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االنتخابات المصرية  خير ديموقراطية أخرجت للناس
 اتس���مت االنتخابات املصرية التي س���تبدأ يوم 
غد مبواجه���ات عنف متزاي���دة، أحيانا بني األحزاب 
املتنافسة وفي أحيان أخرى داخل احلزب الواحد بشكل 
غير مسبوق من أشكال التنافس، وبالنسبة لإلخوان 
املس���لمني فقد أدى إصرارهم على استخدام الشعار 
الديني إلى مواجهة مباشرة مع قوى األمن التي تعتبر 
ذلك االس���تخدام خرقا لضوابط الدعاية االنتخابية، 

مثل شعار »اإلسالم هو احلل« وهو تعبير صحيح ولكن اإلسقاطات التي 
تترتب على استعماله انتخابيا هي محل االختالف، وشخصيا أتفهم ذلك 
متاما، وأمتنى أن يستفيد اإلسالميون عامة واالخوان املسلمون خاصة من 
التجربة التركية التي ركزت على احللول ولم حتِتم بالشعار الديني مهما 
كانت مصداقية هذا الش���عار، فلكل مقام مقال، وأن تسترجع مصر حالة 
التسامح التي عرفتها قبل عام 1950، حتديدا عندما دعا الشيخ حسن البنا 
عام 1946 الى مؤمتر حول »خطر هجرة اليهود الى فلسطني« قيادات الرأي 
في العالم اإلس���المي والعربي، ومنهم فارس اخلوري املسيحي السوري، 
ومكرم عبيد القبطي املصري، ثم في عام 1949 كان مكرم عبيد بني تسعة 
أشخاص فقط استطاعوا أن يخترقوا احلصار وأن يشيعوا جنازة الشيخ 

حسن البنا بعد اغتياله.
 عموما الشارع املصري في حالة تعاطف مع مرشح اإلخوان املسلمني 
ليس بسبب الشعار بقدر ما هو بسبب تاريخ من العنف املفرط الذي عانته 
هذه احلركة التي لم تختبر حتى اآلن في جتربة حكم ولو بشكل جزئي، 
األمر الذي مينحها بريقا ال تدري كم سيطول، السبب الثاني للدعم الذي 
حتصل عليه من الش���ارع املصري هو ضعف بقية احلركات السياسية، 
رغم أن قدرة اإلخوان على العمل السياسي من موقع »السلطة التنفيذية« 
لم تختبر بعد، ما يجعل اعتمادهم على التعاطف وحده غير كاف لتلبية 
طم���وح الناس، يقابل ذلك خوف مفرط من قبل احلزب احلاكم من مجرد 
دخول وزير من هذه احلركة إلى التشكيلة الوزارية، وهو خوف مبالغ فيه، 
فالتطور السياسي الذي شهدته دول املنطقة يفرض مراجعة سجل طويل 
من اإلخفاق في بناء الثقة الداخلية في العمل السياس���ي وأهم منه وضع 

اجلميع أمام مسؤولياتهم جتاه األمة ليعرفوا أن الالعب غير املتفرج.
كلمة أخيرة:

س: الذين اكتشفوا قصة أهل الكهف وشاهدوهم هم أهل زمانهم فقط، 
كيف ميكن ملن لم يشاهدهم أن يتثبت »عيانا« من تلك القصة؟ 

ج: ذك���ر القرآن الكرمي أنهم لبثوا في كهفهم ثالثمائة س���نة ثم أضاف 
)وازدادوا تسعا( وعند مقارنة التقومي القمري بالتقومي الشمسي فإن السنة 
القمرية أقصر من الشمس���ية بحدود 3% )11 يوما(، وبذلك يكون الرقمان 

متساويني في التقوميني 300 سنة شمسية تساوي 309 قمرية.
س: تقصد أن الرقم احلسابي بحد ذاته أمر الفت للنظر؟

