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الفريق ضاحي خلفان

إزدياد أعداد معتنقي اإلسالم في بريطانيا

اشكال مختلفة من السيوف العربية

وزير التعليم املصري د.أحمد زكي بدر

قائد شرطة دبي: البدون تسللوا وكذبوا للحصول على الجنسية
والوافدون في الخليج أكلوا األخضر واليابس

دبيـ  وكاالت: في هجوم هو األول من نوعه من مسؤول خليجي، 
شن القائد العام لشـــرطة دبي الفريق ضاحي خلفان متيم، هجوما 
شرسا على من ال ميلكون جنسية في دول اخلليج، أو من يعرفون 
بـ»البدون«، واتهم املسؤول اإلماراتي »البدون« بأنهم »كذبوا وافتروا« 
للحصول على جنســـيات دول اخلليج بغير حـــق، معتبرا أن هذه 
القضية نتيجة حتمية لتزايد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وحســــب صحيفة »الشــــرق األوســــط«، امس اعتبر الفريق خلفان 
أن من يعرفون بـ »البدون« هم من اســــتغلوا الوضع في دول اخلليج 
للحصول على اجلنســــيات اخلليجية، بطريقة غير مشروعة. وأضاف 
»هؤالء الوافدون بشكل مشروع أو غير مشروع لم يجدوا بدا من الكذب 
واالفتراء على اهلل، وعلى الناس، وعلى القانون، فادعوا أنهم )من دون 
أوراق ثبوتيــــة(«، معتبرا أن دول اخلليج تتحمل أعباء سياســــية، ال 
قبل لها بها، وذلك بســــبب العمالة الوافدة، وهو ما يتم مقابلته من قبل 
األحزاب الناشــــطة داخل دول هذه العمالة الوافــــدة بإثارة الرأي العام 
األممي، ضد الهيئــــات واملنظمات والشــــركات واحلكومات اخلليجية، 

كنتيجة لصراعات داخلية.
واعتبــــر الفريق خلفان أن قضية »البدون« التي تؤرق دول اخلليج 
هــــي نتيجة العمالة الوافدة »التي خلفت طبقة في املجتمع أطلقت على 

نفسها )البدون(، أي من دون جنسية، واحلقيقة التي أدركها شخصيا 
باعتبــــاري أمضيت أكثر من أربعني عاما أخدم في ســــلك األمن، أن هذا 
االدعاء ما جاء إال نتيجة توافد أجنبي غير مشــــروع )تسلل(، أو البقاء 
في البلدان اخلليجية بصورة غير مشروعة، والتخلف عن املغادرة، في 

الوقت املفروض فيه مغادرة البالد«.
ويكشــــف خلفان أن وثائق »البدون« إما أنهم أعطوها ملن خرج بها 
وغادر اخلليج، أو أتلفوها، أو أخفوها ودفنوها، ليأخذوها عندما يلزم 
األمر، مشــــيرا إلى أن »البدون« في اخلليج استطاعوا أن يؤلبوا الرأي 
العام، ويقلبوا احلقائق الباطلة إلى حق، ليحصلوا على جنسيات دول 
مجلس التعاون اخلليجي، مضيفا »سنجد أنفسنا يوما أننا جنسنا من 
»البــــدون« أكثر من أهل البالد الذين يضربون بجذور انتمائهم القومي 
في عمق الدول العربية في اخلليج، وهكذا كلما حلت مشكلة »البدون« 

ظهر قوم آخرون »بدون« واحلبل على اجلرار.. فإلى متى؟«.
ويقــــرع خلفان ناقوس اخلطر في ما يتعلق بقضية العمالة الوافدة 
بالقول إنه على مدى اخلمسني عاما املقبلة، إن لم يكن قبل ذلك، »قد جند 
أنفسنا أمام محنة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من حيرة وضياع، فقد تأتي 
قوانني عاملية تفرض علينا ـ ال قدر اهلل ـ االلتزام بتوطني كل من يوجد 
على أرضنا، وأمضى عشرة أعوام، وإال ميكن أن يضعنا اخلصوم على 

قائمة الدول )العنصرية(، أو الدول املقاطعة اقتصاديا«.

