
الفتاح  عبد  الرئيس  استهل    
األمم  منبر  على  كلمته  السيسي 
فيها  قال  مفيده  بجملة  المتحدة 
أبناء  من  كواحد  أمامكم  أقف 
اإلنسانية،  الحضارة  مهد  مصر 
وقام بتوجيه التحية لشعب مصر 
العظيم والمصريين القادمين من 
كل الواليات األمريكية، الذي صنع 
التاريخ مرتين خالل األعوام القليلة 
الماضية، وقال بوضوح ال يقبل الشك 
»لقد بدأ العالم في إدراك حقيقة ما 
جرى في مصر وطبيعة األوضاع 
التي دفعت الشعب المصري بوعيه 
منتفضاً  الخروج  إلى  وحضارته 
التي  والظالم  التطرف  قوى  ضد 
ما لبث أن وصلت إلى الحكم حتى 
قوضت أسس العملية الديمقراطية 
ودولة المؤسسات، وسعت إلى فرض 
حالة من االستقطاب لشق وحدة 
المنطقة  تشهده  ما  ولعل  الشعب 
حالياً من تصاعد التطرف والعنف 
بأسم الدين يمثل دليالً على األهداف 
الحقيقية لتلك الجماعات التي تستغل 
الدين وسبق أن حذرنا منه مراراً 

وتكراراً.«
واختتم خطابه بأنه على يقين من 
قدرة المصريين على العطاء وهو 
الميراث الذي خلفه اجدادنا وهو 
معيننا الذي ال ينضب بإذن هللا .. 
وختم بتحيا مصر .. وتحيا الشعوب 
المحبة للسالم ولمبادئ االنسانية 
وقيم التسامح والتعايش المشترك.

هذا بخالف ما تضمنته كلمة الرئيس 
التي جاءت متوازنة إلى أبعد حدود 
التوازن عاقلة إلى أبعد حدود التعقل 
من نقاط كانت مثار إعجاب وتقدير 

الغالبية الغالبة من الحضور.
تكلم الرئيس على أساس أنه واحد 
سوى  ينتمي  ال  مصر  أبناء  من 
لمصر ومصالح الوطن والمواطن 
المصري الذي قام بتوجيه التحية 

له من خالل التحية التي وجهها 
وهي  المصري،  للشعب  الرئيس 
مصر  أن  على  اخرى  رسالة 
يحترم  ديمقراطية  دولة  الجديدة 
فيها الرئيس رأي المواطن ويحافظ 
فيها الرئيس على مصالح الوطن 
والمواطن وهو ما يعني أن تجربة 
»عمالة  محمد مرسي ورفاقه لن 
تتكرر« وبأن مصر ليست للبيع وال 
رئيسها الوطني بالطبع ألية جهة 
أو قوى كانت مهما بلغت من قوة. 
وكان حديثه عن سورية الشقيقة 
والبالد العربية المجاورة أكثر من 
متوازن وأكثر من واضح ويؤكد 
إذ يؤكد على رفض مصر للتدخل 
العسكري ضد أي دولة عربية إال 
بناًءا على طلبها لمساعدتها في 
التطرف  جماعات  على  القضاء 

واإلرهاب.
وأشار الرئيس إلى ضرورة احترام 
سيادة الدول وسيادة ووحدة أراضيها 
وعلى ضرورة الحفاظ عليها بعيداً 
عن فكرة التقسيم البغيض الذي ال 
يتحقق سوى بالفتن والمؤامرات.
الرئيس  قاله  ما  أهم  بل  كل  هذا 
واستوقفني طويالً ألنه يعني وببساطة 
بأن مصر وشعوب العالم المحبة 
وقيم  اإلنسانية  ولمبادئ  للسالم 
لن  المشترك  والتعايش  التسامح 
له  وستتصدى  يحدث  بما  تسمح 

بكل السبل المشروعة.
وقد أثبت الرئيس للعالم بأن مصر 
قادرة على  دولة محورية مهمة 
احداث العديد من التغييرات المحلية 
من  لها  لما  والدولية  واالقليمية 
تأثير ومكانة وحضارة. وذلك كله 
قبل أن يلتقي الرئيس أوباما لعله 

يفهم مغزى الرسالة!
حفظ هللا مصر وشعب مصر ورئيسها 
المصري حتى النخاع عبد الفتاح 

السيسي، وتحيا مصر!

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

تتقدم جريدة الرسالة من اجلالية اإلسالمية والعربية 
خبالص التهاني مبناسبة 

قرب حلول عيد األضحى املبارك 
أعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم

5 سياسة

الرئيس حيذر من فتنة سنية شيعية ويطالب بعدم اختزال االرهاب »بداعش« العاهل األردني:سنواصل جهودنا حملاربة 
اإلرهاب وحماصرته  

أوباما يعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي ويوجه له التحية يف نيويورك

خطاب الرئيس رسالة واضحة للعامل

 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

   أكد العاهل األردنى الملك عبدهللا 
الثانى القائد األعلى للقوات المسلحة على 
أن األردن ، الذى يشكل عصب االستقرار 
بكل  المنطقة ، سيواصل جهوده  فى 
طاقاته وإمكاناته فى محاربة ومحاصرة 
اإلرهاب واإلرهابيين ودحرهم وتجفيف 

مصادرهم ودرء خطرهم.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها الملك عبدهللا 
الثانى فور عودته إلى عمان أمس للقيادة 
العامة للقوات المسلحة األردنية ، حيث 
كان فى استقباله رئيس هيئة األركان 
الركن مشعل  أول  الفريق  المشتركة 
محمد الزبن واألمير فيصل بن الحسين.
العامة  القيادة  لبيان صادر عن  ووفقا 
العاهل  اطمأن   ، المسلحة  للقوات 
األردنى على اإلجراءات واالستعدادات 
التى تتخذها القوات المسلحة بمختلف 

والجوية  البرية  صنوفها 
للمحافظة على  والبحرية 
أمن األردن واألردنيين وبما 
يتفق مع موقف المملكة الداعم 
للتحالف اإلقليمى والدولى 
للمجموعات  التصدى  فى 
والتنظيمات اإلرهابية التى 
تهدد األمن واالستقرار في 

المنطقة والعالم.
واستمع الملك عبدهللا الثاني 
إلى إيجاز من رئيس هيئة 

األركان المشتركة حول جميع األمور 
العملياتية واللوجستية واإلدارية لتشكيالت 
المسلحة وخططها  القوات  ووحدات 
التحديات  كافة  لمواجهة  العملياتية 

واألخطار.
أبناء  أن  الزبن على  ومن جهته..أكد 

األمنية  واألجهزة  المسلحة  القوات 
وكل أبناء األردن هم الدرع الحصين 
وصمام األمن واألمان ألرض وسماء 
ومياه المملكة بقيادتها وجيشها وشعبها ، 
منوها بأن معنويات أبناء القوات المسلحة 
وجاهزيتهم فى أعلى درجاتها كما هم أبناء 
األردن الذين يفتدونه بالمهج واألرواح.

  دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى عدم اختزال اإلرهاب 
والتقدير  الموقف  إلى سالمة  ، مشيرا  داعش  تنظيم  فى 

المصرى لألمور، وهو ما يتحقق بالفعل فى المنطقة.
وقال الرئيس فى لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية إن 
المسئولين الذين التقاهم ـ خالل مشاركته في أعمال الجمعية 
العامة لألمم المتحدة بنيويورك ـ أعربوا عن قناعتهم بالموقف 
المصرى، ضاربا المثال بالرهينة الذى تم ذبحه فى الجزائر، 
متسائال: كيف نكون أمام موقف إما أن تقول نعم للمتطرفين 

أو تذبح.
اليمن مرشحة ألن تكون بؤرة توتر  وحذر السيسى من أن 
تهدد أيضا سلطنة عمان واإلمارات والسعودية وإيران، وقال: 
إننا حذرنا أيضا من قبل من مخططات إثارة الفتنة بين السنة 
المسئولين  لقاءاته مع  إنه خالل  المنطقة.  وقال  والشيعة فى 
المشكالت االقتصادية  العالم تحدث عن  من مختلف دول 
واألمنية ومشكلة فلسطين وأال يتم اختزال مشكلة اإلرهاب 
فى »داعش«، وكشف عن وجود توافق كبير فى وجهات 
النظر مع البريطانيين والفرنسيين.  وقال إن الغرب يحاول 
لملمة أخطائه ألن القراءة لم تكن سليمة وواضحة لديهم فى 

الفترة السابقة. 
وحول المطالبة باتخاذ اجراءات ضد الدول التى لها مواقف 
تداعيات  له  الرئيس: إن كل اجراء  قال  سلبية من مصر، 
على مصالح الشعوب، ويجب أن ندرك حجم ما أصاب هذه 

األطراف عندما أجهض شعب مصر مخططات هدم الدولة، 
البناء والتنمية  ورسم خريطة جديدة، وعلينا أن نركز على 
إلقامة دولة قوية ال تحتاج إلى مساعدة من أحد. وعن العالقات 
مع أمريكا، قال الرئيس البد أن نعترف أن الواليات المتحدة 
ساعدتنا كثيرا، ولم يكن هناك أى تصريح سلبى من مصر .  

 وأكد أن مصر تتعرض لمخاطر إرهابية كبيرة مستمرة، 
فالتغيير وارد  الدولة المصرية،   تثبيت  موضحا أن هدفنا  
ولكن دون أن تسقط البلد. وأضاف: ال يمكن أن نسمح لـ 200 
أو 300 ألف بهدم وتخريب الدولة. كما أوضح الرئيس أن 25 
يناير ثورة وال يجب أن يفكر أحد أو يدعى غير ذلك، رغم أن 
األمور تطورت من المطالبة بإقالة وزير الداخلية إلى رحيل 

رئيس إلى محاولة هدم مؤسسة الدولة.
  وشدد الرئيس على أن الشعب المصرى يتسم بالوعى، فإذا 
غضب الناس منى فسأقول »سالم عليكم «. وأكد أننا نريد أن 
الناس كيف يكونون مترفعين عن اإلسفاف، واإلعالم  نعلم 

دوره مهم فى االرتقاء بذوق الشعب.    
تأجيل  أنه ال  إلى  السيسى  أشار  القادم،  البرلمان    وحول 
له  البرلمان ستكون  أن  إلى  البرلمانية، مشيرا  لالنتخابات 
صالحيات تمكنه من عزل الرئيس، ولو أن اإلخوان دخلوا 
البرلمان بطرق ملتوية فإن الشعب المصرى سيسقط  البرلمان 
أفارقة ويابانيين  التقى فى نيويورك مع قادة  أنه  .  وأضاف 
المصرية،  والجالية  أمريكيين  أعمال  وأمريكيين ورجال 

مشيرا إلى أننا نحتاج ألن يفهم 
الوضع  الخارج  المصرى فى 
هناك  تكون  وأن  بلده،  فى 
ليكون  والدولة  لإلعالم  آلية 
دائما فى  بالخارج  المصريون 
البال، وأوضح أن مسألة إنشاء 
وزارة خاصة بهم ليس كافيا، 
وإنما نحتاج لمنظومة متكاملة، 
حق  فى  مقصرون  ونحن 
المصريين فى الخارج، ونحتاج 
بالتزاماتنا تجاههم.  الوفاء  إلى 
األعمال  أن رجال  وأضاف 

األمريكيين كانوا فى حاجة ألن يطمئنوا ألن مناخ االستثمار 
آمن فى مصر ، وأنه يمكننا البناء على الحالة الراهنة.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس أن مصر تسير اآلن على طريق 
لديها من قدرات عظيمة، وقال  النمو واالزدهار بفضل ما 
العوائق  إلى تحسين مناخ األعمال وإزالة  إنها تسعى حاليا 
الالزمة  االستثمارات  تعترض جذب  التى  البيروقراطية 
التنمية. وقال فى حوار مع مجلة »تايم« األمريكية  لتحقيق 
الذى  التهديد  المتحدة أن تستوعب  الواليات  إنه يتعين على 
كان يحاول تدمير مصر فى عام حكم اإلخوان ، مؤكدا أنه لو 
استمر اإلخوان فى الحكم عاما آخر لتحولت سيناء لـ »ـتورا 

بورا« جديدة. وحول مستقبل جماعة اإلخوان، أكد السيسى أن 
أول انتخابات شهدتها مصر كانت حرة ونزيهة، وقد اختار 
الشعب وقتها وأى انتخابات ستجرى فى المستقبل لن يكون 
الحالية على  الحرب  فيها. وحول  المشاركة  للجماعة حظ 
اإلرهاب، وجه الرئيس تحذيره إلى الواليات المتحدة قائال : 
احذروا مواطنيكم الذين ينضمون للتكفيريين، ألنهم إذا عادوا 

إلى مجتمعاتهم فسيقومون باألفعال ذاتها. 
وفى مقال له فى صحيفة »واشنطن تايمز«، كشف السيسى 
عن طموحات مصر االقتصادية والسياسية من أجل تحقيق 

مستقبل أفضل للشعب المصرى.

أنطوانيت ج. هابوري

حكمة العدد
لقد تعلمنا زمان ونحن صغار أن السنبله الفارغة ترفع 
رأسها في الحقل وأن الممتلئة تخفضه، فال يتواضع إال 

الكبير وال يتكبر إال الحقير.
Web fax: 1888 785.5457

yasmin.kallini@archyp.ca
www.archyp.ca/yasminkallini

Pré-qualification, Achat
Refinancement, Renouvellement

Travailleurs autonomes, 
Nouveaux arrivants

Consolidation de dettes
Rétablissements de crédit

%

 وجه الرئيس األمريكي باراك أوباما التحية إلى الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، وذلك في بداية بدء االجتماع الذي عقد 
في فندق بجوار مقر إقامة السيسي في نيويورك.وحيي أوباما 
السيسي معربا عن سعادته الستقباله، وترك المصورين 
العالميين يلتقطون الصور لمدة دقيقة ثم طالبهم باالنصراف.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد أن شراء الدبابة يصل 
8 مليارات دوالر لشراء  8 ماليين دوالر، ونحتاج  إلى 
ألف دبابة فقط.وقال السيسي، في تصريحات له في لقاء 
مع نحو 120 إعالميا داخل مقر إقامته في فندق بنيويورك 
المعونة األمريكية  استمر نحو ساعة وربع الساعة ، إن 
التي يتم تقديمها السرائيل كبيرة ومن الصعب تكرارها، 
وقال إنه يرغب في إعادة المعونة األمريكية فقط لمصر.
وطالب االعالميين بتحمل مسئولياتهم وتوعية المواطنين 
لتكون رسالتهم تنويرية، وعدم تضخيم األحداث، وأضاف 
أن الشعب المصري لديه وعي شديد بما يحدث في مصر ، 
وثبت بالتجربة من كان على الحق ومن كان على الباطل. 
وأضاف أن الشعب المصري أسقط رؤساء ، ولو الشعب 
الي رأسه كأنه  يده  مش عايزني هقول اشكركم ، رافعا 
يؤدي التحية العسكرية. واضاف أنه لن تستطيع أي جماعة 
أن تغلب شعباً، مهما كانت الظروف، مشيرا إلى أن الدعم 
يقلقه على االطالق،  للجماعات في مصر ال  األمريكي 
واضاف انه لن يسمح لـ 200 ألف شخص بهدم البلد مهما 
كانت الظروف، وأن الشعب المصري أدرك تماما حقيقة 

اإلخوان وكشفهم. وقال 
المصري  الشعب  إن 
البرلمان حال  سيسقط 
فوز االخوان به واتباعهم 
للفوز  ملتوية  أساليب 
المقاعد.  من  بالعديد 
الشعب  ان  واضاف 
المصري لديه وعي كبير 
فهو من أسقط الرؤساء 
وسيسقط البرلمان القادم 
فوزهم.وأضاف  حال 
مكنوا  المصريين  ان 
الفوز  من  اإلخوان 
بالرئاسة وعندما اكتشفوا 

حقيقتهم أسقطوهم، وطالب اإلعالميين بتوعية المصريين، 
بأن البرلمان القادم يمكن أن يسقط الحكومة المقبلة. وطالب 
الشباب المؤهلين بخوض انتخابات مجلس النواب القادم.
العامة  الجمعية  أمير قطر في  قابل  انه  السيسي  وأضاف 
لألمم المتحدة وانه حضر اليه لمصافحته وان هناك جهودا 
عربية تتم حاليا للمصالحة.وقال السيسي انه أبلغ األمريكان 
بالخطر الموجود في المنطقة بسبب المنظمات اإلرهابية 
واقسم لهم 3 مرات بأنه لو كان هناك مليون داعشي الحتلوا 

أوروبا بالكامل ولن يستطيعوا ايقافهم.

جاء ذلك بحضور إلهام أبو الفتح رئيس قنوات وموقع صدى 
البلد وأحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد ورشا 
ادارة  بالقناة، وياسر رزق رئيس مجلس  المذيعة  مجدي 
وتحرير االخبار ومحمد عبدالهادي رئيس تحرير األهرام 
وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق واالعالمية لميس 
الحديدي وعمرو أديب وريهام السهلي وخالد صالح ووائل 
لطفي رئيس تحرير الصباح وسحر عبدالرحمن المذيعة 
بقناة القاهرة والناس وجمال عنايت بقناة التحرير، وعدد 
والمواقع  والخاصة  القومية  الجرائد  في  الصحفيين  من 

واالعالميين المتواجدين في نيويورك.

اخلارجية: »أردوغان« اصطنع األكاذيب.. 
وإلغاء اجتماع شكرى ووزير خارجية تركيا 

بيانا    أصدرت وزارة الخارجية 
تعرب فيه عن استيائها واستنكارها 
التركي  الرئيس  كلمة  بعد  البالغين 
في الجلسة االفتتاحية ألعمال الدورة 
العادية للجمعية العامة لألمم المتحدة 
وما تضمنته من أكاذيب وافتراءات 
أقل ما توصف بأنها تمثل استخفافاً 
الشعب  إرادة  على  وانقضاضاً 
في  تجسدت  كما  العظيم  المصري 
30 يونيو، وذلك من خالل ترويجه 
لرؤية إيديولوجية وشخصية ضيقة 
تجافى الواقع. وأضاف البيان :”وال 
األكاذيب  هذه  مثل  اختالق  أن  شك 
مستغرب  بأمر  ليس  واالفتراءات 
أن يصدر عن الرئيس التركي الذي 
وبث  الفوضى  إثارة  على  يحرص 
األوسط  الشرق  منطقة  في  الفرقة 
من خالل دعمه لجماعات وتنظيمات 
أو  السياسي  بالتأييد  إرهابية سواء 
التمويل أو اإليواء بهدف اإلضرار 

تحقيقاً  المنطقة  شعوب  بمصالح 
الرئيس  لدى  شخصية  لطموحات 
التركي وأوهام الماضي لديه”. وفى 
ضوء هذا التجاوز وما تضمنته كلمة 
“أردوغان” من خروج عن  السيد 
عليها  المتعارف  والقواعد  اللياقة 
وتدخله السافر فى الشئون الداخلية 
لمصر في خرق واضح لميثاق األمم 
المتحدة وقواعد القانون الدولي، فقد 
قرر وزير الخارجية سامح شكري 
قد  كان  التي  الثنائية  المقابلة  إلغاء 
معه  تركيا  خارجية  وزير  طلبها 
الرفيع  الشق  أعمال  هامش  على 
العامة. وفى هذا  المستوى للجمعية 
الصدد، تُثمن مصر عالقة الصداقة 
والروابط التاريخية التي تجمعها مع 
الشعب التركي، وتُقدر جيداً أن هذا 
التوجه من قبل الرئيس التركي يُعد 
خروجاً عن إطار هذه العالقة ومشاعر 
الشعبين.  بين  تربط  التي  األخوة 

الوقوف بعرفة اجلمعة.. 
والسبت أول أيام عيد االضحى 

 حسب المحكمة العليا فى السعودية، 
سيكون  أكتوبر   3 الجمعة  فإن 
الوقوف بعرفة، والسبت 4 أكتوبر 

أول أيام العيد.
وبناء عليه أعلنت دار اإلفتاء المصرية 

أن أول امس األربعاء هو آخر أيام 
شهر ذى القعدة، وأن أمس الخميس 
هو غرة ذى الحجة، وأن يوم الجمعة 
وقفة عرفات، ويوم السبت 4 أكتوبر 

أول أيام عيد األضحى المبارك.

