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  ورزشی:

  بیرلو بأندریا الثقة ١یجدد یوفنتوس

 ٣لقب حامل یوفنتوس ٢نادي أن األول، كانون/ دیسمبر ٢٧ الجمعة یوم إیطالیة صحفیة تقاریر ذكرت
 فإن اإلیطالیة،" سبورت توتو" لصحیفة ووفقا. بیرلو أندریا ٥الوسط خط نجم مع ٤تعاقده سیمدد الكالتشیو

". أرینا یوفنتوس" ٨أسوار داخل بیرلو بقاء لتمدید جدید عقد ٧لبنود صیغة تجھز ٦العجوز السیدة نادي إدارة
 حزیران/ یونیو في سینتھي الذي ،١٢الیوفي مع عقده ١١تجدید على ١٠وافق بیرلو أن الى ٩التقریر أشار كما

 على بالحصول المھتمة األندیة على الطریق لیقطع تورینیو، في الالعب مستقبل بشأن القرار وجاء. ٢٠١۴
 ثالثة لمدة میالن من قادما ٢٠١١ العام في یوفنتوس الى بیرلو وانتقل. وتوتنھام مدرید ریال مثل خدماتھ،
 دافعوا الذین الالعبین من) عاما ٣۴( بیرلو وأصبح. األول صفوف في أعوام ١٠ أمضى أن بعد وذلك أعوام،

  .ویوفنتوس ومیالن میالن إنتر إیطالیا، في الثالثة العمالقة ألوان عن

معادل تمام شدن در زبان عربی انتھاء است. برخی بھ اشتباه از کلمھ تّم استفاده می کنند. اما باید  نکات:
توجھ داشت کھ تّم بھ معنای تمام شدن نیست بلکھ تم بھ مصدر اضافھ می شود و این ترکیب معنای فعل 

  مجھول را می دھد. برای روشن تر شدن مطلب بھ موارد زیر دقت کنید:

  شد: انتھی الصف کالس تمام

  کارخانھ افتتاح شد: تم تدشین المصنع

  قرارداد پایان یافت: انتھی العقد

  قرار داد لغو شد: تّم إلغاء العقد
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  غارسیا على ٢بالفوز التنس مالعب الى عودتھا ١تكلل شارابوفا

 الفرنسیة على بالفوز التنس، مالعب الى عودتھا العالم، على رابعة المصنفة شارابوفا ماریا الروسیة كللت
 ٣٠ اإلثنین یوم أقیمت التي المباراة ففي. األسترالیة بریسبین ٣بطولة من األول الدور في غارسیا، كارولین
 دون بمجموعتین علیھا تغلبت أن بعد المنافسات، من كارولین غریمتھا ماریا أقصت األول، كانون/ دیسمبر
 على المتأھلة بارتي، آشلیھ األسترالیة مع الثاني، الدور في شارابوفا ٤وستلتقي). ٠-٦و ٣- ٦( بواقع مقابل،
 بافلیوتشینكوفا، أنستاسیا األخرى الروسیة بلغت كذلك). ٥-٧و ٣-٦( ھانتوشوفا دانیال السلوفاكیة حساب
 موعدا بافلیوتشینكوفا وضربت). ٣-٦و ٦-٤و ٦-٧( كودریافتسیفا آلال مواطنتھا على بفوزھا ،٥ذاتھ الدور

 ٢-٦( مالدینوفیتش كریستینا الفرنسیة على بدورھا الفائزة كیربر، أنجیلیك األلمانیة مع ،٦المقبل الدور في
 اإلستونیة أمام ٩خسارتھا بعد ،٨البطولة ٧منافسات بانوفا، الكسندرا الروسیة التنس العبة وودعت). ٢-٦و

  )٦-٢و ٦-٧و ٦-٣( كانیبي كایا
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  كلیبرز على للفوز بورتالند ١یقود ألدریدج

 مع موقعتھ لحسم الغربي الشمال ٤مجموعة ٣متصدرا بالیزرز ترایل بورتالند ٢فریقھ ألدریدج الماركوس قاد
 دنكان وتیم غرین وداني باركر طوني الثالثي أھدى بینما الھادىء، مجموعة متصدرا كلیبرز أنجلوس لوس

 في ٥للمحترفین األمیركي الدوري ضمن الخمیس مافریكس داالس على الفوز سبیرز أنطونیو سان فریقھم
 ٢٤ إلى ٧رصیده لیرفع التمدید بعد ١١٢-١١٦ كلیبرز على بالیزرز فاز األولى، المباراة في. ٦السلة كرة
 بینما ،)٥-٢٣( سیتي أوكالھوما مع یتقاسمھا كان أن بعد المجموعة، بصدارة منفردا مباراة، ٢٥ في فوزا
 .مباراة ٣١ في ١١الـ خسارتھ كلیبرز لقي

 عن فضال متابعات، ١٠ مع نقطة ٣٢ سجل الذي بورتالند من ألدریدج الماركوس ٨تألق المباراة وشھدت
 بول وكریس غریفین بالیك كلیبرز وثالثي ماثیوس، وویسلي باتوم نیكوالس ٩زمیلیھ من لكل نقطة ١٩

 .كراوفورد وجمال

 داالس على الفوز إلى سبیرز أنطونیو سان فریقھم دنكان وتیم غرین وداني باركر طوني الثالثي وقاد
 مباراة، ٣٠ في فوزا ٢٣ بواقع الغربي الجنوب لمجموعة صدارتھ بالتالي ١٠فعزز ،١٠٧-١١٦ مافریكس

 .١١ذاتھا المجموعة ثالث لداالس ١٣الـ الخسارة وكانت

 ٣٤(    تیغوي جف لألول سجل مرتین، التمدید بعد ١٢٥-١٢٧ كافالییرز كلیفالند على ھوكس أتالنتا وفاز
 وكایلي) متابعة ١١ مع ٢٠( ملیسایب وبول) نقطة ٢٥( ھورفورد وآل) ١٣حاسمة ١٢تمریرة ١٤ مع نقطة

 ).نقطة ٢٠( كورفر

 بتسجیلھ ھاردین جیمس الفائز صفوف في ١٤تألق ،٩٢-١٠٠ غریزلیز ممفیس على روكتس ھیوستن فاز كما
 ١٧ مع نقطة ٢٣ ولھ راندولف زاك ١٥الخاسر ولدى جونز، تیرینس لزمیلھ نقطة ٢٠ عن فضال نقطة، ٢٧

 متابعة
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  وغانا مصر ١مباراة قضیة تبحث العامة األموال نیابة

 دریة اإلعالم وزیرة ضد - األخبار بجریدة الصحفي- عید جودت بالغ ٢بإحالة المصري العام النائب أمر
 إلیھما وجھت وقد العلیا، العامة األموال نیابة إلى أمیر عصام والتلفزیون اإلذاعة اتحاد ورئیس الدین شرف
 .القدم كرة في مباراة ٣بث خالل من العام المال إھدار تھمة

 لحساب الغاني ونظیره القدم لكرة مصر منتخب مباراة بث والتلفزیون اإلذاعة اتحاد أن البالغ في وجاء
م لكأس المؤھلة أفریقیا تصفیات من األخیرة الجولة  من عشر الخامس في ٢٠١٤ البرازیل ٤العال
 في تسبب مما الریاضیة، الجزیرة لقنوات ملك ھي بثھا حقوق بأن علمھ رغم الماضي األول تشرین/أكتوبر
 .الدولة خزینة من دوالر ملیوني إھدار

 أخرى، لقناة ٥حصریة مباریات بث قانونیة بشأن الكرة اتحاد رئیس مساءلة بالغھ في عید جودت طلب وقد
 .األموال تلك ٦سداد كیفیة لمعرفة والتلفزیون اإلذاعة اتحاد رئیس مع التحقیق أیضا وطلب

 مبارة لبثھ دوالر ملیوني قیمتھ مبلغا المصري التلفزیون ٧تغریم قرر قد) فیفا( القدم لكرة الدولي االتحاد وكان
 الجزیرة قنوات لشبكة ١٠الملكیة حقوق تعود بینما ،٩الموندیال ٨تصفیات في والغاني المصري المنتخبین
 .حصریا الریاضیة

 ذھاب ضمن كوماسي في" السوداء النجوم" منتخب أمام المباراة تلك في انھزم ١١الفراعنة منتخب وكان
  .١-٦ بنتیجة ٢٠١٤ البرازیل إلى المؤھلة أفریقیا تصفیات من والحاسم األخیر الدور

کردن. جریمھ در فارسی معادل نکات: غریمة بھ معنای جریمھ است و تغریم مصدر آن و بھ معنای جریمھ 
جرم در عربی است. مثال :تفاصیل جریمة ھزت الشارع المصري: جزئیات جرمی کھ افکار عمومی 

  مصر را تکان داد.

در ترجمھ بھ زبان فارسی باید بھ صورت ترکیب اضافی گاھی موارد ترکیب ھای وصفی در زبان عربی، 
بان عربی یک ترکیب وصفی است اما در زبان عربی در ز "الرئیس المصریترجمھ شوند. برای مثال "

  .بھ صورت ترکیب اضافی ترجمھ می شود و در ترجمھ آن باید گفت: رئیس جمھور مصر

  مثال دیگر: الحکومة اإلیرانیة: دولت ایران
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  األمریكیتین في جبل أعلى ٢قمة ١یصعد سنوات ٩ عمره أمریكي طفل

 األمریكیتین جبال أعلى ویعد مترًا ۶٩۶٢ ارتفاعھ یبلغ الذي أكونكاجوا جبل قمة سنوات ٩ عمره طفل صعد
 الطفل یصبح وبذلك. األرجنتین غرب في مندوزا ٣بمقاطعة اإلندیز منطقة في الجبل ویقع. والجنوبیة الشمالیة

 أرمسترونغ كیفن والده الطفل صاحب وقد الجبل، قمة إلى یصل إنسان أصغر أرمسترونغ تایلر ٤ُیدعى الذي
 ۶ لمدة اسبوعیا مرتین یتدرب كان تایلر إن والده ویقول. دوندوب الوانغ یدعى التبت مقاطعة من ٥ومواطن

: قائال المیالد عید ٧عشیة الجبل قمة إلى وصولھ بعد ٦فرحتھ عن تایلر وعبر. الجبل صعود محاولة قبل أشھر
 رؤیة ھناك من یمكنك. والمحاولة الھدف تحدید فقط ھو یلزم ما كل فعلتھ، بما یقوم أن طفل ألي یمكن"

 جبل قمة تسلق أیضا تایلر استطاع الماضي العام في". البرودة شدید ھناك والجو قدمیك، أسفل السحاب
 شخص ١٠٠ من أكثر أن یذكر. امتار ۶٧٠۵ إلى ارتفاعھ ویصل أفریقیا جبال أعلى یعد الذي كیلیمنجارو

 استخراج الى والده احتاج تایلر الطفل ُعمر صغر وبسبب. أكونكاجوا قمة صعود محاولة في مصرعھم لقوا
 أمریكي آخر طفل تایلر قبل الجبل قمة بلغ شخص أصغر وكان. األرجنتینیة السلطات من خاص ٨تصریح

 أصغر تایلر أصبح الشكل وبھذا. سنوات ١٠ الجبل صعوده وقت العمر من یبلغ وكان مونیز، ماتیوز ُیدعى
  .الجبل قمة اعلى یصل طفل

، در فارسی معادل صفت برتر است. اما بیاید با حرف جر "ِمن"نکات: افعل التفضیل در زبان عربی اگر 
  اگر بھ اسمی اضافھ شود در زبان فارسی معادل صفت عالی است. 

/ ھذا الجبل أعلی من ذلک الجبل: این کوه از آن کوه   مثال : أعلی جبل فی العالم: بلندترین کوه دنیا
  بزرگتر است.
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  ١غواردیوال: میسي سر نجاح برشلونة

 نادیھ نجاح سر أن ٣القدم لكرة وأوروبا ألمانیا بطل میونیخ بایرن ٢مدرب غواردیوال جوزیب اإلسباني أكد
 .العالم في ٤الفرق أفضل أحد جعلھ الذي میسي لیونیل لألرجنتیني یعود األخیرة السنوات في برشلونة السابق

 إنھا" الیوم جلساتھ افتتحت الذي الثامن الریاضي الدولي دبي ٥مؤتمر في مشاركتھ أثناء غواردیوال وقال
 بھذه أسھم الذي والنجم الممیز الالعب فھو میسي، حقبة قولوا بل برشلونة، مع غواردیوال ٦حقبة لیست

 ".آخر العب بأي ٧مقارنتھ یمكن وال استثنائي العب ھو االنتصارات،

 بوالدتي تأثرت التدریبیة خلفیتي" إن وقال إلیھا، ینتمي التي برشلونة مدینة فضل عن غواردیوال وتحدث
 ".القدم كرة حب علیھا یطغى التي برشلونة في ونشأتي

 یساعدون النجوم ألن منھم، العادیین تدریب من كثیرا أسھل ٩النجوم الالعبین تدریب" أن" ٨بیب" ورأى
 وكرة التدریب عالم في شأن لھم یصبح منھم وأنا المدربین من الكثیر وھناك ،١٠الفوز تحقیق على الفریق

 ".النجوم ھؤالء بفضل القدم

 في ١٣تبدیالت ثالثة من أكثر بإجراء السماح) فیفا( ١٢القدم لكرة الدولي االتحاد على غواردیوال ١١واقترح
 قد العب من اكثر أن خاصة صفوفھ، ١٤لتعدیل أفضل فرصة على فریق كل لحصول الرسمیة المباریات

 .الواحدة المباراة في ١٧مستواه ١٦تراجع ١٥یعاني

 الكرة بجائزة الفوز على ریبیري فرانك والفرنسي رونالدو كریستیانو البرتغالي مع میسي ١٨ویتنافس
 .المقبل الثاني كانون/ینایر ١٣ یوم ٢١زیورخ في فیفا ینظمھ الذي ٢٠الحفل في ١٩الذھبیة

    

                                                           
  بارسلونا ١
  مربی ٢
  فوتبال ٣
  جمِع فریق: تیم ٤
  کنفرانس ٥
٦   
  مقایسھ ٧
  پپ / اسم کوچک گواردیوال ٨
  ستارگان ٩

  موفقیت/پیروزی ١٠
  پیشنھاد داد ١١
  فدراسیون بین المللی فوتبال ١٢
  تعویض ١٣
  ترمیم ١٤
  رنج می برد ١٥
  کاھش ١٦
  سطح ١٧
  رقابت می کند ١٨
  توپ طال ١٩
  جشن ٢٠
  یکی از شھرھای سویسزوریخ /  ٢١



  کشاورز دکتر/یفارس بھ یعرب ترجمھ
www.hkeshavarz.ir         /habibkeshavarz@gmail.com 

٨ 
 

  سیاسی:

  جامعة األزھر ٢جرحى في اشتباكات ۴المصریة: قتیل و ١وزارة الصحة

 ٢٨بجامعة األزھر بالقاھرة السبت  ٥أربعة آخرون بجروح في اشتباكات ٤وأصیب ٣لقي شخص مصرعھ
وأعمال  ٧المصریة. وشھدت جامعة األزھر حالة من الذعر ٦دیسمبر/كانون األول، حسب وزارة الصحة

من دخول االمتحانات بھدف تعطیلھا، كما أشعل طالب  ٩بعد أن حاول طالب "اإلخوان" منع زمالئھم ٨شغب
 ١٢ألقت القبض ١١التجارة. وقالت وزارة الداخلیة في بیان، إن قوات األمن ١٠"اإلخوان" النار في مبنى كلیة

واأللعاب الناریة  ١٤رطوشكمیة من الخ ١٣شخصا من طالب جامعة األزھر، كانت بحوزتھم ١٠٠على 
. وأضاف البیان الصادر یوم السبت أن "مجموعات من طلبة المدینة الجامعیة ١٥وزجاجات المولوتوف

