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غدا اجلمعة 28/ 11/ 2014 هو يوم »اخلوارج اجلدد«، حيث سترفع 
املصاحف ال ألجل اخلير والسالم واحملبة بني أبناء الشعب 

املصري، بل ألجل الفتنة وإسالة الدماء ونشر الفوضى، حيث 
جهز املتطرفون املتفجرات والقناصة ممن سيوجهون أسلحتهم 
للمتظاهرين وللمارة وللجماعة السلفية حتديدا بقصد إقحامها 
في صدام العنف مع الدولة في تكرار ألحداث ما بعد ثورة 25 

يناير عندما مت قتل املتظاهرين من قبل قناصة مجهولني أخفتهم 
األنفاق مع غزة.

وقبل 90 عاما في 20/ 11/ 1924 اغتيل السردار »لي ستاك« قائد 
اجليش املصري وحاكم السودان املطالب بانفصاله عن مصر 

وقبض آنذاك على الفاعلني ومنهم الشابان الوفديان أحمد 
ماهر ومحمود فهمي النقراشي ممن لم ينس لهم اإلجنليز تلك 

اجلرمية فاغتالهم الحقا- بعد أن أصبح كل منهما رئيسا للوزراء- 
التنظيم اخلاص لإلخوان لصالح اإلجنليز. وفي 6/ 11/ 1944 اغتال 

اليهود وزير املستعمرات البريطاني »اللورد موين« في القاهرة 
فقام التنظيم اخلاص بتفجير محالت اليهود والهجوم على 

حاراتهم حلساب اإلجنليز بعد ذلك االغتيال.
>>>

في عام 1954 وقع الرئيس عبدالناصر على اتفاقية اجلالء مع 
اإلجنليز فتم تسليط التنظيم اخلاص عليه، الذي حاول اغتياله 
بعد أشهر قليلة في املنشية، كما تسبب الحقا حترك الرئيس 
السادات السياسي والعسكري في بدء االنسحاب اإلسرائيلي 

من سيناء فقامت اجلماعات السرية املتطرفة باغتياله، واستكمل 
خلفه الرئيس مبارك عملية اإلجالء عن طابا أواخر الثمانينيات 

فتم استقصاده بعدها بسنوات قليلة مبحاول اغتيال في إثيوبيا. 
إن سلسلة احلوادث تلك تظهر مبا ال يقبل الشك حقيقة ان 

التنظيمات السرية التي تعمل في الظالم وتسعى لسفك الدماء 
مخترقة وتعمل دائما لغير صالح األمة، وأحداث الغد دليل آخر 

على ذلك.
>>>

آخر محطة: )1( في 28/ 11/ 1924 الذي صادف يوم جمعة كحالة هذا 
الشهر أعلن عبدالفضيل املاظ الضابط اجلنوبي وقائد اللواء 

األبيض السوداني الثورة على اإلجنليز في اخلرطوم تضامنا 
مع إخوانهم املصريني وبدأت حرب شوارع قتل فيها العشرات 

من اإلجنليز والسودانيني، كما أعدم الحقا من تبقى من الضباط 
السودانيني، وتخاذل رجال الشرع عن نصرة رجال اجليش فقال 
شاعر الثورة صالح عبدالقادر أبياتا اختص بها فقط تلك القلة من 

رجال الدين السافكة بسكوتها على دماء األبرياء وتنطبق أبياتها 
على دعاة احلشد جلمعة الدم واملتحولني بها من شعار سلمية 
- سلمية إلى عنفية - عنفية، ولن يغفر لهم التاريخ قطر الدم 

املسفوك في الغد وباقي األيام.
)2( وحمى اهلل أمتي العرب واإلسالم مما يخطط لهما من أيام 

سوداء ودماء حمراء ستسيل كاملاء خالل السنوات القادمة 
وجميعها حتت رايات حق »خوارجية« يُراد بها باطل.

