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غربة نيوز- وكاالت
ت�رصيح  يف  �رصين�سون  وقال 
الإخبارية  "العامل"  لقناة  خا�ص 
باإجراء  وعد  اأوباما  الثالثاء:"اإن 
ال�سيا�سة  يف  جذرية  تغيريات 
و�سيفعل  اإيران  حيال  الأمريكية 
الآن  تتوقف  امل�ساألة  لكن  ذلك، 
طهران  مع  الت�سال  اآلية  على 
والتوقعات حيال تداعيات الأحداث 

على العالقات بني اجلانبني".
اجلانبني  بني  العالقات  اأن  واأكد 
�ستبداأ يف جمالت عدة خالل الأ�سهر 
�سيتوىل  اأوبانا  اأن  يذكر  القادمة. 
كانون  يناير/   20 يف  الرئا�سة 

الثاين القادم.
وجاء ذلك على هام�ص موؤمتر حول معاهدة 
العا�سمة  يف  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  حظر 
م�ساركون  اأكد  حيث  بروك�سل،  البلجيكية 
النووية  اإخ�ساع كل املن�ساآت  فيه �رصورة 
للدول املوقعة وغري املوقعة على معاهدة 

حظر النت�سار النووي للرقابة الدولية.
اأن  تريبيون"  "�سيكاغو  �سحيفة  وكتبت 
عا�سمة  يف  كلمة  توجيه  "ينوي  اأوباما 
مع  ال�ساملة"  مقاربته  من  كجزء  اإ�سالمية 

العامل الإ�سالمي.
"اإقامة عالقة  اأوباما عن رغبته يف  واأعرب 
تقوم على الحرتام املتبادل وال�رصاكة مع 
يريدون  الذين  احل�سنة  النوايا  اأ�سحاب 
اأن  واأ�ساف  و�سعبنا".  ل�سعوبهم  الزدهار 

العامل "م�ستعد لهذه الر�سالة".
املنتخب  الأمريكي  الرئي�ص  تعهد  وكما 
مبنحى جديد يف ال�سيا�سة اخلارجية، اأكد 
اأنه �سيوا�سل حماربة الإرهاب، م�سريا اإىل 

اعتداءات مومباي ال�سهر املا�سي.
وقال اإن "الر�سالة التي اأريد اأن اأوجهها هي 

اأننا لن نرتدد اأبدا يف قمع الأعمال الإرهابية 
التي �سهدناها يف مومباي".

اليمني  �سيوؤدي  اأنه  اأوباما  اأكد  ذلك،  واإىل 
الذي  الكامل،  الثالثي  با�سمه  الد�ستورية 

يت�سمن ا�سم "ح�سني".
بع�ص  اأ�سار  النتخابية،  حملته  وخالل 
با�سمه  لأوباما  ال�سيا�سيني  املعار�سني 
اأنه م�سلم على عالقة �رصية  الكامل لإثبات 

مبتطرفني.
�رصح  املنتخب  الأمريكي  الرئي�ص  لكن 
ال�سم  ذكر  بتقليد  �سيتلزم  باأنه  لل�سحيفة 
الثالثي خالل حفل تن�سيبه رئي�سا. واأ�ساف 
اأية ر�سالة. �ساأفعل فقط  اأحاول مترير  "ل 

ما يفعله اجلميع".
ووبخ مناف�سه اجلمهوري جون ماكني اأحد 
عندما  النتخابية،  احلملة  خالل  موؤيديه 
با�سمه  الدميقراطي  املر�سح  اإىل  اأ�سار 

الكامل، موؤكدا اأن ذلك "غري لئق".
اأكد  عندما  الأول  ت�رصين  اأكتوبر/  ويف 
ال�سابق كولن باول دعمه  وزير اخلارجية 
يروجون  الذين  الأ�سخا�ص  انتقد  لأوباما، 

ل�سائعات كاذبة عن الأخري ب�ساأن ديانته.

03 احلدثاحلدث

�أ�سبوعية حرة م�ستقلة

تعنى بتغطية اأخبار اجلاليات 
العربية يف املهجر، وتغطية 

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

الأمريكية

�لنا�سر�ن
عبده املوتي
عادل قا�سم
�ملدير �لعام
يحيى �سليم

رئي�س �لتحرير
ر�سا بو�سفرة
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"الوفاء من �سيم الرجال..
والغدر من �سيم الأندال.."
كلمة قالها احلكماء قبلنا..

ل اأحد ينكر ف�ساءل اأمريكا "البلد" 
على املهاجرين، عربا كانوا اأو 

عجم..
ففي اأمريكا ذقنا طعم احلرية بعد ان 
�سبعنا �ستى اأنواع الظلم والكبت يف 

بلداننا...
ويف اأمريكا اأ�سبحنا معززين مكرمني 
باأموالنا وثرواتنا...بعد اأن ع�سنا 
خمتلف ظواهر الف�ساد والر�سوة يف 

ديارنا...
ويف اأمريكا فهمنا معنى كلمة 

"الفر�ص" التي تفتح لك ب�سكل �سبه 
يومي...

�سحيح اأن الو�سع القت�سادي حرج 
نوعا ما...و�سحيح اأن اأمريكا 2008 

لي�ست اأمريكا 2000 ول اأمريكا 
..1998

لكن البلد ميلك من الطاقات 
واملوؤهالت ما ميكنه من جتاوز هذه 
املحنة لتكون جمرد �سحاب عابر..

العرب الأمريكان مطالبني حاليا ويف 
اأكرث من وقت م�سى اأن يثبتوا اأنهم 

لي�سوا اأجانب ولي�سوا عابري �سبيل، 
بل اإنهم جزء ل يتجزاأ من هذه الأمة..
يفرحون لفرحها ويتاأملون لأملها..

اإن دعوات البع�ص للهروب من اأمريكا 
والهجرة اإىل بلدان اأخرى مثل كندا 

اأو غريها ل يقبلها عاقل..فمتى كان 
العرب جبناء..ومتى كان العرب 

غري اأوفياء..
بدعواتكم  هذه للهروب..توؤ�س�سون 
ل�سورة غري م�رصفة للعرب م�سلمني 

كانوا اأو م�سيحيني..
فلكل من يفكر كذلك..نقول له ما 

قاله الفنان اللبناين مر�سيل خليفة: 
"�سامدون هنا.." 

عبده �ملوتي

أوباما يؤكد أنه سيؤدي كلمة الناشر :
اليمني باسم “حسني باراك” �سامدون هنا

أوباما متمسك باسم “حسني” وسط انتقادات

�أطلق مقاربة للم�سلمني..وم�ست�ساره يتوقع �ت�ساال مع طهر�ن

حكمة العدد
 �حلق يحتاج �إىل 

رجلني .. رجل 
ينطق به ورجل 

يفهمه.
جرب�ن خليل جرب�ن

 �أعرب �أوباما عن عزمه �أد�ء �ليمني �لد�ستورية كرئي�س للواليات �ملتحدة با�سم 
�سحفية   مقابلة  -يف  �ملنتخب  �الأمريكي  �لرئي�س  و�أكد  �أوباما".  بار�ك  "ح�سني 
�أنه ينوي "�إلقاء كلمة" يف عا�سمة بلد �إ�سالمي فور توليه مهامه لت�سحيح �سورة 
�لواليات �ملتحدة يف �لعامل �الإ�سالمي، و فيما توقع م�ست�ساره �ل�سيا�سي جوزيف 
�سريين�سون �أن جتري �ت�ساالت مبا�سرة بني طهر�ن وو��سنطن يف �الأ�سهر �ملقبلة.

وقال �أوباما، يف �ملقابلة �لتي ن�سرت على موقع �سحيفة "�سيكاغو تريبيون" ، 
�لعامل  يف  �ملتحدة  �لواليات  �سورة  لتح�سني  فريدة  فر�سة  �أمامنا  �أن  "�أعتقد 

وخ�سو�سا يف �لعامل �الإ�سالمي".

"كل نف�س ذائقة املوت"
ببالغ احلزن والأ�شى تلقى ال�شيد يو�شف ال�شعبي واأخيه 

علي، نباأ وفاة اأخت ال�شيد علي املخاليف يف اليمن
وبهذه الفاجعة الأليمة ل ي�شعنا اإل اأن ندعو اهلل اأن 

يلهم ذويهم ال�شرب وال�شلوان
واإنا هلل واإنا اإليه راجعون
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ق�سى  قرارًا  نيويوركي  قا�ص  اأ�سدر 
من  فقط  دولر  مليوين  بتخ�سي�ص 
تركتها  التي  دولر  12مليون  ال 
هلم�سلي  ليونا  الراحلة  املليارديرة 
10ماليني  ال  واإعطاء  "ترابل"  لكلبها 

الأخرى ملوؤ�س�سة خريية.
بو�ست"  "نيويورك  �سحيفة  واأفادت 
الأمريكية ان القا�سي رينيه روث وقع 
10ماليني  بتخ�سي�ص  يق�سي  اتفاقًا 
الكلب  تاركًا  اخلري،  لأعمال  دولر 
مبلغ  مع  9�سنوات  العمر  من  البالغ 

مليوين دولر.
وقال امل�سوؤولون عن املال املخ�س�ص 

كمية  اإىل  اأبدًا  يحتاج  ل  انه  ل"ترابل" 
املال التي تركتها له مالكته الراحلة، 
روث  القا�سي  من  اإذن  على  وح�سلوا 
مبنح 10ماليني دولر ملوؤ�س�سة هلم�سلي 
التفاق  هذا  ان  اإىل  ي�سار  اخلريية. 
اللذين  هلم�سلي  حلفيدي  يعطي  اجلديد 

دولر  6ماليني  مبلغ  املرياث  من  حرما 
مقابل �سحب اعرتا�سهما على الو�سية.

وكان احلفيدان كريغ بانزيرير ) 40عامًا( 
37عامًا(   ( وي�سولكو  بانزيرير  وميغان 
قد اتهما جدتهما باأنها فقدت الذاكرة اأو 
مل تكن يف و�سع عقلي �سليم عندما وقعت 

على و�سيتها الأخرية.

قال الأ�ستاذ للتلميذ ... قف واأعرب يا 
ولدي

    "ع�سق امل�سلم اأر�ص فل�سطني"

  وقف الطالب وقال:
الأول: فعل مبني فوق جدار الذل 

والتهمي�ص
 والفاعل: م�سترت يف دولة �سهيون

            وامل�سلم: مفعول!! بل مكبل يف 
حمكمة التفتي�ص

 واأر�ص فل�سطني: ظرف مكان جمرور ق�رصًا 
مذبوٌح منذ �سنني

قال املدر�ص: يا ولدي مالك غريت فنون 
النحو وقانون اللغة؟؟؟

  يا ولدي اإليك حماولة اأخرى .....
   "�سحت الأمة من غفلتها"

 اأعرب...

 قال التلميذ ....
 الفعل: ما�سي ووىل ... وامل تقبل 

ماأمول
والتاء: �سمري تخاذل ... ذٌل وهوان

الأمة: ا�سٌم كان رمز الن�رص على اأعداء اأما 
اليوم فقد بات �سمري ال�سمت يف مملكة 

الأقزام
 وحرف جر الغفلة ..... غطى قلوب 

الفر�سان

فباتوا للدنيا عط�سى
 و�رصوها باأغلى الأثمان

الهاء: نداء ر�سيع ... مات اأ�سري 
احلرمان

 قال املدر�ص: مالك يا ولدي ن�سيت اللغة 
وحرفت معاين التبيان؟؟؟

قال التلميذ: بل اإميان قْل .... وقلٌب 
هجر ن�سينا العزة .... �سمتنا با�سم 

ال�سلم ... . وعاهدنا بال�ست�سالم
دفنا الراأ�ص يف قرب الغرب .... وخنا 

عهد الفرقان
 معذرة حقًا اأ�ستاذي

 ف�سوؤالك حرك اأ�سجاين
 واألهب وجداين

 معذرة يا اأ�ستاذي .....
 ف�سوؤالك ناٌر تبعث اأحزاين وتهد كياين 

...
 وحتطم �سمتي ...

عفوًا اأ�ستاذي
 نطق فوؤادي قبل ل�ساين

عفوًا يا اأ�ستاذي؟؟؟؟؟؟

�أفالم جديدة يف �الأ�سو�ق
قنوعة..)خيايل(حاليا يف �ال�سو�ق �فالم جديدة عن �لزو�ج: زوجتي   1-

)كوميدي( �لزوج  بيد  -2�لقر�ر 
)رعب( عر�س  على  -3معزومة 

)در�ما( لل�سوق  -4�لذهاب 
متاخر؟؟)حربي( جاي  -5ليه 

)�ك�سن( عندنا  -6حماتي 

قا�سي يحرم �أغنى كلب من 10 ماليني دوالر

قال الرئي�ص الليبي معمر القذايف 
اإنه لي�ص من حق العرب احتكار 
الكعبة كبيت من بيوت الله واأنه 
الطواف  امل�سلمني  لغري  يجوز 
الرئي�ص  'ان  م�سريا  الكعبة  حول 
المريكي ي�ستطيع ان يطوف على 
القائم  الو�سع  ولكن  الكعبة، 
خمالف  لأنه  اإ�سكالية  حاليا 

للقراآن'
وقال 'ان احلج موجود قبل حممد، 
واإ�سماعيل،  ابراهيم  عهد  من 
واحلج مفرو�ص على كل النا�ص، 
والله يقول يف القراآن »ولله على 
ا�ستطاع  من  البيت  حج  النا�ص 
اليه �سبيال«، على النا�ص ولي�ص 

على العرب فقط او امل�سلمني

وا�ستطرد الزعيم الليبي يقول: كل 
النا�ص مطلوب منهم ان يحجوا، 
من  اوروبا،  من  امريكا،  من 
ا�سرتاليا، من اآ�سيا، من افريقيا، 
الله  خلفه  بيت  اول  الكعبة  لأن 

لعبادته فوق الر�ص. »ان اول بيت و�سع 
ومل  للنا�ص«  »و�سع  يقول  الله  للنا�ص«، 
يقل و�سع للعرب او و�سع للم�سلمني. هذا 
ومن  النا�ص،  لكل  الر�ص  فوق  الله  بيت 
الكعبة  حول  تطوف  ان  النا�ص  كل  واجب 
وبني ال�سفا واملروة، واأن تقف على جبل 
النا�ص من ان يطوفوا  عرفات. ومن مينع 
الذين  »ان  الله  فيه  يقول  البيت،  حول 

وامل�سجد  الله  �سبيل  عن  وي�سدون  كفروا 
احلرام الذي جعلناه للنا�ص �سواء«. الله 
الكعبة  هذه  ان  بينات  باآيات  هنا  يقول 
و�سعتها لكل النا�ص، كل النا�ص �سوا�سية 
يف احلج للكعبة. والله يقول ان من مينع 
النا�ص من احلج للكعبة، هم الكفار فقط.. 
الله  �سبيل  عن  وي�سدون  كفروا  الذين  ان 
للنا�ص  و�سعناه  الذي  احلرام  وامل�سجد 

�سواء

  كلمة فلسطني إعرابا تدمع له العني

 من حق بوش أن يطوف حول الكعبة !

�إعالنات مبوبة جمانية
تنهي جريدة غربة نيوز قراءها ، اأنه ابتداءا من الأعداد القادمة �سيتم تخ�سي�ص 

�سفحة كاملة لالإعالنات املبوبة، وت�سمل هذه ال�سفحة، اعالنات لعرو�ص و طلبات 
عمل، بحث عن �سقق اأو غرف لالإيجار، وخدمات الزواج و�ستكون هذه اخلدمة جمانا

ولن�رص اأي اعالن بعث ر�سالة على الربيد اللكرتوين للجريدة:
ghorbanews1@yahoo.com
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فرفش ش ش..اعرتافات مدمنة
يف �ساعة مليئة باحلزن والأ�سى يعلوها ال�سمت 
الرهيب واأنا نزيلة جناح ال�سجينات ق�سم الإدمان 
وقفت بني اأربعة جدران مع عدد من بنات جن�سي 
حرمت  عندما  قلبي  على  �سعبة  حلظة  اإنها  اإل 
يل  اأ�رصق  طاملا  الذي  اأمي  وجه  اإىل  النظرات 
بالبت�سامة حيل بيني وبني �سماع �سوت اإخواين 
ال�سغار يلعبون من حويل وكما قيل لكل داء دواء 
فيوم  املحال  من  احلال  ودوام  م�سكلة حل  ولكل 
غريه  واأبكي  اأفرحه  ويوم  علي  كثرية  واأيام  يل 
اأيامًا فاأنا فتاة وقعت �سحية املخدرات ومل اأعد 
فما وجدت  الأمور  قلبت  فقد  اأح�ص بطعم احلياة 
يف  جذري  حتول  من  راأيته  ما  اإل  تف�سريًا  لها 
حياتي ب�سببها وهي من اأدخلتني دوامة امل�ساكل 
ال�ساعات  اأمكث بغرفتي  التي ل تنتهي فكم كنت 
اللعني  الإدمان  جماديف  تتقاذفني  الطويلة 
اأخرى ومل  اأحيانًا  واأهيم على وجهي  اأبكي حينًا 
اأن  مع  و�سبياًل  طريقًا  والنوم  للراحة  اأعرف  اأعد 
اأ�سباب ال�سعادة كانت متوافرة يل لكن ل اأعلم �رص 

تعا�ستي و�سقائي ..
من  �سديدًا  بكاًء  وبكيت  39يومًا  ال�سجن  دخلت 
النظرات التي ترمقني عن قرب وبعد التي مل اأعد 
اأطيقها واأحتملها اإل بخروجي العاجل من ال�سجن 
بكل ما اأملكه من �سعف وبكل ما اأحب�سه من دموع 
وبكل ما اأخفي من ندم فقد بكت م�ساعري وجتمدت 
جوارحي ونزفت جروحي وانهد ج�سدي املتهالك 
ومل  يداي  يف   ) القيد   ( و�سعوا  يوم  بالإدمان 
قادتني  وحينها  تامة  بحرية  حتريكها  ا�ستطيع 
نحو  غا�سبة  بنظرات  العمر  متو�سطة  �سيدة 
معها  فم�سيت  عقوبتي  فيه  اأق�سي  الذي  اجلناح 
وكل املخاوف والأحا�سي�ص ت�سطرب يف نف�سي اإىل 

�سيدة  معنا  وان�سمت  بي  و�سارت  ؟!  �ساأذهب  اأين 
ثم  اأوًل  بي  اأم�سكت  التي  مع  تتكلم  كانت  اأخري 
اأ�سابتني  اأعرفه  ل  بكالم  اأذنها  يف  تهم�ص  اأخذت 
بارتباٍك �سديد وتبادر لذهني �سوؤال ماذا ينتظرين 
يف ال�سجن وقد ع�ست ردحًا من الزمن يف عٍز وجاٍه 
مبنزل والدي الكبري الذي ل اأقوم من نومي فيه 
اإل حني اأريد واليوم باملخدرات اأخ�رص كل �سيء 

 .
تفا�سيل طويلة ..

املكثف  العالج  مع  ال�سجن  دخويل  نهايتها 
وكل  املخدرات  جحيم  من  �سفائي  يف  والرعاية 

ية تامة ودون علم اأحد ..  ذلك يف �رصِّ
ويف اخلتام ...

هل من املمكن اأن يغفر الله يل واأكون اأمًا لطفٍل 
يرمتي يف اأح�ساين فان�سى املا�سي معه واأعي�ص 
جمال احلياة مع زوج حنون وولد �سالح وبيت 

ووو.
اأ�سئلة �ساأجد لها اأجوبة فور خروجي من ال�سجن

حنك حنكطق  طق 

- مرة حماة اأرادت اختباره اجواز بناتها، فاخذت الأول 
وعملت نف�سها اتزحلقت يف البحر فنزل وراها وانقذها، تانى 

يوم وجد عربية بيجو ومكتوب عليها " هدية من حماتك" 
وفعلت نف�ص ال�سئ مع الثانى فاح�رص لها ال�سعاف ووجد 
فى تانى يوم عربية بيجو ونف�ص الر�سالة، اأما الثالث 
ف�سبها تغرق، ففى اليوم التاىل وجد عربية مر�سيد�ص 

ومكتوب عليها "هدية من حماك".
- مرة واحد ما�سى مع خطيبته واخر ان�سجام فقالها "عارفة 

اية هو احلب واية اجلواز؟" قالته "ل" قالها: "احلب زى 
النجوم اجلميلة اللى فى ال�سماء" قالتله"طب واجلواز؟" 
قالها:"دى البالعة اللى واحنا بنب�ص على النجوم بنقع 

فيها".
- واحد ن�رص يف اإعالنات مبوبة :مطلوب زوجة!!! تاين يوم 

جاله 100جواب فيهم نف�ص الرد: تاخد بتاعتي؟؟
- مرة واحدة قالت جلوزها "اإهدى حبيبى كدة واأرجع زى 

زمان"، الراجل طلقها و رجع لأيام العزوبية.
-واحده وح�سه بتقول جلوزها بكره عيد ميالدى. قالها 

هنقف دقيقتني حداد
- مره واحده بتقول جلوزها "ت�سدق اإن اأنا كل يوم بحلم 
بيوم جوازنا" قالها "هى ل�سه الكوابي�ص دى بتجيلك؟".

- ذهب رجل اإىل ق�سم ال�رصطة وهو يريد اأن يتحدث مع الل�ص 
الذي اقتحم منزله اأم�ص لياًل وال�رصطة اأم�سكته ... فقال له 
ال�سابط �سوف تاأخذ فر�ستك يف الكالم معه اأمام النيابة ... 

فرد الرجل،، لأ اإين اأريد اأن اأ�ساأله �سوؤال واحد ... كيف 
ا�ستطاع دخول املنزل بدون اأن ت�ستيقظ زوجتي ،،، اإنني 

اأحاول فعل ذلك منذ �سنوات ودائمَا اأف�سل.
- بينما كان الرجل وزوجته يتجولون يف مول جتاري �سخم 
... تاهت عنه زوجته ومل ي�ستطيع اأن يجدها و�سط الزحام 
... وفجاأة راأى اإمراأة جميلة فتقدم منها وقال لها ... هل 
ت�سمحني يل باحلديث معك ولو دقيقة واحدة ... فقالت له 
ملاذا ... فرد عليها،، لأين مبجرد اأن اأحتدث اإىل اأي اإمراأة 

جميلة اأجد زوجتي اأمامي ول اأعلم من اأين تاأتي.
- ا�ستيقظت اإمراأة ذات يوم وهي تقول لزوجها، اليوم عيد 

احلب وقد حلمت باأنك اأهديتني قالدة ذهبية مر�سعة باملا�ص 
... ما معنى هذا احللم؟ فقال لها زوجها يف امل�ساء �سوف 
تعرفني ... وعندما اأتى امل�ساء وجدت زوجها يحمل علبة 
اأنيقة واأعطاها لها مبنا�سبة عيد احلب ،،، وعندما فتحتها 

وجدت كتاب مكتوب عليه .... تف�سري الأحالم.

عايز Web Site وب�سعر مغري:

201 -675-0758

أذكار التالميذ مشاغبني

باملقلوب

اللهم عذب املدر�سني واملدر�سات ******* الحياء منهم والموات 
اللهم احرق دفرت العالمــــــــــات ******** وحول ال�سفار منه اىل املئات 

اللهم عذب مدر�ص الريا�سيـــــات ******** واجعله ي�سعف يف غرفة العمليات 
اللهم عذب مدر�ص العلــــــــــوم ********* واح�رصه بني الفم والبلعوم 
اللهم عذب مدر�ص الحيـــــــاء ********* وحوله امام النا�ص اىل مومياء
اللهم عذب مدر�ص الديـــــــــن ********* لنه كـــــــــــــان من املرتدين

اللهم عذب مدر�ص املطالـــعة ********** واجعل حياته جولت م�سارعة 
اللهم عذب مدر�ص القواعـــــد ********* واجعله يف الكنـــــا�سة قاعـــد

because he was carzy ******اللهم عذب مدر�ص الجنليزي
اللهم عذب مدر�ص النفــــــ�ص******* واجعله ميوت من الرفـــــــــــــــ�ص 

اللهم عذب مدر�ص اجلغرافيـــا ********* لنه كان من ع�سابة املافيـــــــــــــااا 
اللهم عذب مدر�ص التاريخ******** واحدفــــه بعيدا للمريـــــــــــــــــــخ 
اللهم عذب مدر�ص الجتـــماع *******واجعله يعي�ص يف ا�سفل القــــــــــاع 

اللهم عذب مدر�ص الفل�سفـــــة ******* واجعله ينام على ال ر�سفـــــــــة
اللهم عذب مدر�ص الكيمــــياء ******* واجعل عيناه عميـــــــــــــــــــاء 

اللهم عذب مدر�ص الفيــزيــــاء ******** وغط�ص وجهه مبرقـــــة الفا�سولياء
اللهم عذب مدر�ص الجتماعيات******* واحذفه اىل قمـــة املرتفــــعات

اللهم عذب مدر�ص اللعـــــــاب ****** ومن فمه ي�سيل اللعــــــــــــــــاب
اللهم عذب مدر�ص القت�ســــــاد ******* واجعل ال�سياطني له باملر�ســـاد 
اللهم عذب مدر�ص الفنيــــــــــه ******* واجعله يتحول اىل مزهريــــة 

اللهم عذب ال�سكرتـــــــــــــــري * ****** واربط ل�سانه باحلبل وال�سيــــر 
اللهم اعطي املدر�ص �رصبة قوية ****** واملدير �سكــــتة قلبيـــــــــــة

اللهم و�سح خط احلجيــــــــب ******** واجعل حياة املراقب دحية مقلية 
اللهم قرب ورقة زميلي منــــــــــي ******** وابعد املراقبني عنــــــــــــي

اللهم انزل على املدر�سني �رصبة قوية ******* والطالب عطـــلة �سيفيـــــة
اللهم اعطي الطالـب ال�سجاعـــــــــة ******** بان يحرق املدر�ص بالغـــــاز والولعــة

فر�سة �أخرى لل�سلب و�لنهب
انتهز اأ�سحاب املذابح ال�سالمية يف 

نيويورك ونيوجر�سي فر�سة عيد الأ�سحى 
لرفع ثمن اخلرفان، حيث تقول م�سادرنا اأن 

ثمن الباوند من اخلروف يف الأيام التي �سبقت 
العيد بلغ 3.99 دولر، بينما كان من قبل ل 

يتعدى ال 2.49 دولر..
ح�سبنا الله ونعم الوكيل
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Three: Master the Art of
Networking: 

Get involve with your professional association, 
chamber of commerce. Join the Lyons or the 
third Friday Friars. Be seen in events. Keep in 
touch with your peers and client in as much as 
you keep in touch with your friends

Four: Getting involve in your com-
munity and understand the political 

process

We need to be very active in the political pro-
cess and in finding infrastructure solutions in 
our home state and our home town. I believe 
that we should be on every local and county 
governing board because we the Engineers and 
Architects bring logical, scientific reasoning 

to the governing process. I know that we can 
translate their knowledge of basic applied sci-
ence into civic problem-solving and have the 
same satisfaction and success 
I do every time I make a difference in my com-
munity.
So get involve. Run for an office Board of edu-
cation; ask to be on a planning board. Join a 
political party club in your town. Get to know 
your mayor and city council. Visit your elected 
official and talk to them.
Finally run for an office. Why not?