واعتبر الفريق ضاحي خلفان أن دول اخلليج تتحمل أعباء سياسية، 
ال قبل لها بها، »بســــبب العمالة الوافدة التــــي اكلت األخضر واليابس 
وجاءت إلى دول اخلليج من مناطق ال تتوافر فيها الرعاية االجتماعية 
والصحية واإلنسانية، إال ما ندر، وتضع دول اخلليج العربي لها معايير 
للسكن، وللتأمني الصحي، وللرعاية اإلنسانية على املستوى الذي يفوق 
الكثيــــر من بلدان العالم، وعلى الرغم من ذلك يثير قادتهم في األحزاب 
الناشــــطة داخل بلدانهم الرأي العام األممي، ضــــد الهيئات واملنظمات 
والشركات واحلكومات اخلليجية بدعاوى حتركها في كثير من األحيان 
صراعات سياســــية في األحزاب داخل بلدانهم، مما جعل بعض اجلهات 
األمميــــة املتحيزة تدين دول مجلس التعاون اخلليجي بســــبب، أو من 
دون سبب، وقد توترت أوضاع دول خليجية مبثل هذه الضغوط التي 

مورست على دولنا في املنطقة«.
وأشــــار الفريق خلفان إلــــى أن دول مجلس التعاون اخلليجي تقف 
اليوم على مفترق طرق، وليس لها من خيارات بديلة، فهي إما أن تسير 
في الطريق الصحيح، وإما أن تأخذ االجتاه اخلطأ الذي سيؤدي بها إلى 

نتائج ال حتمد عقباها.
واعتبر خلفان أنه ميكن لدول اخلليج أن »تهرب إلى األمام«، ألن الذي 
يحــــاك خلف ظهرها ميكن أن يقضي عليها، وفي أقل احتماالت اخلطر، 

سيكون مؤملا وموجعا لها إلى حد بعيد.

البريطانيون يدخلون اإلسالم أفواجًا

طفلة رضيعة في حقيبة سفر تثير الذعر في ألمانيا
هامبورغ ـ د.ب.أ: أثارت حقيبة من دون صاحب القلق 
في مدينة أملانية من إمكانية أن حتتوي على قنبلة ولكنهم 

اكتشفوا أنها حتتوي على طفلة عمرها أيام قليلة.
وذكرت صحيفة »بيلد« األملانية واســــعة االنتشار في 
موقعها االلكتروني امس أن رجال يرتدي مالبس أنيقة ذهب 
الى حارس مركز كبير للمؤمتــــرات في هامبورغ وقال له 

»ثمة حقيقة في اخلارج.. اهتم بها« ثم اختفى.

وخشي احلارس من أن يكون باحلقيبة قنبلة فاستدعى 
أحد زمالئه من احلراس ثم فتحا احلقيبة سويا خاصة بعد 

أن سمعا صراخ طفل ينبعث منها.
ونقلت الصحيفة عن احلارس قوله: »ســــمعت صوت 
بــــكاء طفل ففتحت احلقيبة مع زميلي لنجد طفلة صغيرة 
جميلة«. ومت نقل الطفلة ألحد املستشفيات لفحصها حيث 

أكد األطباء عدم وجود خطورة على حياتها.

ولم تعرف بعد خلفيات احلادث أو الشخص الذي تخلص 
من الطفلة.

يذكر أن األمهات اليائسات في هامبورغ لديهن إمكانية 
وضع أطفالهن عند بوابة جمعية معينة إذا شــــعرن أنهن 

غير قادرات على حتمل مسؤولية الطفل.
وميكن لألم استعادة الطفل في غضون ثمانية أسابيع 

دون مساءلة قانونية أو الكشف عن الواقعة. 

لندن ـ وكاالت:  كتبت صحيفـــة »اإلندبندنت« أن واحدة من 
أشمل احملاوالت لتقييم عدد البريطانيني الذين يعتنقون اإلسالم، 

تبني أن العدد تضاعف تقريبا خالل العقد املاضي.
وقالت الصحيفة إنه عقب االنتشار العاملي لإلسالم »املتطرف«، 
واجه املسلمون البريطانيون تدقيقا ونقدا وحتليال أكثر من أي 
طائفة دينية أخرى، ولكن رغم الصورة السلبية املروجة غالبا 
عن اإلســـالم مازال البريطانيون يدخلون في هذا الدين أفواجا 

