
 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد األعلى 
للقوات المسلحة، يرافقه المهندس إبراهيم محلب 
الفريق أول صدقى صبحى  الوزراء و  رئيس 
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج 
الحربى وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار 
الثالثة ألعمال  المرحلة  المسلحة ،  القوات  قادة 
للقوات  الطبى  بالمجمع  والتحديث  التطوير 

المسلحة بكوبرى القبة .
إنشاء مستشفى جديد ألمراض  والتى تضم 
الكلى على مساحة 1000 م2 وتضم مبنى من 
5 طوابق بطاقة 160 سريرا منها 112 سريرا 
الكلوى و 15 سريرا للرعاية المركزة  للغسيل 
،وأعمال تطوير مستشفى الجراحة وإقامة عدد 
المنشآت والمبانى اإلدارية والخدمية وعدد  من 
التى تساهم  بالمجمع  التخصصية  األقسام  من 
المقدمة  الطبية  الرعاية  فى تطوير مستويات 
للمواطنين المترددين على المستشفى ، وذلك فى 
إطار احتفاالت مصر والقوات المسلحة بالذكرى 

41 النتصار أكتوبر المجيد .
- من خالل شبكة  السيسى  الرئيس  و أعطى 
لمركز  االفتتاح  إشارة   - كونفرانس  الفيديو 
التحكم الرئيسى للمجمع والمركز المرئى لزيارة 
داخلية وصيدلية  المركزة وصيدلية  الرعاية 
الرئيسية  المغسلة  إلى  باإلضافة   ، الطوارئ 
للمجمع ، وأحدث محرقة للنفايات صديقة البيئة .
مختصرة حول  نبذة  إلى  الرئيس  واستمع 
اإلمكانات التى يضمها المجمع الطبى بكوبرى 
التخصصية  واألقسام  المستشفيات  القبة من 

أقيمت  بمثابة مدينة طبية متكاملة  يعد  ، حيث 
على مساحة 137 ألف متر مربع بما يعادل 32 
فدانا ، تشغل مساحة المبانى والمنشآت 25 % 
الكلية والباقى مساحات خضراء  المساحة  من 
وأماكن  وأرصفة ومالعب  وشبكات طرق 

انتظار ومهبط للطائرات .
االفتتاح شدد  ألقاها خالل  التى  كلمته  وفى 
الفتاح السيسى على ضرورة قيام  الرئيس عبد 
بمراجعة ومتابعة كل  الدولة  فى  كل مسئول 
التفاصيل المالية الخاصة بالمشروعات الجارى 
تنفيذها ومراعاة ما يتم إنفاقه بكل دقة. وأوضح  
الرئيس أن المرحلة الراهنة تتطلب تعبئة جميع 
الموارد المتاحة من أجل الحفاظ على المال العام 
والعمل على خفض التكلفة المادية للمشروعات 
تنفيذ مشروعات  إلى  الفائض  من أجل توجيه 
تنموية جديدة تعود بالنفع على المواطنين وتُحسن 
من أداء االقتصاد فى هذه المرحلة الصعبة التى 

تعيشها مصر. 
المسلحة  القوات  مؤسسة  أن  سيادته  وذكر 
العريقة علمت أبناءها مراعاة األهمية القصوى 
المشروعات، مع  لتنفيذ  الزمنى  الوقت  لضغط 
المالية، وتحقيق  التكلفة  تخفيض  العمل على 
جميع  أن  على  مشددا  ممكنة،  كفاءة  أعلى 
مؤسسات الدولة يجب أن تراعى هذه المعايير 
إلى  تحتاج  التى  المقبلة  المرحلة  جيدا خالل 
مضاعفة الجهود وتعظيم االستفادة من الموارد 
المتاحة، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين 

وتخفيف العبء عن كاهلهم.

تعتمد  أن  ضرورة  على  الرئيس  شدد 
ثالثة  على  الدولة  تنفذها  التى  المشروعات 
أسس وهى أن تكون التكلفة اإلجمالية للمشروع 
الحدود وأن  للتنفيذ فى أضيق  الزمنية  والفترة 
التنفيذ واألداء  العالية فى  بالكفاءة  االلتزام  يتم 
كل  أن يضعها  يجب  ثوابت ضرورية  وهى 
تنفيذ  عند  عينيه  نصب  مسئول  أو  وزير 

المشروعات.
التى  المشروعات  أن  إلى  السيسى  وأشار 
إلى  تصل  الراهن  الوقت  فى  الدولة  تنفذها 
لو  أننا  5 آالف مشروع سنويا، موضحا  نحو 
مبلغ  تكلفة كل مشروع  نخفض  أن  استطعنا 
 5 بنحو  فائضا  نحقق  جنيه، سوف  مليون 
مليارات جنيه، يمكن استغاللها فى مشروعات 
الدخل  بالفائدة والنفع على  تعود  تنموية جديدة 
المصرى  االقتصاد  أداء  القومي، ومستويات 
أن  الرئيس  وأكد  الصعبة.  المرحلة  تلك  فى 
إلى  الخدمات الصحية فى مصر يحتاج  قطاع 
نحو 50 مليار جنيه سنويا لشراء المستلزمات 
الطبية فقط، دون التوسع فى إنشاء مستشفيات 
جديدة أو تحسين الخدمة الطبية والعالجية، أو 
العمل على زيادة أجور العاملين فى هذا القطاع 
الحساس، موضحا أن مصر بها أكثر من 500 

مستشفى كبير بمختلف المحافظات. 
كل  أناقش  أن  قائال: »يجب  السيسى  وتابع 
مسئول فى كل جنيه بيروح فين وبيتصرف فى 
الفلوس مش موجودة وظروفنا صعبة،  إيه ألن 
والمسئول اللى مش هيقدر ينفذ هذا األمر لن يقدم 

لوطنه المطلوب، وأنا أتدخل فى أدق التفاصيل 
المالية لكل مؤسسات الدولة ولدى الوقت لعمل 
ذلك«. وأضاف السيسى أنا ال أناقش المسئولين 
فى مختلف المواقع فى أمور النزاهة، فحال البلد 
قد تجاوز هذه المرحلة بكثير، مؤكدا أنه لم يعد 
يوجد ما يتم االستيالء عليه أو تبديده، بل أناقش 
المسئولين فى ضرورة ما يجب أن يتم إنجازه فى 
أسرع وقت ، ومدى مساهمتهم فى بناء وطنهم، 
وما يمكنهم أن يدفعوه من جيوبهم لخدمة هذا البلد 
وشعبه ألن كل مسئول فى الدولة يجب أن يتدخل 
المالية  التفاصيل  بالمراجعة والمتابعة فى جميع 
الدقيقة ومراعاة ما يتم إنفاقه فى الوقت الراهن، 
ألن مصر ليس لديها خيار آخر للنهوض سوى 

هذا األمر.
ونوه الرئيس إلى انه يجب أن يكون لكل مسئول 
“ بدل العين 100 عين” حتى يتابع ويركز فى 
الفكر  ذلك  يكون  أن  ، ويجب  التفاصيل  أدق 
مستقرا لدينا، وفى كل مؤسسات الدولة، ومش 
هنسمح لحد يمد إيده، البلد عاوزة كل واحد فينا 
يعطيها من دمه، بدال من إضاعتها، والزم كل 
جنيه يتراجع وكل مشروع تكون تكلفته معروفة 

ومحددة، وهيفيدنا بإيه
كلمته  نهاية  فى  السيسى  الرئيس  ووجه 
التطوير  أعمال  من  االنتهاء  بضرورة 
الطبى  المجمع  فى  لها  المخطط  واإلنشاءات 
بدال من  المقبل،  العام  المسلحة خالل  للقوات 
التنفيذ  2021، واإلسراع فى  اتمامها فى عام 

الفتتاحها فى أكتوبر عام 2015.
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  للعمل السياسي أبواب خلفية 
غير تلك المعلنة ، ال يندهش أو 
يتعجب من نتائجها المفاجئة من 
يتعاطون مع الفكر السياسي الدولي 
عن قرب. إال أن ما نراه اليوم من 
ممارسات هزلية مضحكة لبعض 

ساسة العالم هنا وهناك.
ال يجعلني اندهش وأتعجب فحسب 
ولكن يسوقني إلى معرفة اسباب 
ودوافع خراب العالم، خاصة عندما 
نلمح إزدواجية القرارات وردود 
األفعال حول المواقف السياسية 
الواحدة من مكان آلخر .. ومن 
دولة وأخرى، فما ال يحق لسوريا 
على سبيل المثال يحق إلسرائيل 
.. وما يحق لتركيا ال يحق لمصر 
وما يحق لكل شعوب األرض ال 
.. وما  الفلسطيني  يحق للشعب 
يحق للواليات المتحدة في الدفاع 
عن مصالحها ال يحق لروسيا .. 
فلها الحكم ولها الطاعة حتى ولو 
جاء الحكم ظالماً وغير متوازناً أو 
منصفاً ومتناقضاً مع أحكام سابقة 
أو الحقة عليه لكن تختلف فيها 

األطراف والمصالح.
وفي تقديري أن ما يحدث على 
األرض من قتل وتدمير وتشريد 
هنا وهناك، ما هو سوى صورة 
عاكسة لحجم التخبط والتدهور 
السياسي الذي بات يسود العالم مع 
اختالل توازن القوى في العالم ..

والسؤال الذي يفرض نفسه علينا 
.. هو إلى متى سيستمر؟ ولماذا 
أن  بعد  سينتهي  وكيف  حدث؟ 

تراجع العالم وتنازل عن سياسة 
التمدن وحقوق اإلنسان وميثاق 
األمم المتحدة ليعود ويقر ويتبنى 

ويمارس سياسة الغاب؟
الوضع سوف  وفي تقديري أن 
يستمر على ما هو عليه طالما 
ال نواجه المتسببين به في عقر 
دارهم ونشعرهم ونشعر شعوبهم 
بما تشعر به دولنا وشعوبنا من ألم 
ومعاناة مع تمسكنا بحقنا المشروع 
في الدفاع عن مصالحنا الوطنية 
والبعد بها عن األجندات الخارجية 

والمصالح الشخصية الضيقة..
وأتوقع بل أثق كل الثقة بأن عالمنا 
العربي يستطيع ويملك كل مقومات 
المواجهة الحاسمة بمساندة وتأييد 
بعض القوى المعتدلة والصديقة في 
العالم، خاصة بعد وضوح الرؤى 

ومعرفة الصديق من العدو.
خاصة وإنطالقة الداعشيين كانت 
تطمع  التي  تركيا  من  ومازالت 
بالموصل وكركوك بتمويل قطري 
ودعم مخابراتي »اسروأمريطاني« 
لتنفيذ وتفعيل مشروع الشرق األوسط 
لتقزيم دول  الذي يهدف  الجديد 
المنطقة وتقسيم شعوبها لدويالت 
صغيرة متناحرة غير مستقرة ال 
بقائها  أو  استمرارها  من  أمل 
سوى من خالل التبعية والسمع 
اللصوص من  لهؤالء  والطاعة 
الساسة الجدد الذين يحكمون عالم 
اليوم مع االسف الشديد .. وأقول 
لهم »إذا دعتكم قدرتكم على ظلم 
الناس تذكروا قدرة هللا عليكم«.

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

 تأسست في مونتريال
29/11/1995
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Courtier immobilier agréé

حتى بيع البيت يمــا تشتـري
Tel.: 514-392-1397
Fax: 450-625-7022
Cell: 514-947-2555
Jeankaram@remax2001.net

www.jeankaram.com
360 boul. Curé-Labelle, Laval, Qc. H7P 2P1

Bur. (450) 625-2001

حتى ما توقع بالمشاكل والندم 
       وحتى القلق ما يعود فكرك يعتري   

 مطعم ومقهى عمدة يرحب بعمالئه الكرام                  المفروض هلق تتصل في جان كرم      
 لقضاء أجمل األوقات وتذوق أحلى األطباق،

 وألذ الفطاير المصرية

INTERNET WI-FI, JEUX, 
TRAITEUR

Tél.: (450) 681-4104  /  (450) 505-0MDA
784, Curé-Labelle, suite 45, Chomedey, Laval, Qc. 

www.Omda.ca   Fax: (450) 505-3876

Resto Café Egyptien, Salon        
Shisha & Cigar

Fetir & Grill

 فريد زمكحل 

fzemokhol@gmail.com
eng.

Agence immobilière

Courtier Immobilier and 
Real Estate Broker

Residential - Commercial - Industrial

www.ramier.ca / Bur.: 514-683-8686shawkyyousef@gmail.com

Tél.: 514.216.8706

More than 30 Years Experience in Canadian Market (Montreal )
We use professional photographer 

أكثر من 30 عاماً من الخبرة بالسوق 
الكندي )مونتريال(

نستخدم مصور فوتغرافى محترف
بيع- شراء-استثمار

بدون رتوش

السيسى جيتمع بأعضاء اللجنة الثالثية لـ »سد النهضة«..ويؤكد عزم مصر على 
الدفع بعالقاتها مع السودان وإثيوبيا..

تركيا حتصد 60 صوتا فقط وتفشل 
يف احلصول على عضوية جملس األمن 

الكفـاءة وضبــط املـيزانية وتقــليص زمــن التنفـــــيذ املعايري األساسية لتنفيذ مشروعات الدولة

غياب التوازن .. وسياسة اللصوص

 ConnectMoi Télécom  شــركة
UNLIMITED Internet ILLIMITÉ

 Parfait pour le téléchargement de
 films, jeux, musique et bien plus encore

Inscrivez-vous maintenant

عرض خاص
لماذا تدفع أكثر ويمكنك أن تدفع أقل؟

يسر شركة connetMoi لالنترنت أن تقدم لكم 
خط انترنت سريع جداً وغير محدود 

فقط 34.99 $
أضف على ذلك إمكانية حصولك على خط تليفون 

فقط 9.99 $ شهرياً 
انتهز الفرصة واتصل بنا على الرقم التالي:

514.849.5231
www.connectmoi.ca

التركي “مولود  الخارجية  أكد وزير     
جاويش أوغلو” أن بالده كانت لديها رغبة في 
الحصول على عضوية مجلس األمن من أجل 
فلسطين، قائال: “لكننا لم نستطع ذلك، ومع هذا 
سنواصل دعمنا لفلسطين، والفلسطينيين في 
كافة المحافل الدولية، ولن نتركهم بمفردهم”.

وأوضح “جاويش أوغلو”، في تصريحات أدلى 
بها، مساء أمس الخميس إلى وكالة األناضول 
التركية أن بالده لن تحيد عن مواقفها، ومبادئها، 
في  لعضويتها  التصويت  أجل  وثوابتها من 
مجلس االمن.وأضاف الوزير التركي: “سنظل 
صوت، وضمير الدول التي تعلق علينا آماال 
كبيرة”، الفتا إلى احتمال انزعاج بعض الدول 
من المواقف التركية القائمة على مبادئ ثابتة.
وأوضح “جاويش أوغلو” أنهم قاموا بجهود 
كبيرة طيلة الفترة الماضية من أجل دعم ترشيح 
بالده قائال: إن تركيا عضو له أهميته الكبيرة 
بمنظمة األمم المتحدة، وأنها صاحبة مبادرات 
كبيرة شهدتها أروقة المنظمة األممية، مضيفا: 

“وخسارتنا هنا اليوم ال 
تعني أننا سنتوقف عن 
أو  بمسؤوليتنا،  القيام 
إطار  في  إسهامتنا 
المنظمة”.وكانت تركيا 
فشلت أمس في الحصول 
على مقعد عضو غير 
األمن  دائم في مجلس 
الدولي، وتقدمت عليها 
إسبانيا خالل التصويت 
في الجمعية العامة لألمم 

المتحدة. وأظهرت نتيجة التصويت في انتخابات 
العضوية بمجلس األمن، حجم الخسارة التي 
تكبدتها الدبلوماسية التركية من جراء السياسة 
والمواقف التي يتبناها الرئيس التركي رجب 
60 صوتاً  تركيا علي  أردوغان، وحصلت 
واعتبر  132 صوتًا إلسبانيا،  مقابل  فقط 
لكل  الخسارة رسالة واضحة  سياسيون هذه 
للمراجعة،  آن األوان  قد  بأنه  مواطن تركي 

وأن هناك خطأ ما في السياسة الخارجية البد 
من تقويمه، بفعل ممارسات الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الذي كان يتحدث إبان 
رئاسته للحكومة عن دولة بال مشكالت، كما تم 
انتخاب فنزويال وماليزيا ونيوزيالند وأنجوال 
من الجولة األولى، وحصلت أنجوال على 190 
صوتا من أصل 193 دولة عضوا وماليزيا 
181 ونيوزيلندا  187 وفنزويال على  على 

على 145 صوتاً. 

  عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الخميس، 
بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا مع أعضاء 
اللجنة الوطنية الثالثية لسد النهضة، حضره كل 
من اليمايهو تيجنو وزير المياه والرى والطاقة 
اإلثيوبى، ومعتز موسى عبد هللا، وزير الموارد 
المائية والكهرباء السودانى، والدكتور حسام 

الدين مغازى، وزير الموارد المائية والرى.
وقال السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمى 
باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء 
بالترحيب بالوزيرين اإلثيوبى والسودانى فى 
مصر، مؤكدا ضرورة تعزيز وتعميق التعاون 
فيما بين الدول الثالث التى يبلغ تعداد سكانها 
200 مليون نسمة تقريبا، بحيث ال يقتصر على 
ملف المياه فقط، بل يمتد ليشمل قطاعات أوسع 
للتعاون االقتصادى والتجارى واالستثمارى 
والثقافى، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للدول 

الثالث ويعود بالنفع على شعوبها.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد عزم 
مصر خالل المرحلة المقبلة على الدفع بعالقاتها 

مع كل من إثيوبيا والسودان فى كافة المجاالت، 
السيما فيما يتعلق منها بالموارد المشتركة لنهر 

النيل ودون اإلضرار بمصلحة أى طرف.
وأكد الرئيس خالل اللقاء على حرص مصر 
الثالثية،  الوطنية  اللجنة  أعمال  إنجاح  على 
معربا عن األمل فى توصلها قريبا إلى اتفاق 
بشأن المكاتب االستشارية التى ستضطلع بعمل 
الدراسات المطلوبة للتأكد من التأثيرات المحتملة 

للسد على دول المصب.
وأعرب عن تطلعه ألن يمثل التفاهم حول سد 
النهضة نقطة انطالق ونواة لتعاون أرحب بين 
الدول الثالث، منوهاً إلى أهمية عودة نهر النيل 
للتعاون  العصور، مجرى  كما كان على مر 
لدول وشعوب  المشتركة  والتنمية  واإلخوة 

حوض النيل. 
وقال الرئيس، إن يد مصر ممدودة إلى أشقائها 
المشتركة  المصالح  التعاون وتحقيق  لتعزيز 

والتنمية والرخاء.
من جانبه، نقل الوزير اإلثيوبى تحيات وتقدير 

رئيس الوزراء هايال ماريام ديسالن إلى الرئيس، 
مؤكدا أنه ال بديل عن التعاون بين دول حوض 
النيل، وأن هناك الكثير من األمور التى يمكن 
البلدين،  بين  التعاون  تفعيل  تم  إذا ما  تحقيقها 
مشيرا فى هذا الصدد إلى االستثمارات المصرية 

الكبيرة فى بالده.
وحذر الوزير اإلثيوبى من محاوالت البعض 

بما  الشقيقتين،  الدولتين  بين  الخالفات  إثارة 
يؤثر سلباً على العالقات األخوية والتاريخية 
بينهما، مؤكداً حرص بالده على  التى تجمع 

تقديم المعلومات الصحيحة.
الرئيس عمر  السودانى تحيات  الوزير  ونقل 
تأكيد  إلى  الرئيس، مشيراً  السيد  إلى  البشير 
الرئيس البشير على أن الحفاظ على مصالح 

مصر وعدم اإلضرار بها هى مصلحة وطنية 
سودانية لم يتم الحياد عنها، فى ضوء العالقات 
األزلية والروابط الوثيقة التى تربط بين البلدين. 
وأكد الوزير السودانى حرص بالده على التشاور 
تحقيق مصالح  أجل  المستمر مع مصر من 
العالقات  توثيق  أن  المشتركة، مؤكدا على 
استراتيجى  النيل هو خيار  مع دول حوض 

بالنسبة للسودان.
من جهته،استعرض الدكتور حسام الدين مغازى، 
وزير الموارد المائية والرى، خالل االجتماع، 
نتائج أعمال اللجان الفنية التى عقدت بمشاركة 
الوزراء الثالثة، والخطوات الجارية الختيار 
المكاتب االستشارية التى ستقوم بعمل الدراسات 

الالزمة عن سد النهضة.
وقد أعرب الرئيس فى ختام االجتماع عن تمنياته 
بالتوفيق ألعضاء اللجنة الثالثية فى مهمتهم، 
مؤكدا أن مستقبل شعوب الدول الثالث ُملقى 
على عاتقهم، وهو ما يُعظم من قيمة مسئولياتهم 

ويُحفزهم لتحقيق األهداف المرجوة.

أنطوانيت ج. هابوري

حكمة العدد من   حياتك  في  أحذر  بني  يا  جدي:  لي  قال 
سوء األزمنة، زمن تختلط فيه أقدار الناس، 

فيصبح الصغير كبيراً، ويصبح الكبير صغيراً، ويغدو 
فيه الجاهل عالماً، ويصبح العالم جاهالً، ويموت فيه أصحاب 

المواهب، ويقفز على قمته الجهالء. 
Web fax: 1888 785.5457

yasmin.kallini@archyp.ca
www.archyp.ca/yasminkallini
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افتتاح »الكرنك« واستعدادات غري 
مسبوقة الستقبال الوفود

 تنطلق اليوم فعاليات قمة السياحة األلمانية 
بمشاركة 1200 شركة سياحية ألمانية والتى 

تعقد اجتماعاتها مرة كل 3 سنوات.
 ولم يكن لهذا المؤتمر أن يتجه إلى مصر دون 
جهود فريق عمل بقيادة وزير السياحة هشام 
زعزوع والسفير ناصر حمدى رئيس الهيئة 
العامة لتنشيط السياحة والسفير محمد حجازى 
سفيرنا بألمانيا واللواء طارق سعد الدين محافظ 
االقصر الى جانب ممثلى القطاع الخاص خاصة 
هيثم نصار عضو االتحاد المصرى للغرف 
نتاج عمل دءوب  الحدث هو  السياحية فهذا 
من جميع أجهزة الدولة يعكس روح الفريق 

التى تسود الدولة المصرية حاليا.
بالدور  السياحة   اشاد هشام زعزوع وزير 
الضوء على  تسليط  لعبه االهرام فى  الذى 
للفوز  المجتمع  تكاتف مؤسسات  ضرورة 
السنوى التحاد  المؤتمر  بتنظيم واستضافة 
شركات السياحة االلمانية QTA وذلك فور 
نشر انباء عن سحبه من إسرائيل بعد أحداث 
غزة األخيرة..وبالفعل بدأت دول عديدة مثل 
تركيا ودبى وأوكرانيا فى اجراء إتصاالت من 

أجل نقل المؤتمر إلى أراضيها ولكن الحكومة 
ثقة أعضاء  أن تكسب  المصرية استطاعت 
الموقف  الذين صوتوا لمصر..هذا  االتحاد 
يعكس حقيقة أن صناعة السياحة تسير نحو 

المستقبل بقوة. 
لتكون  اختيار األقصر  و منذ اإلعالن عن 
مقر انعقاد مؤتمر شركات السياحة االلمانية 
توالت االجتماعات التحضيرية حيث قام اللواء 
طارق سعد الدين محافظ األقصر بتفقد جميع 
المنشآت والمعابد التى ستشهد حفلى االفتتاح 

والختام وفعاليات المؤتمر
الذى سيشهد  مفاجأة للمشاركين  حيث يعقد 
حفل االفتتاح مساء اليوم الجمعة بين أحضان 
معابد الكرنك الشهيرة بكلمة من هشام زعزوع 
وزير السياحة تليها مناقشة مفتوحة مع ضيوف 
المؤتمر ليشهد اليوم التالى فعاليات ورش العمل 
المختلفة التى سيتم عقدها باثنين من أكبر فنادق 
الـــ5 نجوم باألقصر, وفى اليوم الثالث سيتم 
تنظيم برامج مختلفة للمشاركين لزيارة جميع 
الشرقى  البرين  معالم األقصر األثرية فى  

والغربى تختتم بحفل الختام بمعبد االقصر.

فريد زمكحل 5 سياسة     
 السبيل الوحيد لتحرير فلسطين وإعالن قيام الدولة الفلسطينية 
يبدأ في قيامنا بتحرير أنفسنا أوالً واستعادة ارادتنا في احقية البقاء 
والوجود وتقرير المصير واألهم في رفضنا للتبعية وازدواجية 

العمل والوجوه والتوجه.



Montreal 17 octobre  20142 اعالنات
رئيس المفوضيَّة الفلسطينيَّة لدى كندا السيِّد سعيد حمد يتشرف بدعوة الجالية الفلسطينيَّة والعربيَّة 

 لحضور الحفل الفني الذي ستقيمه فرقة الفنون الشعبيَّة الفلسطنييَّة وألول مرة في مونتريال على المسرح األثري الوطني لمدينة مونتريال 
وذلك يوم السبت 22 نوفمبر/تشرين ثان في تمام الساعة الثامنة مساًء.

تأسست فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية عام 1979 بجهود نخبة من الفنانين والفنانات المتحمسين والواعدين. وفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية فرقة غنائية راقصة 
تستلهم التراث الفني اإلنساني عموماً والتراث الشعبي العربي-الفلسطيني خصوصاً، لتقديم أعمال فنية فلكلورية ومعاصرة تعبر عن مشاعر وأحاسيس مبدعيها 

وتساهم في إحداث التغيير في اإلنسان والمجتمع من خالل ممارسة فنية جمالية. 
ال تدع الفرصة تفوتك ونحن بانتظار مشاركتك. تباع التذاكر في عدة أماكن منها مكتبة الشرق األوسط واألشخاص المدرج أسماؤهم في اإلعالن.



بقلم : 
خالد عبد القادر بكداش 

Montréal 17 octobre 20143 أحداث  وآراء

وفد وزارى عربى فى غزة 
األسبوع املقبل 

نشاط طالبى فى »عني مشس« رغم 
تهديدات »اإلرهابية« 

  كلودين كرمة: القاهرة/ الرسالة: 
وتهديدات طالب  مظاهرات  رغم 
فى  “اإلرهابية”  اإلخوان  جماعة 
جامعة عين شمس، قام طالب األسر 
بجامعة  بنشاطات طالبية  الطالبية 

عين شمس.
واحتفل الطالب فى مجوعات وشجعوا 
األسر  إلى  للحضور  الجدد  الطالب 

الطالبية.
فى سياق مواز تواجدت قوات األمن 
اإلدارى على البوابات للتفتيش لمنع 

حدوث أى أعمال عنف.
وكان العام الجامعى قد بدأ يوم السبت 
أعمال  بعض  وقد حدثت  الماضى، 
الشغب والعنف فى عدد من الجامعات 

خالل األيام الماضية.

 ألقت الجيش اللبنانى القبض على إبراهيم عيسى بحلق من بلدة عرسال، 
وكان يتجول ببطاقة شقيقه وهو مطلوب باألحداث األخيرة مع الجيش 

اللبنانى ومتهم بقتل أحد ضباط الجيش فى معركة عرسال.
 كما أطلق الجيش اللبنانى النار على رجلين يستقالن دراجة نارية عندما 
المرور عبر طرقات غير شرعية فى وادى حميد فى عرسال  حاوال 
يمتثال ألوامر عناصر  ولم  اللبنانى،  للجيش  نقطة حاجز  بالقرب من 

النقطة بالوقوف.
أنه أصيب شخص من آل  المنطقة  الواردة من  المعلومات  وأوضحت 

الحجيرى إثر إطالق النار من قبل الجيش اللبنانى وفر آخر.
وفى طرابلس قامت قوة من الجيش اللبنانى بمداهمة منطقة الشعرانى 
على خلفية كتابة شعارات لتنظيم “داعش” على الجدران وقام الجيش 

بإزالتها والبحث عن مرتكبى ذلك.

 قال مصدر فى وزارة الدفاع اإلسبانية، 
أمس الخميس، إن الواليات المتحدة 
طلبت من حكومة مدريد السماح لها 
الجوية األمريكية  القواعد  باستخدام 
الموجودة فى األراضى اإلسبانية فى 
عملياتها لمكافحة اإليبوال فى إفريقيا.

السلطات  “طلبت  المصدر:  وقال 
األمريكية من إسبانيا استخدام قواعدها 
عبور  كنقطة  البالد  في  الموجودة 
والمهندسين  اللوجستية  لإلمدادات 
الذين يقيمون مستشفيات ميدانية في 
ليبيريا وسيراليون”. وأوضح أنه من 
المنتظر أن توافق مدريد على الطلب.

وأضاف: “لن تنقل الطائرات المرضى 
أو من يشتبه أنهم مصابون باإليبوال 
أو من كانوا على اتصال بمصابين. 
وسيكون إلسبانيا حق تفتيش الطائرات 

والركاب”.
وتنشر الواليات المتحدة 4000 جندى 
فى غرب إفريقيا للمساهمة فى احتواء 

أسوأ تفش مسجل للمرض.
بشأن  القرار  إعالن  المتوقع  ومن 
الطلب األمريكى اليوم، الجمعة، حين 
بيدرو  اإلسبانى  الدفاع  يلتقى وزير 
تشاك  األمريكى  بنظيره  مورينيس 

هاجل فى واشنطن.

  كلودين كرمة: القاهرة/ الرسالة:  
أعرب السفير معتز موسى وزير المياه 
السودانى عن ترحيب بالده بإقامة كيان 
خاص لنهر النيل يجمع بين دول الحوض 
وتمثل فيه جميع الدول بخبراء ويكون 
المرجعية الوحيدة لحل أى مشاكل أو 
بالنهر والمشروعات  تتعلق  خالفات 
علمية  أسس  على  عليه،  تقام  التى 

وموضوعية.
 وقال موسى، فى تصريحات له على 
هامش اجتماعات اللجنة الوطنية لسد 
المنعقد حاليا تحت  النهضة اإلثيوبى 
رعاية وزراء المياه بمصر والسودان 
الوقت  إننا مضطرون فى  وإثيوبيا، 
الراهن للجوء لمكاتب استشارية دولية 
كجهة محايدة ال تضم أى خبير من أى 
من دول الحوض حتى ال يقال أنه يدافع 
عن وجهة نظر بلده، معربا عن تأييد 
بالده لتشكيل هيئة استشارية فنية عليا 
النيل تكون نواة إلقامة شراكة  لمياه 

اقتصادية بين دول الحوض.
وأشار وزير المياه السودانى إلى أنه 
سيتم اختيار المكتب االستشارى العالمى 
خالل اجتماعات لجنة الخبراء، للبدء فى 
فعاليا استكمال الدراسات المطلوبة لتقديم 
التقرير النهائى الذى يحدد مواصفات السد 
من حيث االرتفاع والسعة التخزينية .

وأوضح أن ما تردد عن نية اللجنة حسم 
موضوع اختيار المكتب االستشارى 
بالقاهرة غير صحيح، وقال إن الهدف من 

االجتماع هو تحديد المكتب االستشارى 
وال بديل عن القيام بالهدف المنشود، 
مؤكدا أن االختيار سيكون على أساس 

الخبرة الطويلة والسمعة الطيبة.
وكان السفير معتز موسى قد ألقى كلمة 
الوطنية  للجنة  الجلسة االفتتاحية  فى 
الثالثية المؤلفة من 12 خبيرا )4 من 
وإثيوبيا(  والسودان  من مصر  كل 
التى بدأت أعمال جولتها الثانية أمس 
فى القاهرة تحت رعاية وزراء المياه 
فى الدول الثالث حسام مغازى ومعتز 

موسى والمايو تيجنو.
وأكد الوزير السودانى فى كلمته على 
النيل  أمام دول حوض  انه ال خيار 
عامة والنيل الشرقى خاصة )مصر 
والسودان وإثيوبيا( سوى التعاون ألن 
بين دول حوض  المشترك  التعاون 
لجميع  التقدم  تحقيق  يضمن  النيل 
بلدان الحوض، مشيرا إلى أن النزاع 
ال يؤدى إلى نتائج طيبة ولكنه يؤثر 

على العالقات بين البلدان .
ونوه موسى بالنتائج اإليجابية إلجتماعى 
الخرطوم فى أغسطس الماضى وأديس 
أبابا فى سبتمبر الماضى، مشيرا إلى 
أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا فى 
بناء الثقة وإزالة سوء الفهم والغموض 
وحل كثيرا من نقاط الخالف مما يبشر 
بتحقيق النجاح، معربا عن تفاؤله بأن 
اجتماع القاهرة سيصل حتما إلى اتفاق 

يرضى جميع األطراف.

اجليش اللبنانى يقبض على مطلوب 
فى عرسال ويزيل شعارات لداعش 

أمريكا تطلب إذنا باستخدام قواعدها 
فى إسبانيا ملكافحة »اإليبوال« 

السودان: نرحب بإقامة كيان خاص بنهر 
النيل جيمع دول احلوض 

القبض على خليتني إخوانيتني 
تستهدفان رجال الشرطة باملنيا 

»أبو مازن«: محاس مل 
حتقق أى انتصار حبرب غزة 

هجوم بـ«آر بي جي« على معسكر 
أمين بـ«رفح«

فضيحة فساد جديدة لـ »قطر« يف 
فرنسا.. عموالت بـ 182 مليون 
يورو لشراء نسبة يف »فيوليا« 

مسئول كبري فى حزب مريكل ال يستبعد 
تسليح حزب العمال الكردستانى 

أحالم اردوغان أشالء ممزقة 
وما خفي أعظم  .. 

غـــزة ... الطاولة اخلضراء 

بقلم: وليد الجابر
رئيس تحرير األكاديمية اإلخبارية السورية

بريطانيا ترسل طائرات بال طيار للعراق للمشاركة يف ضرب الدولة اإلسالمية
إنها  الخميس  يوم  بريطانيا  قالت    
بال  مسلحة  طائرات  ارسال  قررت 
طيار إلى العراق للمشاركة في ضرب 
مقاتلي الدولة اإلسالمية ودعم طائرات 
تورنادو البريطانية التي تشن بالفعل 

ضربات جوية هناك.
دولي  تحالف  في  بريطانيا  وتشارك 
تقوده الواليات المتحدة يضم دوال من 

الشرق األوسط يحاول وقف تقدم مقاتلي 
الدولة اإلسالمية الذين سيطروا على 
مساحات كبيرة من سوريا والعراق.

مايكل  البريطاني  الدفاع  وقال وزير 
إن  للبرلمان  مكتوب  بيان  في  فالون 
طائرات )ريبر( بال طيار التي تقرر 
ارسالها إلى العراق هي من الطائرات 
المشاركة في الحرب األفغانية وسيعاد 

نشرها.
وقال فالون “ريبر هي طائرة المملكة 
يتم  التي  الوحيدة  المسلحة  المتحدة 
توجيهها عن بعد وستضيف إلى قدرة 

القصف التي نوفرها بالفعل.”
وأضاف أن استخدامها سيكون محكوما 
بقواعد االشتباك المعمول بها وهو ما 

يعني قصر عملياتها على العراق.
ووافق البرلمان البريطاني الشهر الماضي 
على شن ضربات جوية على الدولة 
اإلسالمية في العراق بناء على طلب 
من الحكومة العراقية لكن بريطانيا ال 

تشن ضربات جوية في سوريا.

أمينها  أن  العربية  الجامعة  أعلنت   
العام الدكتور نبيل العربى سيزور قطاع 
غزة يوم الخميس المقبل على رأس وفد 
الشيخ  وزارى عربى، يضم كالاً من 
صباح خالد الحمد الصباح النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
الكويتى، باعتبار بالده الرئيس الحالى 
للقمة العربية، وأحمد ولد تكدى وزير 
خارجية موريتانيا، باعتبار بالده ترأس 
الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، 
وزراء  من  الراغبين  إلى  باإلضافة 

الخارجية العرب.
وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية 
إن هذه الزيارة تأتى تضامناًا مع قطاع 
إلى دمار شامل،  الذى تعرض  غزة، 
األخير،  اإلسرائيلى  العدوان  جراء 
التضامن  تؤكد على  ولتوجيه رسالة 
العربى مع قطاع غزة، وتخفيف معاناة 
بعد  ا  الفلسطينى، خصوصاً الشعب 
نجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة، الذى 
بمشاركة  ا  مؤخراً القاهرة  استضافته 

عربية ودولية واسعة.

بالمنيا  الوطني  األمن  تمكن جهاز   
باالشتراك مع إداره البحث الجنائى من 
القبض على خليتين إخوانيتين مكونتين 
من 8 أشخاص بمركزى المنيا وسمالوط 
كانتا تخططان الستهداف قيادات مديرية 
األمن ومنازل عدد من الضباط بالمنيا 
بتفجير  ودور عبادة مسيحية، وقاموا 
المنيا  سيارة مستشار أمام نادى قضاة 
المنيا  المصالح وقسم شرطة  ومجمع 
ومديرية األمن وفجروا العديد من محوالت 

الكهرباء بسمالوط والمنيا.
 وعثرعلى مخزنين يحتويان على كميات 
كبيرة من المواد شديدة االنفجار ومنها 
3 كيلو من مادة t.n.t شديدة االنفجار 
البوتاسيوم  ونترات  األسود  والبارود 
والكبريت وذخيرة حية و34 قنبلة محلية 
قنابل غاز  للتفجير و8  معدة  الصنع 
وموازين حساسة ومبلغ مالى 60 ألف 
جنيه الستخدامها فى تنفيذ مخططاتهم.

كان اللواء أسامة متولى، مدير أمن المنيا، 

قد تلقى إخطارا من اللواء هشام مصر، 
مدير البحث الجنائى، بتمكن جهاز األمن 
الجنائى  البحث  بالتعاون مع  الوطنى، 
بقسم المنيا، بمشاركة العقيد عمر خليفة، 
مأمور القسم من إلقاء القبض على خليتين 
تنتميان لجماعة اإلخوان المسلمين من 8 
أعضاء من بينهم متهم يدعى لؤى، نجل 
قيادى إخوانى، ونائب برلمانى سابق عن 
بكلية  الحرية والعدالة، وطالب  حزب 
صيدلة يدعى أمين. م، مقيم بقرية بنى 
المنيا؛ حيث عثر  التابعة لمركز  أحمد 
بداخل منزله على 8 قنابل غاز ومواد 

تترات البوتاسيوم.
وقد تبين أنهما كانا يخططان الستهداف 
األمن ومنازل بعض  قيادات مديرية 
الضباط بسمالوط والمنيا وعثر على 
شديدة  مواد  على  يحتويان  مخزنين 
االنفجار الستخدامها فى مخططاتهما، 
وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت 

إدارة المفرقعات لفحص المتفجرات.

 فتح القضاء الفرنسي تحقيقا حول 
عموالت  بدفع  تتعلق  فساد  قضية 
بقيمة 182 مليون يورو، على هامش 
في  قطري  مساهمة صندوق سيادي 
رأسمال مجموعة “فيوليا” الحكومية 
في 2010، حسب ما أفاد مصدر مقرب 
من الملف في القضاء الفرنسي لوكالة 
التحقيق  هذا  الفرنسية.ويأتي  األنباء 
األولي لنيابة باريس بعد كشف صحيفة 
“ليبراسيون” وجود هذه العموالت التي 
“ديار”  بمناسبة شراء شركة  دفعت 

السيادي  للصندوق  التابعة  القطرية 
القطري لالستثمار نسبة 5 بالمئة من 
أسهم مجموعة “فيوليا”، بقيمة 624 
مليون يورو، في أبريل 2010.وتعتبر 
شركة فيوليا الشركة الرائدة عالمياٌ في 
إدارة المياه وتشغيلها وهي ملك الحكومة 
الفرنسية، وتمتلك خبرة طويلة في هذا 
المجال. وتعمل الشركة في عدد كبير 
من دول العالم، منها فرنسا ، والصين 
 ، والبرازيل   ، المتحدة  والمملكة   ،

والمغرب، وأستراليا، وغيرها.

  هاجم مسلحون مجهولون معسكرا 
لألمن برفح، أمس الخميس، حيث أطلقوا 
المعسكر،  على  بى جى”  قذيفة”آر 
أية اصابات.وأعلنت مصادر  تقع  ولم 
أمنية في الشرطة أن مجهولين أطلقوا 
قذيفة “آر بى جى” على معسكر األمن 
المركزى بمنطقة األحراش برفح .. اال 
أن القذيفة سقطت خلف سور المعسكر 
، ولم تؤد الى أية اصابات أو خسائر .. 

بينما قامت القوات بتمشيط المنطقة بحثا 
عن المسلحين.ومن جهة أخرى أحبطت 
قوات األمن محاولة تفجير عبوة ناسفة 
فى طريق القوات بمنطقة الشالق على 
.. حيث قامت  العريش / رفح  طريق 
القوات بتفجيرها بدون أية اصابات أو 
خسائر.وقامت القوات بتمشيط المنطقة 
والمناطق المجاورة بحثا عن أية عبوات 
ناسفة أخرى ، ولضبط المتورطين فيها.

 قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس 
أبومازن، إن السلطة الفلسطينية أفرغت 
ا:  من مضمونها ولن يقبل بذلك، موضحاً
“لن أقبل أن أكون خيال مآتة واألزمة 
ا على  أنهم يخضعون لالحتالل، مشدداً

أنه ال يقبل المقاومة المسلحة”. 
وأضاف “أبو مازن”، خالل حواره مع 
اإلعالمى خيرى رمضان فى برنامج 
“ممكن”، أنهم لن يقبلوا بدولة فلسطينية 

دون أن تكون عاصمتها القدس الشرقية، 
أنه لن يصبر على غياب  مشددا على 

السلطة ولن يقوم بدور االحتالل.
وأشار “أبو مازن” إلى أنه لجأ للرئيس 
عبد الفتاح السيسى فى ثانى يوم للعدوان 
اإلسرائيلى على قطاع غزة، وتم طرح 
المبادرة المصرية لكن حماس رفضتها 
ا من  فى البداية، ثم وافقت بعد خمسين يوماً
العدوان، نافيا تحقيق حماس أى انتصار.