Finally How can we help our people 
at Home in the third world? Get in-
volve with people without Boarders

We need to foster a program where Arabs can 
assist their own countries. Exp:  One way to be-
gin is through the Engineers without Boarders 

(EBW) organization which has been formed in 
many countries around the world. This organi-
zation shares the same vision: a world where 
all people have access to basic resources and 
knowledge to meet their self identified engineer-
ing and economic development needs. EBW 
members want to contribute to new and ongo-
ing development projects around the world in 
an effective way and at the same time promote 
new dimensions of experience for engineering 
students and practicing engineers.
The mission of all EWB affiliated organizations 
is to support disadvantaged communities in im-
proving their living standard, welfare, liveli-
hood and quality of life through the implemen-
tation of environmentally and economically 
sustainable engineering projects, while devel-
oping internationally responsible engineering 
students and professionals.

to Ghorba News:

in America”
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“In 1970, I came in America with $200 and a 
lot of hope…”   this hope  made MOUSTAFA 
A. GOUDA, PE, F.ASCE, a Senior Vice Presi-
dent of CMX of Manalapan, New Jersey. 
For those who don’t know him, Gouda is a li-
censed professional engineer in eleven states. 
Mr. Gouda has amassed more than 45 years of 
professional experience and 30 years involve-
ment with ASCE local sections and branches 
and 19 years of services on the ASCE board of 
direction and board of direction committees.
Moustafa is widely recognized for his out-
standing contribution to the civil engineering 
profession in general, and in the field of geo-
technical and geoenvironmental engineering in 
particular. In addition to his professional work, 
Mr. Gouda has also served as an adjunct profes-
sor at the New Jersey Institute of Technology, 
Rowan University, and Associate Professor at 
Mercer County College.
Moustafa’s involvement with ASCE locally 
and nationally is a long-standing one, spanning 
over 30 years. He served as President of the 
Philadelphia and New Jersey Sections and the 
Central Jersey Branch. He also served on Dis-
trict 1 and 4 District Councils for many years . 
He served as District 1 director for three years 
and served for two years as society treasurer 
and member of the executive committee. Mr. 
Gouda served as chair of several board com-
mittees, including , Membership Benefits, Pro-
grams , Investment and Finances committees. 
He is currently a governor of the Geo-Institute 
and Chair of the Engineer Joint Contract Docu-
ment Committee EJCDC. He was member of 
several committees including Membership, In-
ternational Activities, Policy
Review and Strategic Planning.
For his service to engineering, Moustafa was 
named the 1987 Philadelphia Civil Engineer of 
the Year, the 1996 Central Jersey Outstanding 
Engineer , and the 1999 South Jersey Distin-
guished Engineer . In 2006, he received a life 
time achievement award from the Delaware 
Valley Engineering Council for services to the 
engineering communities. Moustafa services in 
South Jersey earned him special honor by the 
US Congress. The US Congress declared May 
16, 1999 as Moustafa A. Gouda Day in the NJ 
first congressional district.
Moustafa remains very active in the New Jer-
sey ASCE section and serves as the Chair of 
the Section Awards Committee. He actively 

promotes civil engineering interests in NJ and 
in region 1.
In this hunmble contribution, Moustapha Gou-
da tries to draw a road map for every young 
arab who wants to be successful in America..

First land a good Job:

To get a good job you need Stellar Resume. Re-
sume shall be precise, accurate honest and has 
no spelling or grammar mistakes. It is best, of 
course, if the resume is tailored to the job. Do 
not send blind resume, find who has the hiring 
authority and personally address the resume to 
him or her.

Pass the interview:

Be on time, dress appropriately; know about 
the job and the company. Look interviewer in 
the eye and show confidence. Give precise an-
swers and do not answer questions by asking 
a question. If you do not know the answer, do 
not wing it. Show enthusiasm. If they say the 
job require travel, do not say ok some travel is 
all right. No say that is why I am here I love to 
travel.

Now you got the job: 

How are you going to rise to the top? How you 
are going to rise to management and leadership 
positions.
The people who will rise are those who master 
the following four important issues:

1-Those who become Master Builders
2-Those who Master Soft Skills
3-Those who Master the art of networking
4-Those who get involve in their community 
and understand the political process

One: What is a Master Builders?
Master Builder is an individual who posses 
widely recognized valued
Knowledge, Skills that people are willing to 
pay for along with positive
Attitudes
Knowledge is not only working, it goes beyond 
working. It is about expanding your body of 
knowledge. Learning is a continuous process it 

does not stop it is from cradle to grave
Skills are hard skills as in technical knowledge 
and soft skills. We will discuss in details later.
Attitude Attitudes are how one feel and think in 
response to a fact or situation. Positive attitude 
is what you and your employer needs. Show 
and demonstrate positive attitude and Enthusi-
asm in everything you do.

What is expected of master builders? 
They are expected to be:

1-Planners and designers of society’s economic  
and social engine
2-Stewards of the natural environment and re-
sources
3-Innovators and integrators of new ideas and 
technology
4-Managers of risk and uncertainty caused by 
natural events, accidents and threats.
5-Leaders in decisions shaping public environ-
mental and infrastructure

Two: Mastering Soft Skills is vital

People who want to advance in life need to 
master soft skills. What are soft skills?

Communications: writing and Verbal: Learn 
how to speak and write proper English.

Presentation: learn how to present your point of 
view clearly to your fellow workers, your su-
pervisors and your client

Public speaking: it is a gift, but we all can prac-
tice and get to improve this skill
- Leadership: means developing and engaging 
others in a common vision 
- Business and Management: we must under-
stand the business and understand the finance, 
budget and cash flow
- Risk and uncertainty: learn about risk and how 
to minimize it. You do not have to be a lawyer 
to understand liability issues.
Project management: Understand budget, fi-
nance, and profit and loss. Learn what it means 
to be a business person, not only a good em-
ployee.

Moustapha Gouda 

“ Keys of success
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مغرتبو �أمريكا يعزون قبيلة 
�لذر�حن بوفاة �ل�سيخ �سريان

غربة نيوز- �سباأ نيوز
�رصيان  ناجي  عباد  ال�سيخ  انتقل 
قبيلة  م�سائخ  كبار  اأحد  الذرحاين- 
رحمة  اإىل  ُجنب-  مبديرية  الذراحن، 
يف  املغرتبون  وبعثت  تعاىل،  الله 
اأبناء  من  واخلليج  املتحدة  الوليات 
ُجنب برقية تعزية، اأ�سادوا يف م�ستهلها 
اأعمال  من  له  املغفور  به  اأ�سهم  مبا 
خريية كثرية، وتعاون مع كل ما يخدم 

امل�سلحة العامة.
املئات  باأن  التعزية،  برقية  واأفادت 
املتحدة  الوليات  يف  املغرتبني  من 
جنب  مديرية  اأبناء  من  واخلليج 
التعازي  باأحر  يتقدمون  وال�سالع 
واأ�سدق املوا�ساة ل�سيخ قبيلة الذراحن 
ال�سيخ حممد �سالح �رصيان، وال�سيخ 
اآل  وجميع  �رصيان،  ناجي  حم�سن 
جنب  واأبناء  وقبائل  و�سيوخ  �رصيان، 
ناجي  عباد  ال�سيخ  بوفاة  جميعًا، 
�رصيان رحمه الله، الذي وافته املنية 
بالعا�سمة  منزله  يف  املا�سي  ال�سبت 

�سنعاء.
باأن  تعاىل  الله  اإىل  يبتهلون  واإنهم 
ف�سيح  وي�سكنه  له،  املغفور  يرحم 
بال�سرب  وذويه  اأهله  ويتوىل  جناته، 

وال�سلوان..
"غربة نيوز"  اأ�رصة حترير  كما تتقدم  
املوا�ساة   واأ�سدق  التعازي  باأحر 
حممد  الأخ  و�سيخها  الذراحن،  لقبيلة 
�رصيان  اآل  وجميع  �رصيان،  �سالح 
ناجي  عباد  ال�سيخ  له  املغفور  بوفاة 
�رصيان الذرحاين، �سائلني املوىل عز 
ويلهم  اجلنة،  روحه  يتغمد  اأن  وجل 
واإنا  وال�سلوان..  ال�سرب  وذويه  اأهله 

لله واإنا اإليه راجعون..

البالد08 البالداأخبار  اأخبار 

احل�سون  من  واحد  الغويزي  ح�سن 
حيث   ، اليمن  يف  الهامة  التاريخية 
 1716 العام  اإىل  اإن�سائه  تاريخ  يعود 
عندما كان �سالطني اآل الك�سادي يحكمون 
 ، الزمن  من  احلقبة  تلك  يف  ح�رصموت 
ويقع احل�سن ال�سهري يف املدخل ال�سمايل 
ال�رصقي ملدينة املكال ، عا�سمة حمافظة 
العا�سمة  �رصقي  الواقعة  ح�رصموت 

�سنعاء .
احل�سن  اأن  اإىل  ت�سري  التاريخية  الكتب 
على  ت�رصف  �سخرة  على  اأقيم  املح�سن 
الوادي والطريق املوؤدي اإىل املدينة ، 
ويوؤكد الأثريون واملراجع التاريخية اأن 
الغارات  مراقبة  كان  اإن�سائه  من  الهدف 
ت�ستهدف  كانت  التي   ، الع�سكرية 
مدينة املكال الواقعة على �ساحل البحر 
بخا�سة   ، ال�سمال  اجتاه  من  العربي 
تلك الغارات التي كانت ت�سنها ال�سلطنة 
اتخذت حينها من مدينة  التي  الكثريية 
�سيئون حا�رصة لها ، ثم الغارات التي 
التي  القعيطية  ال�سلطنة  ت�سنها  كانت 
التي  ال�سحر  مدينة  يف  تتمركز  كانت 
ا�ستيالئها  بعد  املكال  مدينة  من  اتخذت 

عليها عا�سمة لها.
بالإ�سافة   ، طابقني  من  احل�سن  يتكون 
اإىل بناء جدران فوق الطابق الثاين ذو 
�سقف مك�سوف ي�سل ارتفاعه اإىل 20 مرتًا 
، يتم ال�سعود اإليه عرب �سالمل مر�سوفة 
اجلهة  يف  اأقيمت  التي  بوابته  اإىل  ت�سل 
1.2 مرت ،  ات�ساعها  ال�سمالية ، ويبلغ 

وقوامها من مواد البناء املحلية �سغلت 
بالطابع التقليدي ، فيما اأ�سا�ص الأر�سية 
املبنى  وبقية  املرتبة  بالأحجار  مبني 
اأ�سقفه فقد  اأما  باللنب خملوط بالتنب ، 
اأقيمت على جذوع النخيل ، ومت موؤخرًا 
اجل�ص  مبادة  اخلارجية  جدرانه  طالء 

الأبي�ص .
من  احل�سن  من  الأول  الطابق  يتكون 
عدة حجرات ، وعلى جدرانه اخلارجية 
جميع  من  ال�سكل  من�سورية  عدة  نوافذ 
الجتاهات ، فيما الطابق الثاين يتميز 
احل�سن  �سطح  اأما   ، الوا�سعة  بنوافذه 
اإىل  ارتفاعه  ي�سل  بحاجز  حماط  فاإنه 
1.5 مرت من م�ستوى ال�سطح .وعلى بعد 
من  ال�رصقي  ال�سمال  باجتاه  مرتًا   30
على  اأقيم  للماء  �سهريج  يوجد  احل�سن 
هيئة مبنى ، يرتفع عن م�ستوى الأر�ص 

مياه  قناتا  به  حتيط  مرتًا   1.2
والغربية  اجلنوبية  اجلهتني  من 
 ، والق�سا�ص  بالأحجار  مبنية 
التاأريخية  املراجع  ت�سري  حيث 
اأن الغر�ص من قناتي املياه كان 

تزويد احل�سن باملياه .
توجد  احل�سن  من  الغرب  واإىل 
باملقارنة  موؤخرًا  اأن�سئت  بناية 
مع تاريخ بناء احل�سن ، �سيدت 
اأكرب  باأحجار  اأجزائها  بع�ص 
 ، احل�سن  اأحجار  من  حجمًا 
اإىل  التاريخية  املراجع  وت�سري 
ح�سن  هي  رمبا  البناية  هذه  اأن 
الغويزي  ح�سن  جانب  اإىل  اآخر  دفاعي 
كان  والذي  املدينة  على  يطل  الذي   ،

يحر�ص �سكانها من غارات القبائل .
وكانت الهيئة العامة لالآثار واملتاحف 
قد بذلت خالل ال�سنوات الأخرية جهودًا 
املواقع  من  عدد  على  للمحافظة  كبرية 
حمافظات  من  عدد  يف  الهامة  الأثرية 
الكثرية  الآثار  بينها  ومن   ، البالد 
ح�رصموت  حمافظة  بها  تزخر  التي 
 ،  ) ترمي   ( العلم  مبدينة  امل�سهورة   ،
التاريخية  �سبام  مدينة  اإىل  بالإ�سافة 
الرتاث  مدن  �سمن  ت�سنيفها  مت  التي   ،
الإن�ساين ، واأولتها منظمة ) اليوني�سكو 
مدينة  جانب  اإىل  الهتمام  من  الكثري   )
�سنعاء القدمية وزبيد يف مدينة احلديدة 
العا�سمة  من  الغرب  اإىل  الواقعة   ،

�سنعاء .

قطعه  بوعد  يفي  اأن  بغية 
ميني  حاج  قطع  نف�سه،  على 
�سبيعني اأكرث من 1500 كيلو 
من  الأقدام،  على  م�سًيا  مرت 
بالده حتى و�سل اإىل امل�ساعر 
 28 نحو  قبل  املقد�سة، 
ذكر  ملا  وفقا  وذلك  يوما، 
الأربعاء -10 اإخباري  تقرير 

.12-2008
من  الكهل  هذا  وترجل 
ي�ستقلها  كان  التي  ال�سيارة 
احلدود،  تخطى  ان  بعد 
على  ال�سري  موا�سلة  وف�سل 
الأجر"  عن  "بحًثا  قدميه، 
وبح�سب  قوله،  بح�سب 
التقرير الذي اأعده ال�سحايف 
حممد �سعود ون�رصته �سحيفة 
"احلياة" اللندنية يف طبعتها 
احلاج  رحلة  فاإن  ال�سعودية 
ح�سن )75 عامًا( كانت �ساقة، 
تخللها  باملتاعب،  ومليئة 
وطلوع  الأودية،  يف  ال�سري 

اجلبال.
اإن  اليمني  العجوز  وقال 
من  ق�ساها  التي  احلج  رحلة 

بالده اليمن، حتى دخول 
 4 ا�ستغرقت  املكرمة  مكة 
قدميه،  على  برًا  اأ�سابيع 
رحلتي،  "بداأت  م�سيفًا: 
قريتي  من  خرجت  حني 
للعا�سمة  التابعة 
طريق  عن  �سنعاء، 
الذي  اأقاربي  اأحد  �سيارة 
اليمنية  للحدود  اأدخلني 
وبعدها  ال�سعودية،   -

ترجلت من ال�سيارة".
�رصت  "بعدها  وي�ستطرد: 
بداية  من  قدمي  على 
اأنام  ال�سعودية.  احلدود 
واأوا�سل  الليل،  بداية  يف 
النهار.  يف  �سريي 
ا�ستمرت رحلتي 4 اأ�سابيع 
قبل  حتى دخلت امل�ساعر 
ح�سن  وطلب  اأ�سبوعني"، 

التوقف عن احلديث، لريتاح 
قلياًل وقال: "اأخذت عهدا على 
نف�سي، اأن تكون حجتي الأوىل 
اأم�سيها من حدود بالدي، حتى 
املكرمة.  مكة  اإىل  الو�سول 

بالفعل اأوفيت بوعدي".

احلج  "كان  حديثه:  وتابع 
مي�رصًا، بف�سل جهود احلكومة 
تقدمها  التي  ال�سعودية 
كبار  جعل  ما  للحجاج، 
ال�سن من اأمثايل يتحركون يف 
اأن  اإىل  لفتًا  باأريحية"،  منى 
ماديًا.  مكلفة  تكن  مل  رحلته 

وعن كيفية عودته اإىل بالده، 
وقتها،  اإىل  "�ساأتركها  قال: 
منا�سك  من  اأنتــهي  حينــما 
اأن  املحتمل  ومــن  احلج، 
التي  تكون مغايرة لطريقتي 

قدمت بها".

قطع 1500 كم على قدميه ليفي بوعد قطعه على نف�سه
حاج ميين سبعيين يسري ملكة 4 أسابيع 

متواصلة حبثا عن األجر
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املعامل  واأكرث  اأهم  من  القمرية  تعترب 
 ، اليمني  البيت  متيز  التي  البارزة 
بطريقة  ياأخذ  الذي  البيت  بخا�سة 
ت�سكل  حيث   ، القدمي  اليمني  املعمار 
القمرية اأو العقد ، املزدان باألوان زاهية 
وجذابة عن�رصًا معماريًا متميزًا ينفرد به 
الطراز املعماري اليمني القدمي واحلديث 
العمارات ملختلف  كافة  وجوده  ويعم   ،
والدوائر  البيوت  فيها  مبا  ال�ستخدامات 
احلكومية واملراكز واملكاتب التجارية ، 
املواطنني  من  العديد  اأن  من  الرغم  على 

بداأ ي�ستغني اإىل حد ما عن هذه الزينة .
ما  عتبة  فوقه  وي�سكل  العقد  بيت  يبنى 
تعرف يف اليمن بـ ) الطاقة ( ، اأي النافذة 
دائرية  ن�سف  فتحة  �سكل  على  العليا 
ولتغطية   ، العتبة  على  قطرها  ينطبق 
الفتحة بكاملها - هي العقد - تركب فيها 
للفتحة  م�ساوية  زخرفية  معمارية  وحدة 
وتزخرف  الوحدة  ت�سنع   ، مقيا�سها  يف 
يف مكان بعيد عن الفتحة بحيث يتم نقلها 
 ، م�ستقلة  كوحدة  وتثبيتها  وتركيبها 
عمل  قبل حرفيني خمت�سني يف  من  وذلك 

العقود .
مهرة  حرفيني  القمريات  ول�سناعة 
اليمنية  املناطق  معظم  يف  يتواجدون 
التي تاأخذ بهذه الزخرفة ، بخا�سة منها 
العا�سمة  اأبرزها   ، اجلبلية  املناطق 
�سنعاء ، حيث يندر اأن جتد بيتًا �سنعانيًا 
قدميًا اأو حديثًا خاليًا من القمرية ، التي 
يفوق  درجة  اإىل  بها  منهم  البع�ص  يتفنن 
يف  �رصورية  اأخرى  باأ�سياء  اهتمامهم 

املنزل .
من  عجينة  مبد  القمرية  �سانع  يبداأ 
من  كبرية  لوحة  على   ) اجلب�ص   ( اجل�ص 
 5  -  4 ب�سمك  بالطة  منها  ليعمل  اخل�سب 
املقارب  وال�سكل  وباحلجم  �سنتمرتات 
ثم   ، عمله  املطلوب  العقد  و�سكل  حلجم 
يقوم بالر�سم على البالطة بخطوط حتفر 
اأو  املجردة  بالعني  الطري  اجل�ص  يف 
بوا�سطة البيكار ، وهي اأمناط من الأ�سكال 
الزخرفية ، ثم يحفر ب�سكني خا�ص داخل 
اخلطوط لت�سكيل فتحات لها اأ�سلع ب�سمك 
تخرتق  بحيث   ، الأكرث  على  �سم   1.5
اإىل  الأمام  الفتحة كامل �سمك البالطة من 
اخللف ، ويرتك اإطار بعر�ص 4 �سنتمرتات 
ومبقا�ص فتحة العقد يف املبنى ، ثم يعمد 
اإىل تنظيف الفتحات والأ�سلع والإطار من 
العقد  القطع ، ويرتك  اأو  خملفات احلفر 
حتى  اخل�سبية  اللوحة  على  املحفور 

العقد  اأيام ، بعدها ينزع   )  3-4  ( يجف 
بكامله من اللوحة فيقلب ثم يطرح عليها 
بحيث ي�سري خلفه اإىل الأمام ووجهه فوق 

اللوحة.
يف  ال�رصوريات  من  الزجاج  ويعترب 
احلريف  يقوم  حيث   ، القمريات  �سناعة 
بقطع الزجاج من خمتلف الألوان - عادة 
اإىل   - والأخ�رص  والأزرق  والأ�سفر  الأحمر 
مقا�ص  عن  قلياًل  مقا�سها  يف  تزيد  قطع 
وتو�سع   ، العقد  يف  املحفورة  الفتحات 
القطع على الأ�سالع فوق حافات الفتحات 
ثم ت�سب علها خلطة اجل�ص ال�سائل وترتك 
برهة لتجمد فيثبت الزجاج على العقد ، 
وبعد اأن جتمد اخللطة حتفر وتنظف اأماكن 
العقد  ويرتك  الزجاج  فوق  من  الفتحات 
اأخرى فيكون جاهزًا لرتكيبه  ليجف مرة 

على فتحة العقد يف املبنى .
عقدان  الفتحة  يف  يركب  عام  وبوجه 
بالزجاج  املزخرف  وهو  داخلي  اأحدهما 
وتغطى   ، خارجي  والأخر   ، امللون 
الأبي�ص  بالزجاج  فيه  الزخرفة  فتحات 
الذي ميكن تنظيفه من اخلارج با�ستعمال 
املبنى  جت�سي�ص  اإعادة  عند  ال�سقالة 

وجتديد زخارفه من اخلارج .
من  دائري  الن�سف  ال�سكل  جانب  اإىل 
العقود فاإنه بالإمكان ت�سكيلها و�سناعتها 
بح�سب �سكل الفتحة للمبنى التي قد تكون 
اأ�سطوانية  ن�سف  اأو  اأ�سطوانية  اأو  دائرية 
اأو م�ستطيلة ، كبرية اأو �سغرية ،وي�سمى 
العقد يف بع�ص املناطق ) قمرية ( اأما يف 
�سنعاء فيميز عن القمرية التي هي عبارة 
العقد م�سكل من املرمر  عن قطاع لفتحة 
ال�سفاف ب�سمك 1.5 �سم وي�سنع يف مواقع 

حماجر املرمر القريبة من �سنعاء .
للعقود  ي�ستعمل  الغطاء  من  النوع  وهذا 
فتحات  اأو على   ، املنافذ  ال�سغرية فوق 
يف  الأماكن  اأو   ، املخازن  يف  الإ�ساءة 
ا�ستعمال  اأنقطع  وقد  الأوىل  الطرحة 
ب�سبب  ال�سنني  من  تاأخر  ما  يف  القمرية 
وارتفاع  املعمارية  ال�ستعمالت  تغري 

تكاليف املرمر مقارنة بعقود الق�ص .
وغالبًا ما يلجاأ احلريف العامل يف �سناعة 
اأ�سكال  ل�سنع  مهند�سني  اإىل  القمريات 
العمل  ل�رصاء  الزبون  تغري  هند�سية 
املعرو�ص يف املحال التجارية املنت�رصة 
يف اأكرث من منطقة ، حيث يعر�ص �ساحب 
اأمام املحل الذي يعمل به  العمل اأعماله 
اخلا�سة  اجلدران  ي�ستخدم  واأحيانًا   ،
احلكومية  الدوائر  اأو  املواطنني  مبنازل 

ي�سمح  ب�سكل  مر�سو�سة  تكون  بحيث   ،
لراغب يف ال�رصاء من معاينة ال�سكل الذي 

يرغب يف �رصائه.
يف  غالبًا  القمريات  ت�سنيع  ويجري 
ويف  للحريف  تابعًا  يكون  الذي  املعمل 
يف  القمرية  �سغل  يجري  الأحيان  بع�ص 
لكن   ، فيه  تركيبها  يجري  الذي  املكان 
 ، جاهزة  بالقمرية  يوؤتى  الغالب  يف 
املكان  على  برتكيبها  اثنان  يقوم  حيث 
املهند�ص  من  مبراقبة  لها  املخ�س�ص 
العمل  �ساحب  اأو  العمل  على  امل�رصف 

نف�سه .
بني  باتفاق  العمل  �سعر  حتديد  ويجري 
�سعر  ويعتمد   ، واحلريف  العمل  �ساحب 
القمرية من نوع لآخر ، حيث هناك اجليد 
وهناك الأجود ، ويف النهاية يجري التفاق 
على ال�سعر واملدة التي ي�ستغرقها العمل 
، وغالبًا ما تكون ق�سرية ، اإذ اأن �سناعة 
ما  بقدر  كبريًا  وقتًا  يتطلب  ل  القمريات 
يف  و�رصعة  احلريف  لدى  مهارة  يتطلب 
حفر املناطق التي �سيدخل فيها الزجاج 
امللون ، الذي ي�سفي على املنزل جماًل 
حيث   ، النهار  اأثناء  بخا�سة   ، اأخاذًا 
من  مزيجًا  ال�ساطعة  ال�سم�ص  تعك�ص 

الألوان اجلميلة على املنزل .
منازلهم  تزيني  على  اليمنيون  ويحر�ص 
يف  اأكرث  يهتمون  اأنهم  اإل   ، بالقمريات 
تعاطي  يجري  حيث   ، الرجال  دواوين 
اأن للديوان لدى  اإذ  القات ب�سكل يومي ، 

عنوان  فهو   ، خا�سة  مكانة  اليمنيني 
الواجهة  وهو   ، البيت  و�ساحب  البيت 
اأمام  البيت  وربة  رب  بها  يفتخر  التي 

الأ�سدقاء وال�سيوف .
الهتمام  بداأ  الأخرية  ال�سنوات  اأن  غري 
بع�ص  بداأ  حيث   ، يرتاجع  بالقمريات 
الأملنيوم  ل�ستخدام  بالجتاه  املواطنني 
للنوافذ كمادة بديلة عن الأخ�ساب وعقود 
القمريات امللونة ، وي�سيفوا اإليها ال�سكل 
اجلمايل للعقد ، لكن دون ا�ستخدام اجل�ص 
كمادة رئي�سية يف العمل ، ويعلل البع�ص 
باأنه توفري للمال وال�سيانة ، على  ذلك 
الرغم من اأن اأ�سعار القمريات امل�سنوعة 
من اجل�ص الأبي�ص ل يقارن باأ�سعار �رصائح 

الأملنيوم غالية الثمن .
وعلى الرغم من هذا التهديد الذي تواجهه 
ل  اليمنيني  اأن  اإل   ، القمريات  �سناعة 
القمريات  ب�سناعة  متم�سكني  يزالون 
املحالت  اأعداد  تزايد  ذلك  على  ويدل   ،
القدمية  ال�سناعة  هذه  مع  تتعامل  التي 
 ، اأجدادهم  عن  اليمنيون  توارثها  التي 
اليمن  يف  املخت�سة  ال�سلطات  وحتر�ص 
على ت�سجيع هذه ال�سناعة حتى ل تنقر�ص 
، وت�رصق من جمال البيت اليمني ، الذي 
وزينة   ، القمريات  من  يخلو  يكاد  ل 
فيه  ت�ستخدم  ما  غالبًا  التي   ، الأ�سقف 
الألوان الزاهية ، وهي األوان تعك�ص حب 
نق�سات  تعك�سها  التي  بالألوان  اليمنيني 

القمريات املختلفة.

