 
قمم  ثالث  �شمن  الربازيلية  املدينة 

اأخرى اإقليمية.
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)وكالة اأنباء اأمريكا اإن اأرابيك( 
– كيث اإلي�شون، اأول ع�شو م�شلم 
ُينتخب بالكوجنر�س الأمريكي، 
بعد  جديدا  لقبا  موؤخرا  ح�شد 
عودته من مكة باململكة العربية 
ال�شعودية واأدائه فري�شة احلج 
اأول  بذلك  لي�شبح  العام،  هذا 
مقاعد  على  يجل�س  "حاج" 

الكوجنر�س الأمريكي.

الأمريكي  النائب  ان�شم  حيث 
كيث اإلي�شون، الذي ميثل ولية 
النواب  مبجل�س  ميني�شوتا 
الأمريكي، هذا العام اإىل ما ُيقدر 
فري�شة  اأدوا  م�شلم  مليون  بـ3 
يف  املقد�شة  بالأرا�شي  احلج 

اململكة العربية ال�شعودية.

تريبون  �شتار  �شحيفة  ونقلت 
يورت،  ريك  عن  الأمريكية 
اإلي�شون، قوله  با�شم  املتحدث 

اإن النائب اإلي�شون خطط لرحلة 
التي  رحلته  منذ  هذه  احلج 
العربية  اململكة  اإىل  بها  قام 

ال�شعودية منذ عام تقريبا.

وكان كتاب ومدونون مت�شددون 
اإىل  اإلي�شون  ذهاب  انتقدوا  قد 
احلج متهمينه بـ"جتاهل الأزمة 

املالية الأمريكية".

ذهاب  عن  دافع  يورت  لكن 
اأبلغ  "لقد  قائال:  اإلي�شون 
)اإلي�شون( رئي�شة املجل�س وزعيم 
احلج(،  )اإىل  بذهابه  الأغلبية 
كانا  ولو  هذا،  على  وافقا  وقد 
�شيئا  �شيقدمان  اأنهما  يعلمان 
�رشوريا،  فيه  �شوته  �شيكون 

رمبا ما كان ليذهب".

واأ�شار يورت اإىل اأن اإلي�شون هو 
احلج  رحلة  نفقات  تكلف  الذي 

اإلي�شون  اأن  م�شيفا  نف�شه،  عن 
ذهب اإىل احلج ويف �شحبته عدد 
من امل�شلمني من امل�شجد الذي 
مينابولي�س  مبدينة  فيه  ي�شلي 

بولية ميني�شوتا.

ومن جانبه قال اإبراهيم هوبر، 
الإ�شالمية  العالقات  جمل�س  من 
يخ�س  "فيما  "كري":  الأمريكية 
الإ�شالمي،  العامل  مع  عالقاتنا 
روؤية  يف  ي�شاعد  اأن  ميكن  فهذا 
يذهب  م�شلم  كوجنر�س  ع�شو 
مباليني  ويختلط  للحج 
اأنحاء  جميع  من  امل�شلمني 

العامل يف مكة".

منظور  "ومن  هوبر:  واأ�شاف 
بر�شالة  يبعث  هذا  فاإن  حملي، 
الديني  التنوع  عن  اإيجابية 

والحتواء يف جمتمعنا".

فضيحة مادوفرتهدد املركز املال يللوب ياإلسرائيل يف يأمريكا
)وكالة اأنباء اأمريكا اإن اأرابيك( 
– تواجه العديد من املوؤ�ش�شات 
اليهودية الأمريكية، التي تقدم 
اأزمة  لإ�رشائيل،  مبا�رشا  دعما 
على  القب�س  بعد  حادة  مالية 
الأمريكي  اليهودي  امللياردير 
ف�شيحة  يف  مادوف،  برنارد 
الأكرب يف  احتيال مايل اعُتربت 
خ�شائر  بلغت  حيث  التاريخ؛ 
 50 حوايل  لديه  امل�شتثمرين 

بليون دولر.
�رشكة  موؤ�ش�س  مادوف،  وكان 
اإنف�شتمنت  مادوف  برنارد 
القب�س  مت  قد  �شيكيوريتيز، 
عليه يف 11 دي�شمرب اجلاري بعد 
اأحد  اأن  اإدارته  اعرتافه ملجل�س 
�شناديق التحوط التي يديرها، 
والذي بلغت قيمة الأموال به 50 
بليون دولر، كانت جمرد عملية 

"احتيال كربى".
العديد  اإعالن  اإىل  وبالإ�شافة 
من البنوك وال�رشكات العاملية 
خل�شائر  تعر�شها  عن  الكربى 
مادوف،  ف�شيحة  ب�شبب  كبرية 
فقد اأعلنت العديد من املوؤ�ش�شات 
تربعات  تقدم  التي  اليهودية 
يف  وت�شاهم  لإ�رشائيل  مبا�رشة 
الإ�رشائيلية  امل�شتوطنات  بناء 
بع�شها  دفعت  باهظة  خل�شائر 

اإىل الإغالق.
موؤ�ش�شتان  ا�شطرت  وقد 
لالإغالق  الأقل  على  يهوديتان 
با�شتثمار  قيامهما  ب�شبب 

اأموالهما لدى مادوف.
روبرت  موؤ�ش�شة  اأعلنت  حيث 
�شامل  مبدينة  اليهودية  لبني 
بولية ما�شا�شو�شت�س الأمريكية، 
دي�شمرب   12 اجلمعة  اأعلنت 

بعد  بالإغالق  تقوم  �شوف  اأنها 
هي  دولر  مليون   8 خ�شارتها 

اإجمايل راأ�س مالها.
فاميلي  ت�شاي�س  اأعلنت  كما 
فوندي�شن، وهي موؤ�ش�شة يهودية 
تقدم تربعات تبلغ 12.5 مليون 
بح�شب  لإ�رشائيل  �شنويا  دولر 
اليهودية،  التلغراف  وكالة 
 14 الأحد  اإغالقها  عن  اأعلنت 

دي�شمرب اجلاري.
اأعلنت  هذا  اإىل  وبالإ�شافة 
ليف  اأوف  جيفت  موؤ�ش�شة 
موؤ�ش�شة  وهي  فاوندي�شن، 
يهودية تعتمد ب�شكل رئي�شي على 
اأعلنت  مادوف،  �رشكة  تربعت 
على موقعها على الإنرتنت الأحد 
اإىل  اأنها �شوف تكون يف حاجة 
جمع 1.8 مليون دولر لتعوي�س 

خ�شارتها الأخرية.

كاتب يف �سحيفة ليهود �أمريكا يطالب 'بقتل 
�مل�سلمني �البرياء' بعد مومباي

)وكالة اأنباء اأمريكا اإن اأرابيك( – دعا كاتب اأمريكي يهودي اإىل قتل 
"امل�شلمني الأبرياء" ردا على ما و�شفه بقتل "الإرهابيني امل�شلمني 
لالأبرياء اليهود"، وهي الدعوة التي اأثارت انتقاد منظمة اإ�شالمية 
هذه  باإدانة  الأمريكية  اليهودية  القيادات  طالبت  اأمريكية كربى، 

الت�رشيحات.
تاميز"  جيوي�س  تاونز  "فايف  �شحيفة  ن�رشته  الذي  املقال  ففي 
لوران�س  اليهودي  الأمريكي  الكاتب  قال  نيويورك  ت�شدر يف  التي 
الإ�شالميني  الإرهابيني  مع  للتعامل  الوحيدة  الطريقة  "اإن  كولك: 

هي نف�س الطريقة التي يتعاملون بها مع �شحاياهم".
واأ�شاف كولك يف عموده الذي �شدر اجلمعة 12 دي�شمرب اجلاري 
"امل�شلمون  الإ�شالمي":  الإرهاب  على  املنا�شب  "الرد  عنوان  حتت 
بـ’العني  اخلا�شة  التوراتية  للعقيدة  احلريف  بالتف�شري  يعتقدون 
ف�شوف  اأبرياءهم  نقتل  مل  وما  اأبرياءنا،  قتلوا  لقد  بالعني‘.. 

يوا�شلون قتل اأبريائنا".

تتلقى  حاكمًا   40 ومكاتب  �أمريكية  �سفار�ت   8
طرود�ً فيها م�سحوق �أبي�س

اجلمرة اخلبيثة تعود هذا الأ�سبوع
ثماين  تلقت   -
بعثات دبلوما�شية 
حول  اأمريكية 
خالل  العامل 
املا�شي  الأ�شبوع 
حتمل  طرودًا 
اأبي�س  م�شحوًق 
يتم  مل  اللون، 
عليه  التعرف 
وفقًا  وذلك  بعد، 
م�شادر  اأكدته  ملا 
لـ فيدرالية 
CNN، م�شيفة اأن 
مكاتب 40 حاكمًا 
من حكام الوليات 
تلقت  الأمريكية 

اأي�شًا طرودًا مماثلة.
غوردون  وذكر 

الطرود  اإن  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  با�شم  الناطق  ديغويد، 
و�شلت اإىل �شفارات وا�شنطن يف دبلن وبوخار�شت وروما وكوبنهاغن 

وبروك�شيل وبرين وريغا وبرلني.
واأ�شاف ديغويد اأن الطرود تخ�شع حاليًا لفحو�س م�شددة، اأظهرت 

اأن املواد التي و�شلت اإىل برلني وبوخار�شت "غري �شامة."
وك�شف الناطق با�شم اخلارجية الأمريكية اأن جميع الطرود مل تكن 
حتمل عنوان امُلر�شل، با�شتثناء طرد واحد، ات�شح اأنه يعود اإىل 

عنوان يف ولية تك�شا�س الأمريكية.
اإن   ،FBI الأمريكي  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  قال  جهته،  من 
طرودًا حتمل م�شحوقًا اأبي�س اللون و�شلت اإىل مكاتب 40 حاكمًا من 

حكام الوليات املتحدة.
بيان  يف  كولكو،  ريت�شارد  املكتب،  يف  اخلا�س  العميل  واأو�شح 

مكتوب، اأن الفحو�شات اأثبتت باأن امل�شحوق غري �شام.
واأ�شاف بيان كولكو، اإن اإر�شال "طرود خمادعة يعترب اأمرًا خطريًا 

ويحمل عواقب وخيمة، وهو ي�شتنزف جهود فرق الرد ال�رشيع."
يذكر اأن الوليات املتحدة كانت قد تعر�شت - يف اأعقاب هجمات 
�شبتمرب/اأيلول املا�شي - ل�شل�شلة من احلوادث املت�شلة بالعثور 
مادة  اأنها  ات�شح لحقًا  بي�شاء،  بودرة  ر�شائل وطرود حتمل  على 
"الأنرثاك�س" )اجلمرة اخلبيثة( القاتلة، والتي اأودت بحياة خم�شة 

اأ�شخا�س
ودارت ال�شكوك قبل فرتة حول م�شوؤولية العامل الأمريكي املتخ�ش�س 
يف جمال الأ�شلحة البيولوجية، برو�س اإيفنز، يف هذه الهجمات، 
اأغ�شط�س/اآب  - يف  الأرجح  على   - بالنتحار  الأخري  يقوم  اأن  قبل 
العدل  وزارة  توجيه  احتمال  عن  احلديث  مع  بالتزامن  املا�شي، 

الأمريكية اتهامات ر�شمية �شده.

اليسونرأولرمسلمرعضو كونغرسريزو  البقاعراملقدسة”احلاج“
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باأن  �شحفية  تقارير  ذكرت 
�شورية قد تقدمت موؤخرا عرب 
مب�شودة  الأتراك  الو�شطاء 
خارطة  فيها  حددت  وثيقة 
التي  اجلولن  مرتفعات 
عام  منذ  اإ�رشائيل  حتتلها 
دم�شق  باأن  واأ�شافت   ،1967
على  احل�شول  بانتظار  الآن 
الرد الإ�رشائيلي على الوثيقة 

املقرتحة.
رويرتز  وكالة  نقلت  فقد 
و�شفتها  م�شادر  عن  لالأنباء 
باأنها مطلعة على املحادثات 
اأجراها  التي  املبا�رشة  غري 

بو�شاطة  والإ�رشائيليون  ال�شوريون 
ال�شوري  الرئي�س  اإن  قولها  تركية 
م�شوؤولني  موؤخرا  اأبلغ  الأ�شد  ب�شار 
اإ�رشائيل  من  تريد  دم�شق  باأن  غربيني 
اتخاذ موقف وا�شح ب�شاأن ق�شية اإعادة 
اجلولن، وذلك قبل املوافقة على دفع 
اإىل  قدما  الطرفني  بني  ال�شالم  جهود 

الأمام.
الوثيقة  فاإن  ذاتها،  للم�شادر  ووفقا 
حدود  تر�شم  املزعومة  ال�شورية 
خا�س  ب�شكل  وتربز  املحتل  اجلولن 
ُيقال  التي  ال�شت  اجلغرافية  النقاط 

الطرفني  بني  خالف  مثار  كانت  اإنها 
التي  املبا�رشة  غري  املحادثات  خالل 

جرت يف تركيا هذا العام.
"اإن  للوكالة:  امل�شادر  اأحد  وقال 
الرئي�س )الأ�شد( كان وا�شحا بالتعبري 
عن موقفه باأن �شورية تريد اأن تعرف 
وجهة النظر الإ�رشائيلية ب�شاأن ما تراه 
ال�شورية  الأرا�شي  حدود  ي�شكل  اأنه 
املحتلة )اجلولن( قبل امل�شي باإحراز 

اأي تقدم يف املحادثات."
النقاط ال�شت

قوله  اآخر  م�شدر  عن  الوكالة  ونقلت 
فاإن  ال�شوري،  للتفكري  "وفقا  اأي�شا: 

النقاط  على  الإ�رشائيلية  املوافقة 
على  ت�شاعد  قد  ال�شت  اجلغرافية 
التو�شل اإىل �شفقة �شالم بني الطرفني 

العام املقبل."
با�شم  املتحدث  مقد�شـي،  جهاد  وقال 
العا�شمة  يف  ال�شورية  ال�شفارة 
على  تعليقا  لندن،  الربيطانية 
جمريات  عن  الإعالن  "اإن  املو�شوع: 
التي  املبا�رشة  غري  املفاو�شات 
مرتوك  اإ�رشائيل  مع  �شورية  جتريها 

للو�شيط الرتكي النزيه."
اإل اأن مقد�شي جدد موقف بالده الثابت 
من  اإ�رشائيل  ان�شحاب  �رشورة  حيال 
املحتلة  اجلولن  مرتفعات  كامل 
والعودة اإىل خط الرابع من حزيران/
ك�رشط  وذلك   ،1967 عام  من  يونيو 
ت�شوية  اأي  اإىل  للتو�شل  اأ�شا�شي 

م�شتقبلية مع اإ�رشائيل.
"خالل  قائال:  مقد�شي  واأ�شاف 
الإ�رشائيليني  مع  ال�شابقة  املفاو�شات 
عام  حتى  مدريد  موؤمتر  اإنطالق  منذ 
ع�رش  قرابة  ا�شتمرت  والتي   ،2000
طبيعة  على  الرتكيز  كان  �شنوات، 
الت�شوية ومتطلباتها من كال الطرفني، 
وذلك دون التطرق اإىل مو�شوع حتدديد 

خط الرابع من حزيران/يونيو."

جمل�س �الأمن يتبنى قر�ر� لدعمسو ية تقدمرمسودة خا طة لتحديد حدود اجلوالن
 �سالم �ل�سرق �الأو�سط

تبنى جمل�س الأمن 
عقد  اجتماع  يف 
امل�شتوى  على 
ي  ر ا ز لو ا
 ، ء ثا لثال ا
كل  قدمته  قرارا 
الوليات  من 
املتحدة ورو�شيا 

يهدف اإىل تقدمي دعم لعملية ال�شالم يف ال�رشق 
الأو�شط خالل الفرتة املقبلة.

 و�شدر القرار الذي يحمل رقم 1850 مبوافقة 
14 دولة من اأع�شاء املجل�س الـ15 فيما امتنعت 
ليبيا -وهي الع�شو العربي الوحيد باملجل�س- 

عن الت�شويت.
الأول من نوعه منذ خم�س  القرار وهو   ويدعم 
�شنوات اجلهود املبذولة من اجلانبني للتو�شل 
اإىل معاهدة �شالم كما يوؤكد روؤية اإقامة دولتني 
جنب  اإىل  جنبا  للحياة  قابلتني  دميقراطيتني 
يف �شالم واأمن، ويدعم املبادئ التي قام عليها 
ويدعو  واإ�رشائيل  الفل�شطينيني  بني  التفاو�س 
هذا  يف  بالتزاماتهما  الوفاء  اإىل  اجلانبني 

ال�شاأن.
 وخال القرار من اأي اإدانة لال�شتيطان الإ�رشائيلي 

اأو انتقاد للح�شار الذي يعاين منه قطاع غزة.
 

بدء حترك جلعل �لب�سرة �إقليمًا م�ستقاًل 
يتمتع بحكم ذ�تي

الأمم  بعثة  اأعلنت 
مل�شاعدة  املتحدة 
 "UNAMI" العراق
انطالق  الثنني، 
جلعل  ت�شعى  حملة 
الب�رشة  حمافظة 
العراق  جنوبي 
بالنفط،  الغني 
م�شتقاًل،  اإقليمًا 
من  خطوة  وهي 

م�شابهة  ت�رشيعية  �شلطات  الإقليم  منح  �شاأنها 
بحكم  يتمتع  الذي  العراق  كرد�شتان  لإقليم 
على  النفطية  عائداته  تعزيز  وبالتايل  ذاتي، 

الأرجح.
احلكومة  ت�شاعد  التي  الأممية  الوكالة  وقالت 
اإن  النتخابات،  حملة  م�شار  يف  العراقية 
عري�شة جلمع تواقيع �شكان املحافظة املوؤيدة 
ل�شتقالله، انطلق العمل بها الثنني و�شت�شتمر 

�شهرًا.
هذا واأمام �شكان املحافظة حتى الرابعة ع�رش من 
يناير/ كانون الثاين املقبل لالإدلء باأ�شواتهم 
 10 ت�شجيل  يعترب  فيما  حمدد،  موقع   34 يف 
يف  عراقي  مليون   1.4 من  اأكرث  من  املائة  يف 

املحافظة ن�شبة كافية لإجراء ال�شتفتاء.
اأن   CNN ل�شبكة   UNAMI يف  م�شدر  واأكد 
على  ثالثة  اإىل  �شهرين  بعد  �شيجرى  ا�شتفتاءًا 
الأرجح بعد اأن يتاأكد م�شوؤولون يف جلان مراقبة 
قد  للتواقيع  املطلوب  العدد  باأن  النتخابات 

جمع فعاًل.
املنفذ  هي  الب�رشة  مدينة  اأن  بالذكر  اجلدير 
منه  تخرج  الذي  للعراق  الوحيد  البحري 
اأغلب ال�شادرات العراقية من النفط ويتم عربه 

ا�شترياد ن�شبة كبرية من واردات العراق.