 قال مسئول كبير 
االتحاد  حزب  فى 
الديمقراطى المسيحى 
للمستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل، إنه ال 
يستبعد تسليح حزب 
العمال الكردستانى فى 
إطار مساعى القضاء 
على متشددى الدولة 

اإلسالمية.
وترسل ألمانيا أسلحة 
إلى األكراد فى شمال 
العراق لكن ميركل 

استبعدت من قبل مساندة حزب العمال 
الكردستانى الذى حارب طوال عشرات 
الحصول على حكم  أجل  السنين من 
ذاتى ألكراد تركيا، وتعتبره الواليات 
المتحدة واالتحاد األوربى منظمة إرهابية.
وستعارض تركيا أى اقتراح بتسليح 
أنقرة حتى  وتقاوم  الكردى.  الحزب 
اآلن الضغوط لالنضمام إلى التحالف 
الذى تقوده الواليات المتحدة لمحاربة 
فى  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مقاتلى 

العراق وسوريا.
وقال فولكر كودر زعيم كتلة االتحاد 

البرلمان  فى  المسيحى  الديمقراطى 
األلمانى لموقع صحيفة شبيجل اإللكترونى 
)شبيجل أونالين( أعرف مشكلة تركيا 
لكن  الكردستانى  العمال  حزب  مع 
الوقوف مكتوفى األيدى ونحن نشاهد 
الدولة اإلسالمية، وهى تسيطر على 
بلدات حدودية مهمة وتتطور بدرجة 
كبيرة لتصبح خطرا على األمن العالمى 

ال يمكن أن يكون حال.
وأضاف: )ال أستبعد مساندة جماعات 
أخرى. لكن هذا يجب أن ينفذ مع تركيا 
ال ضدها. وهذا ينطبق أيضا على دعم 

حزب العمال الكردستانى(.

 من بداية األزمة السورية واندالع الحرب الكونية عليها ونحن نراهن على 
صمود السوريين وبسالتهم في الدفاع عن وطنهم .

وقلنا مرارا اً وتكرارا اً .. لن تهزم سورية ولن تنكسر ألن فيها الكثير من 
الوطنيين الشرفاء المدافعين عن وحدتها واستقاللها وسيادتها  .

وما من يوم مر خالل السنوات األربعة الماضية إال وشهد ملحمة وطنية أبطالها 
أبناء الوطن الشرفاء الذين اليسامون على حق وال يستسلمون لمعتد آثم .

أعداء سورية استخدموا كل ما لديهم من أوراق .. حيث حاولوا بث الفرقة 
والتمزق بين السوريين عبر حمالت طائفية تارة وعشائرية حينا اً ومناطقية 

في أحيان أخرى .
لكن وعي السوريين كان أكبر من مخططاتهم وها نحن نتابع اليوم وفي مختلف 
المناطق كيف يتجلى الوعي السوري بالدفاع عن كل ذرة تراب سورية ومن 
جميع أبناء الوطن الذين وضعوا خلف ظهورهم كل االنتماءات واحتفظوا 

باالنتماء األسمى وهو االنتماء الصادق للوطن .
ولكم فيما يجري اليوم من أحداث في مدينة عين العرب خير دليل على الوحدة 
الوطنية الرائعة التي يتمسك بها السوريون ويدافعون عن وطنهم تحت ظاللها .
فمنذ اللحظة األولى لمهاجمة إرهاب داعش لمدينة عين العرب ونحن نسمع 
بدمنا  العرب مدينة سورية وسندافع عنها  بأن عين  الوطن  أبناء  ومن كل 

لنحميها من إرهاب داعش وداعميه .
ونسمع عن تشكيل مجموعات تطوعية مقاتلة تعتزم الوصول إلى عين العرب 

ومن مختلف المحافظات السورية .
القيادة السورية قالتها صراحة وعلى لسان نائب وزير الخارجية الدكتور 
فيصل المقداد حيث قال : سورية تؤكد وقوفها التام مع مواطنيها السوريين 
من سكان عين العرب وتشيد بتصديهم البطولي للهجمات التي يشنها عليهم 
. وبالمقابل نسمع عن ثورة حقيقية في  تنظيم “داعش” اإلرهابي  مسلحو 
لداعش  ينتهجه اردوغان من خالل دعمه  الذي  السياسي  التيه  تركية ضد 
ونراه في حيرة وقلق يظهران في تصريحاته وتصريحات وزير داخليته 

المتضاربة و غير المنطقية .
بأن أحالم  القول  يمكننا  التركي  السوري والمشهد  المشهد  بين  وبالمقارنة 
السوري  الموقف  قد تحطمت أشالء ممزقة تحت وقع وصالبة  اردوغان 
اً عن  القادة أخبارا  القيادي والشعبي وسنسمع خالل األيام  على المستويين 
انتهاج اردوغان لنهج قادته األمريكان بالنزول عن الشجرة غصنا اً غصنا 
.. هذا إن ترك له األتراك واألكراد الثائرون في مختلف المدن التركية وقتااً 

للنزول وعدم السقوط .

 تابعنا حديثااً مؤتمر إعادة إعمار غزة .. غزة التي ضربتها و قصفتها 
الطائرات الحربية اإلسرائيلية و قتلت فيها أطفاالاً و نساء شبابااً و شياب 
و دمرت ما فوق األرض و ما تحتها ... و اليوم اجتمعت الدول العربية 
و الغربية ليس ليدينوا الحرب اإلسرائيلية بل ليدفعوا الدية ثمن من قتلتهم 
األيدي الصهيونية... هكذا تحكم إسرائيل و هذا قرارها ... فهي تقول متى تبدأ 
الحرب و هي من ينهيها .. هي من تقرر من يموت و من يدفع .. هي تأمر 
و العرب ينفذون .. و إن قالت اجتمعوا فسوف يجتمعون و إن قالت ادفعوا 
فأبواب الخزائن البنكية ستفتح على مصراعيها .. دونما رقيب أو حسيب .. 
4 مليارات دوالر هذا المبلغ الذي طلبته فلسطين إلعادة اعمار قطاع غزة 
... و الحقيقة أن قطاع غزة تضيع فيه الـ 400 مليار دوالر وليس فقط 4 
منهم ... هذا القطاع نستطيع أن نطلق عليه )طاولة القمار( .. فهي مساحة 
تباع  أبرياء  الالعبين و في داخلها أرواح  خضراء يجتمع على أطرافها 

و تشترى  .. 
2147  شهيد هؤالء من قتلتهم آلة القتل الصهيونية .. و اليوم جميع الدول 
تجتمع لتدفع الدية ليس ألهاليهم بل للحكومة الفلسطينية التي ستقوم بدورها 
بدفع الرواتب المتأخرة و تغيير بعض األثاث المتهالك و ستتناسى أن األطفال 
الشهداء هم من دفعوا رواتب الوزراء و النساء الشهيدات هن من دفعن 
رواتب باقي الموظفين .. هذا الكرسي الذي يجلس عليه وزير الدفاع تم 
شراءه بدم طفل في السابعة من عمره و تلك الطاولة التي تجتمعوا عليها 
فقد دفع ثمنها  دم طفل عمره ثالثة أشهر و أما هذه المالبس التي تلبسونها 
فقد غطت دماء الشهيدات ثمنها .. هذا أمر لن يذكر و لن يكون له حساب 
.. فدماء الشهداء الطاهرة ال يمكن أن تجتمع مع الالعبين على نفس الطاولة 

.. فهم ال يشاهدون بل يقومون بالعد و حسب .. 
تدين  تكون هناك كلمة واحد  أن  المؤتمر دون  بهذا  ألقيت  كلمات كثيرة 
القاتل .. لم يستطيع أحد أن يشير بأصبعه إلى الخريطة و يقول هذه أرض 
عربية محتلة .. أو هذه أرض عربية مغتصبة .. هم ال يجرؤون على ذلك 

و اليستطيعون حتى مجرد التفكير بأمر كهذا .. 
الشعب العربي يقتل يوميااً .. بآلة الحرب )  الصهيوعربية (  .. الشعب 

العربي يقتل بتوقيع 
و خاتم عربي .. سؤال أتوجه به إلى بعض حكامنا العرب:

ما هي مصلحتكم مع إسرائيل و لماذا تخافونها لهذه الدرجة ؟  
و للحديث بقية .
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العربي  المواطن  تتذكرون   هل 
فقد  الذي  التايه”  “عبدالودود 
جمهوريتي  بين  سفره  جواز 
“شرقستان” و”غربستان” عندما 
إنه  الوطن؟  في جولة حول  كان 
جسد  الذي  “الحدود”  فيلم  بطل 
السوري  العربي  الفنان  دوره 
الراحل  مع  واشترك  لحام،  دريد 
نصه  كتابة  في  الماغوط  محمد 
والحوار  والسيناريو  السينمائي 
تمثيل  وشاركه  بإخراجه،  وقام 
النجوم  من  فيه مجموعة  األدوار 
ورشيد  رغدة  منهم  السوريين، 
وتم  الروماني،  وهاني  عساف 

إنتاجه عام 1982. 
الوحدة  ادعاء  من  الفيلم  يسخر 
هذه  وتتجسد  وقتها،  لعربية  ا
عبدالودود  معاناة  في  السخرية 
حول  بجولة  القيام  يقرر  الذي 
الوطن، يستكشف خاللها أرجاءه، 
خارطة  عليها  رسم  سيارة  في 
يضيع  أن  يحدث  ولكن  للوطن، 
في  مروره  أثناء  سفره  جواز 
بين “شرقستان”  الواقعة  المنطقة 
بينهما،  فيعلق  و”غربستان”، 
لى  إ لعودة  ا يستطيع  ال  حيث 
منها، وال  التي جاء  “شرقستان” 
دخول “غربستان” التي كان ذاهبا 
المستميتة  محاوالته  رغم  إليها، 
من  الحدود  مركزي  ضباط  مع 
الجانبين، األمر الذي يضطر معه 
الحدود  إقامة مخيم على خط  إلى 
الدولية الفاصل بين الجمهوريتين، 
وعندما يسأله أحد الضباط لمن يقيم 
الصاعد،  يجيبه: طللجيل  المخيم، 
فيعود  الرب”.  بشمس  يتمتع  كي 
تقيم نصفه  ولماذا  يسأل:  الضابط 
في  اآلخر  ونصفه  أرضنا،  في 
أهرب  كي  به:  فيجي أرضهم؟ 
لي،  تتعرضون  دما  عن يهم  ل إ
يتعرضون  عندما  إليكم  وأهرب 
هم لي؟ “وإذا تعرضنا لك مًعا؟” 
عبدالودود:  فيرد  الضابط،  يسأل 

“بعمركم ما اتفقتوا”!
التايه في  هكذا يمضي عبدالودود 
الذي  الوطن  بث رسائل عدة عن 
وعن  واحد،  أنه  الجميع  يدعي 
أجهزة  به  تتعامل  الذي  الشك 
األمن مع المواطن، وعن القوانين 
التي تطبق بنصوصها ال روحها، 
لينتهي الفيلم بمهرجان خطابي يقام 
في  عبدالودود  قضية  إثارة  بعد 
وسائل اإلعالم، يتحدث فيه مندوبو 
معبرين عن  كلهم،  الجمهوريات 
المصطنعة،  الحدود  لهذه  رفضهم 
ولكن  عبدالودود،  مع  وتعاطفهم 
ويتوجه  المهرجان  ينفض  أن  ما 
عبدالودود للعبور إلى “غربستان” 
ُحلت، حتى  قد  أن مشكلته  معتقدا 
العبور،  المركز من  يمنعه ضابط 
سفره،  جواز  إبراز  منه  طالبا 
المهرجان  كان حاضرا  أنه  رغم 
يؤكد  كما  قليل،  قبل  الخطابي 
الضابط نفسه، األمر الذي يضطر 
أغنامه  إطالق  إلى  عبدالودود 
إقامته  أثناء  التي رباها  ودجاجاته 
الحاجز،  تعبر  كي  المخيم  في 
واالنطالق خلفها، غير آبه بالجنود 
القدرة على  المفاجأة  أفقدتهم  الذين 
التصرف، وتجمدت الصورة وهم 
يوجهون أسلحتهم إليه من الخلف.

كل من شاهد الفيلم في تلك الفترة 
فانتازية  يقدم صورة  أنه  تصور 
لكن  وقتها،  العربي  العالم  لوضع 
أوضاع  ويتأمل  اآلن  يشاهده  من 
ثالثة  أكثر من  بعد  العربي  العالم 
يدرك  الفيلم  إنتاج  على  عقود 
فانتازية  أكثر  اليوم  أوضاعه  أن 
فيلم  رسمها  التي  الصورة  من 

التي  المبالغات  بكل  “الحدود”، 
يمكن أن تكون فيه، فعبارة “وطن 
لتي  ا جواز”  بدها  ما  واحد.. 
البضائع  لمهربة  قالها عبدالودود 
فيما  التي غدت زوجته  “صدفة” 
ألن  ليس  حقيقة،  أصبحت  بعد 
الوحدة تحققت بين الدول العربية، 
العربية  الدول  حدود  ألن  وإنما 
بفعل  احترام  لها  يعد  ولم  تمزقت 
تدور على  التي  األهلية  الحروب 
الحدود  وانتشرت على  أراضيها، 
الميليشيات المسلحة التي تقتل على 
بالعبور،  لمن تشاء  الهوية، تسمح 
وتمنع من تشاء من العبور، وتقطع 

رقاب من تشاء باسم رب غفور.
أن  لو  سيحدث  الذي  ما  رى  تُ
يعيد  أن  قرر  التايه”  “عبدالودود 
األيام؟  هذه  تلك  رحلته  تمثيل 
الجنود  أولئك  سيقابل  تراه  هل 
إلى  تعاطفوا معه، وتحولوا  الذين 
أقام مخيمه عند  له عندما  أصدقاء 
وأصبحوا  الدولية،  الحدود  نقطة 
أقامه  الذي  المقهى  زبائن  من 
أنه  شك  ال  صدفة؟  زوجته  مع 
فما عاد ألولئك  كثيرا،  سيفتقدهم 
أمرهم  على  المغلوبين  الجنود 
وجود هذه األيام على الحدود، ألنه 
أن  يمكن  آمنة  تعد هناك حدود  لم 
يحرسها جندي وهو واضع سالحه 
اإلرهابيين  فقوافل  جانبه،  إلى 
واالنتحاريين التي تجوب أراضي 
مراكز  تهدد   أصبحت  العرب 
وتخترقها  ُوِجدت،  إن  الحدود، 
كل  في  الشرطة  مراكز  لتهاجم 
مكان، وتفجر أماكن العبادة من كل 
والصغار  الكبار  وتغتال  األديان، 
النساء  وتسوق  األعمار،  كل  من 
النخاسة  أسواق  في  لتبيعهم  سبايا 
التي عادت من جديد بعد أن طواها 

النسيان.
العربية  األمة  أزمات  تفاقمت  لقد 
خالل العقود الثالثة التي تلت أزمة 
األحالم  وتراجعت  عبدالودود، 
التي  العربية  الوحدة  تحقيق  من 
خرج عبدالودود للتأكد من اكتمال 
عناصرها، إلى الخوف على وحدة 
كل بلد عربي على حدة، وبعد أن 
الكبرى هي  العرب  كانت معركة 
أكبر  كله، أصبحت  الوطن  حماية 
اليوم من أجل  معركة يخوضونها 
سيطرة  من  بلدة صغيرة  تحرير 
أو  عليها،  مسلح  إرهابي  تنظيم 
اإلسالمية  بالخالفة  تحلم  جماعة 
معركة  وما  الحلم.  بهذا  وتتاجر 
عين العرب “كوباني” إال نموذج 
التي  والحروب  المعارك  من هذه 
نخوضها للحفاظ على مواقع أقدام 

لنا داخل األوطان.
لودود  ا د “عب أزمة  عادت  ما 
المأساة  لتجسيد  تكفي  لتايه”  ا
التي  فالحدود  اليوم،  نعيشها  التي 
إزالتها  يحاول  عبدالودود  كان 
زمن  رموز  من  رمزا  أصبحت 
ونتمنى  الحنين  إليه  يشدنا  جميل 
عودته، ألن الحاضر الذي نعيشه 
الذي  والقادم  بكثير،  منه  أسوأ 
ننتظره ال يبشر بخير، والعابثون 
مستطير.  شر  اليوم  باألوطان 
أن  يتصور  عبدالودود  كان  هل 
سوف  عندها  علق  التي  الحدود 
ن  أ عد  ب ا  ن عب دا ي ما  حل تصبح 
التي كانت منقسمة  أوطاننا  غدت 
نترك  ممزقة؟ سؤال  نفسها  على 
إذا  هذا  التايه،  لعبدالودود  إجابته 
قد  وأخواتها  “داعش”  تكن  لم 
الصورة  ونشرت  رأسه  قطعت 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
فرد  بانتصارها على  تتباهى  كي 

أعزل.

إبطال عبوة ناسفة تزن 250 كجم قرب 
معسكر األحراش برفح 

احلراك اجلنوبي ميهل صنعاء حتى نهاية 
نوفمرب لسحب جنودها وموظفيها

 تمكنت القوات المسلحة 
إحباط  بشمال سيناء من 
محاولة لتفجير مدرعات 
األمن قرب معسكر األحراش 
التابع لقوات األمن المركزى 

فى مدينة رفح. 
أمنى  مصدر  صرح   
قوات  أن  سيناء  بشمال 
األمن نجحت فى الكشف 
عن عبوة ناسفة كبيرة تم 
أسفل  فى خندق  زرعها 
المؤدى  الطريق  مسار 
لمعسكر األحراش برفح.

المصادر أضافت أن حجم العبوة يقدر 
بحوالى 250 كيلو جرام، حيث تم تفكيك 

العبوة الناسفة بواسطة خبراء الكشف 
عن المفرقعات. وقامت القوات بعمليات 
تمشيط للطريق بحثًا عن عبوات أخرى.

 نفت مصر على لسان السفير عالء 
رئاسة  باسم  الرسمي  الناطق  يوسف 
الوسائل  ما رددته بعض  الجمهورية 
قيام طائرات مصرية  اإلعالمية عن 
بقصف أهداف في ليبيا، حسبما ذكرت 
المصرية  الشرق االوسط  أنباء  وكالة 

الرسمية.
كما نفى ايضا مصدر عسكري مصري 
مسؤول في اتصال هاتفي مع بي بي سي 
هذه االنباء وقال إنها عارية من الصحة.

وقال المصدر، الذي لم يرغب في الكشف 
عن اسمه، إن قيام أي قوات مصرية 
بعمليات خارج األراضي المصرية هو 
إجراء معقد جدا وال يمكن القيام به إال من 
خالل مجلس الدفاع الوطني والبرلمان 

والرئاسة حسبما ينص دستور البالد.
وكانت وكالة االسوشيتد برس قد ذكرت، 
نقال عن مسؤولين مصريين حكوميين، 
أن طائرات حربية مصرية قد شاركت 
في القتال الدائر في بنغازي االربعاء 
للمليشيات  تابعة  مواقع  دكت  وانها 

االسالمية هناك.
الجوي  القصف  إن  المسؤوالن  وقال 
المصري هو جزء من عملية موسعة 
ليبية  برية  فيها الحقا قوات  ستشارك 

تلقت تدريبا في مصر.
وحسبما ذكرت الوكالة قال المسؤوالن 
اللذان رفضا الكشف عن هويتهما إن من 

المتوقع ان تستمر العملية لمدة تتراوح 
بين ثالثة وستة اشهر وتتضمن مشاركة 
للبحرية المصرية  سفينة حربية تابعة 

كمركز قيادة قبالة سواحل طبرق.
وتدور اشتباكات عنيفة في مدينة بنغازي 
بين قوات حكومية داعمة للواء السابق 
خليفة حفتر والميليشيات االسالمية التى 

تسيطر على المدينة.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تعهد حفتر 
ايدي من سماهم  المدينة من  باستعادة 
الوقت  في  االرهابية”.  “الجماعات 
بالسعي  الميليشيات حفتر  تتهم  نفسه 
العادة احياء النظام القديم واالستيالء 

على حكم البالد.
واسفرت هذه االشتباكات عن مصرع 
4 جنود على االقل واصابة عشرات 
آخرين ومن المرجح زيادة اعداد القتلى 

بسبب وجود اصابات خطيرة.
وقال كل طرف من االطراف المتحاربة 
يتم  ان  دون  ميدانية  مكاسب  بتحقيق 

التحقق من مصادر مستقلة.
وهاجمت ميليشيا انصار الشريعة معسكر 
فيه عناصر سابقة  تتمركز  مدرعات 
في الجيش الليبي موالية لحفتر وهو ما 
يعد اخر معاقل قوات الحكومة منذ ان 
تمكنت المليشيات االسالمية من طرد 
القوات الخاصة التابعة للجيش خارح 

بنغازي الشهر الماضي.

وأكد كل من رئيس الوزراء عبد هللا الثني 
والناطق باسم حفتر محمد حجازي أن 
الجيش تمكن من االستيالء على المعسكر 
التابع لكتيبة 17 فبراير المناوئة والتي 
تنضوي في التحالف المعروف بـ”مجالس 
الشورى” والذي يضم مروحة عريضة 

من المليشيات االسالمية.
وشاهد مراسل وكالة رويترز لالنباء 
اعمدة الدخان تتصاعد من الموقع مما 
يشير إلى ان المعركة لم تضع اوارها بعد.
ويضرب العنف ليبيا في وقت تحولت 
فيه الجماعات المسلحة التي ساعدت في 
إسقاط حاكم ليبيا السابق معمر القذافي 
عام 2011 لقتال بعضها البعض سعيا 
للهيمنة السياسية والسيطرة على الثروة 

النفطية الضخمة للبالد.
واضطر البرلمان المنتخب التخاذ مدينة 
لجلساته  البالد مقرا  طبرق في شرق 
السيطرة على  الحكومة  فقدت  بعدما 
طرابلس في هجوم لجماعة مسلحة من 

مدينة مصراتة غربي ليبيا.
للبرلمان  المناوئة  القوى  وشكلت 
برلمانيا آخر وعينت رئيسا  المنتخب 

لحكومة موازية.
والبرلمان  الليبية  الحكومة  ان  يذكر 
السابقين قد اتهما حفتر قبل عدة اشهر 
بالقيام بانقالب عسكري للسيطرة على 
الدولة ثم اعلنت عدة جماعات مسلحة 
التصدي له في حين ايدته عدة افرع من 

الجيش وشخصيات سياسية.

مصر تنفي مشاركتها يف القتال الدائر يف بنغازي 

 حذر الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
القوتين  واشنطن من ان الخالف بين 
االوكرانية  االزمة  بسبب  النوويتين 
يمكن ان يهدد االستقرار العالمي وقال 
في تصريحات نشرت يوم االربعاء ان 
روسيا لن “تبتز” من خالل العقوبات.

واتخذ بوتين خطا متشددا عشية محادثات 
مع الرئيس االوكراني بيترو بوروشينكو 
في ميالنو وقال ان العقوبات التي فرضتها 
المتحدة واالتحاد االوروبي  الواليات 
بسبب دور موسكو في االزمة تعرقل 

تحركات السالم.
وقال بوتين لصحيفة بوليتيكا الصربية 
يوم  بلجراد  الى  قصيرة  زيارة  قبل 

الخميس “نأمل ان يدرك شركاؤنا تهور 
محاوالت ابتزاز روسيا وان يتذكروا 
المخاطر التي يحملها خالف بين قوى 
نووية كبيرة لالستقرار االستراتيجي.”
واضاف “من جانبنا فنحن مستعدون 
لتطوير تعاون بناء على اساس مباديء 
المساواة والمراعاة الحقيقية للمصالح 

المشتركة.”
وكان بوتين الذي صعد لهجته المناهضة 
للغرب اثناء االزمة قال في اغسطس آب 
ان القوات المسلحة الروسية المدعومة 
بترسانتها النووية مستعدة للتصدي الي 
اال  القوى االجنبية يجب  عدوان وان 

“تصارعنا”.

بوتني حيذر من ان اخلالف مع امريكا 
بسبب اوكرانيا يهدد االستقرار العاملي

حكم بإعدام املعارض الشيعي منر 
النمر يف السعودية

 أصدرت محكمة سعودية حكما بإعدام 
رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.

ورفض قضاة المحكمة الجزائية بالرياض 
طلب المدعي العام بإقامة حد الحرابة 
النمر، وأصدروا األربعاء حكما  على 
قابال لالستئناف بالقتل “تعزيًرا” عليه 
الفتنة وزعزعة  بـ “زرع  اتهامه  بعد 

الوحدة الوطنية”.
وكانت منظمات حقوقية قد أعربت عن 
قلقها من أن النمر قد ال يحظى بمحاكمة 
عادلة. وقالت إنه لم يتم توفير الرعاية 
الطبية الالزمة له إثر تعرضه الطالق 
نار اثناء القبض عليه وهو األمر الذي 

نفته السلطات السعودية.
وأصدرت عائلة النمر بيانا وصفت فيه 
الحكم بأنه “سياسي بإمتياز”، مطالبة 

هيئة التمييز بنقض الحكم.
الحكم سياسي  البيان “هذا  وقالت في 
بإمتياز جاء بعد 13 جلسة في محكمتي 
الرياض وجدة منذ الجلسة األولى بتاريخ 
26 مارس/ آذار 2013 والتي وجه فيها 
االدعاء العام تهما غير صحيحة وال ترقى 
بإقامة حد الحرابة حتى في  الى طلبه 
حال ثبوتها”.  كما دعا البيان السلطات 
منهج اصالحي  اتخاذ  إلى  السعودية 
الدماء” وحل  سلمي في سبيل “حقن 

“ملف المعتقلين” في البالد.
وكان شقيقه قد أطلق خبر اعتقاله على 
حسابه في موقع تويتر قائال إن “قاضيا 
باإلعدام” على  سعوديا أصدر حكما 
الشيخ نمر الذي أدى اعتقاله قبل عامين 

إلى احتجاجات دامية.
الجبران،  النمر، صادق  وأكد محامي 
على حسابه في “تويتر”، ما أورده شقيقه 

قائال إن الشيخ “بدا متماسكا”. 
وكان باب المرافعات في القضية أقفل 
الماضي، حيث  مطلع آب/ أغسطس 
واجه فيها النمر العديد من التهم، منها 
“الخروج على ولي األمر، وإشعال الفتنة 
الطائفية، وحمل السالح في وجه رجال 
األمن، وجلب التدخل الخارجي، ودعم 

التمرد في البحرين”.
 2012 يوليو/تموز  النمر في  واعتقل 
عقب تأييده احتجاجات حاشدة اندلعت في 
فبراير/شباط 2011 في القطيف بالمنطقة 
الشرقية، التي يقطنها كثيرون من األقلية 
الشيعية. وكانت الشرطة قد أطلقت أربعة 
أعيرة نارية في ظروف ملتبسة على أقدام 
النمر أثناء مطاردة لسيارته في منطقة 

القطيف بالمنطقة الشرقية.
ويقول نشطاء إن الشيخ النمر لم يدعم 
السلمية وكان  أبدا سوى االحتجاجات 

يرفض العنف بكافة صوره.
وكان النمر قال في مقابلة لبي بي سي 
إن “زئير الكلمة أقوى في مواجهة أزيز 
اتهم  الماضي  العام  الرصاص”. وفي 
بـ “مساعدة إرهابيين”  النمر  االدعاء 
وأعقب ذلك احتجاجات استمرت عدة 
أيام أسفرت عن مقتل ثالثة أشخاص، 
واستمرت االحتجاجات، من آن آلخر 
 20 أكثر من  قتل  القطيف، حيث  في 
شخصا في أعمال عنف منذ عام 2011.

النظام السورى يكثف من غاراته على 
مواقع للثوار فى الغوطة الشرقية 

 كثف النظام السورى غاراته الجوية 
على مواقع الثوار على أكثر من جبهة، 
ال سيما في ريف العاصمة الذى شهد 
سقوط المزيد من البراميل المتفجرة.

اإلخبارية  “العربية”  قناة  وذكرت   
نفذ  النظام  أن طيران  يوم األربعاء، 
غارات جوية متتالية مركزة وعشوائية 
الغوطة  فى  مجزرتين  عن  أسفرت 
مدينة عربين  فى  إحداهما  الشرقية، 
 150 10أشخاص، وجرح  فيها  قتل 
أما  حالة خطرة،  فى  مدنياً معظمهم 
الغارة الثانية فاستهدفت بلدة عين ترما، 
وأسفرت عن مقتل أكثر من 11مدنياً 

وجرح العشرات.
ومن جانبها أفادت الهيئة العامة للثورة 
تدور  عنيفة  اشتباكات  السورية عن 
بين الثوار وقوات النظام على الجبهة 
الغربية لمدينة المعضمية، مسجلة سقوط 

عشرات القذائف المدفعية على األحياء 
السكنية على مدار الساعة.

بقى حى جوبر فى عين  وفى دمشق 
شن  الحربى  فالطيران  العاصفة، 
غارات جوية متتالية تعدت العشرات 
فيما تستهدف مدفعية الدبابات أطراف 
الحى وسط اشتباكات عنيفة بين الثوار 

وقوات النظام.
وأفاد مركز حماة اإلعالمى بأن الطيران 
الحربى نفذ أكثر من 20 غارة جوية، 
وألقت المروحيات 25 برمياًل متفجراً 

على مدينة مورك بالريف الشمالى.
كما استهدفت قوات النظام بالصواريخ 
مناطق ريف حلب، كالمالح ومحيط 
قرية حندرات، وبرشقات من الرشاشات 
الثقيلة حى الليرمون، وبالمدفعية الثقيلة 
أحياء قاضى عسكر والقاطرجى فى 

مدينة حلب.

 تواجدت بالصدفة خالل ايام عيد 
الشعبية في  االضحي بأحد االحياء 
القاهرة واثناء مروري في الشارع 
تمسك  لالخوان  بمسيرة  فوجئت 
استطع  لم  اناشيد  بالطبول، وتغني 
تفسيرها،أو باألصح لم اسلم لها اذني 
حتي ادقق في معانيها ، اندهشت في 
البداية بأن هناك تواجد لالخوان في 
الشارع يسمح لهم بتنظيم مسيرات 
بعدما غلظ  ،والجوالن في االحياء 
االمن قبضته على تلك المظاهر التي 
المجتمع  تعطيل مسيرة  من شأنها 
،واوقفتني تعليقات المارة فمنهم من 
قال “ الزم يعملوا كدا ما هم اخذوا 
العيدية “ والبعض قال: ” هما بس 
بيفكرونا انهم موجودين “، وآخرين 
قالوا “ خليهم يمشوا هتقابلهم الشرطة 
وهتلمهم” ، وما لفتني انا شخصياً في 
المسيرة ليس النساء الذين تم استغاللهم 
كدروع بشرية للمسيرة ، وال االطفال 
الذين كما يقول المثل   “هيصين في 
كانت  التي  البسطاء  أو  الظيطة”، 
،أو  مأجورين  انهم  تؤكد  وجوههم 
استمدت صوتها من  التي  الطبول 

مظاهر فرحة العيد.  
ما سرق نظري رجل ذو لحية طويلة 
يسير خلف المسيرة أو قد يبعد عنها 
ذيل  في  بكونه  يبالي  وال   ، اقدام 

غير  يكون  قد  الحدث،وان صوته 
مسموع ،أو بالنظرات التي تحاصره ، 
يبدومبتسم ،رافعاً راسه ملوحاً بأصبعه 
بعالمة “رابعة “ وكأنه قد انتصر في 
المعركة ، ومتفاخراً بشعاره كمن يدافع 
عن قوميته ، مستبشراً البركات من 

عمله هذا ،ذو ثواب عظيم.
 هكذا وإلى هذا الحد يعيش االخوان 
انهم  في غيبوبة ،بعكس ما توقعنا 
سواء  المجتمع  في  سيندمجون 
او  فيه  منغرسين  هم  مما  باالفاقه 
االجهزة  خوفاً من مالحقة  اجباراً 
االمنية ، اليزالون  ينتظرون يوم 
عودة مرسي الى كرسيه، وتنبض 
قلوبهم فرحاً كلما ذيع سيط داعش في 
االوساط ،ينتهزون الفرص الشعال 
الفتن الطائفية بين الحين واآلخر ، 
يتلذذون بإثارة الشغب في الجامعات 
،ويلهثون وراء زرع القنابل ويسعدون 
المزيد  الحظ وحصدت  ان حالفهم 
من  الشهداء والمصابين ،ويا حبذا 

إن كانوا من رجال الشرطة .  
في حين ان الواقع الذي ال يطيقون 
تخيله يبرهن ان االمن استرد عافيته 
،وانهم عادوا من جديد للعمل السري 
المصريين  وان   ، االرض  تحت 
هلل  الحمد   “ قول  لسانهم  اليفارق 

على نعمة 30 يونيو “.

 أجل الرئيس االمريكي باراك اوباما 
فجأة رحلة سياسية كان يعتزم القيام بها 
يوم االربعاء ليبقى في البيت االبيض 
لعقد اجتماع على مستوى عال بشأن 

تفشي مرض االيبوال.
اوباما  ان رحلة  االبيض  البيت  وقال 
تأجلت.  وكونتيكت  نيوجيرزي  الى 
وكان يعتزم حضور حدث لجمع تمويل 
للحزب الديمقراطي في يونيون بوالية 
نيوجيرزي وحضور تجمع العادة انتخاب 

حاكم كونتيكت الديمقراطي دان مالوي 
في بريدجبورت في كونتيكت.

وقال المتحدث باسم البيت االبيض جوش 
الرئيس اجتماعا في  ايرنست “سيعقد 
البيت االبيض لفريقه الذي ينسق الرد 

الحكومي على تفشي االيبوال.”
واشار التحرك الى مستوى اعلى من 
القلق في البيت االبيض بعد ظهور تقارير 
عن ثبوت اصابة عاملة رعاية صحية 

أخرى في تكساس بااليبوال.

اوباما يعقد اجتماعا بشأن ايبوال يف 
البيت االبيض ويؤجل رحلة سياسية

أمريكا: أكثر من 20 ضربة جوية ضد 
داعش فى العراق وسوريا 

 أعلنت القيادة المركزية األمريكية أن 
الطائرات الحربية األمريكية واصلت 
هجماتها ضد مواقع تنظيم داعش حيث 
غارات ضد  الطائرات خمس  نفذت 
العراق، و18  فى  اإلرهابى  التنظيم 
أخرى فى سوريا، اليومين الماضيين.
وقال بيان صدر عن القيادة المركزية 
المقاتلة  الطائرات  أن  األمريكية 
الجوية  األمريكية ركزت ضرباتها 
حيث  العراق  فى  بيجى  مدينة  على 
قامت بـ 4 ضربات جوية، كما وجهت 

ضربة أخرى بالقرب من سد الحديثة 
مما أسفر عن تدمير عدد من اآلليات 

التى يمتلكها داعش.
أما فى سوريا تركزت الضربات الجوية 
والطائرات  القاذفات  بها  قامت  التى 
المقاتلة األمريكية على مدينة كوبانى 
الواقعة على الحدود السوربة التركية 
المواقع  تدمير عدد من  إلى  أدى  مما 
القتالية الخاصة بداعش، باالضافة إلى 
16 مبنى كان يحتلهم التنظيم بالمدينة 

حسبما قال البيان.

  بدأت أعمال الدورة 195 للمجلس 
برئاسة  اليونسكو  لمنظمة  التنفيذى 
الدكتور محمد سامح عمرو سفير مصر 
باليونسكو، يوم األربعاء، ومن المقرر 
أن تستمر أعمال هذه الدورة حتى يوم 

الجمعة الموافق 31 أكتوبر الحالى.
وعقدت هيئة المكتب للمجلس التنفيذى 
اجتماع صباح يوم األربعاء، حيث ترأس 
أعمالها سفير مصر باليونسكو، بمشاركة 
ممثلى المجموعات الجغرافية بالمنظمة 
ورؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن 
المجلس حيث تم اعتماد جدول أعمال 
المجلس والجدول الزمنى الجتماعات 
الجلسات العامة للمجلس واللجان الفرعية 

المنبثقة عنه.
الدكتور محمد سامح عمرو  وصرح 

رئيس المجلس التنفيذى بأن الجلسات 
العامة للمجلس سوف تبدأ يوم االثنين 
الجارى  أكتوبر   20 الموافق  القادم 
بمشاركة ممثلى الدول األعضاء بالمجلس 
على مستوى الوزراء وسفراء الدول 
ثمان  وعددهم  باليونسكو  المعتمدين 

وخمسون دولة عضوا بالمجلس.
اجتماعات  تستمر  ان  المقرر  ومن 
يقوم  يومين  لمدة  العامة  الجلسات 
البيانات  بإلقاء  الدول  ممثلو  خاللها 
الوطنية لكل دولة، كما ستقوم المديرة 
العامة للمنظمة إيرينا بوكوفا بعرض 
تقرير عما تم تنفيذه من برامج وأنشطة 
العام  المؤتمر  أقرها  التى  اليونسكو 
األخير للمنظمة، وكذا قرارات المجلس 
التى تم تبينها خالل الدورة السابقة. كما 

ستخصص جلسة خاصة يقوم خاللها 
ممثلو الدول بعرض مقترحاتهم على 
العامة ومناقشتها فيما يخص  المديرة 

األنشطة المستقبلية للمنظمة.
انه  التنفيذى  المجلس  وأضاف رئيس 
الموضوعات  من  عدد  طرح  سيتم 
الهامة للمناقشة خالل أعمال هذه الدورة 
للمجلس، وفى مقدمتها الوضع المالى 
الثقافية  المؤسسات  للمنظمة، ووضع 
برامج  وتنفيذ  العراق،  والتعليمية فى 
فى  ديفوار  الكوت  دولة  فى  المنظمة 
التقدم  النزاع، ومدى  بعد  ما  مرحلة 
المنظمة  عمل  شبكات  إصالح  نحو 

الميدانية بإفريقيا.
كما ستتناول مناقشات المجلس دور منظمة 
اليونسكو للنهوض بموضوعات التعليم 

فى فترة ما بعد عام 2015، ومشاركة 
اليونسكو فى األعمال التحضيرية إلعداد 
خطة التنمية لما بعد عام 2015، وأخيرا 
تقييم دور المنظمة فى اإلطار البرامجى 

واالستراتيجى الجديد لليونسكو.
ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذى 
موضوع حماية التراث العراقى، وتقارير 
المديرة العامة بشأن المؤسسات التعليمية 
والثقافية فى األراضى العربية المحتلة، 
وإعادة بناء وتنمية قطاع غزة، وحالة 
التراث الثقافى بالقدس، وتطبيق قرارات 
اإلبراهيمى  للحرم  بالنسبة  المجلس 
وغيرها من المواقع األثرية الفلسطينية، 
بالنسبة  العامة  المديرة  تقرير  وأخيرا 
لمتابعة اليونسكو للوضع فى جمهورية 
القرم المتمتعة بالحكم الذاتى )أوكرانيا(.

بدء أعمال اجمللس التنفيذى لليونسكو برئاسة مصرية 

في  اليمني  الحراك  جبهة  أمهلت   
الجنوب الحكومة اليمنية في صنعاء 
حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني لسحب 

جنودها وموظفيها من الجنوب.
الشركات  جميع  الجبهة  طالبت  كما 
النفط  استخراج  في  العاملة  األجنبية 
في جنوب اليمن بوقف عملياتها بشكل 
فوري. وجاء ذلك بعدما نظمت الجبهة 
مظاهرات ضخمة للمطالبة باستقالل 

الجنوب خالل اليومين الماضين.
وكان اليمن الجنوبي قد انضم لليمن 
الشمالي في دولة واحدة عام 1990.

وقال بيان للجبهة "دولة اليمن الجنوبية 
عائدة، ولن يتمكن أحد من إيقافنا".

ويتزامن ذلك مع حالة الفوضى التى 
يشهدها شمال اليمن بعد سيطرة الحوثيين 

على العاصمة صنعاء، وسط تراخ من 
قوات الجيش والشرطة.

وجاء في البيان أن الحركة تطالب كل 
شركات النفط بالتوقف فورا عن العمل 
حتى تقوم بتعيين مشرفين تابعين لها 
على عمليات اإلنتاج والتصدير، وتلقي 
العوائد إليداعها في حساب مصرفي 

باسم دولة اليمن الجنوبي.
وأضاف أن العالقات بين دولة "اليمن 
الجنوبي" وشركات النفط في المستقبل 
في  التزامها  بناء على مدى  ستتحدد 

الوقت الحالي.
وتطالب جبهة الحراك الجنوبي - التى 
تشكلت عام 2007 - بانفصال جنوب 

اليمن منذ تشكيلها.

كريى: روسيا تتعاون مع الواليات 
املتحدة حملاربة »داعش« 

 اتفقت الواليات المتحدة وروسيا 
على تبادل المعلومات االستخباراتية 
حول مسلحى تنظيم داعش، والعمل 
معاً لمكافحة خطر اإلرهاب الذى 
يخيم على المنطقة ذلك حسب ما 
أعلنه وزير الخارجية األمريكية، 
مع  اجتماعه  بعد  كيرى،  جون 
نظيره الروسى، سيرجى الفروف 

يوم الثالثاء.
التى  اللغة  الصحيفة  ووصفت 
كان يتحدث بها وزير الخارجية 
بأنها  روسيا  عن  األمريكية 

إلى  حديثه  فى  مشيراً  تصالحية، 
المجاالت التي يمكن للبلدين التعاون 

فيها رغم اختالفاتهما العميقة.
الواليات  استعداد  أن  إلى  وأشارت 
المتحدة وروسيا للعمل معاً في الجبهتين 
ذوبان  على  أول عالمة  بمثابة  يعد 
أشهر  بعد سبعة  الدولتين  بين  الجليد 
في  روسيا  أفعال  بسبب  النزاع  من 

أوكرانيا حسب الصحيفة.
وذكرت واشنطن بوست إنه على الرغم 
من أن روسيا سحبت مؤخراً بعضا من 
القوات من على حدودها مع أوكرانيا، 
العقوبات  يتم رفع  لن  إنه  قال كيري 
االقتصادية الغربية ما لم تسحب روسيا 
وتسمح  الحدود  من  الثقيلة  أسلحتها 
للمراقبين من منظمة األمن والتعاون 
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أشياء 
استفزتين ! 