القمرية .. زينة البيت اليمين
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اإتهام  بنباأ  العراقية  احلكومة  رحبت 
ل�رصكة  تابعني  اأمن  عنا�رص  خم�سة 
يعملون  كانوا  الأمريكية  بالكووتر 
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  حل�ساب 
مدنيني  على  النار  باإطالق  بغداد  يف 
 17 �سقوط  اىل  ادى  ما  عزل  عراقيني 
احلكومة  با�سم  املتحدث  وقال  قتيال. 
علي الدباغ ردا على ا�سئلة خالل زيارة 
ملعهد ال�سيا�سة اخلارجية يف وا�سنطن 
ملا  مرتاحة  العراقية  احلكومة  "ان 
حاليا".  )المريكي(  الق�ساء  به  يقوم 
املطاف  نهاية  يف  "لكن  وا�ساف 
حتتفظ احلكومة العراقية بحق حماية 
على  واحل�سول  وا�رصهم  ال�سحايا 

التعوي�سات املنا�سبة".
ترتاوح  حرا�ص  خم�سة  اتهم  والثنني 
الثنني  عاما  و29   24 بني  اعمارهم 
قتل".  و"حماولت  العمد"  ب"القتل 
مبحاولة  بذنبه  �ساد�ص  حار�ص  واقر 
 16 اىل  الق�سية  وقائع  وتعود  القتل. 
ايلول/�سبتمرب 2007 حني اطلق عنا�رص 
بالكووتر  ل�رصكة  تابعون  امنيون 

كانوا يتولون حماية موكب دبلوما�سي 
مكتظ  طرق  تقاطع  عند  النار  امريكي 
 17 مقتل  عن  ا�سفر  ما  بغداد،  غرب 
بجروح   18 وا�سابة  عراقيا  مدنيا 

بح�سب ح�سيلة التحقيق العراقي.

ويوؤكد ال�سهود ان عنا�رص 
�رصكة  اكرب  بالكووتر، 
يلجاأ  خا�سة  امنية 
خدماتها  اىل  المريكيون 
النار  اطلقوا  بغداد،  يف 
ان  بدون  مدنيني  على 
لي  تعر�سوا  يكونوا 
ال�رصكة  اكدت  فيما  تعد، 
النار  فتحوا  حرا�سه  ان 
يف و�سع الدفاع امل�رصوع 
عن النف�ص. واثار احلادث 
موجة غ�سب وا�ستنكار من 
وطالب  العراقي  اجلانب 
نوري  الوزراء  رئي�ص 
املالكي بال جدوى برحيل 
ال�رصكة من العراق. وكان 
مكتب التحقيقات الفدرايل 
حتقيقا  فتح  اي(  بي  )اف 
بالتعاون مع وزارة الداخلية العراقية 

و�رصطة بغداد.

�لليكود يخو�س �النتخابات بالئحة 
ترف�س قيام �لدولة �لفل�سطينية

�ص  يخو
تكتل الليكود 
مة  عا بز
مني  بنيا
هو  نيا نتا
ت  با لنتخا ا
يعية  لت�رص ا
فرباير  يف 
ط  �سبا /

تت�سمن  مر�سحني  بالئحة  اإ�رصائيل  يف  املقبل 
املناه�سني لقيام دولة  "ال�سقور"  الكثري من 

فل�سطينية.
نتانياهو  بنيامني  احلزب  زعيم  و�سرياأ�ص 
الذي انُتخب يف العام 2006، يف النتخابات 
من  الكثري  ت�سم  لئحًة  املبكرة  الت�رصيعية 
اليمني  من  اأيديولوجًيا  القريبة  ال�سخ�سيات 
الذي  الليكود  حزب  اختار  وقد  املتطرف، 
تظهر ا�ستطالعات الراأي اأنه الأوفر حًظا للفوز 
يف النتخابات، مر�سحيه خالل اقرتاٍع داخلٍي 

الإثنني.
وي�سغل الليكود حالًيا 12 مقعًدا يف الربملان، 
اإىل  ت�سري  الراأي  ا�ستطالعات  اأن  حني  يف 
يف   120 اأ�سل  من  مقعًدا  بـ34  �سيفوز  اأنه 

الكني�ست.
وحلَّ يف املرتبة الثانية على الالئحة نتيجة 
هذه النتخابات جدعون �سار، وهو حماٍم يف 
وقد  ليربالًيا،  يعترب  والأربعني،  الثانية 
األف   95 نحو  اأ�سوات  من   74% على  ح�سل 

ع�سو يف احلزب.

�لقاهرة ت�ستدعى �لقائم باالأعمال 
�مل�سرية فى طهر�ن

وكالة  ذكرت 
"فار�ص"  اأنباء 
نية  ا ير لإ ا
اأن  الأربعاء 
ا�ستدعت  م�رص 
ئم  لقا ا
فى  بالأعمال 
رعاية  مكتب 
لح  مل�سا ا
ية  مل�رص ا

اأمام  نظمت  احتجاج  مظاهرة  عقب  بطهران 
املكتب.

قد  ال�سالميني  الطلبة  من  املئات  وكان 
امل�سالح  رعاية  مكتب  اأمام  الثنني  تظاهروا 
امل�رصية فى طهران احتجاجا على ما اعتربه 
املتظاهرون تعاونا م�رصيا مع اإ�رصائيل فيما 
غزة  قطاع  على  امل�ستمر  باحل�سار  يتعلق 

اخلا�سع ل�سيطرة حركة حما�ص.
تطمينات  رغم  اإنه  "فار�ص"  وكالة  وقالت 
ح�سن  الإيرانية  اخلارجية  با�سم  املتحدث 
فى  الدبلوما�سية  البعثات  مقار  باأن  ق�سقاوى 
طهران تخ�سع لإجراءات اأمن كافية، فاإن م�رص 
عا�سمة  من  بالأعمال  القائم  ا�ستدعاء  قررت 

اجلمهورية الإ�سالمية.
اأحمد  امل�رصى  اخلارجية  وزير  مكتب  وكان 
القائم  الثالثاء  اأم�ص  ا�ستدعى  قد  الغيط  اأبو 
الإيرانية  امل�سالح  رعاية  مكتب  باأعمال 
وا�ستياءها  م�رص  احتجاج  واأبلغه  بالقاهرة، 
امل�سالح  رعاية  مكتب  اأمام  املظاهرة  اإزاء 

امل�رصية فى طهران.
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يف  بال�سلوع  املتهمني  من  خم�سة  قرر 
�سبتمرب/ من  ع�رص  احلادي  هجمات 
املتحدة  الوليات  هزت  التي  اأيلول 
"املخطط"  راأ�سهم  وعلى   ،2001 عام 
�سيخ  خالد  للهجمات،  املفرت�ص 
لالعرتاف  عر�سهم  �سحب  حممد، 
بالتهم املوجهة اإليهم، بعدما ا�سرتط 
ا�ستماع  جل�سات  عقد  �رصورة  القا�سي 

اأولية لثنني منهما.
فجروا  قد  اخلم�سة  املتهمون  وكان 
املحكمة  قاعة  يف  كربى  مفاجاأة 
الع�سكرية ملع�سكر غوانتانامو، حني 
تقدموا بعري�سة طالبني فيها ال�ستماع 

الفوري لعرتافاتهم.
 واأذهل الطلب العديد من اخلرباء الذين 
املتهمني،  جهود  اأ�سهر  طوال  تابعوا 
عنا�رص  كبار  من  اأنهم  ُيعتقد  الذين 
ب�رصعية  للطعن  القاعدة،  تنظيم 
البع�ص  اأبدى  حني  يف  املحاكمة، 
برغبة  توحي  اخلطوة  اأن  اعتقاده 
ال�سجناء ب�سدور حكم اإعدام بحقهم قبل 
اأوباما،  تويل الرئي�ص اجلديد، باراك 

مقاليد ال�سلطة بوا�سنطن.
املقدم  للطلب  وفقًا   - يت�سح  ومل 
�سيديل  التي  العرتافات  طبيعة   -
املتهمون بها، غري اأن طبيعة املوقف 
ت�سري اإىل احتمال اأن يقّروا بالذنب حيال 
التهامات املوجهة اإليهم، خا�سة واأن 
�سيخ حممد �سبق اأن اعرتف باأنه "العقل 
املدبر" للهجمات التي ت�سببت باندفاع 
الإرهاب"  على  "احلرب  نحو  وا�سنطن 

حول العامل، وغزو اأفغان�ستان.
 وقال املتهمون اإنهم قرروا التخلي عن 
معر�سني  اأنف�سهم،  عن  الدفاع  جهود 
اأنف�سهم خلطر �سدور حكم �رصيع بحقهم، 

قد ي�سبق و�سول الرئي�ص 
باراك  اجلديد،  الأمريكي 
من�سبه  اإىل  اأوباما، 
اأنه  علمًا  املقبل،  ال�سهر 
باإنهاء  تعّهد  اأن  �سبق 
حماكمات "جرائم احلرب" 
بغوانتانامو،  تتم  التي 
واإغالق املعتقل املوجود 

باملع�سكر.
�سهدت  اجلل�سة  اأن  يذكر 
حدثًا مميزًا ثانيًا، متثل 
من  ت�سعة  ح�سور  يف 
احلادي  �سحايا  اأقارب 
ع�رص من �سبتبمر/اأيلول، 
منذ  الأوىل  للمرة  وذلك 
املحاكمات،  انطالق 

اأمام  العرتاف  �سماع  طلب  جرى  وقد 
اأولئك الأقارب، وفق ما اأكدته جينيفر 
داك�سل، ممثلة منظمة "هيومان رايت�ص 

ووت�ص" التي ح�رصت اجلل�سة.
 وكان �سيخ حممد قد قال للقا�سي يف 
جل�سة عقدت بيونيو/ حزيران املا�سي، 
اإليه  املوجهة  بالتهم  �سيعرتف  اإنه 
واملتعلقة بدوره املزعوم يف التخطيط 

لتلك الهجمات.
وكان خالد �سيخ حممد، قد قال لقا�سي 
غوانتانامو  يف  الع�سكرية  املحكمة 
اخلمي�ص اإنه يرغب باأن ميوت "�سهيدًا"، 
�سوؤال حول  وذلك يف معر�ص رده على 
عقوبة  يواجه  اأنه  يعرف  كان  اإذا  ما 

الإعدام، اإذا تخلى عن حماميه.
اأفراد  و�سائر  حممد  �سيخ  اأن  يذر   
يف  اأدوار  بلعب  متهمون  املجموعة 
�سبتمرب/ من  ع�رص  احلادي  هجمات 
اأيلول 2001، على نيويورك ووا�سنطن  

 3000 حوايل  مقتل  اإىل  اأدت  والتي 
�سخ�ص، ويواجهون عقوبات الإعدام اإذا 

ما متت اإدانتهم.
وت�سمل لئحة التهام املوجهة بحقهم 
لقوانني  املخالف  "القتل  جرمية 
والنخراط  و"الإيذاء املتعمد"  احلرب" 

يف اأعمال اإرهابية.
ق�ساها  اأعوام  بعد  املحاكمة  وتاأتي   
تابعة  �رصية  �سجون  يف  املتهمون 
املركزية  ال�ستخبارات  لوكالة 
املراقبون  وينتظر   ،CIA الأمريكية 
�سيقبلون  الق�ساة  كان  اإذا  ما  ملعرفة 
املتهمون  بها  تقّدم  اعرتافات  اأو  اأدلة 
ال�ستجواب  لو�سائل  خ�سوعهم  بعد 
املثرية للجدل، يف حني يعترب بع�ص 
يرغب  الأبي�ص  البيت  اأن  الدفاع  وكالء 
النتخابات  يف  املحاكمة  با�ستغالل 

الرئا�سية املقبلة.
 

�رشق غرب�رشق غرب

العراق مرتاح إلتهام عناصر شركة بالكووتر

املتهمون بهجمات 11 سبتمرب يسحبون عرض االعرتاف
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األقت ال�رصطة الأمريكية القب�ص 
رود  اإلينوي  ولية  حاكم  على 
الثالثاء  اأم�ص  بالغويافيت�ص 
بتهم ف�ساد ت�سمل حماولته بيع 
مقعد جمل�ص ال�سيوخ الذي اأخاله 
زميله الدميقراطي باراك اأوباما 
بعد انتخابه رئي�سا للبالد لكن 
الأخري نفى علمه بف�ساد زميله.

 واأوقفت ال�رصطة بالغويافيت�ص 
م�ساعديه  وكبري  عاما(   51(
حيث  عاما(   46( هاري�ص  جون 
بالتخطيط  تهما  يواجهان 
عرب  احتيال  جرمية  لرتكاب 
واأي�سا  والإنرتنت،  الربيد 
اإدانتهما  طلب ر�سوة. ويف حال 
بال�سجن  عقوبات  �ستنالهما 

ت�سل ع�رصين �سنة بحد اأق�سى.
التحقيقات  مكتب  وقام 
حمادثات  بت�سجيل  الفيدرالية 
ناق�سا  الثنني،  بني  هاتفية 
على  احل�سول  طرق  خاللها 
�سلطات  ا�ستخدام  مقابل  اأموال 
مق�سورة على حاكم الولية يف 
اختيار خليفة اأوباما يف خمطط 

"ادفع لت�سل".
واأ�سار املدعون الحتاديون اإىل 
اأي�سا  حاول  اإلينوي  حاكم  اأن 
اإجبار �سحيفة �سيكاغو تريبيون 
داأبوا  مقالت  كتاب  اإقالة  على 

على انتقاده.
وقال املدعي العام عن الولية 
ب�سيكاغو  �سحفي  موؤمتر  يف 
بيع  بالغويافيت�ص  حاول  "لقد 
مقعد مبجل�ص ال�سيوخ، اإنه يوم 
جرنا  لقد  للحكومة..  حزين 

اإىل �سقطة جديدة".
واأ�ساف باتريك غيه فيتزغريالد 
الف�ساد  ات�ساع   "اإن  بيان  يف 
التهامات  تلك  تف�سله  الذي 
مذهل، اإنه يكفي جلعل اإبراهام 

لينكولن يتقلب يف قربه".
اإلينوي  يف  املولود  ولينكولن 
الوليات  روؤ�ساء  اأهم  من 
قرار  �ساحب  وهو  املتحدة، 
قبل   1863 عام  الرق  اإلغاء 

عامني من اغتياله.
اأن  الحتاديون  املدعون  ونفى 
بالأمر،  عالقة  لأوباما  يكون 
اأن  "يجب  فيتزغريالد  وقال 
يت�سمن  ل  التهام  اأن  اأو�سح 
مزاعم ب�ساأن الرئي�ص" املنتخب 

على الإطالق.
حرج �أوباما

ورغم اأن اأوباما ناأى بنف�سه منذ 
وليته  حاكم  عن  طويل  وقت 
ب�سبب  لتحقيق  يخ�سع   الذي 
اأمور اأخرى منذ �سنوات، لكن من 
املحتمل اأن يكون اإلقاء القب�ص  

على بالغويافيت�ص م�سدر حرج 
للرئي�ص املرتقب.

"حزين  اأنه  اأوباما  واأعلن 
وم�ستاء" من هذه الأنباء، واأكد 
اأنه مل يكن يعلم باأمر املحاولت 
ال�سيوخ  مقعد  لبيع  املزعومة 

الذي اأخاله.
اأن  يعرف  يكن  مل  اأنه  واأ�ساف 
للح�سول  يخطط  بالغويافيت�ص 
خدمات  اأو  مالية  ر�سوة  على 
خليفة  اختيار  مقابل  �سيا�سية 
اأوباما يف مقعد جمل�ص ال�سيوخ 
ال�سهر  با�ستقالته  خال  الذي 

املا�سي.

يف  املرتقب  الرئي�ص  وقال   
ات�سال  على  اأكن  "مل  �سيكاغو 
اأكن  ومل  مكتبه،  اأو  باحلاكم 
اأعرف ما يحدث. اإنه يوم حزين 
اإلينوى. ل اأعتقد اأنه من الالئق 

الإدلء مبزيد من التعليقات".
يتوىل  الذي  اأوباما  وا�ستقال   
من   20 يوم  الرئا�سية  مهامه 
يناير / كانون الثاين املقبل، 
قليل  بعد  ال�سيوخ  ع�سوية  من 
من فوزه بالنتخابات الرئا�سية 
ت�رصين  نوفمرب/  من  بالرابع 

الثاين املا�سي.

بوش قبل انتهاء واليته: اتهامي بكراهية املسلمني يقلقين كثرًيا
جورج  الأمريكي  الرئي�ص  اأقر 
بو�ص يف مقابلة ح�رصية اأجرتها 
مبنا�سبة   mbc1 قناة  معه 
يعرف  اأنه  وليته  فرتة  انتهاء 
اأعماله  �سرياجع  التاريخ  اأن 
اأن تنجز  اإنها كان ميكن  ليقول 
قلقه  عن  وعرب  اأف�سل  ب�سكل 
ب�سورة خا�سة من ال�سورة التي 
ر�سمت له كرئي�ص اأمريكي يكره 
غري  ذلك  اأن  معتربا  امل�سلمني 
واعترب  الإطالق  على  �سحيح 
يف هذا ال�سياق اأن ما حدث قبل 
غريب  اأبو  معتقل  يف  �سنوات 
رهيبة  اأمل  خيبة  كان  بالعراق 

تقدمي  يف  و�ساهمت  لإدارته 
�سورة �سيئة للوليات املتحدة 

وقواتها الع�سكرية.
على  للتاأكيد  منه  حماولة  ويف 
اأنه ل يحارب الإ�سالم وامل�سلمني 
قال الرئي�ص الأمريكي يف حوار 
البلبي�سي  نادية  الزميلة  مع 
وا�سنطن:  يف   mbc1 مرا�سلة 
"هذا الأمر ي�سبب يل قلقًا كبريًا 
يقول  اأحيانا  البع�ص  اأ�سمع   ،
امل�سلمني  ل يحب  بو�ص  جورج 
اأن  اأود  اأول  قتالهم،  ويريد 
اأمامي  الفر�سة  لإتاحة  اأ�سكرك 
اإين  الأقاويل،  هذه  لت�سحيح 

�سد اأية جهة تقتل اأنا�ًسا اآمنني 
من اأجل بلوغ اأهدافها، اأعتقد اأن 
النا�ص الذين يقتلون با�سم الدين 
متدينني  احلقيقة  يف  لي�سوا 
النا�ص  يفهم  اأن  اأرجو  اإطالًقا، 
ا�ستعمال  نحاول  عندما  اأننا 
بع�ص نفوذنا لتقدمي امل�ساعدة 
يف جمال الرتبية، كاأن ن�ستقبل 
يف  �سعوديني  طالًبا  مثال 
هذا  فاإن  املتحدة،  الوليات 
ورغبة  احرتام  دليل  هو  الأمر 
يف التوا�سل مع الآخرين بغ�ص 

النظر عن دياناتهم".

�جلي�س �الأمريكي يد�ّسن 'تروب تيوب'
 للتخفيف عن جنوده

اأنباء  )وكالة 
اأرابيك(  اإن  اأمريكا 
م�سئولون  اأعلن   –
الأمريكي  باجلي�ص 
خدمة  اإطالق  عن 
على  جديدة 
با�سم  الإنرتنت 
تيوب"،  "تروب 
بهدف التوتر الذي 
يعاين منه اجلنود 
يف  الأمريكيون 
اخلارج، من خالل 

اإبقائهم على ات�سال دائم مع اأ�رصهم عرب �سبكة الإنرتنت.
ويف بيان ح�سلت عليه وكالة اأنباء اأمريكا اإن اأرابيك قالت وزارة 
اجلديدة  تيوب"  "تروب  خدمة  اإن  "البنتاجون"  الأمريكية  الدفاع 
يتم اإدارتها بوا�سطة �سبكة "ون �سور�ص" التابعة لوزارة الدفاع على 

الإنرتنت.
وقالت جيل لوفي�سون، وهي م�سئولة مبكتب �سيا�سات جمتمع واأ�رص 
الع�سكريني التابع للبنتاجون، اإن خدمة تروب تيوب م�سممة على 
غرار موقع يوتيوب امل�سهور، الذي يتم من خالله تبادل مقاطع 
الفيديو عرب الإنرتنت، حيث يقدم تروب تيوب اخلدمات املتعلقة 
باحلياة الع�سكرية مثل انتقال وانت�سار القوات والتمويل ورعاية 

الأطفال وغري ذلك.
كما قال الكولونيل بريك ميلر، نائب رئي�ص قيادة الأ�رصة والروح 
املعنوية والرتفيه باجلي�ص الأمريكي، اإنه يتوقع اأن توؤدي ال�سبكة 
خالل  من  الأمريكيني  للجنود  املعنوية  الروح  رفع  اإىل  اجلديدة 

توفري ات�سالت مبا�رصة باأ�رصهم.
وي�ستطيع اجلنود الأمريكيون املوجودين خارج الوليات املتحدة 
�سهر  اأواخر  تد�سينه  مت  الذي  تيوب،  تروب  موقع  على  الدخول 
اخلا�سة  التخرج  حفالت  مل�ساهدة  الثاين،  نوفمرب/ت�رصين 
املنا�سبات  من  وغريها  امليالد،  اأعياد  حفالت  اأو  باأطفالهم، 

اخلا�سة بالأ�رصة.
وقال ميلر اإن هذا املوقع ي�ساعد يف التخفيف عن اجلنود الأمريكيني 
املوجودين يف اخلارج، ويف نف�ص الوقت ي�ساعد على اإبقاء اأفراد 

الأ�رصة على ات�سال دائم مع اجلنود.
لتخفيف  طريقة  نراه  "نحن  الأمريكي:  باجلي�ص  امل�سئول  واأ�ساف 
م�ستوى التوتر" لدى اجلنود م�سريا اإىل اأن هذه اإحدى طرق الرتفيه 

عن اجلنود ب�سكل م�ستمر.

ق�س �أمريكي من �أ�سل �أردين:
 يحق للم�سيحي �لتب�سري بني �مل�سلمني

حداد،  اإميل  الق�ص  قال 
منظمة  وموؤ�س�ص  رئي�ص 
�سفراء ال�سالم التي تتخذ 
املتحدة  الوليات  من 
حق  من  اإنه  لها،  مقرا 
التب�سري  امل�سيحي 
امل�سلمني  بني  بدينه 
اأن  للم�سلمني  ميكن  كما 
بني  الأمر  بنف�ص  يقوموا 
اإىل  م�سريا  امل�سيحيني، 
حوار  فكرة  يرف�ص  اأنه 
حوار  ويوؤيد  الأديان 
وذلك  الأديان،  حرية 

من املنطلق الذي تقوم عليه منظمته، وهو الدعوة للتعدد الديني 
والتعاي�ص بني اأتباع الديانات يف املجتمع الواحد.

مع  اأردين،  اأ�سل  من  الأمريكي  حداد،  الق�ص  حوار  يف  ذلك  وجاء 
برنامج "اإ�ساءات" الذي يقدمه تركي الدخيل على قناة "العربية"، 

ويبث اجلمعة 2008-12-12، ويعاد ال�سبت عند منت�سف الليل.
وتاأ�س�ست موؤ�س�سة "�سفراء ال�سالم" عام 2003، وجميع اأع�سائها من 
امل�سيحيني، وتعنى بن�رص الت�سامح بني اأتباع الديانات والطوائف 

حول العامل.