زيارة فاشلة بامتياز 

كلة  التنظيمية المشَّ  فشلت الكنيسة القبطية االثوذكسية في كندا واللجنة 
من المحاسيب والهواة في تنظيم زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني بما 
التي يمثلها لماليين من األقباط  الروحية  يليق أوال بمصر وثانياً بمكانته 
المسيحيين، وذلك بعد استبعاد أصحاب الكفاءة والخبرة من أعمدة الجالية 

والكنيسة القبطية.
ونستطيع القول بأنها زيارة فاشلة بامتياز! قياساً بزيارات خالد الذكر الراحل 
الكبير قداسة البابا شنودة الثالث الذي كان يهتم بجوهر األمور ومضمونها 

البشكلياتها المبهرة فحسب .. وللحديث بقية.
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عرض خاص لقراء الرسالة
 انتهز هذه الفرصة وال تجعلها تضيع من

يدك، أسعار خاصة في مكان تحلم به
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 مطعم ومقهى عمدة يرحب بعمالئه الكرام لقضاء أجمل األوقات 
 وتذوق أحلى األطباق، وألذ الفطاير المصرية

Resto Café Egyptien, Salon Shisha & Cigar
INTERNET WI-FI, JEUX, TRAITEUR

 مطعم ومقهى عمدة يتقدم بخالص التهاني للجالية العربية االسالمية
 بمناسبة قرب حلول عيد األضحى المبارك
أعاده هللا على الجميع بالخير واليمن والبركات

Tél.: (450) 681-4104  /  
(450) 505-0MDA

784, Curé-Labelle, suite 45, Chomedey, Laval, Qc. 
www.Omda.ca   Fax: (450) 505-3876

Mediterranean & Middle-Eastern food 
للمنتجات الغذائية اإليرانية والشرقية

 يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان
 أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم

  األماني من الجالية العربية اإلسالمية
 بمناسبة قرب حلول

 عيد األضحى المبارك
 أعاده هللا على الجميع باليمن

والخير والبركات

 أخوان كبرى األسواق التجارية التي
 توفر لك كل ما يحتاجه البيت

  من المنتجات الغذائية اإليرانية والشرقية

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371www.akhavanfood.com

address        : 4230 Blv st jean coin shakespeare st  H9H 3X4 
Tel                : 514 696 6565

    /TanouraRestaurantf

إدارة مطعم  تنورة تهنئ اجلالية العربية 

واالسالمية مبناسبة قرب حلول 

عيد األضحى املبارك 
اعاده اهلل على اجلميع باخلري والصحة والسالم

وتنتهز الفرصة لتقدم لزبائنها الكرام اطيب 

واشهى املأكوالت واحللويات 

املصرية والعربية 

كل عام وانتم مجيعا خبري
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اإلخواني املعتدي على اإلعالميني يف نيويورك 
وحماولته السخرية من السيسي 

عصمت السادات: كلمة السيسي يف 
قمة املناخ عكست ثقل مصر الدولي

  كلودين كرمة: القاهرة/ الرسالة: 
رئيس  السادات  أنور عصمت  أكد 
كلمة  أن  والتنمية  اإلصالح  حزب 
الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها 
في مؤتمر قمة المناخ باألمم المتحدة 
عكست وعي الرئيس الكبير ومدى إلمام 
قياداتها بالتحديات المحيطة بالمنطقة 
العربية وبينت للعالم ثقل ووزن مصر 
الدولي.وأوضح السادات أن السيسي 
يعبر عن مصالح مصر وحدها  لم 
لكنه عبر عن مصالح األمة العربية 
ككل .. وأكد أن المجتمع الدولي لديه 
مواجهة ظاهرة  في  كبيرة  مسئولية 

التغير المناخي ألن تأثيرها سيطال 
العالم كله ودعا الدول الكبرى إلى أن 
تتحمل مسئولياتها فى ضوء األزمات 
والعاجلة وخاصة  المهمة  والقضايا 
أزمة الطاقة.وأشار السادات إلى أن 
كل المصريين ينتظرون من السيسى 
خطابا يليق بحجم ومكانة مصر أمام 
الجمعية العامة لألمم المتحدة ويوضح 
للعالم حقائق كثيرة غائبة عنه تسببت 
فيها الماكينة اإلعالمية التي استغلها 
اإلخوان في توصيل رسائل مغلوطة 
للعالم عن مصر وما يدور فيها من 

أحداث.

 قالت وزارة الدفاع البلجيكية يوم االربعاء ان بلجيكا سترسل ست طائرات 
االسالمية  الدولة  تنظيم  لمحاربة  المتحدة  الواليات  تقوده  الذي  التحالف  الى 
في العراق. ومن المقرر ان يستعرض وزير الدفاع بيتر دي كريم المساهمة 
بلجيكا طلبا رسميا  تلقت  بعدما  الى لجنة دفاع برلمانية  بلجيكا  المقترحة من 

من الواليات المتحدة.

  كلودين كرمة: القاهرة/ الرسالة:  
أستاذ  الالوندي،  الدكتور سعيد  قال 
العالقات الدولية: إن طلب 30 زعيما 
من دول العالم، لقاء الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، خالل فترة وجوده بالواليات 
المتحدة األمريكية، يكشف عن رغبة 
الدول في التعرف على حقيقة األوضاع 
بمصر، الفتا إلى أن ذلك يرجع إلى 
أهمية الدولة المصرية ومكانتها على 
مستوى العالم.وأضاف الالوندي إن 
العملية اإلرهابية األخيرة التي وقعت 
بجوار وزارة الخارجية دفعت زعماء 
على  الحصول  محاولة  إلى  الدول 
إجابات مباشرة من الرئيس بعيدا عن 
األكاذيب والحقائق المغلوطة التي ينقلها 
اإلعالم في الغالب. وتابع: إن “تلك 
اللقاءات قد تكون رسالة تأييد للدولة 
اإلرهاب”. مواجهة  في  المصرية 

في  تصب  اللقاءات  هذه  أن  وأكد، 
أن  خاصة  إيجابيا؛  مصلحة مصر 
الرئيس يمكن أن يدعوهم لالستثمار 
التي  الكبرى  القومية  المشاريع  في 
تبدأها مصر، وعلى رأسها مشروع 

قناة السويس.
وكانت اإلدارة األمريكية قد طلبت لقاء 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
وهو ما انفردت به بعثة “صدى البلد” 
بنيويورك األحد الماضي، كما طلب 
زعماء 30 دولة لقاء الرئيس المصري 

على هامش اجتماعات أعمال االجتماع 
69 لألمم المتحدة. 

  كلودين كرمة: القاهرة/ الرسالة:  
أستاذ  الشريف،  الدكتور مختار  أكد 
أن  المنصورة،  بجامعة  االقتصاد 
وكوريا  اليابان  مثل  دول  مشاركة 
الجنوبية في تنمية محور قناة السويس 
الرئيس  علي  األمر  عرضهم  بعد 
السيسي، تأتي عقب تأكدهم من نجاح 
اإلستثمار في هذا الموقع اللوجيستي 
العالمي، والذي يعد أهم ممر مائي في 
العالم.وأضاف “الشريف” في تصريح 
خاص لـ “صدى البلد” أن جميع الدول 
المشاركة في  تتهافت علي  المتقدمة 
المشروع  تنمية واإلستثمار في هذا 
العمالق، حيث سبق اليابان وكوريا 
الجنوبية، الصين وروسيا، مشيراً إلى 
أن المشروع ال يحتاج إلي دعاية. وتابع 
أستاذ االقتصاد بجامعة المنصورة، أن 
اإلستثمار بمشورع محور قناة السويس 
يعود بالنفع على هذه الدول أكثر من 

اإلستثمار في أي مكان أخر، مشدداً 
على ضرورة أن تحدد مصر رؤية 
واضحة للشكل اللذي يجب أن يخرج 
به المشروع، وهو أهم إجراء يجب 
استثمارات  أي  دخول  قبل  اتخاذه 
أعلن  قد  وكان  للمشروع.  خارجية 
عالء يوسف، المتحدث باسم رئاسة 
مؤتمر صحفي  الجمهورية، خالل 
بمقر إقامة “السيسي” في نيويورك أن 
رئيسة كوريا الجنوبية عرضت إنشاء 
جامعة “كورية جنوبية – مصرية” 
في مصر، لتدعيم التعاون في مجال 
و  ابدت  كما  البلدين،  بين  التعليم 
رئيس وزراء اليابان استعدادهما في 
مشروعات تنمية محور قناة السويس، 
خالل اللقاء اللذي جمعهما بالرئيس 
السيسي على  الفتاح  المصري عبد 
هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية 

العامة لألمم المتحدة.

بلجيكا ترسل 6 طائرات إف16 إىل 
التحالف املناهض لـ«داعش«  

الالوندي: مكانة مصر عامليا حركت 
»أوباما« وزعماء العامل حنو لقاء 

»السيسي« يف نيويورك

النجاح املستقبلي لقناة السويس 
اجلديدة دفع كوريا واليابان لطلب 

املشاركة يف تنميتها

اجلالية املصرية بأمريكا تذيع 
األغاني الوطنية ويهتفون: 

»سيسي يا سيسي هو رئيسي

السيسى يقدم مصر اجلديدة للعامل أمام األمم املتحدة 

السيسى يبحث مع رئيس البنك الدوىل 
حتسني مناخ االستثمار فى مصر

وطين ولو كان شجرًة أو كومَة حجارة

قويٍة  قديمٍة  جذِع شجرٍة  على    
متينٍة اتكأت، 

هي صديقتها منذ زمٍن بعيٍد، تحبها 
وتحكي معها، 

ل  وتُجمِّ مكانه،  لم  وتُعَّ بيتها،  تزين 
أيامها، وتقيها حر الصيف، وتحميها 

من أشعة الشمس، 
بينهما ِعْشرة عمر، قد عرفتها وهي 

صبية، ورعتها عندما كبرت، 
ترويها إذا عطشت، وتقلمها إذا شذت 
أغصانها، ونأت عن األصل فروعها، 
تُسر إليها وتسمع نجواها، فهي الصديق 

القديم الباقي الذي لم يتغير، 
تحن عليها وتكاد نسمع أنينها، وتحس 
بحزنها إن حزنت، فهي الكائن الحي 

الجميل الندي الخالص الطاهر، 
تعرف الصغار وتحب الكبار، وتحنو 
يحيونها حباً   الجميع، وتراهم  على 

كلما مروا تحتها،
إليها،  لينظروا  رؤوسهم  يرفعون 
وتشخص عيونهم نحوها إذا تأملوا فيها، 
يهتمون بها، ويخافون عليها، وتحت 

ظاللها يستريحون، 
تأوهت، وقالت يا هللا، لك الحمد، 
جذورنا في األرض كما الشجرة، 

األرض  من  تستمد  ممتدة،  عميقٌة 
الحياة، وتتسامى بأغصانها قبلة السماء، 
تلمستها بيديها المعروقتين المرتعشين،  
قد أشقاهما الزمن، وأضناهما التعب، 

ونالت من نضارتهما الحياة، 
قد زرعها  كان  كافوٍر  إنها شجرُة 
زوجها، وتعهدها في حياته، وأورثها 

من بعده أوالده، 
تكاد تعانقها وقد أحاطتها بذراعيها، 
ففيها الماضي كله، والذكريات الجميلة 

التي مضت، 
قبلتها بحٍب وشغف، وشوٍق وحنين، 
الزمن،  وأنيسة  العمر،  فهي رفيقة 

وكاتمة األسرار، 
قالت،  الحمد هلل  حدثتها وخاطبتها، 
أنك هنا باقية، جذٌع في عمق األرض 

صامدة، 
أنت أصٌل ومنك كان الفرع أصيٌل 
كاألصل، من ماء األرض يرتوي، 

وقبلة السماء يتجه، 
أهو  تساقطت،  قد  أوراقك  بال  ما 

الخريف الذي يزورك كل عام، 
وما بال أغصانك قد تكسرت، أهي 

الرياح والعواصف، 
أم هي يٌد عابثٌة مخربة، هوجاء مدمرة، 
ثباتك،  وأغضبها  وقوفك،  غاظها 
واستفزها في عمق األرض وجودك، 
البشر،  الغادر كما  العدو  فاستهدفك 
وقصفوك كما الحجر، وأنت خير الشجر، 
ظنوك ستركعين، ولهم ستخضعين، 

وتحت وابل نيرانهم ستحترقين، 
ظنوا أنك ستصبحين رماداً يتطاير، 
في  وجذعاً  يتبعثر،  حطٍب  وبقايا 

األرض قد ماتت جذوره، 
تحزنهم،  المرفوعة  هامتك  كانت 
وقامتك المنتصبة تخيفهم، وفروعك 

المتنامية ترعبهم، 
خافوا من نسلك، وأقلقهم خلفك، وما 
تفرع منك، والبذور المتساقطة من 
زهرك، تزرع الحياة وتبقي األمل،

قصفوك بال رحمة، وحرقوا أغصانك 
بال شفقة، وأطلقوا النار غزيراً على 

ساقك المنتصبة، 
لكن قد خاب ظنهم، وطاش سهمهم، 

وانقلبت حساباتهم، 
لم تنحِن لك قامة، ولم ينكسر ساقك، 
ولم تضعف كل أغصانك، ولم تسقط 

كل أوراقك، 
بل بقيت تقاومين الموت، وترفضين 
االستسالم، وتصنعين بشموخك الحياة، 
باقون،  هنا  ها  أننا  تقولين  وكأنك 
بقيت  ما  بعدنا،  لمن  الحياة  نورث 

األرض والسماء، 
ستعودين يا شجرة الحياة وارفًة كما 
نستظل  كما عرفتك،  كبيرًة  كنت، 

تحت فيئك كما عهدنا، 
وستعود إلى أغصانك ودوحك العالية 
المغردة،  الصباح وبالبله  عصافير 
بألوانها الزاهية، وأصواتها الطربة، 
الدنيا  تزقزق وتشقشق، وتبعث في 
الحياة، وتبشر بصباٍح آخر، وغٍد جديد، 
كل شٍئ حولها مبعثٌر مهشٌم مدمٌر 

محطم، 
الجدران منهارة، والسقوف ساقطة، 
وأواني المطبخ مبعثرة، وكراريس 
األطفال ممزقة، وألعابهم الصغيرة 

محطمة، 
لكن الحياة من حولها باقية، الشجر 
والبشر ما زالوا هنا، رغم عصف 

القصف ما زالوا باقين، 
أحمد  أوالدها وأحفادها  نادت على 
وفاطمة  وعلي،  وحسين  ومحمد 

ومريم وخديجة، 
قالت لهم بصوٍت ال يعرف التردد، 
وال تعوزه القوة، وال ينقصه اليقين، 

ومنه يشع األمل، 
هاكم شجرتنا، ما زالت باسقة األفنان 
عالية، تعاند بكبٍر، وتتحدى بصالبة، 
تساقطت بعض أوراقها، وتكسرت 
بعض أغصانها، واحترقت أطرافها 

في أكثر من مكان،
لكنها أبت أن تركع، وبقيت واقفًة لم 

تنحِن، ولم تخضع، 
وسنبقى  وسنبقى،  ستبقى شجرتنا 

واقفين كما األشجار ولن نخضع، 
ستخضر يا أوالدي أرضنا، وستورق 
أشجارنا، وستنبت تربتنا من جديد، 
احفظوها عهداً كما حفظناها، واجعلوها 

إرثاً كما تسلمناها،
والوفاء، وهي  العهد  ابنائي  يا  هي 
البقاء والنماء، وهي العطاء وللصبر 

خير الجزاء، 
أما عدونا فسيبور جهده، وسيفشل 

سعيه، وسيفل عزمه.
سيرحل عن أرضنا، وسيحل عليه 

بأيديكم الفناء، 
كونوا واثقين يا أوالدي أن الغد لنا، 
وأن النصر حليفنا، وأن هذه األرض 

ستعود لنا. 
هذه هي صورة عن األم الفلسطينية، 
الصابرة المعطاءة، الصادقة المضحية، 
المخلصة الوفية، التي تعطي بصدق، 
عقيدٍة  على  وتنشئ  بأمل،  وتربي 
وبصيرة، فال يموت عندها األمل، 
الرجاء، وال  وال يخبو في صدرها 
إلى  الحنين  قلبها جذوة  في  تنطفئ 
الوطن، والشوق إلى الديار، وستبقى 
تحفظه ولو كان شجرًة باقية، أو كومة 

حجارٍة مدمرة.

د. مصطفى يوسف اللداوي

Tel. 450.972.1414 /514.961.0777 
email: elressala@bellnet.ca

www.el-ressala.com

إلعالناتكم يف  الرســالة

شكر: تأكيد السيسى على عدم تورط 
مصر عسكريا خارج أراضيها لعدم جر 

اجليش حلرب غري مضمون نتائجها 
  كلودين كرمة: القاهرة/ الرسالة: قال عبد الغفار شكر – رئيس حزب 
التحالف الشعبى االشتراكى إن تأكيد الرئيس السيسى فى حواره لـ”وول ستريت 
جورنال” على ان مصر لن تتورط عسكريا فى الحملة االمريكية ضد داعش 
وانها تتعهد بدعم الواليات المتحدة فى حربها ضد داعش جاء فى محله. واكد 
الحرب على  فى  تورط مصر عسكريا  ان عدم  شكر فى تصريحات خاصة 
داعش يأتى من منطلق انها التريد ان تدخل الجيش المصرى فى حرب غير 
مضمون نتائجها، ولكن هذا اليمنع من ان مصر تشارك فى الحرب على داعش 
معلوماتيا. وأشار رئيس حزب التحالف الشعبى االشتراكى إلى أن مصر تتخوف 
من ان تجر الى حروب مرة اخرى وتعيد تجربة حرب اليمن، مشيرا إلى انها 
الظروف  وان  ارضها خاصة  بأى عمليات عسكرية خارج  تقوم  ان  ترفض 

الحالية التى تمر بها مصر اليمكن السيطرة عليها.

الحسيني  يوسف  اإلعالمي  نشر   
صورة ألحد عناصر جماعة اإلخوان 
اإلرهابية الذي يدعى “بهجت صابر” 
والذي اعتدى على اإلعالميين المصريين 
في مطار جون كينيدى بنيويورك.وقام 
صدى البلد بالبحث عن صفحة المدعو 
التواصل  “بهجت صابر” على موقع 
االجتماعي “فيس بوك” ووجد العديد من 
التدوينات المضادة للرئيس عبد الفتاح 
السيسي على صفحته الشخصية باإلضافة 
إلى مجموعة صور داعمة تحمل شارة 
رابعة ودعم لجماعة اإلخوان اإلرهابية.
الصور وهو  إحدى  في  وظهر صابر 
يقود مظاهرة في نيويورك مع مئات من 
المتظاهرين حاملين شعارات “رابعة” 

وصورا للرئيس المعزول محمد مرسي.وفى صورة أخرى 
الفرعونى وبرفقته محمد  الزى  يظهر صابر وهو يرتدى 
النادى األهلى،  نجم  شوبير شقيق اإلعالمى أحمد شوبير 

الذي يعتبر من أكبر داعمى جماعة اإلخوان فى نيويورك. 
الجدير بالذكر أن صابر قد اعتدى هو وبعض اإلخوان فى 
مدينة نيويورك أمام المطار على الوفد اإلعالمى المرافق 

للرئيس خالل زيارته للواليات المتحدة األمريكية. 

