
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 الجامعة العربية «تخفق» في وضع بروتوكول آلية العمل العربي المشترك.

  ـ وكالعادة.. اجتماع عربي آخر ينتهي بالفشل.

 «المالية»: سنبحث زيادة رسوم الخدمات.
  ـ في زيادة الرسوم أشوفكم تبادرون وتبحثون بسرعة بس بزيادة الرواتب تلوعون 

 أبواللطف  واحدچبد المواطن.

 كالم مباشر

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 إلى أين سينتهي مسلسل طرود تفجير 
طائرات ومحاوالت إسقاطها بعمليات تفجير 
واألعمال االنتحارية التي تستهدف مصالح 
الغرب؟ لقد بدأت «جهة ما» هذا املسلسل، 
ويبدو أنه سينقلب عليها، انظر كيف بدأت 
حكايــــة القس «تيري جونــــز» مع حرق 
املصاحف واألثر املعاكس الذي حدث، تنديد 
واسع من الشعب األميركي ومن املجتمع 
الكنسي، ثم اإلقبال املضاعف على قراءة 
القرآن الكرمي في الغرب بسبب الفضول 
الذي أثارته تلك اخلطوة احلمقاء، في املقابل 
لو تعقبنا مسلسل األعمال االنتحارية الذي 
بدأته «جهة ما» لدق إسفني أبدي بني الغرب 
املسيحي والشرق املسلم لصالح الالعب 
الصهيوني، لوجدنا أيضا أن الســــحر قد 
انقلب على الساحر، أو أنه يسير في هذا 
االجتاه، ومصدر االنقــــالب في األثر هو 
طبيعة املجتمع األميركي ونفسيته التي 
تقدر القــــوة وحتترمها كثيرا، فقد احتقر 
الغرب املسيحي اليهود منذ قرون ولكن 
عندما جنح اليهود فــــي إدارة املال بذكاء 
وســــيطروا على مصادره بشدة تقبلهم 
الغرب وأعطاهم تقديرا كبيرا، منذ بداية 
القرن املاضــــي في احلرب العاملية األولى 
حينما ســــددوا عن اخلزينة البريطانية 
عجزها، ثم في احلرب الثانية عندما نقلوا 
التكنولوجيا األملانية الى الواليات املتحدة 

فسيطروا عليها كليا.
  القوة هي الشيء األكثر احتراما في الذهن 
الغربي، وبالذات األميركي الذي رفض حترير 
العبيد بقرار من «ابراهام لنكولن»، وخاض 
حربا أهلية بســـبب ذلك القرار، ولكن مع 
مرور الوقت وبروز شـــخصية األميركي 
األسود القوي الذي يهزم األبيض في ساحات 
املالكمة وفي مباريات السلة والبيسبول، 
و.. األميركي األسود الذي ينفجر إذا صدر 
حكم بتبرئة شرطي أبيض قتل شابا أسود 
فتنتقل أعمال العنف بني الواليات في يوم 
واحد لتحطم كل شيء، هذا األسود القوي 
الذهنية األميركية،  يستحق االحترام في 
وقد سمعت من السيد جيمس بيكر وزير 
اخلارجية األميركي األسبق مباشرة، في 
لقاء معه بالكويت وبشكل صريح: «يجب 
أن تعرفوا شيئا واحدا، الشعب األميركي 

يحترم القوة».
  اليوم أعطت األعمال االنتحارية صورة 
جديدة للشـــرق العربي، وهي أن «هؤالء 

ويصلـــون  أقويـــاء 
الى بيوتنا بسهولة، 
اخترقـــوا اجلغرافيا 
وكل أنظمة األمن التي 
طورناها، لن نعيش في 
أمان ما لم ُنِعد النظر 
في عالقاتنا معهم على 

أسس جديدة»، ولست هنا في وارد تشجيع 
ذلك العنف، بقدر ما هو تسجيل لـ«مقدمات/ 
نتائج» لم يتوقعها من أسس لتلك املقدمات، 
ولكنها احلقيقة، الشرق املسلم قوي ليس 
في جانب العنف، فهذا ال يستحق اإلشادة، 
ولكنه في اجلانـــب الثقافي صار حاضرا 
العواصم واألرياف األوروبية بكثافة  في 
املهاجرين، وهو متواجد في واشنطن لكثرة 
املســـلمني من أهل البالد في مواقع مؤثرة 
(أميركان من أصل أفريقي ومهاجرون من 
اجليلني الثالث والرابع) وهؤالء يعرفون 
حقوقهم في العملية السياسية جيدا وال 