قضية العامل  
و املصري اجملهـول المرشح  أن يخرج علينا  المعقول  : من غير  أوال    

الرئاسي السابق األستاذ حمدين صباحي ويهدد بأن في حالة
الحكم بالبراءة على الرئيس األسبق حسني مبارك  فأنه 
سيدعو للخروج في مظاهرات ، بل أستفزني أكثر عندما
قارن الرئيس األسبق مبارك الذي أختلفنا أو أتفقنا عليه 
مع الرئيس المعزول محمد مرسي فمبارك الذي أستقل 
طائرته يوما وحارب إسرائيل في حرب أكتوبر 73 وكان 
ممكن أن يقدم حياته من أجل مصر وقتها كان حمدين 
طالباً يتلقى العلم ثم يذهب إلي بيته آمناً، وال أستطيع أن 
أتصور بل من غير المعقول أن يقارن حمدين مبارك 
بالرئيس المعزول محمد مرسي المسجون اآلن على ذمة 

عدة قضايا من بينها قضايا تخابر .!
ثانيا : من غير المعقول أن يخرج علينا كاتب في مثل 

قامة الكاتب عالء األسواني ليلغي كل تاريخه عندما 
صرح بأن ال يوجد ثورات في مصر غير ثورة 25 يناير 

بل أني أرى أن في هذا القول أساءة للشعب المصري
الذي ال أظن أنه خرج في أي ثورة مثل ثورة 30 يونيو 
بمثل هذه األعداد التي تجاوزت 33 مليون مواطن وال 
أدري كيف لم ير الكاتب عالء األسواني شعب مصر وهو 
يزحف إلي الميادين في كل إنحاء مصر يطالب بسقوط 
اإلخوان ونظامهم . لقد أساء عالء األسواني للثقافة برأيه 
هذا التى اثق من أنها اليوم تتبرأ منه ومن أرائه ، عالء 
اليوم  المثقفين  الذي أعتبرناه يوماً من زمرة  األسواني 

أصبح من زمرة الكارهين والمكروهين .
ثالثا : وأكثر ما استفزني هو ذلك الكائن المسمى برجب 
طيب أردوغان وهو الظالم الذي قد جاوز المدى والذي 
استغل وقوفه على منبر األمم المتحدة ليهاجم مصر وقال 
لماذا يتم الصمت على من قام باإلنقالب على الديمقراطية 
المصرية .؟ وواضح جداً أن مشروع الخالفة الذي وعده 
به الرئيس المعزول مرسي قد جعلته يفقد صوابه بعد أن 
رأى ذلك المشروع ينهار أمام عينيه فبات أردوغان يتخبط 
في تصريحاته  والتي جعلته يعبر خطوط الدبلوماسية 
وأدخلته في هوس فكري يسمى “فرنيا خالفة” األمر 

الذي يتطلب التدخل العالجي الفوري .
رابعاً: لبنان الجميلة يستفزني إنها حتى األن بال رئيس 
إذن من يحكمها .. هل هو دولة الرئيس وما أكثرهم ؟ .

ملحوظة : أشكر األخ الخلوق عاطف رفلة الذي أرسل 
إليا أيميل رقيق يقوم فيه بتصحيح معلومة كنت ذكرتها 
في العدد السابق مفادها أن هنري كيسنجر كان وزيراً 
للخارجية في عهد الرئيس جيمي كارتر والصحيح أنه 
كان وزيراً للخارجية في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون 

لذا لزم التنويه واألعتذار .
 

  كلودين كرمة: القاهرة/ الرسالة: 
وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس 
الوزراء، خالل اجتماع مجلس الوزراء، 
تواجد  بضرورة  األربعاء،  اليوم 
الوزراء والمسؤولين بين المواطنين، 
للعمل على حل مشكالتهم، مؤكًدا دور 
المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية 

والقرى في ذلك أيًضا.
 وشدد محلب، على أهمية وجود أداء 
وزارى غير تقليدى يبتعد عن الروتين، 
الخدمات  تغيير منظومة  وضرورة 

الصحية والتعليمية والعمل على رفع كفاءتهما 
بكل السبل، قائاًل: إن أى مسؤول ال يقوم بعمله 
أو أى موظف معوق للعمل سيتم تحويله فوًرا 
للتحقيق، وكذا من يعطل مصالح المواطنين، 

حيث إنه ال أحد فوق الحساب والقانون.
وكلف رئيس الوزراء، وزيرى الصحة والتعليم 
فى  األداء  كفاءة  لرفع  بوضع خطة  العالى 
المستشفيات الحكومية والجامعية، منوًها بأنه 

سيتم توفير التمويل الالزم لذلك.
كما أكد محلب، خالل االجتماع على أنه سيتم 
تأمين العام الجامعى بنجاح، وسيتم بذل قصارى 
الجهد لحماية هذا الوطن من مخاطر اإلرهاب، 
منوًها بأن جميع الجهات الحكومية ستتكاتف 

من أجل تحقيق هذا الهدف.
للتطورات  المجلس  متابعة  ذلك خالل  جاء 
تم  البالد، حيث  بالوضع األمنى فى  الخاصة 

عرض الموقف األمنى فى الجامعات.

 أكدت صحيفة ذي تايمز أوف إسرائيل، أن 
السياسة الخارجية المصرية ساهمت في فرض 
الفترة  العزلة على إسرائيل خالل  المزيد من 
األخيرة، وهو ما بدا واضحا في عدم توجيه 
الدعوة إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر إعمار 
غزة، الذي استضافته القاهرة في الثاني عشر 
أن إسرائيل  بالرغم من  الجاري،  اكتوبر  من 
بعملية  المعنية  اإلقليمية  تعتبر من األطراف 
إعادة إعمار قطاع غزة.وأضافت الصحيفة أن 
التنسيق بين مصر والواليات المتحدة ، ساهم 
بدوره في استبعاد إسرائيل من المشاركة في 

مؤتمر القاهرة، بعد أن رفض وزير الخارجية 
األمريكية جون كيري دعوة إسرائيل، ووفقا لما 
نقلته الصحيفة عن وزير الخارجية المصرية 
فقد رأى كيرى ضرورة عدم  سامح شكري، 
مشاركة إسرائيل في المؤتمر، وقد وافقت مصر 
على إبعاد إسرائيل، إذ تمثل الهدف الرئيسي 
للقاهرة في إتاحة فرصة النجاح للمؤتمر.وتشير 
المشاركة  الدول  ممثلي  تعهد  إلى  الصحيفة 
إعمار  إعادة  لعملية  مليار دوالر   5.4 بتقديم 
غزة، وسيذهب نصف هذا المبلغ لتأهيل قطاع 

اإلسكان بالقطاع.

القوى  منسق  بكر  قال عصام   
الفلسطينية  واإلسالمية  الوطنية 
المسجد  أن  والبيرة  هللا  رام  فى 
األقصى المبارك فى خطر وربما 
ينهار بفعل اإلجراءات والحفريات 
اإلسرائيلية”. وأضاف بكر، “أن 
إسرائيل ترغب فى إخراج القدس 
قادمة  مفاوضات  أى  سياق  من 
من  الواقع  األمر  فرض  وتريد 
خالل مجموعة من الخطوات منها 
تقسيم المسجد األقصى واستمرار 

االستيطانية  الوحدات  مئات  وبناء  الحفريات 
فى ضواحى القدس وداخل البلدة القديمة فيها 
واالستيالء على العقارات العربية واإلسالمية.
وأردف قائال “إننا نطلق اليوم صرخة من هذا 
االعتصام للعالم العربى واإلسالمى بضرورة 
تحمل مسئولياته كاملة فى الدفاع عن المسجد 
والمسيحية،  اإلسالمية  والمقدسات  األقصى 
للضغط  الدولى  المجتمع  إلى  رسالة  موجها 
على إسرائيل لوقف إجراءاتها فى مدينة القدس 
وعمليات االستيطان غير الشرعية التى تمارسها .

وتابع بكر إن “القدس هى بوابة الحرب والسالم 
وال يمكن أن يظل الشعب الفلسطينى مكتوف 
األيدى أمام هذه اإلجراءات اإلسرائيلية وبالتالى 
أيام حاسمة وخطيرة ودقيقة وعلى  أمام  نحن 
الجانب اإلسرائيلى أن يتحمل وحده المسئولية 
إزاء ما تؤول إليه األمور خالل األيام القليلة 

القادمة”.
وأكد بكر أننا أمام منعطف سياسى خطير على 
مستوى المنطقة وهذا من شأنه أن يشعل النيران 

ربما فى هشيم المنطقة المشتعلة أصال، حيث أن 
إسرائيل تريد جر المنطقة إلى حرب دينية الأحد 
يعرف إلى أين ستؤدى وما هى االنعكاسات التى 
ربما نصل إليها على مستوى المنطقة برمتها”.

وقال “إننا ال نريد مؤتمرات ولكننا نريد مخرجات 
حقيقية واضحة تضع األمور فى نطاقها وتضع 
التاريخية  أمام مسئولياتهم  والمسلمين  العرب 
والشعب  األقصى  المسجد  لنصرة  والقومية 
وجود  ضرورة  على  مشددا   .. الفلسطينى 
حماية دولية للشعب الفلسطينى تحت االحتالل 
وضرورة محاكمة دولة االحتالل على الجرائم 

التى ارتكبتها .
الفلسطينية  القوى الوطنية واإلسالمية  وكانت 
فى  دعت  قد  والبيرة”  “رام هللا  محافظة  فى 
وقت سابق لتنظيم وقفة لنصرة مسجد االقصى 
المبارك فى دوار “المنارة” بوسط مدينة “رام 
هللا” استنكارا لإلجراءات اإلسرائيلية فى مدينة 
القدس وعمليات التدنيس واالقتحامات المتواصلة 
من قبل المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد 

األقصى المبارك.

»حملب« يطالب الوزراء واملسؤولني بالتواجد 
بني املواطنني 

صحيفة إسرائيلية: مصر فرضت طوقا من 
العزلة حول تل أبيب 

مسئول فلسطينى:األقصى فى خطر ورمبا ينهار 
بفعل احلفريات اإلسرائيليةأبيب 

»مبارك« يفجر مفاجأة فى أول حوار له منذ 
تنحيه عن احلكم 

  كلودين كرمة: القاهرة/ الرسالة: فى أول 
 11 فى  الحكم  تنحيه عن  منذ  حوار صحفى 
فبراير 2011 تحدث الرئيس األسبق مبارك 
وخرج عن صمته مدليا بتصريحات مهمة حول 
قضايا وملفات عديدة.  وأكد مبارك فى حواره 
بأى تصريحات  يدل  لم  أنه  الوطن  لصحيفة 
صحفية منذ تنحيه عن الحكم وأن كل مانشر له 
قبل ذلك ليس إال تسريبات صوتية فى أحاديثه 
مع أشخاص أو أطباء يشرفون على عالجه.

وأوضح مبارك أن إحدى الصحف نشرت له 
تسجيال صوتيا لمدة دقائق قبل عدة أشهر لم 
هذا  أن  بقوله: علمت  مفاجأة  مفجرا  به  يدل 
أحد  من  فكاهية  دعابة  كان مجرد  التسجيل 

وأنه  تقليد صوتى،  فى  يبرعون  الذين  األشخاص 
أوهم صحفيا شابا بأن المكالمة الهاتفية كانت معى 
شخصيا، وأجاب عن أسئلة الصحفى بصوت شبيه 
لم  الوهمية  العبارات  هذه  نشرت  بصوتى، وحين 
ألننى  الجريدة  وال  الصحفى  مقاضاة  فى  أرغب 

قررت التسامح مع كل من أخطا فى حقى، كما ال 
أقبل أن يحاكم صحفى شاب خدعه أحد األشخاص 
بتقليد صوتى بسبب غضبى من الموقف، وقررت 

التزام الصمت تماما.
وأضاف مبارك: بعد هذه الواقعة قلت لنفسى ) هى 
جت على دى.. ما أنا ياما اتظلمت فى حاجات كتير، 

لقاح كندي مضاد لإليبوال
 أعلنت وزيرة الصحة 
الكندية  الفيديرالية 
قبل  أمبروز”  “رونا 
ظهر يوم اإلثنين 13 
أنه  الجاري   أكتوبر 
اللقاح  اختبار  سيتم 
بي  تجري ل ا كندي  ل ا
لداء اإليبوال  المضاد 
على اإلنسان بصورة 
طوعية . وهي أولى 
الذي  للقاح  التجارب 
تحضيره  استغرق 
بحسب  سنوات  عدة 
الطبيب “غريغوري 
وكالة  مدير  تايلور” 

انتهاء  بعد  ذلك  سيتم  أنه  “نأمل صادقين   : قال  الذي  الكندية  العامة  الصحة 
الكثير من  إنقاذ حياة  في  للمساهمة  اللقاح  استعمال  إلى  االختبارية  التجارب 

البشر والقضاء على هذا الوباء الخطير.
وعلم أنه سيتم في مرحلة أولى اختبار اللقاح على مجموعة صغيرة في الواليات 

المتحدة وقد يتم أيضا في كندا وأوروبا وإفريقيا.
واللقاح يتضمن جزيئات من الفيروس ال الفيروس بأكمله ومن المفترض أن 
تؤدي هذه الجزيئات في الجسم إلى إنتاج مضادات حيوية للقضاء على الداء. 
الالزمة  الجرعة  اللقاح مضرا وتحديد  كان  إذا  ما  تحديد  التجارب  وستسمح 

واآلثار الجانبية.

 اليوم وكل يوم يشهد الوطن العربي المفاجآت التي 
2003   العام الذي شهد  توالت عليه منذ بداية عام 
سقوط بغداد على يد االحتالل األمريكي و حلفائه و 
أيضاً مع بداية عصر الثورات والمطالبة بالحريات 

الذي أطلقوا عليه ) الربيع العربي ( .
 من منا كان يتوقع هروب رئيس دولة عربية وخلع 
آخر ومقتل رئيس ثالث ،و إقامة مصالحة لتسليم السلطة 

مع رئيس آخر .
بدكتاتوريي  هم  رؤساء دول عربية ولكنهم وصفوا 
النهايات  السلطة  وتنوعت  الحديث جمعتهم  العصر 
ولكن عندما نصل إلى سوريا نجد الغموض يلتف حول 
بأسره والتي  العالم  بال  التي شغلت  السورية  األزمة 
يتخذوا  لكي  األمن مرات عدة  اجتمع مجلس  ألجلها 
اجتمع  كما   ، األزمة وفشلوا  إنهاء  بشأن  قراراً  فيها 
رؤساء أعظم دول العالم من الحلفاء واألنداد وجمعتهم 
اجتماعات منها  سرية ومنها علنية تطورت األمور من 
مسيرات و مظاهرات تطالب ببعض اإلصالحات  إلى 
حرب داخلية و هنا ال يمكننا أن نجزم أنها أهلية و ذلك 
ألن المسلحين هبوا من كل صوب و أمة و اجتمعوا 
في  األرض السورية ليحاربوا  جيش الوطن " الجيش 
العربي السوري" وتبادلوا االتهامات في قتل المدنيين ثم  
انتقلوا إلى تشكيل ائتالفات عديدة  قررت الصعود على 
أكتاف  الشعب و كأنهم  ممثلين عنه وهم في الحقيقة 
يريدون زيادة أرصدتهم البنكية و إعطاء الوعود لدول 
حليفة  بأن تتقاسم معهم المكاسب بعد إسقاط النظام  ، 
فحولوا من على األرض من المتظاهرين إلى  تشكيالت 
ثم أصبحت إسالمية   أكثر  يدفع  تتبع كل من  مسلحة  
مقنعة لتحقق  حلم كل من اجتمعوا على أرضنا الغالية 
الجنة  الدولة اإلسالمية وأرادوا  أرادوا تحقيق  سوريا 
عبر تفخيخ وتفجير المدنيين وما جمعهم هو حب المال 
لها لكي يرضوا  فتاوى ال حقيقة  لذلك  فأفتوا  والنساء 
هواهم ، جاؤوا من كل أصقاع األرض تحت مسمى 
الجهاد لمناصرة الشعب السوري فإذا بالشعب السوري 
وتسبى  ويشترى  ويباع  ويذبح  ويهجر ويسرق  يهان 
بناته، أصبح كل سوري اسمه الجئ أو نازح وأصبح 
فكانت  الحرية  أرادوا  الكرامة واألمان  السوري  حلم 
سبباً لنزوح الماليين وقتل اآلالف  و ليومنا هذا و حتى 
وصوالً إلى الغد سيبقى المصير مجهوالً لكن النهاية لم 
تقترب بعد هذا ما يعرفه كل سوري يعيش على أرضها 
أو يحلم بالعودة إليها فهو الشاهد األكبر على الحدث .

بقلم: هديل مشلح 

أدنى   ،6,8% البطالة إىل  كندا: تراجع 
مستوى منذ 6 سنوات

 تراجع معدل البطالة في كندا الشهر الفائت بنسبة %0,2 مقارنة بما كان عليه 
في آب )أغسطس( الفائت ليبلغ %6,8، أدنى مستوى له منذ كانون األول )ديسمبر( 
2008 ، وفق ما أفادت به يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري وكالة اإلحصاء الكندية.
وأوجدت سوق العمل في البالد 74100 وظيفة جديدة في محصلة صافية الشهر 
الفائت، أي أكثر بأربعة أضعاف تقريباً من الـ20 ألف وظيفة جديدة التي توقعها 
الكندية هو أن هذه  العمل  بالنسبة لسوق  الخبر  إيجابية  الخبراء. وما يزيد من 
الوظائف الجديدة هي في غالبيتها الساحقة - أكثر من 69 ألفاً منها - بدوام كامل.

والقطاعات التي حظيت بحصة األسد من الوظائف الجديدة هي البناء والموارد 
الطبيعية وخدمات الغذاء واإليواء والخدمات الصحية.

وسجلت سوق العمل ارتفاعاً في الوظائف الجديدة لدى الجنسين من الفئة العمرية 
15 – 24 سنة ولدى النساء من الفئة العمرية 25 – 54 سنة. وارتفع عدد موظفي 
القطاع الخاص فيما تراجع عدد العمال المستقلين الذين يعملون لحسابهم الخاص.
وعلى صعيد المقاطعات ُسجلت معظم الوظائف الجديدة في كبراها، أونتاريو، 
وفي ألبرتا الغنية بالنفط في غرب كندا ولدى جارتها الشرقية، ساسكاتشيوان، 

وفي مقاطعة نيوفاوندالند والبرادور في أقصى شرق البالد.
ومع األرقام الصادرة ذلك اليوم تكون سوق العمل في كل كندا قد أوجدت 150 ألف 
وظيفة جديدة في محصلة صافية خالل فترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت.

تراجع أسعار النفط: مضاعفات على املقاطعات 
النفطّية الكندّية

النفط   أسعار  تراجع  يترك  أن  مونتريال  تقرير صادر عن مصرف  توّقع   
البرتا  للنفط وهي  المنتجة  الكنديّة  المقاطعات  اقتصاد  مضاعفات سلبيّة على 

وسسكتشوان ونيوفاوندالند والبرادور.
ويقول الخبير االقتصادي  في المصرف “روبرت كافيتشيش” إن تراجع أسعار 
تعّول في  التي  المقاطعات  لهذه  الدوالرات  بمليارات  إلى خسائر  يؤّدي  النفط 

موازناتها على أسعار أكثر ارتفاعا.
وتعّول البرتا في موازنتها على سعر بحدود 97 دوالرا لبرميل النفط وسسكتشوان 
على سعر بحدود 100 دوالر فيما تعّول مقاطعة نيوفاوندالند والبرادور على 

سعر يقارب 105 دوالرات.
وكانت األسعار مرتفعة منذ بداية السنة الحاليّة. وثّمة محاذير في حال تراجعت 

أو بقيت على مستوياتها الحاليّة.
بالمقابل،  فإن تراجع سعر صرف الدوالر الكندي يعّزز قطاع الصادرات الكنديّة 

وال سيّما في مقاطعتي اونتاريو وكيبيك.

القّوات الكندّية: 
خصخصة قطاع الصّحة العقلّية

جزيرة الربنس ادوارد: 
بطاطس بقطع معدنّية

كندا: ال مالحقة للدول 
أمام القضاء املدني

 رفضت محكمة كندا العليا طلب نجل 
الصحافية الكندية اإليرانية زهرة كاظمي 
بالسماح له بمالحقة السلطات اإليرانية 
أمام القضاء الكندي بتهمة تعذيب والدته 

وقتلها في أحد السجون اإليرانية.
نجل زهرة  هاشمي،  ستيفان  ويعتبر 
المتعلق  الكندي  القانون  أن  الكاظمي، 
ألنه  دستوري  غير  الدول  بحصانة 
المعاملة  التعذيب وسوء  يمنع ضحايا 
في الخارج من تحصيل حقوقهم. كما 
أن محاميه أشاروا إلى  شرعة األمم 
المتحدة لمكافحة التعذيب معتبرين أن 
من واجب كندا التي وقعت عليها ، أن 

تضمن للضحايا حق المالحقة.
لكن القرار الذي أصدرته يوم الجمعة 
10 أكتوبر الجاري المحكمة العليا بغالبية 
ستة من قضاتها من أصل سبعة اعتبر 
أن القانون الكندي بشأن حصانة الدول 
التعذيب  بتهمة  الدول  يستثني مالحقة 

أمام المحاكم المدنية.
تجدر اإلشارة إلى أن المصورة الصحافية 
الكندية اإليرانية زهرة الكاظمي قتلت 
عام 2003 في أحد السجون اإليرانية 
بعد اعتقالها بسبب التقاطها صورا في 

محيط السجن.

بلدية مونرتيال: 
تشدد مع اإلطفائيني

في  اإلطفاء  إدارة خدمات  أعلنت   
مونتريال تعليق رئيس نقابة اإلطفائيين 
لمدة ستة  العمل  مارتان عن  رونالد 
اشهر وذلك في إطار التحقيق اإلداري 
في أعقاب أعمال الشغب التي قام بها 
إطفائيون داخل قاعة اجتماعات بلدية 
مونتريال في منتصف آب – أغسطس 
إعادة  قرار  بمشروع  تنديدا  الماضي 

تنظيم قوانين التقاعد.
وتجمع عشرات اإلطفائيين أمام المبنى 
البلدي دعما لرئيس نقابتهم الذي أكد أنه 
ما زال يحتفظ بعمله النقابي وال يستبعد 
مطالب  لتحقيق  تحرك ضاغط  أي 

اإلطفائيين.
وكان رئيس اللجنة التنفيذية في بلدية 
ديروشي صرف من  بيار  مونتريال 
الخدمة ستة إطفائيين منتصف الشهر 
بتعليق عمل  الفائت واصدر عقوبات 
سبعة وخمسين موظفا بلديا آخر لفترات 

تتراوح بين األسبوع والستة أشهر.

بـ20%  الكهرباء  كيبيك: ختفيض سعر 
لتشجيع االستثمار الصناعي

الطاقة  الفائض من  تنوي استخدام  إنها  الكندية  قالت حكومة مقاطعة كيبيك   
الكهربائية لديها من أجل تقديم تخفيض بنسبة %20 على سعر الكهرباء لتشجيع 

االستثمارات في القطاع الصناعي.
ويقول وزير الطاقة والموارد الطبيعية في حكومة كيبيك الليبرالية، بيار أركان، 
إن تباطؤ الحركة االقتصادية في قطاع صناعة الورق والزيادة في كمية الطاقة 
لذا، قررت  الكهربائية.  الطاقة  فائض من  إيجاد  المولدة ساهما في  الكهربائية 
الحكومة استخدام هذا الفائض لجذب شركات جديدة ولتشجيع شركات موجودة 
على تنمية نفسها من خالل توفير طاقة كهربائية لها بسعر أدنى من السعر الحالي.
وفي هذا السياق ستقوم "هيدرو كيبيك" )Hydro-Québec(، شركة الكهرباء 
العامة في مقاطعة كيبيك، برفع مشروع إلى وكالة الطاقة في المقاطعة تطلب 
بموجبه وضع تعريفة جديدة للكهرباء لالستهالكات الجديدة التي تبلغ ميجاواط 
وما فوق Un mégawatt et plus . وتتضمن التعريفة الجديدة تخفيضاً بنسبة 

%20 عن التعرفة الحالية ولمدة 10 سنوات.

بلدّية ساجين: “قضّية الصالة” أمام حمكمة 
كندا العليا

 نظرت محكمة كندا العليا يوم الثالثاء 14 أكتوبر الجاري في قضيّة رفعتها 
الحركة العلمانيّة الكيبيكيّة تعترض فيها على تالوة الصالة لدى افتتاح جلسات 

. l'hôtel de ville de Saguenay  المجلس البلدي في مدينة ساجني
المواطن من  2006 شكوى رفعها  تلّقت عام  قد  االنسان  لجنة حقوق  وكانت 
ساجني "آالن سيمونو" يطالب فيها عمدة المدينة "جان ترامبلي" بالتوّقف عن 

تالوة الصالة في مستهّل جلسات المجلس البلدي.
ولكّن العمدة استأنف القرار وواصل ممارسته كالعادة بعد أن ربح قضيّته.

ويقول "جان ترامبلي" إنه يريد حماية حّقه في التعبير عن إيمانه علنا وحماية 
الثقافة الكيبيكيّة التي ترتكز إلى حّد بعيد في األساس على الكاثوليكيّة حسب قوله.
واعتبر العمدة أن خسارة القضيّة من شأنها أن تقضي على جزء مهّم من ثقافة كيبيك.

ومن المتوّقع أن يصدر الحكم النهائي في القضيّة العام المقبل 2015.

السيارات  عمالق صناعة  أعلن   
األميركي "فورد" عزمه توظيف ألف 
عامل إضافي في مصنعه لتجميع السيارات 
الواقعة في   Oakville في "أوكفيل" 

جنوب غرب تورونتو الكبرى.
واختارت شركة "فورد" مصنعها في 
"أوكفيل" لتجميع الجيل الجديد من سيارتها 
من طراز "إدج" )Edge( الذي سينزل 

إلى األسواق العام المقبل.
بعد  الخطوة  ويأتي اإلعالن عن هذه 
مرور نحو سنة على تعهد "فورد" ضخ 
700 مليون دوالر لتحديث مصنعها في 
"أوكفيل". ويشمل هذا المبلغ 142 مليون 

دوالر مقدمة من الحكومة الفدرالية وحكومة 

أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية والتي 
تتركز فيها صناعة السيارات في البالد.
 )Unifor( "نقابة "يونيفور وأعربت 
التي تضم 300 ألف عامل عن ارتياحها 
تراجع  إلى  التي عزتها  الخطوة  لهذه 
قيمة الدوالر الكندي. لكن محلل شؤون 

السيارات، فيليب ْكراْو، عزا توظيف 
ألف عامل جديد إلى أن "قطاع صناعة 
السيارات، بصورة عامة، يشهد إعادة 

انطالق موفقة".
ويرفع توظيف ألف عامل إضافي في 
مصنع "أوكفيل" عدد العمال اإلجمالي 
فيه إلى أكثر من أربعة آالف. ولـ"فورد" 
أيضاً مصنع في "ويندزور" القريبة يعمل 

فيه نحو من ألفْي عامل.

العليا في قضيّة   تنظر محكمة كندا 
الموت الرحيم ومساعدة المريض على 
وضع حّد لحياته وسط تجاذب في مواقف 

الكنديين والمقاطعات من المسألة.
ويأتي البحث في الموت الرحيم  بعد 21 
عاما على قضيّة المواطنة الكنديّة سو 
رودريغيز من مقاطعة بريتيش كولومبيا 
التي طالبت عام 1993  بحق الحصول 
على مساعدة طبيّة لوضع حّد لحياتها بعد 
إصابتها بداء التصلّب الجانبي الضموري 

المعروف بمرض لو غيريغ .
العليا في  وصّوت قضاة محكمة كندا 
بخمسة أصوات  برفض طلبها  حينه 
مقابل أربعة، ولكنّها وضعت حّدا لحياتها 
بمساعدة طبيب لم يتم الكشف عن هويّته.
وكانت سيّدتان في بريتيش كولومبيا قد 

الحصول على  طالبتا بحق 
مساعدة لوضع حّد لحياتهما 
وتوفيّت  المرض.  بسبب 
إحداهما ، غلوريا تايلور قبل 
سنتين نتيجة إصابتها بمرض 

لوغيريغ.
وقد رفع اتحاد الحريّات المدنيّة 
في بريتيش كولومبيا القضيّة 

أمام محكمة كندا العليا.
ويرى المدافعون عن الموت 
الحقوق  بأن شرعة  الرحيم 
والحريّات الكنديّة لها األسبقيّة 
الذي  الجنائي  القانون  على 
يعاقب كّل من يساعد مريض 
المتقّدم  المرض  في حاالت 

على وضع حّد لحياته.
ويراهنون كثيرا على التغيير الحاصل في 
المجتمع الكندي منذ عقدين من الزمن.

 عمدت الحكومة الكنديّة إلى خصخصة 
جزء كبير من الخدمات الصحيّة التي 
10 سنوات،  منذ  للعسكريين  تقّدمها 
وبصورة خاّصة خدمات الصّحة العقليّة، 
حيث ينتمي 50 بالمئة من أخصائيّي 
الذين  النفسانيين  لنفس واألطباء  علم 
يعالجون الجنود إلى القطاع الخاص.

ولم تصدر بعد أي دراسات حول مدى 
فعاليّة الخصخصة مقارنة باألموال التي 

تنفقها الحكومة في هذا القطاع.
التي  الدفاع  لمعلومات وزارة  ووفقا 

حصل عليها راديو كندا، فإن 55 بالمئة 
ينتمون  العقليّة  الصّحة  من أخصائيّي 

إلى القطاع الخاص.
بالمئة   42 إلى  قليال  النسبة  وتتراجع 
للعاملين االجتماعيين ومستشاري اإلدمان 
على المخّدرات والممّرضات العامالت 

في قطاع الصّحة العقليّة.
المحافظين  ورصدت حكومة حزب 
مليون   11,4 هاربر  ستيفن  برئاسة 
للصّحة  السنة  هذه  إضافي  دوالر 

العقليّة للجنود.

أونتاريو: “فورد” توظف ألف عامل إضايف يف مصنع “أوكفيل”

املوت الرحيم: حمكمة كندا العليا تنظر يف القضّية

 تلّقت الشرطة الكنديّة الفدراليّة في مقاطعة 
جزيرة البرنس ادوارد في شرق البالد 3 
شكاوى جديدة من مواطنين عثروا على 

قطع معدنيّة في حبّات بطاطس.
وقد وقعت الحادثة األولى في مقاطعة نوفا 
اكتوبر  األول  تشرين   11 يوم  سكوشيا 
الجاري وتلتها حادثة في مقاطعة نيوفاوندالند 
والبرادور في الثالث عشر منه  وثالثة يوم 
الثالثاء. وتّم العثور على قطع معدنيّة في 
أكياس كان من  حبات بطاطس معبّأة في 

المتوّقع استعادتها من األسواق. 
لينكليتير صاحب مزارع  ووّجه  جاري 
لينكليتير  في جزيرة البرنس ادوارد رسالة 
إلى سي بي سي هيئة اإلذاعة الكنديّة أعرب 

فيها عن قلقه من الوضع.
وأشار إلى أنه ال يرغب في إعطاء مقابالت 
لوسائل اإلعالم ألن الشرطة تجري تحقيقا 

في تلك الحوادث.
وكانت الوكالة الكنديّة للرقابة على األغذية 
قد استعادت أكياس بطاطس تنتجها المزرعة 
المذكورة وبيعت نهاية شهر أيلول سبتمبر 
الفائت بعد العثور على قطع معدنيّة داخل 

بعض حبّات البطاطس.
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القوي هو الذي يجعل من اليأس أمل ومن الفشل نجاح
كن عظيماً في أفعالك كما أنت عظيم في أفكارك 
الحب الصادق دائماً كالشمس الساطعة الكل يراه

ال تحكي عن الخيانة فالكلمات نفسها عاجزة عن وصفها
الزواج هو قصة حب بدأت ، عبقري هو من يجعلها تستمر 

بعض الرجال والنساء يتزوجون لمجرد حب األستطالع
العقل والحب خطان ال يلتقيان 

ال يوجد جنة إال وتجد الشيطان يحوم حولها 
أقسى حب وأجمل حب هو الذي ال أمل فيه .. ) أنيس منصور (

عنه  لكانوا  يوماً  حبي  عن  النجوم  سألتي  لو   : كلماتي  من 
يفتنون .. فكم من شكاٍو لهم أرسلتها لعلهم عن بريقهم

أفراٍح  بين  ما  عشتها  قصة  محبوبتي  يا  فحبك   .. يضربون 
وشجون .. باألمس كان حبك جنة كل ما فيها عشاق

عشاق  أحرق  كما  يحرقني  جحيماً  صار  واليوم   .. حالمون 
سابقون .

بقلم : شريف رفعت

الغـائب احلـاضر

عبـاس حممـود العقـاد .. سرية ومسرية   عزيزي القارئ نتشرف ونسعد 
بأن نعلن لك أنه وبدءاً من هذا العدد 
سوف نتناول حياة وأعمال العديد 
من الصحفيين والكتاب والشعراء 
القدامى من المبدعين الذين تربعوا 
على عرش الكلمة واإلبداع أثناء 
وجودهم بيننا أو بعد رحيلهم عنا.
العمل  هذا  خالل  من  نسهم  علنا 
في إعادة الفكر الثقافي التنويري 

الصحيح إلى مساره الحقيقي ومكانته الطبيعية في إرثاء قواعد التنوير 
المدعيين  التي غابت عن عمد بظهور بعض من  الحقيقية  والمعرفة 
والمتسلقين للثقافة والفكر فأفسدت الفكر وأتلفت الذوق الثقافي العام 

للوطن والمواطن العربي من المحيط إلى الخليج !

باب خطرات القلم

شعر:  د. مها يحيى الذهبي

اشراف: رئيس التحرير

يوسف زمكحل  همسـات

نافذتها   دخلت حجرتي و نظرت من 
التي تطل على الشارع الرئيسي منتظرا 
رجوعه، تماما مثلما فعلت آالف المرات 
من قبل، داعيا هللا، يحدوني األمل و 

يسحقني واقع الغياب القاسي. 
أقبلت سيارة أجرة، وقفت أمام المنزل و 
نزل منها، عاد، عاد بعد طول انتظار، 
بقامته  انتظار قاٍس ال آدمي،هو  طول 
الذي  الفارعة و شعره األسود الالمع 
يصل إلى كتفيه و ذقنه الخفيفة التي تشي 
بسنواته البضع و عشرين، تبادل بعض 
الكلمات مع السائق ـ رغم أني لم أسمعها 
من خلف زجاج النافذة ـ إال أنه واضح 
أنها دعابة مرحة منه  ابتسامتيهما  من 
الجيران  أبناء  للسائق، شاهده األطفال 
فالتفوا حوله مهللين، صاح بهم مداعبا كما 
كان يفعل في أيام مضت، حمل أصغرهم 

ذا األربع سنوات و قذفه عاليا في الهواء 
ثم التقطه و وضعه أرضا، وسط صياح 

و صخب الجميع. 
هو أخيرا هنا، أسرعت بفتح باب المنزل، 
ابتسمت له مرحبا، يجب أن أخفي انفعاالتي 
الغالبة و أحاسيسي المنهكة و أال أعاتبه 
فهو يكره هذه األشياء، تمنيت أن أحتضنه و 
أقبله لكني امتنعت فهو يكره أيضا مظاهر 
المشاعر الفياضة و العواطف الجياشة، 
تالمست قبضتانا المضمومتان في السالم 
الشبابي الذي يفضله هو كما لو كنت واحدا 
من أصدقائه، جلس أمامي، أخذت أتأمله، 
سألته عن حاله، أجاب بدون مباالةـ  كأنه 
لم يغادر المنزل سوى لسويعات قليلةـ  إن 
أحواله عادية، أحواله جيدة، نظرت لعينيه 
الواسعتين العسليتين، يحاول أن يتجنب 
لقاءهما بعيني، تملكني الشجن، هل أقوم 

إليه و احتضنه و أقبله رغما عنه، كان 
الموقف أقسى من أن أحتمله، كنت أظن 
التحكم في مشاعري و  قادر على  أنني 
أنني أضعف مما ظننت،  لكن ثبت لي 
غادرت الحجرة سريعا، ذهبت لحجرتي 
و بكيت، انتحبت كما لم أنتحب في حياتي، 
بعد برهة، غسلت وجهي و جاهدت حتى 
تحكمت في مشاعري و عدت إليه، وددت 
أن أسأله أن يحكي لي كل ما حدث له منذ 
أن غادرنا، لكني شعرت أن ذلك قد يضايقه، 
تافهة  أتحدث معه في مواضيع  فأخذت 
مختلفة، كتعبير بائس عن حبي سألته إن 
كان جوعاًنا و يرغب في أن أُعُد له شيئا 
يأكله، أجاب بالنفي، الحظت ارتعاشة يده 
بطريقة مستمرة، يحاول إخفاء الرعشة، 
ترى ماذا حدث له؟ هل هي إصابة في 
ذراعه يخفيها تحت مالبسه؟ هل عانى 

الرعشة؟  لهذه  أثناء بعاده أدت  ويالت 
أهي انعكاس نفسي لما عانى منه؟ حاولت 
أال أركز بصري على يده المرتعشة كي 
ال أضايقه، نظرت لوجهه الوسيم و مر 
بخاطري شريط حياته من يوم والدته و 
حتى اختفائه بال وداع، مر بخاطري أيضا 
ـ كأنه شريط سينيمائي حزين ـ لوعتي و 
ألمي أيام البعاد الطويلة، لهفتي و توجسي 
عند كل رنين للهاتف، ألهذا نصف أبناءنا 
بأنهم “ضنانا” ؟ أألنهم مصدر الضنى الذي 
نحمله و نسير به مشوار حياتنا؟ عاودتني 
الشجون مرة أخرى، غادرته و توجهت 
التي تطل  نافذتها  لحجرتي، نظرت من 
على الشارع الرئيسي، منتظرا رجوعه، 
تماما مثلما فعلت آالف المرات من قبل، 
داعيا هللا، يحدوني األمل ويسحقني واقع 

الغياب القاسي.

ُمعلَّقاٌت غابرة

شعر: ليلى كوركيس

أنت الرابح

أمك أمى مش أمك!

 بقية العدد الماضي
شعره

لو صدق العقاد في صنوف العلم مرة فهو صادق 
ألف مرة إذا ما كان الموضوع المثار خاصاً باللغة 
العربية وآدابها لقد كتب العقاد تسعة دواوين بين 

1916 و1950]6[.
في عام 1934 نظم العقاد

للعال والفدا قد رفعنا العلم 
في عنان السماء

حي مهد الهدى حي أرض الهرم 
حي أم البقاء

مصر أم البناة كم بنت للبنين 
من عريق الجدود

من يهبها الحياة أمة الخالدين 
وهبته الخلود

كل غال يهون فارخصي يا نفوس 
وهبته الخلود

فليكن ما يكون إن رفعنا الرؤوس 
ولتعيش يا وطن
ولتعيش يا وطن

وعلى إثر هذا النشيد اجتمع طائفة من كبار أدباء 
مصر ومفكريها وأقاموا له حفل تكريم في مسرح 
حديقة األزبكية، حضرها جمهور كبير من األعالم 
والوزراء، وكان في مقدمة المتكلمين الدكتور 
طه حسين فألقى خطبة التي تهكم فيها من شعر 
العقاد فقال فيها: » تسألونني لماذا أومن بالعقاد 
في الشعر الحديث وأومن به وحده، وجوابي يسير 
جدا، لماذا؟ ألنني أجد عند العقاد ماال أجده عند 
غيره من الشعراء... ألني حين أسمع شعر العقاد 
أو حين أخلوا إلى شعر العقاد فإنما أسمع نفسي 
وأخلو إلى نفسي. وحين اسمع شعر العقاد إنما 
اسمع الحياة المصرية الحديثة وأتبين المستقبل 
الرائع لألدب العربي الحديث « ثم يشيد بقصائده 
وال سيما قصيدة ترجمة شيطان التي يقول إنه 
لم يقرأ مثلها لشاعر في أوروبا القديمة وأوربا 

الحديثة. ثم قال في النهاية: » ضعوا لواء الشعر 
في يد العقاد وقولوا لألدباء والشعراء أسرعوا 

واستظلوا بهذا اللواء فقد رفعه لكم صاحبه «
من قول جابر عصفور عن العقاد: » فهو لم يكن 
من شعراء الوجدان الذين يؤمنون بأن الشعر تدفق 
تلقائي لالنفعاالت... بل هو واحد من األدباء الذين 
يكتبوه، ولذلك  يكتبون، وقبل أن  فيما  يفكرون 
كانت كتاباته األدبية “فيض العقول”... وكانت 

قصائده عمال عقالنيا صارما في بنائها 
الوجدان وال يطلق سراحه  الذي يكبح 
ليفيض على اللغة بال ضابط أو إحكام، 
وكانت صفة الفيلسوف فيه ممتزجة بصفة 
ينفعل،  الشاعر، فهو مبدع يفكر حين 
لفكره، وهو  انفعاله موضوعا  ويجعل 
يشعر بفكره ويجعل من شعره ميدانا 
للتأمل والتفكير في الحياة واألحياء. «.