كلیات التجارة والعلوم والشریعة وأصول الدین بالجامعة،  ١٧لإلخوان اقتحموا ١٦لجامعة األزھر المنتمین
العملیة التعلیمیة، وإرھاب  ١٨وبحوزة بعضھم أسلحة خرطوش في محاولة لتعطیل االمتحانات وعرقلة

أرقام الجلوس وتكسیر  ١٩الطالب وإدارة الجامعة، وقاموا بإطالق عدة طلقات خرطوش في الھواء وتمزیق
ع البیان: "لدى تدّخل قوات األمن للتعامل مع تلك العناصر قام الطالب بإشعال الطلبة". وتاب ٢٠بعض مقاعد

كلیة التجارة ومخزن مھمالت كلیة الزراعة، وتمكنت قوات الحمایة المدنیة من السیطرة  ٢١النیران بأحد مباني
نات بجمیع ، كما تمكنت الشرطة من تفریقھم والسیطرة على الموقف وانتظام االمتحا٢٢على الحریق وإخماده

  جھودھا في تأمین سیر االمتحانات ومتابعة الموقف". ٢٣كلیات جامعة األزھر، وتوالي األجھزة األمنیة
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  وروسیا إیران مع ٢بالتنسیق یشید سوریا ١وزراء رئیس

 وفي- دمشق ٣حلفاء مع" السیاسي المستوى على" التنسیق أن الیوم الحلقي وائل السوري الوزراء رئیس كدأ
. ٢جنیف ٦مؤتمر خالل تستمر أن ٥آمال دبلوماسیة، ٤إنجازات بتحقیق لبالده سمح -وإیران روسیا مقدمتھم

 ".ممنھج بشكل" السوري الشعب تقتیل استمر إذا المؤتمر ٧بمقاطعة ھدد قد السوري الوطني االئتالف وكان

 ھو مثلما" ٨بالمتجذرة" اإلیرانیة السوریة العالقات الشعب، لمجلس بجلسة ألقاھا كلمة في الحلقي ووصف
 .روسیا بینھم" األصدقاء" مع للعالقة بالنسبة الحال

 بینما القادم، الشھر المقرر موعده في السوریة ٩األزمة حول ٢جنیف مؤتمر عقد استبعدت قد روسیا وكانت
 .المؤتمر حضور على مصرة غیر إنھا وقالت األزمة، ھذه حل على فیھ المشاركین قدرة في إیران شككت

 لكان" للفیتو والصین روسیا من كل استخدام أنتج الذي" األمن مجلس في التنسیق" لوال أنھ الحلقي وأضاف
 .علیھا عدوان شن احتمال ویرتفع البالد على الضغوط وستزداد" سیختلف الوضع

 وھي" ٢٠١٤ الثاني كانون/ینایر ٢٢ یوم المؤتمر عقد حال في جنیف إلى ستذھب السوریة الحكومة إن وقال
 من كل واصفا ،"الواعد سوریا مستقبل یرسم بما األسد بشار الرئیس وتوصیات السوري الشعب بآمال محملة
 .بالواھم لآلخرین السلطة لیسلم جنیف إلى سیذھب النظام أن یعتقد

 دون لكن ،"الحوار ١٠طاولة على یطرح أن یمكن ما كل" على منفتح سوریا في النظام أن أوضح أنھ غیر
 .تعبیره حد على السوري، الشعب طموحات مع یتنافى ١١قرار اتخاذ

 إلى معبرا یكون أن یجب السویسریة مونترو في سینعقد الذي المؤتمر أن على السوریة المعارضة وتشدد
  .دمشق ترفضھ ما وھو فیھا، دور لألسد یكون ال للسلطة انتقالیة عملیة

خبر در تیتر اخبار از افعال مضارع استفاده می نکات: معموال در زبان عربی برای نشان دادن اھمیت 
کنند. از آنجا کھ در زبان فارسی از این شیوه کمتر استفاده می شود باید در ترجمھ فارسی فعل مضارع را 

  بھ صورت گذشتھ ترجمھ کرد. برای مثال متن فوق این گونھ ترجمھ می شود:

نخست وزیر سوریھ ھماھنگی با ایران و سوریھ را : وروسیا إیران مع  بالتنسیق یشید سوریا  وزراء رئیس
 .ستود
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  ٢متظاھرین ١مخیم على نار إطالق في قتیل: تایالند

 في قتیل سقوط إلى أدى ما بانكوك في الحكومة مقر من بالقرب السبت لمتظاھرین مخیم على النار رجل فتح
 .نھایة بال ٤تبدو ٣أزمة خلفیة على یسجل آخر عنف حادث

 ٨بمعظم ٧غامضة ٦ظروف في التظاھرات ٥ھامش على سقطوا الذین القتلى عدد ثمانیة إلى یرتفع وبذلك
 بعضھم دیسمبر،/األول كانون بدایة منذ شخص مئة أربع نحو اإلجمال في وأصیب. الواقعة ھذه مثل األحیان

 .صحافیون وبینھم بالرصاص

 مركز أوضح كما األخیر الھجوم ٩أثناء المستشفى إلى ونقلوا بجروح آخرون أشخاص ثالثة أصیب وقد
 .الفرار من المھاجم تمكن فیما" اراوان" اإلغاثة

 ثم أزمة، حال في النار على الزیت لیصب النار مجھول قناص یطلق أن مستغربا أمرا یعد ال تایالند وفي
 بعد یأتي الفجر قبیل وقع الذي الھجوم وھذا. ١٠االستفزاز وراء بالوقوف االتھامات عموما الفریقان یتبادل
 جریحًا ١٥٠ من وأكثر ومتظاھر، شرطي ھما قتیلین سقوط ١١عن أسفرت عنف أعمال سلسلة من یومین
ن تسجیل عملیات جرت حیث بانكوك ستاد على االستیالء المتظاھرون حاول عندما  إلى ١٢المرشحی

 .المقبلة التشریعیة االنتخابات

- متنامیة شعبیة ١٣تعبئة مواجھة في شیناوترا ینغلوك الوزراء رئیسة على الضغط من المزید یضیف وھو
 .یومیا متظاھر ألف ١٥٠ من أكثر مؤخرا حشدت -السنة رأس أعیاد لمناسبة مرتقبة ١٤تھدئة فترة رغم

 اللجنة مسؤولو یتواجد كان حیث ١٥االستاد الخمیس ھاجموا الذین مثل تشددا األكثر الشارع في یبقى والیوم
ع إلى الترشیحات لتسجیل االنتخابیة ة الھرب على أجبرھم ما ١٦االقترا  منع السبت وأمس. ١٧بمروحی

 .المعارضة معقل تایالند بجنوب عدة أقالیم في ١٩المرشحین ١٨تسجیل المتظاھرون

 انتخابات إجراء قبل شھرا ١٨ خالل منتخب غیر" شعبي مجلس"ب الحكومة بإبدال المتظاھرون ویطالب
  .الدیموقراطیة أھدافھم بشأن المخاوف یثیر برنامج وھو. جدیدة
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  ٢الحكومیة القوات لمحاربة القبلیین آالف ١بتعبئة مشار تتھم جوبا

 المسلحین الشباب الفآ بتعبئة مشار ریاك السابق الرئیس نائب اتھامھا السبت السودان جنوب حكومة جددت
 .مواقعھا لمھاجمة

 النویر، قبائل من شبانھ ٣یجند ریاك" ان برس فرانس لوكالة ماكوي مایكل الحكومة باسم المتحدث وقال
 ).شرق( جونقلي والیة في" الحكومة لمھاجمة استخدامھم ویرید الفا، ٢۵ الى تصل باعداد

 ".المدنیین لحمایة ٤استنفار حال في نحن. وقت اي في المھاجمة بامكانھم" واضاف

 ان الى الفتا ،"قبیلتھ یعبئ ال" السابق الرئیس نائب ان مؤكدا المتمردین ٥باسم المتحدث رواي موسى ورد
 .الحكومة ضد السالح حمل طوعا قرروا الجیش في جنود ھم المذكورین الشبان

 ھذا صلب وفي. ٦اھلیة حرب الى تتحول ان یخشى عنیفة معارك دیسمبر ١۵ منذ السودان جنوب ویشھد
 .یولیو/تموز في منصبھ من ٧اقیل الذي مشار ریاك السابق ونائبھ كیر سالفا الرئیس بین النزاع النزاع

 ویتھم ذلك ینفي مشار ریاك ان اال. دیسمبر منتصف ضده ٨انقالب بمحاولة بالقیام السابق نائبھ الرئیس ویتھم
 .خصومھ ٩الغاء الى بالسعي كیر سالفا

 الوحدة والیة في بنتیو مثل ١١اقلیمیة ١٠عواصم على ایام خالل لمشار التابعة المتمردین قوات وسیطرت
 االمین اكد ذلك الى. الثالثاء علیھا السیطرة الجیش استعاد التي جونقلي والیة في وبور) شمال( النفطیة

 في االنتھاكات عن المسؤولین محاسبة ضرورة جدید من األحد السبت لیل مون كي بان المتحدة لالمم ١٢العام
 واالعتداءات العنف اعمال جمیع" ان نیویورك من بیان في مون كي بان باسم المتحدث وقال. السودان جنوب

) االنتھاكات عن( المسؤولون یعاقب ان یجب" واضاف". فورا تتوقف ان یجب ١٣االنسان حقوق وانتھاكات
 وسالمة حقوق حمایة ضمان" الى بالنزاع المنخرطة ١٤المعنیة االطراف وجمیع جوبا داعیا ،"افعالھم على

  ".المدنیین

  عباراتی مانند داعیا و مؤکدا و الفتا در این متن حال ھستند و بھ این شکل ترجمھ می شوند: نکات:

  داعیا: با دعوت بھ/ الفتا: با اشاره بھ/ مؤکدا: با تأکید بر  

  انقالب در زبان عربی بھ معنای کودتا است و معادل انقالب فارسی در زبان عربی الثورة است:

  إیران: انقالب اسالمی ایران مثال: الثورة اإلسالمیة في
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  اقتصادی:

  یومیا ٢برمیل ألف ٢۵٠ النفط من لیبیا ١إنتاج

 ألف ٢۵٠ األول كانون/دیسمبر شھر من ٢۵الـ یوم حتى وبلغ ٤طفیف بشكل النفط من لیبیا إنتاج ٣تحّسن
 ٥مستویات دون النفط من لیبیا إنتاج زال وما ھذا. اللیبیة النفط وزارة بیانات وفق وذلك یومیا، برمیل
 ٧والموانئ ٦الحقول على المسلحین سیطرة قبیل یومیًا، برمیل ملیون ١٫۴ بلغ حیث الماضي، تموز/یولیو

 إلى ١٠األجنبي النقد من الحكومة ٩إیرادات ٨تقلص عن زیدان علي اللیبیة الحكومة رئیس وكشف. النفطیة
 زیدان وقال. التصدیر ١٣مرافئ شھدتھا التي ١٢االحتجاجات ١١خلفیة على النفط صادرات توقف بفعل% ۴٠
 الوقت في متعھدًا ،١٧التصدیر ١٦عملیات ١٥یعیقون من مع ١٤للتفاوض للقبائل جدیدة فرصة منحت الحكومة إن

  .المناطق تلك من النفط ١٨ضخ إعادة قبل طویًال تنتظر لن الحكومة بأن نفسھ الوقت
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 المنطقة في لھا ٣مصدرة دولة أول البالد بجعل وطموحات باكستان في ٢النعام تربیة ١ھوایة

 الھوایة ھذه تتحول بأن والطموحات. ٤المستوردین لبعض كھوایة سنوات منذ بدأت باكستان في النعام تربیة

 دول إلى وبتصدیرھا بتربیتھا تقوم آسیا جنوب منطقة في دولة أول باكستان من تجعل قد حیوانیة ثروة إلى

 في بیضة أكبر وھي وكیلوغرامین كیلوغرام ١،۵ بین ما النعام بیضة وتزن. الخلیج دول السیما اإلقلیم

 العاملون یقوم. الرابحة التجارة ھذه في كبیرة فالطموحات.. ال ولما كاملة رعایة النعامات ھذه وتلقى. العالم

 والطموحات األوسط الشرق منطقة في دول إلى وریشھا وجلودھا لحومھا بتصدیر النعام وتجارة تربیة على

 أصبحت واآلن تجارة، إلى الھوایة وتحولت.. ھوایة كانت البدایة. المجال ھذا في الریادة إلى للوصول

 .باكستان في الحیوانیة الثروة ركائز إحدى النعام تربیة عملیة تكون بأن طموحات

  

    

                                                           
١
  سرگرمی 

٢
  شترمرغ 

٣
  صادر کننده 

٤
  واردکنندگان 
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  ٢٠١٣ في بالصین السیارات ١بمبیعات كبیر ارتفاع

 زادت, العالم في للسیارات سوق أكبر الصین، في السیارات مبیعات إن الصیني السیارات منتجي اتحاد قال
 .االقتصادي ٣النمو ٢تباطؤ رغم, الماضي العام في سیارة ملیون ٢١٫٩٨ إلى% ١٣٫٩ بنسبة

 .سیارة ملیون ١٧٫٩٣ إلى الماضي العام في% ١٥٫٧ بنسبة زاد ٤الركاب سیارات عدد أن االتحاد وأضاف

 .سیارة ملیون ٢٫١٣ إلى% ١٧٫٩ بلغت سنویة بنسبة السیارات مبیعات زادت وحده الماضي الشھر وفي

 ضعف بسبب سیارة ملیون ١٩٫٣١ إلى ٢٠١٢ في% ٤٫٣ بنسبة السیارات مبیعات زادت فقد وبالمقارنة،
 .الكربونیة االنبعاثات ٥خفض أجل من السیارات على المدن بعض تفرضھا التي والقیود االقتصادي النمو

 .السابق العام في% ٧٫٧ من ھبوطا ٢٠١٣ في% ٧٫٦ سجل للصین االقتصادي النمو أن إلى یشار

 إذ الصینیة، السوق في النمو من الرابحة الشركات تلك بین من األلمانیة السیارات صناعة شركات وكانت
 بي مبیعات وبلغت. الشركة أعلنت ما حسب% ١٩٫٧ بنسبة الصین في" دبلیو إم بي" سیارات مبیعات نمت

 .سبقھ الذي العام في سیارة آالف ٣٠٣ مقابل الماضي، العام سیارة ألف ٥٦٢ دبلیو إم

 .العالم في أسواقھا أكبر وھي بالصین، الحالي العام في%  ١٠ بنسبة مبیعاتھا نمو األلمانیة الشركة وتتوقع

 جنرال مبیعات بلغت بینما ،٢٠١٣ في سیارة ملیون ٢٫٩٣ باعت الیابانیة الشركات أن إلى االتحاد وأشار
  .سیارة ٨١٣و ألفا ٩٣٥ إلى فورد مبیعات ووصلت سیارة، مالیین ٣٫١٦ وحدھا األمیركیة موتورز
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 ١الضریبي بالتھرب متھمة إسبانیا ملك ابنة

 الملك ابنة إلى ٢األموال وتبییض الضریبي التھرب تھمة الثاني، كانون/ینایر ٧ الثالثاء إسباني قاض وجھ
 ونقلت. الحاكمة العائلة أفراد ألحد ٤مسبوقة غیر لمحاكمة ٣الطریق یمھد ما كریستینا، األمیرة كارلوس خوان
 جرائم ارتكبت كریستینا، أن إلى تشیر أدلة ھناك: "قولھ كاسترو خوسیھ القاضي عن إسبانیة إعالم وسائل
 ٧الید كرة العب من متزوجة عاما ۴٨ العمر من البالغة األمیرة أن یذكر". ٦بأقوالھا لإلدالء ٥دعیتواسُت