ج: نعم، ورقم حسابي آخر جتده في بداية القصة عند اآلية 12 في كلمة 
)ولبث���وا( ثم في اآلية رقم 26 عند كلمة )مبا لبثوا( وبإحصاء العدد بني 
لبثوا األولى والثانية يكون عدد تلك الكلمات مضافا إليها واو العطف هو 

309 كلمات، فهل هذه مصادفة؟
س: أهل الرياضيات سيتوقفون عند داللة املوافقة الرقمية؟

ج: صحيح، وحملبي األرقام لفتة أخرى صغيرة، فبعد كلمة )ثالثمائة( في 
اآلية 25 ميكن إحصاء تسع كلمات إلى كلمة )مبا لبثوا( التالية لها، فيكون 

متام معلومة )ثالثمائة( و)ازدادوا تسعا( معززا بعدد تلك الكلمات. 
س: تطاب���ق عجي���ب ب���ني املعنى اللغ���وي والبياني م���ن خالل تلك 

األرقام.
ج: جاء في أول آية من سورة الكهف )احلمد هلل الذي أنزل على عبده 
الكت���اب ولم يجعل له عوجا( وقال تعال���ى )و لو كان من عند غير اهلل 

لوجدوا فيه اختالفا كثيرا(.

ينتقد البعض بجهل فاضح املمارسة 
الدميوقراطية الراقية القائمة في البلد 
دون ان يع���رف انها خير دميوقراطية 
أخرجت للبشرية في تاريخها الطويل، 
حيث تصدر قوانني وتشريعات ليس لها 
مثيل قط، وميكن إثبات تلك األفضلية 
عبر حقائق ال يختلف عليها اثنان وال 
تتناطح عليها عنزتان، وذلك مبقارنة 
دميوقراطيتنا الفتي���ة بالدميوقراطية 
األميركية التي يتفق املراقبون واحملللون 
على انها أعظم دميوقراطية في التاريخ، 
فإذا ما أثبتنا انن���ا أفضل منهم توقف 
اجلدل وحس���م النقاش حول أفضلية 

دميوقراطيتنا.
> > >

يتوج����ه الفائزون ف����ي االنتخابات 
األميركية األخيرة وجميعهم ساس����ة 
محترفون منهم حكام واليات ومدعون 
عامون ومحامون ونواب في برملانات 
والياتهم احمللية الى الصفوف الدراسية، 
حيث يدرس����ون ملدة أسبوعني كيفية 
العم����ل في الكونغرس وما يجوز أو ال 
يج����وز عمله او قوله، في املقابل أثبت 
مشرعونا انهم أكثر حنكة وخبرة وقدرة 
واحترافا ودهاء من أشقائهم األميركان 
حيث يرفضون بشدة حضور مثل تلك 
الكورسات عدمية الفائدة، فهم يَدرسون 
وال يدُرس����ون بل ميكن للقائمني على 
كونغرس����هم ان يدعو بع����ض نوابنا 
احملترمني واحملترفني إلعطاء محاضرات 
ألش����قائهم األميركان، فنوابنا كما هو 
معروف أفضل علما واحترافا من نوابهم 
متاما مثلما ان ش����وارزكوفاتنا أفضل 
علما واحترافا من شوارزكوفاتهم، وهذه 

قضية محسومة ال جدل فيها.
وقد أدانت قبل أيام »جلنة القيم« في 
الكونغرس األميركي مبجمل أصواتها 
املمثلة م���ن دميوقراطيني وجمهوريني 
النائب الدميوقراطي املخضرم ش���ارلز 
لنغلر ذا ال� 80 عاما الذي بكى كالطفل 
عن���د النطق بقرار إدانت���ه، مرة اخرى 
تثب���ت دميوقراطيتنا انه���ا أفضل من 
دميوقراطيتهم، حيث ان ضمائر نوابنا 
وهلل احلم���د واملنة مطه���رة بالديتول 
الورد، حيث يحاسبون  ومعطرة مباء 
ويس���تجوبون وال يحاسبهم أحد، كما 
انهم سادة الفزعة والنخوة، فال يجوز 
للنائب ان يدين نائبا من جماعته كحال 
الدميوقراطيني األميركان الذين ال نخوة 
وال فزعة لديهم م���ع صاحبهم لنغلر، 
ومعلوم ان النائب املبتدئ، ناهيك عن 

