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السيناتور "راد رايت" عضو 
كاليفورنيا  والية  شيوخ  مجلس 
ـــايض من  ــني امل ــن اســتــقــال االث
املاليني  شفط  ألنه  ليس  منصبه 
مشبوهة  ــواالً  أم يستلم  كان  أو 
وهمية  مــجــمــوعــة  ـــف  وظ أو 
يف  تــورط  أو  شخصية  كحراسة 
قتل مواطنني أو فشل لعمل يشء 
كذب  إنما  االنتخابية..  لدائرته 
"كذبة بيضاء" عندما رشح نفسه 
لالنتخابات (2008م) وسجل يف 
البيانات عنواناً غلط ملحل إقامته 

..!!!؟ 
"ناشيونال  موقع  ــاف  وأض
ــرب أن  ــخ ــرش ال ـــذي ن ــوز" ال ــي ن
االستقالة جاءت بعد أن حكمت 
عليه إحدى محاكم لوس أنجلس 
ابتداًء  أشهر  ثالثة  بالسجن 
وسيتم   .. القادم  أكتوبر   31 من 
يوم  ابتداًء من  باستقالته  العمل 
كما  سبتمرب)..،   22) االثنني  غد 
الوالية  حاكم  يعطي  القانون  أن 
لرتتيب  املوعد  هذا  من  يوماً   14

انتخابات خاصه لسد الفراغ .

سيناتور ُيسجن بسبب كذبة  "بيضاء".. وأحسن العب يتوقف بسبب ضربه البنهسيناتور ُيسجن بسبب كذبة  "بيضاء".. وأحسن العب يتوقف بسبب ضربه البنه

قبل أيام أصدرت 
إحدى محاكم 

لوس أنجلس حكما 
بسجن سيناتور 

أمريكي ثالثة أشهر 
وإجباره عىل تقديم 

استقالته بسبب 
كذبة نعتربها يف 
ديارنا "بيضاء".

محمد قاسم الجرموزي

	�א�� א��כא :

aljermozi@hotmail.com

إجراءات صارمة ضد  "العنف املحلي"العنوان غلط يا سيناتور...!!؟
تحدثنا يف رسالة األسبوع املايض عن " العنف املحيل " وعن ري رايس أحد 
نجوم كرة القدم األمريكية الذي رضب زوجته وتم معاقبته.. واليوم نتناول 
نجماً آخر من نفس اللعبة ولكن من فريق آخر (مانسوتا فايكينز) ويعترب 
أفضل العب بالنسبة ملركزه يف تاريخ اللعبة.. إنه النجم (ادريان بيرتسون) 
الذي قام برضب ابنه (أربع سنوات) بفروع شجرة الصيف املايض وسبب له 
األذى.. وعندما وجهت له التهمة من قبل هيئة املحلفني بمقاطعة مونتقمري 
بوالية تكساس قام عىل الفور وسلم نفسه (12سبتمرب) وتم إطالق رساحه 
بعد نصف ساعة بعد أن دفع الكفالة (15 ألف دوالر)..،وعىل الفور قامت 
إدارة النادي بتوقيفه عن اللعب يف مباراة يوم األحد املايض التي خرسها 
فريقه أمام نيوإنقالند باتريوتس.. وعندما أعلن الالعب بيرتسون اعتذاره 
يوم االثنني املايض وتأسفه ملا حصل أعلنت إدارة النادي أنها ألغت التوقيف 

عته  ستطا با و
اللعب  مواصلة 
البت  حتى يتم 
القضية..  يف 
شبكة  ــن  ــك ول
يس  بــــي  أي 
ــة  ــازي ــف ــل ــت ال
صباح  أعلنت 
األربعاء أن هذا 
قوبل  ــرار  ــق ال
ــادات  ــق ــت ــان ب
مما  شــديــدة 
إدارة  اضــطــر 
إىل  ـــادي  ـــن ال
قرارها  تغيري 
 24 من  أقــل  يف 
وأعلنت  ساعة 
ــــف  ــــي ــــوق ت
ـــون  ـــرتس ـــي ب
غري  أجـــل  إىل 
وحتى  مسمى 
ــت يف  ــب يــتــم ال

القضية.

روعة األخالق وحالوة النظام والقانونروعة األخالق وحالوة النظام والقانون

ألقت رشطة املوضة بمدينة نيويورك القبض عىل أكرث 
من 200 طالب وطالبة (%90 بنات) من مدرسة توتنيفال 
التزامهم  وعــدم  الخليعة  مالبسهم  بسبب  الثانوية 
بقواعد املدرسة الجديدة التي أقرتها هذه السنة والتي 
ما  القواعد  وقد حددت هذه  األمور..  أولياء  عليها  وقع 
يجب عىل الطالب لبسه وما ال يجب عليهم ارتداءه يف 
والضيقة  القصرية  املالبس  ارتداء  منع  تم  إذ  املدرسة.. 
واملثرية.. وأضافت صحيفة نيويورك بوست التي نرشت 
الخرب (15سبتمرب) أن إيمي هورواتز مديرة عام الرتبية 
باملقاطعة قالت إنه تم حظر املالبس الخليعة والضيقة 

ألنها تلهي الطالب وتعيق العملية الرتبوية.
بعض أولياء األمورغضبوا من هذا القرار وقالوا إن 
هذا سيأتي بنتائج عكسية.. أما الغالبية فقالوا إنهم مع 
القرار مثل  "ساشا جريمن" إحدى األمهات التي قالت 
يكون  محرتمة  غري  مالبس  يرتدين  الالئي  الطالبات  إن 
شكلهن (يف املدرسة) وكأنهن يتدربن للعمل يف مالٍه ليلية.

اعتقال ٢٠٠ طالب بسبب عدم الحشمة

¶ ثانوية توتنيفال أقرت هذه السنة إجراءات صارمة ملنع ارتداء املالبس "املشخلعة"

¶ ادريان بيرتسون سيدفع مثن مبالغته يف تأديب ابنه

¶ السيناتور راد رايت يف املحكمة التي حكمت عليه بالسجن ٣ أشهر