 التي" نووس" بمؤسسة تتعلق أخرى وجرائم اختالس بقضایا والمتھم أوردانغارین إناكي السابق األولمبي
. األعمال بقطاع متعلقة وأخرى ریاضیة ٩مؤتمرات لتنظیم ٨عقود على حصلت المؤسسة أن والملفت. یمتلكھا
 على واقفا ٧۶الـ میالده بعید احتفل الذي كارلوس خوان الملك بھ یمر توقیت ١٠أسوأ في االتھام ویأتي

 .الماضي الثاني تشرین/نوفمبر من ٢١ في لھ أجریت التي الجراحیة العملیة بعد ١١عكازین
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٩
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١٠
  بدترین 
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  إسبانیا في ٢العاطلین عدد ١ھبوط

 لنحو األمل من دفعة یعطي مما, الماضي الشھر انخفض العمل عن العاطلین عدد إن اإلسبانیة الحكومة قالت
 .٣الیورو منطقة في اقتصاد أكبر رابع إسبانیا، في عاطل مالیین ٤٫٧

 عنق من یخرج االقتصاد أن على ٤مؤشرا یعتبر الھبوط إن راخوي ماریانو الوزراء رئیس حكومة وقالت
 .المزدوج الركود في إسبانیا وسقوط ٢٠٠٨ عام العالمیة المالیة ٥األزمة بعد الزجاجة

 الذي الشھر مع بالمقارنة- األول كانون/دیسمبر في شخصا ١٠٧٫٥٧٠ بمقدار كعاطلین ٦المسجلین عدد وھبط
 .شخص مالیین ٤٫٧ إلى -سبقھ

 المالیة، إسبانیا أزمة بدأت منذ األول ھو الھبوط إن ھیدالغو إنغراشیا ٧التوظیف لشؤون الدولة وزیرة وقالت
 .٩أكلھا تؤتي بدأت ٨العمل سوق بإصالحات یتعلق فیما الحكومة سیاسات أن إلى مشیرة

 ،%٠٫١ بنسبة ١٠نموا مسجلة الماضي العام من الثالث الربع في الركود فترة من خرجت إسبانیا أن إلى ُیشار
 %.٢٥٫٩٨ إلى یصل یزال ال فیھا البطالة ١١معدل لكن

 نسبة فیھا ترتفع أخرى سنوات خمس ستواجھ أنھا من مؤخرا إسبانیا ١٣الدولي النقد صندوق ١٢وحذر
 ١٦خفض على الشركات ١٥تشجع إصالحات الحكومة اتخذت حال في إال% ٢٥ من أكثر إلى ١٤البطالة
 .١٨العمال عن االستغناء إلى اللجوء دون من فقط ١٧األجور

 اقتصادھا أن الحكومة وتؤكد. الیونان بعد الیورو مجموعة دول بین األعلى إسبانیا في البطالة نسبة وتعتبر
  .٢٠١٤ عام ٢٠العمل فرص خلق في سیبدأ وأنھ ١٩یتحسن

نکات: أزمة إسبانیا المالیة بھ معنای بحران مالی اسپانیا است. بھ این نوع ترکیب، ترکیب اضافی وصفی 
گفتھ می شود. در ابن نوع ترکیب موضوف بھ اسم بعد از خود اضافھ می شود و سپس صفت آن ذکر می 

اف الیھ و مجرور و المالیة صفت برای أزمة شود. در ترکیب فوق أزمة فاعل و مرفوع است و إسبانیا مض
  و مرفوع است.
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  ریال ملیون ٣٠ بقیمة ٣التسلیف بنك من وریادیة ٢ریادیًا ٢٠ ١تمویل

 ما ٦إطار في الماضي االثنین واالدخار للتسلیف السعودي البنك مع تمویلیة ٥عقودًا وریادیة ریادیًا ٢٠ ٤وقع
 التمیز مسار في وتحدیدًا" مسارات" برنامج ضمن والناشئة الصغیرة للمشاریع وتمویل دعم من البنك بھ یقوم

 .بالبنك العامة اإلدارة مقر في وذلك ریال ملیون ٣٠ال تجاوزت وبقیمة

 ٧العمیل علیھا یحرص أن یجب التي النواحي أبرز عن واٍف لشرح اللقاء بدایة في الریادیون واستمع
 .اهللا بإذن مشروعھ نجاح لضمان وذلك وینتھجھا

 اإلدارات وإیمیالت بأرقام وتزویدھم علیھا واإلجابة العمالء لتساؤالت المجال فتح اللقاء ختام في وجرى
 .لھم االستشارات ٨وتقدیم إلرشادھم وذلك المختصة

 الدكتور الریادي الحدیث ابتدأ حیث وتطلعاتھم مشاریعھم طبیعة عن تحدثوا عقودھم توقیع وعقب الریادیون
 من البحریة واإلنشاءات والمدنیة الھندسیة للدراسات ومختبر بمكتب المتمثل مشروعھ عن سلیمان ال مھدي
 في والمساھمة لھ جیدة سمعة وبناء الھندسي السوق في بصمتھ یضع ألن خاللھ من یسعى وأنھ جدة مدینة
 .مجتمعھ خدمة

 سبب أن یذكر القصیم منطقة من األسمنتي للبلك الھطالني مصنع مشروع صاحب الھطالني رائد الریادي
 في جدیدة أفكار تطبیق في رغبتھ إلى باإلضافة البلك مصانع في السابقة خبرتھ ھو المشروع لھذا اختیاره
 .یتحقق والعزیمة باإلصرار حلم كل أن على التمویل عقد توقیع وبعد مؤكدًا المجال،

 العمراني النطاق توسع أن الحدید تشكیالت إلنتاج مشروع صاحب الحربي عبدالرحمن الریادي ذكر كما
 الشرق في األول مشروعھ یصبح ألن یطمح أنھ إلى منوھًا المشاریع، ھذه لمثل ملحة الحاجة جعل الملحوظ
 .دعمھ على لحرصھم ومسؤولیھ للبنك شكره ومقدمًا االوسط،

 استشاري( العلمي ٩مؤھلھ أن الجراحي الطبي السدحان مركز صاحب السدحان عبدالعزیز الریادي قال فیما
 أنھ إلى مشیرًا الخاص، مشروعھ وإقامة البنك تمویل لطلب دعاه ما ھو) واللیزر الجلد وجراحة امراض

 .المملكة مناطق ١٢كافة في ١١فرع من أكثر ویفتتح ١٠مشروعھ یطور ألن یطمح

 أن الجبرین احمد األستاذ واالدخار للتسلیف السعودي للبنك الرسمي المتحدث صرح آخر؛ جانب من
 بعد وریادیة ریادیا) ٢٠( منھا استفاد ریال) ٣٠٫۵۴٣٫٠٩٨( بلغ توقیعھا تم التي العقود مبالغ ١٣إجمالي

 ١المقابالت إجراء من وانتھائھم التمویل متطلبات كافة واستیفاء االئتمانیة المرحلة فحص ١٤اجتیازھم
 .الشخصیة
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 وحتى ه١۴٣۵ الھجریة السنة بدایة منذ البنك وقعھ ما مجموع یصبح :٢الدفعة ھذه توقیع بعد الجبرین وقال
 بین ما المشاریع تلك وتنوعت ریاال،) ٩٣٫۶٧٨٫١۶٨(قدرھا تمویلیة ٣بتكلفة مشروع عقد) ۶۵( اآلن

 من متعددة مناطق على وتوزعت والناشئة، االختراع مسارات وفي وتعلیمیة وطبیة ٥وخدمیة ٤صناعیة
 واالحساء الدواسر ووادي وتبوك وجازان وحائل والقصیم وجدة المنورة والمدینة ومكة كالریاض المملكة
  .الباطن وحفر وحریمالء وبلجرشي والخرج

نکتھ ای کھ  نکات: در زبان عربی معموال در ابتدای جمالت "واو" می آید و بھ آن "واو ابتدا" می گویند.
  سی این واو نباید ذکر شود.باید توجھ زیادی بھ آن کرد این است کھ در ترجمھ از عربی بھ فار

 این دوره گفت.الدفعة این گونھ ترجمھ می شود: جبرین بعد از امضای مثال: وقال الجبرین بعد توقیع ھذه 
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  علمی:

  "إس إم إس" القصیرة بالرسائل المنزلیة ٤التقنیة األدوات مع ٣التواصل ٢إمكانیة ١توّفر" جي إل"

ة المنزلیة التقنیة األدوات بإحیاء" جي إل" شركة تعد ة والمكنسة ٥كالغسال ة ٦الكھربائی  ٨والثالجة ٧اآللی
 عن المرسل النص استیعاب على قادر ذكي، نصیة ١٠دردشة بنظام ٩تزویدھا طریق عن وذلك وغیرھا،

 وسوف ،"HomeChat" الجدید النظام یدعى. األمر یتطلب بما معھ والتجاوب المحمول الھاتف طریق
 ونظام". جي إل" شركة من ٢٠١۴ لعام اإلنتاج خط في ١١"الذكیة" المنزلیة األدوات جمیع إلى یضاف

 إن المثال، سبیل على الجمل، معاني استیعاب على قادر ھو بل فقط، ١٢محددة نصیة أوامر یتلقى ال الدردشة
 ١٧الطاقة ١٦توفیر ١٥نظام ١٤تفعیل سیتم ،"أیام لثالثة ١٣إجازة في ذاھب أنا" مفادھا رسالة الثالجة إلى أرسلت

 في أخرى ١٨میزات عدة تتوفر الدردشة، إلى باإلضافة!". لك سأشتاق.. سعیدة إجازة" قبیل من عبارة مع
 كما. ما ٢٠عطل ١٩إصالح إلى الحاجة قضت إن والتنبیھ المیكانیكیة، األداة حالة عن تقریر كإرسال النظام،

 في جوالتھا عن تقریرًا اآللیة الكھربائیة المكنسة تقدم بینما طعام من جوفھا في تبقى بما صاحبھا الثالجة تنبھ
 من ذلك وغیر جدیدة، لوجبات وصفات آلخر حین من الفرن ویقترح. تنظیفھا تم التي والغرف المنزل

 الدولي المعرض خالل التقنیة ٢١التفاصیل جمیع عرض وسیتم. وصاحبھا األدوات بین الفّعال التواصل
  .٢٣المقبل الثاني كانون/ینایر شھر من العاشر إلى السابع من یقام الذي) CES( ٢٢السنوي
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  ٢أسود ثقب نحو طریقھا في غامضة غازیة ١غیمة

 في  ٤التبانة درب ٣مجرة قلب في عمالق أسود ثقب نحو غامضة غازیة غیمة تعبر أن الفلك علماء یتوقع
 .المقبلة القلیلة األشھر

 طریقھا في  منتجة األسود الثقب في الغیمة تغرق أن األول أمرین، أحد حصول العلماء یتوقع الحالة ھذه وفي
 وفي حالیا، الفلك علماء یراه ال نجما الغیمة تضم أن احتمال فھو الثاني األمر أما إكس، أشعة من كثیفا مقدارا

 أقل بصورة األسود الثقب ستدخل الغیمة أجزاء بعض أن حین في یتأثر، أن دون سیعبر النجم فإن الحالة ھذه
 .إثارة

 األسود الثقب یراقبون الذین األمیركیة میشیغان جامعة في الفلك علماء طرف من ٥التوقعات ھذه وتأتي
 األمیركیة والطیران الفضاء لوكالة التابع" سویفت" تلسكوب باستخدام" ستار أي ساغیتاریوس" واسمھ

 ).ناسا(

 قیاس على قادرین سیكونون فإنھم كلیا -"٢جي تدعى التي- الغاز غیمة الثقب امتص إذا إنھ ھؤالء ویقول
 تستھلك كیف لمعرفة البیانات تلك استخدام من ذلك وسیمكنھم قادمة، سنوات لعدة الناجمة إكس أشعة مقدار

 .المادة" ستار أي ساغیتاریوس" مثل القاتمة، السوداء الثقوب

 االطالع من آخرون علماء لیتمكن اإلنترنت، على یومیا التلسكوب من یجمعونھا التي البیانات العلماء ویرفع
 .األسود بالثقب ٢جي الغیمة اصطدام بمجرد الحدث على

 الحدث لھذا متحمسین یبدون العلماء أن إلى العلمیة باألخبار المتخصص" ساینس بوبیوالر" موقع ویشیر
 في شخص كل یرغب" بیان في دیغینار ناثالي" سویفت" مراقبة مشروع علماء فریق قائدة قالت حیث بأكملھ،

  ".جدا نادر ألنھ األمر، ھذا حدوث رؤیة

    

                                                           
١
  ابر 

٢
  سیاه چالھ 

٣
  کھکشان 

٤
  راه شیری 

٥
  پیش بینی ھا 
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٢٢ 
 

  ٢٠١۵ أبریل في ٩ویندوز

 مایكروسوفت شركة أن ویندوز، ١التشغیل نظام أخبار بمتابعة المتخصص" ثوروت بول" لموقع تقریر ذكر
 بمستقبل تتعلق أكبر خطط لدیھا المقابل في لكن ،٨٫١ ویندوز لنظام" ٢١التحدیث" على حالیا تعمل األمیركیة

 نیسان/أبریل في ٩ویندوز لطرح خططھا أھمھا" ثریشولد" اسم تحمل تحدیثات موجة إطار في ویندوز
٢٠١٥. 

 مؤتمرھا خالل المقبل نیسان/أبریل في ٩ویندوز لنظام رؤیتھا عن ستكشف مایكروسوفت فإن الموقع وبحسب
 .بعام ذلك بعد تطرحھ أن على ،"٢٠١٤ بیلد" للمطورین

 رافقت التي االنتقادات بعض عن لالبتعاد كوسیلة ٩ویندوز تسمیة الستخدام حالیا تخطط الشركة أن ویبدو
 إلى تشیر التقاریر لكن ،٩ویندوز علیھا سیشتمل التي التغییرات نوع بعد یتضح ولم ،٨ویندوز التشغیل نظام

 .عرضھا وطریقة التطبیقات ٣تحسین على كبیرا تركیزا ستشھد" ٢٫٠ میترو" التشغیل نظام واجھة أن

 إلى التقلیدیة" ٤ابدأ" قائمة إلعادة تخطط الشركة أن إلى التقنیة بأخبار المعني فیرج ذي موقع أشار كما
 .العام ھذا الحق بوقت ٨٫١ لویندوز" ٢ التحدیث" في بذلك تقوم قد الشركة لكن ،٩ویندوز

 بعد بھ العمل یبدأ أن المتوقع من وأنھ ،٩لویندوز النھائیة التخطیط مراحل في الشركة أن التقریر وأوضح
 ھذا مایكروسوفت تستخدم أن المرجح من حیث المقبل، نیسان/أبریل في" ٢٠١٤ بیلد" المطورین مؤتمر

 نوع لتولید محاولة في لھا تخطط التي التغییرات بعض وتفصیلھا ،٩لویندوز لرؤیتھا انطالق كنقطة المؤتمر
  .المستقبلیة خططھا حول اإلثارة من

    

                                                           
١
  سیستم عامل 

٢
  بھ روز کردن 

٣
  بھبود 

٤
  استارت 
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  الكیمیائیة المواد إلنتاج النفط ١بدیل النباتات

 تلك علیھ تعتمد الذي النفط عن االستغناء إلى مستقبال الكیمیائیة الصناعة ٤قطاع یتجھ أن ألماني ٣باحث ٢توقع
 یضر بشكل باستمرار ترتفع النفط أسعار ألن وذلك النباتیة، المصادر مستقبال منھ بدال تحل وأن الصناعة