�لرئي�س �ملرتقب حزين

اعتقال حاكم اإلينوي بتهمة بيع مقعد اأوباما مبجل�س ال�سيوخ
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لالأمم  تابعة  هيئة  بداأت 
العليا  و"املفو�سية  املتحدة 
العراق  فى  لالنتخابات" 
خا�سة  ا�ستمارات  توزيع 
"اإقليم  ي�سمى  ما  بان�ساء 
على  تعمل  الذى  الب�رصة"، 
اأطراف �سيعية ممثلة  حتقيقه 
عبد  وائل  فى  بالأ�سا�ص 
عن  املن�سق  النائب  اللطيف 

قائمة اإياد عالوي.
الأمم  بعثة  "يونامي"  واأعلنت 
باأنها  تو�سف  التى  املتحدة 
العراق  م�ساعدة  فى  تعمل 
املحافظة  فى  مكتبا   34 فتح 
اجلنوبية اعتبارا من اخلام�ص 
اجلارى  ال�سهر  من  ع�رص 

وذلك  املقبل،  يناير  منت�سف  ولغاية 
الإقليم  حول  ال�سكان  راأى  ل�ستطالع 

املزعوم ومدى تاأييدهم له.
عيد  يوم  البعثة  اأ�سدرته  بيان  وذكر 
جمع  عملية  اأن  "الغثنني"  الإ�سحى 
التوقيعات التى �ست�ستمر ملدة �سهر ل 
تعد ا�ستفتاء، م�سرية اإىل اأن ال�ستفتاء 
�سيتم فى حال  "اإقليم الب�رصة"  لإن�ساء 
و�سلت ن�سبة املوقعني اإىل 10 فى املئة 
املحافظة  فى  املوؤهلني  الناخبني  من 
اآلف  و409  مليونا  عددهم  والبالغ 

و393 ناخب.
ويعار�ص العديد من الأحزاب والهيئات 

ال�سيا�سية العراقية ت�سكيل الأقاليم مثل 
غالبية العرب ال�سنة والتيار ال�سدرى 
نظرًا لتخوفهم من اأن يكون ذلك مقدمة 

لتق�سيم البالد.
النائب  اللطيف  عبد  وائل  وكان 
عالوى  اإياد  قائمة  من  املن�سحب 
نيته  عن  ك�رص  قد  العراقية"  "القائمة 
الإقليم منذ �سهر، وكانت  لت�سكيل هذا 
تقدمي  املا�سى  ال�سهر  خطواته  اأوىل 
النتخابات"  "مفو�سية  اإىل  عري�سة 
تت�سمن 34 األف توقيع، مما يعادل 2 

باملئة من اأ�سوات الناخبني.
هذا  فى  وحده  اللطيف  عبد  يكن  ومل 
امل�سعى بل �سبقه اإىل ذلك عبد العزيز 

ال�سيعى  الئتالف  زعيم  احلكيم 
طالب  عندما  ايران  من  املدعوم 
الو�سط  اإقليم  باإن�ساء  �سنتني  قبل 
واجلنوب من ت�سع حمافظات، ذات 
اأدينت  وقد  ال�سيعية،  الغالبية 
باأنها  ب�سدة وو�سفت  هذه اخلطوة 

موؤامرة متقدمة لتق�سيم العراق.
القا�سى  اللطيف  عبد  ويقود 
ال�سابق ووزير �سوؤون املحافظات 
فى حكومة اإياد عالوى املوؤقتة بني 
عامى 2004 و 2005 حملة حممومة 
جلمع اأكرب عدد ممكن من التواقيع 
الالزمة لإجراء ال�ستفتاء املتوقع 
اإجراوؤه الربيع القادم حول اإن�ساء 

"اإقليم" الب�رصة.
العراق  مدن  ثالث  هى  والب�رصة 
املنفذ  وهى  واملو�سل،  بغداد  بعد 
القت�سادية  والرئة  الوحيد  البحرى 
اأغنى  اأنها  اعتبارها  على  للعراق، 
غالبية  حقولها  وتنتج  املحافظات، 
حجمها  البالغ  النفطية  الكميات 
حواىل 2،5 مليون برميل يوميًا، وفى 
حال حتولت اإىل اإقليم �ستتمكن الب�رصة 

من اإدارة مواردها الذاتية.
اإن  الفكرة  هذه  عن  املدافعون  ويقول 
وبناء  ذاتها  حكم  على  قادرة  الب�رصة 
اخلليج  اإمارات  غرار  على  "اإمارة" 
واأنها ت�سم  بالنفط، خ�سو�سا  الغنية 

نحو 2.5 مليون ن�سمة.

�لعب�سي األمم املتحدة شريك فى “مؤامرة” تقسيم العراق فقد�ن  �الإ�سالم" يعلن  "فتح 
وتعيني خلف له

"فتح  تنظيم  اأكد 
امريها  اأن  الإ�سالم" 
"اأ�رص  العب�سي  �ساكر 
من  ا�ست�سهد"  او 
ال�ستخبارات  قبل 
واعلن  ال�سورية، 
تعيني خلف له هو ابو 

حممد عو�ص.
مت  اأنه  م�سادر  وذكرت 
يف  ذلك  عن  الإعالن 

ملراقبة  المريكي  املركز  الثالثاء  ن�رصه  بيان 
املواقع ال�سالمية "�سايت".

فقدان  ايام على  "بعد مرور ثالثة  البيان  وذكر 
التنظيم  �سورى  جمل�ص  قام  ورفاقه  ال�سيخ 
بتعيني الخ ال�سيخ ابو حممد عو�ص امريا خلفا 

لل�سيخ �ساكر العب�سي على التنظيم".
وتقول ال�سلطات ال�سورية ان هذا التنظيم الذي 
قاتل طوال اأكرث من ثالثة اأ�سهر اجلي�ص اللبناين 
الفل�سطينيني  لالجئني  البارد  نهر  خميم  يف 
العتداء  عن  م�سئول   ،2007 يف  لبنان(  )�سمال 
�سبتمرب/   27 يف  دم�سق  يف  وقع  الذي  الدامي 

ايلول واأ�سفر عن 17 قتيال.

  مد�فع �سحر�وي عن حقوق �الإن�سان 
يدخل يف �إ�سر�ب عن �لطعام   

املدافع  دخل 
عن  ال�سحراوي 
الإن�سان،  حقوق 
الهيبة املح، ع�سو 
املغربية  اجلمعية 
ـ  الإن�سان  حلقوق 
فرع طانطان وع�سو 
جتمع املدافعني عن 
حقوق الإن�سان، يف 
عن  مفتوح  اإ�رصاب 

الطعام ملدة 48 �ساعة مبقر اجلمعية املغربية 
حلقوق الإن�سان مبدينة طانطان ابتداء من يوم 

اأم�ص الثنني.
الإ�رصاب  هذا  يف  املدافع  هذا  دخول  وياأتي 
من  تلقاها  التي  والتحر�سات  امل�سايقات  بعد 
ال�رصطة اجلالد املغربي املعروف،  قبل عميد 
م�سطفى كمور، والتي كان اآخرها خالل ح�سور 
لت�سييع  املواطنني  من  جمموعة  رفقة  املدافع 
احل�سني  ال�سحراوي  وال�سهيد  الطالب  جثمان 
 / دي�سمرب   05 بتاريخ  الكثيف  ال�سادق  عبد 

كانون الأول 2008 باملدينة املذكورة.

تظاهرة "�لقد�س عا�سمة �لثقافة �لعربية 
�لقد�س  مدينة  من  2009" تنطلق 

لحتفالية  الفل�سطينية  الإعالم  دائرة  اأعلنت 
اأن   "2009 العربية  الثقافة  عا�سمة  "القد�ص 
التظاهرة  هذه  فعاليات  انطالقة  عن  الإعالن 
املقبل  جانفي  اأواخر  القد�ص  مدينة  من  �سيتم 
وفل�سطينية.  عربية  فنية  فعاليات  مب�ساركة 
وذكرت الدائرة اأن فعاليات الحتفالية �سرتكز 
ما�سيا"  "القد�ص  وهي  اأ�سا�سية  حماور  على 
باإ�ستعرا�ص املراحل التاريخية التي مرت بها 
للمدينة  والن�ساين  الثقايف  والرتاث  القد�ص 
ال�سوء  بت�سليط  راهنا"  و"القد�ص  جوانبه  بكل 
�سيا�سة  ظل  يف  للمدينة  احلا�رص  الواقع  على 
الحتالل وطم�ص الهوية الثقافية وتاأثري العزلة 
املفرو�سة على املدينة عن حميطها الفل�سطيني 

�سمحت بدخول ع�سر�ت �ل�ساحنات

إسرائيل ختفف احلصار جزئيا وسفينة تضامن ترسو بغزة
الإ�رصائيلي  الحتالل  �سلطات  رفعت 
ب�سكل جزئي احل�سار عن قطاع غزة، 
املوؤدية  املعابر  جميع  فتح  واأعلنت 
اإليه -با�ستثناء معرب �سوفا- لل�سماح 
ووقود  واأدوية  غذائية  مواد  بدخول 
ل�سفينة  �سمحت  كما  للطهي،  وغاز 
اأن  لرنكا  من  قادمة  �سغرية  ت�سامن 

تر�سو يف �سواطئ غزة.
ووفقا للقرار الذي اتخذه وزير الدفاع 
 70 نحو  فاإن  باراك  اإيهود  الإ�رصائيلي 
من  اليوم،  القطاع  �ستدخل  �ساحنة 
وكارين  عوز  ناحال  هي  معابر  ثالثة 

وكرم اأبو �سامل.
غزة  قطاع  يف  اجلزيرة  مرا�سل  وقال 
ال�ساحنات  اإن ع�رصات  الدحدوح  وائل 
دخلت القطاع حتى الآن، لكنه اأكد اأن 
الكميات التي اأعلنت اإ�رصائيل ال�سماح 
اأقل بكثري من الكميات التي  بدخولها 
العتيادية  الظروف  يف  تدخل  كانت 
يف  ح�سارها  اإ�رصائيل  ت�سدد  اأن  قبل 

الأ�سهر الأخرية.
الكميات  اإن  فل�سطينية  م�سادر  وقالت 
�سد  تكفي  تكاد  اليوم  �ستدخل  التي 

حاجة القطاع ملدة يومني فقط.
فتح  قرار  اتخذ  قد  باراك  وكان 
املعابر بعد اجتماع للحكومة الأمنية 

الإ�رصائيلية اأم�ص.

يف  اجلزيرة  مرا�سل  اأ�سار  بدوره 
اأن احلكومة  اإىل  اإليا�ص كرام  اإ�رصائيل 
اأن  هذا  بقرارها  "اأرادت  الإ�رصائيلية 
املقاومة  حركة  على  اإرادتها  تفر�ص 
التي ت�سيطر على  الإ�سالمية )حما�ص(" 
باراك  اأن  اإىل  اإ�سارة  يف  غزة،  قطاع 
ال�ساروخية  الهجمات  توقف  ا�سرتط 
باجتاه  القطاع  من  الفل�سطينية 
يعاد  حتى  �ساعة   24 ملدة  اإ�رصائيل 

فتح املعابر وهو ما حدث منذ اأم�ص.
الإ�رصائيلي  القرار  اإن  املرا�سل  وقال 
والقاهرة،  حلما�ص  ر�سالة  يت�سمن 
وهي التعبري عن حر�ص اإ�رصائيل على 
ا�ستمرار التهدئة مع حما�ص التي تنتهي 

نهاية ال�سهر اجلاري، وذلك على اأمل 
اجلندي  ب�ساأن  املفاو�سات  ا�ستمرار 
الإ�رصائيلي جلعاد �ساليط الأ�سري لدى 

ف�سائل املقاومة يف القطاع.
تابعة  �سفينة  ر�ست  لفت  تطور  ويف 
يف  غزة"  عن  احل�سار  "ارفعوا  حلملة 
�سواطئ غزة، قادمة من ميناء لرنكا 
نا�سطي  من  عددا  وحتمل  بقرب�ص، 
بريطانية  وطبيبة  الإن�سان  حقوق 

واأدوية واأجهزة طبية.
وذكر مرا�سل اجلزيرة على منت ال�سفينة 
احلربية  الزوارق  اأن  البتريي  عثمان 
الإ�رصائيلية مل حتاول  اعرتا�ص طريق 
�ساطئ  من  اقرتابها  لدى  ال�سفينة 

غزة.
من  ب�سيطة  كميات  ال�سفينة  وحتمل 
الأجهزة الطبية والأدوية، ويوجد على 
الإن�سان  ن�سطاء حقوق  من  عدد  متنها 

وطبيبة بريطانية.
اأم�ص  احتجزت  قد  اإ�رصائيل  وكانت 
�ستنطلق  كانت  التي  العيد  �سفينة 
وهي  غزة  �سواطئ  اإىل  يافا  ميناء  من 
كما  واأدوية،  لالأطفال  األعابا  حتمل 
حالت قوات الحتالل الأ�سبوع املا�سي 
الليبية  املروة  �سفينة  و�سول  دون 
اآلف طن من املواد  التي حتمل ثالثة 

الغذائية والدوائية.
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Buy your own ATM
For $2250!

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

We offer competitive pricing to all sales agents.

تخفي�سات خا�سة الأبناء �جلاليات �لعربية
 

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

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

اعالناتاعالنات

A & A Best Produce Inc.
�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
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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�شتقبل يف مطار �شنعاء 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 

917-595-9276
718-680-0820

كليوباترا جلمال وتزيني الب�شرة
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مرحبا بكم يف نادي الفيديو العربي، 
نقدم لزبائننا الكرام اخلدمة املمتازة با�شعار جد منخف�شة

�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

OLYMPIC MORTGAGE CORP.

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

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

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

Who we are

Our Mission

Our sevices
Sami Kabir

Vice President

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

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

Tel 718 335-8000
skabir@omcloan.com

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

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

Games R Us Inc. 

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

www.gamesrusonline.com
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اأجواء من الحتفالت املنظمة 
من قبل مدر�شة النور مبنا�شبة 

عيد الأ�شحى املبارك
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�لبعد �أ�سنى خافقي يا د�ر
ما كنت �أجرتح �لفر�ق مهاجر�
ظل �لزمان �إىل �لرحيل يحدثني
حتى رحلت وكان يوما موؤملا
ف�سربت يف طول �لبالد وعر�سها
�أنت و�أبنائي �أعز تو�أم
�أنت �خلورنق و�ل�سدير و يلدز
�أنت �لربيع بزهره ومروجه
�أنت �لتي �أرتاح يف �أفيائها
يا مهد �أبنائي وجنة زوجتي
يا قبلتي يا موطن �لروح �لنجي
يا قمة فوق �ل�سحاب جبينها
�إين خربتك مذ بنيتك قلعة
ال زلت يف وجه �ل�سيوف ب�سو�سة
ظلي على مر �لزمان منارة
و�حني على فلذ�ت كبد نازف
�إين �أقدر كل دقة خافق
�ساأظل ممت�سق �حل�سام الأجلهم
هال �ساألت �لنا�س عن �أفعالنا 
�أ�سل �لوفاء بغريه متتاليا 
�ن عدت فالعود �حلميد و�أ�سرتي

من طول  ما ناءت بنا �الأ�سفار
ق�سما كرهت و�ساءت �الأقد�ر

ولطاملا ح�سم �الأمور قر�ر
يف خافقي كان �جلوى و�لنار

وهدت طريقي �لنجم و�الأقمار
و�لروح تطفو حولكم يا د�ر
و�لقد�س و�لفيحاء و�الأنبار
و�لغوطتان وما عد�ك قفار
ال يعلو يف قلبي عليك مز�ر
رو�س ترقرق حتته �الأنهار
�للحن �أنت ومهجتي �الأوتار
تهمي على �أكتافها �الأمطار

تعلو �سموخا حولك �الأ�سو�ر
�إن �لب�سا�سة يف �مل�سيف وقار

يف كل ركن ت�سطع �الأنو�ر
طالت ع�سور� فيهم �الأعمار

�إن جاءهم من مهجري �أخبار
و�ل�سيد تويف �لعهد و�الأحر�ر

بي�س وز�د كمالها �لتكر�ر
ولقد فعلت ومنهجي �الإ�سر�ر

�أو..ال..فمايل يف �ملكوث خيار

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

ق�س�س، مقاالت، ق�سائد �سعرية..

كنت قد بنيت د�ر� يل �رت�سيتها �أن تكون مكانا منا�سبا �أم�سي بها بقية عمري بعد �لتقاعد...
وحاولت قدر �مل�ستطاع �أن �أ�سع كل �مكانياتي يف جتهيزها.

وي�ساء �لقدر �أن �أهاجر �إىل �لواليات �ملتحدة فاترتك يف بلدي �الأ�سلي زوجتي و�أبنائي...وملا طال بي �ملقام هنا يف �ملهجر 
��ستد بي �حلنني �إىل �لد�ر...

و�لد�ر يف عرف �ملهاجر هي �لوطن �لذي ي�سم كل �سيء من �أهل و�أ�سرة وذكريات قخاطبت �لد�ر بهذه �الأبيات
حمد �سيف

الدار
�لق�سيدة للمغرتب:

حمد نايف �سيف
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مي كمال �لدين

 ولد الفنان اأحمد زكي يف الثامن ع�رص من 
الزقازيق  مبدينة  1949م،  عام  نوفمرب 
وهو  والده  توفى  ال�رصقية،  حمافظة 
رعاية  يف  اأحمد  فن�ساأ  �سغريًا  يزال  ما 
التحق  ثم  الأ�سا�سي  تعليمه  تلقى  جده، 
يدب  الفن  وبداأ  ال�سناعية،  باملدر�سة 
مازال  وهو  ف�سيئًا  �سيئًا  اأو�ساله  يف 
الفرتة  هذه  يف  قام  حيث  املدر�سة  يف 
ثم  امل�رصحي،  التمثيل  يف  بامل�ساركة 
اأحمد زكي  اأخرى يف حياة  جاءت مرحلة 
الفنية  دعمت موهبته  التي  املرحلة  هذه 
مبعهد  فالتحق  الأكادميية  بالدرا�سة 
الفنون امل�رصحية، وبداأت موهبته الفنية 
اأثناء  بامل�ساركة  فقام  تدريجيًا  تنتع�ص 
مع  �سلبي"  "هالو  م�رصحية  يف  درا�سته 

الفنان العظيم عبد املنعم مدبويل.
تخرج اأحمد من املعهد عام 1973م  بتميز 
بني  الأوىل  املرتبة  واحتل   ، وتفوق 
مرحلة  ذلك  بعد  بداأت  دفعته،  خريجي 
زكي  اأحمد  حلياة  تت�سلل  جديدة  فنية 
جالل  املخرج  بوا�سطة  اختياره  مت  فقد 
"مدر�سة  لي�سارك يف م�رصحية  ال�رصقاوي 
اإىل جانب كال من عادل اإمام  امل�ساغبني" 
و�سعيد �سالح ويون�ص �سلبي، ثم توالت 
اأعماله الفنية وبداأ جنمه يف التاألق حتى 
اأ�سبح اأحد العالمات املتميزة يف العامل 

الفني.

زكي  اأحمد  الراحل  الفنان  يح�رص  مل 
تعددت  فقد  واحد  فني  �سكل  يف  نف�سه 
اأدواره وتنوعت كما تنوعت طرق تقدميه 
وال�سينما  امل�رصح  من  كل  فاخرتق  لفنه 
دون  اجلميع  يف  وجنح  والتلفزيون، 
ا�ستثناء، واإن حظيت ال�سينما بن�سيب الأ�سد 
يف فن اأحمد زكي، ويف جمال امل�رصح قدم 
هالو �سلبي، مدر�سة امل�ساغبني، العيال 
م�سل�سله  فقدم  التلفزيون  يف  اأما  كربت، 
ج�سد  الذي  امل�سل�سل  هذا  "الأيام"  الرائع 
فيه ق�سة حياة الأديب الكبري طه ح�سني، 
وهو امل�سل�سل الذي يعد البداية يف �سل�سلة 
ق�سة  بتج�سيد  فيها  قام  التي  الأعمال  من 

حياة �سخ�سيات عامة و�سهرية.

كما قدم للتلفزيون م�سل�سل "هو وهي" مع 
�سعاد ح�سني، ولالإذاعة  الراحلة  الفنانة 
اجلاللة"،  �ساحبة  دموع   " م�سل�سل  قدم 

و"عبد الله الندمي".

      ويف ال�سينما اأنهال اأحمد زكي عليها 

عدد  يف  ف�سارك  الأفالم  من  �سخم  بعدد 
ال�سمت،  اأبناء  بدايته مثل  الأفالم يف  من 
العمر حلظة، بدور، �سفيقة ومتويل، اأنا 
الليلة  املدمن،  اأجتمل،  ولكني  اأكذب  ل 
ثم  الهرم،  املوعودة، احلب فوق ه�سبة 
انطلق يف فنه فقدم النمر الأ�سود، الربئ، 
هند  اأحالم  ر�سمية،  مهمة  يف  اأربعة 
وكاميليا، البا�سا، الرجل الثالث، �سواق 
الإمرباطور،  واحلجر،  البي�سة  الهامن، 
البيه  هي�سرتيا،  كابوريا،  ا�ستاكوزا، 
واحدة  امراأة  مهم،  رجل  زوجة  البواب، 
الوزير،  معايل  ال�سمك،  �سادر  تكفي،  ل 
ا�سحك  البواب،  البيه  والن�ساء،  الراعي 
ال�سورة تطلع حلوة، الراق�سة والطبال، 
وغريها  اخلوف  اأر�ص  احلكومة،  �سد 

العديد من الأعمال املتميزة.
من  باقتدار  فيها  متكن  التي  الأفالم  ومن 
يف  كثريًا  اأثرت  هامة  �سخ�سيات  جت�سيد 
 " فيلم  قدم  والعربية  امل�رصية  احلياة 
الرئي�ص  �سخ�سية  فيه  وج�سد   "56 نا�رص 
النا�رص،  عبد  جمال  الراحل  امل�رصي 
فيه  م�ستعر�سًا  ال�سادات"  اأيام   " وفيلم 
اأنور  حممد  الراحل  الرئي�ص  �سخ�سية 
من  الكثري  الفيلمان  لقي  وقد  ال�سادات، 
النجاح نظرًا لقدرته العالية يف التعمق 
يف ال�سخ�سية حماوًل اإبراز جميع جوانبها 

واأدق تفا�سيلها.
الراحل  اأفالم  اأخر  هو  "حليم"  فيلم  وكان 
فرتة  اأثناء  بتمثيله  قام  حيث  زكي  اأحمد 
يكتمل،  اأن  قبل  وتوفى  ال�سديدة  مر�سه 
الأجزاء  باقي  باإكمال  هيثم  ابنه  وقام 

املتبقية من الفيلم.    

التكرمي  زكي  اأحمد  الفنان  ا�ستحق 
العديد من املنا�سبات نذكر  وبجدارة يف 
من اجلوائز التي ح�سل عليها جائزة عن 
مهرجان  من  الطريق"  علي  "طائر  فيلم 
القاهرة، جائزة عن فيلم "عيون ل تنام" 
من جمعية الفيلم، جائزة عن فيلم "امراأة 

الإ�سكندرية  مهرجان  من  تكفي"  ل  واحدة 
عام 1989، جائزة عن فيلم "كابوريا" من 
مهرجان القاهرة ال�سينمائي عام 1990، 
العاملية  ال�سينما  مبئوية  الحتفال  ويف 
عام 1996 اختار ال�سينمائيون �ستة اأفالم 
قام ببطولتها اأو �سارك فيها الفنان اأحمد 
زكي، وذلك  �سمن قائمة اأف�سل مئة فيلم يف 
تاريخ ال�سينما امل�رصية وهي زوجة رجل 
وكاميليا،  هند  اأحالم  والربيء،  مهم، 

ليه  اإ�سكندرية  الهرم،  ه�سبة  فوق  احلب 
واأبناء ال�سمت.

فيلم  عن  ممثل  اأح�سن  جائزة  علي  ح�سل 
اأيام ال�سادات عام 2001، كما ح�سل اأي�سا 
جامعة  ودرع  املنيا  حمافظة  درع  على 
تقدمي  يف  الوطني  لدوره  تقديرا  املنيا 
عام  ال�سادات  فيلم  عن  الوطنية  الأفالم 
حممد  امل�رصي  الرئي�ص  منحه   ،2001
الطبقة  من  الدولة  و�سام  مبارك  ح�سني 
اأدائه يف  له عن  التكرمي  من  الأوىل كنوع 
فيلم " اأيام ال�سادات"، وح�سل على جائزة 
الدويل  ال�سينمائي  القاهرة  مهرجان  من 

عن فيلمه " معايل الوزير" 2002م.

يف  زكي  اأحمد  الفنان  ا�سم  تكرمي  مت  كما 
حفل افتتاح مهرجان القاهرة ال�سينمائي 

الدويل التا�سع والع�رصون عام 2005.
 

وفاته  قبل  زكي  اأحمد  الفنان  اكت�سف 
بحوايل العام مر�سه ب�رصطان الرئة ومل 
يقاتل  ظل  بل  عزميته  من  املر�ص  ينال 

ب�رصا�سة معه اإىل النهاية، حتى اأنه اأثناء 
اأفالمه  اأخر  اإكمال  اأجل  من  �سعى  مر�سه 

"حليم" بكل طاقته.  
للمر�ص  اكت�سافه  عقب  الفنان  وقد خ�سع 
للعالج الطبي مب�رص ثم انتقل اإىل باري�ص 
اأن  لبث  ما  ثم  العالج  رحلة  يوا�سل  لكي 
عاد اإىل م�رص مرة اأخرى، وقد دخل اأحمد 
حرجة  �سحية  حالة  يف  امل�ست�سفى  زكي 
نتيجة مل�ساعفات الورم ال�رصطاين الذي 
مهاجمًا  كبري  ب�سكل  ج�سمه  يف  انت�رص 
الرئة والكبد والغدد الليمفاوية، وظل يف 
مقاتلة م�ستميتة مع املر�ص الذي متكن من 
التغلب عليه يف النهاية فكانت الوفاة.      