 تجمع المئات من المواطنين المصريين 
أمام مبنى األمم المتحدة وذلك قبل دقائق 
السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  إلقاء  من 
لكلمته خالل فعاليات افتتاح الدورة الـ 

69 لألمم المتحدة.
ورّدد المواطنون الهتافات المؤيدة للرئيس 
رافعين الفتات وصورا له، وذلك وسط 
أصوات األغاني الوطنية، ولوحظ وجود 
عدد من رموز الفن والثقافة واإلعالم 

الفنانة يسرا  بينهم  بين الحضور ومن 
واإلعالمية  أديب  واإلعالمي عمرو 
لميس الحديدي والمستشار أحمد الفضالي 

رئيس تيار االستقالل.
وظهر في المشهد المقابل عدد من أعضاء 
جماعة اإلخوان المسلمين مرتدين الزي 
األصفر رافعين “إشارة رابعة” ومرددين 
الهتافات المناهضة للرئيس السيسي، في 

حين لم يتجاوز عددهم الـ 10 أفراد. 

 لم يكن مفاجئا لنا الحفاوة التى استقبلت بها وفود دول العالم 
كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام األمم المتحدة، ذلك أنه 
ومنذ أن استجاب الرئيس لتطلعات الشعب المصرى، ومن 
خالل مواقف عدة، وتصريحات مختلفة عرف الشعب المصرى 
أن السيسى هو القائد فى تلك المرحلة بالغة الحساسية، وأنه 
القادر على التعبير عن تطلعات وآمال الشعب المصرى من 
خالل فهمه لحضارة مصر وإرثها التاريخى ودورها اإلقليمى 
والعالمى. وما يعرفه الشعب المصرى أدركته )األمم المتحدة( 
اليوم من خالل اللقاء المباشر مع الرئيس وعبر كلمته التى 

استقبلتها وفود الدول بالتصفيق لمرات عدة.
 السيسى كان حريصا على أن يبدأ كلمته بتحية الشعب المصرى 
الذى ثار ضد الطغيان واإلقصاء، مستعرضا مالمح السنوات 
الثالث الماضية، ومؤكدا أن تلك المرحلة كانت خطوة فى سبيل 
تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى بمستقبٍل وغٍد أفضل.

وقد أكد الرئيس أن العالم بات يدرك اآلن صحة الرؤية المصرية 
لألوضاع فى المنطقة، ومحاوالت جماعات التطرف واإلرهاب 
للسيطرة على مقدراتها، ومحاربة القيم النبيلة وتعاليم األديان 

السماوية التى حضت على التعايش السلمى ونبذ العنف.
كما استعرض الرئيس في بيان مصر أمام الجمعية العامة خطة 
مصر الشاملة فى مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، لبناء )مصر الجديدة(.. الوطن الذى يتسع لجميع 
أبنائه أيا كانت انتماءاتهم المختلفة، والذى يؤمن لهم مستقبال 

أفضل عبر بناء اقتصاد قوى جاذب لالستثمار.
إزاء مكافحة اإلرهاب،  الرئيس لرؤية مصر  كما عرض 
وتصاعد أعمال العنف والتطرف فى عدد من دول المنطقة، 
المواطنة  القومية وتطبيق مبدأ  الدولة  بناء  وذلك من خالل 
وسيادة القانون، جنبا إلى جنب مع المواجهة الحاسمة لقوى 
بالترويع  الرأى  التطرف واإلرهاب، ولمحاوالت فرض 
والعنف، وإقصاء اآلخر باالستبعاد والتكفير، منوها إلى دور 
مصر إزاء مختلف قضايا وأزمات المنطقة الحيوية فى كل 

من فلسطين وليبيا وسوريا والعراق.
كما أشار الرئيس إلى األسس التى تقوم عليها سياسة مصر 
الخارجية، من ندية واحترام متبادل والتزام بعدم التدخل فى 
الترشح  إلى اعتزام مصر  للدول، منوها  الداخلية  الشؤون 

لعضوية مجلس األمن 2016/2017.
وإليكم نص كلمة السيسى:

كلمة الرئيس بالجمعية العامة لألمم المتحدة
)نيويورك، األربعاء 24 سبتمبر2014(

السيد الرئيس،
يسرنى فى البداية أَْن أتقدَم إليكم ، ولبلِدكم الشقيق ، بالتهنئِة 
على توليكم رئاسَة الجمعيِة العامِة لهذه الدورة ، ُمعَرباً عن ثَِقتِنا 
فى قيادتِكم الحكيمِة ألعمالِها ، ومساندتِنا لكم فى أداِء مهاِمُكم.. 
وأنتَهُز هذِه الفرصة لتوجيِه التحيِة لسلفكم لجهوِده المتميزة 
كرئيس للدورِة السابقة.. كما أجدد دعمنا الكامل للسكرتيِر العام 

فى مساعيه لتحقيِق مقاصِد ميثاق األمم المتحدة.
أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

السيدات والسادة،
أبناِء مصَر ، مهد الحضارة  اليوم كواحٍد من  أمامكم  أقف 
االنسانية ، ومن هذا المنبر أستهل حديثى بتوجيه التحية لشعب 
مصر العظيم، والمصريين القادمين من كل الواليات األمريكية، 
شعب مصر العظيم الذى صنَع التاريَخ مرتين خالل األعوام 
القليلة الماضية.. تارة عندما ثار ضد الفساد وسلطة الفرد ، 
وطالب بحقه فى الحرية والكرامة والعدالة اإلجتماعية.. وتارة 
أخرى ، عندما تمسك بهويته ، وتحصن بوطنيته ، فثاَر ضد 
اإلقصاء ، رافضاً الرضوخ لطغيان فئة باسم الدين ، وتفضيل 

مصالحها الضيقة على مصالح الشعب.
تلك بإيجاز شديد ، معالم اللحظات الفارقة التى عاشتها مصر 
فى الفترة الماضية ، لكنها ليست إال مرحلة من مسيرة ممتدة 
ليوٍم أفضل  ، بطول وبإتساع آمال وتطلعات المصريين ، 

وغٍد أكثر ازدهاراً.
لقد بدأ العالم فى إدراك حقيقة ما جرى فى مصر ، وطبيعة 
األوضاع التى دفعت الشعب المصرى ، بوعيه وحضارته 
التى  التطرف والظالم ،  ، إلى الخروج منتفضاً ضد قوى 
ما لبثت أن وصلت إلى الحكم ، حتى قوضت أسس العملية 
الديمقراطية ودولة المؤسسات ، وسعت إلى فرض حالة من 
االستقطاب لشق وحدة الشعب وصفه.. ولعل ما تشهده المنطقة 
حالياً ، من تصاعد التطرف والعنف باسم الدين ، يمثل دلياًل 
على األهداف الحقيقية لتلك الجماعات التى تستغل الدين ، 
وهو ما سبق لنا أن حذرنا منه مراراً وتكراراً . إن قيم العدل 

والمحبة والرحمة التى جاءت فى اليهودية والمسيحية واإلسالم 
قد تحولت على يد تلك الجماعات إلى طائفية مقيتة وحروب 

أهلية واقليمية مدمرة يقع ضحيتها أبرياء من أديان مختلفة.

السيد الرئيس،
السيدات والسادة،

التى  المسئولية  يُدِرُك الشعُب المصرى ، وأُدِرُك من واقع 
اتحملها منذ إنتخابى رئيساً، أن تحقيق أهدافنا بدأ ببناء دولة 
مدنية ديمقراطية ، فى ظل المبادئ التى سعينا إليها من خالل 
ااِللتزام بخارطة المستقبل ، التى توافقت عليها القوى الوطنية 
المصرية ، والتى تكتمل بإجراء اإلنتخابات البرلمانية ، بعد 
أن قال الشعب المصرى كلمته ، وعبر عن إرادته الحرة فى 
اإلنتخابات الرئاسية ومن قبلها الدستور ، لنبنى مصر الجديدة 
.. دولٌة تحترم الحقوق والحريات وتؤدى الواجبات ، تضمن 
العيش المشترك لمواطنيها دون إقصاء أو تمييز .. دولٌة تحترم 
وتفرض سلطَة القانون الذى يستوى أماَمُه الكافة ، وتَْضَمُن 
حريَة الرأى للجميع ، وتَْكفُُل حريَة العقيدِة والعبادِة ألبنائها.. 
دولٌة تسعى بإصرار لتحقيق النمو واإلزدهار ، واإلنطالق 

نحو مستقبل واعد يلبى طموحات شعبها.
تنفيذ  بدأت مصر فى   ، ذلك  تنفيذ  العمل على  اطار  وفى 
برنامج شامل طموح لدفع عملية التنمية حتى عام 2030 ، 
يستهدف الوصول إلى إقتصاد سوق حر ، قادر على جذب 
اإلستثمارات فى بيئة أمنية مستقرة.. ولعل فى مشروع قناة 
السويس الجديدة ، هدية الشعب المصرى إلى العالم ، ما يؤكد 
على جديه هذا التوجه ، وعلى حرص مصر الجديدة على بناء 
غٍد أفضل ألبنائنا وشبابنا ، ولذا أدعوكم للمشاركة فى المؤتمر 
اإلقتصادى الذى سيُعقد فى مصر خالل شهر فبراير القادم ، 
من أجل تحقيق التنمية وبناء المستقبل ، ليس لمصر فحسب، 

وإنما للمنطقة بأكملها.
إن هذه الخطوات تَُعبُِر باختصار عن مضمون العقد اإلجتماعى، 
لبناء   ، الجديد  المصريون فى دستورهم  الذى توافق عليه 
حاضر ومستقبل مشرق لشبابنا ، ولتأسيس دولة المؤسسات 
وسيادة القانون ، التى تحترم القضاء ، وتضمن إستقالله ، 
ل مبدأ الفصل بين السلطات ، دون تراجع أمام إرهاب  وتَُفعِّ

يظن أن بمقدروه إختطاف الوطن وإخضاعه.
ذلك اإلرهاب الذى عانت مصر من ويالته منذ عشرينيات 
القرن الماضى ، حين بدأت إرهاصات هذا الفكر البغيض تبث 
سمومها ، مستترة برداء الدين للوصول إلى الحكم وتأسيس 
دولة الخالفة، اِعتماداً على العنف المسلح واإلرهاب كسبيل 
لتحقيق أغراضها ، وهو ما أفرز حفنة من المتطرفين ترتكب 
الفظائع بإسم الدين.. وهنا أريد أن أؤكد ، أنه ال ينبغى السماح 
لهؤالء اإلساءة للدين اإلسالمى الحنيف، ولمليار ونصف المليار 
مسلم ، الذين يتمسكون بقيمه السامية؛ فالدين أسمى وأقدس 
من أن يوضع موضع اإلختبار فى أية تجارب إنسانية، ليتم 

الحكم عليه بالنجاح أو الفشل.
إن اإلرهاب وباٌء ال يفرق فى تفشيه بين مجتمع نام وآخر متقدم.. 
فاإلرهابيون ينتمون إلى مجتمعات متباينة ، ال تربطهم أية عقيدة 

دينية حقيقية ، مما يحتم علينا جميعاً ، تكثيف التعاون والتنسيق 
لتجفيف منابع الدعم الذى يتيح للتنظيمات اإلرهابية مواصلة 
جرائمها ، إعمااًل لمبادئ ميثاق األمم لمتحدة وتحقيقاً ألهدافها.

السيد الرئيس،
السيدات والسادة،

إن ما تعانيه منطقتنا من مشكالت ناجمة عن إفساح المجال 
لقوى التطرف المحلية واإلقليمية، وحالة اإلستقطاب إلى حد 
يهدد بقاء الدول  اإلنقسام واإلقتتال ، أضحى خطراً جسيماً 
بيئة خصبة  ويبدد هويتها.. مما خلق لإلرهاب وتنظيماته 

للتمدد وبسط النفوذ .
ومن هذا المنطلق ، فإن األزمات التى تواجه بعض دول المنطقة 
، يمكن أن تجد سبياًل للحل يستند على محورين رئيسيين ، 
لدعم بناء الدولة القومية : يشمل األول ، تطبيق مبدأ المواطنة 
وسيادة القانون بناًء على عقد اجتماعي وتوافق وطني، مع توفير 
كافة الحقوق ، السيما الحق فى التنمية الشاملة ، بما يُحِصن 
المجتمعات ضد اإلستغالل واإلنسياق خلف الفكر المتطرف 
؛ أما المحور الثانى ، فهو المواجهة الحاسمة لقوى التطرف 
بالترويع والعنف ،  واإلرهاب ، ولمحاوالت فرض الرأى 

وإقصاء اآلخر باإلستبعاد والتكفير.
وقد طرحت مصر بالفعل ، وبتوافق مع دول جوار ليبيا ، 
مبادرة ترسم خطوات محددة وأفقاً واضحاً إلنهاء محنة هذا 
البلد الشقيق ، يمكن البناء عليها للوصول إلى حل سياسى يدعم 
المؤسسات الليبية المنتخبة ، ويسمح بالوصول إلى حل سياسى 
شامل ، يضمن وقف االقتتال ويحفظ وحدة األراضى الليبية ، 
وحتى يمكن تنفيذ ذلك ، ينبغى وقف تهريب السالح إلى ليبيا 
بشكل فعال ، وعدم التساهل مع التيارات المتطرفة التى ترفع 

السالح ، وتلجأ للعنف ، وال تعترف بالعملية الديمقراطية .
وفى سوريا الشقيقة ، وعلى الرغم من متابعتنا للوضع اإلنسانى 
المحزن ، وما خلفته األزمة السورية من دمار وضحايا أبرياء 
، فإننى أثق فى إمكانية وضع إطار سياسى ، يكفل تحقيق 
تطلعات شعبها ، وبال مهادنة لإلرهاب أو إستنساخ ألوضاع 
تمرَد السوريون عليها.. وأود أن أؤكد ، دعم مصر لتطلعات 
الشعب السورى فى حياة آمنة ، تضمن إستقرار سوريا وتصون 

سالمتها اإلقليمية ، ووحدة شعبها وأراضيها.
الشقيقة ،  العراق  كما يمثل تشكيل حكومة جديدة فى دولة 
، يعيد األمل فى  هاماً  البرلمان تطوراً  وحصولها على ثقة 
اإلنطالق نحو تحسن األوضاع فى العراق ، ونجاح المساعى 
الداخلية والخارجية الرامية إلى تحقيق اإلستقرار ، وإستعادة 
المناطق التى وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش اإلرهابى ، 
بهدف الحفاظ على وحدة األراضى العراقية ، ووقف نزيف 

تطلعات وآمال الشعب العراقى ، ومساعيه  الدماء ، محققاً 
لعودة األمن واالستقرار للبالد.

وعلى الرغم من تعدد األزمات التى تهدد منطقتنا ، والتى 
الفلسطينية على رأس  القضية  تبقى   ، تحدثت عن بعضها 
الفلسطينيون يطمحون  الدولة المصرية.. فمازال  إهتمامات 
إلقامة دولتهم المستقلة على األراضى المحتلة عام 1967 ، 
وعاصمتها القدس الشرقية ، تجسيداً لذات المبادئ التى بُنِيت 
عليها مسيرة السالم بمبادرة مصرية ، منذ سبعينيات القرن 
الماضى ، وهى مبادئ ال تخضع للمساومة وإال تآكلت أسس 
السالم الشامل فى المنطقة ، وضاعت قيم العدالة واإلنسانية.. 
ويقيناً ، فإن اِستمرار حرمان شعب فلسطين من حقوقه ، يوفر 
مدخاًل إلستغالل قضيته لتأجيج أزمات أخرى ، ولتحقيق البعض 
ألغراض خفية ، وإختالق المحاور التى تُـَفـتُِت النسيج العربى 
، وفرض الوصاية على الفلسطينيين ، بزعم تحقيق تطلعاتهم.

وال يمكن أن أغفل اإلشارة إلى االهتمام الذي توليه مصر لقضايا 
قارتها االفريقية. إن التضامن واإلخاء الذي يجمع بين شعوبها 
وأيضاً التحديات المشتركة التي تواجهها، تفرض علينا العمل 
بمزيد من الجد ووضوح الرؤية لتحقيق طموحات شعوبنا، 
في الديمقراطية والتنمية، والحفاظ علي كرامة الفرد، وايالء 
االهتمام الواجب لشبابنا، وتطلعهم لمستقبل أكثر إشراقا، إن 

نجاحنا في ذلك هو ضمان مستقبل دولنا.
الدولي، انطالقا  المنبر أن يتكاتف المجتمع  وأدعو من هذا 
من إنسانيتنا المشتركة للتصدي لوباء االيبوال، الذي تتعرض 
له عدد من دول غرب افريقيا. إن مكافحة هذا المرض هي 
مسئولية جماعية لرفع المعاناة عن غير القادرين، كذلك لتوفير 
الحماية لعالمنا الذي تنحسر المسافات فيما بين أرجائه بفضل 

طبيعة العصر وما بلغه من كثافة التواصل.
السيد الرئيس،

السيدات والسادة،
إن ما سبق يضع مسئولية خاصة على مصر ، ودولتها القوية 
التى سبق لها مواجهة اإلرهاب والتطرف فى تسعينيات القرن 
الماضى ، والتى أثق فى نجاحها فى إجتثاث جذور التطرف ، 
بفضل هويتها الوطنية.. ومصر قادرة دوماً ، على أن تكون 
منارة حضارية تدعم إستعادة النظام اإلقليمى لتماسكه.. ولن 
يتوانى المصريون عن القيام بدورهم هذا ، تجاه محيطهم ، 
الذى يأتى فى القلب منه ، األمن القومى العربى ، والذى تعتبره 
مصر جزءاً ال يتجزأ من أمنها القومى ، بناًء على ااِلنتماء 
المشترك ، والمصير الواحد ، وحرصاً على إستقرار هذه 

المنطقة الهامة والحيوية للعالم .
إن رؤية مصر للعالقات الدولية ، تقوم على إحترام مبادىء 
القانون والمعاهدات والمواثيق الدولية ، القائمة على ااِلحترام 
المتبادلة.. المتبادل ، ومراعاة المصالح المشتركة والمنفعة 

ومصر كما تعلمون من الدول المؤسسة لمنظمة األمم المتحدة 
، وساهمت بقوة وما تزال ، فى جهود تحقيق أهدافها ، خاصة 
فى مجاالت حفظ وبناء السالم وتحقيق التنمية.. ومن هنا ؛ 
فإن تطلع مصر للعضوية غير الدائمة بمجلس األمن لعامى 
2016 و2017 ، ينبع من حرصها على توظيف عضويتها 
، لتحقيق مقاصد المنظمة ومصالح الدول النامية السيما فى 
إفريقيا ، والمضى بجدية إلصالح منظومة األمم المتحدة ، 
ضمن رؤية قوامها الندية والمساواة.. ولذا ، فإننى أدعو الدول 

األعضاء لدعم ترشح مصر لعضوية مجلس األمن الدولى.
السيد الرئيس،

السيدات والسادة،
نقلت إليكم وبكل تواضع ، رسالة المصريين ، نساؤهم قبل 
الرجال ، وشبابهم قبل الشيوخ.. وهى رسالة تعبر عن األمل 
وعن اإلرادة والتصميم على العمل ، وعن اإلنفتاح للتعاون 
مع الجميع ، لتخطى كل العقبات والصعاب.. مؤكداً أن شعب 
مصر بعد ثورتيه ، بات المصدر الوحيد لما نتخذه من سياسات 
داخلية وخارجية ، فى إطار سعينا لتحقيق اإلستقرار والتنمية.. 
تلك هى مصر التى اِستعادت ثقتها بنفسها.. مصر التى تُْعلِى قيم 
القانون والحرية.. مصر بهويتها العربية وجذورها األفريقية ، 
مهد حضارة المتوسط ، ومنارة اإلسالم المعتدل.. مصر التى 
تصبو نحو تسوية الصراعات فى منطقتها.. مصر التى ترنو 
إلى تحقيق قيم العدل واإلنسانية فى عالمها.. وإننى على يقين 
من قدرة المصريين على العطاء ، فهى الميراث الذى خلفه 

أجدادنا ، وهى َمِعينُنَا الذى ال ينضُب بإذن هللا.
تحيا مصر ... وتحيا شعوب األرض المحبة للسالم ...