 .القطاع بھذا كثیرا

 ٥الصباغة مواد إلنتاج شركة تأسیس في ١٩٨٣ عام فیشر ھیرمان الكیمیاء مجال في األلماني الباحث وساھم
 سبعة إلى سنویًا ٦أسھمھا تداول قیمة وتصل والمعادن، النباتات من الصباغة ألوان تنتج طبیعیة، مصادر من

 .یورو مالیین

 من مثال الصفراء الصباغة ُینتج حیث منتجاتھ، في ٧الفحم أو النفط استخدام یتم ال أنھ) عاما ٦٠( فیشر ویؤكد
 .فقط األلومنیوم أكسید ومن ألمانیا شرق توبنغن مدینة في ینبت الذي) الخزام( ٨البلیحاء نبات

 والغاز النفط عن التخلي تجعل كبیرة بكمیات ونباتات أعشاب سنویا الطبیعة في تنبت فإنھ فیشر وبحسب
 استخدام مدة منذ بدأت والمختبرات المصانع من عددا أن إلى مشیرا ممكنا، أمرا أولیة، كمواد والفحم الطبیعي
  .٩التنظیف مواد أو األصفر الصباغة لون إلنتاج النباتات

 قصب أو الذرة من بدوره ُینتج الذي ١٠اللبنیك حمض من إنتاجھا یتم التعبئة وأغلفة البالستیكیة المواد وحتى
 ھو كما نباتي، أصل ذات مواد من جزئیًا تنتج المحمولة الھواتف أو ١٢الحواسیب صنادیق أن كما. ١١السكر
 .١٣التشحیم لزیت بالنسبة الحال

 المواد أن إلى یشیر كما الخام، المواد من أقل بنسبة كیمیائیة مواد إنتاج المستقبل في یمكن أنھ ویرى
  .الطبیعیة األلیاف من إنتاجھا حال في أطول لمدة تستعمل أن یمكن البالستیكیة

    

                                                           
١
  جایگزین 

٢
  پیش بینی کرد 

٣
  پژوھشگر 

٤
  بخش 

٥
  رنگ 

٦
  گردش سھام 

٧
  زغال سنگ 

٨
  اسپرک 

٩
  شوینده 

١٠
  اسید الکتیک 

١١
  نیشکر 

١٢
  کیس کامپیوتر 

١٣
  روان ساز 
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  ٢التكلفة منخفض ١ذكي ھاتف عن تكشف إیسر

 السوق في بھ ٣المنافسة وترید ،"فایف زد لیكوید" الجدید الذكي ھاتفھا عن التایوانیة" إیسر" شركة كشفت
 .٤المواصفات متوسط كان وإن التكلفة منخفض أنھ باعتبار

 إلى إضافة بكسل، ٨٠٠×۴٨٠ وضوح بدرجة ،٨بوصات خمس ٧بسعة ٦بشاشة الجدید الھاتف ٥ویتمتع 
 .میغابایتا ۵١٢ سعة عشوائي وصول ١٢بذاكرة ١١ومدعم غیغاھرتز، ١٫٣ سرعتھ تبلغ ١٠النواة ثنائي ٩معالج

 في" بدقة أمامیة وكامیرا ضوئي، بفالش ١٣مدعومة میغابكسالت خمسة بدقة خلفیة كامیرا الھاتف ویحوي
 ".۴٫٢ أندروید" بنظام ویعمل ،"أي جي

 إلى إضافة ،١٤الثالث الجیل اتصاالت لشبكات ودعم اتصال شریحتي تشغیل بإمكانیة الجدید الھاتف ویتمیز
 .ساعة/أمبیر میلي إلفي سعة وبطاریة غیغابایتات، أربعة سعة داخلیة تخزین ذاكرة

 األبیض ھما بلونین، األوروبیة األسواق من عدد في مبدئیا" فایف زد لیكوید" طرح" إیسر" ١٥وتعتزم
  .١٦العالمیة األسواق في عرضھ دائرة الشركة توسع أن قبل وذلك یوروا، ١۶٩ یبلغ بسعر وذلك والرمادي،

    

                                                           
١
  تلفن ھوشمند 

٢
  ھزینھ 

٣
  رقابت 

٤
  استانداردھا 

٥
  بھره می برد 

٦
  صفحھ 

٧
  گنجایش 

٨
  گنجایش 

٩
  پردازنده 

١٠
  دو ھستھ ای 

١١
  پشتیبانی شده 

١٢
  ھارد/حافظھ 

١٣
  حمایت می شود/ ساپورت می شود 

١٤
  نسل سوم 

١٥
  قصد دارد 

١٦
  بازارھای جھانی 
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  ٢الھجین الریاضیة السیارة تقنیة في ١نوعیة نقلة».. ٨ آي: «دبلیو إم بي

 تعمل الشركة أنتجتھا »ھایبرد« ھجین سیارة أحدث ،»٨ آي« ٣طراز أن »دبلیو إم بي« شركة تؤكد
 معظم كون منطلق من نفسھا، الصفة تحمل التي السیارات من غیرھا عن تقنیا تتمّیز الخارجي، ٤بالشحن

 آي« سیارة أن حین في فیھا، الھجین نظام تركیب جرى ثم ومن عادیة، كسیارات بنیت األخرى السیارات
 .الكومبیوتر على األولى ٥تصمیمھا خطوط من یتضح كما خالصة ھجین كسیارة البدایة، منذ أنتجت،» ٨

 إم بي«لـ تؤمن األجسام وھذه. الخفیفة الكربون ألیاف من السیارة ھذه ٦جسم تصنع »دبلیو إم بي« شركة
 توربینات عبر متجددة نظیفة مصادر من الطاقة على تحصل متخصصة أمیركیة شركة مع التعامل »دبلیو

 على باالعتماد میال ٢٢ مسافة بقطع الخفیف ووزنھا السیارة تصمیم ویسمح. »موسز لیك« منطقة في نھریة
 .الساعة في میال ٩٥ سرعة وبلوغ وحدھا، الكھربائیة الطاقة

 یختلف ولم. األسواق في طرحھا قبل األخیر فرانكفورت معرض في النھائیة بصورتھا ظھرت السیارة ھذه
 في عامین، قبل الشركة، عرضتھ الذي »٨الكونسبت« النموذج تصمیم عن كثیرا لإلنتاج ٧المعد النموذج

 سیارات أبعاد كبیر حد إلى وتشبھ الموقع، وسطي بمحرك سوبر سیارة وكأنھا السیارة وتبدو. نفسھ المعرض
 ).الرابعة الفئة إلى ٩الكوبیھ الثالثة الفئة اسم الشركة غیرت( الشركة من الرابعة الفئة

 السیارات دخول من الشيء بعض أصعب إلیھا الدخول یجعل قد مما أعلى، إلى السیارة بابي فتح ویجري
 السیارة وتضم. السیارة داخل جیدة مساحات األمامي والراكب السائق یجد فیھا الجلوس بعد ولكن. العادیة
 بورشھ« سیارات تتیحھا التي المساحة وتشبھ للغایة، ضیقة لھ المتاحة المساحة أن غیر أیضا، خلفیا ١٠مقعدا
٩١١.« 

 كانت وطالما ،)كومفورت( المریح التشغیل نموذج إلى السیارة تنتقل ١١المحرك بتشغیل البدء زر ضغط وبعد
 ١٢٩ طاقتھ تماثل كھربائي محرك لھا یوفرھا خالصة كھربائیة بطاقة السیارة تنطلق مشحونة البطاریة
 .١٣األمامیتین العجلتین ویدفع ،١٢حصانا

 السیارات مع بسھولة التماثل درجة إلى وقویة التشغیل وصامتة متأھبة السیارة تبدو كھربائیا تشغیلھا أثناء
 .الكھربائیة بالطاقة سیرھا أثناء التشغیل ناعمة أیضا وھي. الشوارع في األخرى العادیة

 وسعة أسطوانات الثالث ذو البترولي المحرك یساھم حتى التسارع دواسة على قلیال السائق یضغط إن وما
 انطالقة الشركة وتقدر. حصانا ٢٢٨ إلى تصل إضافیة قدرة المحرك ھذا ویوفر. السیارة دفع في لتر ١٫٦

  .ثانیة ٤٫٥ تتجاوز ال زمنیة بفترة الساعة في كیلومتر ١٤المائة سرعة إلى الثبات من» ٨ آي«

    

                                                           
١
  نقطھ عطف 

٢
  ھیربیدی 

٣
  مدل 

٤
  شارژ 

٥
  طراحی 

٦
  بدنھ 

٧
  آماده شده 

٨
  کانسپت 

٩
  کوپھ 

١٠
  صندلی 

١١
  استارت 

١٢
  اسب بخار 

١٣
  الستیک جلو 

١٤
  از صفر تا صد 
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  الھند في األجانب للطلبة جذبا األكثر العثمانیة الجامعة

 واحدا تسجیلھا فبعد العام، ھذا بنھایة ستنتھي »العثمانیة الجامعة« عن تتوارد التي ١السارة األخبار أن یبدو ال
 الجامعة« أن حدیثا ُأعلن العام، ھذا األجانب للطلبة جذبا الجامعات أكثر بین القیاسیة األرقام أعلى من

 وقد الھند، في الثانیة اإلسالمیة الجامعة ھي »العثمانیة الجامعة«و. الھند في األكبر الجامعة ھي »العثمانیة
 .آباد حیدر والیة في البالد جنوب في ١٩١٨ عام تأسیسھا جرى

 نحو »العثمانیة الجامعة« تضم الھندیة، للجامعات ٢المالي الدعم ھیئة عن الصادرة البیانات آخر وحسب
 .الھند جامعات جمیع بین األكبر العدد وھو تابعة، كلیة ٩٠١

 خان، علي عثمان میر مؤسسھا اسم وحملت ،١٩١٨ عام في »العثمانیة الجامعة« ُأنشئت الجامعة إنشاء* 
 عثمان میر أن أعلنت قد الشھیرة، األمیركیة »فوربس« مجلة وكانت. آباد حیدر لوالیة) حاكم( نظام آخر
 .العالم في رجل أغنى ھو خان علي

 ،»العثمانیة الجامعة« إنشاء في رئیسا دورا ،»األردیة اللغة أبو«بـ المعروف الحق، عبد مولوي لعب وقد
 أنھا غیر. مناھجھا تدریس في) األردیة اللغة( ھندیة لغة تعتمد التي األولى الجامعة أنھا بمیزة تحتفظ التي

 .األولى التدریس كلغة الماضي القرن خمسینات في اإلنجلیزیة اللغة اعتمدت

 اللغة ظھرت وقد. نسمة ملیون ٥٥٠ بھا ینطق حیث العالم، في تحدثا اللغات أكثر رابع األردیة اللغة وُتعد
 .والتركیة والعربیة الفارسیة اللغات من بتأثیر عام، ٩٠٠ من یقرب ما منذ الھند في األردیة

 في وأصبحت الحق، عبد مولوي رئاسة تحت ٤المبھرة ٣اإلنجازات من كثیرا »العثمانیة الجامعة« حققت وقد
 .»اإلسالمیة علیكرة جامعة« بعد الھند في الثانیة الجامعة الرجل ذلك عھد

 

  

    

                                                           
١
  خوشحال کننده 

٢
  حمایت مالی 

٣
  دستاوردھا 

٤
  شگفت انگیز 
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  ٢المحمول حاسوبك عمر ١إلطالة نصائح

 ینبغي التي النصائح من مجموعة التكنولوجیا بأخبار ٤المعني" ورلد ماك" األمیركي ٣اإللكتروني الموقع یقدم
 .االفتراضي عمرھا وإطالة بأنواعھا اإللكترونیة األجھزة سالمة على للحفاظ اتباعھا

 حالة في الداخل من مبطنة ٥حقیبة في المحمول حاسوبھ وضع على المستخدم یحرص أن النصائح ھذه ومن
 إلى تؤدي قد الزائدة ٨السخونة ألن فیھ، ٧التبرید وأنظمة ٦المراوح سالمة من یتأكد وأن استخدامھ، عدم

 .الجھاز في الحساسة ٩اإللكترونیة المكونات تعطیل

 ضاغط باستخدام ١١واألتربة الغبار من أشھر عدة كل المحمول الحاسوب ١٠تنظیف ینبغي ذلك إلى إضافة
ء ح لوحة على تتساقط التي واألوساخ الطعام بقایا وإزالة ،١٢ھوا  تعطل إلى تؤدي قد ألنھا ١٣المفاتی

 .١٤أزرارھا

 عمرھا یقلل ذلك ألن ،١٥البطاریة على اعتمادا المحمول الحاسوب استخدام في اإلفراط عدم أیضا یتوجب كما
 ذلك كان كلما ١٦كھربائي مصدر على االعتماد -اإللكتروني الموقع حسب- األفضل ومن االفتراضي،

 .١٩الجھاز من وإخراجھا البطاریة ١٨فصل مع ،١٧متاحا

    

                                                           
١
  طوالنی کردن 

٢
  لب تاب 

٣
  سایت 

٤
  توجھ کننده 

٥
  کیف 

٦
  فن 

٧
  سیستم خنک کننده 

٨
  حرارت 

٩
  عناصر الکتریکی 

١٠
  پاک کردن 

١١
  خاک 

١٢
  ھوای فشرده. 

١٣
  کیبورد 

١٤
  دکمھ 

١٥
  باطری 

١٦
  منبع الکتریکی 

١٧
  دسترسی 

١٨
  جدا کردن 

١٩
  دستگاه 
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  نظامی:

 الفضاء إلى األولى للمرة ١یطلق الجدید" ف ٢٫١ سیوز" صاروخ: الروسیة الدفاع وزارة

 الحامل ٢الصاروخ بنجاح األول كانون/دیسمبر ٢٨ السبت الروسیة الفضائي الجوي الدفاع قوات أطلقت
 الصادر الروسیة الدفاع وزارة ٣بیان في وجاء". أیست" فضائیا جھازا یحمل" ف ٢٫١ سیوز" الخفیف
 جرى بلیسیتسك مطار في ۴ رقم ٤اإلطالق منصة من) موسكو بتوقیت( دقیقة ٣٠و ١۶ الساعة في: "السبت
 الفضائي والجھاز" فولغا" للمدار اإلیصال وحدة مع" ف ٢٫١ سیوز" الخفیف الحامل الصاروخ إطالق بنجاح

 أجھزة ثالثة مع" فولغا" اإلیصال وحدة األولي المدار إلى أوصل الصاروخ أن إلى اإلشارة تجدر". أیست"
 الصاروخ یضع الدفاع لوزارة جھازین إلى وإضافة. ساعات عدة خالل الدائم مدارھا إلى وستصل فضائیة،

ا قمرا المدار على م من ٥صناعی ء مع بالتعاون سامارا جامعة طالب ٦تصمی  تصمیمات ٨مكتب ٧خبرا
 الفیزیائیة الدراسات من عدد وإجراء ١٠المغناطیسي الحقل قیاس وسائل ٩تجریب مھمتھ ،"بروغریس"

 مرحلتین، ذو خفیف حامل صاروخ ھو" ف ١" نسخة من" ٢ سیوز" صاروخ أن بالذكر جدیر. ١١المعقدة
 كم، ١۵٠٠ ارتفاع على الدائریة المدارات إلى األجھزة إلیصال" فولغا" اإلیصال وحدة مع مخصص وھو

 أن یجب كان الصاروخ لھذا األول اإلطالق أن إلى اإلشارة تجدر. كم ٨۵٠ ارتفاع على المدارات إلى وكذلك
 القیام لضرورة الیوم إلى دیسمبر ٢٣ من أیضا وتأّجل مرات، عدة ١٢تأّجل لكنھ ،٢٠١٢ عام نھایة في یتم

  .إضافیة ١٣باختبارات
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  پزشکی:

  النساء من أكثر اإلنفلونزا من ١یعانون الرجال

 لدى لإلنفلونزا المضاد اللقاح على ٢المناعي الجھاز فعل رد أن مفاده استنتاج إلى أمریكیون علماء توصل
 عامي في العلماء وتابع. النساء لدى علیھ مما بكثیر أضعف ٣الذكورة ھرمون بارتفاع یتمتعون الذین الرجال
. عاما ٨٩-۶٠و عاما ٣٠-٢٠ بین أعمارھم تتراوح رجال ٣۴و امرأة ۵٣لـ الصحیة الحالة ٢٠٠٩و ٢٠٠٨
 مما أقوي ،"H3N2" ٥ساللة أخطر في بما لإلنفلونزا المضاد اللقاح على النساء ٤فعل رد أن التحلیل وأظھر

 المسؤولة مورثاتھم عمل لمعرفة دمائھم من ٨عینات ٧المتطوعین ٦تلقیح قبل األطباء وأخذ. الرجال لدى علیھ
 لدى الغذائي التمثیل عن المسؤولة المورثات لنشاط عالیا مستوى وسجلوا. المناعي الجھاز فعل رد عن

 ھرمون علیھ یشرف المورثات ھذه عمل أن المعروف ومن. اللقاح على ضعیف فعل برد المتمیزین الرجال
 المضاد اللقاح على لیس أضعف بشكل یرد للرجل المناعي الجھاز أن العلماء كشف كما. بالذات الذكورة

ء للحمى المضادة واللقاحات بل فحسب لإلنفلونزا ة والحصبة والحصبة ٩الصفرا ف ١٠األلمانی  ١١والنكا
 الذكورة ھرمون قدرة من ١٣یقلل جدید أسلوب ١٢على العثور في العلماء فریق ویأمل. األخرى واألمراض

  .المناعي الجھاز عمل قمع على
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  آمنة ٣البشرة ٢تبییض ١كریمات: فقالوا خدعوك

 تتسبب وھي ،٤الصور تحمیض في تستخدم التي الھیدروكینون مادة على عادة البشرة تفتیح كریمات تحتوي
 تربط كما. أكبر بشكل ٦التجاعید ظھور عنھ ینتج مما للجلد الخارجیة الطبقة ٥كثافة من وتقلل الجلد تھییج في

 .المیالنین إنتاج ٧إضعاف بسبب الجلد وسرطان التفتیح كریمات استخدام بین أیضا طبیة تقاریر

 على الحصول بھدف خطیرة كیمیائیة مركبات من تتكون لكریمات یلجأن الفاتحة البشرة عن الباحثات وبعض
 وتنبذي التفكیر تعیدي أن فعلیِك منھن كنِت فإذا ولذلك. كبیرة صحیة بمخاطر یرتبط قد ذلك ولكن. أفتح بشرة
 .صحتك على آثار ولھا آمنة لیست التبییض فمستحضرات ظھرك، وراء الخاطئ واالعتقاد السلوك ھذا

 تعمل إذ الصور، تحمیض في تستخدم التي الھیدروكینون مادة على عادة البشرة تبییض كریمات وتحتوي
 .الوقت مع تفتیحھ في یساعد وبالتالي الجلد في المیالنین صبغة تكون إبطاء على

 إنھا قائال الھیدروكینون الستخدام الجانبیة اآلثار إلى راینھولد أوفیھ األلماني الجلدیة األمراض طبیب ینّبھ لذا
 تربط كما. أكبر بشكل التجاعید ظھور عنھ ینتج مما الخارجیة طبقتھ كثافة من وتقلل الجلد تھیج إلى تؤدي

 .المیالنین إنتاج إضعاف بسبب الجلد وسرطان التفتیح كریمات استخدام بین أیضا الطبیة التقاریر

 صعب موقف وھو بشرتھن، لون تفتیح منھ یطلبن الالتي السیدات من الكثیر مع راینھولد الطبیب ویتعامل 
 أن محاوال األمنیة، ھذه لتحقیق المخاطر من خالیة سھلة عالجیة طرق وجود عدم یؤكد الذي للطبیب بالنسبة
 تغییر بسھولة لیس الجلد لون تغییر وأن الشكل بھذا خلقن أنھن البشرة لون تفتیح في للراغبات یوضح

  .٨الفساتین
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  العین ٢إعتام تقي ١األكسدة بمضادات الغنیة األطعمة

 لدیھن ٣ینخفض ربما لألكسدة المضادة بالمواد غنیة أطعمة یتناولن الالتي النساء أن سویدیة دراسة أظھرت
 .الباطني للطب جاما ٤دوریة في الدراسة نتائج ونشرت. السن تقدم مع العین عدسة بإعتام اإلصابة خطر

 أن تبین إنھ -الدراسة قادت والتي- كارولینسكا ٥بمعھد البیئي الطب في المتخصصة روتیانین سوزان وقالت
 Free" الطلیقة بالذرات تعرف ما تسببھ والذي العین عدسة یصیب والذي باألكسدة المرتبط التلف

Radicals "العین عدسة بإعتام اإلصابة في جوھري تأثیر لھ. 

 العمر، من متقدمة ومراحل منتصف في النساء من ألفا ثالثین من ألكثر الغذائي النظام روتیانین فریق ودرس
 بإعتام اإلصابة خطر لدیھن انخفض لألكسدة المضادة المواد من إجمالي مقدار أعلى تناولن من أن ووجدوا

 .كمیة أقل تناولن بمن ٦مقارنة تقریبا% ١٣ بنسبة العین عدسة

 من المستفادة لألكسدة المضادة المنفردة المواد على تركزت السابقة الدراسات أن إلى الباحثة وأشارت
 .متكاملة غیر نتائج الدراسات ھذه سجلت ٧وبالتالي الغذائیة، المكمالت أو األطعمة

 التي تلك من أوسع لألكسدة المضادة المواد من نطاقات الغذائي النظام في یوجد أنھ روتیانین وأضافت
 .السابقة الدراسات علیھا أجریت

 لیكوبین، مثل النباتیة فالفونوید ومركبات" إي"و" سي" فیتامین مثل منفردة مضادات دراسة من وبدال
 القیاس ھذا وأخذ الموجودة، لألكسدة المضادة للمواد اإلجمالیة للقیم قیاسا السویدیة بالدراسة الباحثون استخدم

 .معا الغذائیة المواد تعمل كیف االعتبار في

 والبرتقال والشاي القھوة منھا ومشروبات أطعمة في عالیة ٨بنسب موجودة لألكسدة المضادة والمواد
  .٩الكاملة والحبوب
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  المستھلك على ومخاطر خیالیة ادعاءات.. العشبیة ١المستحضرات

 بأعشاب المنتجات ھذه وتزخر ازدھارا،" ٢األعشاب أدویة" تسمى وما العشبیة المستحضرات تجارة تشھد
 ٣بالعجز وانتھاء بالسرطان ومرورا الروماتیزم من بدءا شيء، أي عالج تستطیع إنھا مروجوھا یقول

 .٥النفسیة األمراض وحتى ٤والعقم الجنسي

 في أسھمھا -٦البرد لنزالت كعالج تسوق التي- أنجین توالك أعشاب تصنع التي"  جامو"  شركة وطرحت
 لألعشاب شركة أول أصبحت عندما ،%٢۴لـ یصل ما إلى أسھمھا وقفزت الماضي، األسبوع البورصة

 .جاكرتا في البورصة في نفسھا تدرج الطبیة
 أن إال العدیدین، بین رواجا تلقى منتجاتھا وأن كبیرا، نموا تشھد" الطبیة األعشاب"بـ یسمى ما سوق أن ومع

 حاالت عن الكشف بعد خاصة ،٧مسوقیھا ومصداقیة المنتجات ھذه سالمة مدى من طبیة تحذیرات ھنالك
 یتناولھ ما أن یعني وھذا علیھا، كتب ما تطابق ال ٩العلبة في أعشاب وجود أو بعضھا في سامة بمواد ٨تلوث

 .یریدھا التي العشبة عن تماما مختلف شيء ١٠الشاري

 اھتمام تزاید وسط للنمو كبیرة خططا آسیا شرق جنوب منطقة في باألعشاب العالج شركات تضع جھتھا من
 مصدر أنھا على طویلة فترة منذ آلسیا وروش فایزر مثل العالمیة األدویة شركات تنظر فیما ،١١المستثمرین

  .المنطقة في الوسطى الطبقة ١٢تزاید مع تقفز أن المتوقع من الطبیة األعشاب سوق إن إذ المستقبل، في النمو

 شيء لكل عالج

- الطبیة األعشاب سوق نمو إلى تشیر ١٣التوقعات إن لألبحاث" إنترناشیونال یورومونیتور" شركة وتقول
 عام بحلول دوالر ملیارات ٣٫٩ إلى -الجنسي العجز إلى الروماتیزم من بدءا شيء أي لعالج بمنتجات الملیئة
 .الحالي العام عن تقریبا% ۵٠ بزیادة ،٢٠١٧

 من اآلالف مئات في تباع التي أنجین توالك ألعشاب المشاھیر فیھا یظھر تلفزیونیة إعالنات وتروج
  .١٦والصیدلیات الكبیرة ١٥المتاجر في وكذلك إندونیسیا أنحاء في بالشوارع ١٤األكشاك
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  الكولسترول في ٢التحكم في تساعد والتي الذائبة غیر باأللیاف غني ١اللفت

 . ٥والفجل والخردل ٤رنبوالُك ٣الملفوف لھا ینتمي التي العائلة الى ینتمي زراعیة بقلة ذكرنا كما اللفت

 سینا ابن ذكر.  الشعر أبیات بعض في ورد حیث اطبائھم عنھ وتحدث واكلوه اللفت قدیمًا العرب عرف ولقد
 داء لعالج نافعًا ذلك كان رمادھا على الورد بدھن شمع تجویفھا في اذیب ثم وُحرقت لفتھ ُاخذت اذا انھ

 یعالج المطبوخ اللفت ان كما ، البرد عن الناتجة المتقرحة الشقوق من ایضًا ذلك ینفع كما ، المزمنة ٦الثعلبة
 .٧ضماد ھیئة على ذلك

 اللفت من ٨كوب یحتوي.  والزراعة التحضیر وسھل وصحي اقتصادي انھ إال مغذیًا لیس اللفت ان بالرغم
 ثلث یغطي والذي ج فیتامین من ١١ملجم ١٨ على ویحتوي ، فقط حراریة ١٠ةسعر ٣٠ على ٩المسلوق
 لھما ١٢المعدنین وھذین البوتاسیوم من ملجم ٢١٠ و الكالسیوم من ملجم ٣۵ و ، لإلنسان الیومي االحتیاج

 تساعد والتي الماء في الذائبة غیر الغذائیة باأللیاف جدًا غنیًا اللفت یعتبر كما. الجسم صحة في قصوى اھمیة
 اكثر جدًا مغذیة فھي الكثیر منھا یتخلص التي اللفت اوراق الى نظرنا اذا اما.  الدم كولیسترول في التحكم في
 ٢٠٠ وحوالي ج فیتامین من ملجم ۴٠ على المسلوقة االوراق من واحد كوب یحتوي حیث ١٣الجذور من

 ١٤مصدرًا تعد الجذور بخالف االوراق فإن ذلك الى باإلضافة البوتاسیوم من ملجم ٣٠٠ و الكالسیوم من ملجم
  .للبیتاكاروتین جیدًا

نکات: معدن در زبان عربی بھ معنای فلز است و معادل معدن فارسی نیست. معادل عربی معدن زبان 
 مثال : و.ارة الصناعة والمناجم: وزارت صنعت و معدنفارسی در زبان عربی منجم است. 
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  گوناگون:

 ٣مفاجئة ھدیة ٢للزبائن تقدم ١طیران شركة

 باعت ساعات فلعدة. لزبائنھا متوقعة غیر ھدیة للطیران االمریكیة" Delta Airlines" شركة قدمت
 على" Delta Airlines" شركة تقدمھا التي ٧التنزیالت ھذه خبر انتشر. ٦التكلفة من أقل ٥بأسعار ٤التذاكر
 ۴٠٠ ٨االعتیادیة قیمتھا التي التذكرة بیعت فمثال البرق، بسرعة االنترنت شبكة في السفر تذاكر أسعار
 ٩وألقاربھم بل فقط، ألنفسھم لیس تذاكر لشراء الكثیرین دفع األمر ھذا. فقط دوالرا ٢۵ بـ دوالر،

 مع. ھاواي إلى الشرقیة السواحل من لرحلة األولى الدرجة على تذاكر ست اشترى من فمنھم وأصدقائھم،
 .دوالر آالف عدة عادة تبلغ التذاكر ھذه قیمة أن العلم

 عن الشركة أعلنت الكمبیوتر، ١٠أجھزة عمل في خلل ھو المتوقع، غیر الكرم ھذا سبب أن تبین الحقا
 ممثل وقال. استخدامھا لمالكیھا ویحق تلغى لن مخّفضة بأسعار ١١المباعة التذاكر أن الى مشیرة إصالحھ،
 لم لكنھ". ١٢المفعول ساریة وھي تلغى لن المباعة والتذاكر الخلل، أصلح لقد" بانستیتیر تریبور الشركة،

 شھر في ١٤تعّرضت قد كانت للطیران االمریكیة" United Airlines" شركة أن یذكر. ١٣عددھا عن یفصح
  .فقط دوالرات ١٠ – ۵ بقیمة السفر تذاكر باعت حیث مشابھة لحالة الماضي ایلول/سبتمبر

    

                                                           
  ھواپیماییشرکت  ١
  مشتری ھا ٢
  غافلگیرکننده ٣
  بلیت ٤
  قیمت ٥
  ھزینھ ٦
  تخفیف ٧
  عادی / معمولی ٨
  نزدیکانشان ٩

  دستگاه ھا ١٠
  فروختھ شده ١١
  قابل اجرا ١٢
  تعداد ١٣
  مواجھ شد ١٤
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  عاما ۶٠ منذ ١یستحم لم ثمانیني ایراني

. االمراض تسبب النظافة ان معتقدا عاما، ستین منذ عاما ٨٠ العمر من البالغ حاجي أمو اإلیراني یستحم لم
 لھ ستسبب النظافة بأن منھ اعتقادا عاما ۶٠ منذ یستحم لم وھو حب، قصة عن یبحث حاجي أمو ومازال

 اجباره منطقتھ في الشباب بعض حاول وقد إیران، في الجنوبیة فارس مقاطعة في منزلھ ویقع األمراض،
  . منھم الھرب استطاع أنھ إال االستحمام، على المرات احدى

 قرر حینھا ومن شبابھ، في" العاطفیة الصدمات" من للكثیر تعرضھ بعد ھذه الحیاة طریقة اختار أنھ ویقول
 وملبسھ، طعامھ إلى أیضا تمتد بل فقط، االستحمام رفضھ على حاجي أمو قذارة تتوقف وال". الحیاة اعتزال"

 قدیمة زیت علبة من الماء من یومیا لترات ۵ ویشرب ،٢النافقة للحیوانات المتعفنة اللحوم إال یأكل ال فھو
 في. البرد من لتقیھ حربیة خوذة یرتدي الشتاء وفي الوقت، طوال جسده على بالیھ ٤خرقا ویرتدي ،٣صدئة
 منطقتھ، أھالي لھ بناه حجري كوخ في أو القبر، تشبھ األرض داخل حفرة في النوم حاجي أمو یفضل المساء

 شعره یطول وحین حالھ، إصالح یرید عندما آلخر حین من نفسھ إلى النظر في السیارات ٥مرایا ویستخدم
  . اللزوم عن زائدا یراه ما إلحراق النار یستخدم

  .عاما ٣٨ لمدة یستحم لم الذي سنغ كایالش الھندي باسم مسجال السابق ٦القیاسي الرقم أن یذكر

    

                                                           
١
  حمام نرفتھ 

٢
  تلف شده 

٣
  زنگ زده 

٤
  لباس 

٥
  آینھ 

٦
  رکورد 
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  العالم ثروة نصف یملكون فقط شخصا ٨۵