لدي إميان تام بالعنصر الكويتي سواء كان من الرجال 
أو النساء، وأعرف أن غالبيتهم يعشقون الكويت وال 

يقبلون بأن متس بسوء، وحتى أكون منصفا مع قناعتي 
ومعكم فإنني قلت »غالبيتهم« ولم أقل اجلميع، فحتما  
لغة التعميم هي لغة األغبياء، ومن املؤكد أن لكل قاعدة 

شواذ كفانا اهلل شرهم وشر خططهم ونواياهم اخلبيثة.
وأحمد اهلل أن إمياني بهم يزداد كل يوم من خالل أعمال 

كثيرة يقومون بها، ونتائج تلك األعمال دائما ما تكون 
إجنازات ال ينكرها ويتجاهلها إال احلاقدون الذين لم 
يستطيعوا تذوق طعم النجاح، لذلك جتدهم يحاولون 

جتاهل جناح اآلخرين. 
كلنا يعرف أن نصيب األسد هو النصيب األكبر من أي 

غنيمة، ويوم أمس يثبت الشباب الكويتي أنهم أسود 
اإلعالم العربي، فقد حصلت الكويت على نصيب األسد 
من جوائز مهرجان القاهرة لألعمال الفنية واإلعالم من 

خالل أعمال إذاعية وتلفزيونية.
كل رجال اإلعالم الكويتي أسود ونحترمهم وجنلهم 

ونشكرهم على رفع اسم الكويت، ولكن يجب علينا أن 
نعطي كال منهم حقه، فقد كانت حصة قطاع اإلذاعة هي 

حصة األسد األقوى والتي متثلت في احلصول على سبع 
جوائز ذهبية تضاف إلى سجل الشيخ فهد املبارك الوكيل 

املساعد لشؤون اإلذاعة والذي تشهد له إجنازاته في كل 
مكان عمل فيه.

كل تلك النجاحات املتكررة ألسود اإلعالم لم تكن لتأتي 
من فراغ أو على سبيل املصادفة، بل من خالل تخطيط 

مسبق ورعاية ودعم من قبل الشيخ سلمان احلمود 
وزير اإلعالم والشباب، فهو رجل مؤمن بالرجال الذين 
يعملون معه وقد منحهم الثقة الكاملة وكانوا على قدر 

الثقة ومنحوه اإلجنازات التي نشاهدها ونفخر بها.
أدام اهلل ثقة الرجال بينهم وال دام من لم يكن أهال للثقة 

التي مينحها الرجال له.

جمعة الدماء 
وتضحيات اللواء!

ثقة الرجال

مهرجان دبي ينطلق بـ 118 فيلمًا 
وجائزة تكرميية خاصة لنور الشريف

دب����ي � د.ب.أ: أعلن����ت اللجن����ة املنظمة 
ملهرجان دبي السينمائي أن الدورة اجلديدة 
من املهرجان التي تنطلق يوم 10 ديس����مبر 
املقبل ستعرض 118 فيلما بني روائي طويل 
وقصير وغير روائي من 48 دولة، على مدى 

8 أيام.
وقال املدير الفني للمهرجان مسعود أمر 
اهلل إن األفالم املعروضة تضم 55 فيلما في 

عرض عاملي أول.
وذكر ان األف����الم املعروضة تقدم ب� 34 
لغة، وهي م����ن أعمال مخرجني مخضرمني، 

وصاعدين.
ويك����رم املهرجان الفن����ان املصري نور 
الش����ريف، مبنحه جائزة »تكرمي إجنازات 
الفنانني« عن مسيرته الفنية الطويلة التي 
تشمل أدوارا في 100 فيلم على مدى 5 عقود، 

كثير منها راسخ في الذاكرة العربية.
وأعلنت إدارة املهرجان أنها سوف تفتح 
الدورة اجلديدة بفيل����م املخرج البريطاني 
جيمس م����ارش »نظرية كل ش����يء«، وهو 
من بطول����ة إيدي ريدمايني وفيليس����يتي 

جونس.
وينتمي الفيلم إلى السيرة الذاتية التي 
تتناول حياة أعظم عقل إنساني ال يزال على 
قيد احلياة، إنه عالم الفيزياء الفلكية ستيفن 
هوكينج، وقصة عش����قه لطالبة كمبريدج 

جني وايلد.
وستختتم هذه الدورة بفيلم يعرض للمرة 
األولى دوليا للمخرج األميركي روب مارشال 
»في الغابة«، من بطولة كوكبة من النجوم، 
هم ميريل ستريب، وجوني ديب، وامييلي 

بلنت، وآنا كندرك، وكريس باين.
والفيل����م موس����يقي يتن����اول قصص 
»س����ندريال« و»ذات الرداء األحمر« و»جاك 
وشجرة الفاصولياء« و»رابونزل« في حبكة 

واحدة.