كل عام.
وأضافـــت أن تقدير عدد املســـلمني اجلدد فـــي بريطانيا كان 
صعبا دائما، ألن بيانات اإلحصاء ال تفرق بني ما إذا كان الشخص 
املتدين قد اعتنق ديانة جديدة أو ولد فيها. وأضافت أن التقديرات 
الســـابقة حددت عدد املسلمني اجلدد في بريطانيا مبا بني 14 ألفا 

و25 ألفا.
لكن دراســـة جديدة ملجموعة »فيث ماترز« الفكرية ترى أن 
العـــدد احلقيقي ميكن أن يكون أعلى من 100 ألف، باإلضافة إلى 

أكثر من 5000 حالة هداية جديدة في أنحاء البلد كل عام.
وإجماال قدر الباحثون عدد املسلمني في بريطانيا عام 2001 بـ 
60699، ومع عدم وجود إحصاء جديد مخطط حتى العام القادم، 
اســـتطلع الباحثون املســـاجد في لندن في محاولة حلصر عدد 
املهتدين كل عام. وبينت النتائج وجود 1400 حالة في العاصمة 
خالل االثني عشر شهرا املاضية، وإذا قدر هذا العدد استقرائيا على 
أنحاء البلد فهذا يعني أن نحو 5200 شـــخص يعتنقون اإلسالم 
كل عام. وهذه األرقام مشابهة لدراسات في أملانيا وفرنسا وجدت 

أن هناك نحو 4000 هداية كل عام. 

كاتب إسرائيلي يدافع عن ممارسات 
جنسية لضحايا الـ »هولوكوست«!

وكاالت: دافـــع الكاتب اإلســـرائيلي جيديون 
جريف الذي عقـــد مؤمترا صحافيا في العاصمة 
الدمناركيـــة كوبنهاغن لتســـويق كتابه »نبكي 
بدون دموع« عن أعضاء »سوندركوماندون« وهو 
االسم الذي أطلق باللغة األملانية على اليهود الذي 
شاركوا في حرق أقربائهم في املعسكرات النازية 

)الهولوكوست(.
وكشف جيديون مدى بؤسهم خالل تلك الفترة، 
حيث اعتادوا الصمت وعدم احلديث عن هذه احلقبة 
من حياتهم بعد أن تبقى منهم 9 أعضاء هم الشهود 
الوحيدون على ما ذكر في الكتاب الذي ذكر أنهم 
كانوا يقومون بخلع لباس اليهود ومن ثم قص 
شعورهم وإدخالهم إلى غرف الغاز وبعدها يتم حرق 
ما تبقى منهم. وقال جيديون إنه القى صعوبة في 
التحدث مع من تبقى من هؤالء األعضاء في إسرائيل 
ورفض واحد منهم احلديث عن هذا التاريخ، ألنه 

شارك في فيلم يتحدث عن الهولوكوست وعانى 
من انهيار عصبي بعده. فيما رفض جيديون فكرة 
استجواب محكمة إسرائيلية لهم عن استخدامهم 
نساء اليهود املوتى ألغراض جنسية، حيث اتهم 
بعض اليهود األحياء ممن عاصروا هذا التاريخ 
أعضاء ســـوندركوماندون« باســـتعمال اجلثث 
ألغراض جنســـية، حيث أثـــار اتهامهم فضيحة 
كبرى في إسرائيل تناولها كتاب »أنا آخر اليهود« 
للكاتب اليهودي« شيلي رايشمان كاشفا عن أن 
بعض النسوة اليهود العذارى واملتزوجات كن ال 
يرغنب في املوت قبل أن ميارســـن اجلنس للمرة 

األخيرة وخاصة الشابات منهن.
وقال جيديون إن ما ذكر عن هذه املمارسات قد 
يكون صحيحا، حيث رغبة النسوة الشابات كانت 
حقيقة وأنهن كن يرغنب في ذلك مع اليهود فقط، 

لذلك قام أعضاء »سوندركوماندون« بفعلها.

السيوف العربية.. تاريخ وفن 

وزارة التعليم المصرية تفتح تحقيقًا حول 
وجود مواقع إباحية على بوابتها اإللكترونية

سجن شابة استعارت رضيع صديقتها!

التصويت لصالح انفصال جنوب السودان.. حرام!