ويقول زكي نجيب محمود في وصف 
شعر العقاد: » إن شعر العقاد هو البصر 
الموحي إلى البصيرة، والحس المحرك 
لقوة الخيال، والمحدود الذي ينتهي إلى الال 
محدود، هذا هو شعر العقاد وهو الشعر 
العظيم كائنا من كان كاتبه... من حيث 
الشكل، شعر العقاد أقرب شيء إلى فن 

العمارة والنحت، فالقصيدة الكبرى من قصائده 
أقرب إلى هرم الجيزة أو معبدالكرنك منها إلى 
الزهرة أو جدول الماء، وتلك صفة الفن المصري 
الخالدة، فلو عرفت أن مصر قد تميزت في عالم 
بالنحت والعمارة  التاريخ  الفن طوال عصور 
عرفت أن في شعر العقاد الصلب القوي المتين 
جانبا يتصل اتصاال مباشرا بجذور الفن األصيل 

في مصر. «
مؤلفاته

منذ تعطلت جريدة الضياء في 1936 وكان فيها 
مديرا سياسيا انصرف جهده األكبر إلى التأليف 
والتحرير في المجالت فكانت أخصب فترة إنتاجا 

فقد ألف فيها 75 كتابا من أصل نحو 100 كتاب 
ونيف ألفها. هذا عدا نحو 15 ألف مقال أو تزيد 

مما يمأل مئات الكتب األخرى.
من مؤلفات العقاد المؤرخة ]8[

أصدرت دار الهالل للعقاد أول كتبه الخالصة 
اليومية )1912(

والشذور واإلنسان الثاني )1913(
ساعات بين الكتب )1914(

خرج أول دواوينه يقظة الصباح )1916( وقد 
احتوى الديوان على قصائد عديدة منها »فينوس 
على جثة أدونيس« وهي مترجمة عن شكسبير 
وقصيدة »الشاعر األعمى« و»العقاب الهرم« 
و»خمارويه وحارسه« و»رثاء أخ« و»ترجمة 

لقصيدة الوداع« للشاعر االسكتلندي برنز.
ديوان وهج الظهيرة )1917(

ديوان أشباح األصيل )1921(
الديوان في النقد واألدب، باالشتراك مع إبراهيم 
عبدالقادر المازني، وقد خصص لنقد أعالم الجيل 
األدبي السابق عليهما مثل شوقي والمنفلوطي 

والرافعي )1921(

الحكم المطلق في القرن العشرين )1928(، كانت 
مصر في ذلك الوقت امتحنت بالحكم الدكتاتوري، 
وكان موسوليني قد ظهر في إيطاليا، فألف كتابه 
هذا وحمل فيه على هذا الحكم االستبدادي حملة 
شعواء وأبان فساده. ثم أصدر كتابه اليد القوية 

في مصر )1928(
ديوان أشجان الليل )1928(

الفصول، مجمع األحياء )1929(
ديوان هدية الكروان )1933(

سعد زغلول )1936(
ديوان عابر سبيل، شعراء مصر وبيانهم 
في الجيل الماضي، إضافة على ساعات 

بين الكتب وإعادة طبعه )1937(
بعد خروجه من السجن ببضعة أعوام 
كتب لمجلة “كل شيء” في “حياة السجن” 
عدة مقاالت جمعها في كتاب بعنوان في 

عالم السدود والقيود )1937(
سارة )1938(، سلسلة مقاالت بعنوان 
“مواقف في الحب” كتبها لمجلة الدنيا 
الصادرة عن دار الهالل، والتي جمعها 

فيما بعد في هذا الكتاب.
رجعة أبي العالء )1939(

بين الكتب والناس )1952(
هتلر في الميزان، النازية واألديان )1940(

أبو نواس
عبقريات ، عبقرية محمد، عبقرية عمر )1941(

ديوان العقاد
ديوان وحي األربعين وديوان أعاصير مغرب 

)1942(
الصديقة بنت الصديق، دراسة عن عمر بن أبي 

ربيعة )1943(
ابن الرومي حياته من شعره

أدبية عن جميل  العاص، دراسة  عمرو بن 
وبثينة )1944(

هذه الشجرة، الحسين بن علي، بالل بن رباح، 

داعي السماء، عبقرية خالد بن الوليد، فرنسيس 
باكون، عرائس وشياطين، في بيتي )1945(

العرب في الحضارة األوربية  أثر  ابن سينا، 
)1946(

هللا، الفلسفة القرآنية )1947(
غاندي، عقائد المفكرين )1948(

عبقرية اإلمام )1949(
عاهل جزيرة العرب / الملك عبدالعزيز

ديوان بعد األعاصير، برناردشو، فالسفة الحكم، 
عبقرية الصديق )1950(

الديمقراطية في اإلسالم، ضرب اإلسكندرية في 
11 يولية، محمد علي جناح، سن ياتسن، بين 

الكتب والناس )1952(
عبقرية المسيح، إبراهيم أبو األنبياء، أبو نواس 

)1953(
عثمان بن عفان، ألوان من القصة القصيرة في 
العشرين  القرن  األدب األمريكي، اإلسالم في 

)1954(
الشيوعية واإلنسانية،  المحمدية،  البعثة  طوالع 

الصهيونية العالمية، إبليس )1955(
معاوية في الميزان، جحا الضاحك المضحك، 

الشيوعية والوجودية )1956(
بنجامين فرانكلين، اإلسالم واالستعمار، ال 
شيوعية وال استعمار، حقائق اإلسالم وأباطيل 

خصومه )1957(
التعريف بشكسبير )1958(

المرأة في  العشرين، ما كان وسيكون،  القرن 
القرآن، عبد الرحمن الكواكبي )1959(

الثقافة العربية أسبق من الثقافة اليونانية والعبرية، 
شاعر أندلسي وجائزة عالمية )1960(

اإلنسان في القرآن، الشيخ محمد عبده )1961(
التفكير فريضة إسالمية )1962(

أشتات مجتمعات في اللغة واألدب )1963(
جوائز األدب العالمية )1964

شـعاع

فريد زمكحل

وب���ص���ي���ص األم�����ل ي���ب���رز ل���ي���ف���رد ج��ن��اح��ي��ه

وع���ب���ٌد ُي��ش��م��ر ل��ل��وض��وء وص����الة رك��ع��ت��ي��ه 

جانبيه  م��س��اري  ف��ي  تغلى  اليقظة  س��ب��ات  م��ع 

جفنيه ح��ول  يحوم  غلياًل  ليرضي  يتماسك  وال 

عينيه بأم  النهار  بعده  يوافي  ليل سهرته  طال  فإن 

كفيه يلون  ال��دم��وع  وتفل  الحيرة  رذاذ  ينشر 

سفرتيه ف��ي  اإلن��س��ان  حياة  تملئ  الحفر  عمق 

بقبضتيه ف��ح��واه��ا  ل��ن��ي��ل  يستقتل  واآلدم����ي 

فيرسب المرُء ولو قّوم وقاوم وصّوب السيف إليه

حواليه م��ن  ك��ل  يبتلع  وت��ي��ار  وج���ّز  م��ّد  لكنه 

يديه ب��ي��ن  دوم���اً  ن��ح��ن  ووك��ي��ال  ملجأ  هللا  غ��ي��ر 

لجنتيه  ال��راب��ح  وأن��ت  منزال  الجنان  دار  فلك 

سحره الفجر  نور  شق  الظلمات  أعمدة  بين  من 

له ق��رار  ال  عميق  ن��وم  إل��ى  ي��خ��ل��دون  ن���اس  أُ

أمره من  يعاني  مضطرباً  يقظاً  يتقلب  من  ومنهم 

ق��ل��ب��ه دق�����ات  ت��ن��س��ي��ه  ق��ي��ل��ول��ة  ي���ع���رف  ال 

بينهما ف��رق  ال  س��واء  ع��ن��ده  وال��ن��ه��ار  الليل 

العذاب مذاق  ومعه  بالهواجس  يخفق  النهار 

موقع في  وزل��ة  األثقال  وحمله  يهرب  فكيف 

زاوي��ة ك��ل  إل��ى  تتدحرج  ك��رة  سكناها  الدنيا 

كله الحصاد  ينال  الذي  هو  لعوب  القدر  ولكن 

يتالشى ال  الهائج  كالبحر  منه  مفر  ال  المكتوب 

ف��ل��م��ن ن����ن����ادي ون���ط���ل���ب رح���م���ة ت��ك��ل��ل��ن��ا

الرسالة حاوته  كما  والفالح  الصالح  أقمت  فإن 

. . سيأيت 
َتها َم ُة قا الحيَّ يوم تصلُب 

تصرُي شجرًة نسيت أن تزهَر
.. سيأيت 

لثمَر ليكوَن الغصَن وا
وَيلفَّ حول عنِقها

الغابرة ه  ِت قا خيوَط معلَّ
سيأيت ..

لينهمَر دموعاً ومطراً
بٍة َخَضَنت ضلوَعه املكرشة عىل غا

فيام مىض ..
َم سيأيت يف ليٍل أىب أن ُيظِل

َرغبتها لِ ينتظُر بلوَغ الشمِس 
. . يك يغفو 
.. . سيأيت 

لنون" عىل شعرها ويضُع تاَج "ا
.. يف عرشها 

ها .. ُغلُّ نقطًة يف حضِن َي
نية ثا ل نسيها "الخطيئَة األوىل" وا ُي

. . سيأيت 
لقافية َز وا ليكوَن اإلعجا

نا" من رقاِدها ينا فتبعث "إ
ُتسِكَت فلسفَة الرجاِل لِ

لتائهة يف الكتب ا واألحُرَف 
.. لو َحَكت 

. . سيأيت 
ه لألفِق يك يكرَب كظٍل مدَّ ذيَل

كآلهٍة مضت إىل مثواها يف غفلٍة
ها ممتشقًة وعادت من كبوِت

سيأيت ..
اً .. ليكون وطن

ها "امرأًة" ِت وأرضاً أغفو عىل ترب
. . سيأيت 
سيأيت ..

 دخلت االم الى المستشفى لتضع طفلها 
االول ولكنها فرحة وبشده وال تشعر بالم 
الوضع او اوجاع الحمل فهى تنتظر ان 
تاتى باالبن البكر وتقدمه هدية لروح 
زوجها التى تثق انها ترفرف حولها 
وتعطيها ثقة وامان وبعد ان وضعت ابنها 
البكر غمرتها السعادة فهى كانت عاقر 
لسنين طويلة وعندما حبلت بابنها انتقل 
زوجها ليحيا مع االحياء وكل امله ان 
يكون له ابن ليحمل اسمه ويخلد ذكراه 
ويصير سيره عطره تمجد اباه ويمدح 
الناس اباه بسببه وكان اتجاه االب قبل 
انتقاله ان يتبنى ابن ويعطيه كل خيراته 
يعلم  ال  وهو  وانتقل  االبن  ومميزات 
بحبل زوجته وكان قد بدء فى اجرئات 
التبنى لطفل من احد المالجئ وبالفعل 
قد تمت الموافقة على تبنى الطفل ولكن 
جاء القرار والموافقة متاخره فقد جائت 
بعد حبل ووالده الطفل فكان شعور االم 
مختلط هل تكمل ما بدئه زوجها الغالى 

ام انها تكتفى بابنها المولود منها ؟
ان  بين  االم  القرار صعب على  كان 
تحقق ما بدئه حبيبها ؟ ام تكتفى بابنها 

وتعطيه رعاية فائقة ؟
وكان القرار ان تكمل ما بدئه زوجها 

المحبوب وتستلم الطفل وتعتنى بيه
ولكن كان بداخلها شعور غريب وهو 
هل تربى االثنان تربيه واحدة؟ ام تعتنى 

باالبن اكثر من الطفل الذى تبنته؟
شعور االمومة تغلب عليها فهى ام وتعلم 
فيما  له اى زنب  ليس  الطفل  ان هذا 
حدث له ولها هو ولد وليس له اب او ام 
وهى ولدت ابن بعد وفاة زوجها فبدائت 
تربى االثنين بدون تفرقة لدرجة انها 
وصلت انها قد نست من هو ابنها ومن 
الذى تبنته ولكن الطفل الذى  تبنته لم 
ينسى ظل طوال الوقت يشعر بمقدار 
حب تلك االم التى لم تتخلى عنه ولم 
تشعره يوم انه غريب او انه ليس ابنها 
الذى حبلت بيه فى احشائها 9 اشهر ولم 
تتعب فى والدته ظل الطفل يفعل ما 
فى استطاعته وما هو ليس باستطاعته 
كى ما يوفى ولو بمقدار صغير فضل 
تلك االم الحنون وفى نفس الوقت كان 
االبن يفعل ما فى استطاعته وما هو 
فوق تصور وتخيل البشر من شر فى 
امه فهو كل يوم يهينها ويتركها تبكى 
لها   الوحيد  المالز  االخر هو  وصدر 

دموعها تنساب مثل مجرى مياه وقلب 
المتبنى هو االرض التى ترويها فظل 
قلب الطفل الذى تبنته يروى بدموع االم 
الحنون ظلت تروى قلبه طوال عمرها 
وهو صاحب قلب خصب ياخذ الدموع 
ويحولها الى ابتسامات وافراح المه ظل 
طوال الوقت يفكر فى ما يسعدها ولكن 
حدثت المفاجئة فاالم من كتر حزنها 
من افعال ابنها ضعف قلبها وسقطت 
الى  فنقلها  عليها  مغما  االرض  على 
فى  الصدمة  كانت  وهناك  المستشفى 
قلب  الى زراعه  تحتاج  االم  انتظاره 
وفصيلتها نادرة وتحتاج لمتبرع بالقلب 
او تنتظر الجراء عملية  القلب الصناعى 
التى تحتاج الى وقت وانتظار وهى ال 
اما  الطبيب  كالم  فكان  الوقت  تمتلك 
المتبرع او االنتظار للقلب الصناعى 
وفى هذه الحالة اخلى مسؤليتى وتكتبون 
انتم تعهد على ذلك؟ اخذ ابنها الخبر 
وصمت واالبن الذى تبنته اخذته الصدمه 
وخرج مسرع من المكان وهو يبكى 
بكاء هيستيرياً ويصرخ امى لن تموت 
بالحنان  ينبض  سيظل  الحنون  القلب 
للجميع ال يمكن ان تموت الالالال ومن 
ثم اختفى ولم يراه احد قط وظل االبن 
اما االخر فمنذ  لمدة يومين  بجوارها 
ثانيا ظل بجوارها  يعد  ان خرج ولم 
ولكن دون ان يفعل شئ كل ما يفعله 
هو ان يتقابل مع الزوار ويبكى حال 
امه وضيق اليد ومصاريف العملية التى 
ال يملكها وذمه فى اخوه ودائما ما كان 
يقول انه ابن ضال وناكر للجميل لم 
تأت تربية امى له بثمر فهو عاق لم 
يراع ما تم صرفه عليه او االهتمام الذى 
اعطته امى له وفى اثناء الزيارة دخل 
الطبيب وقال لكم عندى مفاجئة سارة 
القلب الذى تحتاجه السيدة  لقد وجدنا 
ففرحوا وقالو اذن لنبدء فى تجهيزها 
للعملية وبالفعل بدئوا وذهب االبن يوم 
العملية ليدفع مبلغ من المال ولكنه فوجئ 
بالطبيب يمنعه ويقول له ادفع بعد العملية 
مش دلوقتى وكمان بعد أن تطمئن على 
والدتك فانصرف االبن ولم يدفع وبالفعل 
تم اجراء العملية بنجاح باهر ابهر كل 
االطباء من سهولة العملية ومن تطابق 
القلب وسرعة استجابة االنسجة والخاليا 
للقلب الجديد وبعدما افاقت االم ظلت 
تسال عن اوالدها ولكن الطبيب ظل 

فترة  تنتهى  حتى  عنها  الزيارة  مانع 
النقاهة وتسترد كامل طاقتها ونشاطها 
وبعدما تاكد من كل شئ سمح للزوار 
وعندما دخلوا لم تجد االبن الذى تبنته 
فسالت عنه فصاح االبن انه لعاق يا 
امى لم يظهر منذ دخولك الى المستشفى 
ولم يراع مرضك وتعبك وذهب لياخذ 
الفلوس ويسهر مع امثاله وهنا قاطعه 

الطبيب بانفعال وقال له
الم تسال نفسك ولو مرة لماذا لم يطلب 
منك احد مليما واحدا طوال تلك الفترة؟

الم تسال نفسك من اين اتى القلب الذى 
وضع بداخل والدتك ؟

ولكن قبل ان تجيب لكم عندى جواب 
احب ان القيه عليكم كما اوصانى صاحبه:
امى العزيزة الغالية لقد كنت فى قمة 
حزنى عندما كنت صغيرا وال اجد اليد 
الحانية وال اجد امى بجوارى مثل كل 
االطفال ولكن حزنى تحول الى فرح 
دائم عندما قمتى بتربيتى واخذتينى بين 
احضانك فكان واجب عليا ان ارد لك 
شئ صغير من اعمالك ولكن لالسف 
ملقتش حاجة تخصنى او شئ امتلكه 
لكى  فقدمت  امى  يا  لِك  اقدمه  ااقدر 
كبر  هذا  فقلبى  امتلكه  ال  الذى  قلبى 
وتشبع من دموعك التى كانت ترويه 
قلب  رويتى  فانت  عمرى  طوال  بها 
واستئمنتينى عليه وعند احتياجيك له 
كان واجب عليا ان ارده لكى وكنت 
اتمنى ان اقدم لكى شئ من ممتلكاتى 
ولكنك لم تعطنى فرصه لكى امتلك شئ 
انتى  فصرت  نفسك  اعطيتينى  فانت 
ممتلكاتى وفى نفس الوقت اشتريتينى 
من يد الهالك والتشرد فصرت انا من 
جزء  تستردى  انتى  واالن  ممتلكاتك 
من تلك الممتلكات واطلب منك العفو 
على تصرفى فى جزء من ممتلكاتك 
لكى و بشكل  اذنك ولكن سيرد  دون 
اخر فقد تبرعت بالكلى لشخص كيما 
والكبد  المستشفى  تكاليف  بسداد  اقوم 
اتمنى ان اكون  العملية امى  لتكاليف 
دائما مصدر فرحك وسعادتك كما كنت 
فى حياتى على االرض ال تنسى ابن 
اطاع وظل يفرحك دائما وال اريد ان 
تبكى عليا النى هزعل انى لن أكون 

بجانبك لكي أمسح دموعك.
اما انت ايها االخ العزيز فكل ما اود 
ان اقوله لك ان هذه السيدة امك هى 

امى مش امك اتمنى ان تاخذك بها شفقة 
االخرى  فالكلى  عليها  حنونا  وتكون 
تتمتع  ما  كى  لك  قد خصصته  ثمنها 
بالمال كما تشاء وال ترجع تحزن قلبى 

الذى بداخلها ثانيا
الى هنا وانتهت قصة ابن ألم لم تلده 
ولكنها ظلت تعطيه من االهتمام والرعاية 
ما جعله يقدم جسده كامال لها قلبا بدل 
من قلبها كلى وكبد ثمنا القامتها واجراء 
العملية كى ما ال تاخذ مليما واحد من 

احد وال تمد يديها الطاهرنين الحد .
اذن اين انت ؟؟؟

هو  من  ادخل  من  تبنى  من  االم هى 
خارج البيت الى البيت من اتى بالبعدين 
الى االمان هذا هو ما فعله يسوع فنحن 
كنيسة العهد الجديد التى تبناها المسيح 
بدمه وفتح لنا بابا السماء بعدما اغلق 
على اليهود فقط وكانوا هم شعب هللا 
المختار وكان لبد لالبن ان  يقدم شئ 
يثبت بيه والئه فلم تجد كنيستنا القبطية 
االرثوذكسية اغلى من اوالدها فهم قلبها 
فقدمتهم  تملك  ما  اغلى  وهو  النابض 
لحبيبها ال كتقدمة االوثان واماتة االبناء 
ولكن هو تسليم قلب المحبوبة الى حبيبها 
فهى تحبه وتشتاق الى العودة اليه اما 
التى  الكنائس  تلك  فهى  والكلى  الكبد 
تخرج الدماء للقلب ليضخه فى باقى 
الجسد بالكبد مصنع الدم ، والقلب هو 
له  تقدم  فهى  الدماء  هذه  يضخ  الذى 
البداية  فمن  والمنتج  المصنع  والجله 
ان لم يشتريها بدمه لما كان هناك شئ 

ولم تتواجد على االطالق.
هل انت كمان مستعد تكون القلب الذى 
تقدمه الكنيسة لحبيبها وفاديها المسيح
اذكرنى يا حبيبى متى جئت فى ملكوتك
اذكرنى يا فاديا متى جئت فى ملكوتك
اذكرنى يا من رويت قلبى متى جئت 

فى ملكوتك.
اذكرنى يا من ال يهواه وال يشتاق لغيره 

قلبى متى جئت فى ملكوتك .

انطونيو القمص دانيال شحاتة 
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االعمار بيد اهلل

بتهوفن 
واملاسونية

 صوت مجلس العموم )البرلمان( البريطاني بأغلبية كاسحة لصالح 
مذكرة تطالب الحكومة البريطانية باالعتراف بفلسطين دولة مستقلة.
وحصلت المذكرة على تأييد 274 عضوا في مجلس العموم، فيما 

رفضها 12 عضوا فقط.
وتقول المذكرة “هذا المجلس يعتقد بأنه يجب على الحكومة أن تعترف 
بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل باعتبار ذلك إسهاما في ضمان 

تطبيق حل الدولتين عبر التفاوض”.
ويرى محرر الشؤون البريطانية لدى “بي بي سي” روب واتسون 
أن التصويت يعكس مشكلة أوسع إلسرائيل في الرأي العام واألوساط 

السياسية بالكثير من الدول األوروبية.
واقترح المذكرة البرلماني غراهام موريس، وهو عضو في حزب 
العمال المعارض، بتأييد عدد من النواب المنتمين لمختلف األحزاب.

وقال موريس إنه من المهم أن يناقش البرلمان البريطاني قضية الدولة 
الفلسطينية ويعكس االهتمام العام بالنزاع في منطقة الشرق األوسط.

وال تلزم نتيجة التصويت الحكومة البريطانية.
وامتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت.

مالكوم ريفكيند، وهو عضو في  السابق  الخارجية  واعتبر وزير 
أنه من “المبكر جدا” االعتراف  المحافظين،  البرلمان عن حزب 

بدولة فلسطينية ألن “فلسطين ببساطة ليست دولة”.
وقال ريفكيند: “فلسطين نفسها منقسمة، ليس بسبب اإلسرائيليين، بل 

بسبب الخالف بين حركتي حماس وفتح.”
للدولة  تُعرف حدود  أنه “ال   - المذكرة  مناقشة  - خالل  وأضاف 
الفلسطينية، كما أنه ال توجد حكومة فلسطينية تحدد سياسة خارجية 

أو سياسة دفاع وال يوجد جيش يحمي أراض تلك الدولة.”
حصلت المذكرة على تأييد 274 عضوا في مجلس العموم، فيما رفضها 12 عضوا فقط. 
وأكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قبل إجراء التصويت إن نتيجته لن تؤثر 

على سياسة حكومته. 
لكن وزير الشرق األوسط توبياس إلوود قال، خالل النقاش، إن بريطانيا لها الحق في 

االعتراف بفلسطين كدولة عندما “يكون ذلك مناسبا لعملية السالم”.
ويرى النائب البارز السير غيرالد كوفمان أن “سياسة إسرائيل المتشددة ضد الفلسطينيين 

ال تعود بأي نفع على الشعب اليهودي في العالم”.
واعتبر أن ما يقوم به اإلسرائيليون ال عالقة له باليهودية، وأنهم “يضرون صورة اليهودية.”
المعادي  لالتجاه  انتشار مروع  إن “ثمة   - التصويت  قبل  النقاش  وقال - خالل جلسة 
للسامية. وأريد أن أرى نهاية لذلك. أريد أن أرى نهاية لالتجاه المعادي للسامية وأريد أن 

أرى دولة فلسطينية.”
وكانت الحكومة السويدية أول دولة في االتحاد األوروبي تعلن عزمها االعتراف رسميا 

بالدولة الفلسطينية. وانضمت السويد إلى 100 دولة أخرى تعترف بدولة فلسطين.
وأثارت قرار الحكومة السويدية غضب إسرائيل. كما انتقدته الواليات المتحدة واصفة 

إياه بأنه قرار “غير ناضج”.
ووافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على منح الفلسطينيين صفقة “دولة مراقب” عام 

2012، لكن بريطانيا امتنعت حينها عن المشاركة التصويت مع 40 دولة أخرى.
ومن جانب الحكومة اإلسرائيلية حذرت من أن اعتراف مجلس العموم البريطاني بالدولة 

الفلسطينية يقوض عملية السالم في المنطقة.
وجاء التحذير في بيان أصدرته الخارجية اإلسرائيلية في تل أبيب يقول إن االعتراف 
المبكر بالدولة الفلسطينية يوجه رسالة خاطئة للقيادة الفلسطينية بأنه يمكنها تجنب اتخاذ 

التضحيات المطلوبة من الجانبين النجاز اتفاق سالم دائم.

 قالت مصادر لدى ما 
السلفي  “التيار  يسمى 
الجهادي األردني” يوم 
السلطات  إن  الثالثاء 
اعتقلت أكثر من 30 من 
“الدولة  تنظيم  مؤيدي 
اإلسالمية” خالل األيام 

القليلة الماضية. 
وأضافت المصادر أن 
المعتقلين يشتبه بهم في 
الترويج لتنظيم “الدولة 
اإلسالمية” عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
وتشير المعطيات األخيرة إلى وجود 

التيار  من  مقاتل   2000 من  أكثر 
السلفي في العراق وسورية، من بينهم 

450 يحاربون إلى جانب 
“داعش”.

األمن  أجهزة  واعتقلت 
األردنية قبل أيام مجموعة 
من مؤيدي التنظيم لرفعهم 
عيد  في  التنظيم  رايات 
لدى خروجهم  األضحى 

من المسجد.
األردنية  المحاكم  وتشهد 
في اآلونة األخيرة جلسات 
في  بهم  مشتبه  لمقاضاة 
القتال إلى جانب تنظيمات 
مختلفة ال سيما “داعش” 
و”جبهة النصرة” في سورية والعراق.

الربملان الربيطاني يصوت بأغلبية كاسحة لصاحل 
مطالبة احلكومة االعرتاف بدولة فلسطني

محلة اعتقاالت يف األردن ملؤيدي »داعش«

نزوح 180 ألف عراقى من مدينة هيت 
بسبب هجوم »داعش« 

مرسى يطالب مبؤمتر صحفى وحماسبة اللواء عادل عزب
  وجه الدفاع الحاضر مع المتهمين 
فى قضية التخابر، سؤاالاً للشاهد اللواء 
الوطنى،  األمن  بقطاع  عادل عزب، 
أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، 
برئاسة المستشار شعبان الشامى، حول 
المقابل الذى حصل عليه المتهم محمد 
مرسى من تخابره مع الدول األجنبية.
سبق  الشاهد  أن  إلى  الدفاع  وأشار   
وقرر بأن مرسى حصل على منصب 
رئيس الجمهورية كثمن لتخابره، فما 
تفسير الشاهد لفوز مرسى باالنتخابات 
الرئاسية بنسبة %51 من األصوات، 

فرفضت المحكمة توجيه السؤال.
ومن ناحية المتهم محمد مرسى، وجه 
حديثه من داخل قفص االتهام الزجاجى، 
للشاهد عادل عزب، أمام محكمة أمن 
: )كل سنة  الدولة العليا طوارئ، قائالاً
الموجودين  وكل  طيب،  وحضرتك 
انا مش  المصرى،  والشعب  بالقاعة 
أرفض  فأنا  تفاصيل،  فى  هادخل 
المحاكمة، ولكن سأتحدث إلى اللواء 
توسع فى شهادته،  عادل عزب ألنه 
وأنى  الموضوع،  أشياء خارج  وقال 
ا  رئيساً أصبحت  بأن  مكافأة  أخدت 

للجمهورية(.
وطلب مرسى من هيئة الدفاع أن تطلب 

العامة  والنيابة  المحكمة  من  رسمياًا 
تحريك دعوى ضد عادل عزب، ألنه 
التى  لالنتخابات  العليا  اللجنة  أهان 
الرئاسية،  االنتخابات  على  أشرفت 
وأهان الشعب المصرى، وأنه يطالب 
بمحاكمته بصفته مواطن أوالاً وبصفته 

ا للجمهورية ثانياًا تحريك الدعوى  رئيساً
ضده.

)اعملوا   : قائالاً الدفاع  هيئة  وخاطب 
مؤتمر صحفى باسمى، وقولوا إن عادل 
عزب البد أن يحاسب على ما قال(.

ا بصفة  ا محبوساً وتضم القضية 20 متهماً
يتقدمهم  القضية،  احتياطية على ذمة 
تنظيم  قيادات  وكبار  مرسى  محمد 

العام  المرشد  اإلخوان، على رأسهم 
للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه، 
وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار 
مستشارى المعزول، عالوة على 16 
النيابة  أمرت  آخرين هاربين،  متهما 
بسرعة إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم 

للمحاكمة.

اشتباكات جبامعات مصرية اثر تكليف شركة خاصة مبهمة تأمينها
  كلودين كرمة: القاهرة/ الرسالة:  اندلعت 
اشتباكات بين طالب بجامعة األسكندرية شمالي 
حراسات  لشركة  تابعين  أمن  وأفراد  مصر 
خاصة، استعانت بها الجامعة لتأمين البوابات 

وحطم الطالب البوابات اإللكترونية.
كانت جامعات القاهرة، واألزهر، واألسكندرية قد 
شهدت، يوم األحد الماضي، مظاهرات وعنف، 
قام بها طالب اعتراضا على االجراءات األمنية 

تزامنا مع انطالق العام الجامعى الجديد.
وقال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم 
وزارة الداخلية لبي بي سي :”إنه تم نشر قوات 
بقاء  لتأمينها، في حين قرر  الجامعات  خارج 
تحسبا  األزهر،  داخل جامعة  الشرطة  قوات 
الطالب  جانب  من  عنف  أعمال  أي  لوقوع 

المنتمين لجماعة اإلخوان.”
هذا وتفقد وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم 
في محيط  األمنية  الخدمات  مفاجئة  في جولة 
تعليمات  والقاهرة، وأصدر  األزهر  جامعتي 
بسرعة تدخل قوات الشرطة لوقف أي عنف 

بالجامعات.
وستنتشر القوات خارج أبواب وأسوار جامعة 
القاهرة، بجانب شركة األمن الخاصة المكلفة 
الجامعى،  الحرم  إلى  الطلبة  دخول  بتنظيم 
ولحماية  الفوري ألي شغب  للتصدي  وذلك 

المنشآت العامة.
وفي سابقة هي األولى من نوعها استعانت 
الحكومة المصرية بشركة “فالكون” الخاصة 
لألمن والحراسة، لتأمين 15 جامعة، أهمها 
واألزهر، وعين شمس،  القاهرة،  جامعة 

واألسكندرية، والزقازيق.
ووفقا للشركة فإن عملها يقتصر على تأمين 
األبواب الخارجية للجامعات وتنظيم دخول 
الطالب، لمنع تسلل مثيري الشغب أو دخول 

أي أسلحة وممنوعات.
الطالب حطموا بوابات التفتيش اإللكترونية 
واشتبكوا مع أفراد شركة التأمين الخاصة. 
وتعرض أفراد األمن بالشركة العتداء من 
بعض الطالب في مظاهرات األحد، ووقعت 
اشتباكات بين الجانبين أدت لتحطيم أجهزة 

التفتيش اإللكتروني الخاصة بالشركة.
وشهدت جامعة األزهر أعنف تلك االشتباكات، 
مما دفع قوات الشرطة لدخول الحرم الجامعي 

والقبض على بعض الطالب.
األزهر،  وقال عبدالحي عزب رئيس جامعة 
إن حوالي 150 طالبا حاولوا التظاهر وإثارة 
الشغب بالجامعة، ألقي القبض على 29 منهم 

وأحيلوا للتحقيق.
رئيس جامعة القاهرة استدعى قوات الشرطة 

للتصدي للعنف بعد فشل شركة األمن الخاصة 
في مواجهة الطالب. 

وأكد أن محتويات كاميرات المراقبة الموجودة 
بالجامعة قد فرغت حاليا للتوصل إلى باقي الطلبة 

الذين حاولوا القيام بأعمال شغب.
الجامعة  استدعى رئيس  القاهرة  وفي جامعة 
قوات الشرطة لحماية المنشآت والسيطرة على 

الشغب الذي اندلع أثناء قيام عدد من الطالب 
بالتظاهر.

جامعة  رئيس  نصار  جابر  الدكتور  وقال 
دخول  الشرطة  قوات  من  إنه طلب  القاهرة، 
حرم جامعة القاهرة بعد تسلق عدد من طالب 
ومحاولة  الجامعة  سور  اإلخوان”  “جماعة 

القيام بأعمال عنف.

صدق أو ال تصدق...

سليم خليل

 بعـد خمـاض مئة عـام
ولدت دولة كردستان

عام ١٩١٩  عقد المنتصرون في 
 -١٩١٤ األولى  العالمية  الحرب 
١٩١٨مؤتمرا في باريس العاصمة 
أشهر وضع   لمدة ستة   الفرنسية 
خاللها جنراالت منتصرون خرائط 
الخالفة  التي تحررت من   البالد 
العثمانية التي  امتدت   من  شرق  
شرقا  إيران   إلى  غربا   أوروبا 
والسعودية جنوبا ؛  باإلضافة  إلى  
ألمانيا  وحلفائها  تغيير  خرائط  
في أوروبا الذين خسروا الحرب . 
ظهرت إلى الوجود سوريا- لبنان 
العراق -  -  فلسطين - األردن - 
السعودية  واليمن .  خالل المؤتمر 
وضعت خرائط عديدة  لهذه البالد 
تم  تعديلها شماال  وغربا  وشرقا  
وجنوبا  لتتجاوب مع الحاجة إلى 
المياه  والموارد الطبيعية الضرورية 
لمعيشة  سكان  المناطق  ولتكون 
منسجمة مع مصالح الدول المنتصرة 
والتي أخذت على عاتقها بناء دول  
بأنظمة مختلفة  ؛ هنا أمير يجاوره 
وعلى  جمهورية  بجانبه  ملك  
إلخ   إلخ   اآلخر سلطان   الطرف 
والجميع  تحت الحماية  العسكرية 

للمنتصرين  .
سمت حدود كردستان  في خرائط  راً
١٩١٩ ولم تؤخذ بعين اإلعتبار ؛ 
وكانت  الجمعيات الكردية  تعمل  
؛  لشعبها  دولة   لقيام   بإستمرار 
الجمعيات خريطة  تلك  ووضعت 
العالمية  الحرب  ١٩٤٥بعد  عام 
متها لألمم  المتحدة  مع  الثانية وقداً
بدء  حركات تحرر البالد العربية 
لكردستان   الخرائط  تلك  إحدى   .
تشمل مساحات شاسعة من العراق  
وإيران وتركيا  وسوريا  ولها  إمتداد 
بين تركيا وسوريا  وصوال  إلى 
البحر المتوسط !!!  من يدري ؟ 

حاليا وبغياب أنظمة فقدت السيطرة 
مكرهَة على أراضي بالدها والقدرة 
على حماية حدودها وبوجود قوى 
عظمى تخطط إلستعادة  سيطرتها  
ونفوذها وتأمين مصالحها االستراتيجية 
واإلقتصادية؛  يسهل تحقيق  وتنفيذ  
وإنشاء  أي  دولة  كبيرة  أو صغيرة  
المستقبل  في  حدودها   وتغيير  
في  يمكن  كما  والبعيد؛    القريب 
المستقبل أن تصبح  أقوى من كافة 
جيرانها وتهدد كيانهم نتيجة الدعم 
الغربي   التحالف  لقوى  العسكري 

وإنهيار أنظمة الجوار .
تركيا   بين  اآلن   األكراد  يتوزع  
وسوريا  والعراق  وإيران  وكان 
قيام دولة  لألكراد  مشكلة  مشتركة  
الدولة   ألن  األربعة  الدول  بين 
الكردية ستقام على مساحات  تقتطع  
رسمت  التي  األربعة  الدول  من 
حدودهاعام ١٩١٩.   بعد  إنهيار 
النظام   العراقي  وضعف   النظام 
دولة  قيام  أصبح سهال   السوري 
كردية  على أرض العراق  وسوريا 
بالرغم من ممانعة  إيران  وتركيا.

بالنسبة  لمعارضة  تركيا حليفة الغرب  
المئة عام  دولة كردية طيلة  لقيام 
السابقة  بإستعمال القوة  العسكرية  
والتدخل  المباشر وإعتقال زعماء 
األكراد  المنادين  باإلستقالل  في 
تركيا  والعراق واغتيال الكثيرين 
منهم ؛ هناك بوادر صمت وقبول  
في تركيا  لقيام  نظام  دولة  كردية 
على أراضي شمال العراق   وسوريا 

الغنية  بالنفط  والغاز  !!!  
منذ  إحتالل العراق  عام  2003  
الدولية  السياسية  الدوائر  بَشرت  
ثالث   بوالدة   اإلعالم   ووسائل  
في  مستقلة   شبه   مقاطعات  
والوسط  للشيعة  الجنوب  العراق: 

وتعلن  ؛  لألكراد  والشمال  للسناًة 
اآلن وسائل اإلعالم عن تصريحات 
ووزير  وزراء  لرئيس  ولقاءات 
خارجية جمهورية كردستان وهذا 

يؤكد وجود كيان مستقل .  
أما عن  خسارة الطائفة السنية حكم 
هذه  تطورت  ؛  وثورتها  العراق 
الثورة  بدخول  مقاتلين  مرتزقة  
ومتطوعين  ولتأخذ إسم – داعش - 
ومعروف أنها امتدت  لتحتل شمال 
شرق سوريا. ما يثيرالدهشة أن جبهة 
حركة داعش وحلفاء ها بقيت حرة 
التصرف في وسط العراق وشمال  
شرق سوريا ما يقارب عامين وتلقت 
كافة المساعدات المالية والعسكرية 
من  مصادر عربية بمباركة  غربية  
لغاية  مساسها بالمنطقة  الكردية  
أن  اآلن  جليا  يظهر   !!! العراقية 
منطقة  كردستان العراق خط أحمر!!! 
هرعت الواليات المتحدة  وإنكلترا 
وأستراليا   فرنسا  وتبعتها  وكندا 
لهذا  إنضم   كما  وتشيكوسلوفاكيا 
لت   التجمع دول عربية  محمَية  مواً
وسلحت  داعش ! هرعت هذه الدول 
رة   جمعاء يأسلحتها الحديثة  المتطواً
قة  لضمان الخط  األحمر  والمتفواً
حيث ستقام  أو حيث قامت الدولة  
الكردية ؛ ولتبقي داعش في حدود 

مرسومة  لها .
ال  معارضة من  ثالث  دول  قاومت  
تأسيس  دولة كردية .  إيران الدولة  
الرابعة الممانعة  تسلك اآلن طريقا 
سلميا  مع الغرب  الذي   رحب 
حتى  األن وبحذر  بسياسة  إيران 
للعودة  لها  الجديدة  وال مصلحة 
إلى اإلنعزال  والمقاطعة  المأمول  

بإنهائها تدريجيا .
مبروك لألكراد  قيام دولتهم  بعد 

جهاد عشرات السنين  .

 صرحت ميليسا فليمنج، المتحدثة 
باسم المفوضية العليا لشئون الالجئين، 
بأن هناك حوالى 180 ألف عراقى 
نزحوا من هيت والمناطق المحيطة 
بها بعد هجوم داعش عليها قبل أيام.

وقالت المتحدثة، فى مؤتمر صحفى 
بجنيف اليوم الثالثاء، إن الغالبية 
من النازحين هم من السنة ونزحوا 
إلى مناطق مثل الرمادى وحديثة 
إلى  إضافة  وغيرها  والخالدية 
كربالء وبغداد، حيث أن منهم من 
وجد سكنا مع األقارب أو األصدقاء 

المنشآت  والمساجد وبعض  المدارس  إلى  لجأ  واآلخر 
العامة، مشيرة إلى أن موجة النزوح األخيرة من هيت 
تعتبر الموجة الرابعة األكبر من نوعها فى النزوح من 

مناطق فى العراق خالل عام واحد فقط.
وأكدت أن المنظمة كانت ترسل مساعدات إلى النازحين 
بغداد  مدينة  وأبوغريب وغرب  الرمادى وكربالء  فى 
ولكن فى الفترة الحالية فان الوصول بالمساعدات إلى 
بسبب  للغاية  ا  األنبار أصبح محدوداً األكبر من  الجزء 

النزاع الدائر.
وأشارت المتحدثة إلى أن هناك حوالى 5400 سورى 
كردى من كوبانى قد دخلوا إلى العراق بمن فيهم حوالى 
3600 نازح خالل 72 الماضية فقط، ورأت أن هناك أسباباًا 
مختلفة وراء عبور هؤالء من تركيا إلى العراق بعد أن 
كانوا قد فروا من كوبانى إلى تركيا منها ارتفاع تكاليف 
المساعدات،  الحصول على  الحياة فى تركيا وصعوبة 
باإلضافة إلى أن أقارب كثير منهم يعيشون فى منطقة 

كردستان العراق.

