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)رويترز( حلظة اعالن دخول العام اجلديد في ميدان التاميز في مدينة نيويورك  

سماء بروكسل اضيئت باالحمر احتفاال بالعام اجلديد  )أ.ف.پ(

ميشال حايك

املشهد كما بدا في العاصمة السعودية

مدربة حيتان حتتفل على طريقتها اخلاصة بالعام اجلديد      )رويترز( طفالن يحتفالن بتشكيل ناري في مانيال امس  )أ.پ( ابتسامة 2010 في ساحة روتردام بهولندا  )أ.ف.پ(

تنبؤات ميشال حايك للعام 2010: أوراق مهمة لخادم الحرمين الشريفين تجمع العرب
وحادث في مرفق رسمي كويتي وخطوات لترميم العالقة بين مصر و»حزب اهلل«

 أعلن املتنبئ الفلكي الشهير 
ميشال حايك توقعاته للعام 2010 
عشية نهاية العام وجاءت على 
شكل نقاط وبدأها عربيا بتوقعات 
شملت جميع الدول العربية فمع 
توقعه بأن يقدم خادم احلرمني 
العام احلالي  الش����ريفني خالل 
بأوراق مهمة تؤثر على الصعيد 
العربي وجتمع صف العرب إلى 
حادث محتمل في مرفق رسمي 
كويتي إلى كشف مخطط واسع 
لضرب األمن في دولة اإلمارات 
العربية، ويذكر أن ميشيل حايك 
التي  صدقت كثير من تنبؤاته 
اقتربت من الواقع خالل طرحه 
لها قبل حدوثها بفترة ويعتبر 
أحد أشهر املتنبئني العرب وإليكم 

أبرز ما توقعه عربيا:
الكويت: � تطويق حادث أمني 

في مرفق رسمي.
� مب����ادرات كويتية تتجلى 

بحركة ديبلوماسية ناشطة.
سورية:  � أكثر من قرار عفو 

عن موقوفني ومحكومني تصدر 
عن السلطات السورية.

� قرارات س����ورية رس����مية 
جدي����دة ذات طابع دميوقراطي 
بعي����دة عن النفس العس����كري 

يرتاح لها املجتمع املدني.
� أح����د مط����ارات س����ورية 
ف����ي واجهة اهتمام����ات الناس 

واإلعالم.
� لن يبقى اجلوالن اسما جامدا 
في اإلعالم إمنا سيتحرك بفعل 
التح����ركات التي جتري بداخله 

والى جانبه.
� أرى عمال فنيا سوريا يجتاح 

قلوب العرب.
� أحد أهل الفن املعروفني في 
سورية يتعرض حلادث مؤلم.

� عيون مستثمري العقارات 
تتجه صوب سورية رغم ارتفاع 

األسعار.
� إحدى أهم وكبرى شبكات 
التجسس تكتشف على األراضي 

السورية.

العربية السعودية:  اململكة 
القرارات  � إصدار مجموعة من 

امللكية.
� طروح����ات وأوراق املل����ك 
عبداهلل ب����ن عبدالعزيز تكون 
األساس على طاولة يجتمع حولها 
القادة العرب وموضوع اهتمام 
الشارع العربي والغربي بصورة 

غير مسبوقة.
� اهتم����ام بال����غ م����ن قب����ل 
الس����عوديني ومن قبل العاملني 
مبجال »التمر« باكتشاف فائدة 

جديدة مهمة لهذه الثمرة.
فلس����طني احملتل����ة: � عودة 
الكثير من احلقوق الفلسطينية 

الى أهلها.
� عدد كبير من املستوطنات 
الي����وم س����تكون  اليهودي����ة 

للفلسطينيني بعد فترة.
� اس����ماعيل هنية اليزال في 

دوامة االستهداف.
� بداية كس����ر الطوق األمني 

حول حماس.

� بص����ورة مفاجئة يحصل 
تبديل في أحد مناصب السلطة 

الفلسطينية.
� بروز وجه ش����بابي جديد 
السياس����ية  الس����احة  عل����ى 

الفلسطينية.
� تسيبي ليڤني وشخصية 

يهودية ثانية برسم العقاب.
قطر: � صحة أحد املسؤولني 
الكبار تتصدر قائمة  القطريني 

االهتمام.
� يلمع اس����م دولة قطر في 
عالم الرياضة ما يجعل االهتمام 

الرسمي يتركز جتاهها.
اإلم����ارات: � كش����ف مخطط 
واسع لضرب األمن عبر حوادث 

وحتديات متنوعة ومتنقلة.
� حدث ذو طابع ديني يقفز 

الى الواجهة في اإلمارات.
� رغم الهزة الالحقة والهزات 
االرتدادية نرى االقتصاد اإلماراتي 

بحركة تصاعدية.
� تعيني ش����خصية إماراتية 

لتنوب عن ش����خصية أساسية 
لفترة محددة.