وفاة زعيم االحتجاج على البطالة في تونس

اخلرطوم ـ وكاالت: أفتى نحو 60 عاملا من علماء 
الدين اإلسالمي بعدد من الدول العربية واالفريقية، 
بحرمة التصويت لصالح انفصال جنوب السودان، 
محذرين في بيان لهم من خطورة االستفتاء املزمع 
عقده األحـــد املقبل لتقرير مصير اجلنوب. جاء في 
البيان الذي وقع عليه 60 عاملا من مصر والسودان 
ونيجيريا واملغرب وليبيا ولبنان والسعودية وتركيا 
وفلسطني ونيجيريا، أن التصويت لصالح انفصال 
جنوب السودان عن شماله، يحرمه الشرع اإلسالمي، 
مشددا على أهمية العمل على إفشال ما وصفه باملخطط 
املعد من قبل االستعمار لفصل جنوب السودان عن 
شماله، الذي تروج له جهات وشخصيات تقدم تطلعاتها 

الشخصية على مصالح األمة. كما دعا العلماء قادة 
األمـــة وأهل الرأي إلى اليقظـــة في مواجهة مخطط 
يسعى إلى تقســـيم السودان، معتبرين أن انفصال 
اجلنوب يأتي في إطار مؤامرة عاملية إلقصاء العروبة 
واإلســـالم، تغذيها جهات كثيـــرة إقليمية ودولية، 
الفتني إلى أن املؤامرة ال تســـتهدف السودان وحده، 
نظرا ألن جنوب السودان هو بوابة اإلسالم والعروبة 

إلى افريقيا.
وأكد البيان أن توحد القوى العاملية الغربية ودعمها 
حركات التمرد واالنفصال بالدول العربية بكل الوسائل 
يهدف إلى تفتيت األمة العربية، مدلال على ذلك مبا 

حدث في تيمور الشرقية وجنوب السودان.

تونس ـ رويترز: بعد شهر من إشعاله النار في 
نفســــه احتجاجا على بطالته، توفي الليلة املاضية 
الشاب التونسي محمد البوعزيزي، الذي تسبب في 
انطالق االحتجاجات الواسعة التي شهدتها والية سيدي 
بوزيد. وأعلنت عائلة الشــــاب وفاته في مستشفى 
احلروق البليغة في تونس، مساء الثالثاء 2010/1/4. 
وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد زار 
البوعزيزي في املستشفى األسبوع املاضي، كما استقبل 

عائلته بقصر قرطاج، وقال إنه يتفهم إحباط الشبان 
العاطلني عن العمل، لكنه أضاف أن الشــــغب يضر 
بصورة تونس لدى املستثمرين والسياح األجانب. 
وفجر إشعال البوعزيزي النار في نفسه اشتباكات 
عنيفة نادرة بني الشرطة ومحتجني غاضبني من تفاقم 
البطالة بني خريجي التعليم العالي في سيدي بوزيد، 
سرعان ما اتسعت لتشمل محافظات أخرى، مثل بن 

قردان والقصرين وقفصة وصفاقس.

املنامةـ  وكاالت: خطرت فكرة 
شيطانية من نوع جديد ببال فتاة 
أرادت مواعــــدة صديقها األعزب 
ومقابلته فــــي خلوة تامة عندما 
كانت فــــي البحرين حيث التقت 
مع صديقتها البحرينية املتزوجة 
والتي تزورها من احلني لآلخر، 
وحينما شاهدت صديقتها برفقة 
طفلهــــا الرضيع خطــــرت ببالها 
الفكرة وفكرت في سبيل ملواعدة 
صديقها ولم جتد طريقا ملقابلته 

في خلوة سوى الطفل.
وكان السيناريو الذي ورد ببالها 
هو أن تأخذ الطفل لكي تستطيع 
تأجير غرفة فــــي فندق، وقررت 
مصارحة صديقتها بالسيناريو 

الشيطاني غير املسبوق، وعرضت 
عليها أن تعيرها طفلها الرضيع 
لكي تتمكن من اســــتئجار غرفة 
فندقية وال تقف في طريق حبها 
املزعوم، ورفضت صديقتها »األم« 
في البداية، إال أنها استطاعت أن 
تقنعها وأكدت لها أنه سيكون في 
أمان تام وأنها ال حتتاج سوى يوم 
واحد فقط.. وكانت املفاجأة عندما 

وافقت على إعارتها طفلها.
املواطنــــة وبرفقتها  ذهبــــت 
الرضيع واستأجرت غرفة وقابلت 
صديقها، وبعد قضاء حاجتها في 
الفندق نزل صديقها وجتردت هي 
من كل مشاعر العطف وألقت الطفل 
أمام باب الغرفة مبفرده وهربت 

دون أن تكلــــف نفســــها إعادته 
لوالدته.