إسرائيلرتسجنرالدويكرثالثرسنواترنافذة ومحاسرتدين
الإ�شالمية  املقاومة  حركة  اأدانت 
الإ�رشائيلية  املحكمة  قرار  )حما�س( 
الت�رشيعي  املجل�س  رئي�س  ب�شجن 
�شهرا   36 الدويك  عزيز  الفل�شطيني 

نافذا.
فوزي  احلركة  با�شم  املتحدث  وقال   
اإن  بغزة  �شحفي  موؤمتر  يف  برهوم 
لعر�س  �رشبا  متثل  املحاكمة  "هذه 
والقوانني  الأعراف  بكل  احلائط 
لأب�شط  التنكر  وال�شتمرار يف  الدولية 
واملتمثلة  الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق 

يف الإرادة احلرة يف اختيار ممثليه".
اإطالقًا  نعرتف  ل  "اأننا  واأ�شاف   
مبحاكمه  ول  الإ�رشائيلي  بالحتالل 
ال�شادرة  بالأحكام  ول  العن�رشية 
�شيما  ول  فل�شطيني،  اأي  بحق  عنها 
الدكتور  الفل�شطينية  ال�رشعية  رمز 
ال�شعب  نواب  من  واإخوانه  عزيز 

الفل�شطيني".

 ودعا برهوم كل املوؤ�ش�شات القانونية 
واحلقوقية والربملانية يف العامل "اإىل 
التنكر  هذا  جتاه  م�شوؤولياتها  حتمل 
الربملانية  للح�شانة  الإ�رشائيلي 
ال�رشعية  رموز  حتمي  اأن  يجب  التي 
باخليار  جاء  من  وكل  الفل�شطينية 
الفل�شطيني"،  لل�شعب  الدميقراطي 
العربية  الر�شمية  املواقف  منتقدا 

هذه  من  والدولية  والعاملية 
الق�شية.

الع�شكرية  عوفر  حمكمة  وكانت   
الإ�رشائيلية قد حكمت الثالثاء على 
الدويك بال�شجن ثالث �شنوات نافذة 
وقد  التنفيذ.  وقف  مع  وب�شنتني 
اأدانته املحكمة باأنه ع�شو يف كتلة 
التغيري والإ�شالح التي متثل حركة 
الت�رشيعي  املجل�س  يف  حما�س 

الفل�شطيني.
ع�شكرية  حملة  اإطار  يف  اأنه  يذكر   
ال�شلطات  اختطفت  وا�شعة 
يونيو/حزيران   29 يوم  الإ�رشائيلية 
الفل�شطينية  احلكومة  ثلث   ،2006
املجل�س  يف  ع�شوا   20 من  واأكرث 
وروؤ�شاء  الدويك  بينهم  الت�رشيعي 
جميعهم  دينية  و�شخ�شيات  بلديات 
اأم�شى الدويك  من حركة حما�س. وقد 

فعليا 28 �شهرا يف ال�شجن.

حمكمة سو ية تقض يبإبقاء املعا ضينركيلو وعيسى بالسجن
اأ�شدرت الهيئة العامة ملحكمة النق�س 
يف �شوريا قرارا يق�شى باإبقاء الكاتب 
املعار�س مي�شيل كيلو والنا�شط حممود 

عي�شى رهن العتقال.
خليل  الإن�شان  حقوق  حمامي  وقال   
معتوق اإن حمكمة النق�س اأيدت الطلب 
لدم�شق  العام  املدعي  من  املقدم 

باإبطال قرار الإفراج عنهما.
 وكان كيلو وعي�شى قد اعتقال عام 2006 

اإىل  دعا  بيانا  توقيعهما  خلفية  على 
ال�شورية  اللبنانية  العالقات  ت�شحيح 
وتبادل  البلدين  بني  احلدود  وتر�شيم 

العالقات الدبلوما�شية بينهما.
دعوى  بقبول  املحكمة  قرار  ويق�شي 
املخا�شمة التي تقدم بها النائب العام 
يوم 4 نوفمرب/ت�رشين الثاين املا�شي 
�شكال ومو�شوعا واإلغاء القرار ال�شادر 
يوم الثاين من نف�س ال�شهر عن حمكمة 

النق�س والذي ق�شى مبنح كيلو وعي�شى 
ال�شادر  احلكم  مدة  ربع  من  العفو 

بحقهما والإفراج عنهما فورا.
اأدينا  قد  املعتقالن  املعار�شان  وكان 
"اإ�شعاف  بتهمة   2007 مايو/اأيار  يف 
الروح القومية وت�شويه �شورة الدولة" 

كما اتهما باإثارة النعرات الطائفية.

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

اعالناتاعالنات

A & A Best Produce Inc.
�ملحل �ملخت�س يف �خل�سرو�ت و�لفو�كه �لعربية

لدينا كل ما حتتاجونه 
لطبخ �أحلى �الأكالت 

�لعربية

زورونا و�ستجدون �أحلى 
�ملنتجات �لطازجة

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

Free Delevery

Buy your own ATM
For $2250!

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

We offer competitive pricing to all sales agents.
تخفي�سات خا�سة الأبناء �جلاليات �لعربية

BUY YOUR OWN ATM
AND REAP THE PROFITS… 
CALL US TODAY!
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�أمرية ميوزك لالنتاج و�لتوزيع �لفني
��سم عريق يف عامل �الأغنية �لفل�سطينية

يوجد لدينا ت�سكيلة 
و��سعة من �الأغاين

و�لدبكات �لفل�سطينية
 لكبار جنوم �لفن 

�لفل�سطيني
على �سي دي وكا�سيت

لطلبات �جلملة يرجى �الت�سال على �لهاتف:
973-592-1215 

اعالناتاعالنات

MUBAREZ TRAVEL

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

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

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

مبارز لل�سفريات وال�سياحة

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

ب�شرى لأبناء اجلالية العربية يف نيويورك 
ونيوجر�شي

نقدم اخلدمات التالية:
تنظيف الب�شرة – الوجه-

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

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

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

كليوباترا جلمال وتزيني الب�شرة

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

�ختيار�ت �ساملة من �ل�سيدي، �لديفيدي، �الفالم �جلديدة، و��سرطة �الغاين

حتويل �ال�سرطة عرب �لربيد

��سعار �جلملة لعامة �لنا�س

ر�حة نف�سية النكم فى �يدى �خلرب�ء

مركز لل�سحن خا�س للنادى - �ر�سال �لطلبيات �سريعا

�لدفع من خالل بطاقات �لكريدت كارد خالل �النرتنت

م�ساعدة هاتفية
 

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

145 Court st Brooklyn ny 11201

عر�ض رائع  ومثري
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Horus cafe and Ke-
bab house

مقهى 
ومطعم 
حور�س

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

مفتوح يوميا من �ل�ساعة 11 
�سباحا �إىل �ل�ساعة �لر�بعة

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

Subscription:

6 moths : $50
1 Year : $100

for more information:
info@ghorbanews.com

لالإ�سرت�ك يف �جلريدة:

دوالر  50  : �أ�سهر   6

�سنة: 100 دوالر

للمزيد من �ملعلومات:
info@ghorbanews.com

اعالناتاعالنات
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ما قد ر�أيت باأم عيني �ن�سانا
�أو �ساهد �لنا�س جود� يف ند�وته
ومطعم �لطري هذ� طيب لبق
�ذهب �ليه �سباحا و�نتظر لرتى
�سرب �حلمام �ذ� ما جاء مندفعا
�ين ر�أيت طيور �حلي ترقبه
خم�سني كيلو من �الرز�ق ينرثها
كل �أيها �لطري �إن �هلل يرزقني
ع�سرون عام م�ست و�لبذل مت�سل
يف حّي- يوتيكا- م�سهور ب�سريته
�بن �لفقيه خليل طاب منبته
�ملح�سن �ل�سهم ال للفخر يفعلها
كم وزع �ملال كي يكفي ذوي عوز
ما �أروع �ملح�سن �ملوفى مل�سلكه 
ما �أطيب �جلود من نف�س حم�سنة
ما قد �سمعت مبن يقري �جلياع فذ�
ما �أبّد �لبخل �أ�سحاب �لكنوز وال

يقري �لطيور جماعات ووحد�نا
يف ديرة �لغرب يف ذي �لوقت �أو كانا

قد ال ترى مثله يف �لدهر �ن�سانا
وتلم�س �جلود رطب �لعود برهانا

ح�سبته يف �سماء �حلّي دخانا
بفارغ �ل�سرب منذ �لفجر �أحيانا

وقلبه ين�سد �لرتحيب �حلانا
ماال ويكتب يل �ملثقال �أطنانا
حتى حتّول ذ�ك �لبذل �دمانا

وهو �ليمايّن �لهوى �أهال و�أوطانا
قد �أده�س �لنا�س جتار� و�سكانا

بل منة يف �سبيل �هلل جّمانا
وظّل دكانه للخري دكانا

مي�سي مبا ياأمر �لرحمن �سبحانا
حبا وجود� و�ح�سانا و�ميانا

�أو بطعم �لطري �إال كان دّيانا
مات �لكرمي �إذ� ما كان معو�نا

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

info@ghorbanews.com

ق�س�س، مقاالت، ق�سائد �سعرية..

منذ ع�سر �سنو�ت �أو يزيد و�أنا �أمر ب�سكل دوري من يوتيكا يف بروكلن فاأرى �أ�سر�ب �حلمام تتجمع �أمام دكانه 
و�الأرز يغطي �الأر�س ف�ساألت فقيل يل �أن �ساحب هذ� �لدكان تعّود �أن يقدم وجبة لهذه �لطيور يوميا حتى 
تكتفي على �عتبار �أن هذه �لطيور هي �سيوف �هلل رغم �أنه ير�سل �لكثري من �ملال ب�سكل دوري �إىل �ليمن 

ويف كل �ملنا�سبات لي�س الأ�سرته فح�سب، بل لعدة �أ�سر ليقيها �سر �لعوز وهنا طرفت عيني لهذ� �ملوقف �لنبيل 
وكانت والدة هذه �لق�سيدة...

العربي املح�ضن
�لق�سيدة للمغرتب:

حمد �سيف

همات هماتم�ضا م�ضا
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�إعد�د - مي كمال �لدين

   هو اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد 
بقرطبة،  520هـ   عام  ولد  ر�شد،  بن 
الأندل�س،  يف  عريقة  اأ�رشة  من  وينحدر 
ر�شد  بن  حممد  الوليد  اأبو  جده  فكان 
الأندل�س  من  كل  يف  فائقة  ب�شهرة  يتمتع 
لفتاويه  نظرًا  وذلك  اإفريقيا  �شمال  وبالد 
فكان  والجتماعية  ال�شيا�شية  وخدماته 
النا�س يلجاأون اإليه ل�شداد راأيه وحكمته، 
وقد ويل اجلد الق�شاء بقرطبة ومثلما كان 
اجلد كان الوالد فقد توىل هو اأي�شًا من�شب 

الق�شاء وكان له حظ وافر من العلم.

اجلد  منهج  لينتهج  ر�شد  ابن  جاء     
فدر�س  واملنا�شب  العلم  يف  والوالد 
لالإمام  املوطاأ  در�س  ثم  الكرمي،  القراآن 
العلوم  وح�شل  فقهه،  على  واطلع  مالك 
درا�شة  على  واأقبل  والإ�شالمية،  العربية 
كما  هارون،  بن  جعفر  اأبي  على  الطب 
الكالم  وعلم  واحلكمة  الفل�شفة  در�س 
والريا�شيات واملنطق واأنكب على الكتب 

يقراأ وينهل من العلوم املختلفة.
وقد ات�شل ابن ر�شد بكبار مفكري وعلماء 
ع�رشه مثل الفيل�شوف والوزير ابن طفيل، 
وكان على �شلة وثيقة بالطبيب ابن زهر، 
املوحدين  باأ�رشة  ر�شد  ابن  ات�شل  كما 
وذلك عندما رحل اإىل مراك�س عام 548هـ 
علي  بن  املوؤمن  عبد  من  دعوة  على  بناء 
اأول ملوك املوحدين وذلك ليديل براأيه يف 

اإن�شاء عدد من املدار�س مبراك�س.

ابن ر�شد عقب قيامه ب�رشح     زاع �شيت 
كتب اأر�شطو، هذه املهمة التي اأ�شندت اإليه 
واأجنزها على اأكمل وجه، وقد اأخذت منه 
هذه ال�رشوح الكثري من الوقت واجلهد يف 
�شبيل اإعدادها ب�شكل وايف متكامل، و�شاعد 
ابن ر�شد يف اإمتامها فهمه العميق لفل�شفة 

اأر�شطو.
اليونانية  اللغة  يجيد  ر�شد  ابن  يكن  مل 
ولذلك مل يقراأ فل�شفة اأر�شطو من م�شادرها 
الأ�شلية، فقراأها من ترجمات غلب عليها 
التحريف والت�شويه ولكنه متكن بخربته 
الفل�شفية اأن يتو�شل اإىل الكثري من الآراء 
واملقابلة  املقارنة  طريق  عن  ال�شائبة 
الآراء  لهذه  فهمه  �شبيل  يف  اأجراها  التي 
والن�شو�س، وكان ابن ر�شد يتبع يف �رشحه 
وفيه  الأكرب  ال�رشح  منها  معينة  مناهج 
اأورد ابن ر�شد فقرة من كالم اأر�شطو وذكر 

فهو  الثاين  املنهج  اأما  عليها،  �رشوحه 
ال�رشح الأو�شط وفيه اكتفى بعر�س مطلع 
الفقرة فقط ثم بداأ يف ال�رشح، اأما الثالث 
فهو ال�رشح الأ�شغر وقام فيه بعر�س كتاب 
اأو ي�شيف  منه  اأر�شطو عر�شًا حرًا يحذف 
اإليه، ويف الأخري قام باملوازنة بني كل 
من اآراء اأر�شطو يف الكتاب امل�رشوح واآرائه 
هو يف كتبه الأخرى، وخرجت �رشوحه يف 
لي�شتفيد  اجلهد  من  الكثري  بعد  النهاية 

منها العامل باأ�رشه.   
غالبية  يف  ر�شد  ابن  �رشوح  وا�شتهرت 
فل�شفته،  انت�رشت  كما  الأوربية،  الدول 
الإلهية  الكوميديا  يف  دانتي  عليه  واأطلق 

لقب "ال�شارح الأكرب".

    
كان لبن طفيل الطبيب والفلي�شوف الف�شل 
يف ات�شال ابن ر�شد باخلليفة اأبي يعقوب 
والذي عرف عنه  املوؤمن  بن عبد  يو�شف 
اهتمامه بالعلم والعلماء وتقريبهم منه، 
العلم  كتب  بجمع  لهتمامه  بالإ�شافة 

والفل�شفة من اأقطار املغرب والأندل�س.
يعقوب  اأبي  اخلليفة  من  ر�شد  ابن  تقرب 
اأحد  يف  مرة  ذات  اختباره  اأراد  والذي 
يف  ر�شد  اأبن  فارتبك  الفل�شفية،  امل�شائل 
اأمامه  وفتح  الأمري  طماأنه  ثم  الأمر  بادئ 
يف  ر�شد  ابن  فانطلق  للحديث،  املجال 
اإعجاب اخلليفة  �رشح ما �شئل فيه، فنال 
الذي ا�شند اإليه بعد ذلك مهمة �رشح كتاب 
اأر�شطو، كما قلده من�شب الق�شاء باإ�شبيليه 
عام 565هـ، وظل ابن ر�شد يف هذا املن�شب 
اإىل  اأخرى  اأن يعود مرة  ملدة عامني قبل 
قرطبة ويتابع �رشوحه يف كتاب اأر�شطو. 
حظي ابن ر�شد مبكانة مميزة عند اخلليفة 
من  بعدد  للقيام  به  ي�شتعني  كان  والذي 
املهام الر�شمية، ويف اإطار ذلك تنقل ابن 
ر�شد بني كل من مراك�س واإ�شبيليه وقرطبه، 
مهمة اأخرى اأوكلها اإليه اأبو يعقوب عندما 
اإىل مراك�س ليكون طبيبه اخلا�س،  دعاه 

ثم وله من�شب الق�شاء بقرطبة.

الأ�شباب  اأراء املوؤرخون حول     تباينت 
املكانة  بعد  ر�شد  ابن  ملحنة  اأدت  التي 
اأرجع  فقد  ع�رشه،  يف  بها  حظى  التي 
اإىل  عليه  الأمري  غ�شب  �شبب  البع�س 
وارجع  اخلليفة،  مع  احلديث  يف  تب�شطه 
البع�س الأخر ال�شبب اإىل ميل ابن ر�شد اإىل 
حاكم قرطبة والذي كان اأخًا للمن�شور اأبي 
اأخر ذكره املوؤرخون هو  يو�شف، و�شبب 
اأن اأعداء ابن ر�شد الذين ح�شدوه ملكانته 
عليه  د�شوا  قد  اخلليفة  بالط  يف  ورفعته 
باإحلاده،  ت�شهد  التي  العبارات  بع�س 
الق�ش�س  اأنكر بع�س ما ورد من  اأنه  فقيل 
عن الأمم التي خلت وجاء ذكرها يف القراآن 

الكرمي.
ومما يوؤكد الراأي الأخري اأن املن�شور عاد 
ولو  اإليه،  واأح�شن  عنه  فعفا  اأخرى  مرة 
كان ال�شبب يف غ�شب اخلليفة اإليه يرجع 
الأولني  واإنكاره لق�ش�س  ابن ر�شد  لإحلاد 
التي وردت يف القراآن الكرمي ما كان عفى 

عنه اخلليفة.       

الكتب  من  هائل  كم  ر�شد  ابن  ترك 
قيم  علمي  اإرث  تعترب  والتي  واملوؤلفات 
ملن ياأتي من بعده من العلماء، قال ابن 
اأبي اأ�شيبعة يف عيون الأنباء اأنها خم�شون 
كتابًا، وذكر رينان اأنها ثمانية و�شبعون 
بني كتاب ور�شالة، و�شاع جزء كبري من 
كتب ابن ر�شد نتيجة للزمن واملحنة التي 
كتبه  من  عدد  حرق  عنها  ونتج  بها  مر 

واإتالفها.
الأول  ق�شمني  اإىل  ر�شد  ابن  كتب  وتنق�شم 
اليونان  فال�شفة  لأراء  �رشوحاته  ي�شم 
وجالينو�س  اأفالطون،  مثل  وكتبهم 
الثاين  الق�شم  اأما  وبطليمو�س،  واأر�شطو 
الفل�شفة،  يف  املبتكرة  امل�شنفات  في�شم 
اأتى  والذي  الطب  يف  الكليات  وكتابه 

مناف�شًا لكتاب القانون لأبن �شينا. 
جوامع  وملخ�شاته:  �رشوحاته  من  نذكر 

كتاب  "تلخي�س  اأفالطون  �شيا�شة 
امل�رشوحة  الكتب  ومن  اجلمهورية"، 
والإلهيات  الطبيعيات  جامع  لأر�شطو 
وتلخي�س  احليوان"،  من  ق�شمًا  خل�س   "
الربهان،  املنطق،  مثل  الكتب  من  عدد 
والعامل،  ال�شماء  الطبيعي،  ال�شماع 
العقل واملعقول، الكون والف�شاد، الآثار 
العلوية، اخلطابة وكتاب ال�شعر، ما بعد 
الطبيعة، الأخالق،  النف�س، و�رشح عدد 
من الكتب مثل القيا�س، الربهان، النف�س 
الطبيعي،  ال�شماع  والعامل،  ال�شماء 
الكتب  ومن  الطبيعة،  بعد  ما  تف�شري 
�رشح  الفردو�شي  لإ�شكندر  امل�رشوحة 

مقالة يف العقل.