املخضرم لدينا، ال 
يخطئ ق���ط، مهما 
أخطأ، فكيف يحاسب 

ويسأل؟
> > >

ورغ���م إصاب���ة 
الشرقية  والياتهم 

بالعواصف والزوابع والفيضانات املتكررة 
كل عام من قبل »كاترينا« وأخواتها التي 
تقتل املئات وتشرد املاليني إال ان النواب 
األميركان وبجهل فاضح مقارنة بنوابنا 
األفاضل لم يقترح���وا »تثمني« بيوت 
املواطنني في تلك الواليات وإغداق األموال 
عليهم وإسكانهم في األرض األميركية 
الواسعة او حتى ترك املجال لهم حتى 
يشتروا بيوتا لهم في املكسيك وهو ما 

يدل بالطبع على جهلهم و.. علمنا!
> > >

وما يزيد الطني بّلة ويثبت أن جهلهم 
مركب وعلم بعض نوابنا محيط، هو ان 
نوابهم ال يقيمون كحال نوابنا الطبيب 
في عمله والطيار في قراره واملهندس 
في حرفته واحملامي في مهنته وال يكتفي 
البعض من نوابنا مبعرفة كل علوم الدنيا 
� ما شاء اهلل عليهم � بل ميتد علمهم إلى 
أمور اآلخرة فيقومون بدور خازن النار 
فيتوعدون من ال ينتخبهم بالنار املوقدة 
ثم ال يتركون ذلك الناخب اخلائف على 
مصيره في حاله بل ميطرونه دون رحمه 
برس���ائلهم النصية كل صباح ومساء 
وهو أمر لم تسمح مبثله دميوقراطيتهم 

األميركية الهزيلة واملبتدئة.
> > >

آخر محطة:
)1( وبعك���س أش���قائهم الصغ���ار 
األميركان، متتد حركة ورقابة مشرعينا � 
ما شاء اهلل عليهم � الى خارج قبة البرملان 
فهم املضربون م���ع النقابات وامللغون 
الطائرات، والصافعون  لصفة حتديث 
بيدهم الكرمية وجنات الشباب املخالفني 
لقوان���ني »املروري���ات« والفاعلون في 

جتمعات التشاوريات والفرعيات.
)2( رغ����م ان الرئيس الدميوقراطي 
األميرك����ي أوباما من أص����ول أفريقية 
ومتجنس حديثا ولديه كثير من اخلصوم 
السياس����يني من احلزب اآلخر إال اننا 
لم نس����مع منهم من عاب قط في أصله 
وفصله أو من يهتم بعض زمالئه بلون 
دمائهم ما يدل على ان دميوقراطيتهم 
خايبة ونامية ودميوقراطيتنا.. ذكية 

وصاحية.. ما شاء اهلل عليها!

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

إسرائيلية تعلن الحرب على بالدها 
خلف أسوار جامعة كولومبيا

ألمانية عاشت على الماء فقط 52 عاماً

املتحدة بتنظي����م تظاهرات 
صامتة، شاركها فيها عدد من 
ارتدوا  إذ  زمالئها باجلامعة، 
فيها ذات مرة البزات العسكرية 
اإلسرائيلية، في محاولة إللقاء 
الضوء � بصورة رمزية � على 
املمارس����ات القمعي����ة، التي 
يتبعها اجليش اإلس����رائيلي 

مع الفلسطينيني. 

مبا يتنافى مع حقوق اإلنسان 
وجميع األعراف الدولية.