ووفقا لتقرير مت نشــــره فإن 
سكان الفندق فوجئوا طوال الليل 
بصوت بكاء طفل بشكل متواصل 
وعندما خرج أحدهم لتحري املوقف 
بعد أن أصبح صوت بكائه غير 
طبيعي كانــــت املفاجأة أنه وجد 

الرضيع ملقى أمام باب الغرفة.
ومت استدعاء املدير الذي قام 
بسؤال املوظفني وأكدوا له جميعا 
أن ذويه قد غادروا ليتصل بدوره 
بالشرطة البحرينية، وبالتحقيق 
عثــــر على والــــدة الرضيع التي 
لــــم تصدق ما فعلتــــه صديقتها 

بطفلها.

وفيما يتعلق بقيام مسؤولي موقع الوزارة بحذف 
منهج الفيزياء مــــن بوابتها بدال من حذف الروابط 
االلكترونية اإلباحية واالبقاء على احملتوى التعليمي، 
أكــــد املصدر ان وزارة التربية أعادت حتميل اجلزء 
الثاني من منهج الفيزياء على موقعها، لكنها لم تقم 

بتحميل اجلزء األول من املادة.

القاهرةـ  أ.ش.أ: أكد مصدر مطلع بوزارة التربية 
والتعليم املصرية ان الوزارة بدأت حتقيقا للوصول 
الى اســــباب وجود روابط الكترونية للدخول على 
أفالم جنســــية ودردشة إباحية ومواقع للبحث عن 
زوجات على املوقع االلكتروني الرســــمي للوزارة 
»بوابة املناهج التعليمية« قسم االسطوانات املدمجة 
»منهج الفيزياء لطالب الثانوية« وهي الواقعة التي 

كشفها موقع »اليوم السابع«.
وأوضح املصدر ان التحقيق ســــيكون مع قسم 
االنتــــاج مبركــــز التطوير التكنولوجــــي بالوزارة 
باعتبارها اجلهة املسؤولة عن االشراف على بوابة 
املناهج التعليمية باملوقع االلكتروني، وذلك لتفسير 
قيامها بعرض عناوين الكترونية داخل منهج الفيزياء 
ملواقع حتمل مواد علمية، ولكنها تتبع أفرادا وليس 
مؤسســــات كبرى معتمدة، وهو مــــا كانت نتيجته 
حتول بعضها الى مواقع تــــروج ملواد إباحية بعد 
انتهــــاء املدة الزمنية احملددة لنشــــر املواد العلمية 

عليها واستئجارها من قبل أفراد آخرين.

كاللؤلؤ والفيروز والعاج وكذلك 
املعادن كالفضة والذهب، أهم مواد 
تزيني السيوف العربية التي عرفت 
أيضا بنقوشــــها الهندسية على 

األسطح واألغمدة.
ورغم اختــــالف األدوات التي 
يستخدمها الصناع ويصنعونها 
بأنفسهم، فإن هناك قطعا أساسية 
ال غنى عنها، كاإلزميل وآلة احلفر 
اليدوية املستخدمة للنقش بتقنية 
الروسمة. وتعتبر الكركوشة أيضا 
إحــــدى معالم الزينــــة العربية، 
لتضفي ملســــة عربية تراثية إلى 

الغمد.

النصل وتخفيف الضغوط الناجمة 
عن عملية الصياغة، ثم تصليبه 
بواسطة غمره في سوائل تبريد 

خاصة.
وال يشــــار إلى النصل باسم 
إال بعد تركيب املقبض  »سيف« 
الثالثة  النصــــل بأجزائــــه  على 
الواقية والقائم والقبيعة،  وهي 
وعادة يتم تشــــكيل املقبض من 
اخلشــــب، وقد يصنع أيضا من 

اجللد واألسالك.
وحتدثت املوسوعة عن تزيني 
الســــيف العربي وتعــــدد طرقه 
ومواده، وتعتبر األحجار الكرمية 