وأش����ار الى ان الدورة اجلديدة س����وف 
يحضرها كوكبة من جنوم السينما العرب، 
والعامليني من ممثل����ني، ومخرجني، ونقاد، 
وكتاب سيناريو، ومنتجني، وخبراء صناعة 

السينما من شتى أرجاء العالم.
وتض����م قائمة النج����وم العامليني الذين 
سيتوجهون إلى دبي: إمييلي بلنت، كيلسي 
جرامر، بول بيتاني، يلماز أردوجان، أوجلا 
كيوريلنكو، جون أبراهام، أنيل كابور، نانا 

باتيكار، باريش راوال.
ومن العالم العربي واخلليج واإلمارات، 
يحل العديد من النجوم ضيوفا على الدورة 
احلادية عشرة من بينهم: ميرفت أمني وسمير 
صبري وداود عبدالسيد، وليلى طاهر ومحمد 
صبحي ولبلبة، وجمال س����ليمان، وهاني 
رمزي ولطفي لبيب وتامر حس����ني وكرمي 
عبدالعزيز وباسم ياخور وإياد نصار وعابد 
فهد وسوزان جنم الدين وآينت عامر وإميان 

العاصي.
ومن اخلليج واإلمارات يحضر النجوم: 
سعد الفرج، خالد أمني، هيفاء حسني، جمعان 
الرويعي، مرعي احلليان، وليد الشحي، جنوم 

الغامن، خالد البدور.
ويترأس املخرج واملنتج األميركي املرشح 
لألوس����كار لي دانيالز جلنة حتكيم جوائز 
األفالم الطويلة، والتي تضم في عضويتها 
املخرج واملصور الهولندي ليونارد ريتيل 
هلمريت����ش، واملخرج اجلزائ����ري مالك بن 
إسماعيل، واملمثلة املرشحة جلائزة األوسكار 
فرجينيا مادسن، واملخرجة واملمثلة اللبنانية 

نادين لبكي.
ويت����رأس جلنة حتكي����م جوائز األفالم 
القصي����رة وجائزة امله����ر اإلماراتي املخرج 
املصري محمد خان، واملخرجة الفلسطينية 
شيرين دعيبس، وكاتب السيناريو اإلماراتي 

محمد حسن أحمد.

فيلم بتوقيت القاهرة

26 قتياًل في حريق 
في منجم شمال شرق الصني

بك����ني � أ.ف.پ: ذكرت وس����ائل اإلعالم 
الرس����مية الصينية ان حريقا أودى بحياة 
26 شخصا امس في منجم للفحم شمال شرق 
الصني، في ح����ادث يؤكد من جديد خطورة 

املناجم في هذا البلد.
وذكرت وكال����ة انباء الص����ني اجلديدة 
الرس����مية نقال عن الشركة احلكومية التي 
تدير هذا املنجم »فوكسني كوال كوربوريشن« 
ان احلريق أدى الى اصابة خمسني شخصا 

بجروح ايضا.
وأصيب هؤالء اجلرحى بحروق واضرار 
في اجلهاز التنفسي وبينهم أربعة بني احلياة 
واملوت. وثالثون م����ن اجلرحى إصاباتهم 

خطيرة.
وأفادت التحقيقات بان غبار الفحم اشتعل 
في بئر بس����بب زلزال طفيف بلغت شدته 

1.6 درجة.
وأوضحت الوكال����ة ان عمليات االغاثة 
انتهت وعلق نشاط املنجم الذي يعمل فيه 
4660 شخصا لبعض الوقت من اجل إجراءات 

تتعلق بالسالمة.
وقطاع املناجم في الصني التي تستهلك 
حوالى نصف الفحم الذي يتم انتاجه في العالم 
معروف باالهمال جلهة تدابير السالمة والفساد 

واألولوية التي متنح لزيادة العائدات.
وسجل في الصني العام املاضي 589 حادثا 
مرتبطا بنشاطات املناجم على األقل أدت الى 
مقتل او فقدان 1049 ش����خصا، حسب أرقام 
احلكومة. إال ان هذا الرقم يشكل تراجعا مبا 
ان عدد احلوادث والقتلى اقل ب� 24% تقريبا 

عن تلك التي سجلت في 2012.
وأكدت احلكومة الصينية على موقعها 
اإللكتروني ان »السالمة في املناجم تواصل 
حتس����نها تدريجيا«، مرحب����ة باإلجراءات 
التي اتخذها املكتب الوطني املكلف سالمة 

العمل.
اال ان منظمات مستقلة تعتبر ان حصيلة 
ضحايا حوادث املناجم في الصني أكبر بكثير 
مما أعلن، مشيرة الى التكتم على الكثير من 

هذه احلوادث لتجنب اغالق املناجم.