سبيل لتجاهلهم.
  إذن هي مســـألة وقت، وعلى الشـــرق 
املسلم أن يتصرف مدفوعا بثقة كبيرة في 
النفس بإمكانية حتول املواجهة املسلحة الى 
شيء يشبه العالقات الصينيةـ  األميركية 
حاليا، التي حتققت عبر املدخل االقتصادي، 
وبالنسبة لنا فخيارنا هو املدخل الثقافي، 
وهو أطول أجال كونه ال يخضع للدورات 
االقتصادية، علما بأن اجلانب الثقافي يشكل 
هاجســـا متزايدا في العقل الغربي، راجع 
تصريح البابا «أوروبا ستكون قارة مسلمة 
خالل العقود القليلة القادمة ما لم ترتفع 

نسبة املواليد».
  كلمة أخيرة:

  س ـ ما هي أعلى قمة في العالم؟
  ج ـ افريست، جبال الهماليا.

  س ـ مـــا أدنـــي بقعـــة علـــى األرض 
اليابسة؟

  ج ـ غور األردن.
  سـ  أخبر القرآن الكرمي النبي محمد ژ 
بهذه املعلومة (الم. غلبت الروم في أدنى 
األرض، وهم من بعد غلبهم ســـيغلبون 
في بضع ســـنني)... كم معلومة في هذه 

اآلية؟
  جـ  مستوى األرض، خبر انتصار الفرس 
الذي لم يكن قد وصل الى مكة في حينه، 
خبر مستقبلي بانتصار الروم بعد سنوات 

قليلة، وقد حدث.

 «مقدمات/ نتائج».. ونصيحة جيمس بيكر

 محطات 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf1@hotmail.com 

 قبل الدخول في مقال اليوم الذي نعتقد انه من املقاالت 
التي يجب أن ُتقرأ وُيحتفظ بها كونه قد يساعد على إنقاذ 
حياة كثيرين، بودي أن أشـــكر األخ عبدالعزيز البابطني 
ومؤسســـته واألخ عبدالعزيز السريع على تبني املقترح 
الذي طرح في مقال يوم السبت وقرارهما الكرمي بتوجيه 
ضيافة دورية لألدباء والشعراء واملختصني العرب لزيارة 
جند واالطالع على حضارتها وتاريخها املجيد ومرابع شعراء 

املعلقات فيها، فجزى اهللا أبوسعود خيرا على أفعاله الطيبة وكرمه احلامتي 
وما يقوم به من جهد لرفع شأن الشعر واألدب والتاريخ العربي.

< < <  
  الكويت هي إحدى أكثر دول العالم إصابة بأمراض السكر والضغط والسمنة 
وارتفاع الكوليسترول ومعروف ان تلك األمراض ال تقتل بشكل مباشر بل عبر 
تســـببها في النوبات القلبية التي ميكن متى ما تعاملنا معها بشكل صحيح 
أن متر على خير وتنقذ األرواح، أما إذا لم نثقف أنفسنا بالنهج الصحيح في 
التعامل معها وخاصة في الثواني والدقائق التي تعقب اإلصابة القلبية حينها 

ينتهي األمر بفقدان من نحب وتبدأ الفاجعة.
< < <  

  لذا فعلى كل بيت به مصاب باألمراض املزمنة كالسكر والضغط والكوليسترول 
ان يثقـــف قاطنيه ببرنامج إنقاذ احلياة الذي تقـــوم به مجانا جمعية الهالل 
األحمـــر الكويتية والذي وافق مجلس الوزراء إبان عهد الوزير الفاضل محمد 
اجلاراهللا على نشـــره بني املواطنني إال أن التغيير السريع للوزراء تسبب في 