وتحيا مبادىء اإلنسانية وقيم التسامح والتعايش المشترك
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، 
األمم  منظمة  بمقر  األربعاء،  يوم 
المتحدة بنيويورك رئيس البنك الدولى 
جيم يونج كيم، على هامش مشاركتهما 
فى اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية 

العامة لألمم المتحدة.
االقتصادية  التطورات  اللقاء  تناول 
فى مصر وحزمة التشريعات التى يتم 
سنها لتحسين مناخ االستثمار فى مصر 
والمشروعات القومية الكبرى الجارى 

تنفيذها فى مصر ومصادر تمويلها.
يذكر أن الرئيس السيسى التقى خالل 
دول  رؤساء  مع  بنيويورك  تواجده 

وحكومات 13 دولة، بحضور سامح 
شكرى وزير الخارجية، حيث بدأت 
بمقابلة تمام سالم، رئيس وزراء لبنان، 
رئيسة جمهورية  هيه،  كون  باك  ثم 
كوريا الجنوبية. أعقبها لقاء مع ميشيل 
باتشليت، رئيسة جمهورية تشيلى، ثم 
ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا.
وأعقب ذلك لقاء مع روزين بلفنلفيك، 
نيكوس  ثم  بلغاريا،  رئيس جمهورية 
أنستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص، 
وتاله مقابلة مع تيموسالف نيكوليتش، 
رئيس جمهورية صربيا، ثم لقاء مع 

فرنسوا أوالند، رئيس فرنسا.
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اسبقونا أنتم وأبناؤكم إىل اجلنة
نوبل للسالم

ولدي  أن  تعالى  هللا  “أحمد   
وهو  مات  الريسي  خالد  محمد 
العبارة غرد  جندي للوطن”. بهذه 
الذي  الوطنية  الخدمة  مجند  والد 
الداخلي  السكن  في  المنية  وافته 
مفاجئة، عندما  قلبية  نتيجة سكتة 
تغريدة  وهي  ابنه.  وفاة  نبأ  تلقى 
أهل من  بين شعور  الفرق  تظهر 
الوطن،  لخدمة  أبناءهم  يقدمون 
ر  يُغرَّ الذي  أولئك  أهالي  وشعور 
أراٍض  على  للقتال  فيذهبون  بهم 
بدعوى نصرة  بها،  لهم  ال عالقة 
امة  ق وإ لمستضعفين  وا دين  ل ا

الحدود.
فيه  نعت  الذي  نفسه  اليوم  في 
المسلحة في  للقوات  العامة  القيادة 
بإذن  له  المغفور  اإلمارات،  دولة 
الوطنية  الخدمة  مجند  تعالى  هللا 
وزارة  نشرت  الريسي،  محمد 
الدفاع العراقية مقطع فيديو مدته 6 
دقائق، تم تداوله على نطاق واسع، 
على  القبض  إلقاء  لحظة  يوثق 
شاب سعودي يدعى حمد التميمي، 
يقاتل  عاما،   21 العمر  من  يبلغ 
منطقة  في  “داعش”  في صفوف 
العراق. ويظهر  صحراوية شمال 
الفيديو الشاب السعودي في جلسة 
الضباط  أحد  مع  تحقيق مصورة 
أسئلة  إليه  يوجه  العراقيين، وهو 
العراق،  إلى  قدومه  أسباب  حول 
والدوافع التي قادته إلى هجر أهله 
إلى “داعش”.  ووطنه واالنضمام 
بالفكر  تأثر  أنه  أوضح  الشاب 
اإلنترنت،  طريق  عن  الجهادي 
قائال أن فكرة الجهاد كانت تراوده 
األطفال،  لقتل  بعد مشاهدة صور 
مضيفا أنه قام عبر موقع التواصل 
االجتماعي “تويتر” بالتواصل مع 
في  “داعش”  تنظيم  أعضاء  أحد 
العراق، ومن ثم قرر السفر، وعبر 
رحلة  كانت  اللبنانية  طرابلس 
السورية،  األراضي  إلى  العبور 
األكبر  بأخيه  اتصل  ذلك  وبعد 
إال  إلى سوريا،  بوصوله  ليخبره 
أن أخاه أنكر عليه تصرفه، وطلب 

منه العودة إلى وطنه.
الذي نشرته وزارة  الفيديو  مقطع 
بحلقات  يذكرنا  العراقية  الدفاع 
قدمها  التي  “الثامنة”  برنامج 
د  و ا د “ ي  ود سع ل ا ي  إلعالم ا
قبل   MBC قناة  على  الشريان” 
موضوع  خاللها  وناقش  فترة، 
في سوريا”،  السعوديين  “أهالي 
األهالي  من  مجموعة  فيها  وقدم 
الذين أكدوا رفضهم ذهاب أبنائهم 
لهم  ودعوتهم  المناطق،  تلك  إلى 
وكانت  وطنهم.  إلى  يعودوا  كي 
الحلقات  تلك  في  تحدث  أبرز من 
محمد”،  “أم  مسفر  الشاب  والدة 
في  الطالب  ابنها  إن  قالت  التي 
ذهب  نوي  ا ث ل ا األول  الصف 
عاما،   17 وعمره  سوريا  إلى 
ة  ن ت ف ل ا وخ  شي من  حريض  ت ب
لين.  المضل لجهاد  ا وسماسرة 
البنها  استخرج  عمن  وتساءلت 
م  د خا شدت  ا ون ر،  سف ز  جوا
ر  ا ب ك و ن  ي ف ي شر ل ا ن  ي حرم ل ا
يقوموا  أن  السعوديين  المسؤولين 
ضياع  في  تسبب  من  بمعاقبة 
ابنها. ودعت من يحرض هؤالء 
إلى  للذهاب  ويدعوهم  الشباب 
األمهات،  في  يتقوا هللا  أن  هناك 
وندعو  الليل،  نقوم  “نحن  قائلة: 
وأمان.  أمن  في  نحن  عليكم.  هللا 

ماذا تريدون من أبنائنا؟”.
كالم “أم محمد” كما يبدو لم يعجب 
“محمد  فاتهمها  الفتنة،  شيوخ 
واالفتراء عبر  بالكذب  العريفي” 
الذي  األمر  “تويتر”،  في  حسابه 

مع قضية  الناس  تفاعل  إلى  أدى 
العريفي،  وتغريدات  محمد”  “أم 
“#العريفي_ هاشتاق  فأطلقوا 

يستهزئ_بدمعة_أم_محمد”، 
محاسبته،  أو  باالعتذار  وطالبوه 
في حين أسفرت الحملة عن إعادة 
أن  ليكشف  وطنه،  إلى  مسفر 
في  الجهاد  إلى  يدعون  جميع من 
يبقى  متى  فإلى  كاذبون،  سوريا 
يمارسون دورهم  المشايخ  هؤالء 
بهم  والدفع  األبناء،  تضليل  في 
إقامة  بدعوى  القتال  إلى ساحات 

الخالفة اإلسالمية؟
الموضوع هو مواقف  الشاهد في 
الذين  الشباب  آباء وأمهات هؤالء 
عنه،  لدفاع  ل الوطن  يّدخرهم 
الخمة  والد مجند  يحمد  ففي حين 
الريسي  اإلماراتي محمد  الوطنية 
جندي  وهو  مات  ولده  ألن  هللا 
محمد”  “أم  عينا  تدمع  للوطن، 
وتطلب  “مسفر”  بابنها  المغرر 
الوطن. وهما موقفان  إلى  إعادته 
منبع واحد، هو حب  ينطلقان من 
والرغبة  معا،  والوطن  األبناء 
من  ولكن  والفداء،  التضحية  في 
أوهام  أجل  من  ال  الوطن،  أجل 
خادعة يبثها دعاة الفتنة ومشايخها 
ويدفعوا  الشباب،  بها  ليضللوا 
لهم  ناقة  قتال ال  إلى ساحات  بهم 
قضية سوى  وال  وال جمل،  فيها 
وإقامة  المظلومين  نصرة  ادعاء 
الحدود، وهي دعوة مضللة ينخدع 
تلك  إلى  الشباب حتى يصلوا  بها 
في  “الجهاد  أن  ليكتشفوا  األماكن 
يقاتل  حيث  فتنة،  جهاد  سوريا 
كما  بعضا”  بعضهم  المسلمون 
من  العائد  السعودي  الشاب  يقول 
الذي  الخثعمي”  “مفرح  سوريا 
“همومنا”  برنامج  عبر  أطل 
األولى شهر  السعودية  القناة  في 
إبريل الماضي، ليكشف زيف هذه 
يدعون  من  وتضليل  الدعوات، 
ويغررون  الجهاد،  إلى  الشباب 

بهم.
أيضا هو  الموضوع  في  والشاهد 
الخليجية  الدول  قيادات  موقف 
من هذه الدعوات ومحاربتهم لها، 
ووقوفهم إلى جانب الشباب وأهلهم 
تجلى  فقد  المواقف،  هذه  مثل  في 
قادة اإلمارات في زيارات  موقف 
المسؤولين ألسرة  وكبار  الشيوخ 
المرحوم  الوطنية  الخدمة  مجند 
واجب  لتقديم  تعالى،  هللا  بإذن 
الجميلة  والصورة  لهم،  العزاء 
السمو  صاحب  بها  خرج  التي 
آل مكتوم،  بن راشد  الشيخ محمد 
الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس 
تقديم  بعد  دبي،  حاكم  الوزراء 
سموه واجب العزاء ألسرة الفقيد، 
سموه  تغريدة  في  تجلت  والتي 
على “تويتر”، حيث قال: “لمست 
فخر أهله به، وصبرهم على فقده، 
له عند ربه”. مضيفا:  واحتسابهم 
“أكبر عزاء ألسرة محمد الريسي 
الوطنية،  خدمته  أثناء  توفي  أنه 
وأكبر عزاء لنا جميعا أنه غادرنا 
على  الجندية  يحمل شرف  وهو 

كتفه”.
على مثل هذه القيم والمبادئ يجب 
مثلها  وعلى  أبناءنا،  نربي  أن 
أبناءهم،  أبناؤنا  يربي  أن  يجب 
أما  وعلى مثلها يجب أن يسيروا. 
أن  فعليهم  ومشايخها  الفتنة  دعاة 
يسبقونا  وأن  يبتعدوا عن طرقنا، 
كانوا  إن  الجنة  إلى  وأبناؤهم  هم 
الزميل  قال  كما  تماما  صادقين، 
برنامجه،  ختام  في  الشرياني 
وسائل  عبر  ناس  ل ا ها  تداول ي ل

التواصل المختلفة.

غارات جديدة على »الدولة اإلسالمية« 
قرب احلدود الرتكية

حبضور » حملب« ولفيف من الوزراء والسفراء والسياسيني ورموز اإلعالم والفن
سفارة خادم احلرمني يف القاهرة حتتفل باليوم الوطين الـ »84«

للمملكة العربية السعودية

على  جديدة  جوية  غارات  ُشنت   
في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مسلحي 
الحدود  أهدافا قرب  سوريا، ضربت 

السورية مع تركيا.
وأفاد نشطاء سوريون بوقوع غارات 
حول مدينة كوباني، التي مازال مسلحو 

التنظيم يحاصرونها منذ عدة أيام.
وأفاد شهود عيان بأنهم رأوا طائرتين 
تركيا،  تقتربان من جهة  عسكريتين 
لكن المسؤولين األتراك نفوا استخدام 
مجالهم الجوي أو قواعدهم في الهجوم.
وقد توسع نطاق الغارات التي نفذها 
التحالف - الذي تقوده الواليات المتحدة 
- ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا 

يوم االثنين.
أي  أو  المتحدة،  الواليات  تؤكد  ولم 

وقوع  التحالف،  في  لها  آخر  شريك 
القصف الجوي قرب كوباني.

إن  تركية  عسكرية  مصادر  وقالت 
قواتها الجوية لم تشارك في الهجوم، 
التابعة  الجوية  القاعدة  تستخدم  ولم 

للواليات المتحدة في إنجرليك.
وكان تنظيم الدولة اإلسالمية سيطر على 
مساحات كبيرة في سوريا والعراق، 
وشنت الواليات المتحدة ما يقرب من 
200 غارة جوية على مواقع التنظيم 

في العراق منذ أغسطس/آب.
المركزية  األمريكية  القيادة  وقالت 
نفذتا  أخريين  إن غارتين  )سينتكوم( 
على سوريا الثالثاء خالل الليل، وبهذا 
يكون عدد الغارات التي تمت حتى اآلن 

على سوريا 16 غارة.

 أعلن حلف شمال 
)ناتو(  األطلسي 
أنه رصد انسحابا 
لقوات  “كبيرا” 
روسية من شرقي 
أوكرانيا، مشيرا 
نفسه  الوقت  في 
إلى أن هناك قوات 
مازالت موجودة 

في المنطقة.
الكولونيل  وقال 

الناتو،  باسم  المتحدث  جاي جانزن، 
إن من الصعب تحديد عدد الجنود في 
االنفصاليون  يسيطر  أوكرانيا، حيث 
الموالون لروسيا على معابر حدودية عدة.

وتنفي موسكو تسليح االنفصاليين ونشر 
قوات في منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

وقتل 3245 شخصا منذ اندالع الصراع 
مسؤولي  بحسب  نيسان،  ابريل/  في 

األمم المتحدة.
ومنذ 5 سبتمبر/ ايلول، صمدت اتفاقية 
هشة لوقف إطالق النار، كما اتفق طرفي 
النزاع على إقامة منطقة عازلة تصل 

إلى 30 كيلومترا.
عن  مساءا  وردت  تقارير  ثمة  لكن 
وافديفكا  دونيتسك  مناطق  في  قصف 

وديبالتسيف.
وكانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم 
من أوكرانيا في مارس/ اذار، وذلك في 

خطوة أدانتها كييف والحكومات الغربية.
وقال الكولونيل جاي جانزن، المتحدث 
باسم الناتو، إنه “كان هناك انسحاب كبير 
لقوات روسية تقليدية من أوكرانيا، لكن 
عدة آالف مازالوا منتشرين في محيط 

الحدود.”
القوات  “بعض  أن  جانزن  وأضاف 
أوكرانيا. من  داخل  الروسية مازالت 
الصعب تحديد العدد، ألن االنفصاليين 
الموالين لروسيا يسيطرون على معابر 
حدودية عدة، والقوات تتحرك ذهابا وإيابا 

بصفة دورية عبر الحدود.”
ومضى قائال إن “باإلضافة إلى هذا، 
تعمل  الروسية  الخاصة  القوات  فإن 
في أوكرانيا، ومن الصعب رصدهم.”

ويصر المسؤولون األوكرانيون على أن 
مئات الجنود الروس المزودين بأسلحة 
الحدود  ثقيلة مازالوا متمركزين على 

الشرقية ألوكرانيا.

الناتو يرصد انسحابا كبريا للقوات 
الروسية من أوكرانيا

  خالد عبد القادر بكداش  - القاهرة 
-  األربعاء الموافق 24/9/2014م

أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين 
العربية، مساء  لدى جمهورية مصر 
أمس، بمقرها في القاهرة حفل استقبال 
بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية 
بالذكرى الرابعة والثمانين لليوم الوطني.

وكان في استقبال الضيوف معالي سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
مصر العربية ومندوب المملكة الدائم 
السفير  العربية،  الدول  جامعة  لدى 
بن عبدالعزيز قطان، والملحق  أحمد 
الركن  العقيد  السعودي،  العسكري 
والملحق  الجاسر،  يوسف  بن  عبدهللا 
بن  خالد  الدكتور  السعودي،  الثقافي 
محمد الوهيبي، ومدير مكتب الحرس 
الوطني بالسفارة السعودية، ناصر بن 

عبدالعزيز العبدان .
الوزراء  رئيس  الحفل  حضر  وقد 
إبراهيم محلب،  المهندس  المصري، 
بالمملكة  اإلسكان  وزير  ومعالي 
شويش  الدكتور  السعودية،  العربية 

ء  لوزرا ا من  وعدد  الضويحي، 
من  ولفيف  المصريين،  والمسئولين 
السفراء والدبلوماسيين العرب واألجانب 
المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، 
وأعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين، 
ومديري ومنسوبي المكاتب السعودية 
الجالية  أعضاء  وبعض  بالقاهرة، 
السياسة  ونخبة من رجال  السعودية 

والمثقفين واإلعالميين.
وفي بداية الحفل الُمعد بهذه المناسبة، 
رفع معالي السفير باسمه وباسم كافة 
منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين 
في القاهرة، والمكاتب والملحقيات التابعة 
السعوديين من  المواطنين  لها،وباسم 
الطلبة والمقيمين في مصر، أسمى آيات 
الحرمين  إلى خادم  والتبريك  التهاني 
الشريفين، الملك عبد هللا بن عبد العزيز 
الملكي  السمو  سعود، وصاحب  آل 
ولي  العزيز،  عبد  بن  األمير سلمان 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع، وصاحب السمو الملكي األمير 
مقرن بن عبد العزيز، ولي ولي العهد 

والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
لخادم  الخاص  والمستشار والمبعوث 
الحرمين الشريفينـحفظهم هللا ـ، وإلى 
الشعب السعودي الكريم، سائاًل المولى 
عز وجل أن يحفظ المملكة ويديم عليها 

نعمة األمن واألمان.
وقال معاليه:”إن اليوم الوطني للمملكة 

العربية السعودية هو أحد األيام المضيئة 
ليس من تاريخ المملكة فقط ولكن من 
فيه  فقد تحقق  الحديث،  العرب  تاريخ 
توحيد المملكة في وحدة اندماجية، من 
الصعب أن تتكرر، جعلت من التشتت 
والضعف قوة وحققت بذلك نموذجاً رائعاً 

لمعنى الوحدة والتضامن”.

 تواصل حركة فتح وحركة حماس 
القاهرة  في  الفلسطينيتين محادثاتهما 
لحل الخالفات، التي طرأت بينهما بعد 
وإنعاش حكومة  الحرب على غزة، 

الوحدة الوطنية.
المحادثات برعاية مصرية،  وتجري 
فتح عزام  فيها عن حركة  ويشارك 
األحمد وجبريل رجوب وزكريا اآلغا 
الشيخ وصخر بسيسو، وعن  وحسن 

حركة حماس موسى أبو مرزوق وعزت 
الرشق ومحمود الزهار وخليل الحية.
حسب  الحوار،  جلسات  وستتناول 
فتح،  لحركة  المركزية  اللجنة  عضو 
محمد أشتية، “الخلل في تطبيق اتفاق 
األمني،  الجهاز  وتوحيد  المصالحة، 

والبرنامج السياسي بينهما”.
وتأتي هذه المحادثات بعد موافقة وفد 
فلسطيني مشترك على إجراء محادثات 
غير مباشرة مع إسرائيل، في أواخر 
هدنة  إلقرار  األول  أكتوبر/تشرين 

دائمة في غزة.