     
مار�ص   27 يف  زكي  اأحمد  وفاة  جاءت 
2005، وعلى الرغم من املعرفة امل�سبقة 
ب�سدة  زكي  اأحمد  واأ�سدقاء  جماهري  لدى 
مفاجئة  جاءت  وفاته  اأن  اإل  مر�سه، 
ك�سدمة  عليهم اخلرب  وقع  الذين  للجميع 
الفنان  به  يتمتع  كان  ملا  وذلك  رهيبة، 
بني جماهريه واأ�سدقائه ب�سعبية  كبرية.
يف  الآلف  جنازته  لت�سييع  جتمع  وقد 
لوجوده  كان  لفنان  كبرية  حب  تظاهرة 
من  به  اأمتعهم  مبا  نفو�سهم  يف  كبري  اأثر 
وكان  موؤثر،  واأداء  التعبري  يف  �سدق 

لرحيله اأمل عظيم يف قلوبهم جميعًا.
تزوج اأحمد زكي من الفنانة الراحلة هالة 
فوؤاد وله منها ابن وحيد هو هيثم، الذي 
عامل  يف  خطواته  اأوىل  يخطو  اأن  يحاول 

الفن.

أمحد زكي .. النمر األسود الذي اخرتق قلوب اجلماهري
وجوهوجوه

   تاأتي الذكرى ال�سنوية للفنان اأحمد زكي يف 27 مار�س، لت�سبح الذكرى ال�سنوية الثالثة لرحيل النمر الأ�سود الذي طاملا اأمتع جماهري ال�سينما امل�سرية والعربية 
بر�ساقة اأدائه واإتقانه الهائل لأدواره، وتعمقه ال�سديد يف ال�سخ�سية التي يوؤديها وهو الأمر الذي مكنه من جت�سيد عدد من ال�سخ�سيات البارزة وتركت عظيم 

الأثر على م�سر والعامل العربي مثل الرئي�سني الراحلني اأنور ال�سادات وجمال عبد النا�سر، والأديب امل�سري طه ح�سني، واأخريًا وقبل وفاته �سخ�سية العندليب 
عبد احلليم حافظ.  تنوعت الأدوار التي قام اأحمد زكي بتقدميها فتعددت الأ�سكال الفنية التي ظهر بها، ومل يحب�س نف�سه يف قالب فني واحد، فقدم الكوميدي، 

والرتاجيدي، واأفالم احلركة، والإثارة، والأفالم الجتماعية، مما جعله فنان �سامل مرن متمكن من جت�سيد كافة الأدوار.

�لن�ساأة

تاريخ من �الأعمال �لفنية

�لوفاة

 تكرمي وجو�ئز

حمنة �ملر�س 
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�إىل  كينية  فتاة   300 من  �أكرث  فر 
كريا  منطقة  يف  وم�شت�شفيات  كنائ�س 
على  �إجبارهن  خ�شية  �لبالد  و�شط 

�خل�شوع لعمليات ختان.
�شتاندرد"  "ذيه  �شحيفة  وذكرت 
�لكينية �أم�س �خلمي�س �أن �لعاملني يف 
يقومون  باملنطقة  �ملحلية  �ل�شلطات 
�لوقت  يف  �لفتيات  رعاية  على 

�حلايل.
وجرت �لعادة يف هذه �ملنطقة �أن يتم 
�إىل �شن  �لفتيات �لالتي و�شلن  ختان 
�أول/دي�شمرب  كانون  �شهر  �لبلوغ يف 
من  �لرغم  على  وذلك  عام  كل  من 

حقوق  عن  �ملد�فعني  حتذير 
�ل�شنو�ت  يف  و�لطفل  �ملر�أة 
�ملا�شية من �لعو�قب �ل�شحية 
و�لنف�شية �لناجمة عن �خلتان.

يف  �إغاثة  منظمات  و�شجلت 
يتم  كثرية  حاالت  �ملا�شي 
�لر�ف�شات  �لفتيات  تقييد  فيها 
لعملية �خلتان و�إخ�شاعهن لها 
و��شعة  فئات  �أن  حيث  بالقوة 
تز�ل  ال  �لكيني  �ملجتمع  من 

حتر�س على هذه �لعملية.

ذكرت �سحيفة "بليت�ص" التي ت�سدر 
اأن �رصطيا  يف بلغراد ام�ص اجلمعة 
عندما  الوعي  عن  غاب  �رصبيا 
كان  التي  الهزيلة  اجلثة  رفعت 
من  ت�سكو  وهي  راأ�سها  ي�سورها 

فال�ص الكامريا.
ا�ستدعيت  عندما  احلادث  ووقع 
كراجوجيفيت�ص  مدينة  يف  ال�رصطة 
ال�سناعية على م�سافة 120كيلومرتا 
من  منزل  لتفتي�ص  بلغراد  جنوب 
غاب  �سخ�ص  ميتلكه  واحدة  غرفة 

عن الأنظار منذ اأ�سبوعني.
قد  ال�سخ�ص  هذا  اأن  جريان  واعتقد 
رائحة  انبعثت  عندما  احلياة  فارق 
املغلقة  الأبواب  خلف  من  كريهة 

للمنزل.
"دخلنا  ال�رصطة  رجال  اأحد  وقال 
ميتا  وكاأنه  الرجل  وبدا  املنزل 
وحينما حتدث اأ�سبنا بالذعر لدرجة 

اأن اأحد الزمالء ومعه كامريا اأ�سيب 
بالإغماء فعال".

امل�سور  اإن  ال�سحيفة  تقرير  وقال 
امل�ساعدة  اإىل  واحتاج  عليه  اأغمي 

للوقوف على قدميه.
يعي�ص  الذي  الرجل  اأن  تبني  وقد 
به  بيت  يف  عائلة  بدون  وحيدا 
اأغ�سي  قد  الت�سال  مقطوع  تليفون 
من  اأيام  بعد  اأ�سبوعني  منذ  عليه 

اجلوع واجلفاف.
وقد مت نقله اإىل امل�ست�سفى وهو يزن 
قرح  من  ويعاين  30كيلوجراما  فقط 
الفرا�ص وم�ساكل يف اجلهاز التنف�سي 

ولكنه يتوا�سل مع الآخرين.

اخلتان من  خوفًا  عائالتهن  من  يهربن  كينية  فتاة   300

]جثة[ ترفع رأسها أثناء تصويرها

زوجها  اتهم  اأمريكية  �سيدة  توفيت 
اإعطائها  طريق  عن  قتلها  مبحاولة 
وذلك  الن�سولني،  من  زائدة  جرعة 
ا�ستمرت  غيبوبة  يف  دخولها  بعد 

28عاما.
ونقلت و�سائل العالم عن بيان �سادر 
فون  عن اأ�رصة ال�سيدة مارتا "�سني" 
مطلقا  زوجها  يدن  مل  التي  بولو، 
توفيت  اأنها  قتلها،  حماولة  بتهمة 
يوم ال�سبت يف دار لرعاية امل�سنني 
يناهز  عمر  عن  نيويورك  مبدينة 

76عاما.
عناوين  ت�سدرت  قد  الق�سية  وكانت 
القرن  من  الثمانينيات  يف  ال�سحف 
يف  �سني  دخلت  عندما  املا�سي 
فون  كالو�ص  زوجها  واتهم  غيبوبة 
وجرت  ذلك  وراء  ال�سبب  باأنه  بولو 
حماولة  بتهمة  مرتني  حماكمته 

قتلها.
الزوج  تربئة  جرت  النهاية،  ويف 
من التهمة. واأفاد موقع "ترو تي.يف 
دوت كوم" باأن ثمة تكهنات باأن �سني 
قد  الكتئاب  من  تعالج  كانت  التي 
تكون حاولت النتحار بتناول جرعة 

زائدة من الن�سولني.
فيلم  اإىل  حتولت  الق�سية  اأن  يذكر 
اأوف  "ريفري�سال  بعنوان  �سينمائي 
فور�سن" )حتول امل�سري( الذي عر�ص 

عام 1990وقام ببطولته جلني كلوز 
وجريمي اأيرنز.

وكانت �سني فون بولو - التي ورثت 
تزوجت  قد   - الرثي  والدها  ثروة 
المري  1957من  عام  الوىل  للمرة 
اأوير�سبريج  اأوف  األفريد  النم�ساوي 
الطبقة  من  تن�ص  مدرب  وهو 
الزوجان  واأجنب  الر�ستقراطية. 
طفلني قبل ينتهي زواجهما بالطالق 
عام 1965.وتويف المري األفريد عام 
ملدة  غيبوبة  يف  دخوله  1992بعد 

ت�سع �سنوات عقب حادث �سري.
1966من فون  ثم تزوجت �سني عام 
عريقة  اأ�رصة  من  ينحدر  الذي  بولو 

يف الدمنارك. وكانت 
وقتها  متلك  ال�سيدة 
من  باأكرث  تقدر  ثرة 

75مليون دولر.
�سني  واأجنبت 
الرجل  من  بنتا 

الدمناركي.
كانون  22من  ويف 
عام  دي�سمرب  اأول/ 
عليها  عرث   ،1980
اأ�رصتها مغ�سيا  اأفراد 
احلمام  يف  عليها 
يف  ال�رصة  مبنزل 
نيوبورت  منطقة 
الراقية برود اأيالند.

بولو  فون  كالو�ص  الزوج  ويعي�ص 
تربئة  وعقب  لندن.  يف  حاليا 
رفع  التهمة،  من  بولو  فون  كالو�ص 
دعوى  اأوير�سبريج  من  �سني  ابنا 
متت  بولو  فون  كالو�ص  �سد  مدنية 
باأن  اأنباء  واأفادت  وديا.  ت�سويتها 
وعلى  الطالق  على  وافق  بولو  فون 
التخلي عن مطالبته بجزء من ثروة 
�سني مقابل �سحب الدعوى املدنية. 
وقالت �سبكة "�سي.اإن.اإن" الإخبارية 
اإن كو�سيما ابنة فون بولو من �سني 

�ساندت والدها يف الدعوى املدنية

م�سريات يزّورن توقيع م�سوؤول وفاة أمريكية دخلت يف غيبوبة منذ 28 عامًا
ل�سر�ء ]حلمة �لعيد[

�سبع  قامت 
من  م�رصيات 
كفر  حمافظة 
)حوايل  ال�سيخ 
�سمال  143كلم 
القاهرة(  غرب 
توقيع  بتزوير 
على  املحافظ 
م�ساعدة  طلب 

مالية للح�سول على مئة جنيه م�رصي ) 18.2دولرًا( 
ل�رصاء حلوم عيد ال�سحى.

ونقلت �سحيفة تقارير �سحفية اأم�ص الحد اأن �ست من 
امل�ساعدة  من �رصف  بالفعل  ال�سيدات متكن  هوؤلء 
املالية بالتوقيع املزور ، اإل اأن ال�سيدة ال�سابعة 
كانت �سيئة احلظ حيث اكت�سف امل�سوؤولون بالديوان 

العام للمحافظة اأمرها.
امل�ساعدة  طلبات  جمع  ال�رصعة  وجه  على  وجرى 
يف اليوم نف�سه ليتم اأي�سا اكت�ساف الطلبات ال�ستة 

الخرى.
وبعر�ص الواقعة على املحافظ رف�ص اإبالغ النيابة 
العامة �سد ال�سيدات ال�سبع لكرب �سنهن وعفا عنهن 

مبنا�سبة العيد.

فتاة كويتية حتاول �النتحار .. و�ل�سبب 
حبها لو�ئل كفوري

اقدمت فتاة كويتية 
تبلغ من العمر 17 
عاما على حماولة 
باءت   ، انتحار 
بعد  بالف�سل 
اقرا�ص   4 تناولها 
ابلغ  منومة ، وقد 
يف  الطباء  طاقم 
امل�ست�سفى ال�رصطة 
باحلادثة ، والتي 
بالتحقيق  با�رصت 
عودة  وبعد   ،
وعيها  اىل  الفتاة 

قام رجال ال�رصطة مبحاورتها والتحقيق معها حول 
ا�سباب اقدامها على النتحار ، و�سط �سك كبري بان 
النتحار هو  النوع من  اقدامها على هذا  ال�سبب يف 

�ساب .

مزق طبلة �أذن حبيبته �أثناء قبلة �ساخنة

اأن  الثنني  يوم  �سينية  حملية  اعالم  و�سائل  ذكرت 
فتاة �سينية فقدت �سمعها جزئيا بعدما مزق �سديقها 

طبلة اأذنها خالل قبلة �ساخنة ب�سكل مفرط.
وذكرت �سحيفة ت�ساينا ديلي نقال عن تقرير من�سور 
يف �سحيفة حملية اأن الفتاة التي يبلغ عمرها نحو 
ع�رصين عاما وهي من جوهاي باقليم جواجندوجن 
ب�سمم  م�سابة  وهي  امل�ست�سفى  اىل  ذهبت  اجلنوبي 

كامل يف اذنها الي�رصى.
قللت  "القبلة  قوله  طبيب  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
ال�سغط داخل الفم و�سحبت طبلة الذن وت�سببت يف 

تعطل الذن."
وقال الطبيب ان من املحتمل ان يعود �سمع الفتاة 

اىل طبيعته بعد حوايل �سهرين.
عادة  التقبيل  ان  من  الرغم  "على  ال�سحيفة  وقالت 
امن جدا فان الطباء ين�سحون بالقيام بذلك ب�سكل 

حذر."



Ghorba News

Thursday December, 11th 2008- Vol 1  Issue#13

�لز�ئد وزنك  على  تق�سي  �ساي  �أكو�ب   3

وزنك  من  للتخل�ص 
عليه  والق�ساء  الزائد 
ين�سحك   ، متامًا 
 3 بتناول  اخلرباء 
اأكواب من ال�ساي يوميًا 
يف  ا�ستمريِت  لو  حتى 
غري  ماأكولت  تناول 

�سحية.
�ساركوا  باحثون  وذكر 
جمل�ص  فعاليات  يف 
ال�سحية  الأبحاث 
والطبية يف اأ�سرتاليا اأن 
فوائد �ساي »�سبريول«، 

وبذور  والنعناع  الأخ�رص،  ال�ساي  م�ستخل�سات  من  وهو 
 ، الدم  �سغط  خف�ص  الزيتون يف  اأ�سجار  واأوراق  العنب 

ح�سبا ما ورد بجريدة " القب�ص .
ويف هذا ال�سياق، قال الباحث الدكتور ليند�ساي براون 
كثرية  باأمور  القيام  باإمكانك  اأنه  اأحدهم  يل  قال  »لو 
بوا�سطة اأ�سياء ب�سيطة كال�ساي الأخ�رص لظننت اأنه �سخ�ص 

غري متوازن«.

مكّونات تتبيلة �ل�سي�س 
طاووق:

�سدور  فيليه  من  غرام   750
اجللد  املنزوع  الدجاج، 
مكعبات  اإىل  ع  ََََََََََ واملقطَّ

متو�سطة
¼ كوب من ع�سري احلام�ص

الزيت  من  كبرية  مالعق   3
النباتي

4 ا�سنان من الثوم امل�سحوق
½ كوب اأو 125 مل من اللنب

ملعقة �سغرية من �سل�سة البندورة
ملعقة �سغرية من الزعرت الربي املجّفف

ملعقتان من م�سحوق مرقة الدجاج ملح اأقّل، مذّوبان يف 
¼ كوب اأو 65 مل من املاء ال�ساخن

¼ ملعقة �سغرية من م�سحوق القرفة
½ ملعقة �سغرية من م�سحوق الفلفل الأبي

احللوة  الفليفلة  من  �سغريتان  حبتان  اأو  م  غرا   200
اخل�رصاء، املقّطعة اإىل مكعبات متو�سطة احلجم

مكونات �الأرز:
كوبان اأو 400 غرام من اأرز املغ�سول

½3 اأكواب اأو 875 من املاء
ملعقتان كبريتان من الزيت النباتي

ملعقة من توابل الأرز الأبي�ص

طريقة �لتح�سري:

-1مُتزج كاّفة مكّونات تتبيلة ال�سي�ص طاووق يف وعاء. 
12 �ساعة على  ُتغّطى املكونات وتو�سع يف الرباد ملدة 
الدجاج  قطع  ُتن�ّسق  خ�سبي،  �سيخ  يف   ، لتتبيلها  الأقّل 

والفليفلة.
 5-7 متو�سطة ملدة  نار  على  طاووق  ال�سي�ص  ُي�ْسوى   2-
لونًا  ويكت�سب  ين�سج  حتى  اأو  اجلهات  جميع  من  دقائق 

بنيًا ذهبيًا.
طريقة اإعداد الأرز:

-1 ُي�ساف املاء اإىل قدر كبرية. ُي�ساف الأرز، الزيت، و 
توابل الأرز الأبي�ص.

-2 ُيحّرك مزيج الأرز با�ستمرار حتى يغلي، ُيغّطى وُيطهى 
على نار خفيفة ملدة 20-15 دقيقة اأو حتى ين�سج الأرز

20 العائلة ف�شاء 

الرومان�سية  ع�ساق  من  كنِت  اإذا 
ت�سيف  ب�سيطة  مل�سة  عن  وتبحثني 
منزلك  ديكورات  على  مميزًا  رونقًا 
الديكور باختيار  ، ين�سحك خرباء 
ال�سموع فهي من الإك�س�سوارات التي 
اإذا و�سعت يف ركن من اأركان املنزل 
يف  تظهرها  املظلمة  الأماكن  يف  اأو 

اأح�سن �سكل .
جديدة  ت�سكيلة  اليوم  لِك  نقدم  لذا 
واإليِك   ، الزينة  �سموع  من  ورائعة 

هذا الكتالوج املميز.
ميكنك  اأنه  الديكور  خرباء  ويذكر 
طريق  عن  ال�سموع  على  التجديد 
الإك�س�سوارات  من  مميز  نوع  اإ�سافة 
، اأي اأن تقومي باختيار اأي نوع من 
ال�سمع  عليه  وتثبتي  الإك�س�سوارات 
، فذلك يعطي جماًل مميزًا لل�سموع 

ولديكور املنزل كله .
اأجمل  ال�سموع  اأن  اخلرباء  وي�سيف 
منزلك  فى  ت�سعيه  اأن  ميكن  ديكور 
، فهي من الإك�س�سوارات ال�سهل جدًا 
مبا  وتلوينها  وت�سكيلها  تزينها 

يتنا�سب مع ديكور منزلك .
التحف  خبرية  ر�سيد  راوية  وت�سري 
احلرفة  اإدخال  اأهمية  اإىل  وال�سمع 
والتي  الت�سميمات  يف  اليدوية 
 ، التقليدية  الأ�سكال  عن  خرجت 
امللونة  ال�سموع  بو�سع  وتن�سحك 
النبيتي  باألوانها  الورد  بولت  يف 
واملوف  والف�سي  والذهبي  والبيج 

والروز الفاحت.
اأن  راوية  توؤكد   ، النهاية  ويف 
لذا  الأثاث  روعة   تظهر  ال�سموع 
ميكنك ال�ستعانة بالطابع التقليدي 
الفازات  �سكل  تاأخذ  التي  اأو  منها 
اأنها  فيها  واجلديد  والبونبنريات 
حتمل رائحة ال�سيكولتة والفراولة 

وخمتلف روائح الفاكهة.

�كت�سفي روعة �ل�سموع ورقتها

كتالوج خاص جداً لعشاق الرومانسية 

تغيري  يف  الزوجني  رغبة 
اأمل  بارقة  اأول  هي  الأو�ساع 
حتى  الزوجية  عالقتهم  لإ�سالح 
النهيار،  و�سك  على  كانت  واإن 
لذا حتتاج كل زوجة اإىل معرفة 
فنون احلديث مع الزوج لتجنب 
اإثارة امل�سكالت والع�سبية التى 
ت�سكو منها دومًا بال كلل اأو ملل ، 
فقد نري اأن "الع�سبية ال�سديدة" 
اأمر يثري غيظ ال�سيدات وخا�سة 
بعد العودة من العمل بعد يوم 

طويل ومرهق.

امل�سكلة  هذه  لديِك  كانت  اإذا 
وينتهي كل حوار مع زوجك بخالف 
اأكرب ، اجل�سي مع نف�سك قلياًل وحاويل 
معرفة اأ�سباب "نرفزة" زوجك ورف�سه 
لكل مطالبك بهدف العند ، �ستجدي 
وبكل ب�ساطة اأن معظم هذه اخلالفات 
ب�سبب عدم تقديرك للوقت املنا�سب 
غري  كالمك  طريقة  اأو  للمناق�سة 
، عدم  املرتفع  ، �سوتك  املنا�سبة 
تقديرك حلالته النف�سية اأو انتقادك 
اأو غريه ، يف هذه احلالة  ل�سلوكه 
تكتيكية  عليِك هو عمل خطة  ما  كل 
اإىل هدفك باملوافقة  حمكمة لت�سلي 
على كل مطالبك بدون "عكننة" وذلك 
احلوار  اأثناء  الأمور  بع�ص  بتعلم 
التوقيت  على  حتر�سي  اأن  على 
وعليك  الناعمة  والطريقة  املنا�سب 

تعلم بع�ص الأمور منها ما يلي :

 1 – ال�سوت الهادئ : على الزوجة اأن 

تتمتع ب�سوت هادئ ول ترفع �سوتها 
زوجها  اأمام  الأحوال  من  حال  باأي 
حتى واإن تاأزمت امل�سكلة اأواخلالف 
واأعلمي  الرثثرة  عن  وابتعدي   ،
متى تتكلمني ومتي ت�سمتني ، حيث 
الجتماعية  الأبحاث  بع�ص  اأ�سارت 
الرجل  يحبها  التي  الأ�سياء  من  اأن 
 ، هادئ  ب�سوت  زوجته احلديث  يف 
لذلك يف�سل اأن تتباديل احلديث معه 
بهدوء ول ترفعي �سوتك حتى عندما 

يحتدم النقا�ص بينهما.

2 – اختيار الوقت املنا�سب : ل داعي 
كاهله  واإثقال  امل�ساكل  ملناق�سة 
اأو  العمل  من  بعد عودته  بالطلبات 
عليِك  ولكن  حمزن،  بخرب  اإخباره 
للحديث  املنا�سب  التوقيت  اختيار 
فى  الأوقات  هذه  واأف�سل   ، معه 
اأخ�سائيون  تو�سل  حيث   ، ال�سباح 
اأف�سل  ال�سباح هو  اأن  اإىل  اأمريكيون 

مع  للتحدث  الأوقات 
الرجال، لذا اغتنمي هذه 
حديث  لإجراء  الفر�سة 
اء مع ال�رصيك اإذا رغبت  بّنّ
عالقة  على  احلفاظ  يف 
متينة وهادئة بال  زوجية 

ع�سبية.
امل�ساكل  مناق�سة   -  3
جتنبي   : الأبناء  اأمام 
مناق�سة زوجك متامًا اأمام 
اإىل  تلجئي  ول   ، الأبناء 
فى  باأطفالك  ال�ست�سهاد 
بقولك  اأو  تكذيب احلديث 
بكذا  اأبوكم  على  "ا�سهدوا 
وكذا .." لأنها من اأكرب اأكرب الأخطاء 

اأن تقوم الأم بتعرية عيوب زوجها
الت�رصف  هذا  لأن   ، اأولدها  اأمام 
يجرح كرامته ويجعل الأولد يقلدون 
و�سار  ال�سلبية  ت�رصفاته  يف  اأباهم 
جدًا بنف�سياتهم ، لذا احر�سي اأن ل 
زوجك  وبني  بينك  امل�سكالت  تخرج 
ي�سهد  ل  حتى  النوم  غرفة  خارج 
كان  واإن  حتى  حديثكما  الأبناء 

ب�سوت غري مرتفع.
4 – النتقاد الدائم : النتقاد عندما 
 ، بالإهانة  الرجل  ي�سعر  يتكرر 
اأن تتقبل انتقاد  فاملراأة من املمكن 
الزوج ب�سدر رحب بعك�ص الرجل ، 
وخا�سة اإذا كان النتقاد به جتريح 
اإىل ظاهرة  اأو لوم وتاأنيب فيتحول 
�سلبية تف�سد احلياة الزوجية وجتلب 

النكد.