عالم  )الديار(اللبنانية عن  تحرير  أيوب رئيس  موقع شارل  1-  كشف 
الماسونية السّري في اسرائيل عبر فيديو بثته القناة العاشرة العبرية.. وبما 
أني أجيز لنفسي القول، بأن اطالعي المكثف على األبحاث والمراجع المتعّددة 
المتعلقة بالجمعية السرية الماسونية ، يجعلني أخالف القائلين الذين يزعمون 
بأن المؤلف الموسيقي العبقري)لودفيك فان بتهوفن) 1827-1770( كان 
ماسونيا )كما ذكرت القناة االسرائيلية (  بناء عليه، يمكن أن يكون خطأ 
المؤرخين  المرة األولى، الن محاوالت  ليست  ...وهي  أو جهال  متعّمدا، 
العديدة ، وجهلم من الماسونيين، تتعّمد اعتبار بتهوفن ماسونيا وتضمه الى 
قائمة “عظمائها” متجاهلة كل المعطيات التي تقول عكس ذلك..أن يقال ، 
مثال، أن المؤلف العبقري اآلخر )موزارت( كان ماسونيا ،هو قول صحيح 
وال جدال فيه ..بيد أن اسبابا لدى الجمعية السرية الماسونية تجعلها تّروج 

لماسونية )بتهوفن( تصبح واهية ، بعد سردنا للوقائع التالية:
2-   لكي تتضح اآلمور أمام القارىء، ال بد من القاء الضوء على العصر الذي 
كان يعيش فيه )بتهوفن( ...انه عصرالتنوير )Enlightenment Era- كما 
سّمي في حينه-.... في العام 1776 تأسست جمعية سّرية واتخذت اسما لها 
...Adam Weishaupt“ على يد األلماني”bavarian illuminati :هو
وهي واحدة من الحركات التي واكبت عصر التنوير الذي اجتاح أوروبا 
وأحدث انقالبا في المفاهيم وعلى األخص، في عالقة االنسان مع هللا الخالق 
التخلي عن االيمان بوجود  الى  الدعوة  الحركات،على  اتفقت هذه  ، ولقد 
هللا ورفض الدين واعتناق االلحاد ومحاربة تعاليم الكنيسة واألكليروس..
السرية  الجمعية  البافارية مع جمعية أخرى شبيهة هي  الجمعية  وتالقت 
المبادىء وأالفكار وعرفت منها ما  التي تبادلت األخيرة معها  الماسونية 
الى خطة  أكثر راديكالية حيث دعت  البافارية  الجمعية  ..وكانت  يناسبها 
لتغيير العالم ليس بالثورات والعنف بل باستقطاب رجال متنورين يخترقون 
الحكومات خفية واينما كان ، وتكون خطتهم تهشيل تدريجي لحكام األمم الذين 
“سوف يختفون عن وجه األرض!!!” ..بعد ذلك، يتحّول الجنس البشري 
نعيم )جنة/فردوس( واألخاٌلق تحقق هذا  الى  الى عائلة واحدة ! والعالم 
التحول!!!... .التغلغل في “النخب” االجتماعية، كان من نصيب الجمعيتين 
الشقيقتين ولكن الماسونية كانت اكثرمكرا ونفوذا وانتشارا في المجتمعات 
تقودها مجموعة من فالسفة  ثورة علمية وفكرية  تعيش  التي  األوروبية 
ومحامين وأدباء وكتاب وفنانين دعوا الى تطبيق مبادىء المذهبين: المادي 
والطبيعي)اللذين ال يختلفان في جوهرهما كثيرا(..وكان”فولتير” األبرز، 
الذي رأى في المسيحية واألكليروس سوطا للجنس البشري ..وايضا زميله 
“ ديدرو” الذي تّوج مؤلفه برسم لـ”لوسيفر”)الشيطان( على أنه رمز النور 
والثورة..هذا الـ “لوسيفر” هو ذاته الذي يتصّدر الطقوس الماسونية ويلقي 
تأليها من أعضائها ، حسبما ذكر أحد كبارها Albert  Pike )الحائز على 
الدرجة القصوى:33( في كتابه/المرجع)Morals & Dogma(... في هذه 
األجواء الضاغطة عاش بيتهوفن ..أكثر من ذلك ، كان معلمه “كريستيان 
نيف” عضوا بارزا في الجمعية البافارية ، والشخصيات المؤثرة في وسطه 
االجتماعي الفني هم جميعهم أعضاء ماسونيين نافذين في الجمعية ، وقد 
أضطر بتهوفن الى التعامل معهم ..رغم ذلك، لم نجد أن محيطه المليء 
الماسونية وشريكتها  السرية  الجمعية  بالزمالء واالصدقاء االعضاء في 
البافارية قد أثر عليه وأصابته لوثة اآلنتساب اليها بل بقي في فنه وعالقاته 
ودودا وصامدا أمام كل األغراءات ..وعلى هذا األساس، يمكن وضعه في 
خانة األنسانيين وهم الذين لم تجتاحهم موجة األنتساب للجمعيات السرية 
- ماسونية كانت أم بافارية - ولم يثبّت أي مرجع رصين وغير متحيّز أن 
بتهوفن كان ماسونيا..ثمة من يقول بأن الحركة الرابعة من سمفونيته التاسعة 
الى  )الماسوني(:”أنشودة  الشاعر “فريدريك شيلر”  التي رافقتها قصيدة 
الفرح” ) Ode To Joy( قد تفّسر على أنها تعطي انطباعا بأن بيتهوفن 
هو ماسوني تبعا لمؤلفها، ولكن ذلك غير صحيح وال يمكن اعتباره دليال 
..بناء عليه، فأن بتهوفن ، هذا المؤلف الموسيقي العالمي الخالد أبدا، يمكن 
أن يكون واحدا من المفكرين األنسانيين )Humanist( الذين عبّرت عنهم 
كلمات قصيدة )شيلر( خير تعبير. باألضافة الى أننا تقصيّنا عشرات المحافل 
الماسونية التي أنشئت في اوروبا في زمن  L.V.Beethoven ولم نجد 
أثرا له في سجآلتها أو أنه انتمى الى احداها. وحتى يومنا هذا لم يظهر أي 

مرجع مستندا واحدا يؤكد ذلك. 

 مفكرة الذاكرة

مقتل شخصني وإصابة 100 يف إعصار فوجنفونج يف اليابان
بعدما  الثالثاء  يوم  اليابان  هائلة ضربت  قوة عاصفة  تراجعت   
أسفرت عن مقتل شخصين وانتقلت إلى فوق المحيط الهادي لتتحول 

إلى منخفض استوائي.
وقالت هيئة األرصاد الجوية اليابانية إن اإلعصار فونجفونج – الذي 
تحول في ذروته إلى أقوى عاصفة تضرب اليابان هذا العام- انتقل 
بعد ظهر الثالثاء إلى ساحل منطقة تاهوكو التي ضربتها أمواج المد 

العاتية )تسونامي( في اعقاب زلزال 2011.
وبعدما انحسرت العاصفة عثر على مسن )90 عاما( ميتا في قناة 
وفقد شخص وأصيب  عاما   72 آخر عمره  في حين غرق  للري 

100 آخرون.
وقالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية إن اإلعصار تسبب في هطول امطار غزيرة على طوكيو خالل ليل االثنين 

وعطل حركة المرور في جميع أنحاء البالد في اليوم األخير لعطلة استمرت ثالثة أيام.
وأشارت الهيئة إلى أن اإلعصار أدى إلى الغاء أكثر من 600 رحلة جوية في مختلف أنحاء البالد يوم االثنين والثالثاء.

وساد فوق طوكيو طقس مشمس يوم الثالثاء بينما عادت حركة القطارات إلى طبيعتها في حين ال تزال األمطار الغزيرة 
تضرب شمال اليابان.

وأجبرت العاصفة أكثر من 800 ألف شخص في جميع أنحاء البالد على مغادرة منازلهم في حين انقطعت الكهرباء 
عن 150 ألف منزل.

المصري  الممثل  توفي  ايام  منذ   
خالد صالح، وخلف وراءه حالة من 
، ولكن سرعان  لدي محبيه  الحزن 
ما تحول الحدث من خبر محزن إلى 
نوع من أنواع التشويه ألكبر مركز 
مصر،  في  القلب  امراض  لعالج 
هذا  الهجوم علي  وبدأت موجة من 
العالمية  الصرح الطبي والشخصية 
التي تديره ، وساد الحديث على ان 
التى  الجراحة  فى  طبيااً  هناك خطأ 

أجراها الفنان.
عليه  وسلط  الجدل  مجال  واتسع 
الضوء بعدما تناقلت وسائل االعالم 
البيان الذي أصدرته مؤسسة مجدي 
القلب  وأبحاث  ألمراض  يعقوب 
حول مالبسات وفاة الفنان، وتناثرت 
الشائعات عن تحويل مجدي يعقوب 
إلى لجنة آداب المهنة بسبب الوفاة ، 
والبعض ربط بين تلك الحالة وحاالت 
مشاهير آخرين لم تنجح هذه المؤسسة 
الطبية في شفائهم كحالة الكاتب الكبير 
عبد هللا كمال الذي توفي إثر اصابته 
بأزمة قلبية حادة في حين انه كان قد 
أجرى عملية في القلب قبل شهر من 
وفاته بمركز الدكتور مجدي يعقوب 
تطالب  اصوات  وتعالت   ، ايضااً 
العمل   “ يعقوب  باعتزال “ مجدى 
العملى، وآخري تقول “ صرح أخر 

ينهار فى مصر”.
وتناسينا انه ال يوجد في مصر طبيب 
في “ ربع” علم الدكتور مجدي يعقوب 
، وانه قرر ان يعود الى وطنه االم 

ويقيم فيها مركز عالمي لعالج مرضى 
القلب مجانا للفقراء والمساكين ، وانه 
خص الصعيد تحديدااً ..الصعيد المهمل 
من الدولة ، وان هناك اطباء مصريين 
شباب اصعدهم يعقوب بكل تواضع 
المعاناة  وانه رفع   ، القمة  الى  معه 
عن الكثير من اطفالنا وانقذ حياتهم 
بشكل معجزي  ، إنه إن أراد لكان 
بجانب  لندن  احد قصور  في  استقر 

الملكه ليجني المليارات  .
لن ادافع عن الدكتور مجدي يعقوب 
النه فوق الشبهات من وجهة نظري 
وال يحتاج الي شهادتي ، ولست قلقة 
على فريقه الذي يضم جنسيات مختلفة 
منهم من يعمل بأجر وغيرهم تطوعااً.
الصغيرة  التبرعات  قلقة على  لست 
التي تتحول الى جراحات قلب ناجحة.
لست قلقة على حجم اقبال المرضي 

على هذا الصرح الطبي. 
هذه  مثل  تثني  ان  على  قلقلة  لست 
عن  الماهر  الجراح  هذا  الضجة 
اداء واجبه او تؤدي الى هروبه من 
الحاالت المتدهورة النه رجل صلب 
ال تهزمه أصعب الظروف، يصارح 
مرضاه بحقيقتهم الصحية ويخوض 
معهم المغامرة مضحيااً باسمه الطبي. 
فهو في مصر فخر لها وقدوة لشبابها 
ان  احد  يستطيع  وحلم الطفالها وال 
ينكر براعته ونجاحاته وقدراته ولكني 
ان اخطأ  حزينة على جهلنا، فمهما 
هذا او اصاب ذاك فاالعمار بيد هللا.

Centre Social D’Aide aux Immigrants
المركز االجتماعي لمساعدة المهاجرين

تأسست  للربح،  التهدف  اجتماعية  منظمة 
تمييز، مهما  بدون  الجدد  المهاجرين  الستقبال 
وارائهم  وثقافتهم  واعتقاداتهم  لغاتهم  كانت 
العمل على مساعدتهم لالندماج في  السياسية، 

مجتمعهم الجديد.
الخدمات المقدمة:

- دروس وندوات لتعليم اللغة الفرنسية
- تقديم المساعدة في البحث عن السكن المناسب

- تقديم المساعدة في البحث عن عمل
- تقديم المساعدة الضرورية لالندماج

- تقديم شهادات االيواء
- تعليم االنترنت ودروس الكمبيوتر

- محلف قانوني للتصديق على الوثائق الرسمية
- نشاطات ترفيهية
- اعالن ضرائب

   www.centrecsai.org
Email: csai@bellnet.ca

6201 rue Laurendeau
Montréal, Qc 
H4E 3X8
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األجبان كاملة الدسم تقلل خطر اإلصابة 
بالسكري

ملاذا نشعر بالسقوط أثناء 
النوم؟

الصداع سببه اهلاتف احملمول

عالجات منزلية سبع نصائح لتحافظي على بنطلونك اجلينز
جلفاف العيون

الروح،  العيون هي مرآة  ان  يقال   
لكن لألسف الكثير من الناس يعانون من 
إلى  يؤدي  المنطقة مما  جفاف في هذه 
أو حتى إصابتها  احمرارها  أو  تشققها 

واالنتفاخ. بالحساسية 
التي  البسيطة  الطرق  التالي بعض  في 
الرطوبة  استعادة  تساعد في  أن  يمكن 

داخل العين وتهدئة التهيج والجفاف: 
- ضعي أكياس الشاي الدافئة على عينيك 
أو انقع كرات القطن في الشاي ثم ضعيها 
يتمتع  الشاي  العين، ألن  على منطقة 
بخصائص عالجية ترطب العيون وتهدئ 

من حساسيتها.
الزيتون على جفونك  ادهني زيت   -
واتركيه طوال  دقائق  لمدة 10  ودلكيه 
الليل، ثم اغسلي العينين بالماء الدافئ في 
يقلل  الزيتون  التالي. زيت  اليوم  صباح 

من الجفاف ويريح العين.
العيون هو  الخيار على  - وضع شرائح 
لالسترخاء ويحفز رطوبة  طريقة  أيضاً 

العين.
األطفال  القليل من شامبو  استخدمي   -
ثم  فتحها  به عيونك من دون  ودلكي 
يمكن  العالج  هذا  الدافئ.  بالماء  اغسلها 

أن يعالج جفاف العينين. 
- انقعي قطعة من القماش في الماء الدافئ 
ثم  دقائق   5 لمدة  وضعيها على عيونك 

كرري العملية لتحفيز رطوبة العين.

محاية النظر تبدأ من الصغرنصائح تساعدِك يف حتديد لون املكياج املناسب قيام اإلنسان مبهام متعددة يف آن يؤدي لصغر حجم الدماغ

»قشر املوز« خيفض مستوى 
الكولسرتول يف الدم

التوت الربي عالج للسرطان

شبكات التواصل تساعد 
يف ختفيف الوزن

البيض يساعد يف ختفيض الوزن حاربي جتاعيد العني من منتصف العشرينيات

العلماء من خالل دراسة سويدية   توصل 
لوند، تعتمد على دراسة  أجريت في جامعة 
أخرى تقترح أن الدهون في منتجات األلبان هي 
أكثر صحة من الدهون المشبعة األخرى وربما 
الثاني.  النوع  السكري من  تحمي من مرض 
تناولوا 8 حصص  الذين  أن  النتائج  وأظهرت 
من األجبان كاملة الدسم كانوا أقل عرضة بنسبة 
الثاني.  النوع  السكري من  بداء  23% لإلصابة 
ووجد الخبراء أن تناول 30 ملغرام من الكريمة 
انخفاض خطر  ارتبط مع  الدسم يومياً  كاملة 
االصابة بمرض السكري بنسبة 15 في المائة، 

في حين أن تناول 180 ملغرام من الزبادي خفض خطر اإلصابة بمرض السكري بنسبة 20 في المائة بالمقارنة 
مع األشخاص الذين لم يتناولوا أي منها.

أوجدت الدراسة أيضا أن تناول اللحوم كل يوم رفع من خطر اإلصابة بمرض السكري.
من ناحيتها، قالت معدة الدراسة الدكتورة أولريكا اريكسون من مركز السكري في جامعة لوند، في مالمو، السويد: 
»لدينا مالحظات قد تساهم في توضيح الدراسات السابقة بشأن الدهون الغذائية ومصادر الغذاء بالنسبة لمرض 
السكري من النوع الثاني«. وأضافت: »تشير النتائج التي توصلنا إليها، أنه على عكس الدهون الحيوانية بشكل 
عام، فإن الدهون التي تحتوي عليها منتجات األلبان قد يكون لها دور في الوقاية من مرض السكري من النوع 2.«

الجميع  مع  يحدث   
أن يشعروا وهم على 
وكأنهم  النوم  وشك 
يسقطون، ولهذا الشعور 
بحسب  علمي،  تفسير 
ما يجمع عليه األطباء 

والمتخصصون.
السقوط  هذا  ويسمى 
النوم«،  »اهتزازات بداية 
وهي بمثابة انتفاضة ال 

إرادية تحدث عند االنتقال من اليقظة إلى النوم. ويشعر خاللها الشخص بأنه سقط 
ويصاحبها حركة مفاجئة في الجسم.

إال أن تلك االنتفاضة ال تحدث في مرحلة األحالم، إنما عند االنتقال من االستيقاظ 
إلى المرحلة األولى من النوم، وهي المرحلة االنتقالية التي يمر بها النائم قبل التقدم 
إلى مراحل النوم المتقدمة .ويحدث هذا في أغلب األحيان أثناء النوم الخفيف جداً، 
عندما تتراجع درجة حرارة الجسم، ويبدأ القلب بالتباطؤ، فيترك الدماغ الواعي 
السيطرة بشكل تدريجي على العضالت، ويعمل هذا اإلجماع العام لمحركات الجسم 
األساسية على جعل العضالت الكبيرة تتقلص.وبينما يبدأ الجسم بالوخز يقوم الدماغ 

باختراع »حلم صغير« تشعر فيه بأنك تسقط من أعلى منحدر على سبيل المثال.

 أجرى علماء سويديون وأمريكيون دراسة حول تأثير المكالمات الهاتفية على صحة اإلنسان، 
وكانت النتيجة« أن التحدث قبل النوم بالهاتف المحمول، يسبب األرق والصداع.

وأجرى فريق العلماء اختبارات طويلة األمد على 35 رجال و36 امرأة تتراوح أعمارهم بين 18 
– 45 سنة، وبينت نتائج هذه االختبارات« أن التحدث بالهاتف المحمول لمدة 1.5 ساعة، وقت 

المساء وفي الليل تسبب في ظهور أعراض الصداع النصفي واألرق وعدم التركيز«.
وأظهرت االختبارات »أن كافة المشاركين فيها باتوا يعانون من صداع نصفي واضطرابات في 

النوم، وأكدوا أنهم شعروا بأن حالتهم الصحية صارت تسؤ في الصباح«.

 توصل فريق بحثي بإحدى الجامعات اإلندونيسية إلى »أن قشر الموز 
الكوليسترول  التي تخفض مستويات  الفعالة  البكتين  يحتوي على مادة 

في الدم«.
المستخدمة  البكتين  إن مادة  البحثي،  الفريق  لقمان عزيز، عضو  قال 
كالتفاح  الغذائية  الصناعات  بكثير من بعض  الموز ارخص  في قشر 
والبرتقال مرتفعي الثمن، ألنه يستخلص من القشر الذي يتم التخلص منه 
كنفايات وأظهرت الدراسة » أن استخدام البكتين المستخلص من قشر 
الموز لمدة أسبوعين يخفض مستوى الكولسترول في الدم بنسبة 52 %. 
وأوضح لقمان أن إندونيسيا هي واحدة من أكبر الدول المنتجة للموز في 
العالم، وتأتي في مقدمة الدول اآلسيوية المنتجة لهذه الفاكهة حيث تنتجه 

العديد من األقاليم اإلندونيسي«.
مشيرا إلى أن قشر الموز كنفايات لم يتم استغالله بعد بصورة كاملة.

 أفادت دراسة بريطانية من »أن التوت البري هو عالج للسرطان«.
وكان الباحثون قد اجروا تجربة من خالل مزج التوت مع دواء عالج كيميائي شائع لسرطان البنكرياس، وكشفت التجربة »أن التوت عزز فعالية الدواء بدرجة كبيرة 

أدت إلى قتل الخاليا السرطانية بسرعة أكبر«.
فأضاف الباحثون« أن المغذيات الدقيقة الموجودة بشكل طبيعي في النباتات يمكن استخدامها على نطاق أوسع جنبا إلى جنب مع عالجات السرطان األخرى المعروفة«.

وقد أظهرت دراسات أخرى أن مستخلص التوت البري يبدو أنه يعجل بموت الخاليا والحد من القدرة على الغزو في سرطان الدماغ.

تلعب دورا  التواصل االجتماعي  أكد خبراء بريطانيون أن شبكات   
هاما في مكافحة السمنة.

بعد  إلى هذا االستنتاج  لندن اإلمبراطورية  العلماء في كلية  وتوصل 
تجارب تمت في أستراليا وأوروبا والواليات المتحدة وشرق آسيا حيث 

بلغ العدد اإلجمالي للمشاركين في التجربة 1900 شخص.
وحسب المعلومات التي تم الحصول عليها فإن الذين استعانوا بشبكات 
الزائد خفضوا مؤشر وزن أجسامهم  للوزن  التواصل في مكافحتهم 

بمقدار 0.64 نقطة.
ويرى الخبراء أن تلك الطريقة ال تعتبر طريقة فعالة فحسب بل وتساعد 
بأنهم جزء  المستخدمين فرصة ألن يشعروا  األموال وتمنح  توفير  في 

من المجتمع ويحصلوا على دعم من الذين يواجهون المشكالت نفسها.

نتائج  اثبتت   
دراسات علمية من 
بيض  تناول  »أن 
ارتفاع  الدجاج يسبب 
الكوليسترول  مستوى 
ويؤدي  الدم  في 
الوزن  زيادة  إلى 

)البدانة(.«
حيث توصل علماء 
ليفربول،  جامعة 
النتائج بعد  إلى هذه 
إجراء تجارب شارك 
فيها 450 متطوعا، 

متوسط أعمارهم 44 سنة، حيث اتبعوا لمدة ثالثة أشهر حمية غذائية قاسية، في حين سمح لعدد 
منهم بتناول بيضتين يوميا خالل نفس الفترة.

وتبين بعد انقضاء هذه الفترة أن جميع المشاركين فقدوا ما بين 3.5 – 4.5 كلغ من وزنهم، وأن 
مستوى الكوليسترول في الدم انخفض لدى الجميع دون استثناء.

إنتاج  التجميل األلمانية، بيرجيت هوبر، إن  قالت خبيرة   
الجسم من الدهون واإليالستين والكوالجين يقل بدًءا من منتصف 
التجاعيد حول  الطريق لظهور  يمهد  العمر، ما  العشرين من 

العين.
وأوصت »هوبر« باستعمال كريم عيون خاص مع ظهور أولى 
التجاعيد، حيث يتناسب هذا الكريم بصفة خاصة مع احتياجات 
بالرطوبة  العين، ويمدها بشكل مكثف  البشرة في منطقة 

والدهون، التي تمنحها مظهًرا مشدوًدا يشع نضارة وحيوية.
للبشرة  بتوفير حماية جيدة  األلمانية  التجميل  كما أوصت خبير 
بالشيخوخة، مثل  ُتعّجل  التي  البيئية  العوامل  العين من  حول 

أشعة الشمس.
قلة  أو  العصبي  التوتر  العين ذات مرة، بسبب  تورم  وفي حال 
التورم من خالل استعمال منصات  النوم، فيمكن عالج هذا 
العيون، أو مستحضرات التجميل ذات الرؤوس الدوارة، والتي 

تتمتع بتأثير مبرد.
ويمكن استعمال كريم العيون بعد وضعه في الثالجة أو وضع شرائح 

6 نصائح تتعلق باحلواجب من خرباء هوليوود
الزائد من  الشعر  إلى إزالة  نلجأ دائماً   
الكامل  بالجمال  الشعور  الحاجب رغبة في 
القيام  إذا أردت  العيوب، ولكن  الخالي من 
الكامل  الجمال  للحصول على  بذلك فعالً 
كجميالت هوليوود فعليك حينها أن تتبعي أهم 

نصائح الخبراء في هذا األمر:
الشمع والفتلة إلزالة شعر  1.ابتعدي عن 
الحاجب، فهذه الطرق قد تستخدم إلزالة شعر 
الوجه والذقن وباقي أجزاء الجسم لكنها غير 
محببة لمنطقة الحاجب؛ ألنها ستعطيك بشرة 
التجاعيد حول  تتسبب في ظهور  باهتة، وقد 
العين، لذلك فإن الملقط سيكون أفضل طريقة 

إلزالة الشعر الزائد للحاجب.
2.انتفي شعر حاجبيك مرة واحدة في 
الكثير من  ينمو  تنتظري حتى  األسبوع، وال 

الشعر حول الحاجب حتى تستطيعي معرفة الشعر الزائد من شعر الحاجب األساسي، والحل األفضل لنتف الشعر الزائد هو أثناء االستحمام، 
فالشعيرات حينها تكون لينة والبشرة رطبة.

3.ال تغيري من لون حاجبيك األصلي حتى يكون مناسباً مع لون بشرتك ولون شعرك.
4.ابدئي بترتيب حاجبيك قبل البدء بتطبيق الماكياج، وتذكري قاعدة الخبراء التي ترتب أسس الماكياج كما يلي: القاعدة، الظالل، أحمر الخدود، 

الحواجب، ثم الباقي.
5.استخدمي طريقة واحدة لترتيب حاجبيك، فإذا كنت تعانين من حاجبين خفيفين، فعليك حينها أن تختاري طريقة واحدة لتزيينهما إما قلم 

الحواجب، أو قلم الكحل، أو جيل الحواجب، أو البودرة.
6.قسمي حاجبيك إلى ثالثة أقسام، ابدئي بمنتصف الحاجب، فهو أكثر األماكن استقامة وسهولة، ثم أزيلي الشعر الزائد من المنتصف نزوالً حتى 

طرف الحاجب، وأخيراً عودي إلى بداية الحاجب، كذلك قومي بنفس الخطوات عند تزيين حاجبيك بقلم الكحل أو البودرة.

 بالرغم من اضطرارنا القيام بذلك نظراً لعدم وجود 
متسع من الوقت أمامنا كي ننجز فيه كل ما يجب علينا 
أنه  إال  التزامات،  أو  به من نشاطات، أعمال  نقوم  أن 
التي كشفت  البحثية  النتيجة  لتلك  ننتبه  أن  يتعين علينا 
القيام بمهام متعددة  أن  عنها دراسة حديثة أوضحت 
تقليص  أمر يعمل في واقع األمر على  في آن واحد 

حجم الدماغ. 
الذين  الرجال والسيدات  أن  الدراسة  وثبت من خالل 
التكنولوجيا في  أنواع من  الغالب عدة  يستخدمون في 
نفس الوقت تقل لديهم المادة الرمادية في جزء رئيسي 
بالدماغ. وقال بهذا الخصوص باحثون من جامعة 
البريطانية :« قد تتسبب عملية استخدام  ساسكس 
المحمولة واألجهزة  الحواسيب  المحمولة،  الهواتف 
اإلعالمية المختلفة في تغيير حجم أدمغتنا. وما يثير القلق 

هو أن الجزء الذي ينكمش بالدماغ يرتبط بالعاطفة«.
القيام بمهام  وجاء هذا الكشف بعدما سبق أن ربطت دراسة بحثية بين 
متعددة في آن واحد وبين قصر مدة االنتباه، االكتئاب، التوتر والتحصل 
على درجات منخفضة بالمدرسة. وقد تنطوي النشاطات التي استهدفها 
الباحثون في دراستهم على إرسال رسائل نصية أثناء االستماع للموسيقى 
أثناء  المحمول  الهاتف  التحدث في  البريد اإللكتروني وكذلك  أو فحص 

التي  المسح  اإلنترنت. ومن عمليات  التلفزيون وتصفح شبكة  مشاهدة 
أجريت ألدمغة األشخاص الذين تطوعوا للمشاركة بتلك الدراسة، تبين 
القشرة  في منطقة يطلق عليها  انخفاضاً  أكثر  الرمادية كانت  المادة  أن 

الحزامية األمامية.
 PLOS التي نشرت في مجلة  الدراسة،  تلك  أن  إلى  الباحثون  ولفت 
القيام بعدة مهام في آن  ONE، هي األولى من نوعها التي تربط بين 

واحد وبين شكل أو حجم الدماغ. 

 من المهم جداً أن تعلمي ما هو نوع بشرِتك، 
هل هي جافة، دهنية مختلطة، حساسة أو شديدة 
الجفاف، ألن معرفتِك لنوع بشرِتك سيساعد في 
اختيارِك لمستحضرات العناية بالبشرة المناسبة 
تساعد في معرفة  لِك، وهي خطوة مهمة جداً 

نوع كريم األساس والكونسيلر المناسب لِك.
اختيار زيت  فإن  إذا كانت بشرتِك جافة مثالً 
الجمالي  للوجه وجعله جزءاً من روتينِك 
اليومي سيجعل مظهر بشرِتك يبدو أكثر 
نضارة وانتعاشاً، مما سيساعدِك في االختيار 
أكبر من كريمات األساس  بين مجموعة  من 
بأن  المجلة  المختلفة، وتقترح  التراكيب  ذات 
التي  التركيبة  تختاري كريمات األساس ذات 
تعطي إشراقة للوجه، أما إذا كانت بشرتِك من 
فاختاري كريمات  المختلط،  أو  الدهني  النوع 
الترطيب الخالية من الزيوت والبرايمر 
المكياج، واتبعيه بكريم أساس  المطفي قبل 

ذو قوام مائي.
الثانية فهي اختيار األلوان  أما الخطوة    
للون بشرِتك، يجب أن تحددي ما  المناسبة 

أم  إذا كنِت ذات بشرة شاحبة، وردية 
محايدة، وهناك طريقة سهلة لمعرفة 
نفِسك ما  ذلك، وهي من خالل سؤال 
إذا كنِت تكتسبين الُسمرة بسرعة وبدون 
المعنية  المجلة  أم ال، بحسب  حروق 
بالمرأة، اللواتي يكتسبن السمرة بسرعة 
وسهولة يمتلكن بشرة شاحبة، أما العكس 
اللواتي  أما  يمتلكن سحنة وردية،  فهن 
بتدرج فهن ذوات بشرة  اللون  يكتسبن 

محايدة.
إذا كنِت فاتحة  بعد ذلك، حددي ما 
اللون أو داكنة  اللون أم متوسطة 
لكريم األساس  المثالي  للتطبيق  اللون، 
استخدمي فرشاة كريم أساس ذات 
الشعر االصطناعي، أصابعِك، وإسفنجة 
التطبيق  المكياج، ألنهم سيعطونِك 
بالفرشاة، استخدمي  المطلوب، طبقي 
الدمج ثم اإلسفنجة في  األصابع في 

التربيت.
إما أما أحمر الخدود فاختاري اللون األقرب للون  اللون  لذا سيكون  بشرِتك عند الضحك، 

وردياً أو أحمراً أو دراقياً.

 1- ال تقومي بغسل البنطلون الجينز في كل مرة ترتدينه فيها، 
بل اغسليه بعد ارتدائه عشر مرات على األقل. ألن غسله كثيرا 
سيجعل خيوطه لينة أكثر وبالتالي يكبر مقاسه مع الوقت ويصبع 

غير مالئم مع شكل الجسم.
ثم  الوجه اآلخر  الجينز على  اقلبى  بغسله،  تقومين  2- عندما 
الغسيل وبهذا  إلى مياه  الملح  اضيفى ملعقتين كبيرتين من 

ستحافظين على لون البنطلون الجينز.
3- هناك خطأ شائع وهو أن كثيرا من األشخاص يغسلون 
تجنبى هذا  البقع.  ليتخلصوا من  أودافئ  الجينز فى ماء ساخن 
الخطأ واغسليه فى ماء بارد كي ال تتأثر خيوطه بعامل الحرارة.
4- إن كنت ممن يرسلون الجينز إلى المصبغة فال ترسليه إال 
مرة واحدة فى الشهر وذلك للحفاظ على الطلة الجذابة للبنطلون.

5- نظفي البنطلون الجينز بواسطة فرشاة المالبس للتخلص من األتربة 
العالقة به، بدال من تكرار غسله.

التقليل من غسله فى الغسالة واغسليه على يديك مع وضع  6- حاولي 

القليل من الخل األبيض مع الماء ألنه يعمل على تثبيت لون البنطلون.
٧- قومي بطي البنطلون الجينز طوليا أو عرضيا وعلقيه على شماعة 

بدال من تركه مكرمشا.
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تعرف على اطعمة قد تؤذي 
املعدة

فريساتشي تتجه إىل 
البساطة يف ميالنو 

لربيع 2015

  من أسابيع 
املوضة: موضة 

إكسسوارات 
ربيع/صيف 2015

 تؤثر بعض األطعمة الموجودة على نمو 
جسم االنسان عند تناولها على معدة خاليه، 
مع العلم انها من الماكوالت المفضله لدى 

بعض األشخاص.
ومن هذه األطعمة :

1- العصائر : فهي من المواد التي تسبب 
تناولها على  البنكرياس عند  خلل بعمل 

معدة فارغه
2- الثومة: تناول طعام يحتوي على الثومة 

يسبب الم في المعدة
المرارة  الحصى  البندورة: فهي تسبب   -3

الحتوائها على حمض التانانيك
4- اللبن: يجب تناوله بعد ساعتين من تناول الوجية، النه يفقد اهميتة عند تناوله على معدة فارغه.

5- الموز: يؤذي القلب، ويسبب خلل في توازن الكالسيوم والمغنيزيوم.
عليك تجنب تناول هذه االطعمة صباحا على معدة فارغه

تبين  إنه  يقول خبراء   
للجزر  األطفال  تناول  أن 
واحد من عدة أشياء يمكن 
الحرص  لآلباء واألمهات 
صحة  أجل  من  عليها 

عيون وبصر أبنائهم.
الفحص  أن  وأضافوا 
للعين وارتداء  المنتظم 
قبعة  أو  شمس  نظارة 
األطفال من  لحماية عيون 
للحفاظ  العوامل األخرى 

على سالمة العين.
وقال طبيب العيون رون ويبر ومقره اتالنتا إنه بالرغم من أن العين يمكن أن تكون أحيانا وراثية 

كما أن بعض أمراض العيون عيوب خلقية إال أن بعضها يمكن الوقاية منها.
النظر ليس »مرضا وراثيا فحسب وانما يمكن أن ترجع  المثال قصر  إنه على سبيل  وأضاف 
لفترات  القراءة  إن  الطفولة.«وقال  في  األطفال عيونهم  بها  يستخدم  التي  للطريقة  أيضا  أسبابه 
طويلة يمكن أن تسبب قصر النظر. وأوضحت دراسة أجريت في اآلونة األخيرة واعتمد عليها 
بقصر  أكثر عرضة لالصابة  الناس  تجعل  التعليم  العالية من  الدرجة  أن  بحثهم  في  الباحثون 
النظر.وأوضحت دراسة أخرى أن األطفال الذين يقضون وقتا أطول خارج المنزل أقل عرضة 

على األرجح الصابة بقصر النظر.

Montréal  17 octobre  2014 تعد هذه الصفحة ماريان فهيم من مكتب جريدة الرسالة بالقاهرة

الخيار على العين، حيث يتمتع الخيار بتأثير مرطب ومبرد وُمخفف 
للتورم بفضل محتواه العالي من الماء.



Montréal  17 octobre  20149 أخبار فنية
نادي احترام المشاهد:

  الناقدة أحالم األسيوطي

 تعاقدت الفنانة اللبنانية 
نيكول سابا على تقديم 
شخصية “شهرزاد” من 
خالل مسلسل “ألف ليلة 
وليلة” الذي يتم تحضيره 
حاليًا، والمقرر عرضه 
في موسم رمضان 2015.

وقد ُرشح للعمل من قبل 
نيكول الفنانة غادة عادل 
ومنة شلبي، ولكن استقر 
منتج المسلسل تامر مرسي 
مالك شركة “سنرجي” 
على أن تقوم نيكول سابا 

ببطولة العمل.
يقدم  أن  المقرر  ومن 
قصتين  على  العمل 
آسر  يقدمها  األولى 
أمير  والثانية  ياسين 
كرارة، على أن يتم اسناد 
دور شهريار إلى الفنان 
شريف منير، والمسلسل 
من تأليف السيناريست 
ناير، وسيتولى  محمد 
إخراجه المخرج رؤوف 

عبد العزيز.

مصطفى شعبان 
يستعد لرمضان 

املقبل بـ»موالنا 
العاشق« 

نيللي كريم بطلة »الليلة الكبرية« مع السبكي 

السقا يلتقي كريم عبد العزيز فى 
السينما بتوقيع مروان حامد 

داليا البحريي تستأنف »خيانة عصرية« يف فرباير القادم 

حممد صبحى على كرسى املذيع للمرة األوىل 

نيكول سابا تفوز بشخصية »شهرزاد« 
بعد منافسة مع منة شليب وغادة عادل 

خالد يوسف: تنبأت بكل ما حيدث يف 
املنطقة وقدمته فى فيلم »العاصفة« 

 اتفق النجم أحمد السقا مع النجم 
التعاون  على  العزيز  عبد  كريم 
سوًيا في فيلم سينمائي ألول مرة 
فى مشوارهما الفني خالل الفترة 
أيًضا مع  االتفاق  تم  القادمة، وقد 
السيناريست عباس أبو الحسن على 
كتابة السيناريو ومروان حامد إلخراج 

العمل.
وعلق السقا في تصريحاته لموقع 
فقط،  اتفاق  هناك  أن  السينما.كوم 
ولكن لم يتم االستقرار على الفكرة 

بعد، والمشروع مازال مبكًرا جدا 
للحديث عنه، مشيًرا إلى أن كريم 
عبد العزيز من نجوم الجيل حالًيا، 
إال أنه من أصدقاء السقا المقربين 

بعيًدا عن زمالة العمل.
جدير بالذكر أن أحمد السقا قد أعلن 
خالل لقاءه في برنامج “أنت حر” 
مع الكاتب مدحت العدل أنه يتمنى 
العمل مع كريم عبد العزيز مستقباًل، 
خاصة وأنهما تربطهما صداقة قوية 

ولم يتعاونا سوًيا من قبل.

“خيانة  لمسلسل  المنتجة  الجهة  قررت    
داليا  النجمة  ببطولته  تقوم  الذي  عصرية” 
مرة  المسلسل  تصوير  استئناف  البحيري 
بعد  وذلك  القادم،  فبراير  أخرى خالل شهر 
شهر  في  المسلسل  له  تعرض  الذي  التوقف 
إبريل الماضي بسبب أزمات إنتاجية أطاحت 
الدرامي  الموسم  خالل  العرض  من  بالعمل 

لشهر رمضان الماضي.
وقد تسبب توقف التصوير في جدل بين أبطال 
العمل وصناعه، إذ أبدى عدد من أبطال المسلسل 
استغرابهم من توقف التصوير بعد بدئه بأسبوع 
واحد فقط، بدعوى عدم وجود ميزانية تكفي 
في  البدء  تم  لما  متسائلين  العمل،  الستكمال 
التصوير من األساس إذا كانت الشركة المنتجة 

ال تملك الميزانية الكافية إلنهائه. 
المسلسل من تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش 
ويشارك في البطولة نضال الشافعي وفراس سعيد ونهال 
عنبر ورانيا مالح ورحمة حسن، وتدور أحداثه في إطار 

اجتماعي حول فتاة فقيرة تعمل في أحد المصانع، وتتزوج 
من نجل صاحب العمل، قبل أن تكتشف أنه غير قادر على 
اإلنجاب، ومن ثم تضطر إلى اللجوء للتلقيح الصناعي من 
دون علم زوجها، لتضمن حقها في الميراث. وتتوالى األحداث.

 تعاقد الفنان محمد صبحى مع إدارة 
على  الفضائية  )النهار(  قنوات  شبكة 
تقديم برنامج تليفزيونى سيبدأ عرضه 
يقوم  وبذلك  المقبل،  نوفمبر  من شهر 
بالظهور للمرة األولى فى تاريخة على 
الشاشة الصغيرة من خالل كرسى المذيع. 
لبرنامجه اسم   واختار محمد صبحى 
إحدى  اسم  نفس  على  بالطة(،  )على 
مسرحياته الشهيرة التى قام بإخراجها 
وشارك  بطولتها،  فى  المشاركة  دون 
فى التمثيل بها ممدوح موافى، وسناء 

يونس، وهى من إنتاج 1993.
وسيقوم محمد صبحى فى البرنامج بانتقاد 
مصر  فى  الدائرة  السياسية  األوضاع 

والوطن العربى حاليا بصورة كوميدية ساخرة.
المقرر أن تقوم شبكة قنوات )النهار( فى منتصف  ومن 
شهر أكتوبر الجارى باإلعالن عن كافة تفاصيل البرنامج 
الجديد )على بالطة(، من خالل مؤتمر صحفى سيُعقد فى 

أحد فنادق القاهرة.
وكان محمد صبحى تعّرض خالل الفترة الماضية لوعكة 
صحية شفى منها، بعد خضوعه لعملية قام فيها بتركيب 

دعامتين فى القلب.
وتجدر اإلشارة أن هناك العديد من الفنانين الذين خاضوا 
مثل  صبحى،  محمد  قبل  من  التليفزيونى  التقديم  تجربة 
هشام سليم ببرنامجه )حوار القاهرة(على قناة )سكاي نيوز 
عربية(، والمطربة اليمنية أروى ببرنامجها )نّورت( على 
قناة MBC، ونور الشريف ببرنامج )مع نور الشريف( على 
قناة )دريم(، وروال سعد ببرنامجى )روال شو( و)الحياة 

حلوة( على قناة )الحياة(.

 صرح المخرج السينمائى خالد يوسف، 
فى حوار ببرنامج “معكم”، الذى تقدمه 
االعالمية )منى الشاذلى(، أن فيلم العاصفة 
تنبأ بما يحدث حاليا بالمنطقة، والشعب 
حاليا باستراحة محارب وسيحقق ما يريده.

وأضاف يوسف، إن البعض وصف ثورة 
25 يناير بالمؤامرة، لكن الثورة فتحت 
طاقة أمل أمام المواطنين، ولكن الناس 

مازالت تعانى من نفس البؤس.
وأشار إلى أن “ الشعب المصرى سيحصل 
على حقه ولن يصمت مرة أخرى وكل 
يونيو و25  اللى خرج عشانه فى 30 

يناير ها يتحقق”.
يذكر أن فيلم العاصفة أخرجة خالد يوسف، 
فى بداية منتصف التسعينات، وقام ببطولتة 
الفنانة الكبيرة يسرا، والنجم هشام سليم، 

والنجم هانى سالمه.
سة المتزوجة  ودرات أحداثة حول هدى الُمدرِّ
التى يختفى زوجها منذ فترة طويلة ويترك 
لها ولدين هما ناجى وعلى، وتنغمس األم 

فى تربية ابنيها وحل مشاكلهما.
يحصل االبن األكبر على بكالوريوس 
الهندسة ويقرر السفر إلى العراق لمساعدة 
أسرته، ويضطر لاللتحاق بالجيش العراقى 
مجبًرا ويسافر مع الجيش لغزو الكويت، 
وتنهار األم حين يصلها هذا الخبر، أما 
المسلحة  بالقوات  فيلتحق  ناجى  شقيقة 
المصرية المسافرة لمساعدة الكويت بعد 
غزو العراق لها، ويثور طالب الجامعة 
المنطقة، ومنذ هذه  فى  ما يحدث  ضد 
اللحظة تعيش األم فى أزمة حقيقية وهى 
كيف يواجه الشقيقان كل منهما اآلخر.

استقرت  أنها  يوسف  رانيا  النجمة  أكدت   
بصحبة صناع مسلسلها الجديد على اسم )عيون 
القلب(، ليكون العنوان النهائى للعمل، بعد أن 
تغير اسمه عدة مرات، حيث كان يحمل فى 
البداية اسم )عيون الحب( ثم تغير إلى)عيون 
حائرة(، ليتم اإلستقرار فى النهاية على )عيون 
القلب(، مشيرة إلى أنها تواصل التصوير حاليا 

بأستوديو العزبة فى ديكور منزلها. 
 مسلسل )عيون القلب(، يشارك فى بطولته 
بجانب رانيا يوسف كل من ماجد المصرى 
ودينا فؤاد وصالح عبد هللا ولطفى لبيب وإيهاب 
فهمى، وإنعام سالوسة وسامية عاطف وسهر 
الصباح،  صادق  إنتاج  من  وهو  الصايغ، 
 60 من  ويتكون  الشندويلى،  فداء  وتأليف 
الممتلئة  الرومانسية  حلقة، وينتمى لألعمال 
باإلثارة والتشويق، وهى النوعية التى اعتاد 
الشندويلى على تقديمها، مثل مسلسالت )زى 

الورد( و)آدم وجميلة( و)الخطيئة(.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة رانيا يوسف كان مسلسل )السبع وصايا( والذى عرض فى رمضان الماضى.