مزيالت العرق »باأللومنيوم« قد تسبب الزهامير والسرطان

»وزارة االختراعات« في السويد.. لتعارف املواطنني باملهاجرين

برلني � د.ب.أ: حذر املعهد 
األملاني لتقيي���م املخاطر من 
العرق  اس���تخدام مزي���الت 
احملتوية على مادة األلومنيوم 
لفترات طويلة.وقالت أريانه 
ل���دى  لنتس���نر، اخلبي���رة 
املعهد األملان���ي: »يتعني على 
العرق  من يستخدم مزيالت 

احملتوية على األلومنيوم في 
منطقة اإلبطني، أال يقلل مطلقا 
من خط���ورة ذلك«، ويناقش 
املعه���د األملاني ف���ي منتدى 
العالقات املمكنة بني امتصاص 
اجلس���م مل���ادة األلومنيوم 
واإلصابة بالزهامير وسرطان 
الثدي.وأضافت لنتسنر: »لم 

يثبت علميا حتى اآلن أن هناك 
عالقة واضحة بني امتصاص 
اجلسم لأللومنيوم واإلصابة 
الزهامير أو سرطان  مبرض 
الثدي«، ولكنها أش���ارت في 
الوقت ذات���ه الى أنه ثبت أن 
امتصاص اجلس���م لكميات 
كبيرة م���ن األلومنيوم ميكن 

أن ي���ؤدي إلى إحلاق تلفيات 
عصبية لدى اإلنسان.

لذا، ش���دد خب���راء املعهد 
األملاني عل���ى ضرورة إجراء 
مجموعة من األبحاث الكتشاف 
مدى تأثي���ر األلومنيوم على 
جسم اإلنسان عند استخدامه 
لفترات طويلة.وأوصى خبراء 

املعهد بضرورة احلد من مادة 
األلومنيوم في مزيالت العرق 

على سبيل االحتياط.
جتدر اإلشارة إلى أن مادة 
األلومني���وم توجد أيضا في 
بعض مستحضرات التجميل 
واألطعم���ة املغلفة ومعجون 

األسنان.

س����ولينتونا )السويد( � 
أ.ف.پ: ت����درس ايبا اكيرمان 
الس����ويدية ملهاجرين،  اللغة 
لك����ن تب����ني لها س����ريعا انها 
التي  الوحيدة  االسكندينافية 
يلتقيها طالبها، فقررت جمع 
مواطنيها م����ع طالبي اللجوء 
هؤالء حول عشاء في مبادرة 
تثير الكثير من احلماسة رغم 
بروز اليمني املتطرف في البالد. 
وتوضح ايبا: »بدأت احل مكان 
مدرسني آخرين في مطلع السنة 
وكنت اتش����وق للتعرف على 
تالميذي. لكن تبني لي سريعا 
اني الس����ويدية الوحيدة التي 
يتكلمون إليها. فقلت في نفسي 
ان األمور ينبغي ان تتغير حول 
مائدة عش����اء مثال«. فتشاطر 
الطعام هو أفضل وسيلة لكسر 

اجلليد.
وتش����دد ايب����ا البالغة 31 
عاما عل����ى ان »املضيف يزيد 
صحنا أو صحنني ويتش����ارك 
مع املدعوين حياته اليومية«. 
وبفضل صفحتها على فيسبوك 

بعنوان »وزارة االختراعات« 
وضعت سويديني على اتصال 

مع وافدين جدد.
وما ان عرفت جيني سيغورز 
امللحقة اإلعالمي����ة )42 عاما( 
واوربان س����ودرمان املسؤول 
التجاري )37 عاما( بهذه املبادرة 
حتى تطوعا للمش����اركة. وقد 
نظمت في اس����توكهولم منذ 
مارس املاض����ي اكثر من مائة 
دعوة عشاء، وتوسعت املبادرة 
الى مدن جديدة في الس����ويد 