العراق: � رغم كل الدعم الذي 
املالكي  الرئيس نور  يحظى به 

يتخبط مبأزق صعب.
� ضجي����ج إعالم����ي ح����ول 
ش����خصية عراقية ذات ارتباط 

وثيق بالرئيس صدام حسني.
� من جديد يكون اياد عالوي 
الرق����م الصعب في العراق رغم 

عالمات اخلطر.
األردن: � تغيير مناخي مفاجئ 

في األردن يترك آثارا سلبية.
� اجتماع استثنائي في األردن 
ومحاول����ة فرض تغيير جذري 

على واقع األرض.
مص����ر: � بني جم����ال مبارك 
واحلكم حلقة يسد فراغها وسيط 

مؤقت.
� قبضة حديدية متس����ك كل 
احمل����اوالت التغييرية مبا فيها 

النار والدمار.
� بداية عودة املياه الى مجاريها 

بني مصر وس����ورية وخطوات 
أولية بطيئة لترميم العالقة بني 

مصر وحزب اهلل.
� حداد مصري وحزن عربي 
على غي����اب وجهني بارزين من 
أهل الفن أحدهما فنان من عمر 

الشباب.
� تنتقل الكاميرات من تصوير 
ال����ى تصوير حادث  عمل فني 

مفاجئ.
السودان: � عصا الرئيس عمر 

البشير برسم االنكسار.
ليبيا: � العقيد معمر القذافي 

خارج السرب.
املغرب: � حركة عمرانية الفتة 
وفريدة بالنوعية واألسلوب األمر 
الذي يجعل املغرب مركز اهتمام 
املستثمرين وعشاق السياحة.

� حدث مقلق يحيط بجاللة 
امللك ليزيد من رصيده في قلوب 

الناس.
� تألق مغربي بارز في عالم 

الفن واجلمال.

القذافي خارج السرب وعصا البشير تنكسر

خسوف للقمر بالسعودية وإقامة الصالة في جميع المناطق

عشية 2010.. أوباما ذهب إلى السينما
ومليون أميركي احتشدوا في نيويورك 

عباده والتي يغفل عنها الكثير من الناس.
وقد أكد عضو هيئة التدريس في قسم الفيزياء 
بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن، واخلبير الفلكي 
د.علي الشكري ان معظم دول العالم ستشهد بعض 
مراحل اخلسوف اجلزئي احلالي ما عدا أميركا الشمالية 
واجلنوبية، وسيتمكن سكان مناطق افريقيا وآسيا 
والشرق االوس����ط وأوروبا من رؤية جميع مراحل 

اخلسوف اجلزئي.

الرياض � العربية نت: شهدت 
سماء الس����عودية اول خسوف 
جزئي للقمر في العام الهجري 
اجلديد 1431ه� واول ليالي العام 
املي����الدي اجلدي����د 2010، وذلك 
عند الساعة 9.23 مساء ووصل 
اخلسوف لذروته الساعة 10.23 
مساء بتوقيت اململكة وانتهى في 

متام الساعة 10.54 مساء.
وفيما دعت عدة جهات فلكية 
في السعودية وبعض األقسام 
املختص����ة في بعض اجلامعات 
التأكيد على اخلس����وف  ال����ى 

اجلزئي، حثت هواة الفلك على متابعة هذه الظاهرة 
الكونية.

وانطلقت صالة اخلسوف في جميع أنحاء اململكة 
وبثتها القنوات الس����عودية عبر قنواتها الرئيسية 
والقناة الدينية األخيرة حتديدا، وأمكن مش����اهدة 
اخلسوف بوضوح في كل املناطق، وكما هو معروف 
يعتبر املس����لمون ذلك، كما اوصى الرسول الكرمي 
ژ، آية ربانية عظيمة من آيات اهلل التي يخوف بها 