 بدأ الفنان مصطفى شعبان فى التحضير 
المقبل مبكًرا واختار  لدراما رمضان 
به  ليخوض  العاشق(  )موالنا  مسلسل 
سباق الدراما بعد أن نافس فى رمضان 
الماضى بمسلسل )دكتور أمراض نسا(.
 مسلسل )موالنا العاشق( تأليف أحمد 
عبدالفتاح وإخراج عثمان أبولبن، وقد 
انتهى مؤلفه من كتابة 10 حلقات من 
العمل وسلمها بالفعل للشركة المنتجة، 

ويواصل حالًيا كتابة بقية الحلقات.
وبالتوازى مع كتابة العمل يعقد المخرج 
عثمان أبولبن مع مصطفى شعبان جلسات 
للعمل وترشيح  للتحضير  عمل مكثفة 
المتوقع  ومن  البطولة  فى  المشاركين 
اإلعالن عن تلك األسماء خالل األيام 

القليلة القادمة.
ومن المتوقع أن يبدأ تصوير المسلسل 
فى شهر يناير المقبل ليكون أمام فريق 
العمل فرصة لالنتهاء مبكًرا من التصوير 
خاصة وأن التصوير لن يكون داخل 
مصر فقط وسيتطلب السفر إلى أكثر 

من دولة عربية وأوروبية.

 تعاقدت الفنانة نيللي كريم 
مع المنتج أحمد السبكي على 
بطولة فيلم “الليلة الكبيرة” 
الذي يتم التحضير له تمهيًدا 
للبدء في تصويره خالل األيام 
القليلة القادمة. شخصية نيللي 
في الفيلم من أبرز األدوار 
على الرغم من وجود عدد 
كبير من الفنانين الذين يصل 
عددهم إلى 25 فنان وفنانة.

وقد تعاقد السبكي في األيام 
صفية  النجمة  مع  الماضية 
العمرى وخالد الصاوي وأحمد 
رزق وصبري فواز وياسر 
جالل وسيد رجب. ومن جانبه 
قام سامح عبد العزيز مخرج 
النجوم  باقي  بترشيح  الفيلم 
في  اآلن  وهو  المشاركين، 
انتظار موافقتهم النهائية على 

العمل.
نوعية  الكبيرة” من  “الليلة 
األفالم الضخمة التي اعتاد 

السبكي على تقديمها كل عام، وهو من تأليف أحمد عبد هللا ويخرجه سامح عبد 
العزيز، وينتمي الفيلم لنوعية أفالم “كباريه” و”الفرح” و”ساعة ونصف” الذي 
قدمها السبكي في السنوات الماضية، حيث التصوير في لوكيشن واحد، ومشاركة 

عدد كبير من الفنانين فى البطولة. 

زوزو نبيل  )شهر زاد( بقلم السندباد/ اشرف كمالموسوعة السندباد

رانيا يوسف تستقر على اسم مسلسلها اجلديد 

 عزيزي القارئ مقالنا اليوم عن فنانة 
قديرة امتازت بدقة األداء والمعايشة 
القوية في الدور الذي تقوم به والتقمس 
الهائل للشخصية التي تمثلها فهي تنصهر 
في الشخصية بحيث تكون مندمجة معها 
إلي أقصى حدود اإلندماج وقد نوعت 
في الشخصيات التي تؤديها ومارست 
أو  الدرامي  سواء  الفن  أنواع  جميع 
الكوميدي وأيضاً األدوار الشريرة منها 
الفنية  األلوان  في جميع  برعت  وقد 
السينمائية  وقد شاركت في األعمال 
والمسرحية والتلفزيونية ... مقالنا اليوم 
عزيزي المشاهد عن الفنانة القديرة 

زوزو نبيل .
حسنين  إمام  عزيزة  الحقيقي  أسمها 
ظهرت عليها عالمات الموهبة وهي 
فتركت  السن  في  صغيرة  مازالت 
مختار  لفرقة  وأنضمت  المدرسة 
عثمان وعملت بالمسرح والسينما ثم 
أنضمت إلي فرقة رمسيس مع عميد 
المسرح يوسف بك وهبى  وشاركت 
معه في عدة مسرحيات منها مسرحية 
راسبوتين ومسرحية كرسي األعتراف 
وقد أشتهرت الفنانة زوزو نبيل بصوتها 
اإلذاعة  في  فبرزت  الجميل  الرخيم 
وأشتهرت مع المخرج محمد محمود 
شعبان في مسلسل ) ألف ليلة وليلة 
( حيث قامت بدور األميرة شهر زاد 
التي استطاعت بذكائها ودهائها أن ال

التجعل األمير يأمر بقطع رقبتها حيث 
تؤجل  ولكن  حكاية  له  تحكي  كانت 
تكملتها لليلة التي تليها حتى بلغ عدد
هذا  وقد ظل  وليلة  ليلة  ألف  الليالي 
ليالي رمضان  المسلسل يذاع طوال 
من كل عام حتى بلغت األعوام ثالثة 
وعشرون عاماً وقد أدت زوزو نبيل 

شخصية شهر زاد في الفيلم العربي 
) ألف ليلة وليلة ( مع بربري مصر

األول علي الكسار وشارك في الفيلم 
عقيلة  القديرة  الفنانة  فرقته  أعضاء 
راتب وزوجها المطرب حامد مرسي
مصر  بلبل  عليه  يطلق  كان  الذي 
الشعب  أفراد  معظم  مثل  كنت  وقد 
المصري ننتظر حلول شهر مضان 
من كل عام الننا سنحظى باألستماع  
لمسلسل ألف ليلة وليلة وسماع األداء 
الجميل للفنانة زوزو نبيل والتي كانت 
بصوتها الجميل تجعلك تعيش في أجواء 
ألف ليلة الخيالية – هذا وقد تزوجت 
زوزو نبيل مرتين وأنجبت من زيجاتها 
األولى وحيدها نبيل الذي أستشهد في 
معارك أكتوبر وتحل ذكراه هذا الشهر 
بمثابة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة هذا 
وقد أستشهد أيضاً في حرب أكتوبر 
أبن المطرية شريفة فاضل وقد نعته 
بأغنية ) أم البطل ( بدأ مشوار زوزو 
نبيل في السينما بفيلم ) وراء الستار 
أنضمت  قد  كانت  ثم   1937 عام   )
لفرقة علي الكسار فشاركته البطولة 
في عدة افالم  منها ) سلفني 3جنيه ( 
ثم ألف ليلة وليلة ثم فيلم ) نور الدين 
والبحارة الثالثة ( مع الفنانة ليلى فوزي 
والمطرب محمد عبد المطلب ونجم 
الكوميديا أسماعيل يس ويحكي قصة 
الفيلم الفطاطري الغلبان الذي تضيق 
به الحالة فيكرر األنتحارهو وصبيانه 
ولكن األقدار تجعلهم يلتقون باألمير 
نور الدين ويرحلون معه إلي بالد بعيدة 
يكون بها رجل شرير يحاول إغتصاب 
الحكم واألستيالء عليه وللمصادفة أن 
الفطاطري يشبه تماماً الرجل الشرير 
و تحدث عدة مفارقات. ولعبت زوزو 

نبيل شخصية الجارية التي تعشق هذا 
الفيلم  قصة  وتنتهي  الشرير.  الرجل 
بنهاية سعيدة كعادة معظم األفالم في 
هذه الحفبة من الزمان. وقد تنوعت 
األدوار التي قامت بها الفنانة زوزو نبيل 
فمنها كما ذكرنا الدرامية والكوميدية 
والشريرة ومن األدوار التي قامت بها 
وهي صديقة البطلة دورها في فيلم لحن 
الوفاء مع العندليب األسمر عبد الحليم 
شادية  الذهبي  حافظ وصوت مصر 
وقامت زوزو نبيل بدور صديقة الفنانة 
شادية وقد ظلت الصداقة القوية بينهما 
حتى وفاة زوزو نبيل.  ثم بدأت زوزو
في التنويع في األدوار التي تؤديها.  
قامت بدور سيدة تدير وكر للملذات 
وذلك في فيلم يحمل نفس األسم ومعها 
النجم شكري سرحان ثم قامت بدور 
المرأة اللعوب في فيلم ) غلطة حبيبي 
( مع شادية وعمر الشريف وحسين 
رياض وعبد المنعم إبراهيم وتوفيق 
الدقن وقامت زوزو نبيل بدور سيدة 
لعوب تتحايل على صاحب المنزل التي 
تقطن فيه وتتزوجه ولكنها كانت تعشق 
إبن أخيه المهندس الشاب وتحاول دائماً 
التفرقة بينه وبين خطيبته حتى تنال في 
النهاية نهايتها التي تستحقها وتموت 
بطلق ناري وقد أدت زوزو نبيل هذه 
الشخصية بإقتدار حيث تنوع أدائها عن 
اإلثارة للدهاء للشر وأستطاعت بالفعل 
أن يكون هذا الدور من عالماتها الفنية 
– ثم شاركت زوزو نبيل الفنانة لبنى 
عبد العزيز فيلم أنا حرة قصة الكاتب 
الكبير إحسان عبد القدوس وشاركهما
وحسين  سرحان  شكري  البطولة 
رياض وحسن يوسف ويناقش الفيلم 
قصة تحرير الفتاة ونضالها للحصول 

على الحرية ومدى المعاناة من أقرب 
الناس إليها.  ثم قامت زوزو نبيل ببطولة 
سميرة  مع   ) العذارى  سجن   ( فيلم 
أحمد وشكري سرحان وعماد حمدي 
وتوفيق الدقن وعدلي كاسب وقامت 
زوزو نبيل بدور سيدة تتزعم عصابة 
لألتجار في المخدرات والنشل وتسّخر 

أبنتها الجميلة المثيرة في سرقة ونشل 
األشخاص غير أن هذه الفتاة تتمرد

النهاية  على أمها وتهرب منها وفي 
يقبض على هذه األم الشريرة ويحكم 
عليها بالحبس – وقد قامت زوزو نبيل

بعد ذلك بالمشاركة في عدة أفالم منها 
دورها في فيلم ) أنا بنت ناس ( مع 
فاتن حمامة ومحسن سرحان وكانت

زوزو نبيل تقوم بدور األم التي تتنكر 
ألبنتها.  ثم دورها في فيلم ) في الهوا سوا 

( مع شادية وكمال الشناوي وأسماعيل 
يس وعبد السالم النابلسي وكانت زوزو 
نبيل نقوم بدور عمة شادية التي تتقن 
التنويم المغناطيسي وتحاول األستيالء 
على تنازل على أمالكها عن طريق 
التنويم.  ثم قامت زوزو نبيل أيضاً 
بدور من األدوار الشريرة وذلك دورها 

في فيلم )قلوب الناس( مع فاتن حمامة 
وأنور وجدي وشكري سرحان وحسين 
رياض وقامت بدور المرأة التي تعشق 
صاحب الملهى التي تشتغل فيه وعندما 
يهجرها تحاول تدميره وحرق الملهى 
الذي يمتلكه وقد كانت زوزو نبيل في 
مشهد  وخاصة  واألداء  الروعة  قمة 
الحريق في نهاية الفيلم وهي تصاب

بحالة هلع وجنون وقد ذكرتني بأداء 
الفنانة األمريكية بيتي ديفز في أحد 

أفالمها.  ثم شاركت زوزو نبيل الفنانة
سميرة أحمد في أحلى أدوارها السينمائية 
وهو فيلم ) الخرساء ( مع عماد حمدي 
وحسن يوسف وفاخر فاخر والمخرج 
وكان  علوان  محمد  الكبير  اإلذاعي 
من رواد هو وزوجته المذيعة الالمعة 
القديرة أمال فهمي صاحبة أشهر برنامج 
إذاعي وهو برنامج ) على الناصية ( 
وقد قامت زوزو نبيل في الفيلم بدور 
زوجة أب الفتاة الخرساء التي تقوم 
بتعذيبها ومعاملتها بطريقة سيئة جداً 
وفي النهاية يقوم األب بتطليقها.  ثم 
قامت زوزو نبيل بدور جميل في فيلم 
بين القصرين الجزء األول من الثالثية 
لألديب العالمي الحائز على جائزة نوبل 
لألداب الكاتب الكبير نجيب محفوظ 
ويتلخص دور زوزو نبيل في الفيلم هو 
دور الزوجة األولى لسي السيد والذي 
كان يتهمها دائماً بأنها خائنة وماشية 
على حل شعرها وكان يعاير أبنه الكبير 
يس بوالدته.  وفي أحد مشاهد الفيلم 
تسلم الروح بين يدي أبنها.  لقد كانت 
زوزو نبيل عظمة في هذا الدور كعادتها 
الشخصية  تتقمص  أن  تستطيع  فهي 
واإلنصهار بها.  ثم قامت زوزو نبيل 
في دور شريرة ولكن بصورة أخرى 
حيث قامت بدور سيدة تتزعم عصابة 
للجاسوسية ضد مصر.  وذلك في فيلم 
) جريمة في الحي الهادئ (حيث تقوم 
هذه العصابة بإغتيال شخصية أجنبية 
التهمة  إلحاق  العصابة  وأرادت هذه 
بالبوليس المصري وقد قام باإلغتيال 
يهوديان. قاما بتجسيد أدواره الفنانان 
رشوان توفيق وزين العشماوي بمساعدة 
الفتاة اليهودية نادية لطفي. وقام بالقبض 
على هذه العصابة رشدي أباظة الذي 

قام بدور ضابط المباحث الذي كلف 
بالقبض عليهم .. هذا وقد بلغ عدد األفالم 
التي شاركت فيها الفنانة زوزو نبيل 
ما يقرب من تسعين فيلم منها ) وراء 
مصنع   – جنيه   3 سلفني   – الستار 
ليلة وليلة – رباب  الزوجات – ألف 
– الشريد – أوالد الفقراء – نور الدين 
والبحارة الثالثة – سالمة – هذا ما جناه 
أبي – الخمسة جنيه – عواصف – الخير 
والشر – أبو زيد الهاللي – لبناني في 
الجامعة – غروب – الزناتي خليفة –

الحب ال يموت – أسرار الناس – أنا 
بنت ناس – في الهوا سوا – حكم القوي 
في شرع   – العمر  غلطة   – أمال   –
مين – بين قلبين – كدبة أبريل – قلوب 
الناس – لحن الوفاء – أعترافات زوجة 
– المجد – لواحظ – وكر الملذات – أنا 
حرة – سجن العذارى – الخرساء – 
لماذا أعيش – حياتي هي الثمن – هذا 
 – الهامش  على  إمرأة  أحبه-  الرجل 
رابعة العدوية – بين القصرين – بنت 
الحتة – فجر يوم جديد – جريمة في 
الحي الهادئ – الست الناظرة – الجبان 
والحب – إمرأة بال قلب – المرشد – يا 
تحب يا تقب – رجل مهم جداً – والمرأة 
والساطور.  وبالتالي يتضح عزيزي 
القارئ من أسماء هذه األفالم التاريخ 

الفني للفنانة الكبيرة زوزو نبيل كما
من  أيضاً  كانت  أنها  ذكرنا  كما  أنها 
عمالقة المسرح وشاركت في العديد من 
المسرحيات سواء مع المسرح القومي أو 
الفرق الخاصة وقد حصلت زوزو نبيل 
على عدة جوائز وكرمت عدة مرات 
من الدولة ومن الجوائز التي حصلت 
عليها الجائزة التقديرية لجمعية كتاب 
ونقاد السينما عام 1978 وتم تكريمها في 

مهرجان األسكندرية 
عام 1995 – وزوزو نبيل كان اليهمها 
طول أوقصر الدور التي تقوم به المهم 
عندها أن يكون الدور مؤثر ويلصق 
في أذهان المشاهد مثل دورها في فيلم 
بين القصرين – وبعد أن أستشهد أبنها 
الوحيد في معارك حرب أكتوبر 1973 
مرتدياه  األسود وظلت  الزي  ارتدت 
طوال باقي حياتها حتى اسلمت الروح 
. لقد كانت زوزو نبيل بالفعل علماً من 
أعالم الفن الذي ينتمي إلي زمن الفن 
الجميل وأستطاعت بموهبتها الفطرية 
والعفوية أن تجعل لنفسها مكاناً مرموقاً 
بين زميالتها وزمالئها من الفنانين لدرجة 
أن األدوار التي كانت تؤديها يصعب 
على غيرها القيام بها – لقد التقيت بالفنانة 
المصري  التلفزيون  في  نبيل  زوزو 
حيث كنت أعمل وكنت في كل مرة 
أرى زوزو نبيل في وقت الراحة بين 
مشهد وأخر تسرع بالصالة والترحم 
على أبنها الشهيد وبمناسبة أعياد أكتوبر 
قدموا  الذين  نترحم على كل شهدائنا 
أرواحهم فداء الوطن – رحم هللا زوزو 

نبيل وأبنها الشهيد وأسكنهما
فسيح جناته وإلي هنا سكت الكالم المباح 

يا شهر زاد . 

الموضوع: يبدأ الفيلم بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر 
نائبه  )أحمد زكي(  السادات  وتعين   28/9/1970 في 

خلفاً له. 
“ فالش باك “ يتذكر السادات طفولته ثم شبابه كضابط 
في الجيش – ومقاومته ضد الفساد واإلنجليز واشتراكه 
كانت  كيف  ثم  الملك،  لطرد  األحرار  الضباط  مع 
الصراعات الصغيرة بين الضباط لالستيالء على أي 
شئ يحصلون عليه – ثم أحداث تأميم القناة والعدوان 
الثالثي ثم نكسة 1967، ثم وفاة ناصر وتولية السادات 
وتخطيط   – القوى  مراكز  على  والقضاء   – للرئاسة 
بزيارة  السالم  معاهدة  االنتصار،  أكتوبر،  لحرب 
إسرائيل – اتفاقية كامب دافيد – موقفه تجاه الشاه ثم 

وفاة السادات.
التحليل والنقد: القصة مأخوذة من “ البحث عن الذات 
“ للرئيس أنور السادات و “ سيدة من مصر” لجيهان 
أحمد  إنتاج  بهجت  أحمد  وحوار  وسيناريو  السادات 
عمل  من  كل  أحى   – المصري  التليفزيون  مع  زكي 
في هذا الفيلم فهو فيلم مشرف للسينما المصرية ويليق 
وتحية  السادات  أنور  الرئيس  مثل  كبيرة  بشخصية 
على  وجاد  ضخم  عمل  إلنتاج  زكي  ألحمد  خاصة 
هذا المستوى من االتقان وأيضا القيام ببطولته وجسد 
الدور بصدق وأمانة فجعلك تنسى الممثل أحمد زكي  
وتعيش داخل شخصية السادات مما يؤدي إلى االقتناع 
إلى  جديداً  فأضاف رصيداً  الممثل.  وظيفة  وهذه هي 
أعماله. وقد لعب من قبل دور عبد الناصر في “ ناصر 
56 “ اخراج يحى العلمي. فهو الممثل المصري الذي 

خلد الرئيسين ابطال ثورة يوليو وخلد بهما.
أواًل  مراحل:  ثالث  إلى  الفيلم  السيناريو  قسم  وقد 
مع  وصراعه  يوليو  ثورة  قبل  شبابه  في  السادات 
االنجليز وحلفائهم مثل )أمين عثمان(. وكفاحه المرير 
احبته  التي  جيهان  من  زواجه  ثانياً:  البقاء.  أجل  من 
الضباط  مع  اشتراكه  ثم  الصعبة  الظروف  رغم 
األحرار لطرد الملك. ثالثا: توليه الحكم بعد وفاة عبد 
السادات  شخصية  نجد  مراحل  الثالث  وفي  الناصر. 
شخصية قوية اإلرادة ذات قوام متماسك، صلبة تسير 
أطهر  وقد   – المعقولة  المنطقة  نهايتها  إلى  بالمعركة 
مثالية  منها  أكثر  واقعية  بصورة  السادات  السيناريو 
، فهو يكافح من أجل مبدأ ويدخل السجن في زنزانة 
التفكير. فهو وإن  له  اتاحة  التي  انفرادي(  54 )حبس 
 – تفكيره  في  عميق  ولكنه  تصرفاته  في  بسيطاً  كان 
لبعد  وهو  يواجه،  الذي  الكبير  بالصراع  يعلم  وهو 
نظره، يمسك زمام المواقف ويدرك ما ال يستطيع من 
حوله ادراكه مثل : -1 الصراعات الصغيرة للضباط 
األحرار التي سببت له األزمة  وانسحابه من بينهم في 
الناصر  لعبد  لحبه  الشعب  تهدئة   2- المناسب.  الوقت 
بطلب  الحكمة  السادات  فاستعمل  الحكم،  توليه  بعد 
وقوف كل الناس دقيقة حداداً عليه وفي وسط خطابه 
قال: “ كلنا عبد الناصر الذي لم يمت “ فكسب الشعب 
في صفه. -3 كان على وعي بما تفعله مراكز القوى 
لتحضير  البعيدة  رؤيته   4- استقالتهم.  على  والموافقة 
للداخل  التخطيط  في  للذروة  ووصل  أكتوبر  حرب 
وهو  آخر  شئ  على  والفعل  بشئ  للتمويه  والخارج 
الالحرب والال سلم. -5 ثم اتخاذ القرار بالقيام بحرب 
يكتفي  ولم   6- النصر.  تم  حتى  القناة  وعبور  أكتوبر 
آلخر  ذهابه  هو  السالم  القرار  الحل  أن  ووجد  بهذا 

العالم ويقصد إلى قلب إسرائيل بدال من اتخاذ وسيط 
بينهما. 7 – وبحكمة السادات أعاد أراضي مصر كلها 

مثل ما كانت قبل 1967.
سبق  متنوراً  حكيماً  رجال  السادات  في شخصية  نجد 

جيل الرواد. وأتمنى أن يرى هذا الفيلم المسئولون في 
األراضي المحتلة حتى يتعلموا من السادات ويتخذوه 
فقط: شخصية  السالم(.  أرادوا فعال  )إذا  للنجاح  قدوة 
جيهان كانت باهتة وهامشية لم نرى أي فعل إيجابي 

لها.
اإلخراج: لمحمد خان تحية لهذا المخرج الذي أخذ على 
وتمثياًل  وانتاجاً  موضوعاً  مشرفاً  فيلما  اخراج  عاتقه 
الشخصيات  تمثل  كبيرة  مجموعة  قدم  وقد  واخراجاً. 
لتدعيم  التسجيلية  المواد  مزج  وقد  للجيل.  المختلفة 
وقد  واحداً.  نسيجاً  أصبحا  حتى  الدرامية  األحداث 
تطلب اخراج الفيلم مع كاتب السيناريو مجهوداً كبيراً 
التاريخية واعدادها  الوقائع واألحداث  في البحث عن 
السيناريو  نسيج  في  ادخالها  ثم  وتنظيمها  وتخطيطها 
الدرامي لتصبح كال متكامال وتأخذ على سبيل المثال 
عبد  وفاة   – فاروق  الملك  طرد   – هتلر   – تشرشل 
الناصر – مساندة الشاه الذي ساعدنا في اكتوبر بتقديم 
البترول لنا – توقيع معاهدة السالم مع كارتر ومناحم 
بيجين – ألخ ... وظهرت هنا دقة المونتاج خاصة في 
كاميرا  الكنيست – واستعرضت  في  السادات  خطاب 
الماضي  القرن  في  مصر  مراحل  التلمساني  طارق 
المعسكرات  ولقطات   – للسادات  مكبرة  بكادرات 
والقصور والديكورات المتوسطة بما يتالئم وموضوع 
السادات  لموت  األخيرة  اللقطات  وكانت   – الفيلم 
من  الكاميرا  عبرت  ما  أجمل  من  البطئ  بالتصوير 
معنى بليغ أن الرئيس يسقط في ذكرى الحرب والسالم 
ثمن  كان  الروح  فداء  بأن  الفيلم  اكملت رسالة  وبذلك 

السالم.

نقد فيلم: أيام السادات  
)في ذكرى انتصارات أكتوبر(
فداء الروح كان ثمن السالم
تحية لكل العاملين لهذا الفيلم
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)اجلزء الثالث - اخلطاب الديين(

أنه  السابق خطأً  المقال  في  جاء   
الجزء  هو  والصحيح  األول  الجزء 
التنويه للتصحيح  الثاني، مما إقتضى 

واإلعتذار. 
العددين  في  ذكرنا  ماسبق:  ملخص 
التعليمية  واألمية  الفقر  أن  السابقين 
والقهر  والظلم  )الجهل(  والثقافية 
إضافة إلى ماورثنا ، ثقافيا عن ابائنا 
الفرديه  ل  واجدادنا، كرس األنا وأصَّ
الطبيعية  للبيئتين  كنتيجة  أنفسنا،  في 
الوالء  أصبح  بحيث  واإلجتماعيه 
بدال  أوالقبيله،  العائله  مقتصرا على 

من الوطن. 
يشكل هذا المزيج من العوامل أرضا 
خاصة  الشباب  إلجتذاب  خصبه 
لهم  ن  يَؤمِّ تنظيم  أي  إلى  لإِلْنِضمام 
قوت يومهم ومستقبلهم. فقد إستطاعت 
داعش مثال، أوائل الشهر الماضي من 
أسبوع  تجنيد )٦٥٠٠( شاب خالل 
الذي تعرضت  الظلم  أن  واحد، كما 
له محافظة األنبار ذات الغالبية السنيه 
مؤقته  ولو  حاضنة،  منها  جعلت 
العظمى من  الغالبية  للتنظيم رغم أن 
أبنائها التتفق مع معتقدات وتصرفات 
ذلك التنظيم اإلرهابي التي لم يسبقهم 
أتيالَّ وتيمورلنك وجنكيز  إليها سوى 

خان. ولكن الشئ بالشئ يذكر.   
الخطاب الديني: 

الموضوع  هذا  في  الخوض  قبل 
ببعض  نستشهد  ا  دعون الحيوي 
من  غيٌض  وهي  القرآنية،  اآليات 
فيض، والتي يمكنها أن تعطينا فكرة 
أمر هللا  التي  الطريقه  مختصرة عن 
الكريم )ص(  نبيه  وتعالى  سبحانه 
الدعوة والتعامل مع  والمؤمنين نشر 

اآلخر. يقول تعالى في محكم تنزيله:
مِة  ْك ِح ل ا ب َك  بٍّ َر سبيل  لى  إ ُع  ْد “إِ
والمْوِعَظِة الَحَسنَة وجادلْهم بالتي هي 
أحسن إنَّ ربََّك هو أَْعلُم بمن ضلَّ عن 
)النحل  بالمهتدين”  أَْعلَُم  سبيله وهو 

)١٢٥
“فبما رحمٍة من هللا لِْنَت لهم ولو كنت 
َحْولِك  القلِب الْنَفّضوا من  غليَظ  اً  فظَّ
لهم وشاِوْرُهْم  فاْعُف عنهم واستْغِفر 

في األمر.....” )آل عمران ١٥٩(
أو  ْفٍس  نَّ بغير  نفساً  قتل  ...من   “
النَّاَس  قتل  فكأنما  في األرض  فساٍد 
الناس  جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا 

جميعاً....” )المائدة ٣٢(
“ليَس عليَك ُهداُهْم ولكن هللا يهدي َمْن 

يشاْء.....” ) البقره ٢٧٢(
ولكن هللاَّ  أحَبْبَت  من  التْهدي  “إنََّك 
يهدي من يشاء وهو أَْعلَُم بالمْهتَدين” 

)القصص ٥٦(
النبي العربي )ص(: “من آذى  بقول 
ذميا فقد آذاني” وقال ألصحابه )ص( 
الذمه”.  بأهل  وفاته:”أوصيكم  قبل 
الذين  الكتاب  أهل  الذمه هم  أهل  إن 
حيث  المسلمين  كنف  في  يعيشون 
تقع عليهم حمايتهم واحترام شرائعهم 

وعباداتهم. 
الحديثين  مع  اآليات  هذه  أن  أعتقد 
للداللة على  أكثر من كافيه  النبويين 
الكتاب  أهل  إحترام حقوق  ضرورة 
نشر  مطلوبا  يكن  لم  أنه  وعلى 
الدعوة بالقتل والعنف والذبح وتقطيع 
بالجثث  األوصال والصلب والتمثيل 
تمارسه  كالذي  الوحشي  واإلرهاب 

التكفيرية والسلفية  المجموعات  اليوم 
مثل داعش وشبيهاتها، ليس فقط ضد 
في  إخوانهم  الكتاب ولكن ضد  أهل 

اإلسالم، من كافة الطوائف، هذا إن 
إلى  يمتون  أو  المسلمين  من  كانوا 

اإلسالم بصلة. 
بكتاب  الراشدون حكموا  الخلفاء  إن 
هللا وسنة نبيه واتقوا ربهم في عباده. 
التفكير  مجرد  حتى  يفكروا،  لم 
جاء  ألبنائهم، حتى  الحكم  بتوريث 
معاويه بن أبي سفيان، فكان أول من 
استحدث نظام التوريث في اإلسالم. 
استصدر  فقد  يجعله شرعيا،  ولكي 
شرائها  طريق  عن  بذلك  فتوى 
بالمال من ضعاف النفوس من رجال 
أول من  بذلك أصبح معاويه  الدين. 
للحصول على  الدين  استخدم رجال 
عليهم  ماأطلق  بذلك  وشكل  فتاوى 
أن  كما  السلطان.  مشايخ  بعد،  فيما 
النظام  أول من عسكر  كان  معاوية 
التي  الواسعه  من خالل الصالحيات 
األمصار  في مختلف  لعماله  منحها 
حتى صار هدف الحروب في عهده، 
الدعوه.  نشر  من  بدال  الغنائم  جمع 
األنكى من كل هذا انه لعب على حبل 
الخالفات القبليه بين اليمانيه والقيسيه 
جميع  ان  المؤسف  حكمه.  لتثبيت 
الذين خلفوه في الحكم من االمويين، 
عدا عمر بن عبدالعزيز، ساروا على 
خطاه. ولم يتغير شئ من هذا ال في 
بل  العباسيين،  في عهد  عهدهم وال 
استمر الوضع على ماهو عليه حتى 

يؤمنا هذا.    
من المفيد قبل اإلستطراد بالموضوع  
الدين  علماء  أقوال  بعض  إستذكار 
منها على سبيل  اإلسالمي ودعاته، 

المثال الالحصر:
مسلّم  هو  اإلسالم  أعداء  “أشرس 
بأفعالِه  ْه  جاهل يتعصب لجهلِه ويَُشوِّ
ويجعل  الحقيقي  اإلسالم  صورَة 
اإلسالم”.                   هو  هذا  أنَّ  يظن  العالم 
) الداِعية الكبير الراحل أحمد ديبات(
فْهَمُه  أن  عي  َيدَّ أن  ألحٍد  “اليمكن 
للدين هو الفهم الوحيد الصحيح، لذلك 
الفهم على  ليس من حقه فرَض هذا 
اآلخرين. وإاّل فمن حقهم أن يعاِملوك 

بالمثل”. )علي شريعتي(
اإلسالم.... بإسم  يُْظلَْم  اإلسالم  إنَّ 
َطه،  ْل السُّ يخدمون  علماء  ُمُه  ْظلُ َي

وغوغاّء  الفقه،  عديموا  وشباّب 
حيارى”. ) اإلمام محمد الغزالي(

انتشار  “إنَّ  أيضاً رحمه هللا:  وقال 
أَْوزارِه  يَْحِمُل نصف  العالم  الكفر في 
َخْلِقِه بسوء  إلى  َبغَّضوا هللا  ُمَتَديِّنون 

صنيعهم وسوء كالمهم”.  
المفكرين والكتاب فاليتسع  اما أقوال 
تم  لذلك  بكاملها.  لذكرها هنا  المجال 

انتقاء القليل فقط، نذكر منها:
“الطائفيه اشد وطاة من الصهيونيه. 
ان الصهيونيه، بعدكل ماارتكبته تبقى 
الطائفيه.  من  وبربريه  همجية  أقل 
لبناني”.”  كاتب   - نصري صايغ 
أزمتنا: األغلبيه جهالء والنخبه جبناء. 
هناك  “ليس  أنيس”.  عادل  أمير 
أناس سيئون.  ديانه سيئه، هناك فقط 
اميريكي”.  فريمان، ممثل  مورغان 
“ نحن نعرف حق المعرفه أن رجال 
بإسم  اليخاطبونا  واألثرياء  الدين 
فالديمير  ليستغلونا.  إال  والدين  هللا 
ليس  كثيرا،  العالم  يعاني  لينين”. 
ولكن  السيئين  األناس  بسبب عنف 
الجيدين. )أحدهم؟؟؟(.  بسبب صمت 
كنت زماني  باللحيه،  الدين  أن  “لو 
شيخ األزهر. ملك الكاري”. الفاضل 
في نظرهم هو الذي يدافع عن طائفته 
في الحق والباطل، وينصر أخاه ظالماً 
الوردي”.  الدكتور علي  اومظلوماً. 
المعابد وتبنيه  تُظهرُه  بما  الدين  ليس 
الطقوس والتقاليد، بل بما يختبئ في 
جبران  بالنيات.  ويتجوهر  النفوس 

خليل جبران”.
مه  عا مون  مسل ل ا وم  ي ل ا ي  ن ا ع ي
خاصه  السني  المذهب  واصحاب 
ازمة سياسيه واجتماعيه خطيرة جدا. 
والمذهب  عامة  االسالم  ارتبط  فقد 
وأصبح  باالرهاب  خاصة  السني 
بعرف كثير من الدول أن اإلسالم = 
إرهاب وأن كل مسلم يشكل مشروعاً 
المعاناه  هذه  بذاته.  قائماً  ارهابياً 
كافة األعمار  المتطرفون من  سببها 

واألمصار اإلسالميه. 
الدعوات  اليوم إزدهار  نسمع ونرى 
السلفيه في اإلذاعات وعلى شاشات 
تصفية  على  تشجع  التي  التلفزه 
الحد  وإقامة  المسلمين  أوطرد غير 
اليتبعون  لذين  ا المسلمين  على 
األسف  مع  يجري  كما  تعاليمهم. 
الطائفي  الصراع  تأجيج  الشديد، 
المقيت بين الشيعة والسنه. والغريب 
كال  من  لمعتدله  ا األصوات  أن 
بالدعوة  أمرها هللا  والتي  الطرفين 
إما  الحسنه  والموعظة  بالحكمة  له 
حتى  يُسكتها  من  أوهناك  صامته 
هذا  من  األغرب  تقريبا.  اختفت 
إدانه  اليوم، وال  لم نسمع، حتى  أننا 
المسلمين  االخوان  قبل  من  واحده 
المعتدلين(  من  اميريكا  )تعتبرهم 
لما  الدين  الدعاة وعلماء  وكثير من 
القاعده، والدوله  تنظيم  به  قام ويقوم 
االسالميه )المعروفه بداعش( وجبهة 
ساهمت  والتي  وماشابه،  النصره 
مساهمة كبرى باالساءة الى ااإلسالم 
واإلرهاب  القتل  بدين  وتصويره 

والتزمت.
الدكتور  المعاصر  الفيلسوف  َيتَِّهُم 
نصر حامد أبوزيد،رحمه هللا، جميع 
الدين االسالمي بدون استثناء  رجال 

العربيه  األمه  تخلف  وراء  أنهم 
ويحملهم مسؤولية ذلك بسبب تمسكهم 
النصوص”  “تحكيم  أي  بالحاكميه 
التي  بالتفسيرات  نقبل  يتركنا  الذي 
صدرت في القرون الماضيه مما يبقينا 

في تخلف دائم.
إن الدين اإلسالمي بنظر أبي زيد دين 
متحرك وليس ثابت ألن آيات القرآن 
تفسيرها  يمكن  )النصوص(  الكريم 
التي جرت  والزمان  المكان  حسب 
أنه  كما  معينه.  حادثة  نتيجة  فيهما 
اليقبل بإلغاء العقل، منتقدا رجال الدين 

بتكفير من يخالفهم قائال:
يعاني  فعال في واقع  التكفير سالح 
التعليميه  األميه  من  أفراده  أغلب 
األميه  من  متعلميه  أغلب  ويعاني 
بعض  مايستسلم  وكثيرا  الثقافيه.  
السالح  هذا  البتزاز  العقالنيون 
مع  والمصالحه  التقيه  الى  فيلجأون 
الخطاب الديني وهو موقف خطير في 

مغزاه وفي النتائج التي يؤدي إليها. 
تحكيم  مبدأ  أبوزيد  الدكتور  يعتبر 
على  القضاء  الى  يؤدي  النصوص 
تابع  إلى  بتحويله  العقل  استقالل 
حدث  ما  وهذا  بالنصوص  يحتمي 
العربيه واإلسالميه  الثقافة  في تاريخ 
الفلسفي في  العقل  تدريجياً وحصار 

دوائر ضيقه.
في  الدين  عمل رجال  أيضاً:  يقول   
العربي  العالم  وفي  خاصة  مصر 
من  كبير  عدد  وبحضور  عامة 
اإلتجاه  عن  المعبرين  المفكرين 
الرسمي لألنظمه على أسلمة اآلداب 
الفنون واآلداب  أسلمة  إن  والفنون. 
والفكر والثقافه دعوة التقل خطورة 
تنتهي  اذ  العلوم.  الدعوه ألسلمة  عن 
الدين  الى مد سيطرة رجال  كلتاهما 
في كل مجاالت الحياة. إنها تنتهي إلى 
“محاكم التفتيش” التي تدين بل تحرم 
المجاالت  إنساني في كل  كل اجتهاد 
المعرفيه فتصفه باإلنحراف والضالل 
اليتوافق  ألنه  إال  لشئ  ال  واإللحاد 
للنصوص  الدين  رجال  فهم  مع 
الدينيه ومع تأويلهم لها وهكذا تتبدى 
ينكر  الذي  الديني  الخطاب  مغالطة 
بإنكار  دعاواه  لكل  المنطقيه  النتائج 
تحكيم رجال  تعني  “الحاكميه”  أن 
ونعيش  الحياة.  أمور  في كل  الدين 
بذلك بمعزل عن الجميع وكأننا جئنا 
من كوكب آخر أو أننا نعيش في غير 

هذا الكوكب.
األئمة  غالبية  أن  سبق  مما  نستنتج 
يل  بتضل ه  ل عا ف مساهمة  تساهم 
منهم  الشباب  خاصة  مريديهم، 
العلم  بقدر كاف من  الذين اليتمتعوا 
والمعرفه، أنه الدين آخر في األرض 
الخطاب  بذلك يصبح  اإلسالم.  غير 
الديني الحالي عاماًل آخر من عوامل 
المقالين  في  ذكرناها  التي  التطرف 
على  أهمية  عنها  اليقل  السابقين، 

اإلطالق.
إلى  سنتطرق  الرابع  الجزء  في 
مساهمة الدول الغربيه ،وعلى رأسها 
بتأجيج  المتحده األمريكيه،  الواليات 
اإلسالمي عامة  العالم  في  التطرف 

والعربي خاصة. 

أضحى مبارك للجميع.

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

» كوميديا« املغربية : ال حياء وال حرج ..

بقلم: خالد بنيصغي
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 توقف برنامج “ كوميديا “ في المغرب لموسمْين متتاليْين بعدما كانت 
انطالقته في سنة 2006 ، ومهما اختلفت األسباب في توقفه فإننا نحمد هللا 
تعالى على عدم استمراره  على القناة األولى ، ألننا عندما قمنا بإطاللة 
على فقرات الكوميديين في السنوات السابقة الحظنا أنه برنامج تافه وغير 
مفيد على اإلطالق ، رغم أن المواهب المغربية كانت حاضرة بقدراتها 

وكفاءاتها العالية رغم صغر السن .. 
وإذا كنا ال نناقش هذه المواهب في كفاءاتها إال أننا نؤاخذها في المبالغة في 
الجرأة إلى حد الوقاحة ، َفُجلُّ المواضيع تقريباً ظلت تتمحور حول الجنس 
والمرأة والفتاة المغربية العشيقة ، حتى أصبحَت تشعر بأن المجتمع المغربي 
مبني على الخيانة الزوجية وأن جل شبابه “ البد “ وأن تكون لهم عشيقة 
خارج الشرع  وأصول الدين اإلسالمي الحنيف ، مع العلم أن هناك العديد 
من الشباب المغربي الملتزم في دينه وأخالقه ، ومع أن المرأة المغربية 
معروفة بعفتها وإخالصها لزوجها وأبنائها ، ومع العلم أن المجتمع المغربي 
معروف بحياء وحشمة نسائه ُجلِّهن ، وشبابه ورجاله ُجلِّهم ، ومع أن المجتمع 
المغربي ال زال لحد اآلن ال يقبل على قنواته المغربية ما يخدش الحياء ، 
بل إن األسرة المغربية ال تستطيع – وهي مجتمعة - أن تشاهد ما يخدش 
الحياء ، لذلك تراها تغير القناة فوراً أو تتخلص من ذلك بإطفاء التلفاز ، 
ومع أن اإلعالم المغربي – المكتوب على وجه الخصوص – يظل ينتقد 
دائما ما يخرج على النص من حيث األخالق بل ويدعو إليها باستمرار .. 
أي مغرب تريد كوميديا ابتكاره ؟؟ وأي حياة تريد أن ترسم للمغربي ؟؟ .. 
ال بد لنا أن نشير إلى كل من يعتقد أن إضحاك المشاهد ال بد أن يمر عبر 
هذه الوقاحة إنه غير مجدي وغير مصيب .. بل إن فشل الفكاهيين بصفة 
عامة في المغرب يأتي من هذه النصوص الهزيلة والسيناريوهات الفاشلة، 
حيث لم يستطع أن ينجح من األعمال ) في رمضان ( إال القليل جدا على 
مر سنوات وسنوات ، حتى إن المشاهد قرر مقاطعة كل األعمال الفكاهية 
الرمضانية ليَُخلَِّص نفَسه من عفن الممثلين الذين يعتقدون أنهم محترفون ؟ 
وأنهم محبوبون ، وهم على العكس في الحضيض األسفل إال من ابتسم في 
وجهه البعض – ابتسامة نفاق أو مجاملة – أما مكانة الفنان المغربي عامة 
فقد ضاعت في دهاليز أعماله الهزيلة والتي أصبح المشاهد المغربي يدير 
لها ظهره غير مباٍل بها ، راجيا أن ال ينظر في هذه الوجوه التي أصبحت 
تثير فيه االشمئزاز والغثيان ، ألنها لم تحترم مشاعره وال هي احترمت 
خصوصية المجتمع المغربي ، وال مكونه األساسي والمتمثل في اإلسالم 
الحنيف كدين رسمي للمغاربة .. عافانا هللا من كل فكاهة مسمومة ، ودمتم 

بخير ما ظللتم بعيدين كل البعد عن كل فكاهة مغربية ماسخة .. 