وقد اتفق الفلسطينيون واإلسرائيليون 
يوم 26 أغسطس/ آب بوساطة مصرية 
أنهى حربا  النار  على وقف إلطالق 
والجيش  بين حماس  يوما   50 دامت 

اإلسرائيلي.
ولكن المفاوضات مع إسرائيل تتطلب 
حل الخالفات بين الفصائل الفلسطينية، 

واتفاقها على استراتيجية واحدة.
تشكيل  اتفقت حماس وفتح على  وقد 

مستقلين  من  وطنية  وحدة  حكومة 
الخالفات  يونيو/ حزيران، ولكن  في 
طرأت بينهما من جديد، وهدد عباس 
بحل السلطة الفلسطينية، واتهم حماس 
بإدارة “حكومة موازية” في قطاع غزة.

وتتهم حمس السلطة في الضفة الغربية 
بعدم دفع مرتبات موظفيها في قطاع 

غزة وعددهم 45 ألف شخص.
ويعد تشكيل حكومة وحدة وطنية من 
األهمية بمكان عشية عقد مؤتمر دولي 
للمانحين يوم 12 أكتوبر /تشرين األول 

في القاهرة، إلعادة بناء غزة. 

محاس وفتح تواصالن حمادثات 
املصاحلة يف القاهرة

مجاعة »جند اخلالفة« تعدم الرهينة 
الفرنسي يف اجلزائر

 بثت الجماعة المسلحة 
الفرنسي،  اختطفت  التي 
األحد  غوردال،  هرفي 
صور فيديو لقطع رأسه.

وكانت جماعة “جند الخالفة” 
المسلحة امهلت فرنسا 24 
ساعة لوقف ضرباتها الجوية 

في العراق.
غوردال،  اختطف  وقد 
في  عاما،   55 وعمره 
تيزي وزو شمال  منطقة 

شرقي الجزائر.
وانضمت فرنسا إلى التحالف 
الذي تقود الواليات المتحدة 

في الحرب الجوية على تنظيم “الدولة 
لم  ولكنها  العراق،  في  اإلسالمية” 
تشارك في الضربات الجوية في سوريا.

وقد رفض الرئيس الفرنسي، فرانسوا 

هوالند، ورئيس وزرائه، مانويل فالس، 
المهلة التي أعطتها الجماعة المسلحة.
وتقول تقارير إن صور الفيديو التي 
تظهر قتل غوردال، كانت تحت عنوان 
“رسالة دم إلى الحكومة الفرنسية”.

الكويت توقع مع مصر اتفاقية للتعاون 
العسكري.. ومصادر: تكثيف املناورات 

وتبادل اخلربات ضمن االتفاقية
يوم  الكويت،  وقعت   
تعاون  اتفاقية  األربعاء 
في  مع مصر  عسكري 
مجال الفعاليات واألنشطة 
لعام 2014 - 2015 تفعياًل 
التفاقية التعاون الموقعة 
سابقا بين البلدين في مجال 
التدريب العسكري. وجاء 
توقيع االتفاقية –وفقاً لما 
االنباء  وكالة  في  جاء 

الكويتية- على هامش االجتماع الثامن 
للجنة العسكرية العليا الكويتية - المصرية 
حيث ترأس الجانب الكويتي مدير مديرية 
الركن محمد  العميد  العسكري  التعليم 
احمد الخضر والجانب المصري رئيس 
محور التعاون الخارجي العميد أركان 
حرب خالد عبد الوارث محمد. وكشفت 
مديرية التوجية المعنوي بالرئاسة العامة 
للجيش الكويتي في بيان أن االجتماع 
بحث أوجه التعاون في كافة المجاالت 
العسكرية المتعلقة بالتدريب والتمارين 
المشتركة بين البلدين الشقيقين وسبل 
تعزيزها وتطويرها. وفي هذا الصدد 
قالت مصادر سيادية مسئولة ان التعاون 
العسكري بين مصر والكويت قائم بالفعل 
ويتم كل فترة تطويره وفقا لتعاقدات جديدة 
تتم بني الجانبين، واضافت المصادر ان 
التعاون يشمل اقامة مناورات وتدريبات 

مشتركة وتكثيفها خالل الفترة المقبلة 
بين الدولتين وان تشمل مجاالت مختلفة 
سواء جوية او بحرية او برية.واوضحت 
المصادر انه ووفقا التفاقية التعاون بين 
الدولتين فإنه سيتم تكثيف تبادل البعثات 
بين الدولتين على مستوى طالب الكليت 
العسكرين والدارسين العسكريين خاصة 
تستقبل  العسكرية  اكاديمية ناصر  ان 
اعداد كبيرة من الدارسين العكسريين 
العديد  التحاق  الكويتيين عالوة على 
من الطالب الكويتيين للدراسة بالكليات 
السياق ذاته  المصرية.وفي  العسكرية 
اشارت المصادر انه مصر تسعى ايضا 
الى تعزيز تعاونها العسكري مع عددا 
من الدول العربية االخرى وعلى رأسها 
السعودية واالمارات للتدريب على اخر 
ما توصلت اليه االعمال القتالية على 
العالم وكذلك الطرق الحديثة  مستوى 

في مكافحة اإلرهاب وغير ذلك.

 لم يلفت انتباهي في زيارة البابا 
بابا اإلسكندرية  الثاني  تواضروس 
وبطريرك الكرازة المرقسية الوربا  
كم كنيسة افتتحهها” دشنها” ،او كم 
فإلى  تعينهم “ رسامتهم”  تم  كاهن 
التي حرص  الدينية  الجرعة  جانب 
على تقديمها البناء المهجر ، وإلى 
جانب الشق المعنوي الذى حرص على 
بثه في نفوسهم كأب يتقابل مع ابناءه، 

فانا أري ان للزيارة ابعاد اخري :
فقد حرص على تغيير الصورة الذهنية 
التي تكونت لدي اقباط المهجر فان 
اوروبا  الى  هاجروا  قد  يكونوا  لم 
للجوء الديني فان عائالتهم عانوا في 
الفترة االخيرة من حاالت اضطهاد 
متعددة، لذلك ناداهم البابا بالفصل 
ما بين النظام القديم والنظام الحديث 
وبالنص قال”  من الظلم ان نعاقب 
النظام الحالى عن ما فعلته انظمة 

اخري سابقة “ .
ان  محفل  كل  في  التأكيد  وراعي 
مصر في طريقها الصحيح ، وبعقلية 
في  دقيقاً  كان  الخارجي   المجتمع 
تحديد الميعاد وقال “بعد سنتيتن او 
ثالثة ستصبح مصر دولة واعدة” 
وعرض بشكل مفصل المشروعات 
الضخمة التي يتم انجازها في مصر 
اآلن، كمشروع قناة السويس ومشروع 
ومشروع  الشمالى  الساحل  تنمية 

الضبعة لتوليد الكهرباء.
فتحدث  والتشويق،  التحفيز  وقدم 
تطوير  تدشين مشروع  معهم عن 
التي مرت عليها  المناطق  وترميم 

العائلة المقدسة بمصر فى رحلتها 
من رفح حتى أسيوط بأعمال التوثيق 
األثري والدراسات العلمية وتطويرها 
 ، مباشرة  الدولة  ترعاها  والتي   ،
مستندأ على وتر الحنين الى التبرك 
من مثل هذه االماكن التي تقدست 
بقدم السيد المسيح والسيدة العذراء 

مريم والقديس يوسف النجار. 
في  االيماني  حثهم  استخدم  كما 
تطمينهم  بمقولته “إن كنا نعتبر أن 
نعتبر  أننا  إال  يد هللا  البالد فى  كل 

مصر فى قلب هللا”.
كما برع في الترويج لمصر، فدعاهم 
لزيارة مصر وطنهم االول ورؤية 
اراضيها  على  واالستثمار  ذويهم 
يتم  ما  تصديق  بعدم  ونصحهم   ،
في  االمنية  االوضاع  عن  نشره 
آالف  تفوق  هذه  ،ورسالته  مصر 
العروض وماليين الوعود التي كانت 
المصرية  الحكومة  لهم  سترسلها 
والتي كان سينفق عليها ماليين من 
قبل الوزارات المعنية ،لما لقداسته 
نفوس  في  وتأثيروهيبة  مكانة  من 
التي حرصت على رؤيته  االالف 

وسماع عظاته.
العلماء  بأن  أكد  بابا  ل ا فقداسة 
المصريين الذين يعيشون في اوربا 
او  لهم  قدمت  مهما  لمصر  شهود 
اخذت منهم ،ومهما كانت مشاكلهم 
هدمها  الى  يسعوا  لن  الداخل  في 
فصيل  هؤالء  ،فمثل  الخارج  في 
دينهم مصر وعقيدتهم السالم لذلك 

يستحقون” نوبل للسالم “ 

 المكتب اإلعالمي للسفارة السعودية 
بالقاهرة 

افتتح صاحب السمو الملكي األمير سعود 
الفيصل وزير الخارجية اليوم المقر الجديد 
لدى  الشريفين  الحرمين  لسفارة خادم 
جمهورية مصر العربية يرافقه معالي 
وزير الخارجية المصري سامح شكري 
وصاحب السمو األمير خالد بن سعود 
بن خالد مساعد وزير الخارجية ومعالي 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر 
ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم 
لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن 
عبدالعزيز قطان وبحضور معالي األمين 
العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل 
العربي وعدد من وزراء الخارجية العرب 
والسفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر 

العربية ولفيف من اإلعالميين .
وفور وصول سموه لمقر السفارة، قام 
بمشاركة معالي وزير الخارجية المصري 
سامح شكري بإزاحة الستار عن اللوحة 
التذكارية وقص الشريط إذاناً باالفتتاح . 
عقب ذلك، بدأ الحفل الخطابي الُمَعد لهذه 
المناسبة، بتالوة آيات من القرآن الكريم، 
ثم ألقى معالي السفير قطان كلمة رفع 
خاللها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين 
الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود 
الملكي األمير سلمان  وصاحب السمو 
بن عبدالعزيز آل سعود  ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – 
المقر  افتتاح  بمناسبة   – حفظهما هللا 
الجديد لسفارة خادم الحرمين الشريفين 

بجمهورية مصر العربية 
وقال معاليه:” أحمل رسالة حب ووفاء 
من شعب مصر الشقيق لخادم الحرمين 
الشريفين على مواقفه التاريخية تجاه مصر، 
والتي كانت تنطلق من حرصه - يحفظه 
هللا - على أمن واستقرار شعب مصر 

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية “.
المبنى يعكس  أن  السفير  وأكد معالي 

المصرية،  السعودية  العالقات  دفء 
حيث تبلغ مساحته حوالي 45 ألف متر 
مربع في قلب محافظة الجيزة، واصفاً 
المبنى بالصرح المعماري الضخم الذي 
السعودية  العربية  المملكة  يليق بمكانة 
التاريخية، ويمنح خدماته بسهولة منظمة، 
ويضمن الراحة للدبلوماسيين والعاملين 
والمواطنين، من خالل تجهيزه بأحدث 

تقنيات العصر .
وأشار إلى أنه سيكون هناك نادي دبلوماسي 
جديد سيتم افتتاحه العام القادم إن شاء هللا 
أمام مقر السفارة، إضافة للقصر الثقافي 
ليكون منبراً  في منطقة جاردن سيتي 
للملتقيات الثقافية والفكرية واالجتماعية . 
عقب ذلك، ألقى صاحب السمو الملكي 
الفيصل وزير الخارجية  األمير سعود 
كلمة توجه فيها بالشكر والتقدير لخادم 
بن  الملك عبدهللا  الشريفين  الحرمين 
السمو  عبدالعزيز آل سعود وصاحب 
الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء 
وزير الدفاع على ما لقيته وزارة الخارجية 
من دعم وتأييد لتشييد هذا الصرح الذي 
يعكس ما تشهده العالقات التي تربط بين 
المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر 
العربية الشقيقة من تنسيق دائم ومستمر 
في كافة القضايا الدولية واإلقليمية من 

قبل قيادة البلدين .
وعبر سموه عن سعادته البالغة بافتتاح 
الحرمين  خادم  لسفارة  الجديد  المقر 
هذا  إن  وقال:”  بالقاهرة،  الشريفين 
السفارة  المقر ال يحتوي على مكاتب 
بجميع أقسامها وإداراتها فحسب وإنما 
يضم كل المكاتب السعودية العاملة في 
جمهورية مصر العربية، وهذا من شأنه 
أن يسهل اتصال المواطنين السعوديين 
بسفارة بالدهم وييسر وصول إخوانهم 
المصريين وغيرهم إليها، ويهيأ للموظفين 

أداء واجبهم بكل يسر وسهولة “ .

حبضور وزير اخلارجية املصري
مسو األمري سعود الفيصل يفتتح املقر 

اجلديد لسفارة اململكة يف القاهرة 

سوريا: الضربات اليت تقودها أمريكا 
تسري »يف االجتاه الصحيح«

 قال وزير المصالحة الوطنية 
السورية علي حيدر لرويترز 
الغارات  ان  االربعاء  يوم 
الجوية التي تقودها الواليات 
المتحدة ضد المتشددين تسير 
من  الصحيح  االتجاه  في 
حيث عدم التعرض للمدنيين 
الحكومية.  األهداف  أو 
وقال حيدر في اتصال مع 
رويترز “بالنسبة للغارات 

ما حصل حتى  ان  نقول  في سوريا 
من  الصحيح  باالتجاه  يسير  اآلن 
السورية وعدم  الحكومة  ابالغ  حيث 
التعرض للمؤسسات العسكرية السورية 
وعدم التعرض للمدنيين.”وأوضح ان 
السورية  للشروط  “االمريكي خضع 

لذلك قالت سوريا انها أبلغت.”
الثالثاء  يوم  المتحدة  الواليات  وقالت 
إن سفيرة واشنطن لدى األمم المتحدة 
السوري بأن ضربات  أبلغت نظيرها 
استبعدت  جوية ستقع ولكن واشنطن 
تعتبره جزءا  الذي  التنسيق مع األسد 
من المشكلة. وكان الوزير السوري قد 
قال الشهر الماضي إن دمشق مستعدة 
لمحاربة  دولي  أي جهد  في  للتعاون 
من  الرغم  اإلسالمية.وعلى  الدولة 
بالضربات  السوري  الوزير  ترحيب 

يحتاج  األمر  إن  قال  أنه  إال  الجوية 
ما هو أكثر من هذا العمل العسكري.
ومضى يقول “الحرب على االرهاب 
الغارات الجوية  ليس لها شكل واحد. 
لمحاربة  الوحيدة  الوسيلة  تشكل  ال 
االرهاب وبدون شك العمل العسكري 
ممكن ان يطول وهذا جزء من مشروع 
محاربة االرهاب.”أضاف “ليس لدينا 
تجاه  بواجبها  الدول  تقوم  ان  مشكلة 
محاربة االرهاب ولكن دون ان يكون 
الداخلية.”  الشؤون  في  تدخل  هناك 
”لكن ال يزال قدر من التنسيق مطلوب 
الحذر لجميع  بعين  وبدون شك ننظر 
التطورات.”وتصف الحكومة السورية 
كل الجماعات المسلحة على اراضيها 
بأنها إرهابية من الجماعات التي يدعمها 
الغرب إلى مقاتلي الدولة اإلسالمية الذين 
احتلوا مساحات كبيرة من األراضي في 

  حذرت صحيفة واشنطن بوست من ارتفاع عدد المصابين بفيروس المسبب 
لمرض الحمى النوزفية المعروف باسم االيبوال، إلى ما ال يقل عن 1.4 مليون 
شخص في منطقة غرب القارة األفريقية.ونقلت الصحيفة عن العاملين في مركز 
مراقبة األمراض في الواليات المتحدة، أن األعداد الفعلية للمصابين بالمرض 
تتجاوز بكثير ما يتم اإلعالن عنه، بل إن نسبة اإلصابة ترتفع بمعدالت هائلة 
للغاية، وهو ما يمكن أن يمثل حالة وبائية على غرارا األوبئة التي كانت تجتاح 
بالغة  إلى حالة  يتحول  أن  يمكن  الفيروس  أن  إذ  القديمة،  العصور  العالم في 
الناجمة عن  الوفيات  أن تصل  المتوقع  القادم، ومن  العام  بداية  الخطورة مع 

اإلصابة بالفيروس إلى 1.4 مليون حالة.

واشنطن بوست : توقعات بوفاة 1.4 
مليون شخص باأليبوال يف غرب أفريقيا 
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احلدث األهم 
مصر يف عيون السيسي 

ال شك أن زيارة الرئيس السيسي 
ألمريكا هي الحدث األهم الذي فرض 
نفسه وكان تماما كالشمس الساطعة 
التي أشرقت في سماء نيويورك بل 
وسماء العالم كله فالكثيرون ينظرون 
إلي السيسي على أنه بطل أستطاع أن 
يحرر مصر من اإلستعمار اإلخواني 
وأعاد هيبتها ودورها الفعال في قلب 
البعض  بينما يعيش  العالم  موازين 
اآلخر في غيبوبة الترامادول ينظر 
إليه على أنه قائد إلنقالب عسكري 
على حكم رئيس كان أسمه مرسي .!

وما أن وصل الرئيس السيسي وبعد 
رحلة طويلة أمتدت ألثني عشرة ساعة 
لم يذهب ليأخذ قسط من الراحة بل 
ليبدأ العمل وأجتمع مع الملك عبدهللا 
ملك األردن وغيره من المسئولين 
العرب واألمريكان ثم تقابل في اليوم 
ومهندس  الخارجية  وزير  الثاني 
الدبلوماسية األمريكية األسبق في عهد 
الرئيس جيمي كارتر السيد هنري 
أولبريت  مادلين  والسيدة  كيسنجر 
الرئيس  الخارجية في عهد  وزيرة 
بيل كلينتون وغيرهم من المسئولين 
األمريكان وال شك أن لقاء الرئيس 
السيسي والرئيس أوباما والذي لم يتم 
بعد حتى كتابة هذه السطور سيكون 
هو الحدث األهم ليس للعالم فقط بل 

لكال الرئيسين  فالرئيس أوباما يريد 
أن يرى الرجل الذي أفسد خططه 
في الشرق األوسط وقام بقلب المائدة 
الكرسي  أمريكا وضرب  في وجه 
في الكلوب والرئيس السيسي يريد 
على  تآمر  الذي  الرجل  يرى  أن 
العربية وحول  وطنه مصر وأمته 
بعض دول المنطقة إلي ساحة حرب 
وخراب يقف على أطالله البوم ويملئ 
ربوعه رائحة الموت ، رجل يبطن 
غير ما يظهر ويظهرغير ما يبطن 
، ورئيس دولة ال  تعرف الرحمة 
شغلها الشاغل هو مصالحها والدوالر 
األخضر ليقول له أن مصر حماها 
هللا تمرض ربما  ولكنها ال تموت 
عندما تزأر يسمع زئيرها العالم كله 
، يحمل شعبها في عروقه جينات 

فرعونية تتحدى  المستحيل . 
سينظر الرئيس أوباما لعيون الرئيس 
السيسي ليجد قوة ال حدود لها وإصراراً 
يفوق الوصف وإرادة يقف من خلفها 
شعب يساندها ويدعمها وسيري إن 
كان يرى في عيون السيسي مصر 
سمائها  في  تحوم  الحمام  وطيور 
تاريخاً  يكتبون  ونسائها  ورجالها 
جديداً .. ونثق بأن مصر في عيون 
السيسي شيئاً  أكبر من فهم الرئيس 

أوباما لها. 