أبوظبــــي ـ وكاالت: لــــم يكن 
الســــيف لدى العربي أداة قتالية 
أو زينة يتحلى بها فحســــب، بل 
كان رمزا للعــــزة ومجاال إلظهار 
اإلبداع الفني والبراعة في الصنع، 
حتى غدت أسماؤه أسماء ألعالم 

من الرجال.
دفعــــت هذه املكانة للســــيف 
العربي قدميا وحديثا دار الكتب 
التابعة لهيئــــة أبوظبي للثقافة 
والتــــراث الى إصدار موســــوعة 
»ســــيوف عربية« للوقوف على 
تاريخ الســــيف العربي وسماته 

وتقاليده العتيقة.
تبدأ املوســــوعة بذكر تاريخ 
السيوف العربية، حيث كان السيف 
السالح الرئيسي عند العرب، ومن 
أقدم وأشهر أنواعه سيوف اليمن 
والهند لصالبتها ومرونتها، إضافة 
إلى السيوف املشرفية وسيوف 
بصرى، في حني اعتبرت السيوف 
الدمشقية أرقى ما توصلت إليه 
تقنية صناعة األسلحة البيضاء، 
ويقــــال إنها كانت عامال مهما في 
انتصار صالح الدين األيوبي على 

الصليبيني.
وتتعدد مراحل صناعة السيف 
بدءا مبرحلة »الصياغة« بتشكيل 
النصــــل على هيئــــة قضيب، ثم 
مرحلة »السقي« أو السقاي لتليني 

موسوعة صادرة في أبوظبي 

محاكمة شقيقة المطرب عامر منيب 
بتهمة النصب على ثري سعودي

»هكر« يغلق أشهر موقع لألغاني 
الرياض ـ وكاالت: فوجئ زوار موقع »أحلان« احد اشـــهر مواقع 
االغاني على مستوى اململكة بتعطيل املوقع، وتدوين عبارة »املوقع 
مغلق لوجه اهلل« على واجهته الرئيسية. وبحسب »سبق« االلكترونية 
اشار مختصون في االنترنت الى ان »هكر« سيطر على الدومني، ومتكن 
من حجب محتويات موقع »احلان« عـــن الزوار، واعادة توجيههم 
الى صفحة دّون عليها »املوقع مغلق لوجه اهلل«. ووضع الهكر لقبا 
لنفســـه وبريدا الكترونيا على واجهة املوقع ملراسلته. وكان موقع 
»احلان« قد تعرض لعمليات اختراق سابقة خالل االشهر املاضية، 
لكن االختراق االخير يعتبر اشدها ضررا النه طال الدومني اخلاص 
باملوقع، وتســـبب في عدم وصول الزوار حملتويات املوقع. ويعتبر 
موقع »احلان« واحدا من اشـــهر املواقع االلكترونية املتخصصة في 
تنزيل االغاني اجلديدة واجللسات واحلفالت، وقد مت تدشينه على 
الشبكة العنكبوتية منذ اكثر من 8 سنوات وكان يحظى بآالف الزوار 

واملتابعني قبل عملية اختراقه واغالقه النهائي.

القاهرةـ  وكاالت: حدد املستشار 
عبد املجيــــد محمود النائب العام 
جلسة 8 فبراير املقبل حملاكمة أمينة 
محمد بديع محمــــد فوزي منيب 
وشهرتها أمينة منيب شقيقه الفنان 
عامر منيب في قضيه نصب جديدة 
في البالغ املقدم ضدها من احد رجال 
االعمال السعوديني والذي اتهمها في 

بالغ رسمي بالنصب عليه.
وكان وائل خاطر محامي املجني 
عليه قد قدم البالغ الى النائب العام 
وجاء فيه »قام موكلي بالسفر الى 
دولة االمــــارات العربية املتحدة ـ 
مدينة دبيـ  وأثناء عمله تعرف على 
التي استطاعت  املعروض ضدها 
أن حتصــــل منه على مبلغ وقدره 

)مليون دوالر وخمسمائة وواحد ألف دوالر(، وقامت بإصدار شيك بنكي 
مسحوب على بنك دبي الوطني افاده البنك بأن الشيك ليس له رصيد.

وأثناء محاكمة املعروض ضدها قامت بإصدار توكيل لصالح شخص 
يدعى علي غامن علي خليفة ليصفي لها كل أعمالها في دبي وفرت هاربة 

الى مصر.

عامر منيب