وتدرس الطالبة اإلسرائيلية 
مايا يحيائيل فيند )21 عاما( 
العلوم السياسية واالجتماعية 
كولومبي����ا  جامع����ة  ف����ي 
بنيويورك، وقامت في سابقة 
هي األولى م����ن نوعها داخل 
احلرم اجلامعي في الواليات 

واش����نطن � إيالف: شنت 
طالب����ة إس����رائيلية هجوما 
عاصفا على سياس����ة بالدها 
حيال الفلسطينيني، وترجمت 
نشاطها الى تظاهرات جماعية 
صامتة في جامعة كولومبيا 
بنيويورك، مبشاركة طلبة من 
مختلف اجلنسيات، متارس 
نشاطا سياس����يا مناوئا لتل 
أبيب حتت لواء منظمة أميركية 
تطلق على نفسها »طالب من 
اجل العدل في فلسطني«، على 
الرغ����م من ذلك رأت فيند في 
سياق حديث لصحيفة هآرتس 
الذي  النشاط  ان  بنيويورك، 
تقوم به في الواليات املتحدة، 
ال يهدف الى تش����ويه صورة 
إسرائيل، وامنا يلقي الضوء 
باألس����اس عل����ى األنش����طة 
القمعية التي ميارسها اجليش 
اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني 

ميونيخ � إيالف: قصة أقرب إلى اخليال تروى 
في أملانيا وحتديدا في إقليم اجلنوب الباڤاري، 
هي تلك التي ج����رت أحداثها في إحدى القرى 
الريفية املتاخمة جلبال األلب، فقبل قرنني من 
الزمن عاشت ماريا فوتنر السيدة القروية دون 
أي طعام مدة 52 عاما، مكتفية بشرب املاء فقط 
ولم يستطع العلم قدميا وال حديثا فك هذا اللغز، 
إذ انه من املستحيل أن يبقى اإلنسان على قيد 

احلياة دون طعام إال أليام معدودة.
ول����دت ماري����ا فوتنر ع����ام 1821، في قرية 
»فرازادورف« في ري����ف باڤاريا، ولم يالحظ 
والداها أي شيء غير عادي عليها، وظلت متارس 
حياتها كطفلة عادية لكنها أصيبت بداء اجلدري، 
وما لبثت ان شفيت منه بعد فترة. وترك املرض 
أثره عليها على شكل ندبات حادة في وجهها، 
وكان هذا كل ما الحظه األهل عليها، لكن حتوال 
آخر كان قد حدث في حياتها بعد املرض، فهي 
لم تعد راغبة في تناول الطعام وانتهى بها األمر 
الى مقاطعة الطعام بش����كل كامل، وظلت على 

هذه احلالة حتى وفاتها عام 1884.
ولم يكن مبقدور أي شخص تصديق تلك 

نظمت تظاهرات للمطالبة بحقوق الفلسطينيين فأثارت غضب اللوبي اليهودي

مظاهرة صامتة للطالبة االسرائيلية في جامعة كولومبيا

ماريا فوتنر

إطالق جائزة »عيسى لخدمة اإلنسانية«
في البحرين بقيمة مليون دوالر

خليفة في وقت تخطو البحرين بقيادته خطوات 
متقدمة على طريق اإلصالح والتطوير والتنوير 
لتواص���ل انفتاحها احلضاري على جهات العالم 
األربع بكل ثقة واقت���دار متطلعة الى أفق جديد 
يحتفي باملنجز اإلنساني املتفوق واملتميز أيا كان 

نوعه ومن أي بقعة في العالم«.