 حا�سريه باأنوثتك و�متلكي كل حو��سه 

تعلمي فنون استدراج زوجك بنعومة

العائلة ف�شاء 

البي�س الرز  مع  امل�شوي  �شي�س طاووق   
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 OôÑdG ä’õf øe »ªëj ôªMC’G πØ∏ØdG

 äÉÑLh ¢ ©H ™e ôªMC’G πØ∏ØdG øe π«∏≤dG ∫hÉæJ ¿CÉH ¿ƒãMÉH OÉaCG
 á°UÉNh  OÈdG  ä’õf  øe  »ªëjh  I~©ŸG  §°ûæj  ΩÉ©£dG
 ∫ƒ°Uh  Rõ©jh  ájƒe~dG  IQh~dG  ø°ùëj  ¬fCG  Éªc  ,í°TôdG
 ¬°üFÉ°üN π° ØHh .A±~dG É¡«a å©Ñjh ±GôWC’G ¤EG Ω~dG
 ,Ωõ«JÉehôdG  ä’ÉM  ‘  kG~L  kG~«Øe  ôªMC’G  πØ∏ØdG  äÉH  ,√òg
 Rõ©jh Ωƒª°ùdGh  äÓ° ØdG  øe ¢ü∏îàdG  ≈∏Y ~YÉ°ùj  ƒ¡a
 âë°VhCG Éªc .áHÉ°üŸG áé°ùfC’G ¤EG ájò¨ŸG öUÉæ©dG ∫ƒ°Uh
 kÉæµ°ùe kÉÑjôb íÑ°üJ ÉÃQ QÉ◊G πØ∏ØdÉH ádÉ©ØdG IOÉŸG ¿CG á°SGQ~dG

  . á«MGô÷G äÉ«∏ª©dG Ö≤©J »àdG Ω’B’G ∞«Øîàd kÉjƒb

∑É°ùeE’Gh ¢Sô≤ædG èdÉ©J ºWÉª£dG
 äÉæ«eÉà«ØdÉH  á«æZ  á«FGòZ  IOÉe  ºWÉª£dG  Èà©J
 ¢VGôeCG  êÓY  ‘  ~«ØJ  É¡fCG  Éªc  ,á«f~©ŸG  ìÓeC’Gh
 º° ¡dG  öùY  ΩhÉ≤Jh  ,áqjƒ©ŸG  äÉæØ©àdGh  ¢Sô≤ædG
 áëaÉµ oe  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,I~FGõdG  I~©ŸG  á°VƒªMh
 Gò¡Hh .êQÉN äÓ° ØdG OôW ≈∏Y ~YÉ°ùoJh ∑É°ùeE’G
 ~YÉ°ùoj  ºWÉª£dG  Ò°üY  ¿CÉH  ¿ƒãMÉH  OÉ`̀aCG  ,¿CÉ°ûdG
 ΩhÉ≤jh  ,Ωƒë∏dGh  ájƒ°ûædG  áª©WC’G  º° g  ≈∏Y
 ,áfÉãŸG äÉ«°üMh ≈∏µdG äÉ« q°üMh π°UÉØŸG ÜÉ¡àdG
 .§¨° dG  ´ÉØJQGh  Ö∏≤dG  ≈°Vôe  êÓY  ‘  ~«Øjh
 ∫hÉæJ  ¿CG  ,á«ª∏©dG  çÉëHC’Gh  äÉ°SGQ~dG  âàÑKCG  Éªc
 ¿ÉWöùdG  áëaÉµe  ≈∏Y  ~YÉ°ùj  ºWÉª£dG  Ò°üY

 •É°ûædG  ¢ ØNh
 íFÉØ°üdG  ‘
 i~d  ájƒe~dG
 ≈``̀ °``̀ Vô``̀ e
 ,ô`̀ µ`̀ °`̀ ù`̀ dG
 øY  Ó° a
 ≈∏Y  ¬JQ~b

 º`̀¡`̀ à`̀ jÉ`̀ª`̀M
 áHÉ°UE’G  øe

 äÉ``̀ £``̀ ∏``̀ ÷É``̀ H
 .á∏JÉ≤dG

 ¿ƒdƒ≤dG ô¡£jh ´G~°üdG èdÉ©j ÖfôµdG
 øe  ÖfôµdG  ¿CG  ¤EG  çÉ`̀ë`̀HC’G  ô`̀ NBG  â∏°UƒJ
 ≈∏Y  iƒàëj  å«M  ,ÜÉ¡àdÓd  IOÉ° ŸG  äGhGö ÿG
 .¿ƒdƒ≤∏d  ô¡£ªc  πª©j  …ò`̀ dG  »æÑ∏dG  ¢ eÉ◊G
 ¬fCG  Éªc  ,´G~°üdG  Ω’BG  π«∏≤àd  êÓ©c  Ω~îà°ùjh
 ~≤a  ,¿ÉWöùdG  ¢VôŸ  IOÉ° e  ¢UGƒN  ≈∏Y  iƒàëj
 ¥É°ùdG  øe êôîà°ùŸG  ÖfôµdG  Ò°üY ÜöT ¿CG  âÑK
 ,É° jCG ÖfôµdG ∫hÉæJ …ODƒj Éªc .ìô≤∏d ~«L êÓY ƒg
 äÉÑcôe  ≈∏Y  …ƒàëj  ƒ¡a  º° ¡dG  §«°ûæJ  ¤EG
 øe  ¬∏©éj  É‡  ,ÚJhQÉµdGh  ,∫h~`̀ fE’Gh  ∫ƒæ«HQÉµdG
 I~©ŸGh …~ãdG ¿ÉWöS øe »≤J »àdG áª©WC’G π° aCG
 I~©ŸG  áMôb  ≈°VôŸ  ∞°Uƒj  Ée  kÉÑdÉZh  .¿ƒdƒ≤dGh
 ¿CG  Éªc ,áj~∏÷G  äÉHÉ¡àd’Gh  áæª°ùdG  ~°Vh AÉ©eC’Gh
 π° aCG  øe ¬∏©éj  U, E,A  äÉæ«eÉà«a  ≈∏Y √AGƒàMG
 kÉLÓY ¬∏©éjh ,IöûÑdG Ò¡£J ≈∏Y πª©J »àdG OGƒŸG
 Ò≤a  ¬fC’h  ,ìhô≤dGh  ìhô÷Gh  ÜÉÑ°ûdG  Ö◊  kÉª¡e
 ~©j Gòd ,¿ƒg~dGh ájQGô◊G äGô©°ùdGh äÉæ«JhÈdÉH

 .¿RƒdG π«∏≤àd áª¡ŸG ájòZC’G øe

 ájƒe~dG IQh~dG §°ûæj ôªMC’G π°üÑdG
 kÉÄaO  ÌcCG  ~°ù÷G  π©éj  ,ôªMC’G  π°üÑdG  ¿CG  ¿ƒãMÉH  ~cCG
 ¬©«£≤J  øe  ¬ŒÉædG  ´ƒe~dG  ¿CG  Éªc  ,ájƒe~dG  IQh~dG  §°ûæjh
 π°üÑdG ¿CÉH ¿ƒãMÉÑdG í°VhCG ~≤a .Ωƒª°ùdG øe º°ù÷G ¢ü∏îJ
 ¬dhÉæJ ¿CG Éªc ,¿ÉWöùdÉH ¢üî°ûdG áHÉ°UEG ™æe ≈∏Y QOÉb
 ≈Nôojh  ájƒe~dG  IQh~dG  •É°ûf  øe  ~jõj  º¶àæe  πµ°ûH
 ∫hÎ°ù«dƒµdG  ä’~©e  øe  π∏≤j  ¬fCG  Éªc  ,äÓ° ©dG
 ¿ƒãMÉÑdG  í°VhCGh  .IÒÑµdG  äÉÑLƒdG  ∫hÉæJ  ~©H
 OÉ° ŸG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  øe  øµÁ  ¬fCG
 ~æY  ∂`̀ dPh  »©«Ñ£dG  …ƒ«◊G

 ‘ ¬`̀dhÉ`̀æ`̀J ¬`̀ JQƒ`̀ °`̀ U
 .áÄ«ædG

º``ØdG á``ëFGQ ádRE’ á```Ø°Uh
 áØ°Uh ∑Éæg ,ºØdG  øe áã©ÑæŸG  íFGhôdG  øe ¢ü∏îà∏d
 Úeƒ≤J  å«M  ,πµ°ûŸG  Gòg  ≈∏Y  É«FÉ¡f  »° ≤J  ájôë°S
 ºK  ,¿ƒ°ùfÉj  á≤©∏e  É¡«dEG  ±É° j  „ƒHÉH  ≥YÓe  3  òNCÉH
 πFÉ°ùdG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ~©Hh  AÉe  ¢ShDƒc  3  ‘  ≈∏¨J

 .ΩÉjCG ~©H ¥ôØdG øjÎ°Sh É«eƒj äGôe çÓK »° ª° “

 Iô°ûÑdG IQÉ° æd á©«ÑW äÉµ°SÉe
 á©FGQh  Iö f  É¡JöûH  ¿ƒµJ  ¿CÉH  º∏–  IÉàa  πc
 ÜƒÑM  Qƒ¡X  É¡gƒ°ûJ  ~b  »àdG  Üƒ«©dG  øe  á«dÉNh
 Éªc ,É¡àdGREG Ö©°üj »àdG AGOƒ°ùdG ¢ShDhôdGh ÜÉÑ°ûdG
 Ö°SÉæŸG π◊G OÉéjEG ºàj ⁄ GPEG IÒÑc IQƒ°üH ~jGõàJ É¡fCG
 AGÈN  ∂d  Ω~≤j  á∏µ°ûŸG  √òg  øe  ¢ü∏îà∏dh  .É¡d
 ¢ü∏îàdG ≈∏Y ∑~YÉ°ùJ »àdG äÉµ°SÉŸG ¢ ©H π«ªéàdG

 ¢`̀ ShDhô`̀ dG ø`̀ e kÉ`̀«`̀FÉ`̀¡`̀f
 äÉØ°UƒH  AGOƒ`̀°`̀ù`̀dG
 kG~«©H  ,áæeBGh  á«©«ÑW
 äGö ëà°ùŸG  øY
 »`̀ à`̀ dG á``«``Ñ``£``dG
 OGƒe  ≈∏Y  …ƒà–
 ö J ~b á«FÉ«ª«c

 PEG  .∂JöûÑH
 ™àªàdG  ∂æµÁ
 á«dÉN  IöûÑH
 Üƒ«©dG  ø`̀e
 ∫Ó``̀ N ø````̀e
 öü©H  ΩÉ«≤dG
 hCG  QÉ```̀«```̀ÿG
 ‘ ¬```̀Hö```̀V

 ∫ÉN Ö«∏M á≤©∏e ™e Ò°ü©dG  Gòg Ω~îà°SGh •ÓÿG
 OQh AÉe É° jCG  ±É° j h á«©«ÑW áÁôc hCG  º°S~dG  øe
 ¬©°VƒH …ƒb ¢ùfÉéàe ¥ƒë°ùe πª©d á° «H ¢VÉ«Hh
 AÉÃ ¬∏°ùZ ºK á≤«bO 15 I~Ÿ á«eƒj IQƒ°üH IöûÑdG ≈∏Y
 ¢ùØf ∂d ≥≤– iôNCG áØ°Uh ∑Éægh .∫hõj ¿CG ¤EG ÅaGO
 §∏îH ∂dP h ,iôNCG öUÉæY ΩG~îà°SÉH øµdh áé«àædG
 ™e ìÉØàdG πN øe ¿Ééæa
 ºK  øNÉ°S  AÉ`̀ e  á≤©∏e
 ºK  ,OÈj  ¿CG  ¤EG  ¬«côJG
 É¡«∏∏Hh  áæ£b  …ö MG
 É¡H »ë°ùeGh πFÉ°ùdÉH
 πØ°SC’G  øe  ∂¡Lh
 ¢Uô◊G ™e .≈∏YC’G ¤EG
 ≈∏Y  á`̀ehG~`̀ŸG  ≈∏Y
 kGQGôµJh  kGQGôe  ∂dP
 ,Ωƒ``̀«``̀dG ∫Ó```̀N
 ¿ƒ° Z  ‘h
 á∏«∏b  ΩÉ````̀jCG
 Ú¶M Óà°S
 ¥ô``````Ø``````dG

 .∂°ùØæH

 ..∂LÉ«cÉe AGô°T πÑb

á«∏°UC’G ¬àeÓY øe …~cCÉJ
 AGÈÿG  ∂ë°üæj  ,∂JöûHh  ∂dÉªL  ≈∏Y  kÉ°UôM
 ¿C’  ∂dPh  á«∏°UC’G  êÉ«cÉŸG  ≥«MÉ°ùe  øe  ~cCÉàdÉH
 êÉ«cÉŸG  ≥«MÉ°ùŸ  áéàæŸG  äÉ°ù°SDƒŸG  øe  ~j~©dG
 ‘  É¡©«H  πÑb  ÜQÉ``ŒhCG  äGQÉÑàN’  É¡©° îJ  ⁄
 øe  ô``eC’G  Ö∏£àj  ¬`̀ fCG  AGÈ``ÿG  ôcòjh  .¥Gƒ`̀ °`̀ SC’G
 ≈∏Y  k’hCG  äGQÉÑàN’G  …ôŒ  ¿CG  ,äÉ°ù°SDƒŸG  √òg
 Éæg  ôeC’G  ≥∏©àjh  ,¿É°ùfE’G  ≈∏Y  ºK  øeh  äÉfGƒ«◊G
 päOQCG  GPEGh  .É¡©«ªL  ¢ù«dh  IõgÉ÷G  äÉéàæŸG  ¢ ©ÑH
 ™° îj ⁄ …òdG ËôµdG á«Yƒf øe …~cCÉàJ ¿CG »J~«°S
 »ãëÑJ ¿CG p∂«∏©a ,äÉfGƒ«◊G ≈∏Y QÉÑàN’G hCG áHôéà∏d
 {…CG  z  HCS  {áeÓY  πªëj  …òdG  èàæŸG  IOÉ¡°T  øY
 å«M  .zHumane Cosmetics Standard
 »àdG  I~«MƒdG  IOÉ¡°ûdG  »g  ,zHCS{  áeÓY  Èà©J

 ,¥ƒ°ùdG ‘ ´ÉÑj ¿CG ≥«MÉ°ùŸG √òg øe èàæª∏d íª°ùJ
 ôe ö ëà°ùe πc ±ÓZ ≈∏Y IOƒLƒe áeÓY »gh

 ,QÉÑàN’G  á«∏ª©H áØ∏àfl  ≥«MÉ°ùe  πª°ûjh
 äÉÁôµdG  πãe .¿ƒHÉ°üdGh

áYÉæe RÉ¡L …ƒ≤j ΩÓ¶dG »a ΩƒædG
 åëH ‘ á«µjôeC’G ÉfhõjQCG á©eÉL øe ¿ƒãMÉH ~cCG
 º°ù÷G  áë°üd  ~«Øe  ΩÓ¶dG  ‘  ΩƒædG  ¿CG  ,~j~L  »ª∏Y
 ôcP å«M .IÒÑc IQƒ°üH áYÉæŸG RÉ¡L •É°ûf ø°ùëjh
 ÚfƒJÓ«ŸG ¿ƒeôg ΩÓ¶dG ‘ RôØj º°ù÷G ¿CG  ¿ƒãMÉÑdG
 áã«ÑÿG  ¢VGôeC’G  áªLÉ¡e  ‘  É«FÉbh  GQhO  …ODƒj  …òdG

 Éªc  .äÉà°ShÈdGh  …~ãdG  ¿ÉWöùc
 êÉàfEG ¿CG ¤EG äÉ°SGQ~dG Ò°ûJ

 ÚfƒJÓ«ŸG  ¿ƒeôg
 ≥«©j  …ò````̀ dG

 ÉjÓÿG  ƒ`̀‰

 .ΩƒædG áaôZ ‘ Aƒ° dG OƒLh ™e π£©àj ~b á«fÉWöùdG
 á«∏ª©dG √òg ¿CG ¿ƒãMÉÑdG iôj ,~FGƒØdG √òg øe ÉbÓ£fGh
 IOÉØà°S’G ‘ ~YÉ°ùJ ¤É©J ¬∏dG Ég~LhCG »àdG á«©«Ñ£dG
 .¿ÉWöùdG øe áæ«©e ´GƒfCG øe ájÉbƒ∏d º∏¶ŸG π«∏dG øe
 ‘  áæ«©e  äÉfƒeôg  RGô`̀aEG  º∏¶ŸG  π«∏dG  §°ûæj  Éªch
 É° jCG  §°ûæj  QÉ¡ædG  Aƒ°V  ¿EÉa  ,º°ù÷G
 RÉ¡L …ƒ≤J iôNCG äÉfƒeôg
 º°ù÷G  »≤Jh  áYÉæŸG
 øe O~```Y ø``̀e

 .¢VGôeC’G
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äÉjQÉÑe 4 zGôØjG{ ±É≤jEG

 Ω~≤dG  Iôµd  …õ«∏‚’G  OÉ`̀–’G  ∞`̀bhCG
 z~àjÉfƒj  Î°ù°ûfÉe{  …OÉ`̀ f  öùjCG  Ò¡X

 ∑ÉÑà°T’G  ô`̀KEG  zGôØjG  ¢ùjôJÉH{  »°ùfôØdG
 ‘  Ú∏eÉ©dG  ~`̀MCG  ÚHh  ¬æ«H  ™bh  …ò`̀dG
 π«Ñb  zê~`̀jô`̀ H  OQƒØfÉà°S{  Ö©∏e
 á«∏ëŸG  ádƒ£ÑdG  ‘  Ú≤jôØdG  IGQÉÑe
 áæ÷  äÈàYGh  »°VÉŸG  πjôaCG  ‘
 …õ«∏‚’G  OÉ–’G  ‘  •ÉÑ° f’G
 Èà©j  zGô`̀Ø`̀jEG{  øY  Q~H  Ée  ¿CÉ`̀H
 ¬«∏Y ÖbÉ©j ∫hDƒ°ùe ÒZ kÉaöüJ
 ∂Ñà°TG ~b ÖYÓdG ¿Éch ¿ƒfÉ≤dG
 Ö©∏e  ‘  Ú∏eÉ©dG  ~``̀MCG  ™`̀e
 √ÉjEG  kÉª¡àe  zê~jôH  OQƒØfÉà°S{
 ,ájöüæY äGÒÑ©J ¬«dEG  ¬Lh ¬fCÉH
 •ÉÑ° f’G áæ÷ øµªàJ ⁄ Ée Gògh
 ¬àeôZh  ÖYÓdG  âØbhCÉa  ,¬JÉÑKEG  øe
 Éªc  ,Q’hO  ∞`̀dCG  22  √QG~≤e  kÉ¨∏Ñe
 ¿ƒ«∏e  33  ƒëæH  z»°ù∏°ûJ{  …OÉf  âeôZ
 áHƒ≤©dG ¿CG z~àjÉfƒj Î°ûfÉe{ ÈàYGh .Q’hO
 ¢SQ~«°S  Éªc  ,zGôØjG{  ≥ëH  kG~L  á«°SÉb"
 Ö∏£H Ω~≤àdG πÑb ä’ÉªàM’G ™«ªL …OÉædG

."QGô≤dG ±ÉæÄà°SG

..á«æ«àæLQC’G ∞ë°üdG áeP ≈∏Y

 55 `H záfƒ∏°TôH{ ≈dEGzôjƒZCG{
hQhCG ¿ƒ«∏e
 »æ«àæLQC’G  ºéædG  ¿CG  á«eÓYE’G  ôjQÉ≤àdG  ¢ ©H  äôcP

 z~jQ~e  ƒµ«à∏JCG{  …OÉf  ºLÉ¡e  zhôjƒZCG  ƒ«LÒ°S{
 záfƒ∏°TôH{  …OÉ`̀f  ¤EG  ¬≤jôW  ‘  ÊÉÑ°SE’G

 ájƒà°ûdG  ä’É≤àf’G  IÎa  ∫ÓN ,ÊÉÑ°SE’G
 "øjQÓc"  áØ«ë°U  âØ°ûch  .á∏Ñ≤ŸG

 ÚH  äÉ°VhÉØŸG  ¿CG  á«æ«àæLQC’G
 âJÉH  záfƒ∏°TôH{h  zhô`̀ jƒ`̀ ZCG{

 íÑ°ü«°S  zhôjƒZCG{  ¿CGh  ,á«¡àæe
 .πÑ≤ŸG ô¡°ûdG πFGhCG zkÉ«fƒdÉJÉc{
 IQGOEG  ¿CG  áØ«ë°üdG  äô`̀ cPh
 â≤aGh  zÊƒdÉJÉµdG{  …OÉædG
 ¬©°Vh …òdG ‹ÉŸG Ö∏£ŸG ≈∏Y
 πLCG øe z~jQ~e ƒµ«à∏JCG{ …OÉf
 »æ«àæLQC’G ¬ªLÉ¡e øY »∏îàdG

 ,hQhCG  ¿ƒ«∏e  55  ``̀ H  Q~`̀≤`̀ jh
 ∫É≤àfG  ¿ƒµ«°S  á≤Ø°üdG  â“  GPEGh

 ≈∏YCG  "ÉfGôZƒ∏ÑdG"  …OÉæd  zhôjƒZCG{
 ,Ú«æ«àæLQC’G  ÚÑYÓdG  ïjQÉJ  ‘ á≤Ø°U

 AÉæãà°SÉH  ÖY’  …CG  ºbôdG  Gòg  RhÉéàj  ⁄  PEG
 zÉeQÉH{  øe  π≤àfG  ÚM  zƒÑ°ùjôc  ¿ÉfÒg{  ºéædG

.hQhCG ¿ƒ«∏e 49 `H zƒ«°ùJ’{ ¤EG ‹É£jE’G

..∫É°üØf’G GQôb ¿CG ~©H

 Q’hO ¿ƒ«∏e 11 ™a~j z…ôæg{
á≤HÉ°ùdG ¬àLhõd

 z…Ôg  …ÒJ{  »°ùfôØdG  ºéædG  ô£°VG
 ™a~d  ÊÉÑ°SE’G  záfƒ∏°TôH{  …OÉf  ºLÉ¡e
 ±ÓÿG qπM πLCG øe ,Q’hO ¿ƒ«∏e 11 ≠∏Ñe
 ÖÑ°ùH  á≤HÉ°ùdG  ¬àLhR  ÚHh  ¬æ«H  π°UÉ◊G
 GP"  áë«Ø°U  äôcPh  .kGôNDƒe  Éª¡dÉ°üØfG
 á∏°UÉ◊G ¥Ó£dG ádCÉ°ùe ¿CG á«fÉ£jÈdG "ø°U
 AÉ`̀ jRC’G  á°VQÉYh  »°ùfôØdG  ºéædG  ÚH
 ~©H  ,AÉ¡àfÓd  É¡≤jôW  ‘  z…Ò`̀e  Ò∏c{
 ¬«æL  ÚjÓe  8  ≠∏Ñe  ™a~H  z…Ôg{  ΩÉb  ¿CG
 Aƒé∏dG  ¿hO  ,á≤HÉ°ùdG  ¬àLhõd  »æ«dÎ°SEG
 ¿CG  ôcòj  .±ÓÿG  πM  πLCG  øe  ºcÉëŸG  ¤EG
 πÑb  z…Òe  Ò∏c{  ¬àLhõH  ≈≤àdG  z…Ôg{
 ¬«a  Óãe  ÊƒjõØ∏J  ¿ÓYEG  ‘  ΩGƒYCG  á©HQCG
 ~©H  á∏Ø£H  ÉbRQh  É¡àbƒH  É£ÑJQGh  ,Éª¡«∏c
 ∫É°üØf’G GQôb Éª¡æµd ,∫hC’G Éª¡eÉY Qhôe
       .Éª¡æ«H ábÓ©dG äQƒg~J ¿CG ~©H GôNDƒe

 z»à«°S ôà°ù°ûfÉe{ øe ôî°ùj z¢ùjQƒJ{
 z∫ƒ`̀Hô`̀Ø`̀«`̀d{  …OÉ```f  º`̀LÉ`̀¡`̀e  ôî°S
 ä’hÉfi øe z¢ùjQƒJ h~fÉfÒa{ …õ«∏‚E’G
 »àdGh  IÒ`̀NC’G  z»à«°S  Î°ù«°ûfÉe{  …OÉf
 º° d hQhCG  ¿ƒ«∏e 150  ‹GƒM É¡«a ~°UQ
 ,z¢SÉ«°SÉc ôµjEG{ ÊÉÑ°SE’G ¢SQÉ◊G ¬æWGƒe
 øe  QÉÑµdG  ÚÑYÓdG  ¿CG  z¢ùjQƒJ{  O q~°Th
 øe  ÌcCG  ≈∏Y  ¿ƒãëÑj  z¢SÉ«°SÉc{  áæ«W
 Î°ù«°ûfÉe{ ≥jôa ¬°Vô©j …òdG ∫ÉŸG O qô›
 ∫ÉãeCG  QÉÑµdG  ¿ƒÑYÓdG"  :¬dƒ≤H  ,z»à«°S
 ájhôµdG  º¡JÒ°ùe ‘ ¿ƒ©°ùj  z¢SÉ«°SÉc{
 áªî° dG  ≠dÉÑŸG  øe  ºgCGh  ÌcCG  ƒg  Ée  ¤EG
 ‘  z»à«°S  Î°ù«°ûfÉe{  É¡°Vô©j  »àdG
 ¬fEÉa ∫GƒeCG øe ¢Vô©j Éª¡eh ,á«dÉ◊G IÎØdG
 ÖfÉ÷G ¥ƒa …OÉŸG  ÖfÉ÷G ™° j ájÉ¡ædG  ‘
 ôµjEG{  πãe  ¿ƒÑY’h  ,áÑ©∏dG  øe  »°VÉjôdG
 √òg ‘h IÒÑc áj~fCG  ‘ kÉehO z¿ƒfƒµ«°S

 kG~MGh  ¢ù«d  z»à«°S  Î°ù«°ûfÉe{  ¿EÉa  ádÉ◊G
 Î°ù«°ûfÉe{  πãe  ≥jôa"  :kÉØ«° e  ."É¡æe
 ¢Vhô©dG  √òg  πãÃ  ΩÉ«≤∏d  áLÉëH  z»à«°S

 ,¬«dEG  ΩÉª° f’ÉH  mÖY’  …CG  ÖZôj  ød  ’EGh
 ºéëH ôNBG mÖY’ ÚeCÉàd ¿ƒ©°ùj º¡a ∂dòd
 OƒLh  ¿ƒÑYÓdG  iô`̀j  Úëa  ,zƒ«æ«HhQ{
 ¿EÉa  ≥jôØdG  ‘  ΩƒéædG  øe  I~«L  áÑ°ùf
 ΩÉªàgG  §fi  íÑ°üj  ¬aƒØ°U  ‘  Ö©∏dG
 ™e  kÉeÉ“  ç~M  Ée  Gògh  ,ÚÑYÓdG  »bÉÑd
 ‘"  :kÉë°Vƒe  ™HÉJh  ,"z»°ù∏°ûJ{  …OÉf
 ¿ƒµj  ¿CG  z»°ù∏°ûJ{  ≈∏Y  ¿Éc  ájG~ÑdG
 øjõ«ªàe  ÚÑY’  øe  kÓeÉµàe  kÉ≤jôa
 øµj  ⁄  ∂dòd  IÒÑc  AÉª°SCG  ¿h~H  øµd
 ƒg  …òdG  ÒÑµdG  …OÉædG  âbƒdG  ∂dP  ‘

 zƒ«æjQƒe  …RƒL{  Ωh~b  ™ªa  ,¿B’G  ¬«∏Y
 ≥jôØ∏d  âª° fG  »àdG  ΩƒéædG  áÑîfh

 ¬JÈîH mÜ qQ~e øe ºq∏©àdGh πª©dÉH º¡àÑZQh
 áj~fC’G  iÈc  øe  kG~`̀MGh  z»°ù∏°ûJ{  äÉH