 ٢اإلغاثة مجالي في الدولیة الخیریة المنظمات أكبر( أوكسفام ١لمنظمة جدیدا تقریرا إندبندنت صحیفة نشرت
 ونبھت. العالم في الفقر ٥ھوة تتسع بینما الناس من قلة أیدي في الثروة ٤تكدس من فیھ حذرت) ٣والتنمیة
 اضطرابات في ذلك یتسبب أن وإمكانیة والفقراء األغنیاء بین الفجوة التساع السلبیة العواقب إلى أوكسفام

 .اجتماعیة

 العالم أغنیاء أغنى من فقط شخصا ٨۵ على تزید ال التي- القلیلة النخبة ھذه أن إلى أوكسفام تقریر وأشار
 ٣٫۵ عددھم البالغ الفقراء العالم سكان نصف ثروة تعادل ثروة تمتلك -واحدة حافلة في جمعھم ویمكن

 .نسمة ملیارات

 إمبراطور القائمة رأس على ویأتي دوالر، تریلیون ١٫٧ بـ تقدر النخبة ھذه ثروة مجموع أن إلى أیضا ویشیر
 دوالر، ملیار ٧٣بـ) فوربس مجلة وفق( ٦الصافیة ثروتھ تقدر الذي الحلو سلیم كارلوس المكسیكي االتصاالت

 عددھم البالغ األمیركیین األثریاء وأحد ملیارا، ۶٧ قدرھا بثروة غیتس بیل مایكروسوفت شركة مؤسس یلیھ
 .فوربس قائمة على ٣١

 ملیار ۵٣٫۵بـ ثروتھ تقدر الذي بافیت وارن األمیركي األعمال رجل أیضا المشھورة األسماء بین ومن
 .ملیارا ٢٣بـ ثروتھ تقدر والذي لغوغل المؤسس الشریك بیدج والري دوالر،

 لوریال شركة من ثروتھا تقدر التي باتنكورت لیلیان ھي العالم في امرأة أغنى أن إلى الصحیفة وأشارت
 .دوالر ملیار بثالثین ٧التجمیل لمستحضرات العالمیة

. سكانھا من فقط% ١ یمتلكھا دوالر تریلیونات ١١٠ نحو البالغة األرض ثروة نصف أن أوكسفام وتقدر
 سنة الثالثین خالل اتسعت والفقراء األغنیاء بین فیھا الفجوة دول في یعیشون الناس من% ٧٠ إن وقالت

 .الماضیة

    

                                                           
١
  سازمان 

٢
  کمک 

٣
  رشد 

٤
  انباشت 

٥
  شکاف 

٦
  خالص 

٧
  لوازم آرایش 
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  جزیرة ٢٨٠ ٢تأمیم ١تنوي الیابان

 المیاه لتحدید ھامة نقاط تعتبر ولكن واضح صاحب لھا لیس جزیرة ٢٨٠ تأمیم الیابانیة السلطات قررت
ة  الجزر عدد أن غربیة أنباء وكاالت وأفادت. الخاصة االقتصادیة الیابانیة والمنطقة الیابانیة ٣اإلقلیمی
 ھیئة وقالت. الجزر أصحاب تحدید إلى الھادف الشامل العمل إنھاء بعد فیھ ٤النظر إعادة یمكن المذكورة

 قبل إنھاؤھا ٥المخطط من التأمیم عملیة إن الیاباني الوزراء رئیس لمكتب التابعة الیابانیة المحیطات
 من وابتداء. جزیرة ۵٠٠ حوالي بمساعدة حالیا الیابانیة اإلقلیمیة المیاه حدود وتحدد. المقبل حزیران/یونیو

 یملكھا منھا جزء أن واتضح. الجزر ھذه ٦عائدیة مسألة دراسة الیابانیة السلطات بدأت الماضي أب/أغسطس
 غامضة، تزال ال جزیرة ٢٨٠ عائدیة أن غیر المحلیة، للسلطات ھیئات یملكھا آخر وجزء یابانیون مواطنون

 من جزیرة ١٠٠ نحو أن البحث في المشاركون الخبراء وأعلن. أسماء لھ لیست منھا جزیرة ١۶٠ أن سیما ال
 نفسھ الوقت في. للدولة ملكیة القریب المستقبل في ستصبح أنھا یعني الذي األمر أحد، یملكھا ال القائمة ھذه

 المجاورة والدول الیابان بین جدیة خالفات ظھور تسبب قد الصغیرة الجزر بعض تأمیم أن من الخبراء یحذر
 حدود تحدید على الشدید النزاع ضوء في التأمیم عملیة تأتي إذ. الجنوبیة وكوریا الصین وخاصة لھا

 حق بكین تعتبر ال وخاصة. الشرقي الصین بحر في والصین للیابان الخاصتین االقتصادیتین المنطقتین
 ھذه بتأمیم بدورھا الیابان وقامت. محتلة صینیة بأراض وتصفھا علیھا المتنازع سینكاكو جزر في طوكیو
 .یابانیة ملكیة وأعلنتھا الجزر

    

                                                           
١
  قصد دارد 

٢
  ملی کردن 

٣
  آب ھای منطقھ ای 

٤
  تجدید نظر 

٥
  برنامھ ریزی شده 

٦
  مالكیت 
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  فیغاس الس معرض في ١ذكیان وقمیص جورب

 فیغاس الس مدینة في ٢انطلق الذي) ٢٠١٤ أس إي سي( الدولي االستھالكیة اإللكترونیات معرض یشھد
 ٤لألذن سماعات بین تراوحت والتي ،٣لالرتداء القابلة الذكیة األجھزة من العدید فجر بزوغ أمس األمیركیة
 بَجوَرب وتمثل الناشئة" ھیبسایلون" شركة عنھ كشفت ما ھو الفرید لكن ،٥للمعصم ورباط ذكیة وساعات
 .ذكیین وقمیص

 الریاضي، النشاط أثناء الُمستخدم ُتفید التي المعلومات من العدید للَجوَرب الُمرافق" سنسوریا" تطبیق وُیظِھر
 كافة على الضغوط وتوزع ٨المحروقة ٧الحراریة السعرات وعدد الخطوات وعدد ٦المقطوعة المسافة مثل

 .جریھ أثناء ُیمارسھا التي األخطاء معرفة على الُمستخدم یساعد مما الجري، أثناء القدم أجزاء

 كعب ُمالمسة مثل أخطاء، ارتكابھ عند الُمستخدم ھاتف على تظھر تنبیھات إرسال الذكي الجورب ویستطیع
 .الجري أثناء ُمقدمتھا قبل القدم

 أعلى الجورب على تثبیتھ یتم إلكتروني ٩سوار معھ ویأتي للغسل، قابل جوربھا أن إلى الشركة وأشارت
 ".بلوتوث" تقنیة عبر البیانات ونقل الذكي بالھاتف باالتصال یقوم القدم،

 لیصبح غوغل نظارة مع مباشرة الذكي الجورب ربط إمكانیة ھیبسایلون تتیح غوغل، مع شراكتھا خالل ومن
 إلى النظر عن یغنیھ مما الذكیة، نظارتھ شاشة على جریھ أثناء والتنبیھات البیانات مشاھدة المستخدم بمقدور
 .الذكي ھاتفھ شاشة

 لُمراقبة ١٠ُمدمج بجھاز ُمزود نسائي ریاضي قمیص عن كذلك الشركة كشفت الذكي، الجورب جانب وإلى
 .الذكي الھاتف إلى بیاناتھ ونقل القلب نبض ُمعدل

 ،٨ فون وویندوز إس أو وآي أندروید تشغیل أنظمة على الذكیة ھیبسایلون لمالبس الُمرافق التطبیق ویتوفر
  .القادم الربیع خالل للبیع الذكیة المالبس ھذه طرح یتم أن على

    

                                                           
١
  ھوشمند 

٢
  آغاز شد 

٣
  پوشیدن 

٤
  گوشی 

٥
  مچ بند 

٦
  طی شده 

٧
  کالری 

٨
  سوزانده شده 

٩
  النگو/ پابند 

١٠
  فشرده 
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  ٢مدربة بكالب الفلسطینیة الشرطة ١تزود روسیا

 جھاز مساعدة في عملھا روسیا في المدربة البولیسیة الخدمة كالب تؤدي وجھ، أكمل وعلى عالیة بكفاءة
 أمھر بتدریب تشتھر التي وروسیا. ٤والمتفجرات ٣المخدرات عن الكشف عملیات في الفلسطینیة الشرطة
 استخدام على لتدریبھم الفلسطینیة الشرطة عناصر طویلة أشھر مدار على استضافت البولیسیة الكالب
 ثالث على موزعین بولیسیا كلبا ١٥ ٥یقارب ما وحده الفلسطینیة الشرطة جھاز ویمتلك. البولیسیة الكالب

 األوامر توجیھ في الالزمة الروسیة اللغة ٦یتقنون فلسطینیین مدربین بواسطة مباشر بشكل وتعمل محافظات،
 .المدربة للكالب

    

                                                           
١
  محھز می کند 

٢
  تربیت شده 

٣
  مواد مخدر 

٤
  مواد منفجره 

٥
  نزدیک بھ 

٦
  مسلط ھستند 
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  مصري ٢مواطن بمنزل ١أثریة قطعة ١۵٢۴ ضبط

 قطعة ١۵٢۴ ضبطت واآلثار ٣السیاحة شرطة إن االثنین أمس مصر في اآلثار لشؤون الدولة وزارة قالت
 .القاھرة جنوبي مواطن منزل داخل الفرعونیة ٤الحضارة في مراحل عدة تمثل أثریة

 یتوقع كثیرة مناطق في فرعونیة آثار عن بحثا المشروعة غیر الحفر عملیات األخیرة اآلونة في ونشطت
 .معابد أو لمقابر مكانا تكون أن المواطنون

 نتیجة أیضا القاھرة جنوبي مواطن منزل في فرعونیة مومیاء ضبطت الماضي األول تشرین/ أكتوبر وفي
 .٥خلسة الحفر

 الجیزة بمحافظة مسلم أبو زاویة بمنطقة ضبطت التي القطع إن أمس -بیان في- ابراھیم محمد الوزیر وقال
 بمصر المعبودات لبعض األحجام مختلفة وحیوانیة آدمیة تماثیل رؤوس وتشمل" ھامة أثریة قیمة ذات"

 إلى إضافة بمقبرتھ، المتوفى مع توضع كانت صغیرة جنائزیة تماثیل وھي" أوشابتي" وتماثیل وتمائم القدیمة
 .المقابر ٨لصوص ٧لتضلیل القدیم المصري استخدمھا ٦الجیري الحجر من وھمیة أبواب

 عصابات بھا قامت" مشروعة غیر حفائر أعمال نتیجة أنھا إلى یشیر المضبوطة اآلثار تنوع أن وأضاف
 التي المنظمة العصبات تلك خطورة على یدل مما المتھم مع جرینوف لمدفع طلقات ضبط ذلك ویعزز مسلحة

  ".المصریة األثار في الشرعي غیر ٩واالتجار خلسة الحفر بأعمال تقوم

    

                                                           
١
  باستانی 

٢
  شھروند 

٣
  گردشگری 

٤
  تمدن 

٥
  پنھانی 

٦
  سنگ آھک 

٧
  گمراه کردن 

٨
  دزدان 

٩
  تجارت 
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  العاج من ٢أطنان ستة ١تتلف الصین

 تقدر الماضیة، الخمس السنوات خالل صادرتھا قد كانت العاج من أطنان ستة إتالف على الصین أقدمت
 .دوالر ملیون ٣٣ بنحو قیمتھا

 من أنیابھا ٥وتھریب الفیلة اصطیاد ٤لمكافحة جھودھا في الصین صورة ٣تعزیز بھدف الخطوة ھذه وتأتي
 لوسائل الغابات لحمایة الدولة مصلحة رئیس نائب لونغ جیان جانغ بھ صرح ما وفق بھا، والمتاجرة أفریقیا
 .محلیة إعالم

 بالتعاون -الصین جنوب دونغ غوانغ بمقاطعة غوان دونغ مدینة في نوعھا من األولى وھي- العملیة وتمت
 البریة والحیاة البیئة لحمایة ٦الدولي االتحاد عن ممثلین وبحضور للغابات، العامة والھیئة الجمارك إدارة بین

 .صلة ذات أخرى دولیة منظمات عن ممثلین إلى باإلضافة

 تجمیعھا تّم مختلفة تماثیل شكل على والمنحوتة المصنعة القطع من أخرى وآالف الفیلة أنیاب من آالف
 .خاصة طحن آالت في ٧مساحیق إلى تتحول أن قبل إربًا وتقطیعھا

 یتم لن اإلتالف عملیة عن الناتجة المساحیق أن للغابات العامة الھیئة في المسؤول شنغ وي وانغ وأكد
 في عرضھ سیتم المساحیق تلك من جزءًا أن محلیة إعالم لوسائل وانغ وأضاف. تجاریة ألغراض استخدامھا
 .٨الجمارك مكتب حوزة في ببعضھا االحتفاظ وسیتم تعلیمیة، ألغراض منھا آخر جزء وسیستخدم المتحف،

 الدول فیھا تعھدت الماضي، األول كانون/دیسمبر في الفیلة لحمایة دولیة قمة استضافت قد بتسوانا وكانت
 إلى باإلضافة بھا، أواالتجار أنیابھا وتھریب الفیلة اصطیاد لمكافحة والتعاون اإلجراءات بتعزیز المشاركة

 .الفیلة لحمایة ٩الجماھیریة التوعیة تعزیز

 السلطات إقدام إن" جو تشوان تشون البریة والحیاة البیئة لحمایة الدولي لالتحاد ١٠اإلقلیمي المدیر وقال
 وتصمیمھا القمة بقرارات الصین التزام یعكس بتسوانا قمة على قلیلة أسابیع بعد الخطوة ھذه على الصینیة

 ".بھ واالتجار العاج تھریب مكافحة على

 مكافحة طریق على مھمة خطوة الصیني اإلجراء أن غودال جان للسالم المتحدة األمم سفیر اعتبر بینما
 العالم، مستوى على ولكن فقط الصین في لیس المھمة تأثیراتھا لھا وسیكون بالعاج، ١١الشرعیة غیر التجارة

  .رأیھ وفق

    

                                                           
١
  از بین می برد 

٢
  جمع طن: تن 

٣
  تحکیم 

٤
  مبارزه 

٥
  قاچاق 

٦
  اتحادیھ بین المللی 

٧
  پودر 

٨
  دفتر گمرگ 

٩
  آگاھی عمومی 

١٠
  مدیر منطقھ ای 

١١
  غیرقانونی 
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  العامة باألماكن ١التدخین من المسؤولین تمنع الصین

 العامة، األماكن في التدخین على المفروض ٢الحظر واحترام المبادرة زمام أخذ مسؤولیھا من الصین طلبت
 .االثنین الیوم الرسمیة اإلعالم وسائل ذكرت ما ٣وفق

 لھم مسموح غیر المسؤولین إن قولھا الحكومة عن) شینخوا( الرسمیة الجدیدة الصین ٤أنباء وكالة ونقلت
 ٦المھام أداء أثناء أو ٥العام النقل وسائل في أو, الریاضیة والمالعب والمستشفیات المدارس في بالتدخین
 .الرسمیة

 ذلك في بما ،٧المغلقة العامة األماكن في التدخین بحظر تعلیمات ٢٠١١ عام الصحة وزارة وأصدرت
 .٩والمطاعم ٨ الفنادق

 .بصرامة الخطوة ھذه تطبق لم لكنھا, العامة األماكن معظم في التدخین بمنع ٢٠٠٨ عام بكین وتعھدت