املنام���ة � كون���ا: أعلن نائب رئي���س الوزراء 
البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن 
جائزة عيسى خلدمة اإلنسانية التي تأسست بأمر 
ملكي تخليدا لذكرى أمير دولة البحرين الراحل 

الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.
وقال الشيخ محمد بن مبارك في مؤمتر صحافي 
ان »هذه اجلائزة تأتي تقدي���را للدور التاريخي 
ال���ذي اضطلع به األمير الراح���ل في بناء الدولة 
احلديثة وجتس���يدا ملا اتسمت به شخصيته من 
سمات وصفات إنسانية أكسبته حب شعبه وكل 

الذين عرفوه داخل البحرين وخارجها.
وذك���ر ان قيمة اجلائزة تبل���غ مليون دوالر 
باإلضافة الى ميدالية ذهبية حتمل شعار اجلائزة 
مشيرا الى انها س���تمنح مع نهاية عام 2011 في 
مجاالت التعليم والصحة ومكافحة الفقر والكوارث 
بصورة مبدئية إضافة الى أنها ستشمل كل عمل 
أو بحث أو اختراع يهدف الى خدمة اإلنسانية في 

املراحل الالحقة.
وأوضح ان »هذه اجلائزة تأسس���ت بأمر من 
عاه���ل مملكة البحرين امللك حمد بن عيس���ى آل 

الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

 هيالري تفضل أن تكون جدة 
على أن تكون رئيسة أميركا

ش���توتغارت د.ب.أ: أعرب بيل كلينتون 
رئيس الواليات املتحدة األسبق عن اعتقاده 
بأن زوجته هيالري وزيرة اخلارجية األميركية 
ال تتمنى ش���يئا أكثر م���ن متنيها أن تصير 

جدة.
وفي مقابلة مع مجلة »ريدرس دايجست« 
األميركية عدد ديسمبر املقبل قال كلينتون إن 
»رغبة هيالري في أن تصبح جدة فاقت رغبتها 
السابقة في أن تصبح رئيسة للواليات املتحدة 
حيث كانت هي���الري تتنافس مع الرئيس 
احلالي باراك أوباما في انتخابات الرئاس���ة 

مرشحة عن احلزب الدميوقراطي«.
كانت تشيلسي كلينتون ابنة بيل وهيالري 
تزوج���ت الصيف املاضي من صديقها مارك 
مزفينس���كي بعد صداقة اس���تمرت أعواما 

عديدة.
وكان الرئيس األميركي األس���بق قد قال 
خالل حفل الزفاف ع���ن زوج ابنته »أقدره 
كثيرا وأحبه«، كما امتدح كلينتون )64 عاما( 
تشيلسي قائال: »أثق في ابنتي فهي دائما ما 
أثبتت أن لديها قدرة جيدة على احلكم على 

األشياء واألشخاص«.

انفجار جديد في منجم الفحم بنيوزيلندا وال ضحايا

7 أعضاء في البرلمان الهولندي لديهم سوابق إجرامية!

نيوزيلندا � أ.ف.پ: وقع انفجار جديد 
امس في املنجم ال����ذي قتل فيه 29 عامال 
في نيوزيلندا بعد اسبوع على االنفجار 

األول، على ما أعلن مدير املنجم.
ووقع اول انفجار في منجم بايك ريفر 
للفحم في اجلزيرة اجلنوبية من نيوزيلندا 
قبل اسبوع، تاله االربعاء انفجار ثان قضى 
على أي أمل بالعثور على ناجني بني العمال 

ال� 29 الذين كانوا عالقني فيه.
وقال رئيس مجلس إدارة املنجم جون 
دو »وقع انفجار ثالث في املنجم. واستمر 

حوالي ثالثني ثانية«.
وأضاف »لم يكن هناك احد عند املدخل 
وال احد في املوقع، وبحس����ب معلوماتي 

ليست هناك إصابات«.
وكان رئيس الوزراء النيوزيلندي جون 

كي دعا الى فتح حتقيق معمق لكش����ف 
أس����باب اكبر فاجعة تشهدها مناجم هذا 

البلد منذ نحو قرن.
والقتلى الذين تتراوح اعمارهم بني 17 
و62 عاما كانوا 24 نيوزيلنديا واستراليني 
اثنني وبريطانيني اثنني وجنوب افريقي. 
وجنح عامالن مصابان بجروح طفيفة في 

اخلروج من املنجم بعد االنفجار األول.