."öVÉ◊G âbƒdG ‘ á«HhQhC’G

..»≤ëH áÄ«°ùe äÉàa’ º¡∏ªM ºZQ

≥jôØdG »a …OƒLƒH ÖZôJ zÉehQ{ ô«gÉªL :zƒJƒe{
 zƒJƒe ƒfÉjQOCG{  ÊÉehôdG  ºéædG  ì qöU
 ¿CG  ‹É£jE’G  zÉæ«àfhQƒ«a{  …OÉ`̀f  ºLÉ¡e
 ¤EG  Ωh~≤dÉH  ¬ÑdÉW  zÉ`̀ehQ{  …OÉf  Qƒ¡ªL
 ¬≤ëH  áÄ«°ùe  äÉàa’  º¡∏ªM  ºZQ  ≥jôØdG
 Ée~©H  ∂`̀dP  AÉ`̀Lh  .»°VÉŸG  âÑ°ùdG  Ωƒ`̀j
 ∫ÓN  zÉehQ{  …OÉæd  ÒgÉª÷G  ¢ ©H  âeÉb
 IöûY  á©HGôdG  á∏MôŸG  øª°V  Ú≤jôØdG  AÉ≤d
 äÉàa’  ™aôH  ,á«dÉ£jE’G  zƒ«°ûàdÉµdG{  øe

 "h  "ƒJƒe  Éj  áæ©∏dG  ∂«∏Y"  É¡«∏Y  Öàc
 ,á¡HÉ°ûe  äGQÉÑY  I~Yh  "A»°S  πLQ  âfCG
 É¡d  äGQÉÑ©dG  √òg  ¿CG  ~≤à©j  zƒJƒe{  ¿CG  q’EG
 »eh~≤H ¿ƒÑZôj ¿Éc º¡fCÉH  ƒgh kGôNBG  kÉæ©e
 QƒeC’G  øµd  ,»°VÉŸG  ∞«°üdG  ÉehQ  ¤EG
 ±É°VCGh  ."IÒ`̀ NC’G  äÉ¶ë∏dG  ‘  ä~≤©J
 ÊCG  ºZQ"  :∫~é∏d  ÒãŸG  ÊÉehôdG  ºLÉ¡ŸG
 πÑb  ø`̀e  ¿Éé¡à°S’G  äGôaÉ°U  â«≤∏J

 ÈàYCG  ÊCG  q’EG  ,"»°ShQƒdÉ«÷G"   `dG  Qƒ¡ªL
 ÉehQ ¤EG ∫É©J ‹ ∫ƒ≤J ¬fCÉH äGôaÉ°üdG √òg
 ¿Éc  zƒJƒe{  ¿CG  ôcòdÉH  ôj~÷G  ."zƒJƒe{  Éj
 Gòg  zÉehQ{  …OÉæd  ∫É≤àf’G  øe  kG~L  kÉÑjôb
 ÓjO{  zÉæ«àfQƒ«a{  ¢ù«FQ  øµd  ,∞«°üdG
 ‘ kÉ≤FÉY GƒØbh z»∏j~fGôH{ ÜQ~ŸGh z‹Éa

.á≤Ø°üdG ΩÉ“EG

 π° aCG …õ«∏éfE’G …Qh~dG :zƒµjO{
»fÉÑ°SE’G √ô«¶f øe

 ºéædG  ìö``̀U
 zƒµjO{  ‹É¨JÈdG
 äÉ«∏ªY  ¢S~æ¡e
 …OÉ`̀ f  ‘ §`̀°`̀Sƒ`̀dG
 …õ«∏‚E’G z»°ù∏°ûJ{
  kG~`̀L  ™àªà°ùe  ¬``̀fCG
 …Qh~`̀ dG  ‘  Ö©∏dÉH
 ≈∏Y kG~cDƒe ,…õ«∏‚E’G
 äÉjQh~dG  iƒ`̀ bCG  ¬`̀fCG
 ôcPh  ,É«dÉM  á«ŸÉ©dG
 záfƒ∏°TôH{ º‚ zƒµjO{
 ™àªàe  É``̀fCG"  :≥HÉ°ùdG
 …Qh~``̀ dG  ‘  Ö©∏dÉH
 º° j  ƒ¡a  ,…õ«∏‚E’G
 ‘ Ú`̀Ñ`̀YÓ`̀dG π`̀°`̀ `̀aCG
 ±É°VCGh  ," kÉ«dÉM  ⁄É©dG
 ‘"  :‹É`̀¨`̀JÈ`̀dG  ºéædG

 øe  ™à‡  A»°T  πc  GÎ∏‚EG å``̀ «``̀ M
 PEG ,áaÉë°üdGh Ú©HÉàŸGh ÒgÉª÷Gh ±G~gC’G
 ¬Lh  πªcCG  ≈∏Y  ¬∏ª©H  Ωƒ≤j  º¡æe  πc  ¿CG
 ÚHQ~ŸGh ÚÑYÓdG ≈∏Y •ƒ¨° dG IOÉjR ¿hO

 O q~`̀°`̀Th ,"O~```̀ ÷G
 ≈∏Y á«∏jRGÈdG ∫ƒ°UC’G hP ‹É¨JÈdG ºéædG
 ÒãµH  π° aCG  …õ«∏‚E’G  …Qh~dG  Èà©j  ¬fCG
 »àdG  QƒeC’G  ‘  á°UÉN  ,ÊÉÑ°SE’G  √~f  øe

.Ö©∏dG á≤jôWh iƒà°ùŸÉH ≥∏©àJ

á«ÑgòdG IôµdG ∞«æ°üJ øe ¬HGô¨à°SG …~Ñj z…ôÑjQ{
 zï«fƒ«e ¿ôjÉH{ …OÉf ÜÉ©dCG ™fÉ°U i~HCG
 z…ÈjQ  ∂fGôa{  »°ùfôØdG  ÖîàæŸGh  ÊÉŸC’G
 ∞«æ°üJ  ‘  ÚÑYÓdG  õcGôe  øe  ¬HGô¨à°SG
 ‘  Ö`̀Y’  π° aC’  Ò`̀ NC’G  á«ÑgòdG  IôµdG
 π° aCG  kGõcôe  ≥ëà°ùj  ¬fCG  kGÒ°ûe  ,É`̀ HhQhCG
 ¬ãj~M ‘ z…ÈjQ{ QÉ°TCGh .16 `dG õcôŸG øe
 á«°ùfôØdG  á«°VÉjôdG  zÖ«µ«d{  áØ«ë°üd
 mõcôe  ≈∏Y  ¬dƒ°ü◊  πeC’G  áÑ«îH  ô©°T  ¬fCG
 ÚÑYÓdG  ∞«æ°üJ  áªFÉb  ‘  kÉ«Ñ°ùf  mô qNCÉàe
 º°SƒŸG  ¬e q~b  …òdG  ‹É©dG  iƒà°ùŸÉH  áfQÉ≤e
 ,zï«fƒ«e  ¿ôjÉH{  ÊÉ`̀ŸC’G  ¬jOÉf  ™e  »°VÉŸG

 ¬HGô¨à°SG  øY  »°ùfôØdG  ÖYÓdG  ∞°ûch
 ¬Ø«æ°üJ øY kGÒãc π≤j ‹É◊G ¬Ø«æ°üJ ¿ƒc
 …CG  ≥«≤ëàH  íéæj  ⁄  ¬fCG  øe  ºZôdÉH  ≥HÉ°ùdG
 ‘"  :¬dƒ≤H  ,É«∏«°Sôe ≥HÉ°ùdG  ¬≤jôa ™e Ö≤d
 »Ø«æ°üJ  øe  πeCG  áÑ«îH  äô©°T  ~≤d  ™bGƒdG
 kGõcôe ≥ëà°SCG  âæc ÊCÉH ~≤àYCGh º°SƒŸG Gòg
 »°VÉŸG  ΩÉ©dG"  :kÉØ«° e  ."16`dG  øe  π° aCG
 ô¡°TCG  áà°S  âÑ©d  å«M  ™HÉ°ùdG  õcôŸÉH  âÄL
 iôNC’G â°ùdG ô¡°TC’Gh zÉ«∏«°Sôe{ ≥jôa ™e
 øe  ø qµ“CG  ⁄  »ææµd  zï«fƒ«e  ¿ôjÉH{  ™e
 øµd"  ™HÉJh  ,"Ú≤jôØdG  ™e  Ö≤d  …CG  ≥«≤–

 mº°Sƒe  ~©H  16`dG  õcôŸG  ¤EG  â©LGôJ  ¿B’G
 zï«fƒ«e ¿ôjÉH{ ≥jôa ™e ¢ù«jÉ≤ŸG πµH íLÉf
 Éªc É«fÉŸCG ¢SCÉch ÊÉŸC’G …Qh~dÉH Éfõa å«M
 ¢SCÉc ádƒ£Ñd »FÉ¡ædG ∞°üf Qh~dG ¤EG Éæ∏°Uh
 õFGƒ÷G ¢ ©H ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,»HhQhC’G OÉ–’G
 ÊÉŸC’G …Qh~dG ‘ ÖY’ π° aCÉc á«°üî°ûdG
 õ«cÎdGh  ôeC’G  πqÑ≤J  ∂«∏Y  ájÉ¡ædG  ‘  øµd

."~j~L øe ∂≤jôa ™e π° aC’G Ë~≤J ≈∏Y

 »a z¿ƒ°SQ’{
 ≈dEG ¬≤jôW
zÓ«a ¿ƒà°SCG{

 …~`̀æ`̀ ∏`̀à`̀µ`̀ °`̀S’G ÜQ~`````̀ ŸG È```Y
 …OÉæd  »æØdG  ôj~ŸG  zπ«fhCG  øJQÉe{
 øY …õ``̀«``̀∏``̀‚E’G zÓ``«``a ¿ƒ``̀à``̀°``̀SCG{
 áj~jƒ°ùdG  IQƒ£°SC’G  º°V  ‘  ¬∏eCG
 IÎa  ‘  ≥jôØ∏d  z¿ƒ°SQ’  ∂jÔg{
 ôcPh  .á∏Ñ≤ŸG  ájƒà°ûdG  ä’É≤àf’G
 IQGOE’G  â¨∏HCG  ~≤d"  :zπ«fhCG  øJQÉe{
 ÚªLÉ¡e  ¤EG  ≥`̀ jô`̀ Ø`̀ dG  á`̀ LÉ`̀ ë`̀ H
 …~jƒ°ùdG  º°SCG  º¡d  âMôWh  O~`̀L
 ,äGQÉ«ÿG  ~MCÉc  z¿ƒ°SQ’  ∂jÔg{
 ~YÉ°ùà°S  IÈN  øe  ™àªàj  ÉŸ  kGô¶f
 ±É°VCGh  ,"á∏Ñ≤ŸG  IÎØdG  ‘  ≥jôØdG
 ¿GQÉ«N  ∑Éæg"  :…~æ∏àµ°S’G  ÜQ~ŸG
 ƒgh  z¿ƒ°SQ’{  ™e  ~bÉ©àdG  É qeCG  »eÉeCG
 º‚ z»µ°ù«g{ ™e ~bÉ©àdG hCG ÜôbC’G
 áØc  ¤EG  oπ«eCG  »æµd  ,z¿É¨jh{  …OÉ`̀f
 á«æØdG  ¬JÉ«fÉµeEG  ÖÑ°ùH  z¿ƒ°SQ’{
 ¢VÉN  z¿ƒ°SQ’{  ¿CG  ôcòj  ."á©FGôdG
 áj~fCG  ø`̀e  á«aGÎMG  ÜQÉ`̀ Œ  I~`̀Y
 ÊÉÑ°SE’G  záfƒ∏°TôH{  ∫ÉãeCG  IÒÑc
 …õ«∏‚E’G  z~àjÉfƒj  Î°ù°ûfÉe{h

.…~æ∏àµ°S’G z∂«à∏«°S{h
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"اأ�سمهان"  م�سل�سل  اأ�سداء  لزالت 
الذى عر�ص فى رم�سان املا�سى 
�سقيقها  ابن  اأعلن  حيث  م�ستمرة 
طرح  عن  الأطر�ص  في�سل  الأمري 
ن�سخة اإلكرتونية من كتاب "ق�سة 
 1960 عام  �سدر  الذى  اأ�سمهان" 
برواية  اخلا�سة  مذكراتها  و�سم 
الأطر�ص  فوؤاد  الأمري  �سقيقها 
وحترير ال�سحفى الراحل فوميل 

لبيب.
على  الأطر�ص  في�سل  وكتب 
املجموعة الربيدية التى اأن�ساأها 
املوقع  على  اأ�سمهان  با�سم 
قائال  بوك"  "في�ص  الإجتماعى 
"كنت قد وعدتكم منذ فرتة باأنى 
كتبه  الذى  الكتاب  بن�رص  �ساأقوم 
�سقيقته  عن  الطر�ص  فوؤاد  والدى 
الأطر�ص  اأمال  الراحلة  الوحيدة 
باإ�سم  جميعا  نعرفها  التى 
ن�رص  ما  بع�ص  على  ردا  اأ�سمهان 
عنها من اأكاذيب وما اأثري حولها 

من �سائعات".
هذا  نهاية  قبل  "�ساأعيد  وتابع 
و�سيطرح  الكتاب  ن�رص  العام 
منى  كمحاولة  الأ�سواق  فى 
التى  ال�سورة اخلاطئة  لت�سحيح 
اأ�سمهان ب�سبب  النا�ص عن  كونها 

امل�سل�سل الذى حمل ا�سمها".
امل�ساركني  خماطبا  واأ�ساف 

"لكنى  الربيدية  املجموعة  فى 
يطلع  من  اأول  تكونوا  اأن  اأردتكم 
اأكرث  لأنكم  الكتاب  هذا  على 
باأ�سمهان  واهتماما  حبا  النا�ص 
واأكرث النا�ص حر�سا على معرفة 
ولأن  الق�سرية  حياتها  تفا�سيل 
ولهذا  عندى  خا�سة  مكانة  لكم 
هذا  بقراءة  النا�ص  اأوىل  فاأنتم 

الكتاب قبل غريكم".
باإتاحة  بالفعل  الأطر�ص  وقام 
والده  كتبها  التى  الكتاب  مقدمة 
ووعد  املجموعة  لأع�ساء  بنف�سه 
باإتاحة باقى ف�سوله على اأجزاء 

فى اأيام تالية.

فى  الأطر�ص  فوؤاد  الأمري  وكتب 
املقدمة الطويلة اأنه "كان ملواقف 
وفاة  بعد  ال�سحفيني  من  عديد 
اأمال الأطر�ص  �سقيقتى املرحومة 
من  اأذاعوا  ما  واإذاعة  "اأ�سمهان" 
عن  اأ�ساعوا  ما  واإ�ساعة  اأمرها 
املدمرة  املواقف  من  �سريتها 
ت�سويه  فى  ال�سوء  بالغ  اأثر 
وذكر  �سريتها  وتلويث  اأعمالها 
اأو  اأ�سياء ملفقة من ن�سج اخليال 
فى  الطمع  اأو  الكراهية  اأو  احلقد 
الك�سب عن طريق التعر�ص لذوى 

املواهب".

 رويدا عطية يف اجلزائر لحياء برنامج احلان و�سبابفيصل األطرش: أمسهان ليست عميلة

�سافرت املطربة رويدا عطية 
حلقة  لإحياء  اجلزائر  اىل 
"اأحلان  برنامج  من  خا�سة 
باملواهب  اخلا�ص  و�سباب" 

الغنائية اجلديدة.
 هذا وقد اأنهت رويدا ت�سجيل 
منها  عدة،  جديدة  اأغنيات 
بعنوان  اللبنانية  باللهجة 
"بال حب" من كلمات واأحلان 
وتوزيع  الأيوين،  مازن 
وتنوي  الأ�سعد،  نا�رص 
ت�سويرها فيديو كليب، على 

اجلديد. وحتيي  الغنائي  األبومها  لحقًا يف  الأغنية  ت�سدر  اأن 
عيد  ملنا�سبة  و�سورية  والأردن  دبي  بني  حفالت  �سل�سلة  رويدا 

الأ�سحى املبارك.

 حليمة ب�سيافة �لقذ�يف 

جمال  ملكة  قالت 
العالميات العرب حليمة 
"الرئي�ص  اأن  بولند 
القذايف  معمر  الليبي 
اىل  حتياته  حملها 
خالل  الكويتي  ال�سعب 
التي  الر�سمية  الزيارة 
ليبيا".  اإىل  بها  قامت 
"القذايف  اأن  وذكرت 
كاإعالمية  بتميزها  ا�ساد 
جناحها  اثبتت  خليجية 

وتاألقها ومثلت اعالم بلدها".
ا�سبوعًا  ا�ستغرقت  زوجها  برفقة  ليبيا  اىل  حليمة  زيارة   
وتوىل ترتيبها مركز اجلمار العالمي، وقامت خاللها بزيارة 
العمة  الهيئة  اأمني  ا�ستقبالها  يف  وكان  الليبي،  التلفزيون 
لالإذاعات اجلماهريية العظمى عبدالله من�سور، كما ا�ستقبلها 

وزير الثقافة والعالم نوري احلميدي يف مكتبه.
 وقدم رئي�ص اكادميية الدرا�سات العليا الدكتور �سالح ابراهيم 
طالب  بني  جمعها  لقاء  خالل  الكادميية  درع  بولند  حلليمة 
الكبرية  �سعادتها  عن  حليمة  واعربت  الكادميية.  وطالبات 
من  الرائعة  ال�ست�سافة  و�سكرت  الليبي  للتعرف على اجلمهور 
اأنها الزيارة الأوىل لهذا البلد العزيز، ح�سب  ليبيا خ�سو�سًا 

قولها.

 تامر:كنت �أعيل �أ�سرة كبرية و�أنا يف �لتا�سعة
 من عمري و��سطررت للعمل بائعًا

املطرب  نفى   
تامر  امل�رصي 
التهامات  ح�سني 
اإنه  تقول  التي 
احلفالت  ي�ستغّل 
للدعاية  اخلريية 
"مل  وقال  لنف�سه، 
اأولد ويف فمي ملعقة 
كنت  بل  ذهب،  من 
كبرية  اأ�رصة  اأعيل 
واأنا يف التا�سعة من 
وا�سطررت  عمري 
للعمل بائعًا وعاماًل 

مبعاناة  اأ�سعر  التجربة  هذه  فجعلتني  طفولتي،  يف  ب�سيطًا 
الآخرين. ثم ملاذا اأقوم بالدعاية لنف�سي من خالل عمل خريي 
فيما تتوافر ماليني الطرق للدعاية؟".كما نفى تامر، حقيقة ما 
تردد اأخريًا عن رف�سه حملة دعائية ل�رصكة مياه غازية حتى ل 

ُيتهم بتقليد حماقي.

قررت �رصكات الإنتاج الفني طرح 
الغناء  جنوم  بع�ص  األبومات 
الأول  دي�سمرب/كانون  �سهر  خالل 
طرح  بع�سها  وف�سل  اجلاري، 
عيد  بدء  مع  الألبومات  هذه 
الأ�سحى حتديدا، يف حني قررت 
راأ�ص  اإىل  منه  الهروب  اأخرى 
ال�سنة، نظرا لتقارب مو�سمي عيد 

الأ�سحى، وراأ�ص ال�سنة معا.
"امل�رصي  �سحيفة  ذكرت  فقد 
 7 الأحد  ال�سادرة  اليوم" 
دي�سمرب/كانون الأول احلايل اأنه 
مع  احلالين  عا�سي  تعاقد  برغم 
واحد  �سهر  منذ  »روتانا«  �رصكة 
األبومه  طرح  قرر  اأنه  اإل  فقط؛ 
اجلديد »ميكن« مع اأول اأيام عيد 
اأغنية،   ١٤ ي�سم  الذي  الأ�سحى، 
من  كبري  عدد  مع  تعاون خاللها 
من  وامللحنني  الأغاين  كتاب 
حلن  كما  خمتلفة،  عربية  بلدان 
عا�سي ٥ اأغنيات من الألبوم الذي 
يقدم فيه اأغنيتني دويتو، الأوىل 
رويدة  مع  ال�سوق«  »�سحراء  هي 
مع  »راجعلي«  والثانية  عطية، 

�سيماء.
يف ال�سياق نف�سه، ا�ستقر املنتج 
اأحمد الد�سوقي على عيد الأ�سحى 
اجلديد  »جنات«  األبوم  لطرح 
بداية  مع  ت�سجيله  بداأت  الذي 
�سهر رم�سان املا�سي، وي�سم ١٠ 

اأغنيات منها »حبيبي على نياته« 
التي �سورتها وعر�ستها القنوات 

الف�سائية منذ فرتة.
تطرح  العيد،  اأيام  انتهاء  وبعد 
 « األبومها  النور  عبد  �سريين 
اأغنيات  ي�سم  الذي  ليايل احلب« 
لبنانية وم�رصية، بالإ�سافة اإىل 
مقاطع تغنيها باللغة الفرن�سية، 
احلب  »ليايل  اأغنية  �سورت  كما 
يف لبنان«، وقد اختارت �سريين 
الألبوم  لطرح  دي�سمرب  �سهر 
ليتزامن مع عر�ص فيلم »رم�سان 
حمودة«  العلمني  اأبو  مربوك 
ملحمد هنيدي الذي ت�سارك فيه.

ف�سل  يعود  عامني،  غياب  وبعد 
ا�سم  يحمل  جديد  باألبوم  �ساكر 
»ف�سل �ساكر ٢٠٠٩« ليطرح يف �سهر 
دي�سمرب. الألبوم ي�سم ٦ اأغنيات 

خلف  نبيل  تاأليف  من 
هي: »يا ليل يا عني«، 
احلبيب«،  و»قلب 
عنك«،  و»اأ�ساأل 
الطفولة«،  و»اأحالم 
م  بخاف  و»ع�سان 
الف�سل«، و»حوا واآدم«، 
اأغنيتني  اإىل  بالإ�سافة 
حجاب،  �سيد  تاأليف 

وفوؤاد حداد.
كما اختار ه�سام عبا�ص 
اجلديد  األبومه  طرح 
»تاعب قلبي« مع مو�سم 
و�سوف  ال�سنة،  راأ�ص 
ي�سور اأغنية منه يف اإحدى الدول 

الأوروبية.
�رصكة  قررت  جهتها،  ومن 
»روتانا« طرح األبوم عمرو دياب 
يوم ٢٤ دي�سمرب، و�سيلتقي عمرو 
على  لالتفاق  الهندي  �سامل  مع 

خطة الدعاية.
»روتانا«  �رصكة  تطرح  كما 
وي�سم  م�رصي«،  »رميك�ص  األبوم 
م�رصيني  ملطربني  اأغنية   ٢٤
متعاقدين مع ال�رصكة.. وتكتفي 
�رصكة »عامل الفن« بطرح األبومني 
للمطربة  تاين«  »عمري  الأول: 
منه  �سورت  التي  حريري  مي 
تاين«  »عمري  هي:  اأغنيات،   ٣

و»اأ�سبوع« و»تعاىل نرق�ص«.

 �ألبوم عا�سي ي�سدر خالل �لعيد و�ألبوم
 �سريين بعده وعمرو قبل ر�أ�س �ل�سنة باأيام
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�سائعات  موؤخرا  انت�رصت  بعدما 
الكبرية  النجمة  دخول  توؤكد 
العناية  غرفة  اأمني  مريفت 
بجلطة  اإ�سابتها  نتيجة  املركزة 
الإعالم  �سبكة  حاولت  مفاجئة، 
بها  الت�سال  "حميط"  العربية 
كان  املحمول  تليفونها  ولكن 
مما  اخلدمة  نطاق  خارج  دائما 
و�رصعة  ال�سائعة  حجم  من  زاد 

انت�سارها.
"حميط"  �سارعت  الفور  وعلي 
ال�ساب  بالفنان  بالت�سال 
منة  اإبنتها  زوج  رمزي  �رصيف 
الله  ملعرفة حقيقة الأمر، نفي 
اأن  موؤكدا  تردد  ما  كل  �رصيف 

حماته بخري.
واأو�سح �رصيف اأن الفنانة الكبرية  
ملدة  امل�ست�سفي  دخلت  بالفعل 
بعدما  وذلك  فقط  واحد  يوم 
�سعرت بهبوط حاد ودوخة ولكنها 
اأجري  بعدما  امل�ست�سفي  غادرت 
الفحو�سات  بع�ص  لها  الأطباء 

لالطمئنان على �سحتها.
فوجئ  اأنه  اإيل  �رصيف  واأ�سار 
التي  الت�سالت  من  بالعديد 
توؤكد دخول مريفت اأمني العناية 
العديد  هناك  اأن  موؤكدا  املركزة 
من ال�سحف واملواقع اللكرتونية 

الأمر  هذا  ت�سخيم  وراء  كانت 
من  اأب�سط  املو�سوع  اأن  حني  يف 

ذلك.
 من جهته  اأكد د. ح�سام احل�رصي 
الطبيب املعالج للنجمة مريفت 
لها  ال�سحية  احلالة  اأن  اأمني 
باتت م�ستقرة، واأن جميع وظائف 
ال�سغط  اأن  كما  �سليمة،  القلب 
اأي م�ساكل، وكل  ور�سم املخ بال 
بارتفاع  اأ�سيبت  اأنها  حدث  ما 
بالدم  ال�سكر  ن�سبة  يف  مفاجئ 
الأدوية  بع�ص  لتاأثري  نتيجة 

لبد  كان  لذلك  تتناولها،  التي 
الفحو�سات  بع�ص  اإجراء  من 
الطبيبة لالطمئنان وهذا ما حدث 

بالفعل.
اأكرث  اأنه تردد  اإيل  الإ�سارة  جتدر 
مريفت  مر�ص  حول  �سائعة  من 
فقد  الأخرية  الفرتة  خالل  اأمني 
ردد البع�ص وجود جلطة مفاجئة 
واأ�ساع البع�ص الآخر وجود نزيف 

باملخ.
الكبرية  للنجمة  نتمنى  ونحن 

دوام ال�سحة وال�سالمة.