   

التهافت"  "تهافت  ر�شد  ابن  كتاب  يعد 
اأحد الكتب الهامة التي و�شعها للرد  هو 
"تهافت  الغزايل  حامد  اأبي  كتاب  على 
الفال�شفة" فقد و�شع الغزايل كتاب "مقا�شد 
الفال�شفة" والذي قام فيه بعر�س مذاهب 
تهافتها،  وبيان  عليها  والرد  الفال�شفة 
ثم قام بتفنيدها يف كتابه الأخر "تهافت 
الفال�شفة  فيه  و�شف  والذي  الفال�شفة" 
بالتناق�س يف الراأي والظن ال�شوء بالله، 
احلقائق  اإثبات  عن  ق�شورهم  مظهرًا 
اإبطال  حاول  كما  الربهان،  بقوة  نف�شها 
عقيدتهم،  �شعف  وتو�شيح  يدعون  ما 
وذلك باأ�شلوب جديل ي�شتند للدين اأحيانًا 

وللفل�شفة اأحيانًا.
خالل  من  هذا  كل  على  ر�شد  ابن  رد  وقد 
كتابه "تهافت التهافت" فو�شفه بالق�شور 
حتدث  فقد  الفال�شفة،  على  والت�شوي�س 
ابن ر�شد يف هذا الكتاب عن التوفيق بني 
الطبيعية  الفل�شفة  وعن  والفل�شفة  الدين 
ابن  ا�شتعمل  وقد  الإلهية،  والفل�شفة 
الغزايل  ا�شتعمله  الذي  ال�شم  نف�س  ر�شد 
لكتابه اإل اأنه مل ي�شفه اإىل الغزايل فيقول 
"تهافت الغزايل" كما قال الغزايل "تهافت 
الفال�شفة" ولكنه ا�شماه "تهافت التهافت" 
لأن هذه الت�شمية قد تعني تناق�س الغزايل 

يف جانب من جوانبه.

ابنر شد ”الشا حراألكرب“ الذيرال ينسى
وجوهوجوه

فيل�سوف وعامل وطبيب ومفكر تبو�أ مكانة مميزة بني �أقر�نه من �لعلماء، وله كنز �سخم من �ملوؤلفات، 
توىل �لق�ساء يف كل من �أ�سبيلية وقرطبة، وقام ب�سرح كتاب �أر�سطو فاأجاد يف ذلك، و�أ�سبح له �لف�سل 

يف �نت�سار فل�سفة �أر�سطو بني دول �أوروبا يف �لع�سور �لو�سطى، و�أطلق عليه �ل�ساعر �الإيطايل د�نتي 
لقب "�ل�سارح �الأكرب".

�لن�ساأة

�حلياة �لعلمية و�لعملية
تهافت �لتهافت

�سرحه لكتاب �أر�سطو

حمنة �بن ر�سد

�الإرث �لعلمي

يف رعاية �خلليفة     
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عي�ش  بنمط  زوجته  تون�سي  رجل  قيد 
�ألزمها  حيث  �لزو�ج،  قبل  تاألفه  مل 
و�المتناع عن  لبا�سها  باالحت�سام يف 
ير�ها  �لتي  �ل�سلوكيات  من  �لعديد 
�لرب�مج  كبع�ش  باالأخالق  خملة 
�لتلفزيونية و�لكليبات وغريها.. مما 

جعل �لعالقة بينهما متوترة جد�.

ومل تر �لزوجة من حل غري �لتخل�ش 
�ملتع�سب - ح�سب  �لزوج -  هذ�  من 
�ملكر  ب�سالح  فا�ستنجدت  و�سفها.. 

و�ال�ستحو�ذ  منه  للتخل�ش  و�لدهاء 
ممن  فتاة  باإغر�ء  وقامت  ممتلكاته  على 
يتب�سعن من حمل "�ل�سوبرماركت" �لذي 
كان يديره �لزوج لت�سكوه بتهمة �لتحر�ش 
�يقاف  فعال.ومت  مت  ما  وهو  بها.. 
بفتاة  �جلن�سي  �لتحر�ش  بتهمة  �لزوج 
ومزيد  �لبحث  بتقدم  ولكن  قا�رص.. 
�لتهمة  باأن  �عرتفت  �لفتاة  مع  �لتحري 
�لتي وعدتها  �لزوجة  من  باإيعاز  كيدية 

ببع�ش �لهد�يا لقاء ما �أقدمت عليه.

هدية  زوجته  اإىل  بريطاين  قدم 
حياتها يف عيد امليالد هذه ال�شنة 

اإذ تربع لها باإحدى كليتيه.
ميل"  "ديلي  �شحيفة  وذكرت 
 ( هولتون  ماندي  ان  الربيطانية 
44�شنة( هي اأم لأربعة اأطفال وكانت 
تعاين من ق�شور كلوي منذ حوايل 
لغ�شيل  وتخ�شع  ون�شف  3�شنوات 

كلى ب�شكل روتيني.
ظنت  املراأة  ان  ال�شحيفة  واأ�شافت 
يف البداية انها ل ت�شتطيع اأخذ كلية 

ج�شمها  يتقبل  �شخ�س  وفاة  بعد  اإّل 
انه  اأو�شحوا  الأطباء  لكن  اأع�شاءه، 
يتربعوا  اأن  اأي�شًا  الأحياء  باإمكان 
لها بكلية. وعر�س والد املراأة كليته 
اخل�شوع  تخوله  ل  �شحته  ولكن 

اأن  اإّل  زوجها  من  كان  فما  للجراحة 
اأجرى فحو�شًا طبية وتبني ان كليته 

منا�شبة.
وقالت املراأة "اأنا ممتنة للغاية لأنه 
يف  حياتنا  ا�شتعدنا  فقد  بذلك  قام 
ما  ان  واأظن  ال�شنة  هذه  امليالد  عيد 

هدية ميكن  اأجمل  هو  عليه  ح�شلت 
اأن اأمتناها يومًا ما".

فقال  50�شنة(   ( كليف  الزوج  اأما 
من  خائفًا  وكنت  اأبدًا  اأتردد  "مل 
�شيء واحد فقط هو اأّل تكون كليتي 

منا�شبة لها".
يتعافيان  الزوجني  ان  اإىل  ي�شار 
اخل�شوع  بعد  منزلهما  يف  الآن 
"كوفنرتي  م�شت�شفى  يف  للجراحة 
ان  العلم  مع  وارويك�شاير"  اإند 
البداية  يف  الكلية  رف�س  ج�شمها 
قبل  كامل  �شهر  طوال  الكثري  وعانت 
اأن يتقبلها وت�شري على درب ال�شفاء، 
مع زوجها واأولدها جون ) 23�شنة( 
21�شنة(   ( وبول  22�شنة(   ( ومايكل 

وبيكي ) 19�شنة(.

تونسية تغويرزوجها بفتاة قاصر ف يحماولة للتخلصرمنه

بريطان ييهديرزوجتهركلية مبناسبة أعياد امليالد

يف  اجلنائية  املباحث  متكنت 
الإدارة العامة للتحريات واملباحث 
القب�س  من  دبي  ب�رشطة  اجلنائية 
اإجرامية  ع�شابة  اأع�شاء  على 
وميتهنون  الرذيلة  من  يتك�شبون 
يهربن  الالئي  بالفتيات  املتاجرة 
جلبهن  يتم  الالئي  اأو  كفالئهن  من 
�رشيفة  اأعمال  يف  ت�شغيلهن  بدعوى 
البغاء  ممار�شة  على  ويجربونهن 

ويتداولونهن عن طريق البيع.

تعود التفا�شيل اإىل الثاين والع�رشين 
من نوفمرب حيث وردت معلومات اإىل 
العامة  بالإدارة  اجلنائية  املباحث 
من  اجلنائية  واملباحث  للتحريات 
عن  تفيد  املوثوقة  امل�شادر  اأحد 
وجود ع�شابة من اجلن�شية البنغالية 
اجلن�شية  نف�س  من  فتاة  يحتجزون 
مببلغ)4000(  للبيع  ويعر�شونها 

اأربعة اآلف درهم.

وبعد  املعلومات  تلك  على  وبناء 
اإحدى  تكليف  مت  جديتها  من  التاأكد 
كمني  باإعداد  املتخ�ش�شة  الفرق 
الع�شابة  عنا�رش  على  والقب�س 
اأحد  من  الت�شال  ومت  متلب�شني، 
عنا�رش الكمني باأحد اأفراد الع�شابة 
الفتاة  �رشاء  يف  رغبته  له  واأبدى 

واتفق معه على اأن يلتقيا بالقرب من 
اأحد الفنادق يف منطقة نايف.

يف حوايل ال�شاعة العا�رشة من م�شاء 
اأ�شخا�س  اأربعة  ح�رش  نف�شه  اليوم 
اإىل املكان املتفق عليه وطلب احدهم 
املبلغ  امل�شرتي  الكمني  عن�رش  من 
املتفق عليه اإل انه رف�س وطلب منه 
اأن يح�رش الفتاه اأول، فغاب احدهم 
الفتاة  وبرفقته  وعاد  وجيزة  لفرتة 
وال�شتالم  الت�شليم  عملية  ومتت 
الذين  الكمني  عنا�رش  اأنظار  حتت 
داهموا اأفراد الع�شابة واألقوا القب�س 
املبلغ  و�شبط  متلب�شني  عليهم 

لل�رشطة  العائد 
بحوزتهم وتبني باأن 
)حممد  يدعى  الأول 
والثاين  �شبحان( 
)حممد قمر( والثالث 
حممد(  )نظام 
)هارون  والرابع 
البا�شارات(  اأبو 
جميعهم  و
اجلن�شية  من 
 ، �شية د لبنغال ا
�شبطت  وبتفتي�شهم 
مبالغ  بحوزتهم 
كبرية،  مالية 
تبني  وبالتدقيق 
الرابع قد دخل المارات  باأن املتهم 

مت�شلاًل.

بان  اأفادت  عليها  املجني  وب�شوؤال 
مطار  من  ا�شتلمها  قد  الأول  املتهم 
لالمارات  قدومها  لدى  الدويل  دبي 
يف  الغرف  اإحدى  يف  بحجزها  وقام 
منطقة النخيل واجربها على ممار�شة 
البغاء ، مت توقيف املتهمني بعد اأن 
بالب�رش  الجتار  تهمة  لهم  وجهت 

متهيدا لإحالتهم للنيابة العامة.

�أمريكي يطلق �لنار على زوجته ليخفي شرطة دب يتعتقلرعصابة بنغالية تتاجر بالبشر
خرب طردهما من �ملنزل

من  رجل  اأوقف 
ولية اأوكالهوما 
الأمريكية بعدما 
على  النار  اأطلق 
واأ�شابها  زوجته 
بجروح خطرية، 
يرغب  مل  لأنه 
يخربها  اأن 
من  طردا  اأنهما 

منزلهما.واأفادت �شبكة "اآي بي �شي نيوز" الأمريكية 
ان توما�س واين غاريت، الذي قال لل�رشطة اإنه

اأطلق النار على زوجته، م�شجون الآن بتهمة اإطالق 
النار بق�شد القتل.

كاليب�س  براندون  ميدوي�شت  �رشطة  رئي�س  وقال 
جدًا،  خطرة  54�شنة(   ( غاريت  �شينثيا  حالة  اإن 
متاأثرة  متوت  اأن  كبري"  "احتمال  هناك  ان  م�شيفًا 

بجروحها.
ي�شار اإىل ان املراأة، التي تعاين من م�شاكل �شحية 
الذي  اليوم  النارية يف  بالطلقات  اأ�شيبت  عديدة، 
10اأيام  اأم�شت  حيث  امل�شت�شفى  من  فيه  خرجت 
.وقال غاريت لل�رشطة انه فيما كان يقود �شيارته 
زوجته  يخرب  كيف  يعلم  مل  منزلهما،  من  بالقرب 

باأمر طردهما، ف�شهر م�شد�شه واأطلق النار عليها.

جامعة هارفارد جتمد رو�تب �أ�ساتذة 
ب�سبب �الأزمة �ملالية

كلية  اأكرب  تعتزم 
يف جامعة هارفارد 
جتميد  الأمريكية 
الأ�شاتذة  رواتب 
غري  والعاملني 
العام  النقابيني 
وقت  يف  املقبل، 
اأغنى  فيه  تعاين 
العامل  يف  جامعة 
التمويل  يف  نق�شا 
الأزمة  ب�شبب 

املالية.
اىل  والعلوم  الآداب  كلية  لعمداء  ر�شالة  يف  وجاء 

روؤ�شاء الإدارات اأنه
مع  امليزانية  من  دولر  ماليني   105 يتعني خف�س 
توقع انخفا�س بن�شبة 30 يف املائة يف عوائد وقف 

جمموعة اأيفي.
وكتب العمداء يف الر�شالة التي حتمل تاريخ اأم�س 
النفقات  معظم  ب�شدة  نخف�س  اأن  "قررنا  الأول، 
يف  كبرية  �شغوط  من  نواجهه  ما  ب�شبب  الزائدة 

امليزانية".
جاء يف الر�شالة اأن الكلية �شرتجئ اأي�شا كل البحوث 
التمويل  على  نكو�س  يف  والدائمة  املدة  حمدودة 
الأكادميي الذي يحظى باأكرب اإقبال يف العامل التي 
اأن  الر�شالة  يف  وجاء  احلياة.  مدى  وظيفة  متنح 

الأبحاث �شت�شتاأنف عندما يتغري الو�شع املايل.

�لرجال يبلغون ذروة �لرومان�سية بعد �خلم�سني

ن�رشت  جديدة  بريطانية  م�شحية  درا�شة  اأظهرت 
نتائجها اأم�س اأن الرجال يبلغون ذروة الرومان�شية 
�شحيفة  وذكرت  واخلم�شني،  الثالثة  �شن  يف 
»الديلي تلغراف« املحافظة، التي ن�رشت تفا�شيل 
اأكرث  »يكونون  ال�شن  هذه  الرجال يف  اأن  الدرا�شة، 
اإملامًا بالإمياءات التي تنال اإعجاب الن�شاء مقارنة 

باأقرانهم من ال�شبان«.



Ghorba News

Thursday December, 18th 2008- Vol 1  Issue#1420 العائلة العائلةف�ضاء  21موزاييكف�ضاء  973 O~©dG /`g 1429 19 ذو الحجة `d ≥aGƒªdG Ω 2008 ôÑª°ùjO 17 AÉ©HQC’G  

 ..áaÉëædG ¬éYõJ øªd

 ¿RƒdG IOÉjõd íFÉ°üf ∂«dEG
 »∏ªYG  ,∂àaÉëf  øe  IAÉà°ùe  âæc  ¿EG
 ∂eÉ¶æH  ∫Ó`̀NE’G  ¿hO  ∂fRh  IOÉ`̀jR  ≈∏Y
 ∫hÉæJ  ‘  …OÉªàdG  hCG  í«ë°üdG  »FGò¨dG
 Qƒ∏ÑJ  ‘  ÖÑ°ùàJ  É¡fC’  áª°S~dG  áª©WC’G
 Ö∏£àj ∂dòH ΩÉ«≤dG øµd ,á«Ñ∏°S äÉØYÉ° e
 ¿EG  É¡dÉªgEG  Ω~Yh  •É≤f  I~Y  IÉYGôe  ∂æe

 : ∂fRh IOÉjR ‘ É≤M ÚÑZôJ âæc

 ,ábÉ°T  á°VÉjQ  Ú°SQÉ“  ø‡ âæc ¿EG  -
 IÎa  ∫ÓM  ¬cGƒØdG  Ò°üYh  AÉŸG  ‹hÉæJ

. É¡d ∂à°SQÉ‡
 ÜÉ©dC’G  πãe  iƒ≤dG  ÜÉ©dCG  ~YÉ°ùJ  -
 √òg  ≥≤–h  ¿Rƒ`̀dG  IOÉ`̀jR  ≈∏Y  á«fÉª°ù÷G
 ¿hO äÓ° ©dG ºéM IOÉjR ∫ÓN øe IOÉjõdG
 ∑ô¡¶e ≥°SÉæàH ∫ÓNE’G ‘ ∂dP ÖÑ°ùàj ¿CG

.¬àbÉfCGh »LQÉÿG
 äÉjƒ°ûædG  ∑Ó¡à°SG  øe  QÉãcE’G  -
 øe  ¬dhÉæàJ  Ée  QG~≤e  IOÉjõH  äÉæ«JhÈdGh

 ºë∏dGh  ÉWÉ£ÑdGh  áfhôµ©ŸGh  RQC’Gh  õÑÿG
 .¢ «ÑdGh

 øe ¬dhÉæàJ Ée ∫~©e IOÉjR ≈∏Y πª©dG -
 äƒàdGh ÚàdG :πãe ,áæª°ùŸG Iƒ∏◊G ¬cGƒØdG

.Ö«HõdGh Öæ©dGh ôªàdGh ¿ÉeôdGh RƒŸGh
 ≥à°ùØdG  Éª«°S’  äGöùµª∏d  -
 ‘  á«∏YÉa  …OÉ©dG  ≥à°ùØdGh  ÊGOƒ°ùdG
 ¢ ©H ™e É¡dhÉæJ ∑Qh~≤Ã Gòd  ,¿RƒdG IOÉjR
 RQC’Gh  ¢üªëŸG  ¢üª◊G  πãe  äÉjƒ°ûædG
 á¡cÉØdG  øe  ´Gƒ`̀ fCGh  Ú°üªëŸG  íª≤dGh

 .Ö«HõdGh äƒàdÉc áØØéŸG
 Gòd  ,á«¡°ûdG øe áª©WC’G ¢ ©H ~jõJ -
 âæc  ƒd  Éª«a  áª©WC’G  √òg  ∫hÉæJ  ‹hÉM
 ΩÉ©£dG  ∫hÉæJ  πÑb   á«¡°ûdG  á∏b  øe ÚfÉ©J
 Öæ©dG  Ò°üYh  Öæ©dGh  ¿É`̀eô`̀dG   Éª«°S
 ,¢ûª°ûŸG  ,ádhGôØdG  ,πLôØ°ùdG  á¡cÉa  ,