 ال العامة باألماكن التدخین ١٠ظاھرة أن) الوزراء مجلس وھو( الدولة مجلس عن صدر منشور في وجاء
, للخطر والبیئة ١١العامة الصحة یعرضون الذین القیادیة الكوادر من صغیر عدد بین خاصة منتشرة، تزال

 .والحكومة ١٢الشیوعي الحزب بصورة یضرون وكذلك

 قدوة لیكونوا التدخین عن باإلقالع یبادروا أن الشیوعي الحزب كوادر على یجب أنھ الدولة مجلس وأضاف
 .التدخین عن اإلقالع على ١٤زمالئھم ١٣تشجیع الحزب زعماء على وأن, للجماھیر

 ٣٢٩٫٨٠( ١٧یوان ألفي إلى یصل ما ١٦السرعة فائقة القطارات في یدخنون من ١٥تغریم یمكن إنھ أیضا وقال
 .الثاني كانون/ینایر من اعتبارا) دوالرا

 .مدخن ملیون ثالثمائة من أكثر وبھا, العالم ٢٠مستوى على ١٩للتبغ ١٨مستھلك أكبر الصین وُتعد

    

                                                           
  سیگار کشیدن ١
  ممنوعیت ٢
  بر اساس ٣
  خبرگزاری ٤
  حمل و نقل عمومی ٥
  وظایف ٦
  سرپوشیده ٧
  ھتل ھا ٨
  رستورانھا ٩

  پدیده ١٠
  بھداشت عمومی ١١
  کمونیست ١٢
  تشویق ١٣
  ھمکاران ١٤
  جریمھ ١٥
  سریع السیر ١٦
  پول ملی چین١٧

  مصرف کننده ١٨
  توتون ١٩
  سطح ٢٠



  کشاورز دکتر/یفارس بھ یعرب ترجمھ
www.hkeshavarz.ir         /habibkeshavarz@gmail.com 

٤٣ 
 

 خطأ ٣زفافھ حفل ٢مغني على النار یطلق ١عریس

 بزواجھ، ابتھاجا النار العریس أطلق حیث األردن بشمال الرمثا مدینة في ٤أقیم بعرس الفرحة تكتمل لم
 یؤدي كان الفنان أن علما المأساویة، النھایة ھذه شھدت ٦ساحة إلى العرس لیتحول ٥قتیال الحفل مغني فأردى

 فنان ٧رصاصة وأصابت النار، یطلق فراح المغني على الحماس بنفس یرّد أن العریس أراد. بحماس األغاني
 العالم في منتشرة األعراس في ١٠النار إطالق ٩ظاھرة أن بالذكر جدیر. فورا ٨مصرعھ لقي الذي الحفل

  .أحیانا مقتلھم وإلى بل المدعوین، إصابة إلى الحذر توخي عدم ١١یؤدي الحاالت بعض وفي العربي،

    

                                                           
  داماد ١
  خواننده ٢
  جشن عروسی ٣
  برگزار شد ٤
  اردی قتیال: کشتھ شد ٥
  میدان ٦
  تیر ٧
  لقی مصرعھ: کشتھ شد ٨
  پدیده ٩

  تیراندازی ١٠
  منجر می شودیودی الی:  ١١ 



  کشاورز دکتر/یفارس بھ یعرب ترجمھ
www.hkeshavarz.ir         /habibkeshavarz@gmail.com 

٤٤ 
 

 ٣كنیسة أموال ٢على وتسطو كاھنا ١مغناطیسیا تنّوم إیطالیة

 ٤التبرعات كل بسرقة ذلك بعد لتقوم مغناطیسیا، تنویما الكنائس إحدى في كاھن تنویم من إیطالیة سیدة تمكنت
 السارقة تمكنت ما كل ھي یورو، ١٨٠٠ السیدة علیھا حصلت التي المسروقات حصیلة بلغت. الكنیسة من

 جدیر. اإلیطالي الشمال في بادوفا بمدینة الواقعة الكنیسة في علیھ العثور من عاما ٣۵ العمر من البالغة
 مخالفتھا تجاوزت بل فقط، الجنائي القانون تخالف لم الكنیسة سرقة على تجرأت التي السیدة أن بالذكر
 ،"التبرعات أموال وأخذت الكنیسة في النساء على ٥محرمة منطقة دخلت" أنھا إذ الكنیسة، في المتبع القانون
  .٨واعتقالھا السیدة أثر تعقب بھدف الضروریة ٧بالتحریات الشرطة وتقوم ھذا. المدینة ٦شرطة ذكرت حسبما

    

                                                           
  ھیپنوتیزم کردن ١
  سرقت کردن ٢
  کلیسا ٣
  ھدایا ٤
  ممنوع ٥
  پلیس ٦
  بازرسی ٧
  بازداشت ٨
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 مرات تسع السنة رأس بحلول ١تحتفل روسیا

 السنة بحلول تحتقل جغرافـیا، دولة فأكبر العالم، بلدان بقیة في كغیره لیس روسیا في السنة رأس استقبال
 من أول. السابق في منطقة عشرة إحدى كانت بعدما فیھا، الزمنیة المناطق لعدد وفقا مرات، تسع الجدیدة
ة آنادیر منطقة أھالي ھم الجدیدة السنة برأس یحتفل  خاباروفسك تلیھم تشوكوتكا، مقاطعة ٢عاصم

 وتیندا یاكوتسك ٤مقاطعة ٣سكان ھم الجدید بالعام یحتفل من ثالث. الجنوبیة وساخالینسك وفالدیفاستوك
 كراسنایارسك إلى ومنھا إیركوتسك، في ٥الرحال لیحط روسیا عبر رحلتھ الجدید العام ویواصل وتیكسي،

 خانتیمانسیسك، ھي الجدیدة السنة استقبال في تكون التي المقاطعات سابع. وبرناؤول نوفوسیبیرسك وبعدھا
 سان إلیھا تنضم بل وحدھا، السنة برأس تحتفل ال الثامنة مرتبتھا في موسكو. ویكاتیرنبورغ تشیلیابینسك
 تستقبل روسیة مدینة آخر كالینینغراد مقاطعة لتكون أخرى ومدن ویاراسالفل، وبیترازافودسك بیطرسبورغ

 .الجدید العام

    

                                                           
  جشن می گیرد ١
  پایتخت ٢
  اھالی ٣
  استان/ ایالت ٤
  اقامت کند ٥
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  جریحًا ٣٠ من وأكثر قتیًال ٢وتخّلف إیران جنوب تضرب درجات ۵٫۵ بقوة ١أرضیة ھّزة

 ریختر مقیاس على درجات ۵٫۵ قوتھا بلغت أرضیة ھزة ٣جّراء آخرین ٣٠ من أكثر وجرح شخص، قتل
 .إیران جنوب ھرمزكان محافظة امس، ضربت،

 بمحافظة بستك منطقة ضربت الھزة إن :كولیوند حسین اإلیراني، األحمر الھالل منظمة رئیس وقال
 .درجات ۴ من أكثر قوتھا ٤ارتدادیة ھزات ۵ وتبعتھا صباحا ۶:۴٣ الساعة عند ھرمزكان

 نقلوا ٥خطیرة بعضھم حال بجروح، آخرین ٣٠ وإصابة شخص مقتل الى أدى الزلزال أن كولیوند، ضاف وأ
 %". ٧٠ إلى ١٠ بین تتراوح بنسبة بالمنازل دمارا الھزة، ٦ألحقت فیما المستشفى، إلى أثرھا على

 أوساط في القصوى ١٠التأّھب حالة إعالن تم فیما ،٩لالزدیاد مرشح ٨المصابین ٧عدد أن المصدر وأوضح
  .١١اإلنقاذ فرق

و  در زبان عربی معموال ابتدا سمت می آید و بعد اسم اشخاص اما در زبان فارسی برعکس است نکات:
  ابتدا اسم می آید سپس سمت. 

شود: حسین کولیوند" این گونھ ترجمھ می رئیس منظمة الھالل األحمر اإلیرانی  جملھ: "قال برای مثال
  ن گفت.حسین کولیوند رئیس سازمان ھالل احمر ایرا

    

                                                           
  زمین لرزه ١
  بھ جا گذاشت ٢
  در پی ٣
  لرزهپس  ٤
  خطرناک ٥
  وارد کرد ٦
  تعداد ٧
  زخمی ھا ٨
  در حال افزایش ٩

  آمادگی ١٠
  گروھھای نجات ١١
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 ۴٨الـ الساعات خالل ٤المتوسط میاه في ٣شرعي غیر مھاجر ألف من أكثر ٢تنقذ اإلیطالیة ١السلطات
 الماضیة

 على كانوا شرعي غیر مھاجر الف من أكثر الماضیة ۴٨الـ الساعات خالل اإلیطالیة ٥البحریة القوات تذأنق
 أن الثاني كانون/ینایر ٣ یوم اإلیطالیة البحریة وأكدت. أوروبا إلى المتجھة الصغیرة ٦المراكب من عدد

 ماري" عملیة ضمن البحرالمتوسط في المنتشرة اإلیطالیة العسكریة القوة نفذتھا التي اإلنقاذ عملیات
 الذي ٧البیان وافاد. إیطالیا جنوب المبیدوسا جزیرة سواحل مقابل الثاني كانون/ینایر ٣ یوم انتھت" نوستروم
 ٢٣٣ إلى باإلضافة الماضیة، واللیلة الخمیس یوم ٨الجئا ٨٢٣ انقذوا عناصرھا أن اإلیطالیة البحریة أصدرتھ

 االنقاذ عملیات في وشارك. المصدر بحسب ،٩قاصرا ۴۶و امرأة ٣٠ ھناك ھؤالء بین ومن. األربعاء مساء
 ١٣مواطني من ھم المھاجرین ١٢غالبیة أن اإلیطالیة السلطات وأكدت. ١١ومروحیات حربیة ١٠زوارق ستة

 الصقلي أوغوستا ١٤میناء إلى الثاني كانون/ینایر ۴ یوم نقلھم المقرر ومن. وتونس وباكستان والعراق مصر
  .اإلیطالي ١٥الداخلیة وزیر من بقرار

    

                                                           
  نیروھا ١
  نجات می دھد ٢
  غیر قانونی ٣
  دریای مدیترانھ ٤
  نیروی دریایی ٥
  قایق ٦
  گزارش ٧
  پناھنده ٨
  سال ١٨زیر  ٩

  قایق ١٠
  ھلی کوپتر ١١
  اکثر ١٢
  شھروندان ١٣
  بندر ١٤
  وزیر کشور ١٥
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  ھنر و ادبیات:

  بریطانیة جائزة أھم ٢ترشیحات یتصدر" ١غرافیتي" فیلم

 األكادیمیة جوائز على للحصول المرشحین قائمة كوارون ألفونسو المكسیكي للمخرج" غرافیتي" فیلم تصدر
 لفیلمین ترشیحات عشرة مقابل ترشیحا ١١ على الفیلم وحصل) بافتا( والتلفزیون السینما لفنون البریطانیة

 .لندن في المقبل شباط/فبرایر ١۶ في الجوائز توزیع حفل یقام أن ٣المقرر ومن آخرین،

 أصلى، نص وأفضل ٤مخرج وأفضل بریطانى فیلم وأفضل فیلم، أفضل جائزة على للحصول الفیلم ورشح
 ساندرا الفیلم نجمة رشحت كما ،٥بصریة ومؤثرات صوت وأفضل مونتاج، وأفضل أصلیة موسیقى وأفضل
 .٧ممثل أفضل جائزة على للحصول كلونى جورج الفیلم ٦وبطل ممثلة، أفضل جائزة على للحصول بولوك

 عشرة على) األمیركي االحتیال" (ھاسل أمیركان" و) عبدا عاما ١٢" (سلیف آیھ یرز ١٢" فیلما  وحصل
 بأن البریطانیة میل دیلى صحیفة وأفادت. ترشیحات بتسعة" فیلیبس  كابتن" فیلم یلیھما منھما، لكل ترشیحات

 .منھما لكل ترشیحات خمسة على حصال" بانكس مستر سیفینغ" و" ساندیالبرا ذا بھایند" فیلمى

 أربعة على) ستریت وول ذئب" (ستریت وول أوف وولف ذا"و" راش"و" فیلومینا" أفالم من كل وحصل
" دافیس لیون إنساید"و" غاتسبى غریت ذي"و" جاسمین بلو" أفالم من كل ورّشح. فیلم لكل ترشیحات

 .منھما لكل ترشیحین على األخیرین بجزأیھ" ھوبیت ذا" فیلم حصل كما. منھا لكل جوائز لثالث" نیبراسكا"و

 ماكوین، ستیف للمخرج مخرج وأفضل فیلم، أفضل جائزة على للحصول" عبدا عاما ١٢" فیلم  ورّشح
 شیواتال بطلھ ورّشح. ٨إنتاج تصمیم وأفضل مونتاج، وأفضل أصلیة، موسیقى وأفضل مقتبس، نص وأفضل

 نیونغ لوبیتا والممثلة ،٩مساعد ممثل أفضل لجائزة فاسبندر مایكل والممثل ممثل، أفضل لجائزة إیجیوفور
  .مساعدة ممثلة أفضل لجائزة

    

                                                           
١
  گرانش/جاذبھ 

٢
  کاندید 

٣
  قرار است 

٤
  کارگردان 

٥
  جلوه ھای ویژه 

٦
  قھرمان 

٧
  بازیگر 

٨
  طراحی تولید 

٩
  بازیگر مکمل 



  کشاورز دکتر/یفارس بھ یعرب ترجمھ
www.hkeshavarz.ir         /habibkeshavarz@gmail.com 

٤٩ 
 

  والمثقفین للفنانین مزار إلى یتحول غزة في أثري بیت

 آل قرار ولكن محتوما، مصیرھا غزة قطاع في األثریة البیوت ترمیم على والقدرة اإلمكانیات غیاب جعل
 منذ بني الذي المنزل تحول وبذلك. والفن بالثقافة المھتمین لكل مفضل مكان إلى حولھ بیتھم بترمیم العلمي
 الجدران وأصبحت. القطاع مناطق مختلف من الفنانین من العشرات حولھا تجمع منارة إلى عاما، ۴٣٠

 .العادیین والمواطنین المثقفین لمئات مزارا األثریة
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  "دیفیز لوین داخل" لفیلم األمیركیین النقاد جائزة

 ،٢٠١٣لعام فیلم كأحسن" دیفیز لوین داخل" فیلم المتحدة الوالیات في السینما لنقاد القومیة الجمعیة اختارت
 الذي الفیلم في ٥الفولك موسیقى ٤مغني ٣دور ٢أدائھ عن ممثل أحسن جائزة أیزاك أوسكار بطلھ ١ومنحت

 .نفسھ الفیلم مخرجي كوین وإیثان جویل لألخوین مناصفة مخرج أفضل وجائزة ،٦الستینیات في أحداثھ تدور

 ووسائل والمجالت الصحف من البارزین السینمائیین النقاد من شخصیة ۵۶ تضم التي- الجمعیة ومنحت
 عن ٢٠١٣ عام في ممثلة أفضل لقب بالنشیت كیت األسترالیة النجمة -المتحدة الوالیات في األخرى اإلعالم
 .آلن وودي للمخرج) األزرق الیاسمین" (جاسمین بلو" فیلم في ٧محتال لرجل مضطربة كزوجة دورھا

 أمیركان" فیلم في دورھا عن مساعدة ممثلة أفضل جائزة على لورانس جینیفر الممثلة وحصلت
 فیلم في دوره عن مساعد ممثل أحسن بجائزة فرانكو جیمس الممثل فاز كما ،)أمیركي احتیال(،"ھاسل

 .نیویورك في الجمعیة عقدتھ الذي السنوي ٨التصویت اجتماع في" بریكیرز سبرینغ"