 بعد �سائعة ��سابتها بنزيف يف �ملخ
شريف رمزي يكشف حقيقة مرض مريفت أمني

عودة �حللفاوي لل�سينما مع "�ل�سفاح"

�سعد  اختاراملخرج 
الفنان  هنداوي 
احللفاوي  نبيل 
فيلم  يف  لي�سارك 
"ال�سفاح " مع النجم 
هاين �سالمة ونيكول 

�سابا
هنداوي  ويقول 
مبوافقة  �سعيد  :اأنه 
احللفاوي  الفنان 
معه  العمل  علي 
و�سفا اياه انه فنان 
ميتلك اأدوات خمتلفة 

�سيكون  اأنه  واأنه علي يقني  الكامريا  اأمام  اإح�سا�ص عال  ولديه 
اإ�سافة للعمل الفني..

عطية  ال�سيناريو  وكتب  اال�ساوي  خالد  الفنان  الق�سة  وكتب 
دردري ..وتدور احداثه عن جرمية حقيقية وقعت احداثها يف 

املعادي.

�سرقة منزل ن�سري �سمة يف �لقاهرة

ن�سري  الفنان  اتهم 
خادمته  �سمة 
اجلن�سية  النيجرية 
جموهرات  ب�رصقة 
ذهبية ومبلغ 3اآلف 
�سقته  من  جنيه 

بالدقي.
وحرر �سدها ببالغا 
اجليزة  نيابة  اأمام 
خادمته  اأن  فيه  اأكد 
تعمل لديه منذ �سهر 
وقامت ب�رصقة �سقته 

طوال فرتة اإقامتها حيث �سك يف اختفاء بع�ص الأ�سياء الثمينة 
وملا قام بتفتي�ص مالب�سها عرث على امل�رصوقات، القت ال�رصطة 
القب�ص على اخلادمة وجاري التحقيق معها حاليا حيث اأمرت 
التحقيقات، بح�سب �سحيفة  اأيام على ذمة   4 النيابة بحب�سها 

"الأخبار" امل�رصية.

قر��سنة �الفالم ير�سدون مليون جنيه لـ "دكان �سحاته "

خالد  املخرج  ا�سدر 
ل�رصة  فرمانا  يو�سف 
�سحاته"  دكان   " فيلم 
من فنانني وفنيني بعدم 
املوبايل  اجهزة  حمل 
اثناء  بهم  اخلا�سة 
ل  حتى  الفيلم  م�ساهد 
من  ال�سور  التقاط  يتم 
توزيعها  ويتم  خاللها 
خ�سو�سا  بالبلوتوث، 
متت  اأفالما  هناك  اأن 
�رصقتها بهذه الطريقة.
يو�سف  خالد  طلب  وقد 
املنتجه  ال�رصكة  من 
بحرا�سة  ال�ستعانة 

يتم  التي  اخلام  ال�رصائط  وعلى  الت�سوير  مواقع  على  م�سددة 
الت�سجيل عليها خا�سة بعد ان علم من بع�ص امل�سادر ان قرا�سنة 
الفالم ر�سدوا اكرث من مليون جنيه م�رصي ملن ي�ستطع احل�سول 

على ن�سخة من الفيلم اأثناء عمليتي املونتاج اأو التحمي�ص.
امل�ساهد  من  عدد  يو�سف  خالد  ي�سور  الخر  اجلانب  علي 
اأربعة  ملدة  بالقاهرة  املقطم  ه�سبة  فوق  للفيلم  اخلارجية 

اأيام، لتبداأ بعدها عملية املونتاج والتحمي�ص.

يتفرغ املخرج حامت علي حاليا 
للفيلم  الرئي�سي  الديكور  لبناء 
مب�رص، بعد ما ا�ستقر مع ال�رصكة 
بت�سوير  البدء  على  املنتجة 
فيلمه اجلديد، "حممد علي با�سا" 
منت�سف فرباير من العام املقبل 
يف  يتمثل  الذي  الديكور  وهذا 
ي�رصف  الذي  علي  حممد  قلعة 
على بنائه مهند�ص الديكور عادل 
معه  يتعاون  املغربي، يف حني 
بداأ  كما  الت�سوير  مدير  "جمدد" 
م�سميم املالب�ص امل�رصي حممود 

مربوك.
انتهي من حتديد  اإنه  واكد حامت 
يف  اخلارجي  الت�سوير  اأماكن 
عن  اف�سح  كما  و�سورية،  م�رص 
النجوم الذي انتهي من تر�سحهم 
ال�سوري  الفنان  منهم  الفيلم  يف 
"اإبراهيم  دور  يف  �سليمان  جمال 

وغادة  لبلبة  "والفنانتان  با�سا 
عبد الرازق التي جت�سد دور زوجة 
با�سا ويوا�سل حاليا  حممد علي 
اإختيار باقي اأبطال الفيلم..الذي 
ويقوم  جابر  د.ملي�ص  كتبته 

يحيى  النجم  فيه  البطولة  بدور 
طويلة  �سنوات  بعد  الفخراين 
بال�سينما  العمل  عن  التوقف  من 

والتفرغ للتلفزيون.

حامت علي يشرف علي بناء قصر حممد علي باشا

�عالن عن فقد�ن جو�ز �سفر
LOST A LEBANESE PASSPORT

 NAME  :  almaza ali elsaleh
TELL # :646  420 6444

ISSUED FORM BEIRUT
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ذكر م�سدر ق�سائي اأردين ان 
الكربى  اجلنايات  حمكمة 
حكمت على رجل بال�سجن 
�سبع �سنوات ون�سف لقتله 
ا�سبوعني  بعد  اخيه  ابنة 
تطهري  بداعي  زواجها  من 

�رصف العائلة .

وقال امل�سدر ان املحكمة 
خف�ست احلكم من 15 عاما 
ون�سف  �سنوات  �سبع  اىل 
بعد تنازل عائلة ال�سحية 

عن احلق ال�سخ�سي.

العام  اىل  احلادث  يعود 
عم  اطلق  حني  املا�سي 
�ست  عاما"   42" الفتاة 
راأ�ص  على  ر�سا�سات 

منطقة  يف  عاما"   22" ال�سحية 
انها تزوجت  ديرعال بعد ان علم 
بها  تربطه  كانت  الذي  ال�سخ�ص 

عالقة غري �رصعية.

التحقيق  من  مقرب  م�سدر  وقال 
"كان لدى عائلة الفتاة قبل ا�سهر 
عالقة  حول  �سكوك  احلادثة  من 
قريتهم  من  ب�سخ�ص  تربطها 
ذلك  اهل  زيارة  اىل  مادفعهم 
ال�ساب طالبني ان يتم تزويجهما 

لنهاء تلك ال�سكوك".

وا�ساف رغم ان الزواج مت ال ان 
بالر�سى  ت�سعر  مل  الفتاة  عائلة 
الفتاة  دفع  ما  بقتلها  وهددت 
اعمامها  �سد  �سكوى  لتقدمي 
وتابع  املحافظ.  لدى  والعائلة 
زارها  الفتاة  والد  ان  امل�سدر 
تلك  با�سقاط  واقنعها  بعد  فيما 
ال�سكوى لحتواء امل�سكلة وتفادي 

اي ت�سعيد فوافقت على طلبه .

توجهت  التايل  اليوم  يف  وتابع 

مكتب  اىل  ال�سحية 
والدها  مع  املحافظ 
ل�سقاط  وزوجها 
ال�سكوى وقبل دخولها 
اخذها  املكتب  اىل 
طريق  اىل  والدها 
كان  حيث  جانبي 
بانتظارها.  اعمامها 
يف  انه  امل�سدر  وقال 
�سحب  الثناء  تلك 
م�سد�سه  اعمامها  احد 
عليها  النار  واطلق 
تاأكد  حتى  مرات  عدة 
من انها فارقت احلياة 
ال�رصطة  رجال  مادفع 
الذين يحر�سون مكتب 
املحافظ اىل اعتقالهم 

جميعا .

واعرتف عم ال�سحية امام املدعي 
العام بانه قتل ابنة اخيه لتطهري 
�رصف العائلة مدعيا انه علم قبل 
يوم واحد من احلادث بان اهلها 
غري  عالقة  لخفاء  زوجوها 
بزوجها  تربطها  كانت  �رصعية 
قبل الزواج . وقال انه كان �ساأل 
ال�سحية عن هذه العالقة فاأجابته 
انها حرة وتفعل ما يحلو لها وان 
ذلك لي�ص من �ساأنه لذلك ا�ستاط 

غ�سبا ما دفعه لقتلها .

وحماكم25 وحماكمجرائم  جرائم 

من  ال�سعودية  ال�رصطة  متكنت   :
�سيدة  يهدد  �ساب  على  القب�ص 
باخل�سوع لرغباته او ن�رص�سوتها 
على النرتنت. جاء ذلك بعد ان 
اأبلغ زوج ال�سيدة مبنطقة الأح�ساء 
والنهى  باملعروف  الأمر  هيئة 
زوجته  تعر�ص  عن  املنكر  عن 
اأ�سهرا  ا�ستمر  �ساب  من  لالبتزاز 
فى تهديدها. واو�سحت ال�رصطة 
عن  زوجها  اأبلغت  ال�سيدة  باأن 
لها  وتهديده  لها  ال�ساب  ابتزاز 
بن�رص مقاطع �سوتية بينهما على 
تدمري  بني  وخريها  الإنرتنت 
خ�سوعها  اأو  الزوجية  حياتها 
الهيئة  اأن  واأ�ساف  لرغباته، 
لال�ستجابة  ال�سيدة  مع  ن�سقت 
اأحد  يف  مبقابلتها  ال�ساب  لطلب 
هناك  عليه  قب�ص  حيث  الأ�سواق 
املعنية  اجلهات  اإىل  واأحيل 
هذا  معه.  التحقيق  وموا�سلة 
بال�سافة اىل تعر�ص فتاة اخرى 
ملثل هذا التهديد مبنطقة عرعر.

"الوطن"  لـ  جلريدة  ووفقا 
من  ال�سعودية  ال�رصطة  متكنت 
احل�سول على الُن�سخ الأ�سلية من 
�سجلها  التي  ال�سوتية  املقاطع 

ال�ساب وهدد بها ال�سيدة وكل ما 
الإجراءات  واتخذت  بها  يتعلق 
تكفل  التي  الالزمة  الحتياطية 
مرة  لفعلته  اجلاين  عودة  عدم 
اأخرى. وفى منطقة عرعر متكنت 
على  القب�ص  القاء  من  ال�رصطة 
�ساب ا�ستطاع ا�ستدراج فتاة واخذ 
�سور خمتلفة لها وهددها موؤخرا 
ن�رص  او  لرغباته  بالن�سياع  اما 

هذه ال�سور على النرتنت .

وفى ق�سية اأخرى مت القب�ص على 
�ساب من الريا�ص لبتزازه حدثًا 

قية  ل�رص با
تعرف  اأن  بعد 
عليه عن طريق 
�سبكة الإنرتنت 
يف  و�سوره 
خملة  اأو�ساع 
يف  بداأ  ثم 
مقابل  ابتزازه 
مالية  مبالغ 
�ساذة  ورغبات 
تلك  ن�رص  اأو 
على  ال�سور 
�سهري  موقع 
على الإنرتنت. 
من  احلدث 
اأبلغ  جانبه 
الهيئة عن الواقعة وتزامن البالغ 
ملقابلة  ال�ساب  من  دعوات  مع 
الهيئة  معه  فن�سقت  احلدث، 
وطلبت منه تاأكيد ح�سور ال�ساب 
اإىل اخلرب واإح�سار جميع ال�سور 
مالية  مبالغ  مقابل  تخ�سه  التي 
وال�ستجابة لكل طلباته وبالفعل 
ح�رص ال�ساب، لكن دون اأن يجلب 
القب�ص  مت  حيث  ال�سور،  معه 
عليه واإحالته اإىل هيئة التحقيق 

والدعاء العام باخلرب .

�أملاين يقتل زوجته و�بنيه ثم ينتحر

عائلية  ماأ�ساة  يف 
يف  وقعت  مفزعة 
اأملانيا الليلة قبل 
قتل  املا�سية، 
38عاما(   ( رجل 
زوجته وجنليه ثم 

انتحر.
م�سادر  وقالت 
يف  العام  الدعاء 
مون�سرت  مدينة 
اخلمي�ص  اأم�ص 
بعث  الرجل  اإن 
ق�سرية  بر�سالة 
هاتفه  عرب 

حدوث  من  فيها  يحذرهم  احلادث  قبل  عائلته  لفراد  املحمول 
"كارثة" ويدعوهم للح�سور اإىل منزله.

جثة  على  احلادث  مكان  اإىل  و�سلوا  عندما  الرجل  اأقارب  وعرث 
39عاما( يف ردهة املنزل وبعد فرتة اكت�سفت ال�رصطة   ( الزوجة 
جثتي ال�سبيني )�سبعة و 15عاما( يف الطابق العلوي من املنزل 

ومعهما جثة الب.
وترجح ال�رصطة وجود "اأ�سباب �سخ�سية" وراء احلادث.

عن  فيه  يعرب  الرتكية  باللغة  كتب  وداع  خطاب  الرجل  وترك 
رغبته يف اأن يدفن يف تركيا.

وعرثت ال�رصطة بجانب جثة الب على ال�سالح الذي ا�ستخدمه على 
الرجح يف تنفيذ جرميته.

ل�س من�ساوي ير�سل تعوي�سا
 ل�ساحب در�جة �سرقها قبل 25 عاما

دراجة  �رصق  رجل  اأر�سل 
يف  �سغري  حُمرك  ذات 
عاما   25 قبل  النم�سا 
التوقيع  ُمغفل  خطابا 
يعرتف  ال�رصطة  اىل 
واأرفق  بجرميته  فيه 
يورو   1400 باخلطاب 
)1769 دولرا( كتعوي�ص 

ل�سحيته.

وقالت ال�رصطة يف بيان 
العالم  و�سائل  ن�رصته 

النم�ساوية يوم الربعاء ان الرجل كتب يف ر�سالته "يف ذلك الوقت 
مل يكن عندي اأي فكرة عن النطاق واملادي وغري املادي ملثل هذه 

اجلرمية رمبا لفتقاري اىل الن�سج اآنذاك."
�ساحب  على  العثور  من  ال�رصطة  تتمكن  مل  اذا  انه  الرجل  وقال 
باملبلغ  التربع  فيمكنها  التعوي�ص  لتعطيه  ال�سابق  الدراجة 

ملوؤ�س�سة اجتماعية حملية.

�الحتاد �الأوروبي يالحق جمرمي �النرتنت

الحتاد  خطة  من  جزءا  بعد  عن  الكمبيوتر  اأجهزة  تفتي�ص  ي�سكل 
الأوروبي ملكافحة جرائم النرتنت.

على  للق�ساء  خطوات  لالحتاد  اخلم�سية  العمل  خطة  و�ست�سمل 
الأجهزة  عدد  ويف  اللكرتونية  ال�رصقة  يف  املطردة  الزيادة 
من  ذلك  وغري  فيها  املرغوب  الر�سائل غري  ن�رص  امل�ستخدمة يف 

الربامج اخلبيثة. 
ال�رصطة  قوات  بني  املعلومات  تبادل  اخلطة  �ست�سجع  كما 

اللكرتونية ملالحقة ومقا�ساة املجرمني. 
و�ستن�سق هذه القوات املعروفة با�سم يوروبول عملها ال�ستق�سائي، 

كما �ستوجه حتذيرات حول موجات اجلرمية اللكرتونية. 
يف  الأوروبي  الحتاد  وزراء  بدعم  اخلم�سية  اخلطة  حظيت  وقد 
اجتماع تقرر فيه اأي�سا منح يوروبول مبلغ 300 األف يورو لتن�سئ 
الأخطار  حول  حتذيرات  واإ�سدار  الإجرام  تقارير  لتجميع  جهازا 

املحدقة. 

السجن 7 سنوات ألردني قتل ابنة شقيقه 
دفاعا عن الشرف

سعودى يبتز النساء باالنرتنت
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�سفاتك من �سهر ميالدكقصة املنعطف

�أ�سياء تافهة ولكنها حتدث بالفعل

يف  الطرق  اإحدى  يف  كان  انه  روى 
"لفة"  اأو  حاد  "منعطف"  الربية 
تكرث فيه اأو فيها احلوادث، خا�سة 
خروج ال�سيارات عن الطريق ب�سبب 
احلادة  والزاوية  والغفلة  ال�رصعة 

يف الإنعطاف.

وذات يوم �سادف وجود رجل "ذكي" 
يف  وانقدحت  الظاهرة  هذه  در�ص 

ذهنه فكرة!!

لت�سليح  ور�سة  اأ�س�ست  لو  ماذا 
وخالل  فكرته  ونفذ   !! ال�سيارات 
ال�سيارات  ور�سته  يف  تكد�ست  ايام 

العاطلة من جراء احلوادث.

يلزمهم  اجلرحى  من  النا�ص  ولكن 
يحتاجون  والآخرون  م�ست�سفى! 

مطعمًا!

و�سائقيها  ال�سيارات  و"قادة" 
لرت�ساف  "مقهى"  عن  يبحثون 
فناجني القهوة وال�ساي وقد ي�سطر 
البع�ص للمبيت، وعندها يكون بناء 
"فندق" يف هذه "اللفة" اخلطرية اأمرًا 

"حياتيا".

الزمن  عمر  يف  ق�سرية  مدة  وخالل 
تنمو  عجيبة..كانت  مدينة  ظهرت 
جميعًا  �سكانها  �رصيعا.  منوًا 
فيها  نظرة  "اللفة"  اىل  ينظرون 

امتنان وقدا�سة واحرتام..

ذهب  منجم  انها  البع�ص:  يقول 
بئر  بل  الآخر  ويقول  لين�سب!، 

نفطي متدفق!

ويقول ثالث: كالهما ذهب ولكن هذه 
الآن اىل بلدية واىل  املدينة حتتاج 

رئي�ص بلدية!!

كيف  يذكر  مل  الراوي 
بلدية  رئي�ص  جاء 
لكنه  اللفة"،  "مدينة 
مبا  "روايته"  اختتم 

يلي:

موفد  جاء  يوم  ذات 
احلكومة  قبل  من 
تعديل  فكرة  وطرح 
خطر  لأنها  "اللفة" 
امل�سافرين  طريق  يف 
واملهاجرين!! فما الذي 

حدث؟!

مظاهرات  خروج  هو  حدث  الذي 
�ساخبة تندد بهذه "الفكرة" اخلطرية 
لأنها تق�سي على م�ستقبل "املدينة" 
للخطر  "موؤ�س�ساتها"  وتعر�ص 

والبوار !

انه من املوؤكد اأن يف طريق كل فرد 
ومن  "لفة"  اأو  منعطف  جمتمع  اأو 
الوقت  يف  اليها  النتباه  ال�رصوري 
ت�ستفحل  اأو  تظهر  ان  قبل  املنا�سب 
لميكن  وحينئذ  تكوينات  حولها 
اإ�سالح الو�سع من دون ثمن.. ولعله 

�سيكون ثمنًا باهظًا جدًا.

حازم،  قوى،  يناير: 
كتوم، متم�سك بالتقاليد، 
الكذب  يكره  ب�سيط، 
مواليد  التجديد.  ويحب 
يتميزون  ال�سهر  هذا 

بجاذبيتهم ال�سديدة.

حاد  اجتماعى،  فرب�ير: 
للهدوء،  مييل  الذكاء، 
حمب للطبيعة، لديه قدرة 

الع�ساب،  و�سبط  النف�ص  على  ال�سيطرة  من  عالية 
�سعاره  خا�سة.  مكانة  يك�سبه  مما  عمله  فى  دوؤوب 

"افعل ما تريد، طاملا ل يرف�سه املجتمع".

باحليوية،  يفي�ص  ن�سيط، �رصيع احلركة،  مار�س: 
ذكى، يهتم بدرا�سة اللغات الجنبية، يتميز بلباقته 

فى التعامل ورقة كالمه.

للنا�ص،  حمب  اجتماعى،  املالحظة،  حاد  �إبريل: 
�سهل التكيف، جريئ، ع�سبى، ل ي�ست�سلم لالوهام، 
و ل يتنازل اأبدًا عن ال�سدارة. يحب الناقة ويع�سق 

احلرية والنطالق لكنه دائمًا متوتر.

مايو: مرح، متفائل، حنون، يقدم العون للجميع، 
بعيد النظر، منظم، افكاره متجددة وخالقة، مييل 
بزمام  الإم�ساك  على  قادر  قوية،  ذاكرته  للتغيري، 

الأمور يف جمال العمل.

يونيو: �سعيد احلظ، يحب الطبيعة والفنون عامة، 
البت�سامة  املال،  يع�سق  بقلبه،  ل  بعقله  يحب 
لهذا  الأبواب،  من  الكثري  له  تفتح  وجهه  تفارق  ل 
ب�سو�ص  يكون  اأن  عن  يكف  عندما  الكثري  يخ�رص 

الوجه. حديثه جذاب ويحب احليوانات الليفة.

يوليو: متفائل دائمًا، ثابت الراأى، خجول، مهذب، 
يعتمد  ع�سبى،  ن�سيط،  خياىل،  كثرية،  �سداقاته 

على نف�سه فى كل اموره ول يهتم ب�سحته.

�أغ�سط�س: �سلب الراأى، ل ي�ست�سلم ب�سهولة، يحب 
الآخرين  يجذب  قوية،  مالحمه  ح�سا�ص،  اخلري، 
مبظهره  كثريًا  يهتم  به،  للمحيطني  مبجاملته 

واأناقته.

�سبتمرب: �سديد اخلجل، ح�سن اخللق، �سديد الذكاء 
عاطفته قوية، هادئ ومتحفظ فى ت�رصفاته، حكيم، 

خمل�ص، يحب الأناقة، يكره الكذب، دقيق ومنظم.

�سعب  عنيد،  قوى،  العلم،  يحب  ذكى،  �أكتوبر: 
يقبل  ل  واثق،  غام�ص،  ال�سيطرة،  يحب  القناع، 

التدخل فى حياته اخلا�سة باأى �سكل من ال�سكال.

نوفمرب: �ساحب اإرادة قوية، م�ستقل، �سمريه حى، 
يع�سق احلياة ال�رصية، ريا�سى، متعاون، خمل�ص، 
والتجوال،  ال�سفر  يحب  الآخرين،  اجل  من  ي�سحى 

مييل اىل ال�رصاف.

دي�سمرب: قوى الإرادة، قادر على حتمل ال�سغوط، 
يحب  ل  مرح،  كبرية،  درجة  اىل  ح�سا�ص  �سبور، 
انيق  غيور،  واملغامرة،  التحدى  يحب  الكذب، 

وب�سيط.

اإذا تاأخرت عن 
عملك وتعللت ملديرك 

باأن اإطار ال�سيارة انفجر، فاإنه 
ينفجر بالفعل يف اليوم التايل

*=*=*=*=*=*=*
* ل يدخل عليك مديرك طاملا اأنت تعمل 

ومبجرد اأن تاأخذ ق�سطًا من الراحة فتجده 
اأمامك

*=*=*=*=*=*=*
* اإذا كنت وحدك باملنزل ومبجرد دخولك لت�ستحم، 

فاإن تليفونك يرن
*=*=*=*=*=*=*

* يف الربد ومبجرد اأن تدخل يدك بجيب معطفك ت�سعر 
باأنك حتتاج اأن تهر�ص باأنفك

*=*=*=*=*=*=*
* اإذا كنت ت�ستخدم اأي اأداة ثم �سقطت منك فاإنها جتري 

حتى ت�ستقر بجوار اأقرب ركن للحجرة
*=*=*=*=*=*=*

* اإذا كنت تقف مع �سخ�ص �رصًا ول تريد اأن يراكما اأحد 
�سويًا، فاإنك ترى من بعيد �سخ�سًا اآخر تبحث عنه منذ 

فرتة
*=*=*=*=*=*=*

* اإذا حاولت اأن تثبت ل�سخ�ص اأن جهاز ما ل يعمل 
فاإنه �سوف يعمل اأمامه، وقد يقف ثانية بعدما 

يذهب
*=*=*=*=*=*=*

* مبجرد اأن جتل�ص يف عملك ومعك كوب 
من امل�رصوب ال�ساخن اللذيذ، فاإن 

رئي�سك ي�ستدعيك لإجناز عمل 
ما ل ينتهي اإل بعد برود 

امل�رصوب

�سيا�سة �الإجازة �ملر�سية
�ملــــر�س

لن نقبل اأي عذر من الطبيب لإثبات مر�سك، نحن نوؤمن 
اأنه اإذا ا�ستطعت الذهاب اإىل الطبيب فباإمكانك املجيء 

اإىل العمل.
�لعملية �جلر�حية

نحن لن ن�سمح بهذا بعد الآن، وناأمل اأن ل تفكروا يف 
اإجراء اأي عملية جراحية، نحن نوؤمن اأنه طاملا كنت 
موظفا عندنا فاأنت بحاجة اإىل كل ما متلك من اأع�ساء 

ولن تفكر يف اإزالة اأي منها.
حادث �لوفاة

اإذا مل تكن اأنت املتوفى والإجازة مرتبطة بح�سور 
جنازة قريب لك فالعذر مرفو�ص لأنك لن ت�ستطيع عمل 
اأي �سيء له، ونحن واثقني لوجود �سخ�ص اأخر ميكن 

اأن يحل حملك حل�سور املاأمت، ولكن يف حالة اأن يكون 
املاأمت م�ساء، نحن ي�سعدنا اأن تعمل خالل فرتة راحة 
الغداء وندعك ت�ستاأذن قبل �ساعة من موعد ان�رصافك، 

مع التاأكد اأن العمل �سوف ي�ستمر دون اأي م�ساكل 
بغيابك.

وفــــاتــــك
يف هذه احلالة �سوف نقبل عذر غيابك ولكن نحن نطلب 
اإبالغنا على الأقل قبل اأ�سبوعني، لأنا نحن ن�سعر اأنه 

من واجبك اأن تدرب بديلك.
و�أيــــ�ســــا

ب�سكل عام هناك كثري من الوقت املهدور يف دورات 
املياه. يف امل�ستقبل القريب �سنطبق نظام الأبجدية 
حيث كل من يبداأ اأ�سمه بحرف الـ"اأ" �سوف يذهب من 
ال�ساعة 8:00 حتى �ساعة 8:15 وهكذا . اإذا مل ياأتي 
دورك �سوف تنتظر اليوم التايل حتى ياأتي دورك.
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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