.ï«£ÑdGh
 ƒd Éª«a Iƒ∏◊G áª©WC’G ∫hÉæJ ÖæŒ -

 ¿EGh ∂à«¡°T øe ~◊G ‘ É¡ÑÑ°ùJ ¤EG â¡ÑæJ
 ,¿RƒdG  IOÉjR  ¤EG  É¡JGP  ~ëH  …ODƒJ  âfÉc
 πãe á«©«Ñ£dG  äÉjôµ°ùdG  »WÉ©J øe ÌcCG
 ∂cÓ¡à°SG  ∫~©e  øe  »ØØNh  ,  π°ù©dG

 .ôµ°ù∏d
 äÉÑLh  O~Y  IOÉjõd  É›ÉfôH  »∏ªYEG  -
 QG~≤e  ∫hÉæJ  ∂«∏Y  Qò©J  ƒd  Éª«a  ∂eÉ©W

 .I~MGƒdG áÑLƒdG ∫ÓN ΩÉ©£dG øe ÈcCG
 ,Qƒ£ØdG áÑLh ∫hÉæJ IQhö d »¡ÑæJ -
 Ó«∏b  …ôµHCG  ∂dP  ≥«≤–  ∂d  ≈æ°ùà«dh
 Üƒc  ∫hÉæJ  ™e   ΩƒædG  øe  ¢Vƒ¡ædG  ‘
 πÑb  ôªàdG  øe  äÉÑM  I~Y  ™e  Ö«∏◊G  øe
 ºK  ,  ≥FÉb~d  á°VÉjôdG  á°SQÉªŸ  …QOÉÑJ  ¿CG
 I~e  ~©H  πeÉc  πµ°ûH  Qƒ£ØdG  ‹hÉæJ
 ájQGô◊G  äG~MƒdÉH  á«æ¨dG  ájòZC’G  á≤ë∏e
 ¢ «ÑdG  π°ù©dGh  äÉ«HôŸGh  I~HõdG  πãe

. ∑Qƒ£a I~FÉÃ ôªàdGh  Rƒ∏dGh Rƒ÷Gh

ábÉ£dG ô«aƒàd ¢ «HC’G ¿ƒ∏dÉH ∂à«H øgOG
 á°SGQO  ä~`̀cCG
 á©eÉL  É`̀ ¡`̀ J~`̀ YCG
 kGôNDƒe  É«fQƒØ«dÉc
 πÑ°S  Oƒ`````Lh  ,
 I~`̀ «`̀ gRh I~``j~``Y
 OÉ`̀é`̀jE’  áØ∏µàdG
 á≤j~°U  ∫ƒ``∏``M
 ≥∏©àJ  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d
 ‘h ,ábÉ£dG ÒaƒàH
 âfÉc  Ée  É¡àe~≤e
 IO~©àe  äGQÉ° M

 ÈY  øeR  òæe  ¬≤Ñ£J
 ∫RÉ`̀æ`̀ŸG  ±ƒ≤°S  AÓ`̀ W

 ¢ùµ©j  …ò`̀ dG  ¢ «HC’G  ¿ƒ∏dÉH
 kG~jÈJ  ôaƒjh  ¢ùª°ûdG  á©°TCG

 äQÉ°TCG  å«M  .äBÉ°ûæª∏d  kÉ«©«ÑW
 ≈∏Y  ¿ƒ∏dG  Gò`̀g  ™°Vh  ¿CG  ¤EG  á°SGQ~dG
 ∑Ó¡à°SG  ¢ ØN  ≈∏Y  QOÉb  ,∫RÉæŸG  í£°SCG
 Éªc  ,áFÉŸG  ‘  20  áÑ°ùæH  AGƒ¡dG  äÉØ«µe
 ∫RÉæŸG ‘ ¢ «HC’G AÓ£dG öûf ¿CG ¤EG âàØd
 …ODƒj  ~b  ⁄É©dG  ∫ƒM  áMƒàØŸG  áØ°UQC’Gh
 ¢SÉÑàMÓd áÑÑ°ùŸG äGRÉ¨dG äÉKÉ©ÑfG ¢ Øÿ
 ~YÉ°ùjh  …Îe  øW  QÉ«∏e  44  `H  …QGô`̀◊G
 .¿ƒHôµdG  ~«°ùcCG  ÊÉK Ö°ùæH ºµëàdG  ≈∏Y
 í£°SC’  ¢ «HC’G  ¿ƒ∏dG  OÉªàYG  ¿CG  âeõLh
 ¿ƒHôµdG RÉZ IOÉjR äGÒKCÉJ »¨∏«°S ∫RÉæŸG
 âaÉ°VCGh  .á«°VÉŸG  11  ``̀ dG  äGƒæ°ù∏d

 øµÁ äGRÉ¨dG øe äÉ«ªµdG √òg ¿CG á°SGQ~dG
 çƒ∏àdG  ¢ü°üM  ΩÉ¶f  ≥ah  kÉ≤M’  ´ÉÑJ  ¿CG
 1.1  É¡àª«b  ≠∏ÑJ  å«ëH  ,kÉ«ŸÉY  ~ªà©ŸG
 ¿CG  ¤EG  á°SGQ~dG  âàØd  Éªc  .Q’hO  ¿ƒ«dôJ
 ∫ƒëàj  ¿CG  øµÁ  AÉ° «ÑdG  í£°SC’G  OÉªàYG
 ¿CG  ’EG  ,ÖYÉ°üe  ¿hO  á«ŸÉY  IQOÉÑe  ¤EG
 ä’RÉæàdG øe ÒãµdG ¤EG êÉàëj ’ √OÉªàYG
 .äÉ°VhÉØŸG  ~≤©j  ¿CG  øµÁ  ÉÃ  ∫h~`̀dG  ÚH
 í£°SC’G  ≈∏Y  OÉªàY’G  Üƒ∏°SCG  ¿CG  ôcòj
 ‘  I~°ûH  öûàæe  ~jÈà∏d  ¢ «HC’ÉH  á«∏£ŸG
 §°SƒàŸG ¢ «HC’G ôëÑdG ¢VƒM πãe ≥WÉæe

 .ΩGƒYC’G ±’BG òæe

 πª©dG ≥aGôj Ée GÒãc
 ,  ôJƒ«ÑµdG  Iõ¡LCG  ≈∏Y

 äÉYÉ°S  I~©d  ¢Sƒ∏÷G
 Èà©j  Ée  ¬°TÉ°T  ΩÉ`̀ eCG
 Ω~ëà°ùŸG  ≈∏Y  Gô£N
 ¢Uƒ°üÿG  ¬Lh  ≈∏Yh
 áµÑ°T  ≈`̀ ∏`̀ Y
 »àdG  Ú©dG

 ºgCG  ~©J

 íFÉ°üædÉH ~«≤àdG ÖLƒàj ∂dòd ¿É°ùfE’G º°ùL ‘ ƒ° Y
 ΩÉeCG ¢Sƒ∏÷G øY áªLÉædG ôWÉîŸG Öæéàd á«dÉàdG

  : Qƒ«ÑªµdG á°TÉ°T

 øe  QÉ``̀ ã``̀ cE’G  -
 ≈àM  πFGƒ°ùdG  Üö`̀T

 .É«eƒj øjÎ«d
 ‘  ¢Sƒ∏÷G  Ω~`̀ Y  -
 QÉ`̀Ñ`̀¨`̀dÉ`̀H á`̀Ä`̀«`̀∏`̀e á`̀ aô`̀ Z

.¿ÉN~dGh
 øe  GÒ`̀ã`̀c  ÜÎ`̀≤`̀J  ’  -
 ¿ƒµJ  ¿CG  Öéj  PEG   á°TÉ°ûdG
 ’  ÉÃ  Ú©dG  øY  I~«©H  á°TÉ°ûdG

 .º°S 60 øY π≤j
 ~¡Œ  ’  á«©°VƒH  ¢ù∏LEG  -

 á°TÉ°T  iƒà°ùe  øe  ≈∏YCG  ∂°SCGQ  ¿ƒµj  å«M  ,  Ú©dG
.ôJƒ«ÑªµdG

 ≥FÉbO 10 I~Ÿ áMGÎ°SG ∂°ùØæd §YCG -
 hCG ÖæµdG hCG IòaÉædG ¤EG ô¶fCGh , áYÉ°S πc

 øY ~«©H íjôe ôNBG A»°T …CG hCG áLÓãdG
 .áÑNÉ°üdG hCG IOÉ◊G ôJƒ«ÑªµdG ¿GƒdCG

 äGô`̀e  I~`̀ Y  õª¨dG  ~YÉ°ùj  -
 ≈∏Y  ¿ƒØ÷G  äÓ° Y  áYÉ°ùdG  ‘

 .AÉNÎ°S’G
 áaô¨dG  ‘  IQÉ`̀fE’G  ¿CG  øe  ~cCÉJ  -

 .á«aÉc
 ¿hO  á∏jƒW  IÎØd  ≥j~ëàdG  Ω~`̀Y  -

.¿GƒK ¢ùªN πc Iôe ¿ƒµj ¿CG Öéj πH ¢ «ª¨J
 .ÉªFGO á°TÉ°ûdG áaÉ¶f øe ~cCÉJ -

 Éª¡£YCÉa  ájÉæ©dÉH  ∂«æ«Y  ≈∏Y  πîÑJ  ’  GÒNCGh  -
 ≥`̀◊G ‘

 ~MCG Q~°üe Éª¡fC’ áMGôdG
 .º°ù÷G ‘ AÉ° YC’G ºgCG

Ö∏≤∏d I~«Øe ¬J’ƒcƒ°ûdG
  É¡H  ΩÉb  GôNDƒe  áãj~M  á°SGQO  âMôW
 πj~ÑdG  Ö£dG PÉà°SCG  ,zπjh hQ~fCG{  Qƒàc~dG
 áë°U ≈∏Y I~FÉa ¬J’ƒcƒ°û∏d ¿CG , ájò¨àdGh
 ≈∏Y ÒKCÉJ ¬J’ƒcƒ°û∏d ¿CG  Éë°Vƒe ,Ö∏≤dG
 Ée~≤e  .áfhôe  Ég~jõJ  PEG  ,ájƒe~dG  á«YhC’G

 ¤EG  G~j~L  Ó«dO  ∂dòH
 á≤HÉ°ùdG  á```̀ dOC’G

 ¿CG  ≈``̀∏``̀Y

 ¬J’ƒcƒ°ûd G
 É¡∏cBG  í`̀æ`̀“
 GÒÑc  GO~``Y
 ~FGƒØdG  ø`̀e

 ,á``«``ë``°``ü``dG
 Ée  É¡æ«H  øe  »àdGh

 Ée~©H  .Ö∏≤dÉH  ≥∏©àj
 áÁ~≤dG  èFÉàædG  äô`̀¡`̀XCG

 IOÉe  …ƒ`̀–  ¬J’ƒcƒ°ûdG  ¿CG
 ´ƒf  ¢ùØf  »`̀gh  ,∫ƒæ«a  ‹ƒÑdG

 ò«ÑædG ‘ IOƒLƒŸG I~°ùcC’G äGOÉ° e
 äÉ°SGQ~dG  øµd .ö NC’G …É°ûdGh ôªMC’G

 …ƒà–  PEG , Ωƒ«dG É«aÉ°VEG Ó«dO Ω~≤J á«ãëÑdG
 ƒgh  ,…Î«°ùdG  ¢ ª◊G  ≈∏Y  ¬J’ƒµ°ûdG
 iƒà°ùe  ™aôJ  ’  »àdG  º°S~dG  øe  ´ƒ`̀f
 »àdG  ,~jƒfƒaÓØdGh  Ω~dG  ‘  ∫hÎ°ùdƒµdG
 äÉë«Ø°üdG  ¥É°üàdG  iƒà°ùe  øe  ¢ü≤æJ

 ¢ü≤æj ‹ÉàdÉHh ,Ω~dG §∏Œ ™æÁ É‡ ájƒe~dG
  .á«∏«∏cE’G á«fÉjöûdG á«YhC’G OG~°ùfG IQƒ£N
 Ö£dG á«∏c ‘ âjôLCG á°SGQ~dG ¿CG ¤EG QÉ°ûj
 Ë~≤J ≈∏Y ä~ªàYGh ,¿Éfƒ«dÉH Éæ«KCG á©eÉéH

 5 . 3 ¬J’ƒcƒ°ûdG øe á°üfhCG
 øe  O~`̀©`̀d  á≤eÉ¨dG
 , ÚY ƒ£àŸ G
 G ƒ©° N
 É`̀ g~`̀ ©`̀ H
 ¢üëØd
 êGƒ`̀eC’É`̀H
 ¥ƒ`̀ a É``̀e
 ä ƒ°üd G
 ÒKCÉJ  …ôëàd
 iƒ∏◊G  √ò`̀g
 É``̀jÓ``̀ÿG ≈``̀∏``̀Y
 á«YhCÓd  áæ£ÑŸG
 »àdGh  á`̀jƒ`̀e~`̀dG
 ~Lhh  .  É¡àfhôÃ  ºµëàJ
 ¬J’ƒcƒ°ûdG ∫hÉæJ ~©H ¬fCG ¿ƒãMÉÑdG
 çÓK  I~Ÿ  ÉjÓÿG  ∂∏J  áØ«Xh  âæ°ù–
 á«ªµdG  ¿CG  ôcòdÉH  ôj~L  .Ég~©H  äÉYÉ°S
 ’  I~«÷G  ¬J’ƒcƒ°ûdG  øe  É¡H  ìƒª°ùŸG
 ‘  äGôe  I~Y  I~MGƒdG  á°üfhC’G  RhÉéàj
 I~«÷G á«YƒædG øe ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ,´ƒÑ°SC’G
 ≈∏Y hÉcÉc áFÉŸÉH 70  ≈∏Y …ƒ– »àdG …CG

.πbC’G

..ÜÉÑ°ûdG ÖM ΩhÉ≤J ∞«c    ..ÜÉÑ°ûdG ÖM ΩhÉ≤J ∞«c
 áj~∏÷G ¢VGôeC’G øe  ÜÉÑ°ûdG ÖM ~©j
 á∏µ°ûeh , IÒNC’G áfhB’G ‘ ÉYƒ«°T ÌcC’G
 âëÑ°U CG
 ≥`̀MÓ`̀J

 CG~¡j ’h ,¿ÉeRh ¿Éµe πc ‘  ~∏÷G AÉÑWCG
 êÓ©dG  Gò`̀g  áHôŒ  øe  πÁ  ’h  É¡° jôe
 ‘   ∑ôëj  Ée   .áØ°UƒdG  ∂∏J  hCG  ∑GP  hCG
 √òg  »ØàîJ  ¿CG  ‘  π`̀eC’G  ÜÉ°üŸG  ¢ùØf
 áéYõŸG  ÉgQÉKBÉH  ÜƒÑ◊G
 âbh ´öSCÉH

 É¡fCGh  á°UÉNh
 ‘ Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀J
 Ö```̀ ∏```̀ ZCG
 ¿É``̀«``̀MC’G
 ä G ~«≤©J
 á``̀«``̀°``̀ù``̀Ø``̀f

 Ö«ÑW  ∫ƒ≤j  ,  ¿CÉ°ûdG  Gò¡Hh  .  ÜÉÑ°û∏d
 ‘  z  ÊhQÉ`̀e  ¬«°SƒN{  »µ«°ùµŸG  ~∏÷G
 ÖM  ÜÉÑ°SCG  ¿CG   GôNDƒe  öûf  …òdG  √ôjô≤J
 ¤EG  ¿É°ùfEG  øe  ∞∏àîJh  I~j~Y  ÜÉÑ°ûdG
 ¤EG  ™Lôj  πµ°ûŸG  Gòg  ¿CG  Éë°Vƒe  .ô`̀NBG
 »àdGh  ~∏÷G  ≈∏Y  ¢û«©J  »àdG  äÉHhôµ«ŸG
 äÉHÉ¡àdG áÑÑ°ùe ô©°ûdG äÓ«°üH ¤EG πN~J
 ÊƒeQƒ¡dG  •É°ûædG  ÖÑ°ùàj  ~b  hCG  ,  É¡«a
 .√Qƒ¡X  ‘  Æƒ∏ÑdG   á∏MôÃ  IOÉY  §ÑJôŸG
 O~¨dG  õ«Ø–  ‘  äÉfƒeQƒ¡dG  CG~ÑJ  å«M
  ‘  á°UÉN  ~∏÷G  ‘  IOƒLƒŸG  á«ægòdG
 É¡JGRGôaEG  Ìµàa  ,≥æ©dGh  á¡LƒdG
 äÉeÉ°ùe OG~°ùfG ≈∏Y πª©j Ée
 ~∏÷G  ÉjÓN  Oƒ`̀Lh  ™eh.~∏÷G
 á«LQÉN  äGAƒàf  ¿ƒµàJ  ,  áà«ŸG
 ç~M  GPEÉa   AGOƒ°S  ¢ShDhQ  äGP
 É¡fEÉa  ,IOh~°ùŸG  ΩÉ°ùŸG  âëàØJh
 ô¡¶àa  ∫ƒN~dÉH  º«KGôé∏d  íª°ùJ
 iô`̀NC’G  ÜÉÑ°SC’G  ø`̀Yh  .ÜƒÑ◊G
 ¿CG  ,  ~∏÷G  ¢`̀VGô`̀eCG  ¢üàfl  ∞«° j
 øe •GôaE’ÉH IOÉY  §ÑJôj ÜƒÑ◊G Qƒ¡X
 ¬J’ƒcƒ°ûdG  πãe  ä’ƒcCÉŸG  ¢ ©H  ∫hÉæJ
 á©jöùdG ä’ƒcCÉŸGh äÉ«æg~dGh äÓ∏îŸGh
 πeÉ©à∏dh  .äÉjôµ°ùdG  ∫hÉæJ  ‘  •GôaE’Gh
 »∏ëàdÉH ÜÉ°üŸG  í°üæj , á∏µ°ûŸG √òg ™e
 â°ù«d ádÉ◊G ¿C’ ,È°üdGh Ah~¡dG øe π«∏≤H
 ,  áMÉàeh  IÒãc  É¡LÓY  ¥ô`̀Wh  áÑ©°U
 Ö∏ZG  ™e  I~«L  èFÉàæH  »JCÉj  É¡ª¶©eh
 øY ¤hC’G áLQ~dÉH ´Éæàe’G G~ch .≈°VôŸG
 Ö©∏dG  hCG  ÉgQƒ¡X  AÉæKCG  ÜƒÑ◊G  ¢ùŸ
 IOÉe øe É¡«a Ée êGôNE’ É¡H
 ¤G  …ODƒj  Gò¡a  .AÉ° «H
 ÜƒÑ◊G  O~`̀ Y  IOÉ``̀ jR
 AÉØàNG ~©H √ôKCG ∑Îjh

 .É¡°ùØf áÑ◊G
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... á«ë°üdG ájò¨àdG QGô°SCG ... á«ë°üdG ájò¨àdG QGô°SCG
 ™àªàdGh  º°ù÷G  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  ¿Î≤J
 ,á«ë°üdG  ä’ƒcCÉŸG  ∫hÉæàH  áª«∏°S  áë°üH
 ~MGh  ´ƒf  ≈∏Y  öüà≤j  ’  ôeC’G  Gòg  øµd
 á«FGò¨dG  äÉÑLƒdG  ™jƒæJ  ∂dP  Ö∏£àj   É‰EGh
 äGhö ÿG  øe  ÓFÉg  Éªc  πª°ûJ  å«ëH