الروسى  األمن  مجلس  بحث   
فى اجتماعه اليوم االثنين برئاسة 
فالديمير بوتين سبل مكافحة تنظيم 

)داعش(.
 وقال دميترى بيسكوف، السكرتير 
الصحفى للرئيس الروسى، في أعقاب 
االجتماع، حسبما ذكرت وكالة أنباء 
)أعضاء  إن  الروسية،  نوفوستي 
مجلس األمن الروسي تبادلوا اآلراء 
حول األشكال الممكنة للتعاون مع 
الشركاء اآلخرين فيما يتعلق بمكافحة 
تنظيم )الدولة اإلسالمية( فى إطار 

القانون الدولى(.
كما تطرق االجتماع، حسب بيسكوف، 
الجهود  في  روسيا  مشاركة  إلى 

الدولية لمحاربة فيروس )إيبوال(.
وشارك في االجتماع رئيس الوزراء 

دميترى ميدفيديف ورئيس الديوان 
الرئاسى سيرجي إيفانوف ووزيرا 

الخارجية سيرجي الفروف والدفاع 
سيرجي شويجو ومدير هيئة األمن 
بورتنيكوف  ألكسندر  الفيدرالية 

وغيرهم من كبار المسؤولين.
وعلى جانب آخر عقد وزير الخارجية 
األمريكى جون كيرى اجتماعا اليوم 
االثنين مع نظيره البريطانى فيليب 
هاموند، وذلك على هامش أعمال 
المتحدة فى  العامة لألمم  الجمعية 

نيويورك.
بوزارة  كبير  مسئول  وصرح 
ذكر  األمريكية رفض  الخارجية 
على  تركز  االجتماع  بأن  اسمه، 
جهود بناء التحالف الدولى الموسع 
لمحاربة ما يسمى بتنظيم )داعش(.

جملس األمن الروسى يبحث سبل مكافحة تنظيم »داعش« 

3 جمموعات إخوانية ختطط الستهداف األزهر والكاتدرائية ومبانى سيادية 
إن  أمنية مسؤولة،  قالت مصادر    
واألمن  المخابرات  رجال  تحريات 
مجموعات   3 وجود  الوطنى رصد 
تابعين لجماعة اإلخون اإلرهابية خططوا 
الستهداف قوات األمن المكلفة بتأمين 
المنشآت الحكومية والسيادية على غرار 
الحادث اإلرهابى  ما حدث فى واقعة 

أمام وزارة الخارجية.
 وأضافت المصادر أنه تم  القبض على 
12 عنصرا تابعين لإلخوان، انضموا 
لجماعات تكفيرية، فى مناطق مختلفة 
بشمال سيناء والدقهلية واإلسماعيلية.

وكشفت التحقيقات األولية مع العناصر 
المقبوض عليها أن منهم من يعمل ضمن 
3 مجموعات إخوانية تضم ما يقرب من 

100 شخص يخططون للقيام بعمليات 
ومنها  الحيوية  للمنشآت  استهداف 
ماسبيرو ووزارات األوقاف ومشيخة 

األزهر ومبنى الكاتدرائية بالعباسية.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات تتم 
إلى  للوصول  تامة،  فى سرية  حالًيا 

المصادر أن  العناصر، وكشفت  باقى 
المجموعات الثالث تحصل على تمويل 
وأوامر مباشرة من التنظيم الدولى لإلخوان، 
وأنهم حصلوا على مبلغ 50 ألف دوالر 
األسبوع الماضى، ليساعدهم على القيام 
بعملياتهم وأنهم تلقوا تدريباتهم على كيفية 
تصنيع واستخدام العبوات الناسفة وتنفيذ 
يد عناصر  العمليات اإلرهابية، على 

تكفيرية موجودة بشمال سيناء.
وأضافت المصادر أن المقبوض عليهم 
اعترفوا بأنهم يخططون لتنفيذ عمليات 
اغتياالت ضد ضباط وقيادت الداخلية، 
خصوًصا المسؤولين عن السجون الموجود 
بها عناصر اإلخوان وأيضا من يشاركوا 

فى التصدى لمظاهرات اإلخوان.

 أظهرت نتائج االنتخابات التي جرت 
نيوبرنزويك  مقاطعة  األثنين في  يوم 
الكندية فوز الحزب الليبرالي بزعامة 
بريان غاالن بحكومة غالبية بحصوله 
أصوات  من   42% من  أكثر  على 

بينما حصل  المقاطعة  في  الناخبين 
يقرب من  ما  المحافظين على  حزب 
%34 والحزب الديمقراطي الجديد على 
الخضر  %13 وحزب  يقرب من  ما 

على 6.61%

وكانت المفاجأة الكبرى حسب المراقبين 
فوز زعيم حزب الخضر دافيد كون في 

االنتخابات.
المقاطعة يضم  برلمان  أن  إلى  يشار 
نائبا   27 نتائج هذه االنتخابات  حسب 

عن الليبراليين وواحدا وعشرين نائبا 
عن المحافظين ونائبا عن الخضر.

يذكر أن غاالن الذي يبلغ من العمر 32 
عاما هو أصغر رئيس حكومة للمقاطعة 

منذ جورج كينغ عام 1870

الديمقراطي  الحزب  أعرب زعيم   
الرسمية في  المعارضة  الجديد زعيم 
مجلس العموم الكندي توماس مولكير 

عن شكه في حياد رئيس مجلس العموم 
أندرو شير النائب عن حزب المحافظين 

Regina-Qu’Appelle عن دائرة
جاء تصريح مولكير في أعقاب محاولته 
ولعدة مرات طلب تدخل رئيس مجلس 
العموم للحصول على أجوبة من الحكومة 
التي تطرح فيها أحزاب  الفترة  خالل 
الحكومة في  المعارضة األسئلة على 

شؤون مختلفة تهم الكنديين.

التي  األولى  الثالث  األسئلة  وكانت 
طرحها مولكير تتعلق بالمهمة الكندية 
في العراق وفيها سأل مولكير عما إذا 

تعتزم سحب  الكندية  الحكومة  كانت 
المستشارين العسكريين من هناك مطلع 
الحكومة  أن  إلى  المقبل. يشار  الشهر 
إمكانية  إلى  أشارت  قد  كانت  الكندية 
النظر في المهمة بعد ثالثين يوما من 
بدايتها مع العلم أن هذا الطرح لم يحصل 
على دعم الحزب الديمقراطي الجديد.

كما سأل مولكير عن عدد الجنود الكنديين 
الموجودين فعليا في العراق.

فوز احلزب الليربالي بغالبية يف نيوبرنزويك

مولكري يشك يف حياد رئيس جملس العموم
 انتقدت أحزاب المعارضة الكندية في مجلس العموم بشدة غياب رئيس 
الوزراء الكندي ستيفن هاربر لعدم تمثيله كندا في القمة  التي ترعاها األمم 

المتحدة حول المناخ وافتتحت يوم الثالثاء في نيويورك.
وهاجم زعيم الحزب الديمقراطي الجديد زعيم المعارضة الرسمية في 
مجلس العموم الكندي توماس مولكير موقف حزب المحافظين من ملف 
البيئة وغياب رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن هذه القمة الهامة 

معتبرا أن غيابه يشكل خجال بالنسبة للكنديين.
من جهته زعيم الحزب الليبرالي المعارض جوستان ترودو اعتبر أن 
غياب ستيفن هاربر كان لتفادي اإلحراج بسبب محصلة حكومته على 

مستوى البيئة.
يشار إلى أن حزب المحافظين الحاكم رد على انتقادات أحزاب المعارضة 
البيئة مع تحريك عجلة  مؤكدا أن الحكومة تعتمد خططا جدية لحماية 

االقتصاد في الوقت نفسه.

 قالت النائبة األولى لحاكم مصرف كندا 
المركزي، كارولين ويلكينز، إن االقتصاد 
الوطني ال يزال بحاجة للتحفيز المالي 
كي يواصل نهوضه وإن تحقيق ذلك قد 

يستغرق فترة أطول مما كان متوقعاً.
“من الواضح أن االقتصاد الكندي بحاجة 
لتحفيز مالي متواصل من أجل العودة إلى 

نمو مستدام وإبقاء التضخم ضمن الهدف 
المحدد”، قالت ويلكينز في كلمة ألقتها 
أمام غرفة تورونتو للتجارة. وهذا أول 
خطاب تلقيه ويلكينز منذ تبوئها منصبها 

الحالي في أيار )مايو( الفائت.
ودفع تصريح ويلكينز بالدوالر الكندي 
نزواًل، فأقفل يوم االثنين على 90,65 

سنتاً أميركياً، بتراجع 0,70 سنتاً إزاء 
إقفاله يوم الجمعة.

يُشار إلى أن معدل الفائدة األساسي الذي 
يحدده المصرف المركزي ال يزال، بعد 
أربع سنوات، ثابتاً على %1. ويهدف 
المصرف من وراء إبقائه على هذه الفائدة 
المتدنية لدعم نهوض االقتصاد الوطني.

كندا تعلن عن مواجهة خطر »داعش« 
بوسائل جديدة

أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر االثنين أن كندا “تدرس وسائل جديدة” 
لمواجهة التهديدات التي أطلقها تنظيم “داعش” بقتل رعايا الدول التي انضمت إلى 

التحالف الدولي لللتصدي للمتطرفين.
وبعدما ذكر بتشديد التشريعات ضد األفراد او المنظمات الذين يمثلون تهديدا ألمن 

كندا، اعلن هاربر ان اجراءات حماية ستتخذ قريبا.
أن  غوين-هي  بارك  الجنوبية  كوريا  رئيسة  مع  لقاء  هامش  على  هاربر  وقال 
الحكومة الكندية واالجهزة األمنية تدرس”وسائل اخرى يمكن ان نلجأ اليها ضد 

المنظمات واألشخاص الذين يمكن أن يقوموا بأنشطة خطيرة على الكنديين”.
وكان تنظيم “داعش” قد وجه نداء إلى المسلمين بان يقتلوا “بأي طريقة كان” 
رعايا عسكريين أو مدنيين من الدول االعضاء في التحالف الدولي التي تشارك فيه 
كندا. وقال هاربر إنه اليزال يسعى إلى “اجراءات أكثر فعالية” لتحديد “التهديدات 

والمنظمات وكذلك االشخاص” الذين يشكلون خطرا على كندا.
ولتبرير الوسائل الجديدة التي يفترض بالحكومة تطويرها، أضاف إن “طبيعة هذه 

التهديدات تواصل التطور”.
مساعدة  بهدف  العراق  شمال  في  الخاصة  القوات  من  جنديا   69 كندا  ونشرت 

القوات العراقية في قتالها عناصر “داعش”.

خدمات اخلليوي يف كندا 
من بني األغلى يف العامل

“بي  لمجلة  سنوي  تحقيق  يفيد   
 )PC Magazine( ماغازين”  سي 
المتخصصة في المعلوماتية أن خدمات 
الهاتف الخليوي في كندا هي من بين 

األغلى في العالم.
إن شركات  التحقيق  ويقول واضعو 
الثالث،  الرئيسية  الخليوي  الهاتف 
 )Rogers( ”و”روجرز )Bell( ”بيل“
و”تيلوس” )Telus(، تدير شبكات ذات 
جودة عالية جداً، لكن هذه التكنولوجيا 

تصل للمستهلكين بسعر مرتفع.
الكندي  الزبون  أن  إلى  التحقيق  يشير 
شهرياً  دوالراً   90 معدله  ما  يدفع 
لبرنامج خدمات هاتف خليوي يغطي 
من  واحدة  أي  توفره  بأكملها  البالد 
الفاتورة  قيمة  الثالث، وأن  الشركات 
تنزل إلى 70 دوالراً للبرامج المشابهة 
التي تقدمها فروع تابعة لهذه الشركات 
تعمل تحت أسماء أخرى، مثل “فيدو” 
)Fido( و”كودو” )Koodo(. بينما 
يمكن الحصول على برامج مشابهة لقاء 
45 دوالراً في الواليات المتحدة و30 

دوالراً في أوروبا، حسب التحقيق.
الحكومة  أن جهود  التحقيق  كما ذكر 
الكندية إلدخال شركة رئيسية رابعة 
إلى سوق الخليوي في البالد لم تثمر.

نائب فدرالي يطالب 
بتعزيز استقاللية 

النواب
في  المستقل  الفدرالي  النائب  دعا   
والنائب سابقا  الكندي  العموم  مجلس 
عن حزب الكتلة الكيبكية االستقاللية 
لتعزيز  النزعة جان فرنسوا فورتان 
العموم  مجلس  في  النواب  استقاللية 

الكندي وقدم مذكرة بهذا الشأن.
واعتبر فورتان أن التأثير الذي تمارسه 
طبيعة  يشوه  النواب  على  األحزاب 
قد  ما  النائب وهو  يلعبه  الذي  الدور 
يدفعه أحيانا للتصرف عكس مصالح 
ناخبيه وهذا ما يزيد حسب رأيه من 
سلبية الناس تجاه السياسة والسياسيين.
ينقذ  بأن  يرغب  أنه  فورتان  وأعلن 
التي  الدمى  دور  لعب  من  النواب 
يلعب  ألن  والسعي  حزبهم  يحركها 
النواب دورا رئيسيا كممثلين لدوائرهم 

االنتخابية ولمناطقهم.
إعادة  المشروع  من  الغاية  أن  وأّكد 

السلطة للناخبين.

البلدي في  المجلس  يناقش أعضاء   
مدينة بونيفيل شمال شرق مقاطعة ألبرتا 
الليلة شكوى  الكندي هذه  الغرب  في 
تقّدم بها السيد جو هاوس وأوالده ضد 
قانون قديم يطبق في المدينة منذ أكثر 
القانون  هذا  ويمنع  ثمانين عاما,  من 
األطفال من الخروج ليلة الهالويين من 

دون أهاليهم.
ويشتكي هذا المواطن وغيره من أبناء 
هذه المدينة من تعسف هذا القانون الذي 
يضيع كل عام نكهة الهالويين على أوالدهم 
الذين يحظر تجولهم بمفردهم بعد الساعة 
السابعة ليال تحت طائلة المسؤولية في 
يوم عيد الهالويين. وتجدر اإلشارة إلى 
التجوال كلما  أنه كلما طالت ساعات 
بالبونبون  األطفال   أكياس  امتألت 
التي يجمعونها  والسكاكر والشوكوال 
في تجوالهم على بيوت المدينة وطلب 

عيدية الهالويين !
بتأخير  بونيفيل  ويطالب سكان مدينة 
الثامنة والنصف  التجول حتى  حظر 
ليال إلعطاء األطفال المزيد من الوقت 
وترك لهم الحرية في التجوال من دون 

المدينة  الشرطة. ويقول سكان  رقابة 
يعملون في حقول  إن غالبية األهالي 
المدينة  تلك  في  البترول  إستخراج 
الواقعة في مقاطعة الثروة النفطية ألبرتا 
ويعملون حتى ساعة متأخرة من الليل 
مما ال يسمح لهم بمرافقة أطفالهم ليلة 
هالويين لذا يطالب األهالي برفع الحظر 

أو على األقل تأخيره !
ويدافع عمدة المدينة جين سوبولويسكي 
عن حجة سكان البلدة مؤكدا بأن البيوت 
في مدينة بونيفيل تطفىء أنوارها بعد 

السابعة ليال وينتهي بذلك عيد الهالويين,” 
السكان اعتادوا على ذلك خصوصا أن 
حظر التجول على األطفال بعد السابعة 
مدينتنا منذ  تشهده  الهالوينن  ليلة  ليال 

ثمانين عاما.”
بونيفيل على  بلدية  يوافق مجلس  هل 
طلب جو هاوس وينعم أطفال بونيفيل 
هذه السنة باحتفال لساعات طويلة بعيد 
بعد  الليلة  لهذه  الجواب  ؟   الهالويين 

اجتماع المجلس !

 أكد تجمع مواطنين كيبيكيين تم يومي السبت واألحد الماضيين في مونتريال ، على 
ضرورة إحياء المشروع السيادي االستقاللي في مقاطعة كيبيك ولكن ليس عبر القنوات 
السياسية إنما انطالقا من القاعدة. وتوصل المجتمعون إلى صياغة خطة عمل تم تكليف 
“مجلس السيادة الكيبيكي”  تنسيقها ومتابعتها  على أن يصار إلى اعتمادها خالل المؤتمر 

العام للمجلس نهاية  تشرين الثاني - نوفمبرالمقبل.
وبين األفكار المطروحة ضرورة التوصل إلى خطة تفضي إلى صياغة دستور لكيبيك 
والعمل على القيام بحملة مستمرة ومتواصلة للترويج لمبدأ استقالل المقاطعة ذات الغالبية 

الفرنسية عن الفيديرالية الكندية..

كيبيك: الدعوة إلحياء النزعة االنفصالية

أوباما: أمريكا ستفعل كل ما هو 
ضروري هلزمية »داعش«

 قال الرئيس األمريكي باراك أوباما 
الجوية  للضربات  العربي  الدعم  إن 
التي بدأت القوات األمريكية شنها في 
تنظيم  الحرب ضد  أن  يؤكد  سوريا 
)داعش( ليست حرب الواليات المتحدة 
وحدها.. وتعهد أوباما بأن تفعل بالده 
كل ما هو ضروري لهزيمة )داعش(.
وذكر أوباما - في مؤتمر صحفي عقد 
إن  الثالثاء-  البيت األبيض مساء  في 
هذه  في  دول عربية  مشاركة خمس 
الضربات ضد المسلحين من )داعش( 
للعالم بما ال يدع مجاال للشك  يوضح 
المتحدة ال تقف في هذه  الواليات  أن 
الحرب وحدها. وأشار إلى أن الواليات 
المتحدة تعمل كجزء من تحالف واسع، 
وهو ما حدث بالفعل، قائال إن أصدقاء 

الواليات المتحدة وحلفاءها شاركوا في 
هذه العملية، وهم: السعودية واإلمارات 
واألردن والبحرين وقطر. وأضاف: أن 
بالعمل جنبا  المتحدة فخورة  الواليات 
إلى جنب مع هذه الدول، الفتا إلى أن 
مشاركتهم توضح أن شعوب وحكومات 
الدول الشرق أوسطية ترفض )داعش( 
وتسعى إلى تحقيق السالم واألمن الذي 
تستحقه شعوب المنطقة والعالم،حسب 
قوله. وقال إن الحرب المشتركة ضد 
)داعش( ستأخذ وقتها، لكنها ضرورية 
ألمن الواليات المتحدة والشرق األوسط 
والعالم.. وأكد ضرورة تجفيف منابع 
اإلرهاب.. وأضاف: أن اإلرهابيين لن 
يجدوا أي مالذ آمن في العراق وسوريا، 
مشيدا بقوة التحالف ضد مسلحي )داعش(. 

فرنسا تدعم مبادرة املمثل األممي يف ليبيا 
الداعية لفتح حوار وطين

مقتل 4 من أنصار بيت املقدس يف محلة 
مداهمات أمنية جنوب الشيخ زويد

لمبادرة ممثل  أكدت فرنسا دعمها   
ليبيا  في  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
برناردينو ليون، الداعية إلى فتح حوار 
وطني اعتبارا من ٢٩ سبتمبر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية الدولية 
الفرنسية -في بيان أصدرته اليوم الثالثاء- 
أن تلك المبادرة ترمي إلى وقف العنف 
السياسي،  االنتقال  عملية  واستئناف 
مشيرة إلى أن الحل السياسي هو السبيل 
الوحيد لتجاوز األزمة الحالية في ظل 
ليبيا. بها  التي تمر  الصعبة  الظروف 

 قتل 4 من عناصر أنصار بيت المقدس يوم الثالثاء في حملة مداهمات 
أمنية جنوب الشيخ زويد.وقالت مصادر أمنية، إن قوات األمن تعاملت مع 
عناصر تكفيرية بقرية اللفيتات داخل سيارة، حيث تم قصفها بمدفع دبابة 
وبداخلها اثنان من أنصار بيت المقدس وقد تفحمت السيارة تمام. أضافت 
المقدس بقرية  اثنين آخرين من عناصر تنظيم بيت  تم قتل  أنه  المصادر 
الوادي األخضر، وعثر معهما على 3 قنابل يدوية وسالح آلي وآخر رشاش. 