Arabic language and Egyptian colloquial courses

Arabic language
Beginners: Learn to read and write 
in15 hours )Software free(
Intermediate: Al Kitab al Asasi
Advanced: Connectors
 
Egyptian colloquial
Beginners: Meyya meyya
Advanced: Kollu tamam
 
Sing and learn
Learn with Arabic songs
 
Arabic Media
Cartoons and Facebook comments 
)beginners(

Let's read the news )advanced(
 
Online
Attend your class through Skype: 
arabiccourse
Meet your teacher and free trial
Course fees: 15 euro/hour to be 
paid in advance for 10 lessons
 
Intensive courses
Intensive courses )40 hours in two 
weeks, 4 hours/day( are available 
for groups )minimum 10 persons( 
in any city around the world
Course fees: 400 euro

Contact:     Email: arabicourse@hotmail.com
                           Mobile: 002012 2786 9623
                                Skype: arabiccourse

» عايزين خنلص«

  كلودين كرمة

 اخيراً وبعد طول انتظار.. الحكم 
على الرئيس السابق حسني مبارك، 
البعض كتم انفاسه والبعض االخر 
كاد ان يقتله الشغف وآخرين اخذوا 
من  تخوفاً  االحترازية  اجراءاتهم 
ردود االفعال واخيراً نطق القاضي 

.. بالتأجيل .
ولم يمر االمر مرار الكرام فخرجوا 
من فقدوا االمل في صدور حكم علي 
مبارك قائلين:ً “ نعيش و نأخذ غيرها” 
الحكم سيتم الطعن عليه ، ثم ننتظر 
محكمة »النقض« في الطعن والخ الخ

واعتبر انصار مبارك التاجيل سببه 
خوف المحكمة ، وأسر الشهداء قالت 
ان هدف التأجيل عدم الشوشرة على 
نتائج الزيارة الناجحة للسيسى إلى 
أمريكا، وقد يكون خوفاً من التأثير 
سلبي على االنتخابات البرلمانية المقبلة

وبداًل من الحسم ،عاد الجدل من جديد 
البراءة  اإلدانة  وفريق  فريق  بين 
ولكن يبدو ان قرار التأجيل وحدَّهم 
على كلمة واحدة “ عايزين نخلص” 
ففريق االدانه يريد ان يطوي صفحة 
فترة من أسوأ فترات التاريخ حيث 
الواسطة ومحسوبية ونهب وسرقة 
اموال بنوك وتزوير انتخابات وتفشي 
امراض وتستر على جرائم، وعزائهم 
الوحيد في طول مدة المحاكمة انه 
يشرب من نفس الكاس الذي يشرب 
منه المصريين كأس”بطئ العدالة “
وكذلك فريق البراءة يريد ان تنتهي 
الرئيس  لهذا  ترد  المأساة كي  هذه 
كرامته ،منتظرين ان يخلده التاريخ 
الذي ال يزور وإن تغيرت الجغرافيا 

وتبدلت الحدود

وبين هذا وتلك تقف 160 الف ورقة 
وهي عدد أوراق ومستندات القضية 
،و55 جلسة هي عدد جلسات إعادة 
محاكمة والتي تعتبر األطول واألكثر 
تكلفة في تاريخ القضاء المصري ، 
لتقطع الشك باليقين وتحكم بالعدل.

ولكن ..مهما طالت مدة انتظارنا لحكم 
“قضية القرن” أو “قضية الوطن” كما 
عرفها المستشار محمود الرشيدي، 
سأظل لست مدينا او مبرئاً الن هذه 
ليست القضية ، فقضيتي ان يحاكم 
المقصر اى كان منصبه ، فال احد فوق 
القانون حتى ولو كان الرئيس الذى 
حكم البالد ثالثين عاًما، كي يكون 
في ذلك عبرة، ولن تحن مشاعري 
لنغمة االستعطاف المنادية بأن نرحم 
شيخوخته ،ونتركه وليشفع فيه كونه 
محارب قديم شارك فى ثالث حروب 
وانجازاته التي ال يمكن ان تمحي مهما 
ان كانت قليلة ،وفي الوقت ذاته لن 
يقسي قلبي دعوات الرجوع بالذاكرة 
الحوادث والكوارث واالهمال  لكم 
التوريث  والجهل وخطط  والفساد 

التي وقعت في عهده ، فخلعته.   
كل ما اخشاه رغم الحفاوة والسعادة 
التي تغمر المصريين برئيسهم الجديد 
السيد عبد الفتاح السيسي وما حققه 
في وقت وجيز ،وما يسعي لتقديمه 
للمجتمع، ان يتحول بمرور االيام 
وبفضل غرور الكرسي ومشغوليات 
المنصب وتقادم العمر الى نموذج 
“مبارك” الذي يحاكم اليوم كراعي 
رعيته  رعاية  في  اميناً  يكن  لم 
عليه  التاريخ  وننتظر صدورحكم 

بفارغ الصبر 

ت  ا ح ي ر ص ت ت  ر ا ث إ
عمر  السودانى  الرئيس 
البشير االخيرة حول أحقية 
بالدة فى حاليب وشالتين 
موجة غضب كبيرة على 
المستويين السياسى والشعب 
المصري، باإلضافة لكونها 
للقاهرة،  زيارته  استبقت 
إليها  النظر  يمكن  بحيث 
اختبار  بالون  بوصفها 
الموقف  لتشدد  سياسى 
المصرية  للقيادة  السياسى 

إزاء تلك القضية.
من جانبهم، أكد سياسيون أن تصريحات 
استفزاز جديد لمصر،  بمثابة  البشير 
لكون تبعية المثلث الحدودى محسومة 
لمصر بشكل نهائى بمقتضى االتفاقيات 
والمواثيق الدولية الموقعة بين البلدين. 
وأشاروا إلى ان إعادة إثارة هذه القضية 
له عالقة مباشرة باالنتخابات السودانية 
فدائما ما يعيد اإلخوة هناك طرح تبعية 
حاليب وشالتين فى كل مناسبة انتخابية، 
مع أن مصر لن تنجر وراء تصريحات 
من هنا أو هناك وأكدت مرارا أن العالقة 
مايثيره  تتجاوز  أن  البلدين يجب  بين 
هناك حول حاليب وشالتين  األخوة 
أنها يجب  المصرى  الجانب  أكد  التى 

أن تكون منطقة تكامل بين البلدين.
فمن جانبه أكد الدكتور رفعت السعيد 
لحزب  االستشارى  المجلس  رئيس 
تؤكد  البشير  أن تصريحات  التجمع، 
من جديد أنه الصديق الصدوق لإلخوان 
ولقطر ولتركيا، وأشار إلى إن البشير 
يحاول االن أن يشغل المنطقة لحساب 
أصدقائه تحديدا. وهو مقبل على إنتخابات 
يريد قبلها إثارة بعض الدعرات القومية 
ضد مصر لكسب هذه االنتخابات وتسجيل 

نقاط تجاه خصومه السياسيين.
وقال السعيد إن من الغريب أن البشير 
يصرح بذلك وهو يستعد لزيارة مصر 

ويعتبر أن مصر قد ابتلعت الطعم.
وأضاف أن الحكومة المصرية البد أن 
تصدر تصريحا حازما بقطع يد من تمتد 

إلى حاليب وشالتين.
بينما اعتبر محمد سامىـ  رئيس حزب 
الكرامة أن البشير له عالقة وطيدة مع 

جماعة اإلخوان.
وقال إن مصر تمارس أعلى درجات 
ضبط النفس حتى التدخل فى تراشق 

غبر مطلوب مع نظام البشير وإن زيارته 
المرتقبة من الممكن أن تخفف قليال من 
التوتر الذى دائما ما يفاجئ الجميع به.
وأكد سامى أن تصريحات البشير تثير 
معركة غير مطروحة على أجندة البلدين 
دواعى  من  اللياقة وال  من  يكن  ولم 
التصريحات  ترديد هذه  البروتوكول 

قبل الزيارة لمصر بأيام.
إدارة  لطريقة  ارتياحه  وأبدى سامى 
مصر الملف الخارجى وقال إن الملف 
ما  مع  تتفق  بطريقة  يدار  الخارجى 
تتطلبه رغبات المصلحة الوطنية واألمن 
السياسات  القومى والبد أن تظل هذه 
بعيدا  تدار بحرفية ورصانة وتحررا 

عن التبعية للرؤية األمريكية.
ومن جانبه أكد عبدالغفار شكر رئيس 
حزب التحالف الشعبى األشتراكي، ان 
تصريحات البشير مع زيارته للقاهرة 
غير موفقة خاصة وقد بدأ بقضايا خالفية.
وأشار شكر إلى إن حاليب وشالتين 
التشكل أولوية لدى الشعب السودانى 
وإختيار البشير لهذه القضية جاء من 
أفسد  بهذا  وأنه  استفزاز مصر  أجل 

زيارته لمصر قبل البدء فيها.
وأضاف شكر أن السودان يتحاشى أن 
يكون جزءا من الجبهة المعادية لمصر 
لكن تصريحات البشير تؤكد أن التعبير 
قد خانه وأنه يعلم أن مصر تملك مايثبت 

ملكيتها لمثلث حاليب وشالتين.
حزب  رئيس  عمر  حازم  دعا  فيما 
الشعب الجمهورى الرئيس السودانى 
النظر فى تصريحاته مؤكدا  العادة 
النيل  وادى  شعبى  بين  العالقة  أن 
أقوى من أن تتم الوقيعة بينهما، وأن 
اإلخوان  جماعة  أنصار  به  مايقوم 
محاوالت  السودانية  الحكومة  داخل 
تهدف لهدم هذه العالقة، وكان على 
الرئيس السودانى درء تلك الفتنة ال 

الرئيس السودانى يستفز القاهرة .. 

اشتباكات عنيفة داخل »األقصى« عقب زيارة استفزازية من نائب رئيس »الكنيست« لساحاته

 بدأ األهالى الغاضبون فى إقليم هونج 
كونج، فى إزالة القواطع الحديدية والمتاريس 
الطرق  على  المحتجون  أقامها  التى 
بالمدينة، مما أسفر عن وقوع  الرئيسية 
اشتباكات بينهم وبين المحتجين المطالبين 

بالديمقراطية الكاملة.
وتصدت شرطة هونج كونج لمحاولة المئات 
من األهالى الغاضبين مهاجمة المعتصمين 
، وناشدت األهالى بإلتزام الهدوء. كما ألقت 
الشرطة القبض على بعض الملثمين الذين 
تسللوا الى منطقة االحتجاجات لمهاجمة 

المعتصمين. 
أحد  أمام  األهالى  احتشد  المقابل،  فى 
الحواجز على الطرق الرئيسية والذى أقامه 
المحتجون، ورددوا صيحات مطالبة بفتح 
الطريق، ونددوا بحركة »احتلوا وسط هونج 
كونج« ، مؤكدين أنها حركة غير مشروعة. 
وانضم سائقوا السيارات األجرة إلى األهالى 
الغاضبين. وقام بعضهم بالتجمهر أمام أحد 
متاريس المحتجين على الطريق، وإتكئوا 
على أبواق سياراتهم للتعبير عن غضبهم، 

ومطالبين بإنهاء االعتصام.
وقبل ساعات من تحرك األهالى، قامت 
الشرطة بإزالة بعض المتاريس فى مركز 
المجاورة  أدميرالتى  ومنطقة  المدينة 
للمقرات الحكومية، وأيضا منطقة مونج 
كوك التجارية، وذلك للمرة األولى منذ بدء 
االحتجاجات لتخفيف الضغط المرورى، 
وأكدت أنه بإمكان المحتجين اإلستمرار 

فى اعتصامهم. 
لكن حركة »احتلوا وسط هونج كونج« 
الشرطة  لمحاولة  كثفت وجودها تحسبا 
فض اإلعتصام. ولم تمض ساعات حتى 
هاجم عشرات الملثمين مراكز االعتصام 
لمركز  المجاورة  أدميرالتى  فى منطقة 
أعمال المدينة، و أيضا فى منطقة مونج 

كوك التجارية، وسط هتافات من األهالى 
الغاضبين. 

صورا  تليفزيونية  لقطات  وأظهرت 
لشاحنات كبيرة ذات رافعات تقترب إلزالة 
المتاريس. فى المقابل، أكد المعتصمون أن 
هؤالء الملثمين هم فى الواقع مجموعة من 
»البلطجية«، ورددوا صيحات مطالبة 
بالسالح وباعتقال »البلطجية«. واتهموا 

الشرطة بمحاولة خديعتهم.
بما  يطالبون  الذين  المعتصمون  وكان 
الكاملة فى هونج  بالديمقراطية  يصفونه 
كونج، قد قطعوا الطرق الرئيسية المؤدية 
لمركز المدينة المالى منذ نحو ٣ أسابيع 
المال فى  ، مما أصاب أحد أهم مراكز 

العالم بالشلل.
من جهة أخرى، اعتقلت السلطات الصينية 
بعدما  بكين،  العاصمة  النشطاء فى  من 
كونج.  هونج  مظاهرات  فى  اشتركوا 
إجمالى  أن  الحقوقية  المنظمات  وتؤكد 
عدد المعتقلين فى األقاليم الصينية بسبب 
إعالنهم تأييدهم لمظاهرات هونج كونج 

إرتفع الى ٤٠ شخصا. 
وفى روسيا، اعتبر سيرجى ناريشكين رئيس 
مجلس الدوما الروسى أن األحداث فى هونج 
كونج شأن داخلى يخص الصين وحدها.

وقال ناريشكين - خالل لقائه رئيس مجلس 
الدولة الصينى لى كه تشيانج فى موسكو  
إن بالده تقف ضد تدخل أى قوى خارجية 
فى هذه األحداث. وأضاف أن »التنسيق 
بين سياسات روسيا والصين فى الساحة 
الدولية يردع سياسات بعض الدول الغربية، 
خاصة الواليات المتحدة األمريكية، التى 
العالم  تشيع القالقل والفوضى فى أنحاء 
وتتسبب فى إشعال الصراعات التى تودى 
الوضع  أن  إلى  الكثيرين”، الفتا  بحياة 
المتأزم والمتفجر فى أوكرانيا يؤكد ذلك.

الرسالة:  القاهرة/  كلودين كرمة:   
اقتحم موشيه فيجلن نائب رئيس الكنيست 
اإلسرائيلى صباح يوم االثنين الماضي 
المسجد األقصى المبارك، برفقة عدد 
من المستوطنين المتطرفين وقياداتهم، 
التدخل  من عناصر  مشددة  بحراسة 
بشرطة  الخاصة  والوحدات  السريع 

االحتالل.
وجاء اقتحام فيجلن ـ النائب المتطرف 
ـ المسجد تنفيذا لتعهدات أعلنها مؤخراً 
ضمن تصريحات عنصرية ومتطرفة 
والفلسطينيين، وجرى  بحق األقصى 
أيضا االقتحام وسط إغالٍق كامل لبوابات 
المسجد وحصار عسكرى مشدد على 

األقصى المبارك. 
اندلعت مواجهات  نفسه،  الوقت  وفى 
عنيفة بين قوات االحتالل، التى اقتحمت 
المسجد، والمصلين المعتكفين فى باحات 
األقصى. وتعدت قوات االحتالل بالضرب 
المبرح على كل من الموجودين داخل 
ساحات األقصى وأطلقت القنابل الصوتية 
الحارقة والغازية السامة، مما أدى إلى 

إصابة عشرات المصلين.
فى الوقت الذى تفرض فيه قوات االحتالل 
القبلى  المسجد  على  مشددا  حصارا 

»المصلى الرئيسى فى األقصى المبارك« 
فى محاولة القتحامه، حطمت خالله 
النوافذ والشبابيك واألبواب  عددا من 
ـ  االحتالل  واعتلى جنود  التاريخية، 
وألول مرةـ  سطح الجامع القبلى. وتسود 
حالة من الغليان بالقدس القديمة، خاصة 
بمحيط بوابات المسجد األقصى، التى 
الذين  للمواطنين  تشهد تجمهرا كبيرا 
يحاولون كسر الحصار عن األقصى.

وكانت قوات االحتالل قد أغلقت األقصى 
المواطنين  ومنعت  مبكر،  وقت  فى 
بعد  ومنعت  الفجر،  أداء صالة  من 
إلى  الدخول  المدارس من  ذلك طلبة 
المسجد، إضافة إلى منع عدد كبير من 
مسئولى وموظفى األوقاف من الدخول 
إلى األقصى، وال يزال التوتر هو سيد 
الموقف فى األقصى بعد سماح قوات 

االحتالل لعصابات المستوطنين.
واشتكى تجار سوق القطانين المفضى 
األقصى  المسجد  بوابات  إحدى  إلى 
قوات  أوامر  من  الرئيسية  المبارك 
االحتالل لهم بإغالق محالهم فى السوق 
المستوطنين من  أمام  المجال  إلتاحة 
االستفزازية  فعالياتهم  ممارسة  أجل 
العبرى.  »العرش«  عيد  بمناسبة 

وأوضح حراس األقصى أن االحتالل 
قطع التيار الكهربائى عن المسجد منذ 
اقتحامه  الباكر وقبل  الصباح  ساعات 

المباغت للمسجد. 
ومن جانبه، أكد »عدنان الحسينى« محافظ 
مدينة القدس أن الوضع سيئ جدا فى 
مسجد األقصى المبارك ومهيأ لما هو 
أسوأ، وذلك عقب دخول مجموعة من 
المستوطنين المسجد تزامنا مع احتفال 

اليهود بـ »عيد العرش«.
اثنان على األقل  نابلس، أصيب  وفى 
برصاص مطاطى بالقدم خالل مواجهات 
مع جنود االحتالل عقب اقتحام مئات 

المستوطنين قبر يوسف شرق المدينة، 
بهدف أداء طقوس دينية، وذلك تحت 
حماية أمنية مشددة. وأفاد شهود عيان أن 
عددا من الحافالت التى تقل المستوطنين 
باتجاه منطقة  )نابلس(  اقتحمت مدينة 
قبر يوسف، وذلك بحماية مشددة من 
جنود االحتالل، واندلعت مواجهات فى 
إلى إصابة  الذى أدى  المنطقة، األمر 
شابين بأعيرة مطاطية، باإلضافة إلى 

إصابات أخرى باالختناق.
وفى سياق متصل، اعتقلت قوات االحتالل 
اإلسرائيلى مواطنا من مدينة )الخليل( 

جنوب الضفة الغربية.

اشتباكات بني األهاىل واملعتصمني 
فى هونج كونج

موسكو تتهم واشنطن بإثارة القالقل

»الداخلية«: جمهولون زرعوا عبوة 
ناسفة أسفل السور احلديدى بشارع 

رمسيس بوسط البلد.. 
 كلودين كرمة: القاهرة/ الرسالة صرح 
مسئول مركز اإلعالم األمنى بوزارة 
الداخلية أنه مساء يوم الثالثاء، انفجرت 
عبوة ناسفة أسفل السور الحديدى بشارع 
رمسيس بمنطقة اإلسعاف بوسط البلد.

إن  لها،  بيان  فى  الداخلية  وقالت 
االنفجار أسفر عن 
إصابة 12 مواطناً 
بإصابات متوسطة 
تصادف مرورهم 

بموقع الحادث.
وانتقلت على الفور 
الحماية  قوات 
المدنية وخبراء 
المفرقعات، وجار 
المنطقة،  تمشيط 
وتم نقل المصابين 

للمستشفى لتلقى العالج.
أن شهود عيان  أمنى  وكشف مصدر 
يفرون من موقع  3 أشخاص  شاهدوا 
فى  يشتبه  البلد  وسط  انفجار  حادث 
ارتكابهم للواقعة بعد االنفجار مباشرة، 
وتكثف أجهزة األمن جهودها للتوصل 

لهوية المتهمين.
الداخلية أن  أمنى بوزارة  أفاد مصدر 
بينهم  مصابا،   12 الحادث  حصيلة 
حاالت متوسطة وبسيطة، وأن الجميع 
يتلقى العالج بمستشفى الهالل األحمر.

وتوجه عدد من قيادات وزارة الداخلية على 

رأسهم اللواء على الدمرداش مدير أمن 
القاهرة إلى مكان الواقعة لتفقد األوضاع.
وأكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن 
تداعيات  يتابع  إبراهيم  محمد  اللواء 
الحادث لحظة بلحظة من خالل غرفة 
عمليات وزارة الداخلية، وأوصى بتقديم 

جميع أوجه الرعاية الصحية للمصابين، 
وطلب سرعة تحريات أجهزة األمن حول 

الواقعة وضبط الجناة.
الحق مساعد  اللواء سيد جادق  وقال 
النقل  لشرطة  الداخلية  وزير  أول 
والمواصالت إن الجناة زرعوا العبوة 
بين سيارة متوقفة والرصيف  الناسفة 
على بعد أمتار من مدخل محطة مترو 

جمال عبد الناصر.
أن  الداخلية  وزير  مساعد  وأضاف 
االنفجار لم يؤثر على حركة المترو، 

وتم تعزيز التواجد األمنى بالمحطة.



األب عالوي لرئيس تحرير الرسالة

     جئت ألقدم شكري لسيادة املطران ابراهيم ابراهيم 
     سعادة السماء تبدأ من األرض

     »بيسوع ومع يسوع ال توجد خماوف«

س( أواًل أحب أن ارحب بك في كندا 
بتعريف  تقوم  أن  لو  عليك  وأتمنى 

نفسك لقارئ الرسالة ؟
مجدوي   ) األب   ( الخوري  أنا  ج( 
السماء  سعادة  جمعية  خادم  عالوي 
السماء هي  لبنان جمعية سعادة  من 
سعادة  حياة  عن  تُفتش  بدأت  التي 
السماء على األرض .. ألن السماء 
تابع  كاهن  وأنا   .. األرض  من  تبدأ 
لكنيسة الروم الملكيين في لبنان وأتبع 
لسيادة المطران عصام أبو درويش 
المسئول عن مطرانية زحلة ، وفي 
كندا المسئول عني هو سيادة المطران 

إبراهيم إبراهيم .
س( دعني أسألك عن الهدف المنشود 
أو المقصود من وراء زيارتك إلي 

كندا ؟ 
التشاور  هو  أواًل  الزيارة  ج( هدف 
بشأن نشاط جمعية سعادة السماء في 
مونتريال مع سيادة المطران إبراهيم 
إبراهيم المسئول األول عنها وتضم 
الكثير من األعضاء من أوتاوا وتورنتو 
وبالطبع مونتريال وأستطيع القول بأن 
الزيارة هو رؤية  الهدف األول من 
سيادة المطران إبراهيم إبراهيم وكل 

أهلي في كندا الذين كانوا يصلون
صحية  لوعكة  تعرضت  عندما  لي 
دخلت على اثرها للمستشفى للعالج 
حيث أُجريت لي عملية جراحية وكانت 
تتزامن مع نهاية المونديال حيث كان 
يجلس بجانبي من الثامنة وحتى الحادية 
عشرة سيادة المطران إبراهيم يصلي 
هلل ويطلب لي منه الشفاء وحضوري 
مونتريال جاء لشكره أواًل والمضي 

قدماً في عمق مشروع جمعية
والذي  مونتريال  في  السماء  سعادة 
كبيرة  فترة  له  التحضير  أستغرق 
حتى أصبح أكثر جاهزية خاصة بعد 
وضوح األفكار ولم يعد هناك ضباب 
يحجب الرؤى خاصة مع وجود بركة 
أبوية تؤمن بضرورة أهتمام الكنيسة 
باإلنسان بأن تُحبه وال َتدينه والذي 
يعتبره سيدنا إبراهيم أنه مشروع هللا 
لتطوير وتعزيز دور الكنيسة في خدمة 

اإلنسان واإلنسانية . 
س( األب مجدي دعني اسألك تحديداً 
الجمعية ؟  تأسيس هذه  تاريخ  عن 

وأين تتواجد فروعها ؟
ج( تأسست في لبنان سنة 2008 وتم 
إشهارها بهذا التاريخ إال أنها كانت 
الرسمي  تأسيسها  إعالن  قبل  تعمل 
بأربع سنوات أو خمسة سنوات واليوم 
موجودة في إستراليا بملبورن من 4 
سنوات وحصلنا على الرخصة وفي 
سنوات   3 منذ  موجودة  أيضاً  كندا 
واألن  سنتين  منذ  السويد  في  كذلك 
نستعد إلشهارها في العراق وسوريا 
ومصر ونأمل في المستقبل أن تكون 
في األراضي المقدسة ألنه لدينا الرغبة 
لبناني ال بد من  والنية طبعاً لكوني 
المسؤلين  موافقة  على  الحصول 
اللبنانيين خاصة وقد أصبح الشرق 
في أمس الحاجة لوجود هذه الجمعية 
عن الغرب المؤمن فيه كل شيئ إلي 
حد كبير خاصة والموقف الراهن في 
الشرق سوف ينتج عنه الكثير من خاليا 
المخدرات وأناس ضد الدين ومتطرفين 
وإرهابيين وربما ملحدين أيضاً وداعش 
أكبرمثال ناتج عن تدهور األحداث في 
الشرق إلي حد مخيف .. واليوم نحن 
مطالبون بعدم ترك الشرق وبضرورة 
العمل على دعم أخي اإلنسان حيث 
اليكفي أن أعرب له عن حبي هاتفياً 
أن  له ولكن البد من  وبأنني أصلى 
أشاركه حياته على األرض من كافة 
الوجوه والمناحي ألننا نعمل بأسلوب 
والتجارة  التجار  بأسلوب  السماء ال 
السائدة حالياً ومن هنا بدأنا بسوريا 
حيث نذهب لها كل شهر تقريباً وقبل 

وصولي إلي كندا أمضيت اسبوع في 
طرطوس كما أمضيت أسبوع في العراق 
وحالياً سوف اتوجه للشام حيث لدينا 
مخيمات هناك تبدأ 22 ، 23 ، 24 من 
الشهر الجاري تهدف لتدريب كوادر 
من الشباب والصبايا لتقديم دورات 
توعية في المدارس والمعاهد والجامعات 
والكومبيوتر  المخدرات  إدمان  ضد 

وكل شيئ غير جيد لإلنسان وسوف 
نكمل تدريب هذه الكوادر في لبنان 
لضرورة وجود متابعة من المسئولين 
تجاهم حتى يتم فتح مركز رسمي في 
سورية للجمعية بعد أن يكون هللا قد 

أعاد السالم واألمن 
لها من جديد وبعدها سنتوجه أيضاً 
للعراق حيث سيقام أول مجمع رسولي 
فيها وسندعوا أيضاً مجموعة من الشباب 
لبنان  الجمعية في  للتدريب في مقر 
إستعداداً لفتح فرع للجمعية في العراق 
فور عودة هؤالء الشباب إلي العراق بعد 
األنتهاء من تدريبهم وتأهليهم التأهيل 
الروحي والعلمي الصحيح وأيضاً سيكون 
األمر في مصر خاصة واألطفال من 
عمر 8 سنوات يتقاضون المخدرات 
.. وجمعية سعادة السماء ال بد وأن 

تكون موجودة 
في كل مكان في العالم ألهمية رسالتها 
وأهمية الدور الذي تلعبه للحفاظ على 

صحة المجتمع في كل مكان ..
خاصة  وجمعية سعادة السماء نابعة 
من يسوع المسيح من هذا النبع الذي 
يحب اإلنسان وقدم ذاته فداءاً عنه لكي 
يُخلصه ويدخله السماء وقد أحبنا حتى 
الموت وهذا أعظم أنواع الحب في 
فقط  ليست  السماء  ذاته وسعادة  حد 
لطائفة أو عقيدة أودين هي ألتباع كل 
الطوائف والعقائد واألديان لإلنسان أياً 

كان ولإلنسانية في كل مكان 
الُمطلقة  للحقيقة  شهوداً  نكون  لكي 
بخوف  هللا  لمحبة  حقيقية  وشهادة 
نكون  ولكي  وسالم  وسعادة  وفرح 
دعاة سالم حقيقيين في جميع أنحاء 

المعمورة وخاصة في شرقنا .
س( تتكلم عن العراق رغم صدور 
تصريحات من وزير الدفاع األمريكي 
داعش  على  الحرب  بأن  األسبق 
سوف تستمر وتحتاج لثالثين عاماً 
على األقل للقضاء عليها .. ال أعلم 
كيف لمشروعكم أن يثمر وسط هذه 
التصريحات الخطيرة وواقع األحداث 

الجارية على األرض ؟
ج( أمريكا تدّعي قدرتها على التنجيم 
ما  كذلك  األمر  كان  ولو  والتبصير 
ويهدد  يهددها  أن  الدن  بن  أستطاع 
أمنها الداخلي بهذه الصورة .. نحن 
نؤمن باهلل ونثق فيه وال تسقط شعرة 
من رؤوسنا إال بإذنه خاصة ومشروعنا 
في العراق تم بعد زيارة سيدنا لويس 
ساكو لجمعيتنا في لبنان وأخبرته بأنني 
سوف أذهب ألستراليا وأمريكا وكندا 

فقال لي .. أبونا أمريكا وكندا وأستراليا 
فيها كل شيئ وهناك كهنة وهناك من 
بحاجة  والعراق  هناك  معهم  سيقف 
سني للذهاب للعراق  لك وهو ما حمَّ
وبوجودنا هناك نزيل الخوف وال أحد 

مهما كان مخططه من الممكن أن
يخفيني ألن الوقت المحدد فيه موتي 
مكتوب وال أحد يستطيع أن يؤخره 

أو يقدمه للحظة واحدة وليتني أموت 
بالمسيح  أموت  أن  لي  ربح  هو  بل 
وألجل المسيح وأنا أفضل الموت وأنا 
أؤدي رسالتي عن أن أموت وأنا في 

بيتي مثال .
س( ليتك تكلمني يا أبونا عن أسلوب 
عمل جمعية سعادة السماء في مواجهة 
ومعالجة األدمان وما الضمان الذي 
سوف تقدمونه لمريض األدمان بأن 
سره لن يتطلع عليه مخلوق سوى 
المتخصصين أو المعالجين في الجمعية ؟

ج( التأمين مضمون للمريض باألدمان 
بنسبة %100 ألننا نعمل تحت مظلة 
يسوع ومع يسوع ال توجد مخاوف 
المشروع  خاصة وهو صاحب  أبداً 
والطبيب المعالج في المشروع وهو 
الذي قال تعالوا إلي يا أيها المتعبين 
وحاملي األثقال وأنا أريحكم .. يسوع 
الذي أقام لعازر من الموت يسوع الذي 
وطئ الموت بالموت ووهب الحياة 
للذين في القبور .. يسوع الذي شفى 
المرضى وأقام الموتى بكلمة واحدة 

صدرت من فمه فال
يوجد صعب أو مستحيل على المسيح 
أو مع المسيح وهو ما سوف نركز 
إعادة  خالل  من  المريض  مع  عليه 
عالقته باهلل لينهل من هذا النبع كل خير 
وبركة وسوف نحرص على أن نكون 
بجانب كل مريض لخدمته والعناية 
به من كافة الوجوه الروحية والنفسية 
والجسدية والصحية .. لكي نؤهله لبدء 

حياة جديدة خاصة ويسوع قد
الخطاه  لتخليص  األرض  إلي  جاء 
وإعادتهم إلي حظيرة الخالص اإللهي 
بنعمة اإليمان بوجود هللا ومحبته للبشر 

ومشيئته الطيبة .
س( أبونا هل هناك موقع إليكتروني 
للجمعية يمكن لنا نشره يستطيع من 
خالله عائلة المدمن أن تتعرف منه 
على سبل العالج أو البرامج العالجية 

المقدمة لشفاء أوالدهم .
ج( نعم لدينا موقع تحت أسم ) سعادة 
السماء ( وأيضاً على الفيس بوك تحت 
مجدي  األب  مع  السماء  إسم سعادة 
وأيضاً يوجد موقع المطرانية المسئول 
وهناك  زغيب  أبو  ربيع  أبونا  عنه 
أعضاء للجمعية في أوتاوا وتورونتو 
ومونتريال يمكنهم مساعدة من يطلب 
أي إيضاحات عن نشاط الجمعية في 

مجال ومكافحة األدمان باإلضافة
إبراهيم  إبراهيم  سيدنا  لوجود  طبعاً 

وهو على علم بكل شيئ .

س( لو طالبتك بتوجيه رسالة لكل 
إنسان وأي إنسان تتعلق بالجمعية 

ماذا سوف تقول لهم بإختصار ؟
ج( أقول لهم تُزيُد رحمة ال ذبيحة يمكن 
لأليتام  مساعدتنا  قبول  تعودتم على 
والفقراء والمعوقين وتشعرون بالخوف 
من األقتراب من المدمن بصفة عامة 
ومدمن المخدرات بصفة خاصة ولهؤالء 
أقول أن يسوع جاء من أجل هؤالء 
رجاءاً أمنحوهم الفرصة وأغمروهم 
بمحبتكم وساعدوهم على تجاوز كل 
بهم  بهم وأدت  التي عصفت  المحن 
أو  للهروب  األدمان  إلي  للوصول 
النسيان لذا عليكم أن تساعدوهم عن 
حب وبالحب وبالرحمة والعناية وأواًل 

وأخيراً بالصالة لهم ومن أجلهم .
س( ما هو السؤال الذي كنت تود مني 

ان اطرحه عليكم ولكني لم أفعل ؟
ج( السؤال هو ما الحال أو كيف سيكون 
الحال مع غير المسيحي ؟ وأنا هنا 
أحب أن أؤكد بأننا لم نقل للكثيرين 
من المسلمين أو البوذيين أو اليهود 
الذين لجأوا إلينا تعالوا لكي نعمدكم 
لتكونوا أتباعاً للمسيح .. وأكبر دليل 
على ذلك كان لألم تريزا في الجزائر 
من  الكثيرين  لمعالجة  ذهبت  عندما 

المصابين بالبرص وأشترط عليها
الدولة أن ال تكون هناك أي  رئيس 
تبشير  أو  دينية  إشارات  أو  مالبس 
ديني وأن يكون األمر مقتصراً على 
العالج وفقط العالج وبعد عدة شهور 
طلبت األم تريزا لقاء الرئيس وقالت 
له الناس هنا في حاجة للصالة ولمكان 
يؤدون فيه مناسكهم الدينية فأرجوك أن 
تأمر ببناء جامع .. فأندهش وقال لها 
أنتي تطالبيني بإنشاء جامع .. بعدها 
أمر ببناء جامع وكنيسة وكانت أول 
كنيسة تقام في الجزائر .. فالحب ال 
يعرفون  الذين  من  بالحب  إال  يقابل 
أحب  هنا  وأنا   . منه  ويتقربون  هللا 
أن أقول ألخي المسلم أو اليهودي أو 
البوذي بأني أحبه كما هو ألنه أخي 
في اإلنسانية وأتمنى له كل ما أتمناه 
لي ولغيري من خير وسعادة وصحة 
وهناء .. ذلك ألن هللا خلقنا جميعاً على 
صورته ومثاله ويحبنا جميعاً بدون 
إستثناء .. وقد أوصانا يسوع قائاًل “ 
أحبوا أعدائكم باركوا العنيكم . وصلوا 
من أجل الذين يضطهدونكم “ وعلينا 
العمل بهذه الوصية والتمسك بها ..

وأكبر دليل على ذلك بأنه يوجد لدينا في 
مقر الجمعية في لبنان مصلى إلخواننا 
المسلمين وكنيسة للمسيحيين ، والكثيرين 
من األخوة المسلمين جاءوا ليشكروني 
قائلين أبونا نشكرك ألنك جعلتنا نتعرف 
على قرأننا من خالل إنجيلك وكذلك 

فعل أهاليهم .
لبناء  إليها  نستند  التي  الروح  وهذه 
اإلنسان الصحيح في الشرق أو في 
الغرب . وعلينا أن نتفهم كلمة يسوع 

حين قال “ من منكم بال خطيئة فليتقدم 
أواًل ويرجمها بحجر “.

إلي هنا عزيزي القارئ أنتهى حواري 
الممتع مع األب مجدي عالوي الذي 
كان يستعد للقاء أبناء الطائفة في القداس 
اليوم  نفس  مساء  أقيم  الذي  اإللهي 
وأيضاً لحضور حفل العشاء الذي أقامه 
سيادة المطران إبراهيم إبراهيم وأباء 
الكنيسة الملكية أحتفاءاً بزيارة األب 
مجدي عالوي لمدينة مونتريال بصفة 
خاصة ولكندا بصفة عامة وكانت اللفتة 
الكريمة هو قيام األب مجدي عالوي 
بتكريمي من خالل شهادة تقدير ُمنحت 
لي في حفل العشاء من جمعية سعادة 
السماء بحضور سيادة المطران إبراهيم 
إبراهيم والسادة األباء برنارد باسط 
واألب إفرام قردوح  واألب صاحب 

الصوت المالئكي كميل إسحق ..
وبعد أن قمت بشكره تعهدت بمتابعة 
في  عنه  واإلعالن  الجمعية  نشاط 
جريدتنا الرسالة النصف شهرية أو 
اإلنترنت  على  اليومي  موقعنا  على 
www.el-ressala.com وأيضا من 
خالل مراسلتنا للزميلة مي الخوري 
وقد رحب الجميع بذلك كل الترحاب .

للبيع بالجملة وبسعر مغري، أعالم متوسطة الحجم 
لجمهورية مصر العربية.
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زيارة البابا تواضروس إىل كندا بني حرية الكلمة 
وسوء التنظيم وعتاب احملبني

 كنت أتمنى لو ترفَّع قلمي عن تناول 
زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني 
األخيرة إلي كندا وغض النظر عن 
ما شابها من تقاعس وأهمال وسوء 
وأثارا  إنتباهي  على  أستحوذ  تنظيم 

دهشتي في آن واحد . 
أقول كنت أتمنى لو ترفَّع قلمي عن فعل 
ذلك لمكانة الرجل وموقعه الحساس 
على رأس واحدة من أعرق الكنائس في 
العالم وهي الكنيسة القبطية األرثوذكسية 
بابا  الثالث  البابا شنودة  لقداسة  خلفاً 
األسكندرية والكرازة المرقسية أحد أهم 
باباوات الكنيسة المصرية األرثوذكسية 
وطنياً  الكبير  الطويل  تاريخها  عبر 

وروحياً .
أقول كنت أتمنى لو تَّرفع قلمي وأستجاب عقلي وقلبي 
لرجاءات بعض رجال الكنيسة القبطية في المهجر بعدم 
كتابة أي شيئ عن الموضوع إال أنني لم أستطع فعل 
ذلك أو القبول به مع صادق محبتي لهم جميعاً خاصة 
والساكت عن الحق شيطان أخرس يكره أكثر مما يحب 
بينما أحب أنا وال أعرف الكره خاصة لو تعلق األمر 
بقارئ الرسالة وبكنيستنا القبطية األرثوذكسية الوطنية 

من النخاع إلي النخاع .
أما بالنسبة لقارئ الرسالة فألنه تعّود منا على الصراحة 
والمصداقية التي قد تفقدنا مكانتنا إال أنها تضعنا في النهاية 
على الطريق المستقيم على الطريق األرثوذكسي السليم 
الذي تدعونا إليه السماء والكنيسة وتفرضه علينا آداب 

المهنة وأمانة الكلمة وشرف المسئولية .
هذه المسئولية التي غابت عن اللجنة المنظمة لهذه الزيارة 
، وعن الطاقم المعاون لقداسته من السادة األباء وعلى 
رأسهم القس أنجليوس سكرتير البابا وأحد معاونيه المقربين 
وهو ما ال يعفى قداسته بالتبعية من تحمل الجانب األكبر 
واألهم من المسئولية على أعتبار أن كل راعي مسئول عن 
رعيته والقصة بدأت مع الصمت المفجع للكنيسة القبطية 
في المهجر عن أهداف الزيارة وتوجهاتها ومضمونها 
وما صاحب ذلك من تعتيم كامل للمشهد على الصحف 
الكندية الصادرة باللغة العربية في سابقة لم تحدث من 
قبل مع زيارات قداسة البابا شنودة الثالث رحمه هللا ..

ومع ذلك قمت بنفسي باألتصال بأكثر من شخصية قبطية 
للسؤال عن برنامج الزيارة والقيام بإجراء حوار صحفي 
مع قداسته بمناسبة الزيارة وكان أخرها مع المهندس 
رياض مطر الذي قام بإرسال إستمارة طلب موعد أو 
لقاء صحفي عبر البريد األلكتروني للرسالة مع تأكيده 
على ضرورة ملئها والقيام بإرسالها مرة أخرى على 
بريده األلكتروني حتى يتم البت في الموضوع خاصة بعد 
أن أكد لي أكثر من مرة بأنهم لم يتسلموا أكثر من عدة 
طلبات محدودة من وسائل اإلعالم ومرت األيام بطيئة 
سريعة ولم أتلق منه أو من غيره أي رد بالرفض أو 
القبول رغم إتصالي به أكثر من مرة خاصة مع إحساسي 
المتزايد بأهمية الزيارة خاصة وأنها تعد الزيارة األولى 
لقداسته لكندا ويشهد على ما أقول األب الفاضل ميخائيل 
عطية راعي كنيسة األقباط بالفال الذي وعدني بتسهيل 
األمر من خالل سكرترية البابا ومع ذلك ذهبت لمحاولة 
لقاء قداسته أثناء زيارته التي قام بها لكنيسة الفال مساء 
يوم األحد الموافق 21 /9/2014 حيث كان األمر أشبه 
بالقلعة األمنية من كثرة عدد الشباب الّمشكل منهم الفريق 
األمني لتأمين مداخل ومخارج الكنيسة وعلى الرغم من 
نجاحي في الدخول وإلتقاط بعض الصور بما فيها صور 
للبابا شخصياً إال أن محاوالتي للقاء البابا فشلت فقررت 
اإلنسحاب على أن يتم لقائي به في الحفل الرسمي الذي 
أقامه سعادة السفير معتز زهران سفير مصر في أوتاوا 
والسيدة حرمه تكريماً لقداسة البابا بمناسبة زيارته وكنت 
من المدعويين للحضور بصفتي الصحفية والشخصية 
وذهبت إلي أوتاوا وجاء قداسة البابا وعرفته بصفتي 
الشخصية والمهنية وطلبت منه إجراء حوار قصير معه 
يتناول أبعاد الزيارة وأهدافها وكان معي األستاذ الزميل 
السيد الهادي مدير مكتب جريدة المصري اليوم في كندا 
وأكد رغبته وعدم ممانعته بإجراء حوار مشترك معي مع 
قداسته خاصة وهو صديق قديم أعتز بأخوته وصداقته .