 : Ωƒë∏dG Gòch ¬cGƒØdGh
   

 äÉ°SGQ~dG  âë°VhCG  :∑É`̀ª`̀°`̀SC’G  -
 I~`̀MGh  Iô`̀e  ∑Éª°SC’G  ∫hÉæJ  ¿CG  áãj~◊G
 π``bC’G  ≈∏Y  É«YƒÑ°SCG
 ô£N  øe  π∏≤j  ¿CG  øµÁ
 áàµ°ùdÉH  áÄLÉØŸG  IÉaƒdG
 äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ŸÉ`̀a ,á`̀«`̀ Ñ`̀ ∏`̀≤`̀ dG
 »àdGh  ∑Éª°SC’ÉH  IOƒLƒŸG
 3  Éé«ehCG  ¢VÉªMCG  ≈ª°ùJ
 øe m¥Gh ∫ƒ©Øe É¡d ,á«æg~dG
 áÄLÉØŸG Ö∏≤dG äÉHƒæH IÉaƒdG

 í°üæj Ö∏≤∏d á«ë°üdG ∑Éª°SC’G ´GƒfCG øeh
 ,¬LƒàJC’Gh  ,GRƒµà°SC’G  ∫hÉæàH   AGÈ`̀ ÿG
 ,¿ƒª∏°ùdGh  π`̀jô`̀cÉ`̀ŸGh  Èæ≤dG  ∂ª°Sh

.áfƒàdGh ,QÉëŸGh ,øjOöùdGh

 á«FÉ«ª«c  OGƒe  ≈∏Y  …ƒàëj  :ΩƒãdG  -  
 πjƒ–  ËõfEG  äÉ£Ñãe  ¬Ñ°ûJ  áØ«Xh  …ODƒJ
 »àdG  ÒbÉ≤©dG  »`̀ gh  ,  Ú°ùæJƒ«‚C’G
 Ω~dG  §¨°V  ¢ Øÿ  IOÉY  AÉÑWC’G  É¡Ø°üj
 OGƒŸG ¿CG Éªc  .Ö∏≤dG ájÉª◊h ∫hÎ°ùdƒµdGh
 ≈∏Y  πª©J  ΩƒãdG   ‘  IOƒLƒŸG  á«FÉ«ª«µdG
 á«fÉµeEG  ¤EG  áaÉ°VEG  ,  Ω~dG  §¨°V  ¢ ØN
 ¬ÑÑ°ùŸG  ÚeGRhÎ«ædG  äÉÑcôe  øjƒµJ  ™æe
 I~Y  ±~¡à°ùj  …ò`̀ dG  ¿ÉWöù∏d  ájƒ≤dG
 ¿ƒdƒ≤dGh ~ÑµdG É°Uƒ°üNh  º°ù÷ÉH ™bGƒe

 .…~ãdGh

 Éjƒb  GOÉ° e  Èà©j  :ö NC’G  …É°ûdG  -
 ¿ÉWöS  øe  ájÉbƒdG  ‘  ~YÉ°ùjh  I~°ùcCÓd
 ÚàFôdGh  …~ãdGh  ¢SÉjôµæÑdGh  ~ÑµdG
 ‘  ~YÉ°ùj  ¬fCG  ~Lh  Éªc  .~∏÷Gh  …ôŸGh
 ¢VGôeC’  ¢Vô©àdG  ôWÉfl  ºéM  ¢ü«∏≤J
 ,á«îŸG äÉàµ°ùdGh …Qh~dG RÉ¡÷Gh Ö∏≤dG

  .ΩÉ¶©dG á°TÉ°ûg øe ∂dòch

 øe  Èà©jh  :¿ƒàjõdG  â`̀jR  -
 É¡d  êhQ  »àdG  á«ë°üdG  äƒjõdG
 √QÉÑàYÉH  IÒ`̀ NC’G  äGƒæ°ùdG  ‘

 Ö∏≤∏d  kÉ`̀«`̀ë`̀°`̀U  kÉ``̀à``̀jR
 äƒjõdG  ≈∏Y  π° Øjh
 ~bh  ,iô``̀NC’G  á«JÉÑædG

 ôëÑdG  ¿G~∏H  ‘  ~Lh
 §°SƒàŸG  ¢ «HC’G
 âjR πª©à°ùJ »àdG
 ‘  IÌµH  ¿ƒàjõdG

 ™e  á°UÉNh  »¡£dG
 ä’ÉM  ¿CG  á£∏°ùdG
 …~`̀ ã`̀ dG ¿É``̀Wö``̀S
 50%  áÑ°ùæH  â∏b

 äÉj’ƒdÉH  É¡JÓ«ãe  øe
 .á«µjôeC’G I~ëàŸG

 ∞°ûàcG  :ôªMC’G  Öæ©dG  -
 á≤FÉa  iô`̀ NCG  IOÉ`̀e  Oƒ`̀Lh  kÉãj~M
 ôªMC’G Öæ©dG ‘ I~°ùcCÓd IOÉ° e

 Öæ©dG QhòH πNGO IOƒLƒŸG  ÚØ«àcCG É¡ª°SG
 áæ«©e ´GƒfCG øe Iõ«ªàe ájÉªM ôaƒJ »gh ,
 ÜÉ¡àdGh ,Ö∏≤dG ¢VGôeCG øeh ¿ÉWöùdG øe
 ¢VGôeC’G øe ÉgÒZh …~jƒJÉehôdG π°UÉØŸÉH

 .áë°üdG Qƒg~àd áÑÑ°ùŸGh áæeõŸG
 âjôLCG  á°SGQO  âàÑKCG  :Éjƒ°üdG  ∫ƒa  -  
 Éjƒ°üdG ∫ƒa GƒdhÉæJ ø‡ ¢üî°T ∞dCG  ≈∏Y
 πb  ,  ´ƒÑ°SC’G  ‘  πbC’G  ≈∏Y  I~MGh  Iôe
 ¿ƒdƒ≤dG  ¿ÉWöS  çh~M  ô£ÿ  º¡°Vô©J
 ¿ÉWöSh  …~ãdG  ¿ÉWöSh  Ö∏≤dG  ¢VGôeCGh

 .ΩÉ¶©dG á°TÉ°ûgh ÉJÉà°ShÈdG

 ¢ ªM ¿CG GôNDƒe  ~Lh ~≤d :ïfÉÑ°ùdG -
 áLQ~H ¢ Øîj ïfÉÑ°ùdG ‘ OƒLƒŸG ∂«dƒØdG

 á`̀ ∏`̀ FÉ`̀g
 äÉjƒà°ùŸG  ø`̀ e

 Éªc  ,Ω~dÉH  ÚàÑ°Sƒeƒ¡∏d  á©ØJôŸG
 Ú©dG  á«µÑ°ûH  ¬dƒbÉŸG  Qƒg~J  ™æe  ~YÉ°ùj
 ÖÑ°ùdG  »gh  ôª©dG  ‘  Ω~≤àdÉH  á£ÑJôŸG

.ø°ùdG QÉÑc ~æY ≈ª©∏d ¢ù«FôdG

 IOÉŸG  ¿CG  çƒëÑdG  ~cDƒJ  :ºWÉª£dG  -
 IÉª°ùŸGh á«dÉ©ØdG I~j~°Th I~°ùcCÓd IOÉ° ŸG
 ‘ IÌµH IOƒLƒŸG Lycopene ÚHƒµj ’
 ~æY  ¢UÉN  πµ°ûH  ô¡¶J  »àdGh   ºWÉª£dG
 ÚJhQÉµ«ÑdG øe √ƒb ÌcCG ¿ƒµJ ~b , É¡«¡W

 ÚJ h ôc ÉØd C’ G h
 ,z√  {ø`̀ eÉ`̀ à`̀ «`̀ ah
 ¢VGôeCG  øe  ájÉbƒdÉH  §ÑJôJ  IOÉ`̀ŸG  √ò`̀gh
 ¿ÉWöS πãe ¿ÉWöùdG ´GƒfCG ¢ ©Hh Ö∏≤dG

 .áFôdG ¿ÉWöSh ,ÉJÉà°ShÈdG

 ¿ÉÑdC’G  äÉéàæe  :¿ÉÑdC’G  äÉéàæe  -
 äÉéàæŸG  √òg  ¿CG  ~Lh  ~≤a  º°S~dG  á∏«∏b
 »àdGh  O  ÚeÉà«ah  Ωƒ«°ùdÉµdG  ≈∏Y  …ƒà–
 çh~M  ¿É©æÁh  ΩÉ¶©dG  Iƒb  ≈∏Y  ~YÉ°ùJ

 .ÉgQƒ°ùch É¡à°TÉ°ûg

  øeBG º«Lôd á«ë°U äGƒ£N 
 ¿RƒdG  ¢UÉ≤fEG  á«∏ªY  ¿CG  AÉÑWC’G  ~cDƒj
 ‘ ºgÉ°ùJ »àdG πeGƒ©dG øe ~j~©dG Ö∏£àJ
 ´ÉÑJG  É¡àe~≤e ‘ »JCÉjh ábÉ°TôdG á£N ìÉ‚EG
  ÉgÈà©j  »àdG  "áfRGƒàŸG  á«FGò¨dG  á«ª◊G"
  É«ë°U  ¿Rƒ`̀ dG  ¢UÉ≤fE’   ΩÉ¶f   AÉ`̀Ñ`̀WC’G
 …ODƒj ™jƒéàdG ¿C’ ™jƒéà∏d á≤jôW â°ù«dh
 á«ªM  ´ÉÑJEG  ádÉM  ‘  á«ë°U  πcÉ°ûe  ¤EG
 áMô≤dG ‘ ∂dP ÖÑ°ùàj å«M , áÑ°SÉæe ÒZ
 ~j~◊G  ¢ü≤f  ¢Vôeh  ô©°ûdG  §bÉ°ùJh
 ~cDƒjh  .πcÉ°ûŸG  øe  ÉgÒZh  "É«ª«f’G"
 êÉà– , áfRGƒàŸG á«FGò¨dG á«ª◊G ¿CG  AÉÑWC’G
 »°ûŸÉH ∂dPh »°VÉjQ èeÉfôH ΩG~îà°SG ¤EG

 êQ~àdG ™e , ´ƒÑ°SC’G ‘ äGôe 4 3- I~Ÿ
 á°VÉjôdG  ¿C’  .  »°ûª∏d  á«æeõdG  I~`̀ŸG  ‘
 …ODƒj  πH  ¿RƒdG  ¢UÉ≤fEÉH  §≤a  ºgÉ°ùJ  ’
 äÓ° ©dG  áÑ°ùf  ≈∏Y á¶aÉëŸG  ¤EG  ∂dòc
 í°üæjh .¿RƒdG ´ƒLQ øe ~ëj É‡ É¡àjƒ≤Jh
 …É°ûdG  ,   πãe ÜÉ°ûYC’G ΩG~îà°SÉH AÉÑWC’G
 »¡a ,  ìÉØàdG  πNh ¿ÉàµdG  QhòHh ö NC’G
 Öéj ’h , ¿RƒdG ∞«ØîJ ‘ ºgÉ°ùJ kÉ° jCG
 ¿RƒdG  ¢UÉ≤fEG  ¿C’  èFÉàædÉH  πé©àdG  Ω~Y
 ¢UÉ≤fEG á«∏ªY ¿ƒc á©HÉàeh âbh ¤EG êÉàëj
 πcÉ°ûe  ¤EG  …ODƒ`̀j  ™jöS  πµ°ûH  ¿Rƒ`̀dG

 .á«ë°U

¢SÉfÉfC’G ~FGƒa
 G~L »æZh ôµ°ùdG øe IÒÑc äÉ«ªc ≈∏Y ¢SÉfÉfC’G á¡cÉa …ƒà–
 »àdGh º° ¡dG ≈∏Y I~YÉ°ùŸG ôFÉªÿG h äÉæ«eÉà«ØdÉH
 øe  20%  h  AÉe  É¡fRh  øe  %  70  ‹GƒM  πã“
 ≈ª°ùJ  IOÉe ≈∏Y ¢SÉfÉfC’G  …ƒàëjh .ôµ°S É¡fRh
 ájòZC’G π≤KCG º° g ‘ ~YÉ°ùJ »àdG Ú∏«eh ÈdG
 ìÓeC’G øe ÒãµdG ¤EG áaÉ°VEG ,I~©ŸG ≈∏Y
 .QƒØ°SƒØdG h Oƒ«dG πãe I~«ØŸG á«f~©ŸG
 ™æÁ  ¬fCG  IRQÉÑdG  ¢SÉfÉfC’G  ~FGƒa  øeh
 ‘ ~«Øj Éªc  ,…ôµ°ùdG ¢VôÃ áHÉ°UE’G
 IOƒLƒŸG Ωƒª°ùdG áëaÉµe h ∫ƒÑdG QGQOEG

 .á«°ùæ÷G ábÉ£∏d ~«Øe Èà©jh Ω~dG ‘

IQÉ° fh É≤jôH ∂dÉªL OGOõ«d íFÉ°üædG øe áYƒªée ∂«dEG
 áYƒª›  AGÈÿG  ∂d  Ω~≤j  ,  ºFGO  »©«ÑW  ∫ÉªéH  »ª©æJ  ≈àM
 ÉæFGòZ   øe  É°SÉ°SCG  ≥∏£æJ  »àdGh  á©«Ñ£dÉH  á£ÑJôŸG  íFÉ°üædG  øe
 ¥GöTE’Gh  IQÉ° ædG  AÉØ°VEG  ‘ ÉjQƒfi GQhO  Ö©∏j  …òdGh  »eƒ«dG

 :∂dÉªL  ≈∏Y

 Éªc , ~«YÉéàdG áehÉ≤eh IöûÑdG ~°T ‘ ~«Øj OQÉÑdG AÉŸG ΩÉªM  -
  .¥hô©dGh ÜÉ°üYC’G ∂Øjh ¢SCGôdG ‘ Ω~dG ¿É≤àMG ádGREG ¤EG …ODƒj
 ¬≤©∏Ã  á° «H  QÉØ°U  ≥Øîj  ,  ºYÉfh  π«ªL  ¬Lh   ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏dh
 ¬YÉ°S I~Ÿ ´Éæ≤dG π¶jh ≥æ©dGh ¬LƒdG ¬H øg~j ºK ËôµdG øe IÒÑc

 .ôJÉØdG AÉŸÉH πjõj ºK
 , ¢ùØæàdG áëFGQ ≈∏Y ôKDƒJh ºØdG Ö«°üJ á¡jôc áëFGQ Ωƒã∏d -

 ™fÉe  Óa º°ù÷G  §«°ûæJ  ≈∏Y ~YÉ°ùj  áæµdh
 òNCÉH  ¬àëFGQ  ádGREG  ∂æµÁ  PEG  ,¬dhÉæJ  øe

 ∂dPh  πëædG  π°ùY  øe  IÒÑc  á≤©∏e
 áYÉ°S  ∞°üæH  ΩƒãdG  ∫hÉæJ  ~©H

 ¥GQhCG  ™∏HhCG  ¬àëFGQ  ∫hõJ  ≈àM
 .¢ùfh~≤ÑdGhCG ö NC’G ´Éæ©ædG
 , áæª°ùdG øe ¢ü∏îà∏d -
 »©≤fCG ºK AÉŸG øe á«ªc »∏ZCG

 ™e ¿ƒªµdG øe Ó«∏b É¡«a
 äÉ≤∏M  ¬©£≤e  ¿ƒª«∏dG
 π«∏dG  ∫ƒ`̀W  ¬«côJGh
 ìÉÑ°üdG  ‘  ¬«dhÉæJh

 . ΩÉ©£dG ∫hÉæJ πÑb
 …Qò````̀ MG  -
 ¬fEÉa ‹É©dG Ö©µdG
 ∂«£©j  ¿É`̀c  ¿EGh
 ôKDƒj  ¬fCG  ’EG  ,  ábÉfCG
 ÚH  ≥«°ùæàdG  ≈∏Y
  ∂dòd  º°ù÷G  AGõLCG
 ¿CG  ∂d π° aC’G øe

 AGòM ¢ùÑd øY »©æà“
 øµ«dh   ,∫É`̀Y  Ö©c  …P

 AGò◊G Ö©µd ´ÉØJQG ≈°übCG
 ‘  ábÉ°TQ  ∂«£©j  ≈àM   º°S3

 áë°U  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  ™e   »°ûŸG
 . ¬FGõLCG ≥°SÉæJh ~°ù÷G

 ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  G~L  ~«Øe  ìÉØàdG  -
 ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ‘ ~YÉ°ùj  ¬fCG  Éªc  IöûÑdG  ∫ÉªL

 IOÉjR ÓH º°ù÷G ¿Rh

 ‹hÉæJ  ºK  ÉMÉÑ°U  π°ù©dG  øe  á≤©∏e  »©∏HG  ,¿RƒdG  π«∏≤àd  -
 .…É°ûdG øe ÉfÉéæa Ég~©H

 í°üæj ∂dòdh áæª°ùdG ádGRE’ áeÉ¡dG ¬cGƒØdG øe ∫É≤JÈdG ~©j  -
 .øj~ÑdG º°ù÷G ÜÉë°UCG AÉÑWC’G ¬H

 âjR  øe  QG~≤eh  π°ù©dG  øe  QG~≤e  êõÁ  ,  ô©°ûdG  ájƒ≤àd  -
 , ¬∏«∏b √Îa ~©H ô©°ûdG π°ù¨j ºK ô©°ûdG ¬H ∂d~jh øî°ùjh ¿ƒàjõdG

 .áHÓ°U ÌcCG ô©°ûdG íÑ°ü«d ô¡°T πc Iôe á«∏ª©dG √òg QôµJh
 ,  Úe~≤dG  ≈∏Y ô¡¶J  »àdG  Ω’B’Gh áfƒ°ûÿG  øe ¢ü∏îà∏d   -
 , ΩƒædG πÑb AÉ°ùŸG ‘ É¡µd~H ∂dPh  ´hôÿG âjR ∫Éª©à°SÉH í°üæj
 ¬fC’ ´ƒÑ°SC’G ‘ ÚJôe ∂dP ºàjh ìÉÑ°üdG ≈àM ÜQGƒ÷G ¢ùÑd ºàj ºK
 .äÉgƒ°ûàdG √òg πjõjh ¢ù∏eCG ºYÉf ~∏L ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ≈∏Y ~YÉ°ùj