وقف تطبيقه واملرجو من الدكتور الفاضل هالل الساير إعادة تفعيله.
< < <  

  أول األمور التي ينصح بها املصابون باألمراض املزمنة حلظة شـــعورهم 
بألم خفيف بالصدر أو تنمل في اليد الشمال أو صعوبة بالتنفس أن يتجهوا 
فورا ألقرب مســـتوصف أو مستشـــفى بعيدا عن الثقافات اخلاطئة املتوارثة 
التي ترى ان املرجلة في الصبر والتحمل ال في الشكوى وان «الصباح رباح» 
و«من أصبح أفلح» و«ماكو إال العافية» فتلك املقوالت قد جتعل منام املصاب 

هو املنام األخير.
< < <  

 G.T.N واألفضل أن تكون في كل بيت وعلى مقربة من فراش النوم حبوب  
املتوافرة بالصيدليات العامة واخلاصة وال أعراض جانبية لها حيث قد يحتاج 
املصـــاب لها مع األعراض األولى للجلطة التي حتدث كثيرا أثناء النوم، كذلك 
ب أحد في البيت على اإلسعافات األولية الالزمة كتدليك القلب كون  يجب أن يدرَّ
اجللطة تتسبب في توقفه عن ضخ الدم، واحلاجة كذلك إلعطاء األوكسجني الذي 
ميكن االحتفاظ بقنينة له مع القناع بالبيت أو القيام بعمليات تنفس صناعي 
حيث تتوقف الرئة فور توقف القلب، في الوقت ذاته يجب أن يقوم شـــخص 
آخر باالتصال بالطوارئ أو أقرب مستشفى أو مستوصف وهو أمر يحتاج إلى 
إعداد مسبق كي يتم إحضار سيارة اإلسعاف املجهزة بدال من حتريكه ونقله 

حيث يفقد املصاب ١٠٪ من فرص احلياة مع كل دقيقة متر.
< < <  

  آخر محطة: (١): الوقاية خير من العالج واملشي ملدة نصف ساعة يوميا في 
بلد مســـطح مليء مبمرات املشاة يقيك من اإلصابة باجللطة القلبية فابدأ من 

اليوم مبمارسة املشي والرياضة دون عناء أو كلل.
  (٢) مسؤولية مريض األمراض املزمنة ان يحافظ على صحته كي ال يفجع 
أهله، كما ينصـــح من يصاب بأول أعراض الذبحـــة الصدرية أن يبدأ بالكح 

املستمر كي متر األزمة بسالم.

 مقال قد ينقذ حياة

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

الشاشـــات  إحـــدى   بثـــت 
العاملية  التلفزيونية اإلخبارية 
خبرا عن أنشطة املجتمع املدني 
العربي، وصاحب اخلبر عرض 
مصور لتظاهرة توعوية عربية 
خرج فيها الناشـــطون الشباب 
مبسيرة تطالب بتنظيف الشطآن 
من ملوثات البيئة فظهرت إحدى 
الفتيات املشـــاركات وهي ترفع 
أصابعها بعالمة النصر وقد جهلت، 

مثلما يبدو، داللة ما تفعل.
  ان رفع السبابة والوسطى دون 
الكف يشكل رسما  بقية أصابع 
اللغة االجنليزية  للحرف V في 
 VICTORY والـــذي يرمز لكلمـــة
وتعني النصر، وحسب املعلومات 
املتوافرة لدي فإنها عالمة تعود 
إلى احلرب العاملية الثانية وقد 
اســـتخدمها احللفـــاء لبث روح 
الصمود بني الناس وحثهم على 

مقاومة جيوش هتلر. 
  نعود إلى الفتاة التي ظهرت 
أمـــام العالم وهـــي ترفع عالمة 
النصر فـــي غير مقامها املنطقي 
لنشير إلى أن الهزمية املغموسة 
فـــي النفس العربيـــة تظهر في 
جتليات وميادين كثيرة ليس منها 
ميدان احلرب، وأذكر أن مسؤوال 
كبيرا حتدث لإلعالم قبل سنوات 
عن «النصر واستحقاق بالده لهذا 
االنتصار العظيم» وذلك مبناسبة 
فوز فريق بالده في مباراة كرة 

السلة (!).
  ثمة رغبـــة للنصر احلقيقي 
مخبـــوءة في دواخلنـــا، فنحن 
نطلـــق على الهزميـــة احلربية 
صفة «نكســـة» ونرفـــع عالمة 
النصر ضد ملوثات البيئة ونهلل 
للفوز الرياضي وكأنه نصر وطني 

عظيم.