وأضافت الخارجية 
الفرنسية -في بيانها- 
أن تشكيل حكومة 
“نابعة” من انتخابات 
برئاسة  يونيو   ٢٥
عبدهللا الثني يجب 
أن يساهم في نجاح 
الحوار الذي أطلق 
تحت رعاية االمم 
المتحدة، وأن وزير 
الخارجية الفرنسي 

لوران فابيوس سيؤكد دعم فرنسا لليبيا 
وللدور الذي تضطلع به األمم المتحدة 
من خالل الحدث الذي سينظمه االمين 
العام لألمم المتحدة االثنين المقبل.كانت 
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت 
األطراف الليبية إلى جلسة حوار يوم 
٢٩ سبتمبر الجاري في مسعى إلنهاء 

األزمة في البالد. 

احتاد املصريني فى النمسا يشيد بكلمة السيسى 
فى قمة املناخ 

 أشاد االتحاد العام للمصريين فى النمسا 
يوم  السيسى،  الرئيس عبدالفتاح  بكلمة 
إلى  المناخ، مشيرا  قمة  فى  األربعاء، 
الدولى خاصة  ثقل مصر  تعكس  أنها 

فى الشرق األوسط والمنطقة العربية.
وقال بيان لالتحاد فى فيينا إن الرئيس 
السيسى عبر عن رؤية عميقة لمصر 
والمنطقة العربية ألخطار تغير المناخ، 
حيث شدد على أهمية التحرك والتعاون 
الدولى لمواجهة هذه التغيرات وتحقيق 

التنمية المستدامة.
وأشاد االتحاد بتأكيد الرئيس على ضرورة 
التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة 
ضمن أولويات توفير الطاقة، مع التحول 

إلى نمط اقتصادى أكثر حفاظاً على البيئة، مشيرا إلى أهمية دعوة الرئيس للدول المتقدمة والمؤسسات المالية والقطاع 
الخاص لالستثمار فى هذه المشروعات.

أحزاب املعارضة تنتقد غياب هاربر عن قمة املناخ

كندا: الدوالر يرتاجع بعد اإلعالن أن االقتصاد ال يزال حباجة للتحفيز

بونيفيل الكندية تفرض حظر جتول على األطفال ليلة اهلالويني



متياز اً بإ كنُت وال زلُت مجنون
يعت فرصاً نادرة ضَّ

مل احتفظ بجوهرة مثينة واحدة
أرقص دامئاً وراء رساب خفي

وغيمة بيضاء مبعرثة هنا وهناك
يف زرقة سامء صافية
وأترقب زخات املطر

كنُت مشوشاً
الزلُت مرتبكاً

ليقظة أتذكر سنوات وقويف ا يف زمن 
كشجرة متنُح ظاًل طوياًل
لثمُر والزهر للعابرين ا

اً من دون باب ي كنُت ُمضيفاً عرب
وقلبي طفل مثل مطار يستقبُل ويودع

ويوزع قباًل للمسافرين
كنُت وال زلُت سالماً

وأغنيات عاشقني
لليلة  ا تذكرُت 

وجهِك تيبست مخاويف
سكوين وبعُض حنني
كنِت سيدة بغداد 

وهج كتابات صادق األجدي
بلتني أترقبك يف عينني غافيتني ذا

»هضاب عراق«
وسفح جبل شاهق يف كردستان

أتذكر الجواهري وقصيدته 
هضاب العراق وأفتي

يع سهوة لعبته مثل طفل ضَّ
يف زمن الضياع واملوت والكوارث الطبيعية

وزخات الدم كاملاِء
وحاالت الطوارئ القصوى

يف حرب املدن املتشابكة مع بعضها
نتذكر قصائدنا الجميلة والكبرية

»فريوز بغداد«
كنِت أوُل خسائري 

وكنُت أوُل لعبة طفولتِك املحببة
ضاعت بغفلتي وسكوت عقيل

ونشاط جنوين
حني أتذكرك بعد كل هذه السنوات الطويلة

40 سنة رمبا أكرث
لليل ا يزورين وجهِك بعد منتصف 

اً تقياً  نبي
أتواضأ بواهجه املتعايل

لندم ا وأصيل صالة 
ُأدير ظهري أل آدم ثانية

واقتطف تفاحة ندم جديدة

Montréal 26 septembre  20148 أدب و ثقافة

                            فيديو               

T é l . :  ( 5 1 4 ) 6 9 1 - 1 9 2 5

  MASTERS
تصوير الحفالت واألفراح بأسعار مناسبة وخدمة ممتازة

تحويل شرائط الفيديو من وإلى جميع أنظمة
PAL - SECAM - NTSC

مع تحيات أشرف كمال لالستعالم االتصال على الرقم :
)سندباد(

Vidéo

 األسعار: تصوير فيديو مع مونتاج
             تصوير فوتو

 200 دوالر
 200 دوالر

Tel.: (450) 972-1414/ 
(514) 961-0777

العالناتكم يف الرسالة
للراغبين في تعلم العود
دروس عود
احياء مناسبات واحتفاالت خاصة وعامة

في هذا الزمان نصّدق الكذب ونكذب الصدق
هدية بسيطة غير متوقعة أكثر تاثيراً من هدية ثمينة متوقعة 

بعض الرجال ال يخافون األسود ويخافون زوجاتهم 
لوال األشياء القبيحة ما عرفنا قيمة الجمال

وسادتك المريحة دائماً هي ضميرك  
ضحايا الحب أكثر من ضحايا الحروب 

لكي ترى حب اآلخرين لك أنظر في عيونهم
من كلماتي : كفاية يا قلبي ما تصدقش حبيبك تاني .. أصله 
اتغير زي طبيعة أهل زماني .. كنت بحضن قلبه بقلبي واداري 
له  .. كنت بجيب  .. وأبعد عنه كل قسية تحوم حواليه  عليه 
الشوق بإيديا وأقول بهواه .. وافرح عيني بنظرة عينه وأقول 

هللا . 

بقلم : شريف رفعت

طـــوارئ  )قصة ذات نهايتني(

عبـاس حممـود العقـاد .. سرية ومسرية 

يكتبها : رزاق علوان
شاعر وصحفي عراقي

 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  من  بعض  بظهور  عمد  عن  غابت  التي  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

 طبيب شاب يعمل بمستشفى معروف 
بمدينة كبيرة ـ ليس مهم اسم المدينة فقد 
تكون أي من مدن عالمنا الواسع هذاـ  قسم 
الطوارئ دائما مزدحم دائما ملئ بالدراما 
اإلنسانية كأنه تجسيد للمدينة الكبيرة او 
للعالم أجمع، بعد عمله عدة سنوات اكتسب 
مهارة مشهود بها، المهارة هنا ليس طبية 
فقط و لكنها أيضا مهارة في التعامل مع 
المواقف اإلنسانية المختلفة التي يمر بها، 
يحب عمله رغم أنه مرهق، قد يكون ذلك 
ألن عمله يعطيه شعور باألهمية متمثال في 
مساعدته الحيوية لمن يحتاجون للمساعدة، 
الروحانية في  القدرية و  هناك نوع من 
قيامه بعمله ساعدا على تميز أداءه و زادا 

من حبه لما يعمل.
نوبة عمله اليوم بدأت في السادسة مساء 
مفروض تنتهي السادسة صباحا، ليلة عمل 
دمائها،  و  آهاتها  و  بازدحامها  كغيرها 
بعد منتصف الليل بقليل أحضرت عربة 
فتاة صغيرة  اإلسعاف حاله مستعجلة، 
في حوالي التاسعة فاقدة الوعي، أجرى 
فحوصاته األولية،وجد عندها نزيف داخلي 
حاد يحتاج لنقل دم فوري لتعويض الدم 
الذي فقدته، أصدر أوامره للممرضات 
الدم، ذهب لالطمئنان  لنقل  للتحضير 
نقاشا محتدا  آخر فسمع  على مريض 
قادما من جوار فراش الفتاة، كانت هناك 
امرأة تصيح بالممرضات بعصبية، أدرك 
من مجرى النقاش انها أم الفتاة، و أنها 
دم سيتم ألبنتها  نقل  بأن  عندما علمت 
اعترضت و رفضت الموضوع بشدة، 
للحظة لم يفهم األمر حتى أخبرته إحدى 
الممرضات ذات الخبرة الطويلة أن المرأة 
تتبع جماعة دينية ـ و ليس مهم هنا اسم 
أمثالها في  العديد من  فهناك  الجماعة 
عالمنا الواسع هذا ـ و التي تعتقد بحرمة 
نقل الدم حيث يمثل اعتراض على قدر 
اإلنسان، فإذا قدر للمرء أن يموت فهذه 
إرادة هللا و ال يجب محاولة تجنبها و إال 

كان ذلك تحدي لإلرادة اإللهية و الذي 
باهلل، أخبرته ايضا  الشرك  هو نوع من 
ان عبر تاريخ قسم الطوارئ هذا تمر به 
كل بضعة سنوات حالة من هذه الحاالت 

الالمعقولة و التي يجب التعامل معها.
نظر للمرأة متفحصا، تبدو في منتصف 
الثالثينات، شعرها مغطى بغطاء مميز، 
ثوبها طويل يكاد يلمس األرض و أكمامه 
طويلة تصل لكفيها، اقترب منها و شرح 
لها أنه إذا كانت إرادة هللا أن تموت ابنتها 
فستموت حتى لو نـُقل لها الدم، و أن عملية 
نقل الدم نفسها تمثل إرادة هللا، لكن المرأة 
تعاملت مع كالمه كما لو كان بلغة أجنبية ال 
تفهمها، شعر بأنه لن يستطيع التفاهم معها 
فصاح بها طالبا منها الخروج من الغرفة 
و بأن نقل الدم سيتم حيث أنها مسئوليته هو 
أن ينقذ حياة الفتاة، و بأنه سيستدعي شرطة 
المستشفى إذا استمرت في إثارة المشاكل، 
قامت اثنتان من الممرضات بدفع المرأة 
خارج حجرة العالج و هي تصيح و تسب 
و تعلن إنها لو عرفت ان العالج يتطلب 
نقل دم لما وافقت على إحضار ابنتها ثم 
أخذت تردد بعض األدعية و النصوص 
الخاصة بجماعتها الدينية، الحظ أن هناك 
شيئا غريبا في تصرفاتها و طريقة كالمها، 
تبدو كما لو كانت تتصرف و هي مـُـنََوَمة، 
كما لو كان هناك شخص ما يمسك بجهاز 
ريموت يحركها بواسطته، أخرجت المرأة 
و أغلق الباب و تم نقل الدم بنجاح، نظر 
التي تغير لون بشرتها بعد  الفتاة و  إلى 
نقل الدم، خصالت شعرها األسود الطويل 
الناعم تغطي جبهتها، تتنفس ببطء و عمق، 
تبدو كمالك نائم جميل المالمح، هناك جو 
أتدري  بها، ترى  السالم يحيط  عام من 
الذي دار من لحظات حول  بالصراع 
حياتها؟ و كيف يا ترى سيكون مستقبلها 
أم كهذه؟ هل ستكون هي أيضا بعد  مع 

عدة سنوات نسخة من أمها؟ 
طلب من الممرضة أن تزود الفتاة ببعض 

المحاليل المقوية من خالل شرايين ذراعها 
ثم غادر الحجرة، في الخارج وجد المرأة 
مازالت منفعلة، هناك رجلين معها، يبدو 
ان أحدهما زوجها بينما اآلخر أكبر حجما 
و يحيط نفسه بهالة من األهمية،  الرجالن 
لباسهما مـُميز و يغطيان  ملتحيان و 
الثالثة حوله، يشتكون  التف  رأسيهما، 
بأنه  اتهمه الشخص الضخم  يلومون،  و 
يتدخل فيما ال يعنيه، شـَعر بالمضايقة و 
بأنه هناك صراع يفرض عليه، ليس من 
طبيعته أن يدخل في معارك، ما يسعى 
الوظيفي على  أداء واجبه  إليه فقط هو 
أكمل وجه، حاول أن يتناقش مع الشخص 
الضخم و لكن مثلما حدث مع المرأة من 
قبل لم يتمكن من الوصول لعقله، قال له 

بحده و وضوح: 
ـ واجبي أن أنقذ حياة هذه الفتاة و لن يتم 
ذلك إال بنقل الدم، لو أنك تعترض على 
عملية نقل الدم نتيجة ألي معتقدات لديك 
فأنت تعرض حياة الفتاة للخطر، تعرضها 
للموت، و هذا ببساطة و صراحة جريمة 

و ضد القانون.
أجاب الرجل بصوت عميق جهوري 

مسرحي:
ـ ال قانون يعلو على إرادة هللا.

الفتاة موافقا،  والد  الرجل اآلخر  أومأ 
أخذ يفكر هل هناك جدوى من محاولة 
إقناعهم أم من المفروض أن يبعدهم عن 
الحجرة التي ترقد فيها الفتاة و لو اضطر 

الستدعاء أفراد أمن المستشفى؟
بهدوء من  انسحبت  قد  األم  أن  الحظ 
الفتاة و  باب غرفة  فتحت  ثم  جانبهم 

اندفعت للداخل. 
النهاية األولى:

أذهلته المفاجأة، اندفع ألقرب تليفون، طلب 
داخل  إلى  توجه  المستشفى،  أمن  أفراد 
الحجرة، شاهد المرأة تطبق بيديها على 
أنها  تردد  العنف و  بمنتهى  ابنتها  عنق 
ستنفذ إرادة هللا و تتمتم ببعض التراتيل 

الغير مفهومة له، اندفع نحو المرأة حاول 
الرجلين أن يحوال بينه و بين األم و التي 
تركت عنق جثة الفتاة الهامدة و هي ما 
زالت تردد تراتيلها و تسير بعيدا عن 

الفراش كأنها مـُنـََومـَة.
جس نبض الفتاة، تأكد له موتها، إنهار على 
مقعد بجوار الفراش، رغم تعرضه خالل 
سنوات عمله كطبيب في الطوارئ لكثير 
من المواقف الصعبة إال أن هذا الموقف 
قد حطمه، ال يدري إذا كان سيستطيع بعد 
ذلك مواصلة عمله كطبيب، بل مواصلة 

حياته كإنسان سـَـوْي.
النهاية األخرى:

أذهلته المفاجأة، لكنه لم يضيع الوقت، اندفع 
نحو المرأة التي قبضت بيديها على عنق 
ابنتها النائمة تحاول خنقها، حاول الرجالن 
منعه لكنه أزاحهما جانبا بقوة و شراسة، 
ضرب األم على مؤخرة رأسها، ترنحت 
الفراش ووقف حائال  أبعدها عن  قليال، 
بينها و بين مريضته، حاولت االقتراب 
مرة أخرى و من ورائها الرجالن، خطف 
الحامل المعدني المعلقة به حافظة المحلول 
الفتاة، لوح بقاعدته  المتصل بشريان 
الحديدية الثقيلة في وجوههم، صاح بهم 
غاضبا مهددا أنه سيحطم رأس من يقترب 
من الفتاة، و أمام الجمع الذي التف حولهم 
صاح مرة اخرى أن معتقداتهم و طريقة 
فهمهم لعقيدتهم خطأ و أنه لن يسمح لهذا 

الخطأ أن يضيع حياة ابنتهم.
للحظة يعيدون  الرجالن  توقفت األم و 
حساباتهم، لم يقرروا بعد ما الخطوة التالية، 
أما هو فقد شعر بالقوة و أنه مستعد أن 
يبقى حامال سالحه بيديه حاميا للفتاة إلى 

ما ال نهاية.
و تفضل بقبول فائق االحترام

ابن أختك: ماجد"  
وضعت مفتاح شقته في جيبي و أعدت 
الخطاب بين صفحات رواية الطريق و 

غادرت المطار.

تقارير: فيسبوك سيفرض رسوما شهرية على مستخدميه
 نشرت مواقع عدة تقريراً مفاده أن 
شركة” فيسبوك “ قررت فرض رسوم 
شهرية على مستخدمي الموقع بمقدار 
1 نوفمبر  من  2.99 دوالر، اعتباراً 
.وبحسب التقرير، فإن رئيس الفيسبوك” 
مارك زوكيربيرج” قد أعلن عن ذلك 
خالل مؤتمر صحفي، موضحاً أن هذه 
الخطوة تأتي في سياق الحفاظ على زيادة 
إيرادات الشركة. حسبما ذكرت روسيا 
الناطق باسم  أن  اليوم وجاء فيه أيضاً 

شركة “فيسبوك” “بول هورنر” أوضح 
سبب قرار فرض الرسوم خالل مقابلة 
على قناة “سي إن إن” بأنه نتيجة “عدم 
وصول إيرادات الشركة إلى المستوى 
المطلوب من خالل اإلعالنات”.وقد 
جاء التقرير بداية على موقع “ناشيونال 
ريبورت” وتناقلته مواقع عدة دون أي 
تدقيق.ومن المعروف أن شركة فيسبوك 
بمليارات  تحقق عائدات سنوية تقدر 
الدوالرات سنويًا )7.8 مليار دوالر 

لعام 2013(، وتعد من الشركات الرائدة 
المقابلة  أن  المتحدة. كما  الواليات  في 
المزعومة على قناة “سي إن إن” مع 
لم  المتحدث باسم الشركة، ببساطة، 

تحدث.ومن المعروف أيضاً عن موقع 
“ناشيونال ريبورت” بأنه مصدر دائم 

للشائعات، والتقارير الملفقة. 

يقولــون
ذل ه����و  ب����ل  س���ق���م  ال���ي���ت���م 

ثورة تحت  دمعة  أغروقت  ولو 

ومذلة الرضوخ  سيق  إذا  اليتم 

مستبدة الناس  إليه  ونظرت 

ظ����ّن����وه ل����أس����واق س��ل��ع��ة

محترقاً اليتم  من  القاه  فمن 

ب��ك��ت م��ع��ه وع��ل��ي��ه ال��ح��م��ائ��م

ن�����ار ت��ق��ل��ب��ه��ا ال���م���واج���ع

ب���ات ي��ن��زف ع��ل��ى وس��ادت��ه

ف��ي��ن��ط��وي ج��ف��ن��ه  ي��غ��م��ض  ال 

يتم وال  حروب  تكن  لم  لو  حبذا 

وعروقها ال��وردة  ماتت  ف��إن 

النهر يجلل  إذ  الحياة  وجسر 

وان��ه��ار دم���ر  إذا  وج��س��ره��ا 

القلوب يحفر  ال��زم��ان  دخ��ل 

واألزهار الجذوع  عاشت  فإن 

ولو طال عليه الليل وعّز النهار

دار عتبة  وال  دهر  لها  يشفع  ال 

قضى عليه الدهر وحطمته األقدار

والتجار الصقور  به  وتحكمت 

ف���ب���اع���وه م����ن ج�����ار ل��ج��ار

األسعار خصمه  وال��دي��ن  على 

ف��ب��ك��ى م��ع��ه��ا م��ن ال��ي��ت��م ن��ار

واألس��رار الهموم  معها  تصب 

ال���دم���ع وال��س��ه��اد واألف���ك���ار

األن��وار يعرف  ال  ليل  عّب  في 

الكفار تحاكي  ال��ورود  ونحلة 

واخ��ت��ف��ت ج��ذوع��ه��ا واألث���ار

األحجار وترسب  مجراه  يبقى 

ش���رد ال��ن��ه��ر ل���واد ب��ال ق��رار

وصغار ك��ب��اراً  الجمر  بإصبع 

الديار وعمرت  األوطان  عاشت 

وحاروا تيتموا  وأطفالنا  زمن  يا  تقول  فماذا 
ساروا والكل  خلت  أصحابها  من  والبيوت 

جاروا الحداد  بزفت  سواحلنا  وتكللت 
استعاروا ليلها  سواد  من  أحزانها  أسودها 

فتداروا مواسمها  ليقتطفوا  جاءوا 
تفنى عن عدو وال جوار ال  أسالك  وراء 

تفاحة ندم 
جـديدة

 عباس محمود العقاد )أسوان, -1889القاهرة, 
أديب و مفكر و صحفي و شاعر   )1964
النواب  مصري. وعضو سابق في مجلس 
المصري . لم يتوقف إنتاجه األدبي رغم ما مر 
به من ظروف قاسية؛ حيث كان يكتب المقاالت 
ويرسلها إلى مجلة فصول، كما كان يترجم لها 

بعض الموضوعات.
اشتهر بمعاركه األدبية والفكرية مع الشاعر أحمد 
شوقي والدكتور طه حسين والدكتور زكي مبارك 
والدكتور  الرافعي  واألديب مصطفى صادق 
العراقي مصطفى جواد والدكتورة عائشة عبد 
الرحمن )بنت الشاطئ(، كما اختلف مع زميل 
مدرسته الشعرية الشاعر عبد الرحمن شكري 
بعنوان  المازني  تأليفه مع  كتاب من  وأصدر 
الديوان هاجم فيه أمير الشعراء أحمد شوقي.