  ´ƒédÉH ºFÉ°üdG ∂∏ØW ô©°T GPEG ø«aô°üàJ ∞«c
 ÉÑdÉZ  ∂∏ØW  ¬«a  Ωƒ°üj  Ωƒj  ∫hCG  ‘
 ∂æe Ö∏£jh ,¬∏c Ωƒ«dG ∫ÉªcEG ‘ OOÎj Ée
 øµdh  ,´ƒ÷G  I~°ûd  kGô¶f  ô£Øj  ¿CG  kGQGô`̀e
 ÊƒµJ  ¿CG  »¨Ñæj  É‰EGh  kÓM  ¢ù«d  QÉ£aE’G
 ∑Éæ¡a .∂∏ØW ™ªW πeÉ©àdG á«Ø«c ‘ á«cP

 ∂æ«©J  ¥ô`̀£`̀dG  ø`̀e  áYƒª›
 ™e  ±öüàdG  ø°ùM  ≈∏Y

 QôµJ GPEÉa , ºFÉ°üdG ∂∏ØW
 ~Yƒe  øY  ¬dGDƒ°S  Óãe

 ¬à«∏°ùJ  Öéj  ,QÉ£aE’G
 ,øj~dGƒdG  ~MCG  πÑb  øe
 ¤EG  ¬HÉë£°UG  …CG
 á≤∏M  Qƒ° ◊  ~é°ùŸG
 ~©H  ¿BGô`̀≤`̀dG  ß«Øëàd
 ¥ƒ°ùdG ¤EG hCG , öü©dG
 ∂dPh ¬d áÑ©d AGöT hCG

 ádƒ¡°ùH QÉ¡ædG AÉ° bh ôeC’G ¿É«°ùf ~°ü≤H
 πØ£dG q¢ùMCG GPEG ∂dòc .öùjh

 ≈∏Y  IQ~``̀≤``̀dG  Ω~`̀ ©`̀ H
 ∞°üf  ¬eƒ°U  ∫ÉªcEG
 ∂«∏©a ,¬q∏c hCG  Ωƒ«dG
 ¢ ©ÑH ¬«∏¨°ûJ ¿CG
 I~«ØŸG  ÜÉ`̀©`̀dC’G

 ¢ ©H AGOCÉH ¬«Øq∏µJ hCG
 Öëj  »`̀ à`̀ dG  ΩÉ``¡``ŸG

 ¬cQÉ°ûJh  ,É¡H  ΩÉ«≤dG
 âbƒdG  qôÁ  ¿CG  ¤EG  É¡«a

.Üƒ∏£ŸG
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 »HhQhC’G OÉ–’G ¢SCÉc ádƒ£H Ö≤d ≈∏Y õFÉ◊G …õ«∏‚E’G zΩÉ¡æJƒJ{ ≥jôa ∫GRÉe
 ´QÉ°üàJ »àdG iôNC’G IÒÑµdG ¥ôØdG øe ~j~©dG ÚH øe ~MGh ÚJôe

 É¡°ùØf á«HhQhC’G ádƒ£ÑdG øe 32`dG QhO ‘ ¿ÉµÃ RƒØ∏d
 ¤EG äÉYƒªéŸG QhO äÉ°ùaÉæe π°üJ Ée~æY

 Ωƒ«dG IÒNC’G É¡àdƒL ‘ É¡JhQP
.¢ù«ªÿG G~Zh

..»HhQhC’G OÉëJE’G ¢SCÉc

 iôÑµdG ¥ôØ∏d áÑ«°üY äÉbhCG
 º°SÉëdG Qh~dG ΩÉàN »a

 ™```````````eh
 á°ùaÉæŸG  QGô`̀ª`̀ à`̀ °`̀ SG
 Qh~dG  ‘  IôZÉ°T  õcGôe  á©°ùJ  ≈∏Y
 ádƒ÷G  äÉ°ùaÉæe  ¿CG  ∂°T  Óa  ,  ¿B’G  ≈àM  32`dG
 áÑ«°üY  ¿ƒµà°S  »`̀HhQhC’G  OÉ–’G  ¢SCÉc  øe  IÒNC’G
 iôNC’G IÒÑµdG ¥ôØdG øe √ÒZh zΩÉ¡æJƒJ{ `d áÑ°ùædÉH
 ÊÉÑ°SC’G »KÓãdG πãe ~©H ÉgôeCG º°ù– ⁄ »àdG ádƒ£ÑdÉH
 zÉfhQƒc  ’  ƒØ«JQƒÑjO{h  zá«∏«Ñ°TEG{
 ÖfÉL ¤EG zQ~fÉàfÉ°S èæ«°SGQ{h
 ‹É£jE’G  zÉjQh~ÑeÉ°S{
 z¢`̀Sƒ`̀cÉ`̀«`̀Ñ`̀ŸhCG{h

 .ÊÉfƒ«dG

 »a z∂dÉ°T{
ô£N

 ¬fC’  kG~j~¡J  ÌcC’G  ÊÉeC’G  z∂dÉ°T{  ≥jôa  h~Ñjh
 ‹ÉàdÉH ƒgh ,¤hC’G áYƒªéŸG ‘ ¬JÉjQÉÑe ™«ªL ≈¡fCG
 Ö«°üf øe RƒØdG ¿ƒµj ¿CG kÓeBG ádƒ÷G √òg ‘ Ö©∏j ød
 ≠æ«°SGQ{ ≈∏Y …~ædƒ¡dG z»àæØJ{h z»à«°S Î°ù°ûfÉe{
 »°ùfôØdG  z¿ÉeôL  ¿É°S  ¢ùjQÉH{h  ÊÉÑ°SE’G  zQ~fÉàfÉ°S
 z»à«°S Î°ù°ûfÉe{ øe πc º°ùM ¿CG ≥Ñ°Sh .‹GƒàdG ≈∏Y
 ΩÉeCG ÚdhC’G øjõcôŸG ¿Óàëj å«M Éª¡∏gCÉJ  z»àæØJ{h
 kÉe~≤àe ,äÉjQÉÑe ™HQCG øe •É≤f ™HQCG ∂∏Á …òdG z∂dÉ°T{

.Úà£≤æH z¿ÉeôL ¿É°S{h z≠æ«°SGQ{ ≈∏Y
 πgCÉàdG  ¿É``̀ ŸC’G  Ö«°üf  ¿ƒµj  É``ÃQh

 ≈∏Y  πë«°S  z»à«°S  Î°ù°ûfÉe{  ¿C’
 RƒØdG ¤EG kÉ«YÉ°S zQ~fÉàfÉ°S ≠æ«°SGQ{

 ƒgh  ,áYƒªéŸG  IQG~°U  ¿Éª° d
 ∑QÉe{ …õ∏jƒdG ÜQ~ŸG √~cCG Ée

 Gòg  ‘ ~≤àØ«°S  …òdG  zRƒ«g
 …ƒHÉÑÁR  ºLÉ¡e  ¤EG  AÉ≤∏dG
 …òdG z…QGhQGƒe ÊÉéæH{
 ≥Ñ£æjh ,áHÉ°UEÓd ¢Vô©J
 z»àæØJ{  ≈∏Y ¬æ«Y ôeC’G
 ¢ùjQÉH{  ≈∏Y  πëj  …òdG
 IGQÉÑe  ‘  z¿ÉeôL  ¿É°S
 ¿C’  ±ƒ«° ∏d  áÑ©°U
 GƒægôH  ¢`̀VQC’G  ÜÉë°UCG
 IÎØdG ‘ âa’ Qƒ£J øY

 ¿ƒ°ùaÉæj  GƒJÉHh  IÒ``NC’G
.»∏ëŸG Ö≤∏dG ≈∏Y

 z¢SƒcÉ«ÑªdhCG{
á£≤æd áLÉëH

 z…GöS á£∏Z{  º°ùM å«M ,á«fÉãdG  áYƒªéŸG  ‘h
 ¿ƒµà°S  Éª¡∏gCÉJ  ÊGô`̀ chC’G  zâ°ù«dÉà«e{h  »cÎdG
 ~«°UôH z¢SƒcÉ«ÑŸhG{ ÚH áYƒªéŸG øY áãdÉãdG ábÉ£ÑdG
 Éªgh  ,Úà£≤æH  ÊÉ`̀ ŸC’G  zÚdôH  ÉJôg{h  •É≤f  çÓK
 kÉ«aÉc  ∫OÉ©àdG  ¿ƒµ«°S  å«M  ∫hC’G  ¢VQCG  ≈∏Y  ¿É«≤à∏j

 …òdG  z¢SƒcÉ«ÑŸhCG{  áª¡e  ¿CG  ’EG  .QƒÑ©dG  πLCG  øe  º¡d
 á∏¡°S  ¿ƒµJ  ød  ÉHhQhCG  ∫É£HCG  á£HGQ  ‘  Ö©∏dG  OÉàYG
 kGQƒ£àe  ô¡X  ¬ª°üN  ¿CG  kÉ°Uƒ°üNh  ,¥Ó`̀WE’G  ≈∏Y
 ádƒ£ÑdG  ‘ ÜÉgòdG  á∏Môe  ¬FÉ¡fEG  π«d~dGh  º°SƒŸG  Gòg
 øjQ~°üàŸG  øY  §≤a  Úà£≤f  ¥QÉØH  kÉØ∏îàe  á«fÉŸC’G

.zï«fƒ«e ¿ôjÉH{h zËÉ¡æaƒg{

ø«àbÉ£H ≈∏Y »KÓK ´Gô°U
 áãdÉãdG  áYƒªéŸG  ‘  kÉ°VƒªZ  ÌcCG  QƒeC’G  h~ÑJh
 …òdG  »µ«é∏ÑdG  zêÉ«d  QG~fÉà°S{  É¡«a  øª°V  »àdG
 ¬≤«≤–  ~©H  ¬∏gCÉJ  ,•É≤f  9  √~«°UQ  ‘  ∂∏Á
 ,äÉjQÉÑe  çÓ`̀K  øe  äGQÉ°üàfG  áKÓK
 ÚH  ¿Éà«≤ÑàŸG  ¿ÉàbÉ£ÑdG  ≈≤ÑJh
 6  `H  zá«∏«Ñ°TEG{  »g  ¥ô`̀a  áKÓK
 ÊÉŸC’G  zäQÉ¨Jƒà°T{h  •É≤f
 zÉjQh~ÑeÉ°S{h  z•É≤f  4{
 πëjh  ,z•É≤f  4{  ‹É£jE’G
 π£H  zá«∏«Ñ°TEG{  ≥`̀jô`̀a
 Úª°SƒŸG  ‘  á≤HÉ°ùŸG
 ≈∏Y  kÉØ«°V  ,»°VÉŸG  πÑb
 IGQÉÑe  ‘  zÉjQh~ÑeÉ°S{
 ¬Xƒ¶M  ≈∏Y  »° ≤J  ~b
 RÉah öùN GPEG  ,πgCÉàdG  ‘
 ¬Ø«°V ≈∏Y zäQÉ¨Jƒà°T{
 IGQÉÑŸG ‘ zêÉ«d QG~fÉà°S{
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�شحايا  وهومن   ، اجلوعاين  الزمان  مفجوع  حدثنا 
الأقدار  بي  جرت   <<<<: فقال   ، املجاين  القمع 
اأبي  بابن  الإلتقاء  اإىل   ، ـَهنْ نهايـ مالها  والأقدار 
الرعايهنْ ، �شاحب الألف حكاية وحكايهنْ ، يف جممع 
باأحوال  العارف   ، العاطــلنْ  ال�شباب  من  نخبة  �شم 
وال�شافلنْ  املنا�شل  بني  واملميز   ، واحلابلنْ  النابل 
بدءا   ، ــاَعهنْ  ال�شَّ ق�شايا  من  موا�شيع  يف  فخ�شنا   ،
باأ�شباب البطالة وما ينتج عنها من فظاَعــهنْ ، ومرورا 
اأن  اإىل   ، والعلمانية واخلالعهنْ  الدين  باحلديث عن 
احلديث  اإىل   ، ال�شاعهنْ  اآخر  يف  املطاف  بنا  اإنتهى 
ـهنْ ، و�شبل اإر�شائها يف الدول  عن اأ�ش�س الدميوقراطيَّ
الناميهنْ ، فاأدىل كل منا مبا لديه من معلومات �شافيــهنْ 
، حتى اإذا و�شل الدور اإىل ابن اأبي الرعايهنْ ، متتم من 
غري جماز اأو كنايهنْ ، وقال من غري ب�شملة اأو بدايهنْ ، 
: "" يف البلدان الدميوقراطيهنْ ، تتوجه كل ال�رشائح 

الب�رشيهنْ ، اإىل �شناديق الإقرتاع الزجاجيهنْ ، لتختار لها 
حكومة وطنيهنْ ، متثلها يف املحافل الداخلية واخلارجيهنْ 
، ول يفوز يف الإنتخابات املذكورهنْ ، اإل من كانت وطنيته 
م�شهورهنْ ، واأعماله بال�شدق منثورهنْ ، وت�شكل الأغلبية 
جمل�س احلكومهنْ ، وتلتزم وباأ�شاليب وا�شحة ومفهومهنْ 
، على خدمة ال�شعب ودرء امل�شالح اخلا�شة املكتومهنْ 
اأو  متاطل  ومن   ، ح�شيُبهنْ  فال�شعب  ل  بدَّ اأو  غري  فمن   ،
تنكر فالعزل ن�شيُبهنْ ، ومن غدر بال�شعب فغدر ال�شعب 
ي�شوُبهنْ ، ... لءات هذا ال�شعب بالدميوقراطية م�شموَعهنْ 
، وموافقاته فوق الروؤو�س مرفوعهنْ ، واحتجاجاته ما 
�شيء  كل  يف  القيادة  هو   ...  ، مقموَعهنْ  يوم  يف  كانت 
ياَدهنْ ، ولأن �شيادته ما بعدها �شياَدهنْ ، ل ينام اأمام  والرِّ
الو�شاَدهنْ ، بل يعرب يف كل حرية  اإمالءات اخلارج على 
باحلوار  اأو   ، التنديدنْ  اأو  بالإحتجاج  اإما   ، يريدنْ  عما 
لإرادة  خا�شعة  حكومة   .....  ، �شهيدنْ  وهو  املتبادل 
بنْ ، و�شعب ي�شتعمل معها نظام القلبنْ ، اإن هي مل  ال�شعنْ
هم يحاكم دون رحمهنْ ،  بنْ ، ... ل�شُّ ِه اإل يف الكرنْ ـِ يـ ـُــحنْ تـ
نـْمهنْ ، والويل كل  ـُنتقدون من غري ِح�ش وزعماء اأحزابهم ي
َمــهنْ ،.... ويف البلدان  ـُـرنْ الويل ملن انتهك لل�شعب احل
لل�رشع  مطبقة  باأنها  وتعتز   ، الإ�شالمنْ  بدين  تدين  التي 
الأ�رشار  وباأنها دون املالئكة وفوق  بالأحكامنْ ،  املليئ 
اللئامنْ ، ... يف هذه البلدان : اخلجل من اخلجل يخَجلنْ 
ي�شاألنْ ، وامل�شوؤول  اأن  وال�شائل عن امل�شوؤول يخاف   ،
ل�شوؤال ال�شائل ل ياأبه وعنه يغفلنْ ، والبكاء من البكاء 
ـــي ، كيف يتحول  ـِ يبِكــــي ، والزارع منذ زمن بعيد يحك
بتلونات  املتلون  بلدي  ففي   ...  ، ال�شوِك  اإىل  الزرع 
الأحزابنْ ، البئي�س ببوؤ�س ال�شيب وال�شبابنْ ، املبتئ�س 
من باأ�س الثعالب والذئابنْ ، يتوجه ال�شعب اإن كان حقا 
هنْ ،  ـَــنزَّ ــهنْ ، اإىل �شناديق انتخابات عن النزاهة تت يتوجَّ
هنْ ، وتبداأ  ليختار من ميثله يف م�رشحية بالأكاذيب تتفوَّ

الإنتخابات  باأن   ، الداخلَيهنْ  وزارة  بت�رشيح  امل�رشحية 
مرت يف �شفافيهنْ ، واأن ن�شبة الت�شويت كانت جد عاليهنْ 
ـــِنهنْ ، واأن املراقب كان  اِهــن مل ينجح يف ُدهنْ ، وباأن الدَّ
�شارما يف �شاأنهنْ ، وقد تاأكد ال�شعب من ذلك باأم عينهنْ 
، وت�شتمر الأكذوبة بت�شكيل احلكوَمهنْ ، وتعود للواجهة 
من  اخلالية  الربامج  تتلى  و   ، امل�شوؤومهنْ  الوجوه  كل 
 ، اأول ت�رشيحنْ  الأول  الوزير  ويقراأ   ، مفهومهنْ  كلمة  اأية 
ويعلق الأخطاء على من �شبقه من دون ت�شحيحنْ ، ويختم 
يا  تاأملت يف خطابه  ولو   ، تو�شيحنْ  من غري  ت�رشيحه 
اأنواع  عدمي اخلبز والرغيفنْ ، لوجدت �شا و�شوف وكل 
اللطيفنْ  الرحمان  ذكر  وتن�شى  الأفواه  ، متالأ  الت�شويفنْ 
وتنتهي   ، َجلنْ  والدَّ امل�رشحية  ف�شول  وتنق�شي   ....  ،
معها �شنوات الإنتظار كما ينتهي �شهر الع�شلنْ ، وي�شاأل 
ال�شعب كل ال�شعب عن عملنْ ، وتقراأ ها هنا بقلم الأحرارنْ 
و�شجن   ، املليارنْ  تلو  املليار  اختل�س  من  اإطالق  عن   ،
البقرة والدجاجة واحلمارنْ ، وتقراأ هناك عن  من �رشق 
فانفجُروا  متردوا  واآخرين   ، فانتحُروا  يئ�شوا  �شباب 
، عن  وهناكنْ  هنا  وتقراأ   ، فاندثُروا  �شجنوا  واآخرين   ،
�شياع الأوقاف والأمالكنْ ، واأكل النا�س لالأزبال والأ�شواكنْ 
، يف زمن �شعف الإنتاج وكرثة الإ�شتهالكنْ ، ومن اخلارج 
اخلنْ ، ياأتيك حت�شيل احلا�شلنْ ، عما فعله احلابل  والدَّ
افلنْ ، ببنات املغرب الفا�شلنْ ، وعما فعله الكرباء  وال�شَّ
اأمام  اأبناء الوزراء واملدراءنْ ،  بال�شعفاءنْ ، وما �شنعه 
كل من اآثر تطبيق القانون دون حياءنْ ، .... والنتيجة 
يا اإخوة املفجوعنْ ، رجوع اإىل الوراء ما بعده رجوعنْ ، 
وحال ترثيها الدماء ل الدموعنْ ، ... حكومة بدون �شعٍب 
و�شعب بدون حكوَمهنْ ، وهكذا تكون ال�شيا�شة امللغوَمهنْ ، 

ومن ال�شيا�شة ترك ال�شيا�شة املعلومهنْ ، .... ""

قال املفجوع : فلما انتهى ابن اأبي الرعايهنْ ، من كلماته 
التي يرجى لنا منها الوقاَيهنْ ، قلنا له بل�شان امل�شتاقني 