 هيا نلعب سلة

 متاجر في جدة تواصل 
تشغيل الفتيات بالرغم 

من فتوى «تحريم 
الكاشيرات»

 جدة ـ أ.ف.پ: واصلت مراكز 
جتارية في مدينة جدة تشغيل 
الفتيات على صناديق  عدد من 
احلساب متجاهلة فتوى التحرمي 
التـــي اصدرتها هيئـــة االفتاء 
الســـعودية ملنـــع االختـــالط، 
اكد مســـؤولون في  بحسب ما 

هذه احملالت.
اللواتي  الفتيـــات    وواصلت 
يعرفن محليا بـ «الكاشـــيرات» 
العمل فـــي محـــالت «مرحبا» 
التجارية بعد مرور ســـتة ايام 
على الفتوى التي اصدرها الشيخ 
عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام 
اململكة وستة من أعضاء هيئة 

كبار العلماء.
  وتناقض هذه الفتوى املثيرة 
للجدل والتي باتت تعرف بفتوى 
«حتـــرمي الكاشـــيرات»، توجه 
احلكومة الســـعودية في ايجاد 
فرص عمل جديدة للنساء، مع 
العلم ان وزارة العمل ســـبق ان 
ســـمحت بعمل النساء في هذه 

املهنة ضمن ضوابط.
  وأكـــد مصدر مســـؤول في 
محالت «مرحبا» ان عمل الفتيات 
سيستمر حتى يأتي قرار رسمي 
مـــن وزارة العمل يقضي بوقف 
عمل الكاشيرات وتسريحهن من 

وظائفهن نهائيا.
  وقال مدير احد املراكز التجارية 
املشـــغلة للفتيات، رافضا ذكر 
اسمه، «ستســـتمر الفتيات في 
وظائفهن، لـــم نتلق أي خطاب 
رســـمي من وزارة العمل بوقف 
هذه املهنـــة أو حترميها، وبناء 
عليه العمل متواصل في جميع 
فروعنـــا». وأضاف «لدينا اكثر 
مـــن ٢٥ فتاة ســـعودية يعملن 
في كافة فروعنا وفقا للضوابط 
التي وضعتها وزارة العمل وال 
توجد أي مخالفات» مشيرا الى 
ان معظم املوظفات «ينفقن على 
عائالتهن وهن من الطبقة الفقيرة، 
كما أن هنـــاك فتيات من حملة 
الشهادات اجلامعية ولم يجدن 

وظائف لسنوات».

 العمامة السيخية مريم نور: «لو «الواوا» صار لها شي كان الحريري.. دقال»!
  تثير أزمة جديدة

  بين السيخ وإدارة أوباما

 نيويورك ـ أ.ش.أ: تســـببت 
العمامة الســـيخية الشهيرة في 
ازمة جديدة بني املنتمني لطـــائفة 
الســــيخ وادارة الرئيس األميركي 
باراك اوبـــامـــــا الذي بدأ امس 
االول زيارة للهند حيث تتـــركز 
غالبية افراد هذه الطــائفة فيما 
يشـــغل احد املنتمـــني لها وهو 
مامنوهان سينغ منصب رئيس 

احلكومة في نيودلهي.
  ووفقـــا ملا ذكرتـــه صحيفة 
«نيويورك تاميز» فان جماعات 
حلقوق االنسان وحركات مدافـــعة 
عن حقــــوق السيخ في أميركا 
علـــى وجــــــه اخلصـــوص قد 
انتقدت بشـــدة خطة وضعتها 
الســـلطات األميركية لتفتيش 
وفحص العمامات التي يعتمرها 
اثناء مرورهم مبطارات  السيخ 

الواليات املتحدة.
  واضافـــت ان هذه اجلماعات 
واحلـــركات احلقوقيـــة تعكف 
على اجراء اتصاالت مع اعضاء 
الكونغرس بغرض الضغط على 
االجهزة االمنية املعنية ووزارة 
النقل للعدول عن هذه االجراءات 