 .أصلي سیناریو أفضل لجائزة" جاسمین بلو"و ،"ھیر"و ،"كلوب بایرز داالس" أفالم ترشیح تم كما

 بیفور"و ،"كاونتي أوسیدج: أوغوست" أفالم فشملت أدبي عمل عن مقتبس سیناریو أفضل ٩قائمة أما
 ".ستریت وول أوف وولف ذا"و ،"سرفایفور لون"و ،"فیلیبس كابتن"و ،"میدنایت

 التونسي للمخرج) أدیل حیاة أو" (كولور وورمست ذا إز بلو" فیلم حصدھا فقد أجنبي فیلم أفضل جائزة أما
 .١٠للجدل المثیر الدرامي الفیلم وھو كشیش، اللطیف عبد الفرنسي

 عام  توفیا اللذین كوفمان وستانلي إیبرت روجر ألعضائھا واألربعین الثامن جوائزھا حفل الجمعیة وأھدت 
/ فبرایر من األول في أنجلوس ولوس نیویورك مدینتي في جوائزھا توزیع حفل الجمعیة وستقیم ،٢٠١٣
 ١١.القادم شباط

    

                                                           
١
  اعطا کرد 

٢
  بازی کردن 

٣
  نقش 

٤
  خواننده 

٥
  محلی 

٦
  دھھ شصت 

٧
  کاله بردار 

٨
  رأی گیری 

٩
  لیست 

١٠
  جنجال برانگیز 

١١
  آینده 
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  بلبنان ٢استیاء یثیر" السائح" مكتبة ١إحراق

 كاھن یملكھا والتي طرابلس، مدینة في ٤العریقة" السائح" مكتبة مجھولین إحراق لبنانیة شخصیات ٣أدانت
 لبنانیة مدینة أكبر ثاني في األشخاص مئات تظاھر بینما القیمة، والكتب ٦المخطوطات من الكثیر ٥وتضم
 ".٨التعایش مدینة طرابلس" إحداھا على كتب ٧الفتات وحملوا غضبھم، عن معبرین السبت أمس

 وسط في سروج إبراھیم األرثوذكسي ٩القس یملكھا التي السائح مكتبة الجمعة مساء أحرقوا مجھولون وكان
 ما حسب المكتبة، تضمھا التي ألفا الثمانین والمخطوطان الكتب ١٠ثلثي نحو إحراق إلى أدى مما طرابلس،

 .أمني مسؤول بھ أفاد

 داخل محمد وللنبي لإلسالم ١٢مھین" نص على العثور غداة حصل ١١المفتعل الحریق أن المسؤول وأضاف
 عنھم البحث ویجري المكتبة بإحراق قاموا شبان غضب أثار مما للطبع، أرسلتھا المكتبة كانت مخطوطة

 ".علیھم ١٣القبض إللقاء حالیا

 شائعات انتشار فبعد النص، بھذا" اإلطالق على للكاھن ١٤عالقة ال أن القول البدیھي من" أنھ المصدر وتابع
 ال أن ١٥جلیا وظھر طرابلس، في إسالمیة قیادات سروج إبراھیم األب المكتبة صاحب التقى المسيء الكتاب
 .ضده" مقررة كانت ١٧مظاھرة ١٦إلغاء وتم بالمنشور، للكاھن عالقة

 نجیب األعمال تصریف حكومة رئیس وبینھم العمل، ھذا إدانة إلى اللبنانیین المسؤولین من العدید وسارع
 ".طرابلس صورة إلى یسيء انفعالي تصرف كل ونرفض اقرأ أمة نحن" قال الذي میقاتي

 شائن عمل من باألمس حصل ما ھالنا لقد" وقال المكتبة، إحراق الشعار مالك الشمال مفتي أدان جھتھ من
 أن معتبرا ،"سروج األب واالنفتاح والحوار الفكر رجل إلى والعائدة طرابلس في السائح مكتبة حرق إلى أدى

 ال ١٨والشائنة النكراء الفعلة ھذه" وأن ،"مكتبتھ بحرق یكافأ ال األساسیة ولقضایاھا للبالد العطاء بھذا رجال"
 ".تعالى اهللا یعرفون أناس عن صادرة تكون أن یمكن

 إلى إساءة من تضمنھ وما إلیھ، نسب الذي بالنص لھ عالقة ال سروج األب" أن ثانیة جھة من المفتي وأكد
 .المكتبة أحرقوا الذین عن ١٩"یصفح" إنھ صحفي تصریح في سروج األب وقال". اإلسالم

 من العدید طرابلس، بمدینة الراھبات شارع في وتقع والده عن سروج األب ورثھا التي المكتبة وتضم
  .واإلنجیل القرآن من قدیمة ونسخا طرابلس تاریخ حول ١ووثائق النادرة، المخطوطات

                                                           
١
  آتش زدن 

٢
  ابراز نفرت 

٣
  محکوم کرد 

٤
  قدیمی/ باستانی 

٥
  در بر می گیرد 

٦
  نسخھ خطی 

٧
  پالکارد 

٨
  ھم زیستی  

٩
  کشیش 

١٠
  دو سوم 

١١
  عمدی/ ساختگی 

١٢
  توھین 

١٣
  دستگیری 

١٤
  ارتباط 

١٥
  آشکار 

١٦
  لغو 

١٧
  تظاھرات 

١٨
  زشت 

١٩
  می بخشد 
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١
  مستندات 



  کشاورز دکتر/یفارس بھ یعرب ترجمھ
www.hkeshavarz.ir         /habibkeshavarz@gmail.com 

٥٣ 
 

  القراءة موسم.. البوكر

 في استحدثت فقد عھد، منذ العربي العالم في الموجودة ١التقلیدیة الجوائز من لعدد باإلضافة معروف، ھو كما
 الشیخ جائزة منھا خاصة، األدبي واإلبداع عامة باإلبداع تھتم التي الجیدة الجوائز من كثیر األخیرة السنوات

 واألردن العربي المغرب في الجوائز من وعدید مصر، في سویرس وجائزة العربیة، اإلمارات في زاید
 .وغیرھا والسعودیة

 العربیة للروایة العالمیة الجائزة كانت الكثیرین، ورأي رأیي في سنوات، سبع منذ ٢استحدثت جائزة أھم لكن 
 البریطانیة بوكر مان جائزة مع بشراكة العربیة اإلمارات دولة في ولدت التي العربیة، بوكر: المسماة
 .العریقة

 الشیخ بجائزة قورنت ما إذا -جدا كبیرا مبلغا لیست وھي- لھا المادیة القیمة من تأتي ال العربیة بوكر أھمیة
 في لمكافآتھم الفائزین باستالم ملفھا یغلق ال التي الوحیدة الجائزة كونھا من ولكن أخرى، عربیة وجوائز زاید
 إلى الطویلة، القائمة إعالن من یستمر الذي التوتر من كثیر قوائمھا إعالن یسبق التي والوحیدة التسلیم، حفل

 .أیضا ذلك بعد وما الكبرى، الجائزة إلى القصیرة،

 وغیر المداومین القراء حتى ولكن عام، كل في ٣النشر ورُد ترشحھم الذین الروایة ابّتُك یخص ال التوتر
 لقراءتھا فیھا المدرجة الكتب واختیار تقلیبھا لبدء الطویلة القائمة ینتظرون حین القراءة، على المداومین
 .اإلنترنت على المنتشرة القراءة مواقع في إیجابا أو سلبا علیھا والتعلیق

 مھملة الروایات ھذه بعض یملكون أنھم یكتبون قراء أجد ما دائما الفضول، بدافع المواقع تلك على وبمروري
 ما یعرفوا أن الضرورة من أصبح وبالتالي البوكر، قائمة دخولھا بعد إال إلیھا یلتفتوا لم لكنھم مكتباتھم، في

 .الكبیرة المسابقة تلك في لتركض اختیارھا، تم موِل فیھا

 ویمكن البوكر، قائمة روایات على الطلب یزداد حتما ھنا المكتبات، وأصحاب للناشرین، بالنسبة أیضا
 الحقة، لقراءة كمشاریع صفحاتھم إلى القائمة كتب القراء یضیف حین أیضا، القراءة مواقع في ذلك مالحظة
  .بحق مزدھر قراءة موسم على نحصل وبالتالي ألصدقائھ، بھا یوصي وبعضھم

 ذلك والبعید، القریب تشد كبیرة جذب وعالمة عامة، جائزة ھي ما بقدر شخصیة جائزة لیست البوكر إذن
 فالقراءة المعرفة، بإدراك یختص ما في یوم ذات حلول إیجاد في یثمر أن ونتمنى دائما نتمناه الذي الشد

  .ذلك من أكبر ولكنھا لجائزة، قائمة في ترد روایات قراءة لیست رأیي، في المعرفة واكتساب

    

                                                           
١
  سنتی 

٢
  جدیدا ایجاد شده است 

٣
  ناشران 
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  بالشارقة العربي المسرح مھرجان ١انطالق

 العربي المسرح مھرجان من السادسة الدورة فعالیات الجمعة مساء اإلماراتیة الشارقة مدینة في انطلقت
" أنارشي" فرقة قدمتھ الذي" السابعة الحاسة" بعرض" ومتجدد جدید عربي مسرح نحو" شعار تحمل والتي

 .تایوان في الراقص للمسرح

 تسعة مع تتنافس التي" الحكواتي اهللا عبد صمت عندما" مسرحیة البحرین من" الصواري" مسرح قدم كما
 اختار وقد. عربي مسرحي عرض ألفضل القاسمي محمد بن سلطان الشیخ جائزة على أخرى عروض

 بیت في تقع التي المسرحیین جمعیة ٢باحة في تقدیمھا علي عبد حسین الشاب نصھا عدوُم المسرحیة مخرج
 .٣مرمم قدیم أثري

. ببراعة السعداوي اهللا عبد المخضرم الممثل بدوره ویقوم فجأة، یصمت الذي الحكواتي على العمل وارتكز
 معروفة قصص وھي الشخصیة، لقصتھ منھم كل روایة عبر جدید من للحكي دفعھ األربعة أصدقاؤه فیحاول
 الدرویش" وقصة ربیع، لمبارك" البیاض أھل" وروایة شامي، لرفیق" اللیل حكواتي" روایة من المعد اقتبسھا
 .العرض ٤كتیب یشیر كما" ولیلة لیلة ألف" من" الثالث

 منھ، ١۶الـ یوم إلى الثاني كانون/ینایر من العاشر من للمسرح العربیة الھیئة تنظمھ الذي المھرجان ویجمع
 أجواء وتوفیر العربي المسرحي العمل دعم بھدف العربي، العالم من مرموقین تمثیل ونجوم كبارا مسرحیین

 .أعمالھا عن انحسارا تجد التي المسرحیة الفرق بین ٥تنافسیة

 أصحابھا بھا تقدم مسرحیا عرضا ١۶٠ بین من متخصصة لجنة اختارتھا عرضا ١١ المھرجان في ویشارك
  .وسوریا والعراق واألردن ولبنان ومصر وتونس والجزائر والبحرین اإلمارات من وھي للمسابقة،

    

                                                           
١
  آغاز 

٢
  سالن 

٣
  ترمیم شده 

٤
  کتابچھ 

٥
  رقابتی 
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  حوادث:

  الماضي األربعاء بسیناء ٤حافلة ٣انقالب حادث في ٢إصابتھا بعد روسیة ١سائحة وفاة

 بلیغة باصابات متأثرة الثاني، كانون/ینایر ١١ السبت یوم الشیخ شرم مستشفى في روسیة سائحة توفیت
-  ایتار" وكالة وأفادت. سیناء جنوب في الثاني كانون/ینایر ٨ یوم حافلة انقالب حادث في إلیھا تعرضت

 الشیخ شرم مستشفى في للعالج تخضع كانت یكاترینبورغ مدینة من) ١٩٨٧ موالید من( المتوفیة أن" تاس
 رحلة في الروس السیاح من مجموعة ٥تقل كانت التي السیاحیة الحافلة انقالب حادث في أصیبت أن بعد

) ١٩٧٠ موالید من( بطرسبورغ من روسي مواطن مقتل عن الحادث وأسفر. سیناء في كاترین سانت لمدینة
 یتلقى إلصابات تعرض آخر روسي سائح یزال وال ھذا. أوكرانیة مواطنة بینھم من شخصا ١١ وإصابة
 الحادث عن المسؤول أن السیاح وأفاد. األطباء بھ أفاد ما حسب خطرة لیست حالتھ لكن المستشفى في العالج

  .أیضا ٨حتفھ لقي والذي ،٧القیادة أثناء ٦غفى الذي السائق ھو

    

                                                           
١
  گردشگر 

٢
  زخمی شدن 

٣
  چپ شدن 

٤
  اتوبوس 

٥
  حمل می کرد 

٦
  بیھوش شد 

٧
  رانندگی 

٨
  کشتھ شدن 
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  »حادثة« في ویتسبب سیارة ١یقود كلب

 كلب إال ھو ما ٣بھا ارتطمت سیارة ٢سائق أن اكتشفت حین األمیركیة واشنطن والیة في امرأة ُصدمت
  .٤تشیواوا

 سبوكاني منطقة في ٥حمراء إشارة عند توقفت إنھا قولھا أورماشیا، تابیثا عن »أم إي أر كي« قناة ونقلت
 .بھا وارتطمت فجأة منھا سیارة اقتربت حین

 .»إلّي ینظر ٦المقود خلف صغیرًا كلبًا رأیت« أورماشیا وقالت

 .»بالسیارة ٧جولة في بالفعل ذھب الصغیر الكلب أن أو.. عقلي فقدت كنت إذا ما أعرف لم« وتابعت

 الكلب أن ١٠ویبدو ،٩متجر إلى ذھب ثّم للحظات، فیھا كلبھ وترك سیارتھ ٨ركن رجًال أن إلى القناة وأشارت
  .إصابات وقوع إلى الحادثة تؤد ولم وحدھا، السیارة سیر إلى أدى ما ١١الفرامل رفع من تمّكن

    

                                                           
١
  رانندگی می کند 

٢
  راننده 

٣
  برخورد کرد 

٤
  شیھواھوا / نژاد سگ 

٥
  چراغ قرمز 

٦
  فرمان ماشین 

٧
  گردش 

٨
  پارک کرد 

٩
  فروشگاه 

١٠
  بھ نظر می رسد 

١١
  جمع فرملة: ترمز 
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 ٢الفنادق ١مغادرة بعدم الروس السیاح توصي الروسیة السیاحة وكالة.. سیناء في سیر حادثة بعد

 وعدم الحذر بتوخي مصر في الموجودین الروس السیاح" توریزم روس" الروسیة السیاحة وكالة أوصت
 روسي سائح ٣ضحیتھا راح سیناء، في وقعت سیر حادثة على یومین بعد وذلك السیاحیة، القرى مغادرة

 موقعھا على نشر بیان في الوكالة وذكرت. خطیرة بإصابات منھم اثنان بجروح، آخرون تسعة وأصیب
 ولم رسمیة، غیر سیاحیة وكالة في شراؤھا تم الرحلة ھذه أن الثاني كانون/ینایر ١٠ الجمعة اإللكتروني

 الروس للسیاح الروسیة الخارجیة وزارة توصیات خارقین الرحلة ھذه في السیاح وذھب. منظما طابعا تحمل
 الروسیة الخارجیة توصیات على الوكالة أكدت الصدد، وبھذا. الوكالة حسب السیاحیة، المناطق مغادرة بعدم

 إقامتھم أماكن مغادرة وعدم الحذر بتوخي البلد ھذا إلى المتجھین أو مصر في الموجودین الروس للسیاح
 ".السیاحیة الشركة تنظمھ الذي المغادرة مطار إلى الذھاب باستثناء

 

                                                           
١
  ترک 

٢
  ج فندق ھتل 

٣
  شدند قربانی 