لالأزمة النهايهنْ ، ما احلل يف نظرك يا ابن اأبي الرعاَيهنْ ، 
ِـّي ،  ؟؟؟ فقال : ""  يا مفجوع الزمان اجلوعاين ، اإليك عن
ِـّي ، ولي�س هذا ال�شاأن �شاأين ، ودعك  فل�شت منك ول�شت منـ
من طلب احللولنْ ، يف زمن غاب فيه العقل واملعقولنْ ، 
وتداوى النا�س فيه باحل�شي�س والأفيون والكحولنْ ، حتى 
ـَا ،  ـَا ، واملنافق خال ورفيقـ يقـ دِّ �رشت ترى الكَذاب �شِ
كنت  واإن   ....  ، ـَا  ل�شيقــ بال�شهادة  والبهتان  والزور 
 ، والذلِّ  والفل�س  اجلن�س  ع�رش  يف   ، احللِّ  على  م�رّشا 
ــي ،  فاإين اأقول لك قبل اأن اأبرح حَملِّي ، : اإن حب الكرا�شِ
ا�ِس  ي ، وهو مر�س ل�شيق بهوؤلء النَّ هو راأ�س كل املاآ�شِ
، ولو اأن كل م�شوؤول م�شوؤولنْ ، تذّكر يف كل ما يقولنْ ، 
واأن امل�شوؤولية  الزمان ويجولنْ ،  الكر�شي يدور مع  اأن 
يـــفنْ ،  تكليف ل ت�رشيفنْ ، واأن اللبيب املحبوب احَل�شِ
هو الذي يوفر لغريه قبل نف�شه اخلبز والرغيفنْ ، واأن 
الأنا تقتل اأ�شحاَبَها ، وتفني وتبيد اأحباَبَها ، ول ترحم 
َبَها ، واأن اأعظم الأمور والأ�شياءنْ ، عند رب الأر�س  ـُالَّ طـ
وال�شماءنْ ، هو الق�شم واحللف بني يدي امللوك والأمراءنْ 
الق�شم  يف  احلنث  ثم   ، والفقراءنْ  ال�شعب  خدمة  على   ،
يننْ ، وتلفيق التهم  واليمنينْ ، وحماربة اأهل الإ�شالح والدَّ
امل�شوؤولون  تذكر  فلو   ...  ، املنا�شلنينْ  لكل  ال�شوداء 
كل هذا ، ملا وقع لنا كل هذا ، واإين اأقول قبل كل هذا 
واأبناوؤه   ، ِـّقنْ  ـَـَحقـ ُمت له  ال�شعب  لنا وطن حب   ...  :  ،
ل  الواحدة  اليد  لكن   ، ِـّـــقنْ  ـُـَحقـ تـ العظام  للمنجزات 
اأوفى  لو  وحبذا   ، اجلهودنْ  تظافرت  لو  فحبذا   ، ت�شفقنْ 
امل�شوؤولون باملواثيق والعهودنْ ، وحبذا لو تتحقق تلك 
ٌ ، فال نهي ول اأمٌر ، ول  العهودنْ ، وما النهاية اإل قـــربنْ
فاجعلها   ، ـَدها  وحنْ الأعمال  هي  ولكن   ، زجٌر  ول  قمع 
َها  َردَّ تالقي  كي  ح�شنا  واألب�شها   ، َهــا  ــدَّ ـِ جـ جتد  خريا 
تمنْ ، وهذا الكالم بالن�شح  ، فالعمر باخلري يجب اأن ُيخنْ
�شمنْ ، واإمنا اللبيب من كان بالإ�شارة َيــفــــــــهمنْ . ""  ُيــرنْ

>>>>

 حكومة بدونرشعرب... وشعرببدونرحكومة !!!
منرمقاماترمفجوعرالزمانراجلوعاني...

حممد ملوك
كاتب مغربي
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وال�شيناري�شت  الكاتب  اأعرب 
ا�شتيائه ال�شديد  وحيد حامد عن 
 " اجلديد  فيلمه  عن  تردد  مما 

الوعد" باأنه يت�شمن
م�شاهد جن�شية.

كما اأعرب حامد خالل ا�شت�شافته 
يف  الفيلم  عمل  فريق  مع  اأم�س 
برنامج "البيت بيتك" مع الإعالمي 
من  اندها�شه  عن  �شعد،  حممود 
الهجوم علي الفيلم دون م�شاهدته 
م�شريًا اإيل اأن اأحد اجلمهور انتقد 
الفيلم يف احد الربامج احلوارية 
علي الهوا مبا�رشة قبل عر�شه مما 
اأثار ا�شتيائه وغ�شبه وخا�شة اأن 
الفيلم مل يحمل قبلة واحدة، على 

حد قوله.
الفيلم  اأن  حامد  وحيد  واأو�شح 
يتناول العديد من الق�شايا اأهمها 
الوحدة الوطنية وذلك من خالل 
الذي  امل�شلم  بني  حقيقة  عالقة 
"ا�رش  الفيلم  يف  بدوره  يقوم 
يقدمه  الذي  وامل�شيحي  يا�شني" 
اأنه  اإيل  م�شريًا  عزمي"،  "اأحمد 
يقدم العالقة ب�شكل حقيقي ولي�س 

�شطحي اأو كوميدي.
يا�شني  حممود  الفنان  علق  كما 
باأن  الفيلم  يف  م�شاركته  عن 
�شمن  يقدمها  التي  ال�شخ�شية 

قبل  من  يقدمها  الفيلم مل  اأحداث 
برغم م�شواره الطويل يف ال�شينما 
واأن كان يرجع الف�شل يف ذلك من 
وحيد  املوؤلف  اإيل  نظره  وجهة 
بثقافة  ي�شتمتع  الذي  حامد 

وتاريخ طويل.
يف  لل�شباب  م�شاركته  وحول 
اأعمالهم اأكد اأن ال�شينما فنًا �شاب 
وتعتمد وتتطور من خالل ال�شباب 
التي  الأعمال  ذلك  على  والدليل 
قدمها يف �شبابه وتعترب تاريخه 

ال�شينمائي.
خالل  فاأكدت  روبي  الفنانة  اإما 
اأنها  الربنامج  يف  ا�شت�شافتها 
عر�س  مبجرد  الفور  على  وافقت 

الدور عليها حيث ر�شحها للدور 
ال�شيناري�شت وحيد حامد وعندما 
علمت مب�شاركة كل هوؤلء النجوم  
واعتربتها  الفور  علي  وافقت 

فر�شة لن تتكرر.
بعد  ال�شينما  عن  ابتعادها  وعن 
"7 ورقات كون�شينة" الذي  فيلم 
قالت:  �شنوات،   4 منذ  قدمته 
الأدوار  من  العديد  علي  عر�س 
واأريد  ولكنني كنت متخوفة جدا 
حققته  وهذا  بجد  �شينما  تقدمي 
خالل م�شاركتي يف فيلم "الوعد" 
العمل  من  خالله  ا�شتفدت  الذي 
حممد  واملخرج  حامد  وحيد  مع 

يا�شني.

وحيد حامد: “الوعد” خال من امل�ساهد اجلن�سية 
ويناق�ش الوحدة الوطنية

دنيا �سمري غامن : ال يوجد م�سل�سل يجمعني بعائلتي

دنيا  ال�شابة  الفنانة  نفت 
انها  تردد  ما  غامن  �شمري 
م�شل�شل  لبطولة  ت�شتعد 
" يجمعها  تليفزيوين جديد 
الفنان  بوالدها  مرة  ولول 
�شمري غامن ووالدتها الفنانة 
و�شقيقتها  العزيز  عبد  دلل 

اميي .
عن  �شيئا  اعرف  ل   : وقالت 
العمل واي�شا ا�رشتي ل  هذا 
ما  كل  و  �شيئ  عنه  تعرف 
يرتدد لي�س له اأي اأ�شا�س من 

ال�شحة ولكن اإذا حدث ذلك اعتقد اأنه �شيكون �شيئا رائعا وجميال 
و�شبق اأن قدمنا هذه التجربة ولكن من خالل م�شل�شل كارتوين 

بعنوان "عائلة الأ�شتاذ اأمني".
الفيلم  ا�شتكمل ت�شوير دوري يف  القادمه  اليام  : خالل  وقالت 
ثالث  يف  عبدالعزيز  �شامح  املخرج  مع  "الفرح"  ال�شينمائي 
 " " كافيهت�شينو  " " وال�شت كوم  " كبارية  بعد  بيننا  تعاون 

واملوؤلف احمد عبدالله

�ل�سباعي يتهم رئي�س مدينة �الإنتاج بتجاهل م�سل�سله
و�لرئي�س يرد : �إحنا م�س حكومة

اتهم املخرج مدحت ال�شباعى 
الإعالمى  الإنتاج  مدينة 
م�شل�شله  وجتميد  بتجاهل 
"ياعزيز  التليفزيوين اجلديد 
عليه  موافقتهم  برغم  عينى" 
وتعاقدهم  البداية،  فى 
موؤلفه  باعتباره  عليه  معه 
اأجره  ن�شف  ومنحه  وخمرجه 

املتفق عليه فى العقد.
كان  اإذا  ال�شباعى  واأ�شار 
ي�شلح،  ل  اأو  �شيئًا  م�شل�شلى 

اأجرى  ن�شف  منحونى  وملاذا  البداية؟  فى  عليه  وافقوا  فلماذا 
منذ  باملدينة  القراءة  للجان  حلقاته  جميع  �شلمت  لقد  عليه؟ 
حواىل عامني، واأ�شادوا به ملا يحويه من قيم وطنية وقومية.

�أفي�س "�أزمة �سرف" قبل �لهنا ب�سنة

اأ�شبح  بعدما 
اأفي�س فيلم "اأزمة 
جاهزا  �رشف" 
�شورة  مت�شدرا 
الفيلم  بطلة 
"غادة  وحدها 
الرازق"  عبد 
اأن  املقرر  ومن 
يف  طرحه  يتم 
خالل  ال�شوارع 
املقبلة  الأيام 
وذلك قبل عر�س 
الفيلم يف مو�شم 
ن�شف  اإجازة 
حيث   ، العام 
خمرجه  يري 

وليد التابعي اأن هذا التوقيت يتنا�شب مع طبيعة الفيلم.
ويقول: اأحداثه تدور يف اإطار ت�شويقي ملئ بالك�شن والغمو�س 
هو ما يجعله فيلم له طابع و�شكل خا�س جدا حتى علي الرغم 
من م�شاركة احمد فهمي وهو مطرب معنا يف الفيلم اإل اأن فهمي 
يقدم اأغنية واحدة فقط يف اأول م�شهد له يف الفيلم لن الفيلم ل 

يحتاج �شواها .
فيلم "ازمة �رشف" من تاأليف طارق بركات    وي�شارك فيه وطارق 

لطفي  واأحمد �شعيد عبدالغني .

اأقرب  كانت  اأنها  من  بالرغم   
بدور  القيام  اإىل  املر�شحات 
فيلمه  يف  الن�شائية  البطولة 
من  اأكرث  م�شي  بعد  اجلديد 
اإل  املفاو�شات  من  ون�شف  عام 
�شولف  ال�شورية  الفنانة  اأن 
اأية  نهائيًا  ا�شتبعدت  فواخرجي 
الفنان  م�شاركة  اأمام  اإحتمالت 
اأي  يف  �شعد  حممد  الكوميدي 
الفرتة  خالل  �شينمائية  اأعمال 

املقبلة.
فواخرجي  �شولف  نفت  ´كما 
لديها  ا�شتعداد  اأو  نية  اأي  وجود 
الأدوار  متطلبات  اإىل  لالإن�شياع 
املعروف  ال�شخ�شيات  وتركيبة 
الإعتماد  اإىل  �شعد  حممد  جلوء 

عليها يف تنفيذ اأفالمه
الأدوار  طبيعة  من  العك�س  على 
ترتك  التي  حلمي  اأحمد  اأفالم  يف 
الأداء  حرية  من  كبرية  م�شاحة 

لأي ممثل.
�شولف  قالت  ال�شياق  هذا  ويف 
�شعد  حممد  اأحب  اأنا  فواخرجي: 
لأنني  اأفالمه،  واأ�شاهد  جدًا، 
اأحرتم قدراته واإمكانياته الفنية 
التي اأجدها رائعة كما اأنني اأقدر 
على  يقبل  الذي  الكبري  جمهوره 
اأعلى  ومعها  بها  ويحقق  اأعماله 
الإيرادات لكنني رغم ذلك ل اأجد 
نف�شي يف هذا اللون من الكوميديا 

يل  اأن  اأعتقد  فاأنا  يقدمها،  التي 
نوعًا اآخر من الكوميديا املختلفة 
التي  "ال�شكة"  هذه  عن  متامًا 

مي�شي فيها حممد �شعد.
وحول ما اإذا كانت ترف�س تقدمي 
ت�شتهر  التي  "الكاراكرتات" 
�شولف  علقت  �شعد  اأفالم  بها 
من  كثرية  اأنواعًا  هناك  قائلة: 
قلبي  اإىل  واأقربها  الكوميديا 
اإذا  ـ  اليومية  الكوميديا  هي 
اأحب  اأنني  كما  ـ  التعبري  �شح 
ال�شخ�شيات  كوميديا  اأي�شًا 
وقد  الكاراكرت،  كوميديا  اأو 

الكوميديا  النوعني  كال  قدمت 
ال�شخ�شيات  وكوميديا  اليومية 
معينة  حدود  داخل  اأقدمها  التي 
�شكلي  يف  التغيري  اأحب  ل  لأنني 
الإ�شحاك  اأجل  من  �شخ�شيتي  اأو 

فقط.
الفنانة  وقعت  اأخرى  ناحية  من 
حلمي  �شيد  مع  عقدًا  ال�شورية 
الإعالمي  الإنتاج  مدينة  رئي�س 
"كليوباترا"  على بطولة م�شل�شل 
الذي يتناول �شرية واحدة من اأهم 
القدمي  الع�رش  يف  م�رش  ملكات 
ويقوم باإخراجه زوجها ال�شوري 

وائل رم�شان.

 سوالفرفواخرجي: مشرممكنراشتغلرمعرحممد سعد ! 
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مكافحة  �رشطة  ك�شفت 
جمهورية  يف  املخدرات 
�شبطت  اأنها  عن  "بريو" 
اإ�رشائيليا يف  دوليا  حكما 
كرة القدم، متزعما ع�شابة 
املخدرات  لتهريب  دولية 
اإىل  الكوكايني  وت�شدير 

الأردن ودول اأفريقية .
ن�رشته  تقرير  واأو�شح 
اأن  اأمريكية  وكالة 
مو�شي  يدعى  الإ�رشائيلي 
عاما"،   56" اجلرابلي 
من  ع�شابته  يقود  وكان 
الفل�شطينية  حيفا  مدينة 
�شواطئ  على  املحتلة 

واأو�شح  املتو�شط.  البحر 
اعتقلت  بريو  �رشطة  اأن  التقرير 
يوم  اآخر  اإ�رشائيلي  مع  اجلرابلي 
20 نوفمرب املا�شى لتورطهما يف 
حماولة اإر�شال 550 كليو جراما 
الأردن،  اإىل  "الكوكايني"  من 
طنا  اإجمالها  �شحنة  من  كجزء 

ون�شف طن.
اإىل  الهرب  يف  اجلرابلي  وجنح 
احليلولة  يف  ف�شل  لكنه  اأوروبا 
يف  متورطني  اأفراد  اعتقال  دون 
عمليات التهريب يف حيفا. ونقل 
مكافحة  �رشطة  يف  م�شادر  عن 
اإن  قولها  بريو  يف  املخدرات 
مالحقة التنظيم الإ�رشائيلي بداأت 

ا�شتنادا اإىل معلومات اإ�شتخباراتية 
البريوفية،  اجلمارك  اإدارة  من 
بريو  من  �رشكتني  اكت�شفت  التي 
اآلت  ال�شني  كانتا ت�شتوردان من 
قطع معدنية م�شتعملة لبيعها اإىل 

الأردن بعد ت�شليحها.
التي  املعدن  كميات  وكانت 
حتول  الآلت  هذه  حتتويها 
يف  الك�شف  اأجهزة  اكت�شاف  دون 
املوانئ الدولية للمخدرات التي 
كانت تخفيها داخلها. كما اأبلغت 
اإدارة اجلمارك يف يوليو املا�شي 
يعدون  كانوا  امل�شبوهني  اإن 
�شخمة  كميات  لت�شدير  جمددا 
اإىل  الثقيلة  ال�شينية  الآلت  من 

ثم  ومن  الأو�شط،  ال�رشق 
مكافحة  �رشطة  اأخربت 
على  قامت  التي  املخدرات 
املتورطني  مبالحقة  الفور 

يف هذه العملية .
مت  انه  التقرير  واأ�شاف 
دول  �شلطات  مع  التن�شيق 
العبور وبالتحديد اأ�شبانيا 
فاكت�شفت  وباهاما�س، 
اخلام�س  يف  الأخرية  هذه 
 500 املا�شي،  اأكتوبر  من 
كيلوجراما من الكوكايني، 
اكت�شفت  بيومني  وبعدها 
جراما  كيلو   700 اإ�شبانيا 
الكميات،  هذه  اأخرى، 
م�شافة اإىل 550 كيلو جراما التي 
اكت�شفت يف ليما، كانت خم�ش�شة 
اإىل الأردن، مبا تعادل  للت�شدير 
دولر"  مليون   500 نحو  قيمته 

وفقا ل�شلطات بريو.
الع�شابة  اإن  بريو  �رشطة  واأكدت 
الإ�رشائيلية التي مت الك�شف عنها 
تهريب  جمال  يف  الأوىل  تكن  مل 
عدد  �شبط  مت  حيث  املخدرات، 
املخدرات  تهريب  مافيا  من 
ال�شنوات  خالل  الإ�رشائيلية 
تعد  كانت  والتي  املا�شية، 
لتهريب "الكوكايني" اإىل ال�رشق 

الأو�شط .

وحماكم25 وحماكمجرائم  جرائم 

ل تكاد ملفات م�شائب امل�شاهري 
العري�شة  املان�شيتات  تفارق 
ال�شهور  الإعالم، فطوال  لو�شائل 
تغب  مل  املا�شية،  ال�شنوات  بل 
ال�شفحات  �شدارة  عن  اأنباءهم 
اأ�شهرها حادث  الرئي�شية، ولعل 
�شوزان  اللبنانية  الفنانة  مقتل 
متيم ومن بعدها هبة العقاد ابنة 
غفران  ليلى  املغربية  الفنانة 
قبلهم  ومن  نادين،  و�شديقتها 
التون�شية  الفنانة  مقتل  ب�شنوات 
فريد  فاتن  وامل�رشيات  ذكرى 

ووداد حمدي.
اأمام  اأنف�شنا  وجدنا  اأيام  فمنذ 
اأخرى متهم فيها املغني  جرمية 
الرحيم  عبد  �شعبان  ال�شعبي 
يفتح  مما  املخدرات،  بحيازة 
م�شائب  عن  جمددا  احلديث 
فيها  يجد  التي  امل�شاهري 
�شانحة جلذب  فر�شة  الإعالميون 
باأ�س  ل  قدر  وحتقيق  النتباه 
اأهل  ح�شاب  على  ال�شهرة  من  به 
الفن مما يذكر باحلكمة القائلة: 
م�شائب قوم عند قوم فوائد، كما 
يفتح النقا�س حول تف�شري الأهداف 
ت�شليط  من  واخلفية  املعلنة 
ال�شلبية  الأخبار  على  الأ�شواء 

من  ال�رشيحة  هذه  تخ�س  التي 
امل�شاهري.