عواصم وكاالت: بينما احتش����د مئات اآلالف من 
األشخاص في نيويورك لالحتفال برأس السنة وحتدوا 
انخفاض درجات احلرارة والثلوج واألمطار مس����اء 
اخلميس وهم ينتظرون ملشاهدة الهبوط التقليدي 
للكرة البللورية في ساحة »تاميز سكوير« إيذانا ببدء 
العام 2010 خص����ص الرئيس األميركي باراك أوباما 
وعائلته جزءا من صبيحة العام اجلديد ملشاهدة فيلم 
»أفاتار«. وقال متحدث بإسم البيت األبيض إن قسم 
اخلدمات الس����رية املكلف بتوفير احلماية للرئيس 
اختار دار عرض س����ينمائي من بني عشر في منطقة 
وندوورد مول في منطقة كانيوهي في هاواي حلضور 
الرئيس والسيدة األولى ميشيل أوباما وابنتيهما ماليا 

)11 سنة( وساشا )8 سنوات( الفيلم.
وصفق اجلمهور عند رؤيت����ه الرئيس األميركي 
يخرج من السينما مع زوجته وابنتيه ورفع لهم يده 

وبادلهم التحية مبثلها.
بينما بدأ رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما 
عام 2010 باالعتذار عن فضيحته املالية السياسية بيد 
أنه تعهد مبواصلة هدفه بإنعاش االقتصاد في العام 
اجلديد. ونقلت صحيفة التاميز اليابانية عن هاتوياما 
قوله في كلمته مبناس����بة احتفال رأس العام والتي 
نش����رت اليوم:« لقد أحدثت كثيرا من القلق للدولة 
بس����بب فضيحتي املالية السياسية« كما اعتذر عن 
ممارسة مشبوهة أدت إلى إدانة اثنني من مساعديه 

السابقني.
من جانبه وجه الرئيس الصيني خطابا مبناسبة 

العام اجلديد دعا فيه الى خلق مستقبل أجمل لعالم 
يسوده الس����الم . والى لبنان أعلن مسؤول أمني ان 
احتفاالت العام اجلدي����د مرت دون اي حوادث تذكر 

على عكس السنوات املاضية.
وفي لندن، جتمع اكثر من مائتي الف شخص على 
ضفاف التيمز ملتابعة »لن����دن آي«، الدوالب الكبير 
ال����ذي يطل على النهر وأعينهم على عقارب س����اعة 

بيغ بن الشهيرة.
وفي باريس استقبل اكثر من مائتي الف شخص 
السنة اجلديدة في جادة الشانزيليزيه وهم يتبادلون 

التمنيات »باالستقرار« في زمن االزمات.
وكان وزير الداخلية بريس اورتوفو اكد في بيان 
ان »حوالي 270 الف شخص شاركوا في االحتفاالت 
هذه السنة في مقابل 550 الفا« العام املاضي في تراجع 
ملحوظ. واضاف انه خالل ليلة رأس السنة »اصيب 
11 عنصرا امنيا بجراح من دون تسجيل خسائر في 

املمتلكات العامة واخلاصة«.
وكان اكثر من 120 الف روسي احتفلوا قبل ساعتني 
من ذلك في الساحة احلمراء بالسنة اجلديدة بينما عبر 
الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ عن شكره ملواطنيه 

ألنهم »واجهوا معا« سنة »لم تكن سهلة جدا«.
وفي روما، دعا البابا بنديكتوس الس����ادس عشر 
املس����يحيني في العالم اجمع الى مساعدة »العائالت 
التي التزال تواجه صعوبات« بسبب االزمة العاملية، 
خالل الصلوات اخلاصة بآخر ايام السنة في كنيسة 

القديس بطرس.

العربية نت: ارس���ل االحتاد االيراني لكرة القدم 
رسالة تهنئة مبناسبة السنة اجلديدة 2010 الى نظيره 
االسرائيلي الذي رد متمنيا اخلير والسعادة للكرة 
والشعب االيراني، وذلك بحسب ما اوردت صحيفة 
»جيروسالم بوست« االسرائيلية الناطقة باالجنليزية 
على موقعها اخلميس. وقالت الصحيفة ان رئيس 
قسم العالقات اخلارجية في االحتاد االيراني محمد 

اردبيلي، هو من ارسل التهنئة عبر البريد االلكتروني، 
مضيفة »يبدو انها على نحو غير متعمد«.

 واضافت: بعد تلقي هذه الرس���الة قررت اذاعة 
اجليش االسرائيلي االتصال بأردبيلي فكان جوابه 
»ارسلت هذه الرسالة لكل دول العالم.. هل تتحدثون 
من اسرائيل؟ ال ميكنني احلديث معكم، وقع خطأ.. 

وقع خطأ«.

االتحاد اإليراني لكرة القدم يهنئ نظيره اإلسرائيلي بالسنة الجديدة