ودول أخرى.
فقد نظم عشاء أول في أثينا 
ومن املقرر اقامة عشاوات اخرى 
ف����ي فيلنيوس وس����نغافورة 
وزيوري����خ  ونيودله����ي 
)الوالي����ات  ونيومكس����يكو 
الهجرة في  املتحدة(. وتشكل 
السويد ظاهرة ناشئة نشطة 
جدا. ويفيد »مقياس التنوع« 
للع����ام 2013، ان 20.1% م����ن 
السكان لديهم جذور أجنبية. 
وتوضح جيني: »نتساءل دائما 
كيف ميكننا مساعدة الوافدين 

الى هنا. فتح أبوابنا أمر سهل 
وملموس ويعطي نتيجة«. وفي 
إحدى األمسيات دق السوري 
ميخائي����ل زهي����ر )29 عاما( 
على باب منزلهما اجلميل في 
ضاحية استوكهولم حامال باقة 
من ال����ورد. ويقول وهو يقدم 
الباقة الى أصحاب املنزل »في 
بلدي عندما تدعى الى عشاء وال 
حتمل الزهور معك فهذا يعني 
انه لن تتم دعوتك مرة ثانية«. 
وهو يجلس من دون اي تكلف 

حول طاولة املطبخ.
وقد أع����دت صاحبة املنزل 
أطباق����ا من احلي����اة اليومية 
السويدية منها سمك السلمون 
مع البطاطا تليه تورتة لذيذة 

بالتفاح.
ويقول ميخائيل: »في يوم 
من األيام سمعت طالبا في صفي 
يقولون انهم لبوا دعوة للعشاء 
عند سويديني وانهم تناقشوا 
معهم واستمتعوا بوقتهم. فقلت 
في نفسي لم ال اقدم على خطوة 
كهذه؟« فسجل اسمه ووردته 

دعوة بعد ذلك.
الس����ويد  ويتابع: »انا في 
منذ 10 أشهر وعلي ان أحتدث 
الى سويديني إذا أردت حتسني 
أندم����ج« في  مس����تواي وان 

املجتمع.
ويضيف: »م����ع أصدقائي 
نحاول ان نتكلم السويدية ننجح 
في ذلك لدقيقة ومن ثم ننتقل 
الى العربي����ة«، أمام مضيفيه 
الفضوليني واألسئلة التي تنهال 
عليه يروي ميخائيل، قصته. 
فهو سوري مسيحي يعمل فني 
كهربائي اضطر الى هجر مدينته 
الصغيرة الواقعة قرب احلدود 
مع تركيا. انتقل أوال الى حمص، 
حيث اصبح وضعه ال يطاق، 
ويوضح »قال ل����ي والدي ان 
أغادر البالد. واخترت السويد 
الن جدي يقيم فيها منذ 23 عاما 
والن احلكومة فيها ستساعدنا. 

واشعر اآلن بأني في أمان«.
وه����و يرى مس����تقبله في 
السويد ويقول: »ينبغي علي 
ان اتقن اللغة جيدا ومن ثم ان 

يتم االعتراف مبؤهالتي كفني 
كهربائي ومن ثم سأبحث عن 

عمل«.
وقد توقف اآلن عن كرة القدم 
التي كان ميارسها يوميا »على 
أي حال ال أستطيع ان أركض 
عندما يك����ون اجلو باردا. هذا 
أمر مستحيل«، ويقول أوربان: 
»يبدو عازما جدا أمل ان نبقى 
على االتصال معه وان نتمكن 

من مواكبته«.
لكن يتبني ان سويديا واحدا 
تقريبا م����ن كل 5 ال يتواصل 
مع اي ش����خص من أصل غير 
أوروب����ي فيما أصب����ح اليمني 
املتطرف ثال����ث أحزاب البالد 
في سبتمبر املاضي بحصوله 

على 12.9% من األصوات.
وتقول ايبا: »بعد االنتخابات 
زادت الطلب����ات قليال فالناس 
يري����دون االلت����زام. من خالل 
مشروعي أقيم االتصال األول 
البذور. فاالندماج يتم  وازرع 
قبل كل ش����يء على مستوى 

األفراد«.