املثيرة الستياء وحنق السيخ.
  واشـــارت الصحيفـــة الـــى 
ان ممثلني الحتـــادات وروابط 
للســـيخ في الواليـــات املتحدة 
كانوا قـــد اجروا ايضا اتصاالت 
مع مســـؤولني في وزارة االمن 
الداخلي اللغـــاء هذه االجراءات 
األمنية املتعلقة باستخدام اجهزة 
الفحص في املطارات عند مرور 
السيخ الذين يعتمرون العمامات 

املميزة لهم.
  ونقلت الصحيفة عن احلقوقي 
السيخي جاسجيت سينغ قوله 
في واشنطن ان االجراءات االمنية 
األميركية اجلديدة في حق السيخ 
«ظاملة ومجحفة وتنطوي على 

متييز عنصري».

   فدوى الرفاعي تدافع عن نظريتها وتؤكد خبر زواج إليسا
كما تدعي وجودها في لبنان مع 
عائلتها، واشارت الرفاعي الى ان 
مدة الشهرين التي حتدثت عنها 
الزواج  الزامية ١٠٠٪ ألن  ليست 
قسمة ونصيب. واصرت فدوى 
على ان حياة الفنان ليست خاصة 
الفن  به، فبمجرد دخولــــه عالم 
الواسع ستصبح حياته للناس. 
اما االعالمية هدى اسير من مجلة 
«سنوب» فقد اكدت بدورها نفي 
اليسا خبر زواجها خالل املقابلة 
التي اجرتها معها املجلة مؤخرا، 
معتبرة انهــــا اذكى من ان تخفي 
خبرا وتنفيه ليعود بعدها ويظهر 
انه حقيقي، اال ان اسير صرحت بأن اليسا اعترفت 
بأن قلبها يدق حاليا لكنها لم تتحدث عن مشــــروع 

زواج قريب. 

 حلت االعالمية الزميلة فدوى 
الرفاعــــي مديرة حتريــــر مجلة 
«نادين» ضيفة على االعالمي طوني 
خليفة في برنامج «للنشر»، حيث 
اكدت الرفاعي مجددا اخلبر الذي 
اليسا والتي  الفنانة  نشرته عن 
كشفت فيه انها على عالقة برجل 
الليبي طــــارق ختوني،  االعمال 
والرفاعي علمت باخلبر قبل ظهور 
اليسا في «حديث البلد» واالعتراف 
بأنها منفتحة على الزواج برجل من 
غير دينها. وفدوى نفت ان تكون 
اليسا عادت الى لبنان ولم حتضر 
حفل ايلي صعب في باريس، كما 

ادعــــت، عارضة صورة لها خالل احلفل، كما طلبت 
الرفاعي من اليســــا اظهار جواز سفرها لتؤكد انها 
يوم عيد ميالدهــــا كانت في ايطاليــــا مع طارق ال 

 في الفقرة الثالثة من برنامج «للنشر» طّلت مرمي نور لتنفي 
شائعة انتحارها، مؤكدة انها على قيد احلياة، فهي قد حاولت 
االنتحار مرتني، في عمر الـ ١٧ حيث تناولت عددا من االدوية، 

ويومها «مشيت معدتها» واملرة الثانية كانت في عمر الـ ٢٤.
  وأكدت نور ان مشاهديها هم من اهم االشخاص في العالم، 
فالرئيس االميركي اوباما واالمير تشالز يشاهدان هذه احللقة 

التي ستتم ترجمتها لهما.
  وابدت عتبها ألنه لم يتصل بها احد حني انتشـــرت االشاعة 
وقالت: «لو الواوا صرلها شـــي كان ســـعد احلريري اول حدا 

دقال».
  وحني انتهى الوقت، علقت مرمي نور على طوني، معتبرة انه 
اعطى الفنانة إليسا وموضوع زواجها وقتا اطول متسائلة هل 