أمستردام � أ.ش.أ: كشفت مصادر في 
هولندا عن وجود 7 ن����واب داخل برملان 
البالد لديهم سوابق إجرامية، وذلك خالل 
إجراء دراسة استقصائية شاملة لألحزاب 
املش����اركة في اجلهاز التشريعي ونوابه 

وشملت 150 نائبا.
وذكر رادي����و هولندا أن����ه وفقا لهذه 
الدراسة التي أجرتها قناة »آر تي إل نيوز« 

الهولندية فإنه كان ضمن هؤالء ال� 7 أحد 
نواب احلزب االشتراكي وآخر من حزب 
»في ف����ي دي« احملافظ بينما ينتمي ال� 5 
الباقون حلزب احلرية الذي يتزعمه جيرت 
فيلدرز. وأضاف الراديو ان هذه الدراسة 
جاءت نتيجة ملا تكشف عنه النقاب مؤخرا 
من وجود سوابق إجرامية لدى 3 من أعضاء 
البرملان أولهم »إريك لوكاسني« الذي اتهم 

باالعتداء اجلنس����ي على أحد مرؤوسيه 
حني كان معلم����ا باجليش، كما اتضح أن 
الش����ركة املجرية التي كان يديرها زميله 
»جيمس شارب« أدينت باالحتيال في مجال 
خدمات الرسائل النصية، وأخيرا النائب 
»مارش����ال هيرناندز« الذي اتهم بارتكاب 
بعض االعت����داءات البدنية على عدد من 

األشخاص.

كوكايين
في شحنات موز!

125 ألف دوالر
على سطح السيارة!

برن � د.ب.أ: عث����ر منذ بداية 
األسبوع اجلاري على ثالث عبوات 
من الكوكايني يبلغ وزنها اإلجمالي 
مائة كيلو غرام داخل شحنات موز 

مرسلة إلى سويسرا.
وقالت الشرطة السويسرية إن 
العبوات جاءت في دفعات منتظمة 
مخبأة داخل شحنات املوز املرسلة 
إلى مح����الت جتارية داخل البالد 
أرس����لها فيما يعتقد موردون من 

أميركا الالتينية.
ويعتق����د رجال الش����رطة أن 
العبوات ضلت طريقها فلم تصل 

إلى مستقبليها األصليني.
وتقول الشرطة إن إحدى هذه 
إل����ى مقاطعة  العب����وات وصلت 
تورج����او القريب����ة م����ن احلدود 

األملانية.
ولم يع����رف مبدئي����ا من هم 
األشخاص الذين أرسلت إليهم هذه 
العبوات في األصل، إال أن تقريرا 
لصحيفة »عشرون دقيقة« نشر 
في موقعها على اإلنترنت أفاد بأن 
العبوات الثالث جاءت عن طريق 
ميناء أنتفيربن الهولندي مخبأة في 
شحنات للموز، ومت اكتشافها أثناء 

تفتيش روتيني على البضاعة.
وكانت املخدرات مخبأة داخل 
طرود خضراء اللون صغيرة احلجم 

حيث عثر عليها احملققون.

� يو.ب����ي.آي: فقد  لندن 
بريطاني مدخراته التي تبلغ 
حوالي 125 ألف دوالر بعد أن 
نسيها على سطح سيارته.

وذكرت ش����بكة »سكاي 
ني����وز« أن الرج����ل الذي ال 
يثق باملصارف وضع حقيبة 
حتتوي على نق����وده على 
سطح الس����يارة ثم انطلق 

بها.
ولم يتذكر األموال إال بعد 
فوات األوان فعاد وحفيده 
للبحث عنه����ا، غير أنه لم 
يجد سوى احلقيبة فارغة 

من دون نقود.
وقال الرجل إنه كان يجمع 
3 آالف دوالر سنويا خالل 
حياته املهنية ويضعها حتت 

سريره ويحرسها كلبه.
ولكن حني نفق الكلب بدأ 
يأخذ املال مع����ه إلى العمل 
التي  ويتركه في س����يارته 
يركنه����ا على مقرب����ة منه 
ليراقبها، وفي ذلك اليوم نسي 

املال على سطح السيارة.
وق����د ب����دأت الش����رطة 
التحقي����ق للبحث عن املال 
املفقود وح����ذرت من اتهام 
الشخص الذي يجد املال وال 

يبلغ عنه بالسرقة.