في محاولة حملاكاة املعاناة النفسية للصراع

معرض يضع زواره وسط أحداث احلرب العاملية الثانية

الذي يدور حول كيف حتقق 
االنتص����ار في احل����رب؟«. 
ويبدأ املعرض بغرفة صممت 

خصيصا لتجعل املرء يشعر 
بأن����ه ف����ي كوخ في ش����مال 
أفريقيا، وتشرح السبب وراء 
التي   � الواليات املتحدة  بدء 
تعرضت لهجوم من اليابان في 
ميناء بيرل هاربر في هاواي � 
مجهودها احلربي، ليس فقط 
الهادي بل أيضا  في احمليط 
القتال ضد أملانيا النازية في 

شمال أفريقيا.
كما يضم املعرض 8 غرف 
مليئة بلقطات من نش����رات 
إخبارية مقلدة وأشياء ترجع 
لفترة احل����رب، مثل قطعة 
مدفعي����ة هاوت����زر، إضافة 
إلى مالبس شتوية للجنود 
األملان واجلنود األميركيني، 
ومراكز تفاعلية تتيح للزوار 
متابعة قصة جندي أو مدني 
بعينه عند نقاط متعددة أثناء 

احلرب.

2015. وقال أوين جلندينينغ، 
أحد املسؤولني باملتحف: »هذا 
املبن����ى يجيب عن الس����ؤال 

العربية.نت: يفتتح املتحف 
الوطني في ني����و أورليانز 
الش����هر  بوالي����ة لويزيانا، 
املقبل، معرضا يخلد املعاناة 
األميركية في احلرب العاملية 
الثانية، ويهدف املتحف إلى 
وض����ع زواره م����ن األجيال 
اجلدي����دة وس����ط األصوات 
واحلالة النفس����ية للصراع. 
ويركز متحف احلرب العاملية 
الثانية الوطني بصورة خاصة 
على أن يصل إلى الش����باب، 
ويحم����ل املتحف على عاتقه 
مهمة شرح األهداف وعمليات 
القتال واملعاني الباقية للحرب 
العاملية التي انتهت في 1945. 
ومن املق����رر افتتاح معرض 
»الطريق إل����ى برلني« في 13 
ديس����مبر املقبل، وسيفتتح 
معرض آخ����ر مماثل عنوانه 
إل����ى طوكيو« في  »الطريق 

صورة أرشيفية من احلرب العاملية الثانية

 إرغام شبكات املطاعم األميركية على حتديد 
عدد السعرات احلرارية ألطباقها

واشنطن ـ أ.ف.پ: انتهت اإلدارة األميركية 
لألغذية واألدوية »اف دي ايه« من إعداد تشريعات 

ترغم شبكات املطاعم والبيتزا في الواليات 
املتحدة على حتديد عدد الوحدات احلرارية على 

قوائم الطعام اخلاصة بها. ومن شأن هذه التدابير 
اجلديدة ان تكون لها تبعات مهمة على صعيد 

الصحة العامة خصوصا في مكافحة البدانة، على 
ما اعتبرت السلطات الفيدرالية ومجموعات حماية 
املستهلكني. وقالت مارغاريت هامبورغ رئيسة الـ 
»اف دي ايه« خالل مؤمتر صحافي ان »ما يقارب 
ثلث الوحدات احلرارية التي يتناولها األميركيون 

مصدرها األطعمة التي يأكلونها في خارج منازلهم 
وهم يرغبون في احلصول على معلومات واضحة 

بشأن املنتجات التي يستهلكونها«.
وأضافت: »اإلعالن عن املعلومات املتعلقة بعدد 
الوحدات احلرارية على قوائم الطعام لشبكات 

املطاعم وعلى األغذية واملشروبات املباعة في آالت 
التوزيع ميثل خطوة مهمة في مجال الصحة العامة 
من شأنها مساعدة املستهلكني على اتخاذ قرارات 
تنم عن وعي لهم ولعائالتهم«. وعلى املطاعم ايضا 

مبوجب هذه التدابير اجلديدة حتديد محتويات 
األطباق التي يقدمونها من الدهون املشبعة 

واحلوامض الدهنية والكوليسترول والصوديوم 
والنشويات واأللياف والسكر والبروتينات، في 

حال طلب املستهلكون ذلك. وتعني انتظار 3 
سنوات إلجناز هذه التشريعات الفيدرالية اجلديدة 
الواردة ضمن اطار قانون الرئيس األميركي باراك 
اوباما بشأن التأمني الصحي »افوردابل كير اكت« 

الذي اقر في 2010. وستشمل هذه التشريعات 
شبكات املطاعم وشركات توزيع األطعمة 

واملشروبات التي تعد ما ال يقل عن 20 مطعما او 
نقطة توزيع باالسم نفسه.