ح�سي�س �سعبوال
ب�شاعات،  الأ�شحى  عيد  فقبل 
قا�شم  الهرم  م�شت�شفى  ا�شتقبل 
عبد الرحيم ح�شن "58" و�شهرته 
م�شابا  الرحيم  عبد  �شعبان 
بالقف�س  ونزيف  الوعي  بفقدان 
�شيئة،  العامة  وحالته  ال�شدري 
وقد عرث بني طيات مالب�شه على 
املخدر،  احل�شي�س  من  قطعة 
عبد  قا�شم  وب�شوؤال جنله خمي�س 
الرحيم "27" عامًا ويعمل مطربًا 
خالل  اأنه  قرر  اأي�شًا،  �شعبيًا 
فوجئ  باملنزل  والده  وجود 
ب�شقوطه على الأر�س مغ�شيًا عليه 
قد  اأنه  امل�شت�شفى ظنا  اإىل  فنقله 

حيث  �شكر،  بغيبوبة  اأ�شيب 
منذ  املر�س  هذا  يعانى  اأنه 

فرتة...
املطرب  على  التحفظ  مت 
وو�شع  امل�شت�شفى  داخل 
اأحيل  ثم  اأمنية عليه  حرا�شة 
الإفراج  قررت  التي  للنيابة 
عنه على ذمة الق�شية بكفالة 

قدرها األف جنيه م�رشي.
ذبح �سوز�ن

املطربة  احلظ  ي�شعف  مل 
لرتى  متيم  �شوزان  اللبنانية 
اأغلفة  تت�شدر  واأخبارها  �شورها 
كانت  كما  واملجالت  اجلرائد 
القدر  اأن  يبدو   ولكن  تتمنى، 
جاءت  حيث  حظها،  من  اأقوى 
�شهرتها لت�شبح مو�شوع ال�شاعة 
غام�شة،  ظروف  يف  مقتلها  بعد 
فلم يكن اأ�شم �شوزان متيم معروفا 
حياتنا  يف  منا  الكثريين  لدى 
لديها  مغمورة  مطربة  ولكنها 
ال�شعيفة  الفنية  التجارب  بع�س 
التي مل تثبت على ال�شاحة الفنية  
عينيها  �شوزان  اأغم�شت  واليوم 
لتلقى الرثى و�شط اأجواء �شاخبة 
وحياتها  مقتلها  حول  تهداأ  مل 

املليئة بامل�شاكل والغرية .

طرد مدر�سة النها قالت لتالميذها �ن الوجود لـ"بابا نويل"

بريطانية  مدر�شة  طردت 
لتالميذها  قالت  لنها 
الذين ترتاوح اعمارهم بني 
ل  ان  �شنوات  وثماين  �شبع 
"بابا  كلوز  ل�شانتا  وجود 

نويل".
ماكورميك  اجنيال  كانت 
البتدائية  املدر�شة  مديرة 
يف بالك�شو لين يف اولدهام 
�شمال  يف  مان�ش�شرت  "قرب 
انكلرتا" قد قدمت اعتذارها 
على  والطفال  الهايل  اىل 
احلقته  الذي  "الكدر" 
التي  املدر�شة  ت�رشيحات 
مدر�شة  مكان  حتل  كانت 

اخرى .
ايفنينج  "اولدهام  املحلية  لل�شحيفة  التالميذ  احد  والدة  وروت 
كرونيكال" قائلة عاد ابني اىل املنزل وقال ان املدر�شة اجلديدة 
على  واو�شحت  والم.  الب  ي�شعها  الهدايا  ان  ال�شف  امام  اكدت 
كثري  مع  امليالد  عيد  عن  كلهم  يتحدثون  التالميذ  كان  يبدو  ما 
ان  اىل  ال�شهري" م�شرية  بت�رشيحها  املدر�شة  فقامت  ال�شجة.  من 
جنلها كان منهارا فهو يف ال�شابعة وهذا جزء من �شحر عيد امليالد 

بالن�شبة له .
تقوم  توظيف  وكالة  اختريت عرب  التي  البديلة  املدر�شة  وكانت 

باول يوم لها يف املدر�شة. وطلب منها عدم العودة .

�الأردن فى  خمدر�ت  بق�سايا  متهمون  �سخ�س   4500

اأكد وزير الداخلية الأردين 
من  اأكرث  اأن  الفايز  عيد 
وخم�شمائة  اآلف  اأربعة 
�شخ�س �شبطوا يف ق�شايا 
وتعاطي  وحيازة  اجتار 
خمدرات يف الأردن خالل 
الأردنيني  2008، وعدد 
 4031 امل�شبوطني 
غري  وعدد  ا،  �شخ�شً
امل�شبوطني  الأردنيني 
600 �شخ�س، بينهم 56 
اأردنية و30 غري اأردنية.
طلبة  عدد  بلغ  كما 

اجلامعات والكليات امل�شبوطني 229 من الأردنيني و112 من غري 
طايل  العميد  املخدرات  مكافحة  اإدارة  مدير  اأكد  بينما  اأردنيني، 
املجايل اأن ارتفاع عدد ق�شايا املخدرات امل�شبوطة يف اململكة ل 

يعنى زيادة حجم امل�شكلة .

ل�سو�س ي�سرقون جثة ملياردير ويطالبون بفدية

جثة  ان  ال�رشطة  اعلنت 
امللياردير الملاين فريدريخ 
يف  تويف  الذي  فليك  كارل 
يف  مقربة  من  �رشقت   2006

فيلندن جنوب النم�شا.
وقالت ال�رشطة ان الل�شو�س 
التي  القرب  �شاهدة  ازاحوا 
تزن 100 كلجم ونقلوا النع�س 
ان  املحققون  ي�شتبعد  ومل 
وراء  ابتزاز  حماولة  تكون 

هذا احلادث .
وباع   1927 يف  فليك  وولد 

امرباطوريتيه يف 1985 مقابل 2،76 مليار يورو وانتقل للعي�س يف 
النم�شا. ويف 1991 قام ل�شو�س بخطف �شقيق زوجته النم�شاوية 
وطالبوا بفدية قيمتها خم�شة ماليني يورو. ومتكنت ال�رشطة لحقا 

من الفراج عن املخطوف .

حكمركرة إسرائيلى يتزعمرعصابة تهريربالكوكايينرلأل دن

منرسوزانرلشعبان.. مصائربالفنانينرعند الصحفيينرفوائد
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ع�سرة �أ�سباب جتعل �لولد �أف�سل من �لبنت د اجلميل

�أ�سهر �الأخطاء �ملطبعّيـة

كان �شمري يحب اأن ي�شنع املعروف 
مع كل النا�س ، وليفرق بني الغريب 
الن�شانية  معاملته  فــي  والقريب 
وفطنة  خارق  بذكاء  يتمتع  فهو   ..
جتده  منزله  اىل  يح�رش  فعندما   .
رغم عمره الذي ل يتجاوز احلادية 
ع�رشة .. ي�شتقبلك ، وكاأنه يعرفك 
اأحلى  فيقول   .. طويلة  مدة  منذ 
ا�شتقبال  اأح�شن  وي�شتقبلك  الكالم 
اأن عليه  نف�شه  الفتى يرى يف  وكان 
واأهله  واجبات كثرية نحو جمتمعه 
، وعليه اأن يقدم كل طيب ومفيد   . 
ولن ين�شى ذلك املوقف العظيم الذي 
نظرة  اليه  ينظرون  اجلميع  جعل 
كلبا  �شمري  راأى  يوم  ففي   .. اإكبار 
املنزل  بجوار  التعب  من   .. يلهث 
له  وقدم   .. اأن يرتكه  ير�س  فلم   .
يفعل  �شمري  وظل  وال�رشاب  الطعام 
الكلب  باأن  �شعر  ، حتى  يوميا  هذا 
ال�شغري قد �شفّي ، وبداأ ج�شمه يكرب 
، وتعود اليه ال�شحة . ثم تركه اىل 
حال �شبيله .. فهو �شعيد مبا قدمه 
احليوان  لهذا  اإن�شانية  خدمة  من 
اأن  ي�شتطيع  ول  اأحدا  يوؤذ  مل  الذي 
يتكلم وي�شكو �شبب نحوله و�شعفه . 
وكان �شمري يربي الدجاج يف مزرعة 
اأبيه  ويهتم به وي�رشف على عنايته 

بريئة  ت�شلية  وكانت  واإطعامه  
الدجاجات  اإنطلقت  يوم  وذات  له   
بعيدا عن القف�س واذا ب�شوت هائل 
وقد  القرية  اأنحاء  يف  يدوي  مرعب 
نف�شه  �شمريا  اأن  النا�س. حتى  اأفزع 
املنزل  اىل  ويجري  يرتاجع  بداأ 
الأ�رشة  وجتمعت   . والده  ليخرب 
اأمام النافذة التي تطل على املزرعة 
 ، احلجم  كبري  ذئبا  و�شاهدوا   ..
بالدجاجات   مي�شك  اأن  يحاول  وهو 
خائفة  تفر  وهي   ، خلفها  يجري  و 

 .. وفجاأة  مفزعة 
الكلب  ذلك  ظهر 
�شمري  كان  الذي 
اليه يف  اأح�شن  قد 
الأيام ..  يوم من 
و هجم على الذئب 
بينهما  وقامت 
 .. حامية  معركة 
 ، الذئب  وهرب 
الويف  الكلب  وظل 
حتى  يالحقه 
القرية    من  طرده 
واأخذ �شمري يتذكر 
ما فعله مع الكلب 
وهاهو  ال�شغري  
لريد  يعود  اليوم 
اجلميل لهذا الذي 
�شنع معه اجلميل ذات يوم ، وعرف 
�شمري اأن من كان قد �شنع خريا فاإن 
اىل  �شمري  ونزل   .. ي�شيع  لن  ذلك 
مزرعته ، و�شكر الكلب على �شنيعه 
كبرية  حلم  قطعة  له  قدم  باأن 
..جائزة له على ما �شنعه ثم نظر 
فرحانة  فوجدها   ، الدجاجات  اىل 
حفلة  يف  وكاأنها  بع�شها  مع  تلعب 

عيد جميلة

قال اأحد الظرفاء : هذه ع�رشة اأ�شباب جتعل الولد 
اأف�شل من البنت

-1 مكامله التليفون تنتهي يف ثالثني ثانيه .

-2 لق�شاء خم�شة اأيام اإجازة يحتاج ل�شنطة واحدة 
فقط .

-3 عندما يغري حمطات التليفزيون فهو لي�س 
بحاجه للتوقف عند كل م�شهد فيه �شخ�س يبكي .

-4 م�س حمتاج ي�شيل معاه �شنطه مليانه بحاجات 
تافهه فني ما يروح .

-5 يقدر ياخذ د�س ويكون جاهز يف ع�رش دقايق .

-6 اذا و�شل عمره ثالثني ول�شه ماتزوج عادي 
ماحد�س بيقول حاجة ثانيًا اإذا و�شل عمره فوق 

الأربعني وما تزوج عادي حيقولوا عازب .

-7 ال�شعر الأبي�س يعطيه وقار وجاذبية.

-8 اإذا �شخ�س ح�رش احلفله وكان لب�س زيه بال�شبط 
عادي وعادي جدًا .

-9 م�س �رشوري يفتكر كل اأ�شدقاءه يف اأعياد 
ميالدهم .

-10 املراأة يف �شن الـــ 18 �شنة هي مثل كرة القدم 
22 واحد بيجري وراها .

اأما يف �شن الـــ 28 �شنة فهي مثل كرة ال�شلة 10 
بيجروا وراها .

اأما املراأة يف �شن الــ 38 �شنة فهي مثل كرة اجلولف 
واحد ب�س بيجري وراها .

اأما املراأة يف �شن الـــ 48 �شنة فهي مثل كرة التن�س 
كل واحد يحدفها على الثاين .

اأما يف �شن الـ 58 ممكن ت�شتغل حكم الكل يكرهه

حدث يف جريده الخبار يف احد �شفحاتها الرئي�شيه 
عنوان اثار الكثري من اجلدل وامل�شاكل كان العنوان 
بالبنط الكبري: "ملعون اأبو املحافظ" وكان م�شطفي 
امني مبا يتميز من خفه دم هو كاتب املقال ومل يكن 
املقال �شّبا موجها ملحافظ احدي املحافظات، امنا 
حمتوي املقال ان كاتبه تعر�س ل�رشقه حمفظه نقوده 

يف اتوبي�س عام يوم ان ت�شلم راتبه فكتب املقاله 
�شاخط لعنا حمافظ "جمع حمفظة" النقود.

عبد �حلكيم عامر يف تل �بيب
مل ي�شلم امل�شري من الخطاء املطبعية، فقد ن�رش 
خرب مفاده: امل�شري عامر انتقل بعد املناورة اىل 
تل ابيب.. والت�شحيح يقول: امل�شري عامر انتقل 

بعد املناورة اىل تل قريب.. ولكن اعداد ال�شحيفة 
�شودرت كلها.

رحمه �هلل..�ذ� كان له مكان
ار�شل احد ال�شدقاء اىل حمرر �شحيفة الهرام 

امل�رشية ال�شحفي الراحل انطوان اجلميل نعي لحد 
ال�شخا�س لن�رشه يف ال�شحيفة، وو�شل النعي متاخرا 

فكتب اجلميل ا�شفل الورقة: ان كان له مكان.. يف 
اليوم ويف �شفحة الوفيات ن�رش نعي يقول: رحم الله 
فالن الفالين، وا�شكنه ف�شيح جناته اذا كان له مكانز

عمة �ل�سيخ �لكبرية
ن�رشت �شحيفة الهرام امل�رشية اي�شا مقال ت�شيد 

فيه بال�شيخ اخل�رشي- احد م�شايخ الزهر الجالء- 
وعنوان املقال كان: ال�شحيفة تثني على عمة ال�شيخ 
اخل�رشي الكبرية.. فيما كان ت�شحيح املقال يقول: 
ال�شحيفة تثني على همة ال�شيخ اخل�رشي الكبرية.. 
ول�شوء احلظ كان معروفا ان عمة ال�شيخ اخل�رشي 
كبرية فعال مما اثار ازمة بني ال�شيخ وال�شحيفة.

جتريد ثياب �لق�ساة
ومن "قف�شات" الهرام اي�شا عنوان: الهرام تطالب 

بتجريد ثياب الق�شاة.. ويف اليوم التايل وبعد تلقي 
ر�شالة عتب ولوم مت ت�شليح العنوان: الهرام تطالب 
بتجديد �شباب الق�شاة.. ومتت معاقبة امل�شئول عن 

اخلرب.

 �لرئي�س �ملدمن
للرئي�س لل�شادات حكايات مع الأخطاء املطبعية، 
ففي زيارة له للبنان اجريت معه مقابلة مطولة 

لحدى ال�شحف وجاء يف العنوان: الرئي�س املدمن 
يت�شاءل بالبي�س املحلي.. وكان اخلطاأ فادحا.. 
فقد كان العنوان ال�شحيح: الرئي�س املوؤمن يتفاءل 
بالبي�س املحلي.. وكان ال�شادات يلقب بالرئي�س 

املوؤمن وكان يرى ان انتاج البي�س الوا�شع �شينع�س 
القت�شاد امل�رشي.

ومن ن�شيب ال�شادات اي�شا خطاأ مطبعي وقع يف احدى 
ال�شحف امل�رشية، وكان: ا�شدر الرئي�س العا�شق 

الولهان.. ووقع اخلرب نتيجة خطاأ دمج بني عنوان 
�شيا�شي وعنوان ادبي فكانت النتيجة من حظ ال�شادات 
الذي تفهم حدوث اخلطاأ و�شامح مرتكبيه نتيجة عمله 

كمحرر �شابق ل�شحيفة اجلمهورية.

�لكالب ينهون �إ�سر�بهم
اأ�رشب طالب اجلامعات يف الإ�شكندرية من اجل حتقيق 

بع�س املطالب ولكن �شحيفة الأخبار اأخطاأت يف 
حرف واحد جعل الطالب كالبا.. خطاأ مطبعي ت�شبب 

يف غ�شب الطالب وعودتهم لالإ�رشاب جمددا الأمر 
الذي اأثار احلكومة وذلك لأنها تو�شلت معهم اإىل 

اتفاق حلل الإ�رشاب الأول.

م�سطلحات طالبية
لهدوء : حالة ت�شيب اأجواء ال�شف عندما يغرق اجلميع 

يف اخلوف ، الرعب ، النوم.
�الإحباط : حالة يعاين منها الطالب عند ا�شتالم 

ال�شهادة.
ر��سي بيوجعني : حالة ت�شيب الطالب نتيجة لجراء 

املعلم لهم امتحان مفاجئ
�لطاولة �ملدر�سية: مادة بدائية للفن الت�شكيلي وتعلم 

الر�شومات والتفنن يف كتابة احلروف.
فقد�ن �الأمل : حالة ت�شيب الطالب عند ح�شور املعلم 

، بعد ما تاكدوا من غيابه
�المل : و�شع معاك�س للحالة ال�شابقة .. تنفرج فيها 

اأ�شارير الطالب يف و�شعيتني، عند التاأكد من خرب 
غياب املعلم، واذا دق جر�س احل�شة الأخرية.

هزة �أر�سية: حالة قريبة من ال�شابقة ، لكنها اأعنف ، 
ال�شقف يكاد ي�شقط .. الأ�شوات تعلو .. ترى ماذا حدث 

يف ال�شف؟!!.. جواب احلالة: املعلم غائب.
�إىل �أين : حالة ا�شتثنائية ، ل حتدث اإل يف وقت معني، 

اذا مل الطالب من احل�شة او ال�رشح واحيانا النعا�س 
اللذي يغلب على الطالب اثناء �رشح املدر�س
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مفتوح 24 �شاعة
طيلة اأيام الأ�شبوع

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

Michael L. Walker, Esq.

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

Fort Hamilton Parkway 9052
Second Floor Suite

Brooklyn, NY 11209

ق�سايا �لهجرة:

- �لدفاع عن �ملهددين بالرتحيل

- �لتاأ�سري�ت للمهاجرين �ملقيمني و�لغري مقيمني باأمريكا

- ت�سوية �لو�سعية وتغيري �لفيز� �إىل �إقامة

- ت�سهيالت للم�ستثمرين من �أجل �القامة يف �أمريكا 

 كل ق�سايا و�أنو�ع �لنز�عات  يف �لعقار�ت و�لبيع و�ل�سر�ء 
و�اليجار

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

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