صاحبة الضجة اإلعالمية في قضية برلسكوني

روبي المغربية تقدم أول عروضها بـ5 آالف يورو
ميالن����و � وكاالت: تنتش����ر 
في ش����وارع ميالن����و ملصقات 
دعائي����ة ألحد املاله����ي الليلية 
الشهيرة بالعاصمة الصناعية 
اليطالي����ا يعلن فيه����ا عن اول 
عرض للفتاة املغربية كرمية أو 
روبي صاحبة الضجة االعالمية 
التي ثارت مؤخرا حول طبيعة 
عالقتها برئيس الوزراء سيلفيو 

برلسكوني.
هذا وقد احتفلت روبي منذ 
ايام بعيد ميالدها الثامن عشر 
م����ا يعني انها رس����ميا ميكنها 
توقيع عقد لتقدمي عروض مثيرة 
للجمهور وهو ما لم يكن متاحا 
لها من قب����ل، حيث كانت تقوم 
بالرقص مجانا في املالهي الليلية 
حس����بما اوردته بعض وسائل 

االعالم.
وحسب بعض التسريبات فان 
الفتاة املغربية ستتقاضى خمسة 
آالف ي����ورو عن الليلة الواحدة 
ويشاركها العرض احد الوجوه 
املعروفة والذي كان بطل برنامج 
»منزل األخ األكبر« وهو برنامج 
م����ن تلفزيون الواقع ويش����به 
حلقات ستار اكادميي املعروفة 

روبي املغربيةبالعالم العربي.

التميز والمذاق.. سر شهرة المخلالت البحرينية

املنامة � كونا: تعتبر املخلالت من األشياء املميزة 
في مملكة البحرين إذ تشتهر مبخلالتها الغنية التي 
تختلف في ألوانها وأشكالها وطعمها وهو ما يعتبر 

سر بقائها وشهرتها حتى يومنا هذا.
وعلى مستوى اخلليج العربي بالذات فإنه لدى 
سفر اي شخص ما الى البحرين فإنه يحرص على 
جلب تل����ك املخلالت لروعة مذاقها وما حتتويه من 
مش����هيات ال تكاد تخلو منها اي مائ����دة عربية او 

خليجية.
وفي جميع دول اخلليج التي يشتهر أهلها بصفة 
الكرم وحب إكرام الضيف يتم استخدام � )االجار( 
كم����ا يطلق عليها بالعامية � ف����ي تلك املوائد لفتح 

شهية الضيوف، األمر الذي يدفعهم الى تناول املزيد 
من الطعام.

وقال عبداجلليل حم����دان احد أصحاب احملالت 
»ان العمل في هذه املهنة في الس����ابق كان يقتصر 
على العوائل في املنازل وبالطريقة التقليدية التي 
تكون من خالل وض����ع بعض اخلضراوات يضاف 
إليه����ا بعض البهارات واخلل وتترك في الش����مس 

ملدة أسبوع«.
واضاف حمدان »اما اليوم فإن املجال بات أرحب 
إذ تستخدم فيه التكنولوجيا احلديثة لزيادة اإلنتاج 
والتعقيم والتعليب وغيرها من األمور ملواكبة سرعة 

العصر وزيادة الطلب الذي صار إقليميا«.

الرواية في حينه����ا، إال أنها كانت قصة امرأة 
حقيقية عاش����ت في تلك الفترة، ولم يستطع 
العلماء وال الدراسات فك هذا اللغز احملير ورغم 
ذلك التزال األبحاث مستمرة لكشف احلقيقة.