السبب ألن نور تتكلم في األشياء العلمية عكس غيرها؟   مرمي نور 

 أوباما 

 الفنان الراحل عبداحلليم حافظ بالزي الكويتي 

 صابرين: بناء ديكور لـ «الكعبة» في سورية
  من أجل أسماء بنت أبي بكر

رضي اهللا عنها وعالقتها مبن حولها 
خاصة بأمها التي لم تدخل االسالم، 
وقالت ان ما شــــجعها على املوافقة 
على املسلســــل هو ان حياة السيدة 
اسماء بنت ابي بكر لم يتم تقدميها 
في عمل درامي من قبل باالضافة الى 
ان الدراما كانت تركز فقط على تقدمي 
الشخصيات الدينية الذكورية اكثر 
دون تناول الشــــخصيات النسائية 
املهمة في حياة املسلمني. واضافت 
صابرين ملجلة «روز اليوسف» انها 
وضعت شــــروطا لقبول تقدمي هذا 
املسلسل اهمها اماكن التصوير وان يكون فريق العمل 
كبيرا وامليزانية مفتوحة حتى يتم تقدمي العمل بشكل 

يليق بهذه الشخصية االسالمية. 

 أكدت الفنانة صابرين انه يتم اآلن 
بناء ديكور خاص بالكعبة في سورية 
حتى يتم تصوير املشاهد اخلارجية 
ملسلسل «اسماء بنت ابي بكر» الذي 
ستقوم صابرين ببطولته لرمضان 
املقبل وينتجه قطاع االنتاج ويكتبه 
د.بهاء الدين ابراهيم. وأشارت صابرين 
الى ان اهم ما لفت نظرها في سيناريو 
مسلسل «اسماء بنت ابي بكر» او «ذات 
النطاقني» هو تناول بيوت املسلمني 
في هذه الفترة واحلياة االجتماعية 
لهم وســــلوكياتهم بجانب النواحي 

الدينية، وهذا يساعد على تنوير الشباب بالعالقات 
االجتماعية الصحيحة التي يجــــب ان يأخذوا منها 
عبرة، كما يتناول املسلسل ايضا حياة السيدة اسماء 

 صابرين 

 اليسا 

 «بالي ستيشن ٣» تتخطى «إكس بوكس ٣٦٠»

  عبدالحليم حافظ.. سعودي وأصله تميمي
العمل العظيم، وأتيح له أن يدخل الكعبة، 
وأن يصلي في أركانها األربعة، وملا عاد كان 
في منتهى السعادة، وقال بفرح: «أنا شفت 
حاجات حلوة بعدما صليت في الكعبة، 

بس مش هقدر أحكي لكم عنها».
  وأثارت تصريحات محمد شبانة جدال 
واسعا في األوساط الفنية املصرية، خاصة 
بني أصدقاء املطـــرب الراحل. وقال مفيد 
فوزي أحد أشـــهر رفاق حليم وأحد أهم 
من أرخوا لسيرته: «لم أسمع عبد احلليم 
يوما يتحدث في هذا املوضوع. أنا نفسي 

لم أسمع به من قبل».
  غيـــر أنه عاد وقال: «رمبـــا كان األمر 
صحيحا، ألن ســـكان محافظة الشرقية 
حتديدا أغلبهم لهم جذور عربية نتيجة 
هجرة قبائل من اجلزيرة العربية جاءت 
واستوطنت محافظة الشرقية، لكن األمر 

يحتاج إلى تدقيق تاريخي».
  وتابع: «أما الـــذي ال يحتاج إلى دليل 
وال تدقـــيـــق فهــو أن حلــيـــم عنــدي 
شـــاب مصري منقـــوع في املــ-صرية، 
ولد فـــي أعماق ريف مصـــر، وحمل كل 
صفات ومواصفـــات الفالح املصري، مبا 
في ذلـــك دودة البلهارســـيا، وظل طوال 
حياته مرتبطا بأهله وقريته وبناسه في 

احللوات شرقية».
  بدوره، قال فاروق إبراهيم مصور حليم 
اخلاص، وأحد أقرب خلصائه وعاش معه: 
«عمري ما سمعت الكالم ده من عبد احلليم، 
ولو ده صحيح فهو أمر غريب. ولقد عاش 
حليم ٤٩ سنة ومات من ٣٣ سنة، فلماذا 

تظهر هذه املعلومة اآلن؟».
  وأوضح: «عبد احلليم نفسه لم يذكر 
هذه املعلومة قط، مع أنه فخر ألي إنسان 
أن تكون جذوره من جند واحلجاز، األرض 

املباركة التي يقدسها املصريون». 