في  الزميالت  أحدى  مع  قداسته  وبعد جلوس  وبالفعل 
حديث أستغرق حوالي 20 دقيقة قمنا بعده بالجلوس مع 
قداسته إال أن أحد رجال الدين من سكرترية قداسته طلب 
منه أن نؤجل الحوار قلياًل حتى ينتهي البابا من تناول 

وجبة الغذاء التي قدمت له ويتبعها بالطبع تناول بعض 
األدوية .. وقد وافقنا على الفور بتأجيل الحوار إلي ما 
السفير السعودي  أننا فؤجئنا به يستقبل  الغذاء إال  بعد 
في أوتاوا ويتحدث معه ومن بعده سفير تونس وحرمه 
بألتقاط بعض الصور معهم  بعد ذلك  ليقوم  اوتاوا  في 
ومع العديد من أعضاء السفارة المصرية بأوتاوا ليغادر 
دون  إقامته  محل  إلي  متجهاً  مسرعاً  ذلك  بعد  المكان 
الوفاء بما تعهد به في أهانة غير مسبوقة من شخصية 

بحجم شخصية البابا .
والمضحك المبكي أنني تلقيت مكالمة تليفونية من األب 
روفائيل بعد نشر “الرسالة” بأن الزيارة كانت فاشلة قال 
لي فيها وبالحرف أيه يا فريد لماذا لم تحضر بالموعد 

الذي كان محدداً لك للقاء البابا قلت أي موعد هذا ؟ 
وإذا كان هناك موعداً لماذا لم يخطرني أي شخص عنه 
من قبل ؟ قال لي بالحرف الواحد إزاي الكالم ده سيبني 
أشوف أيه الموضوع ولكن أرجوك ال تنشر شيئ عن هذا 
الموضوع حتى أتحقق من األمر وأعود إليك وحتى اليوم 
لم يعد لي وهو أن دل على شيئ فأواًل على غياب التنسيق 
والتنظيم الدقيق بين أعضاء الفريق واللجان المسئولة 
عن تنظيم هذه الزيارة األمر الذي لم أفهم أسبابه حتى 
األن خاصة والكل يعلم مواقفنا الوطنية المشرفة على 
المستوى الوطني أو اإلنساني أو الروحي ومكانتنا المتميزة 
لدى القارئ .. خاصة ولم نكن نستهدف من لقائه سوى 
تقديم صورة إيجابية عن مصر تعود عليها بصفة عامة 
وعلى الكنيسة القبطية المصرية بكل الخير سواء على 
مستوى السياحة الدينية أو غيرها من الملفات الوطنية 
المهمة بجانب حرصنا على وضع الصورة الحقيقية أمام 
قداسته عن أوضاع الكنيسة في المهجر والمشاكل التي 
تعترض مسيرتها وأسلوب معالجتها ومنها المشاكل األسرية 
المتعثرة ومشاكل الشباب والنقص العددي الملحوظ في 
عدد األساقفة في المهجر وحتى ال أطيل سأكتفي بنشر 
بعض ما نشر من مقاالت من األقباط في تورنتو على 
بعض المواقع اإللكترونية علّني أسهم بذلك في توضيح 
الصورة لتصحيح التوجه واألتجاه ربما أستطعنا تدارك 
األخطاء التي وقعت خالل هذه الزيارة قاصدون وجه 
هللا وحقه وعدله بال خوف من أحد وبال تزييف للحقائق 
الكلمة رسالة نحترمها  أمانة وأمانة  الكلمة  ألن حرية 
ونصر على القيام بها بكل أمانة وشرف .. مع خالص 
أحترامي وتقديري لمكانة البابا وموقعه الحساس الذي 
يفرض علينا أن نجله ونحترمه دون األخالل بمصداقية 
بتواضع  عليها  ونحرص  نقدمها  التي  وأمانتها  الكلمة 

المخطئين ووداعة المحبين .
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 في يوم الثالثاء السابع من أكتوبر كان لي شرف األلتقاء ولقاء األب مجدي عالوي الذي يتبع سيده 
ويحمل صليبه لخدمة اإلنسان واإلنسانية في كل مكان في تواضع ملفت للنظر ووداعة تجذبك إليه جديرة 
بكل تقدير وإعجاب دفعتني دفعاً لإلصرار على إجراء هذا الحوار لكي أقدمه لك عزيزي القارئ علّك تهتدي 
بهدى صاحبه وإيمانه وعمله الدؤوب الذي يؤكد في البداية والنهاية بأن هللا محبة ومن يسلك دروب المحبة 

يعرف الطريق ويتعرف على الحق والنور والحياة .
وبعد صالة قصيرة بدأت حواري معه بالسؤال التالي :

التى   الفئة  الكنيسة البد ان يكونوا من هذه  القديس اوغسطينوس- و احسب ان كهنة  قالها   مقولة قوية 
التخاف شيئا و ال تشتهي شيئا.. احسبهم رجاال فى االيمان لهم جراة يوحنا و ايليا فى قول الحق و فضح 
الكهنة  هؤالء  يغلق   .. االسف  و  لالسى  ولكن  تماما..  لديهم  المعروف  و  الكنيسة  فى  المستشرى  الفساد 
جائزة  فى  طمعا  او  جزاء  من  خوفا  المتقع  الفساد  هذا  عن  اذانهم  يصمون  و  اعينهم  يعمون  و  افواههم 
طارحين مصلحة الكنيسة و اوالدها تحت اقدامهم .. غيرعابئين بالفساد المالى الجاثم على صدر كنيستهم 

.. واضعين مصالحهم الشخصية اوال.
ال تنسوا يا كهنة عمانوئيل .. أن العمامة التى فوق رؤوسكم ليست للوجاهة اإلجتماعية بل لتذكركم دائما 
أن تفصلوا كلمة الحق بأستقامة .. و الحق دائما يفضح الفساد و يوبخه و ينزع الخبيث من كنيسته .. فإذا 
كنتم تعرفون الخبيث و ال تعزلوه خوفا أو طمعا  فقد ابتعدتم عن طريق الحق و نقدتم تعهدكم أمام هللا يوم 
السيامة بأن ترعوا الرعية و تبذلوا أنفسكم من أجلها .. و الراعى الصالح الذى ييبذل نفسه منوط بطرد الدياب 
و الثعالب المهددة للقطيع .. فإذا تركتم الخبيث وسط العجين فإنه سيخمره خبثا و نجاسة و  يمأله بأعمال 
الظلمة .. و االخالق الرديئة تفسد األخالق الجيدة  .. إن هذا الخبيث ممتلئ من محبة العالم  و عبادته للمال 
فكيف تقبلون أن ينشر سموم العالم داخل أنسجة الكنيسة .. لقد وصف السيد المسيح ذلك الخبيث الالبس 
ثياب التقوى بقبر أبيض من الخارج و أما داخله فممتلئ نجاسة و نتانة .. إن الخدمة يا أحبائى ليست قداس 
و عظة و صوم كبير و صغير .. بل هى حرب ضد أجناد الشر التى تعضد الفساد و تقوت الفاسد الخبيث 
.. و تذكروا .. إذا كنتم تسكتون عن الفاسد خوفا . فال خائفون يدخلون ملكوت هللا ..و إذا كنتم تنتظرون 
جائزة أرضية ثمينة فأنتم بهذا التسلكوا بالروح بل و تكملوا شهوة الجسد  و محبة العالم .. و محبة العالم 
عدواة  هلل  .. وقف يوحنا المعمدان أمام الفاسد بال خوف يوبخه .. و من قبله إيليا النبى النارى .. و قف 
أثناسيوس أمام العالم كله بال خوف من أجل كلمة الحق المستقيمة .. ووقف يوحنا ذهبى الفم منتهرا ملكة 
 .. الفساد سيعينكم أيضا ضده  الذى أعان هؤالء ضد  بد أن توقنوا أن  .. و ال  القسطنطينية على فسادها 

األشخاص سيزولون و أما كنيسة الحق فأبواب الجحيم و الفساد لن تقوى عليها .
اضع هذه الحقائق أمام قداسة البابا البابا و امام االنبا مينا اسقف مسىسوجا و امام شعب الكنيسة لعل الحق 

يبدا فى الظهور و ينال كل فاسد جزاءا رادعا يكون عبرة لمن يعتبر.
د. عاطف نوار - كندا - مسيسوجا

* هذا مقال من عدة مقاالت وصلتنا من ابناء الكنيسة القبطية 
االرثوذكسية في المهجر، نكتفي بنشره لضيق المساحة 

نمور داني شمعون
مونتريال / كندا

Cathédrale St. Marron
1000 boul. Gouin Est. Montréal, Qc. H2C 3G6

 »جلست على قمة العامل حينما ال اخاف شيئا 
و ال اشتهي شيئا«

األب عالوي يكرم األستاذ فريد زمكحل بحضور سيادة المطران ابراهيم 
ابراهيم واألب كميل واألب إفرام واألخت جاكي

األب عالوي أثناء الحوار مع رئيس التحرير
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

Démarrage dans le Vieux-Caire de la plus 
grande station d’épuration d’eau au monde 
avec une production d’un million cent mille 

mètres cubes par jour

Indépendance des médias: PKP devrait 
être entendu

Grève: la ministre dénonce l`«impatience» 
des éducatrices

 Chefferie du PQ: Martine
Ouellet fait le saut
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 Trudeau conscient de la côte
 à remonter

 Le ministre Baird se rend au
Koweït et en Arabie saoudite

La ministre de la Famille, Francine 
Charbonneau, reproche aux 
éducatrices en milieu familial de 

faire preuve d’impatience en déclenchant 
des grèves tournantes de 24 heures dans les 
différentes régions de la province.
Mme Charbonneau a indiqué mercredi que 
ces moyens de pression étaient «prématurés» 
étant donné que les négociations entre les 
éducatrices et le gouvernement arrivent à 
leur fin selon elle.
«Nous, on pensait qu’on était près d’une 
entente. On espère qu’ils vont se rasseoir 
à la table puis qu’on va pouvoir compléter, 
a-t-elle déclaré à l’entrée du Conseil des 
ministres. Quand je fais un retour vers mon 
monde, on me dit : “ça va bien, on a fait 
de belles avancées”. Ça va bien, mais elles 
sont impatientes.»
Des milliers d’éducatrices en milieu 
familial étaient en grève mercredi dans 
les régions de Montréal et Québec ainsi 
qu’en Montérégie afin de protester 
contre la lenteur des négociations avec le 
gouvernement Couillard.
La ministre de la Famille a qualifié cette 

mesure d’«inacceptable». « Les parents sont 
pris en otage et sont obligés de réorganiser 
leur journée», a-t-elle déploré.
Sans contrat de travail depuis bientôt un an, 
les éducatrices en milieu familial réclament 
une augmentation salariale de 5% ainsi que 
la reconnaissance de la semaine de travail de 
50 heures.
Selon la Fédération des intervenantes en 
petite enfance du Québec, les éducatrices 
travaillent en moyenne 50 heures par semaine 
en présence d'enfants alors qu'elles ne sont 
payées que pour 35 heures.
Francine Charbonneau n'a pas voulu préciser 
les points sur lesquels les négociations entre 
les deux parties achoppent.

Il serait opportun que 
Pierre Karl Péladeau 
soit entendu durant la 

commission parlementaire 
sur l'indépendance des 
médias, a estimé mercredi 
le ministre des Affaires 
i n t e rg o u v e r n e m e n t a l e s 
canadiennes, Jean-Marc 
Fournier. Pas question 
toutefois de forcer le 
député de Saint-Jérôme à 
comparaître.
Libéraux, caquistes et 
solidaires veulent modifier 
le Code d'éthique des élus de 
l'Assemblée nationale pour empêcher 
un député de contrôler un empire 
médiatique. D'ici là, une commission 
parlementaire entendra dans les 
prochaines semaines des «experts» sur 
le sujet.
«L'objectif, c'est de faire entendre des 
gens qui s'y connaissent», a plaidé 
mercredi le leader parlementaire du 
gouvernement, à l'entrée de la réunion 
hebdomadaire du cabinet Couillard.
«Je ne pense pas qu'on va faire entendre 
200 personnes», a-t-il ajouté du même 
souffle.
Prudent, Jean-Marc Fournier a jugé que 
l'actionnaire de contrôle de Québecor 
«devrait fournir» son avis sur la 
question. «Si le député de Saint-Jérôme 

souhaite par ses attributs y participer, 
je pense qu'il serait bienvenu, mais le 
forcer, franchement, je serais mal à 
l'aise», a-t-il renchéri.
Le ministre a assuré qu'il n'y a 
«absolument rien de partisan» dans 
cette initiative du gouvernement de 
tenir une commission parlementaire 
sur la relation entre la politique et les 
médias.
«Pis ce n'est pas contre M. Péladeau 
qu'on fait ça, il y a une question qui 
se soulève bien sûr par le fait que 
M.  Péladeau est propriétaire ou 
actionnaire de contrôle de Québecor, 
bien sûr que c'est ça le contexte, mais 
ça n'a aucun rapport avec le député de 
Saint-Jérôme», a-t-il insisté.

La députée 
p é q u i s t e 
M a r t i n e 

Ouellet a confirmé 
mardi qu'elle sera 
candidate à la course 
à la direction du Parti 
québécois.
La députée de 
Vachon est allée 
chercher son bulletin 
de candidature 
auprès de Jacques 
Léonard, président 
de la campagne à 
la succession de 
Pauline Marois.
Pour valider son bulletin, Mme Ouellet doit maintenant trouver 20 
000 $ et amasser 2000 signatures d'ici le 30 janvier.
Elle a déjà reçu l'appui d'une vingtaine de souverainistes, de membres 
de Québec solidaire et d'Option nationale.
Élue pour la première fois en juillet 2010 lors d'une élection 
complémentaire, Martine Ouellet a occupé les fonctions de porte-
parole en matière de mines et de gaz de schiste.
Réélue en septembre 2012 avec une majorité de seulement 176 
voix, elle a occupé le ministère des Ressources naturelles jusqu'aux 
dernières élections provinciales, en mars dernier, lorsque le Parti 
libéral a repris le pouvoir.
Mme Ouellet est la porte-parole en matière de transports, de stratégie 
maritime et d'électrification des transports.

Le ministre des Affaires étrangères, John Baird se rendra au 
Koweït et en Arabie saoudite cette semaine pour discuter de la 
menace que pose le groupe armé État islamique.

Selon le ministre, ces deux pays sont d'importants partenaires 
régionaux dans la lutte contre «l'extrémisme violent et le terrorisme».
«Chacun de nos pays apporte ses forces et ses capacités qui, ensemble, 
permettront de réaliser des changements dans la région tout comme 
d'assurer la paix et la sécurité auxquelles aspirent tant de gens en Irak 
et en Syrie», a dit le ministre dans un communiqué, lundi.
Durant sa visite de trois jours qui se déroulera de mercredi à vendredi, 
M. Baird rencontrera des militaires canadiens et des membres des 
forces du Koweït au Camp Canada où est établie la base de soutien 
opérationnel pour la mission du Canada en Irak. Cette rencontre 
permettra aussi au ministre de discuter avec deux piliers du Conseil 
de coopération du Golfe (CCG) et de renforcer leurs relations.

De passage à l'hôtel de Ville de Québec où il a rencontré le maire Labeaume, 
ce mercredi en fin de matinée, Justin Trudeau s'est dit conscient de la côte 
que les libéraux fédéraux devront remonter pour espérer faire élire des 

députés dans la région de Québec lors du scrutin du 19 octobre 2015.
«Ça fait dix ans qu'on n'a pas de députés ici à Québec. Depuis longtemps, on n'a 
pas élu de députés dans bien des endroits du pays. C'est pour ça qu'il y a tellement 
de travail acharné à faire sur le terrain», a lâché M. Trudeau, tout de suite après un 
tête-à-tête d'environ une heure avec le maire de Québec.
Le chef libéral a d'ailleurs assuré que le recrutement de candidats dans la région 
se déroulait rondement. «Ça se passe très bien, a-t-il insisté. On voit un réel 
engouement sur le terrain. On commence à rassembler de bonnes équipes.»

Le ministère de l'Environnement a indiqué vendredi que 
la compagnie TransCanada devra revoir ses façons de 
faire avant de reprendre ses sondages géotechniques 

au large de Cacouna, dans le Bas-Saint-Laurent. 
Le 2 octobre, la compagnie a remis au Ministère un 
«rapport de bruit préliminaire», comme le prévoyait le 
certificat d'autorisation qui lui a été délivré au mois d'août. 
À la lecture de ce rapport, le Ministère a conclu que des 
«ajustements devaient être apportés à la méthode de travail 
de TransCanada» avant de poursuivre.
Si la compagnie ne satisfait pas aux exigences de Québec 
d'ici le 15 octobre, elle ne pourra reprendre ses travaux au 
large de Cacouna. Plusieurs groupes environnementaux 
s'opposent à la réalisation de sondages géotechniques dans 
cette région reconnue comme étant une pouponnière pour 
les bélugas, une espèce en voie de disparition. Vendredi, le 
Centre Québécois du Droit de l'Environnement (CQDE), 
Greenpeace, Nature Québec, la Société Nationale pour les 
Parcs Québec et la Fondation Rivières ont réclamé que 
le ministre de l'Environnement, David Heurtel, révoque 
le certificat d'autorisation de TransCanada au-delà du 15 
octobre.

C’est en présence du ministre de 
l’habitation et des travaux publics qu’on 
a inauguré dernièrement la fin des travaux 

d’agrandissements de la plus grande station 
d’épuration d’eau au monde ayant une capacité de 
production d’un million cent mille mètres cubes 
d’eau par jour.
A la suite de ces agrandissements la station 
d’épuration d’eau à ‘El Fostate’ dans le Vieux Caire, 
a vu sa capacité de production augmenter de 900000 
mètres cubes d’eau par jour à un million cent mille 
mètres cubes par jour pour se classer ainsi à la tête 
des stations d’épuration d’eau à l’échelle mondiale.
Reste à savoir que cette station fournit l’eau potable 
au tiers des habitants du Caire et des environs soit 
à près de 6 millions de cairotes puisqu’on évalue la population de la métropole 
du pays à 18 millions sans compter les 3 million qui entrent au Caire et partout 
le même jour pour toutes sortes de raisons ce qui explique un peu la circulation 
infernale qu’on retrouve des fois dans une des plus grandes capitales du monde. 

 Moreau invite Ronald Martin
à la prudence

«Le gouvernement doit arrêter de porter des lunettes roses 
facilitant la vie de l'industrie pétrolière, a affirmé Patrick 
Bonin de Greenpeace. L'entreprise a dépassé les niveaux 
sonores qu'elle entendait respecter, et l'impact de ses travaux 
sur les bélugas est beaucoup plus sévère que prévu en termes 
d'impact.»
Le 23 septembre, la Cour supérieure du Québec avait 
ordonné la suspension des travaux de forage de TransCanada 
jusqu'au 15 octobre. Dans sa décision, la juge Claudine Roy 
soulignait que le ministre Heurtel avait donné son aval au 
projet «pour des raisons inexpliquées» et sans s'assurer que 
la population de bélugas était bien protégée.
Les forages de TransCanada doivent servir à une étude 
d'impact environnemental en vue de la construction d'un 
terminal maritime pétrolier à Cacouna, qui permettrait 
d'exporter le pétrole albertain.

Parce qu’il est directement 
visé, le président du 
syndicat des pompiers 

de Montréal, Ronald Martin, 
devrait éviter de commenter 
les sanctions imposées par le 
Service de sécurité incendie de 
Montréal (SIM), croit le ministre 
des Affaires municipales, Pierre 
Moreau.
«Il faut faire un appel à la 
prudence, a signalé ce matin M. 
Moreau, à son arrivée au conseil 
des ministres. Il (M. Martin) est 
directement visé par les sanctions, 
lui-même devrait s’abstenir de 
commenter ou encore de rendre 
une position qui le mettrait en situation conflictuelle.»
Plus encore, les membres de son syndicat devraient se questionner, dans les circonstances, 
sur la légitimité d’avoir Ronald Martin à la présidence, a laissé entendre le ministre.
«Je n’ai pas à juger de sa légitimité, a souligné le ministre Moreau. C’est beaucoup plus à 
son organisation syndicale de décider ça: est-ce que pour ses hommes, il est encore légitime 
qu’il occupe les fonctions qu’il occupe?»
Hier, les pompiers syndiqués de Montréal se sont rassemblés pour manifester leur appui à 
leur président.
Devant ses membres, Ronald Martin s’est engagé à rester en poste sur l’exécutif syndical 
et en a profité pour accuser le maire Denis Coderre et le directeur général de la Ville de 
Montréal, Alain Marcoux, de faire dans l’ingérence politique.
«S’il faut, on va lancer des messages. On va agir de façon à revendiquer nos droits et rien 
n’est exclu», a laissé planer M. Martin.
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Call Allstate First
Fouad Zemokhol

Montreal East Agency
5020 Jean-Talon St. E,  St-Léonard, QC

           514-593-3678 ext. 5016      
 fzemokhol@allstate.ca      1-877-593-3678

GOOD HANDS

GOOD PRICE

هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية %40-20 على مّدخراتك لتعليم أوالدك

Canadian  Realities  

من واقعنا

كينده الجيوش

تقبلها  الصعب  من  ربما  قاعدة   
وربما التسليم بها إال ألسباب قاهرة..  
نحن ندعو  للسالم ومجتمع خال من 
السالح ومجتمع مدني تسوده األفكار 
الديمقراطية  واحترام اآلخر بل ومحبة 
اآلخر.. مجتمع تسوده العدالة ومجتمع 
يقوم بدفع دور المرأة إلى المكان الذي 
للرجل  وبدورها كشريك  بها  يليق 

وكذلك كمربية أجيال. 
إذا هل نقبل اليوم ككنديين أن تشارك 
الحرب على اإلرهاب في  كندا في 
في  اإلرهاب  وتحديدا  سوريا...  
سوريا والعراق وربما أماكن أخرى 

في الشرق األوسط؟
ال نتمنى أن نرى ولو قطرة دم كندية 
أو غير كندية تراق في أي حرب من 
الحروب..    ربما نحب أن يكون دور 
كندا مقتصرا على الدور السلمي  أي 
مشاريع التنمية.  ونعلم جيدا أن الحروب 
ال تصنع المعجزات وال تغير الوقائع 
على األرض..  اللهم إال اللوجستي 

العسكري منها.. 
إذا دون تغيير  طريقة تفكير  اإلنسان  
ودون تمكين الحد األدنى من العدالة في 
المجتمع ومحاربة أمراض اجتماعية 
المرأة  الطائفية واضطهاد  فيها  بما 
وخصوصيات ونواقص أخرى محلية..  
بما تقودنا العملية العسكرية إلى نجاح 
عسكري مؤقت وكارثة مؤجلة مثلما 

حصل في العراق. 
اليوم نحن نريد أوالدنا الكنديين أن 
يكونوا بأكبر قدر من األمان في حال 
ذهابهم إلى الشرق األوسط..   وهذا 
للشرق  واضح  بفهم  وينتهي  يبدأ 

األوسط وثقافاته. 
الحرب اليوم على اإلرهاب ضرورة  
أن  لنا  يمكن  رفاهية  قرار  وليست 
ليست حكما  داعش  نستغني عنه.. 
ديكتاتورية يقتل أبناءه ويمكن لنا أن 
نضغط عليه من خالل العقوبات لدفعه  

ليقوم بما نريد.. 
من يسمون أنفسهم بداعش ومن ينتحلون 
عباءة اإلسالم واإلسالم منهم براء.. 
.هؤالء شر على اإلسالم والبشرية 
أكثر من  واذوا اإلسالم والمسلمين 
النظر  وبغض  آخر..  طرف  أي 
القراءات في األسباب  عن مختلف 
المؤدية والجهة المساعدة بل وحتى 
الصانعة.. بل وكل نظريات  الجهة 
المؤامرة.. يجب علينا االعتراف أنه 
يوجد واقع خلق على األرض..   واقع 
سلطة إرهابية تؤذي األبرياء وتدفع 
بالمجتمع إلى عصور ما قبل تطور 
اإلنسان. هل ندير الدفة  عن الواقع 
األليم لنعيد البناء على أساس صحيح.. 
ربما الطريق الوحيد للحد من تمدد 

هذه االميبيا هو في استخدام القوة.

احلرب طريق السالم 

 آخر عمود      ــ

فريــد زمكحـل

 ُأحييها بأنفاسي وَتقتُلين

أبو حجاج

مقولة  جمرد كلمة عليهم  ينطبق  العالم  قادة  بعض 
شكسبير حين قال : 

أننا ُنعلّم اآلخرين دروساً في سفك الدماء .. فإذا ما حفظوا الدرس قاموا 
بالتجربة علينا . 

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

يسعد السيد حميد ذو الفقار أن يضع خبرته 
الكبيرة في مجال العقارات السكنية والتجارية 

Roku 3  -   C$ 310.00في خدمتكم وتحت تصرفكم 

Roku 2  -  C$ 285.00

Tel.: (514) 961-0777

استمتع بمشاهدة أفضل القنوات العربية واألجنبية 
(HD) بدون طبق خارجي وجودة مشاهدة عالية

أحدث جهاز استقبال                                                   يعمل بواسطة 
                                                                              االنترنت

السعر شامل اشتراك سنة كاملة وجهاز استقبال عالي الجودة 

4230 boul. St.Jean- 107A 
Dollard-Des-Ormeaux H9H 3X4

Tel: 514.696.6565
www.tanoura.ca

مطعم 
تنورة يرحب بكم

أشهى المأكوالت المصرية

كشري، كبدة اسكندراني،  
سجق، ريشدايا، أم علي 

كريم كراميل، زالبية
 Taiteur

service is available

سندوتشات: حواوشي، 
هوت دوج، تونة، فراخ 
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القبة  فريق  يعكف   
السماوية بمكتبة اإلسكندرية 
فيلم علمي  إنتاج  علي 
عن قصة كوكب بلوتو، 
أصغر كواكب المجموعة 
الشمسية سابقا، لمحاولة 
إنهاء الخالف الدائر في 
حاليا  الفلكية  األوساط 
بسبب قرار اإلتحاد الدولي 
اعتباره  بعدم  الفلكي 
كأحد  وتصنيفه  كوكبا 

أعضاء الكوكب األقزام.وأصدرت مكتبة 
اإلسكندرية بيانا لها اليوم “الثالثاء” تشير 
إلي أن فيلمها العلمي عن “بلوتو” سيتم 
إطالقه خالل النصف األول من العام 
المقبل 2015.وكانت العديد من األوساط 

الفلكية عبرت عن اعتراضها علي قرار 
اإلتحاد الفلكي؛ مطالبة بأن اختيار الناس 
أن يعود بلوتو كوكبا كمان كان؛ وليس 
مجرد أحد أعضاء المجموعة الشمسية 
ألنه يدور حول الشمس في نفس المدة 
الزمنية كل 248 سنة في نفس مداره. 

 يسود اعتقاد منذ أمد 
طويل أن الملك هارولد 
الثاني آخر ملوك األنجلو 
ساكسون في إنجلترا قُتل 
في معركة هاستنجز عام 
1066، لكن خبراء اآلثار 
يريدون  البريطانيين 
أخرى  نظرية  اختبار 
نجا من هذه  إنه  تقول 
المعركة الشهيرة، التي 
السنوية  ذكراها  تحل 

اليوم )الثالثاء(. 
وتمثل هذه المعركة، التي دارت رحاها 
أكتوبر )تشرين األول( عام   14 يوم 
1066، نقطة تحول في التاريخ البريطاني، 
حيث هزم النورمان إنجلترا في العصور 

الوسطى، بحسب »رويترز«.
واختلفت الروايات حول مقتل هارولد، 
وُصّورت إحدى هذه الروايات في لوحة 
»نسيج بايو«، ويظهر فيها هارولد، وهو 

يمسك برمح اخترق عينه.
وتقول رواية أخرى قيل أن جاي أسقف 
أميان كتبها بعد فترة قصيرة؛ أن هارولد 
ُقتل بأيدي 4 فرسان، وقطعت أوصاله.

بيتر بيرك، وهو مؤرخ هاٍو من  لكن 
جنوب إنجلترا، يقول إن رواية أخرى 
لألحداث توجد في وثيقة ترجع إلى القرن 
فيتا هارولد، وهي  الـ12 تُعرف باسم 
من مقتنيات المكتبة البريطانية. ويرى 
بيرك أن الملك األنجلو ساكسوني ربما 
عاش ليقاتل معركة أخرى. وقال بيرك 
لصحيفة »إندبندنت أون صنداي«: »لدينا 
رواية النورمان بالشكل الذي ظهر في 
لوحة نسيج بايو، لكن الرواية اإلنجليزية 
مختلفة. عليك أن تجمع األشياء معا، 
وحينها تظهر صورة سندها قوي. إذا 
كان كل شيء يدعمك في التاريخ، فعليك 

أن تنظر إليه، وأال تتجاهله«.

 أوقفت مصر بيع 36 قطعة أثرية فرعونية خرجت من البالد عام 1914 وكانت 
معروضة بقاعة “بونهامز” للمزادات في العاصمة البريطانية.

وقال وزير اآلثار، ممدوح الدماطي، في بيان، إن القطع استخرجت من مقبرة 
للحضارة  تنتمي  أنها  التأكد من  القاهرة “وتم  الفيوم، جنوب غربي  بمحافظة 

المصرية القديمة”.
وأوضح أنها خرجت من مصر بطريقة مشروعة، حيث أهدتها جمعية استكشاف 
مصر في لندن عام 1914 إلى المعهد األميركي لآلثار بسانت لويس، نظرا لتمويل 
المعهد لحفائرها. وأضاف أن القطع ظلت في المعهد األميركي “إلى أن عرضها 
للبيع بصالة المزادات”، مشددا على أن دور هذه المؤسسات يقتصر على الجانب 

التعليمي والتثقيفي وال يهدف للربح.
وأكد أن الوزارة تدرس حاليا “وضع آليات لمنع قيام المتاحف والمعاهد العلمية 

ببيع القطع األثرية، واالتجار فيها، والتربح منها”.
من جهته قال مدير إدارة اآلثار المستردة، علي أحمد، في البيان، إن جهود وقف 
لندن وسفير مصر لدي منظمة  بالتعاون مع سفارة مصر في  القطع تمت  بيع 
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(، محمد سامح عمرو، والتحالف 
الكابيتول بجامعة جورج واشنطن  بقيادة معهد  الدولي لحماية اآلثار المصرية 

وسفارة مصر بواشنطن.
وأشار إلى أن القطع المعروضة كانت 37 قطعة “لكن المساعي المصرية نجحت 

في إنقاذ 36 قطعة فقط بينما تم بيع قطعة واحدة”.

150ألف دوالر تأمينا ملعرض )أسرار 
مصر الغارقة( يف ثالث عواصم أوروبية

 في مسعى لجذب السائحين إلى مصر 
تتجول نحو ثالثمئة قطعة أثرية مصرية 
من عصور مختلفة انتشلت من البحر 
أوروبية  دول  في ثالث  قبل سنوات 
ألكثر من عام بعد تأمينها ضد المخاطر 

والكوارث بمبلغ 150 ألف دوالر.
وقال ممدوح الدماطي وزير اآلثار في 
بيان يوم الثالثاء إن معرض )أسرار 
السابع من  الغارقة( سيبدأ في  مصر 
ثم  باريس  2015 في  أيلول  سبتمبر/ 
ينتقل إلى برلين في ابريل/ نيسان حتى 
أغسطس/ اب 2016 ويتوجه إلى لندن 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 حتى 

16 مارس /اذار 2017.

وأضاف أن فرانك جوديو رئيس المعهد 
تقدم  كان  الغارقة  لآلثار  األوروبي 
بطلب لوزارة اآلثار المصرية إلقامة 
ألف يورو مع   600 المعرض مقابل 
أن  بعد  تذكرة  إضافة يورو على كل 

يتجاوز عدد الزوار 100 ألف زائر.
وتابع موضحا أن وزارة اآلثار اتخذت 
اإلجراءات القانونية والتأمينية لحماية 
القطع -التي يبلغ عددها 293 منها 207 
قطع من مقتنيات إدارة اآلثار الغارقة- 
بتأمينها ضد كل “أنواع التلف أو الفقد 
أو السرقة أو المصادرة واالستيالء... 
بما في ذلك الحاالت القهرية من كوارث 

طبيعية وحروب وإرهاب.”

مكتبة اإلسكندرية تسعي حلل خالف فلكي 
حول كوكب بلوتو بفيلم علمي 

بريطانيا تبحث عن رفات آخر ملوكها

مصر توقف بيع آثار فرعونية يف لندن

Services Bancaires Commerciaux TD
8801, route Transcanadienne, bureau 600
Saint Laurent, )Qc( H4S 1Z6

Tél.:    514-335-4510
Téléc: 514-335-6930
Cell:   514-258-7481
liza.abdelhafez@td.com

Liza Abdelhafez
Directrice de compte

السيدة/ ليزا عبد الحافظ

في خدمة الجالية العربية

الفاتيكان يلمح لتحول »جذري« جتاه املثليني جنسيا
 دعا كبار المطارنة المشاركين في قمة 
للفاتيكان بشأن قضايا األسرة إلى ضرورة 
اتخاذ الكنيسة الكاثوليكية مواقف”أكثر 

ايجابية” تجاه المثليين جنسياً.
للمطارنة خالل  التقرير األولي  وأفاد 
قمة الفاتيكان “سينودس”، بأن المثليين 
يتمتعون بـ “هبات ومميزات يمكن ان 
يقدموها” للمجتمع. وال يتطرق التقرير 
إلى المعارضة القائمة منذ فترة طويلة 
من جانب الكنيسة للزواج بين المثليين.

ورحب المطالبون بحقوق المثليين بهذه 
الخطوة التي القى التقرير الضوء عليها، 
إال أن المحافظين رفضوا هذا التقرير 

ووصفوه بأنه “خيانة”.
 5 منذ  بدأت  التي  القمة  في  ويشارك 
لمدة  وتستمر  /اكتوبر  األول  تشرين 

أسبوعين حوالي 200 مطران.
وأشار التقارير إلى أن “المثليين جنسيا 
لديهم هبات ومزايا جيدة يمكن أن يقدموها 
للمجمتع المسيحي.” وتساءل “هل يمكننا 
الترحيب بهؤالء األشخاص وأن نضمن 

لهم مساحة ود في مجتمعاتنا.”
ودعا البابا إلى عقد القمة لمناقشة قضايا 
اإلجهاض ووسائل منع الحمل والمثلية 
الوثيقة  وتضيف  والطالق.  الجنسية 

المشكالت  إنكار  “دون  )التقرير(: 
األخالقية المتصلة بالروابط بين المثليين 
هناك  أن  إلى  اإلشارة  يجب  جنسيا، 
المتبادل حد  العون  فيها  يبلغ  حاالت 
التضحية وتنطوي على مساندة ثمنية 
في حياة الشركاء )في عالقة االرتباط 

بين المثليين جنسيا(.”
وقالت منظمة “حملة حقوق اإلنسان”، 
وهي منظمة امريكية رائدة تعني بحقوق 
المثليين إن “التقرير يحمل في طياته 

نغمة تغييرجذري جديدة”. 

المعنية  “كويست”  منظمة  وصفت 
بحقوق الكاثوليك المثليين جنسيا ومقرها 
لندن أجزاء من التقرير بأنها “إنجاز”.
وشجبت منظمة صوت األسرة - وهي 
-التقرير  محافظة  كاثوليكية  منظمة 

ووصفته بأنه “خيانة”.
المنظمة جون  أحد مؤسسي  ووصف 
سميتون التقرير بأنه “واحد من أسوأ 
تاريخ  في  الرسمية صياغه  التقارير 

الكنيسة.” 
العام  أجري  استطالع،  نتائج  وكانت 

الماضي بطلب من البابا فرانسيس، قد 
أشارت إلى أن غالبية الكاثوليك يرفضون 
تعاليم الكنيسة بشأن قضايا مثل الجنس 

ووسائل منع الحمل.
على  فرانسيس  البابا  تأكيد  أن  يبدو 
التركيز على الجوانب اإليجابية وليس 
السلبية للميول الجنسية البشرية قد كسب 
المشاركين  المطارنة  الكثير من  تأييد 

في السنودس.
قد  السادس عشر  بنديكت  وكان سلفه 
بأنها  الجنسية  المثلية  وصف عالقات 
“تنطوي على خلل جوهري”، وذلك 
في وثيقة للفاتيكان كتبت في عام 1986.

وكان بنديكت وقتها يشغل منصب كبير 
الثاني  بولس  يوحنا  البابا  مستشاري 

لشؤون العقيدة.
على الجانب اآلخر، وصرح فرانسيس 
للصحفيين إبان عودته من مهرجان للشباب 
الكاثوليكي في ريو دي جانيرو في العام 
الماضي بأنه “إذا كان الشخص يتضرع 
هلل، ونيته صافية، فمن أنا ألحكم عليه”.

ويعد فرانسيس أول حبر أعظم يستخدم 
في العلن كلمة “لوطي”، بدال من وصف 

“مثليين جنسيا.”

وَتسكنني ســُكــنــهــا  أ ًة  ــرأ ـــ ـــ م إ ــُد  ـــ ـــ ي ر أُ
مــني ا  ًء جـــز ال  عي  مجمـــو ُتشــكل 
ـــــرأنــي ـــ ـــ ــقـــ ــي وَت ـــ ـــ ـــ ـــــرأ أوراق ـــ تــقـــ
ــهــا بــقـــــــــــلــبــي وَتــقــبـــــــــــلــنــي ـــ ـــ ـــ ــلُ ــب أق
َتفهمــــني مــاً  ــو ـــ ـــ ي ــُب  ــت ـــ عـــ أ لــــــــو 
َتســــمعني ماً  يـــو صــمــــــــُت  أ لــو 
فعني َتــــد مــاً  يـــــــــــو ُس  ــأ ـــ ـــ ي أ لــــــــو 
َتــــــــرفــعــنــي ـــــومــاً  ـــ ــقــُط يـــ ـــ ـــ لــــــــو أســـ
ــنــي ـــ ــي زمـــ ـــ ـــ ـــرأًة ف ــــ ــــ ـــُد إم ــــ ــــ أُري
ــي ــن ــــي عــي ـــِس ف ـــشـــم ـــال َتـــــشـــــرُق ك
ـــت فــــي حــضــنــي  ـــاب وَتــــغــــرُب لــــو غ
ــي ــن ــل ــشــع ـــِل وُت ـــي ـــل ُتـــدفـــئـــنـــي فــــي ال
ـــي ـــن ـــمـــزق ـــس والــــهــــمــــُس ُي ـــم ـــه ت
ـــي ـــن ـــرق ـــغ ـــي إلــــيــــهــــا وُي ـــن ـــذب ـــج ي
ـــي ـــدن ـــدُه ـــه ـــــوُج الـــعـــالـــي ُي ـــــم وال
ـــي مــــازالــــت ُتــــراودنــــي ـــت ـــل واســـئ
ــي؟ ــن ــل ــحــُم َي قــــدٌر  أم  هــــذا  جـــســـٌد  أُ 
ُتـــنـــاجـــيـــنـــي عــيــنــاهــا وُتــســحــرنــي
ــــي ــــأســــرن ــــهــــا ي ــــي وكــــــــل مــــــا ف
عــنــي تــــغــــرب  ال  إمـــــــــرأًة  أُريـــــــــُد 
مــنــي ــع  ــشــب ت ال  ــطــشــى  ــع ال ــا  ــاه ــت شــف
ــلــنــي ــقــبَّ ــن ُت ــي ـــم أهــــوى الــجــمــَر ح ك
ــي ــن ــرق ــح ــي وُت ــات ــب ــق ــــهــــا ب ُق ــــِر وأُح
ـــمـــة وُتــلــهــمــنــي ـــل ـــك ـــي ال ـــن ـــدي ـــه ُت
ــنــي ــل ــقــبَّ ــن ُت ــي ـــم أهــــوى الــجــمــَر ح ك
ــي ــن ــل ــُت ــق ـــهـــا بـــأنـــفـــاســـي وَت ـــي وأُحـــي
ـــــري وَتــــدفــــنــــنــــي ـــــب ـــح ق ـــب ـــص ـــت ل
ـــي ـــن ـــشـــارك وهــــــي فـــــي الــــقــــبــــِر ُت

ـــا لــــلــــدهــــِر وَتـــســـُكـــنـــنـــي  ـــه ـــن ـــُك أس

مدينة كولومبية تعيش ليلة حتت حكم النساء
 تلقى الرجال في مدينة 
الكولومبية  بوكارامانجا 
تعليمات بالبقاء في المنزل 
ورعاية األطفال لمدة ليلة 
واحدة بينما تحتفل زوجاتهم 
وحبيباتهم في إطار مبادرة 
لمكافحة مستويات مرتفعة 

للعنف األسري.
وسادت األجواء االحتفالية 
يوم  الكولومبية  المدينة 
خرجت  عندما  الخميس 

النساء لالستمتاع.
المطاعم ومراكز  وقدمت 
خاصة  عروضا  التسوق 
للنساء كما نظمت السلطات 
ودروسا  حفالت  المحلية 

للرقص للنساء فقط في الحدائق والميادين.
المشروع  على  القائمين  أحد  سالدانا  ياميد  وقال 
والمسؤول الصحفي لمؤسسة فكرية مقرها بوجوتا 
ترعى المبادرة “تهدف الليلة النسائية وحظر التجول 
تكون حدثا رمزيا  أن  إلى  الرجال  التطوعي على 

ولحظة تتأمل فيها السلطات 
ومؤسسات الدولة والمجتمع 
مستويات العنف األسري 
المرتفعة ودور الرجال في 

المجتمع.”
وأضاف في مقابلة هاتفية 

مع مؤسسة تومسون رويترز “تهدف إلى بث رسالة 
بأن بقاء الرجل في المنزل وقيامه برعاية لألطفال 
من  ينتقص  سيئا وال  شيئا  ليس  الصحون  وغسل 

رجولته.”
وقال سالدانا إنه ينبغي للرجال الذين ينزلون إلى 
الشوارع في هذه الليلة حمل بطاقة مرور خاصة 
يمكن طباعتها من االنترنت وتنص على أن حاملها 
عدم رغبته  أسباب  وتتضمن  المبادرة  بأمر  يعلم 

في المشاركة.
وأضاف أن النساء تولين مسؤولية المدينة الواقعة في 
شمال شرق كولومبيا ويعيش فيها 530 ألف شخص 
في هذه الليلة حيث سلم أربعة رؤساء بلديات وحاكم 
االقليم السلطة مؤقتا إلى مسؤوالت في الحكومة. 