التي جمعته بالسعوديني، موضحا: «حتى 
عندما أراد أن يؤدي العمرة ســـافر على 
نفقته الشخصية. كان ذلك في عام ١٩٧٦، 
وقبل أيام من ســـفره إلى لندن للعالج، 
وهي «الســـفرية» األخيرة له، حيث مات 

في عاصمة الضباب».

  شارك في غسل الكعبة

  وتابع: «املدهش أن حليم عندما سافر 
ألداء العمرة تصادف أن كان موسم غسل 
الكعبة املشرفة، فوجد نفسه مشاركا في هذا 

 القاهرةـ  ام.بي.سي: فجر محمد شبانة 
ابن شـــقيق املطرب الراحل عبد احلليم 
العائلة،  الرسمي باسم  حافظ واملتحدث 
مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف عن أن 
أصول عائلة العندليب األسمر تعود إلى 

اململكة العربية السعودية.
  وقال: «عائلة شبانة أصلها سعودي. 
وإن شئت الدقة من منطقة جند واحلجاز 
قبل تأسيس اململكة السعودية»، مضيفا: 
«(الشبانية) إحدى بطون قبيلة بني متيم. 
وهي قبيلة يرجع نسبها إلى اإلمام علي 
والســـيدة فاطمة الزهراء. أي إنهم من آل 
البيت النبوي الشـــريف، ومن الســـاللة 
احلسينية الطاهرة»، وذلك حسب مجلة 
«روزاليوســـف» املصريـــة فـــي عددها 

االخير.
  وأوضح املتحدث باسم أسرة العندليب 
ان: «عائلة شـــبانة هاجرت من جند إلى 
بالد عربية عـــدة، بينها مصر والبحرين 
والكويـــت. وفي مصر تفرقـــوا بني عدد 
من احملافظات، أهمها الشرقية واملنوفية 
الشبانية  والدقهلية وسوهاج. والعائلة 
مســـجلة في نقابة األشراف برقم ٩٢ ع. 
ولدى شيوخ العائلة وثائق وشجرة أنساب 
محفوظة منذ سنني طويلة تثبت نسبهم 

إلى البيت النبوي الكرمي».
  وردا على سؤال حول ما إذا كان حليم 
يعـــرف أن جذور عائلتـــه متتد إلى جند 
السعودية وإلى آل البيت، قال: «بالتأكيد، 
لكنها كانت مجرد معلومة لم يتوقف عندها 
كثيرا، ألن عمي كان معتزا مبصريته إلى 
املنتهى، كان يعيشـــها بدمه، لكن هذا لم 
مينع أن يرتبط بصداقات إنسانية طويلة 

وعميقة مع أمراء السعودية».
  وأوضح شـــبانة أن العندليب األسمر 
لم يحاول يوما استغالل عالقة الصداقة 

 كاليفورنيـــا ـ أ.ش.أ: من املقرر أن تتجاوز 
مبيعات أجهزة ألعاب «بالي ستيشن٣» من شركة 
«سوني» اليابانية منافستها «إكس بوكس٣٦٠» 
من شركة «مايكروسوف»» األميركية خالل موسم 
أعياد امليالد، وفق توقعات مسح جديد أجرته 

شركتا «جيم فيجني أوروبا» و«كيلكو».
  وتوقع املســـح أن يتم بيع ما يقرب من ١٫٨ 
مليون جهاز ألعاب جديد خالل األشهر القليلة 
األخيـــرة لعام ٢٠١٠، وأن مـــا يصل إلى ٤١ ٪ 
(أو ٧٥٠ ألفا) من تلك األجهزة سيكون أجهزة 

«بالي ستيشن٣».
  ومن املتوقـــع أن يتم تزويد أكثر من ثلثي 
أجهزة ألعاب «بالي ستيشن٣» املباعة بأدوات 
للتحكـــم باحلركة «موف» ممـــا يعني أن أداة 
التحكم باحلركة من «سوني» قد تتجاوز أداة 
«كينيت» من «مايكروســـوفت» بحوالي ١٥٠ 

الف وحدة. 