حياته
 1306 )29 شوال  في  أسوان  في  العقاد  ولد 
هـ - 28 يونيو 1889(، ألم من أصول كردية

اقتصرت دراسته على المرحلة االبتدائية فقط؛ 
لعدم توافر المدارس الحديثة في محافظة أسوان، 
أسرته  أن موارد  كما  ولد ونشأ هناك،  حيث 
المحدودة لم تتمكن من إرساله إلى القاهرة كما 
العقاد فقط على ذكائه  يفعل األعيان. واعتمد 
الحاد وصبره على التعلم والمعرفة حتى أصبح 
صاحب ثقافة موسوعية ال تضاهى أبًدا، ليس 
بالعلوم العربية فقط وإنما العلوم الغربية أيًضا؛ 
حيث أتقن اللغة اإلنجليزية من مخالطته للسياح 
المتوافدين على محافظتي األقصر وأسوان، مما 
مكنه من القراءة واإلطالع على الثقافات البعيدة. 
وكما كان إصرار العقاد مصدر نبوغه، فإن هذا 
اإلصرار كان سبًبا لشقائه أيًضا، فبعدما جاء 
يد  بالصحافة وتتلمذ على  القاهرة وعمل  إلى 
المفكر والشاعر األستاذ الدكتور محمد حسين 
الدين من جامعة  كلية أصول  محمد، خريج 
القاهرة. أسس بالتعاون مع إبراهيم المازني و 
عبد الرحمن شكري “مدرسة الديوان”، وكانت 
الشعر  في  التجديد  أنصار  المدرسة من  هذه 
والخروج به عن القالب التقليدي العتيق. عمل 

العقاد بمصنع للحرير في مدينة دمياط، وعمل 
بالسكك الحديدية ألنه لم ينل من التعليم حظاً 
وافراً حيث حصل على الشهادة االبتدائية فقط، 
بالقراءة في  نفسه كان مولعا  الوقت  لكنه في 
مختلف المجاالت، وقد أنفق معظم نقوده على 
بمحافظة  كتابي  بعمل  والتحق  الكتب،  شراء 

قنا، ثم نقل إلى محافظة الشرقية.
توفي العقاد في 26 شوال 1383 هـ - 12 مارس 

1964 ولم يتزوج أبدا.
وظائف الحكومة

العقاد بوظائف كثيرة في  اشتغل 
التلغراف و  المديريات ومصلحة 
مصلحة سكة الحديد و ديوان األوقاف 
بعد واحدة  استقال منها واحدة  و 
ويذكر تجربة من “مهازلها ومآسيها” 
التكلفات  بقسم  نعمل  كنا  فيقول: » 
أيام  الزراعية  الملكيات  تدوين  أي 
فك الزمام، وليس أكثر في هذه األيام 
من العقود الواردة من المحاكم ومن 
بإنجاز  للموظف  األقاليم فال طاقة 
العمل مرة واحدة فضال عن إنجازه 
مرتين وأقرر.. نعم أقرر، وأقولها 
اآلن وأنا أضحك كما يضحك القارئ 

وهو يتصفحها.. أقرر عددا من العقود أنجزه 
كل يوم وال أزيد عليه ولو تراكمت األوراق 
العقود عقد  كالتالل ومن هذه  المكتب  على 
باشا  الشمسي  إنه كان ألمين  تماما..  أذكره 
والد السيد علي باشا الشمسي الوزير السابق 
بانتظار  أشهر وهو  المعروف، مضت عليه 
لنفسي. وجاء  الذي قررته  الموعد  التنفيذ في 
الباشا يسأل عنه فرأيته ألول مرة، ورأيته ال 
يغضب وال يلوم حين تبينت له األعذار التي 

استوجبت ذلك القرار «.
ولما كتب أن “االستخدام رق القرن العشرين” 
كان على أهبة االستعفاء منها لالشتغال بالصحافة، 
يقول: » ومن السوابق التي أغتبط بها وأحمد 
أول موظف  أرجح  فيما  أنني كنت  هللا عليها 
استقال من وظيفة حكومية بمحض  مصري 

الوظيفة  يوم كانت االستقالة من  اختياره، 
واالنتحار في طبقة واحدة من الغرابة وخطل 
الرأي عند األكثرين، بل ربما كانت حوادث 
وليس  االنتحار...  أندر من حوادث  االستقالة 
في الوظيفة الحكومية لذاتها معابة على أحد، 
بل هي واجب يؤديه من يستطيع، ولكنها إذا 
كانت باب المستقبل الوحيد أمام الشاب المتعلم 
فهذه هي المعابة على المجتمع بأسره، وتزداد 

ــ كما كانت  الوظيفة  المعابة حين تكون  هذه 
للموظف  فيه  آليا ال نصيب  ــ عمال  يومئذ 
الصغير والكبير غير الطاعة وقبول التسخير، 
وأما المسخر المطاع فهو الحاكم األجنبي الذي 
يستولي على أداة الحكم كلها، وال يدع فيها ألبناء 
البالد عمال إال كعمل المسامير في تلك األداة «.
فعمل بمصلحة  الروتيني،  العمل  العقاد  مل 
فاتجه  فيها كسابقتها،  يعمر  لم  ولكنه  البرق، 
بثقافته وسعة  بالصحافة مستعينا  العمل  إلى 
في  فريد وجدي  فاشترك مع محمد  إطالعه، 
الدستور، وكان إصدار هذه  إصدار صحيفة 
العقاد بسعد  يتعرف  لكي  الصحيفة فرصة 
الصحيفة  بمبادئه. وتوقفت  زغلول ويؤمن 
بعد فترة، وهو ماجعل العقاد يبحث عن عمل 
يقتات منه، فاضطر إلى إعطاء بعض الدروس 

ليحصل على قوت يومه
مثل  في  الحكومية  الوظيفة  نفوري من  إن   «
ذلك العهد الذي يقدسها كان من السوابق التي 
أغتبط بها وأحمد هللا عليها.. فال أنسى حتى اليوم 
أنني تلقيت خبر قبولي في الوظيفة األولى التي 
أكرهتني الظروف على طلبها كأنني أتلقى خبر 
إذ كنت  والعبودية..  األسر  أو  بالسجن  الحكم 
القرن  الموظف رقيق  بأن  اإليمان  أؤمن كل 

العشرين «.
العمل بالسياسة

بالصحافة، صار  ان عمل  بعد 
المدافعين عن حقوق  من كبار 
الحرية واالستقالل،  الوطن في 
فدخل في معارك حامية مع القصر 
الملكي، مما أدى إلى ذيع صيته 
النواب.  بمجلس  واُْنتخب عضًوا 
تسعة  لمدة  ذلك  بعد  العقاد سُجن 
العيب  بتهمة   1930 أشهر عام 
أراد  فحينما  الملكية؛  الذات  في 
إسقاط عبارتين من  فؤاد  الملك 
الدستور، تنص إحداهما على أن 
األمة مصدر السلطات، واألخرى 
أن الوزارة مسئولة أمام البرلمان، 
ارتفع صوت العقاد من تحت قبة البرلمان على 
رؤوس األشهاد من أعضائه قائاًل: »إن األمة 
على استعداد ألن تسحق أكبر رأس في البالد 
يخون الدستور وال يصونه«. وفي موقف آخر 

أشد وطأًة من األول.
وقف األديب الكبير موقًفا معادًيا للنازية خالل 
الحرب العالمية الثانية، حتى إن أبواق الدعاية 
النازية وضعت اسمه بين المطلوبين للعقاب، وما 
إن اقترب جنود إرفين روميل من أرض مصر 
النازي  الزعيم  العقاد من عقاب  حتى تخوف 
أدولف هتلر، وهرب سريًعا إلى السودان عام 
1943 ولم يعد إال بعد انتهاء الحرب بخسارة 

دول المحور.
فكر العقاد

كان العقاد ذا ثقافة واسعة، إذ عرف عنه انه 

التاريخ  يقرأ في  فكان  المعرفة.  موسوعي 
النفس وعلم  اإلنساني والفلسفة واألدب وعلم 
االجتماع، بدأ حياته الكتابية بالشعر والنقد، ثم 
كتبه  في  دافع  والدين.  الفلسفه  ذلك  زاد على 
عن اإلسالم وعن اإليمان فلسفيا وعلميا ككتاب 
هللا وكتاب حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه، 
والوجودية  الشيوعية  الحرية ضد  ودافع عن 
والفوضوية)مذهب سياسي(. كتب عن المرأة 
كتابا عميقا فلسفيا اسمه هذه الشجرة، يعرض 
فيه المرأة من حيث الغريزة والطبيعة وعرض 

فيه نظريته في الجمال.
العقاد ان الجمال هو الحرية، فاإلنسان  يقول 
عندما ينظر إلى شيء قبيح تنقبض نفسه وينكبح 
خاطره ولكنه اذا رأى شيئا جميال تنشرح نفسه 
الحرية،  فالجمال هو  اذن  ويطرد خاطره، 
والصوت الجميل هو الذي يخرج بسالسه من 
آسنا  فيها، والماء يكون  ينحاش  الحنجره وال 
اذا جرى وتحرك يصبح صافيا عذبا.  لكنه 
والجسم الجميل هو الجسم الذي يتحرك حرا فال 
تشعر ان عضوا منه قد نما على اآلخر، وكأن 
الجسد. وللعقاد  بذاتها في هذا  قائمة  أعضاءه 
إسهامات في اللغة العربية إذ كان عضوا في 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة واصدر كتبا يدافع 
فيها عن اللغة العربية ككتابه الفريد من نوعه 

اللغة الشاعره.
معاركُه األدبية

في حياة العقاد معارك أدبية َجَعلْتُه نهَم القراءة 
والكتابة، منها: معاركه مع الرافعي وموضوعها 
فكرة إعجاز القرآن، واللغة بين اإلنسان والحيوان، 
ومع طه حسين حول فلسفة أبي العالء المعري 
ورجعته، ومع الشاعر جميل صدقي الزهاوي 
في قضية الشاعر بين الملكة الفلسفية العلمية 
والملكة الشعرية، ومع محمود أمين العالم وعبد 
العظيم أنيس في قضية وحدة القصيدة العضوية 
ووحدتها الموضوعية ومعارك أخرى جمعها 
عامر العقاد في كتابه: »معارك العقاد األدبية«.

والبقية في العدد القادم 

وزير اآلثار: افتتاح متحف كوم 
أوشيم 21 ديسمرب 

 أعلن الدكتور ممدوح 
الدماطى، وزير اآلثار، 
افتتاح متحف كوم أوشيم 
األثرى بطريق )القاهرة 
الفيوم( الصحراوى،  ـ 
يوم 21 ديسمبر المقبل، 
خالل احتفاالت محافظة 
الفيوم بالحدث السنوى، 
لتعامد الشمس على قدس 
األقداس بقصر قارون. 
أمس  الوزير  وتفقد   

المفتوح،  آثار كوم أوشيم، والمتحف  بدأها بمتحف  بالفيوم،  األماكن األثرية 
العال، مدير عام  الفيوم، وأحمد عبد  الدكتور حازم عطية هللا، محافظ  يرافقه 

اآلثار بالمحافظة.
ومن المقرر أن يكمل الوزير جولته فى المحافظة بزيارة مدينة ماضى األثرية 

وقصر قارون.
نتيجة هبوط بعض   2006 أُغلق منذ عام  آثار كوم أوشيم،  ذكر أن متحف 
األعمدة، وأجريت الترميمات الالزمة للمتحف وكان من المقرر تحويله 
لمتحف كبير تحت عنوان )بورتريه الفيوم(، لكن توقفت األعمال نتيجة 
نقص االعتمادات. يضم المتحف أكثر من 1000 قطعة أثرية تمثل العصور 
العصر اإلسالمى، وكان معروضاً منها  التاريخ حتى  قبل  كافة منذ ما 

بالمتحف نحو 400 قطعة.

شـعاع

فريد زمكحل
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     بقلم : ماريان فهيم

بقلم : ميشال رزق هللا

يا ليتكم تدركون 

)ن( نصارى 
داعش

 قال مسؤول كبير في البيت االبيض 
الواليات  إن  الثالثاء  يوم  للصحفيين 
سوريا  في  ضربات  نفذت  المتحدة 
لتعطيل تخطيط جماعة خراسان التابعة 
وشيكة  هجمات  لتنفيذ  القاعدة  لتنظيم 
ضد أهداف امريكية أو اوروبية. وقال 
بن رودس نائب مستشار األمن القومي 
بالبيت االبيض “نتتبع منذ بعض الوقت 
الواليات  في  لتنفيذ هجمات  مؤامرات 
اوروبا.”وأضاف رودس  أو  المتحدة 
الى  اوباما  مع  المسافرين  للصحفيين 
اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة 
في نيويورك “نعتقد أن التخطيط لهجوم 
كان وشيكا وانه كانت لديهم خطط لتنفيذ 

هجمات خارج سوريا.” 

 استقبل رئيس مجلس النواب 
الثالثاء  يوم  نبيه بري  اللبناني 
أحمد  العربي  البرلمان  رئيس 
من  وفد  رأس  على  الجروان 
مناقشة  البرلمان، حيث جرى 
التطورات الراهنة ودور البرلمان 
العربية  القضايا  تجاه  العربي 
المطروحة وفي مقدمها القضية 
الفلسطينية. وقال رئيس البرلمان 
إننا نقف مع  اللقاء  بعد  العربي 
كل الشعب اللبناني من شماله إلى 
جنوبه، ونقف أيضا إلى جانب 
لحل  اللبنانية  المسلحة  القوات 
أزمة األسرى المختطفين في يد 

اإلرهاب الغادر الذي يحمل ثقافة غريبة ليست من هذا 
الشعب العربي بمسلميه ومسيحييه. وأكد حرص البرلمان 
العربي على ان يكون موجودا في لبنان الذي هو في قلب 
كل عربي من المشرق العربي الى المغرب العربي لما 
له من حضور على الساحتين العربية والدولية. وأضاف: 
حببنا أن تنعقد اللجان الفرعية للبرلمان في بيروت، وقد 
بحثنا مع السيد نبيه بري في الكثير من أوجه التعاون، 
واتفقنا على كثير من القضايا وخصوصا توحيد الكلمة 

في المحافل الدولية في ما يخص القضية األساسية للعالم 
العربي وهي القضية الفلسطينية. وتابع: أطلعنا بري على 
المهمات التي قام بها البرلمان العربي أخيرا في جنيف 
وفي بعض المحافل والمؤسسات الدولية ونقل رسالة 
الشارع العربي فيما يخص العدوان الصهيوني الغادر 
على أطفال غزة وفلسطين ونسائهما وشيوخهما.. وقال 
التعاون والتدريب  التنسيق مع بري في شأن  “جرى 

للبرلمان العربي ومجلس النواب اللبناني.

 رحبت أكبر جماعة 
سياسية كردية في سوريا 
بالضربات التي تقودها 
المتحدة ضد  الواليات 
متشددي الدولة اإلسالمية 
يوم  وقالت  البالد  في 
الثالثاء إنها تريد تنسيق 
جهود التصدي للتنظيم.

وقال صالح مسلم زعيم 
حزب االتحاد الديمقراطي 

في بيان “نتطلع إلى التنسيق مع التحالف 
)المناهض للدولة اإلسالمية( في مواجهة 
اإلرهاب الذي يهدد كل القيم اإلنسانية 
في الشرق األوسط.”وأضاف أن بلدة 
سوريا  شمال  في  الكردية  كوباني 

الدولة  تهديد  تحت  واقعة  زالت  ما 
متشددي  وكانت هجمات  اإلسالمية. 
التنظيم في الريف المحيط بالبلدة أدت 
إلى نزوح عشرات اآلالف من األكراد 

عبر الحدود إلى تركيا.
 انتقد الرئيس األفغاني المنتهية واليته 
حامد كرزاي يوم الثالثاء حرب الواليات 
المتحدة على اإلرهاب فى أفغانستان، 
خالل اجتماعه مع وزراء فى الحكومة 
األفغانية لتوديعهم .كما وجه كرزاى - 
فى كلمته التي نقلتها وكالة أنباء “كاما” 
األفغانية فى نشرتها باإلنجليزية – انتقادا 
المخابرات  وبخاصة  أيضا  لباكستان 
العسكرية الباكستانية لتدخلها فى سياسة 
أفغانستان، وشدد على أن سيادة االستقرار 
والسالم فى أفغانستان فى أيدي كل من 
الواليات المتحدة وباكستان .وتابع “أن 
باكستان لطالما ناضلت من أجل السيطرة 
الخارجية الفغانستان”.  السياسة  على 
وحذر أيضا من أن الحكومة األفغانية 

لن تسمح بفعل ذلك..مضيفا أن الواليات المتحدة ال تهتم 
سوى بمصلحتها فى أفغانستان، وأنها غير حريصة على 
إرساء السالم واالستقرار فى البالد .وأشار إلى أنه على 
الرغم من أن أفغانستان أصبحت ضحية الحروب الخارجية 
، إال أنها تحرص على عالقاتها الودية واالستراتيجية مع 

يقوم كال  أن  المتحدة شريطة  باكستان والواليات  كل من 
البلدين بالوفاء بالتزاماتهما .كما ألقى باللوم على األجانب 
في التصاعد األخير للعنف فى البالد، وقال ان ثمة ارتفاعا 
حادا في هجمات المتمردين منذ بدأ العملية االنتخابية، وتعهد 
األفغانية  الحكومة  التعاون مع  بمواصلة  نفسه  الوقت  فى 

الجديدة والمرشح الذى سيتم تنصيبه رئيسا للبالد .

البيت األبيض: مجاعة »خراسان« خططت 
هلجمات وشيكة ضد أمريكا أو أوروبا  

رئيس الربملان العربي: نقف مع اجليش اللبناني يف 
قضية أسرى احملتجزين لدى اإلرهابيني 

أكراد سوريا يريدون التنسيق مع 
أمريكا بشأن قتال الدولة اإلسالمية

»كرزاى« ينتقد الواليات املتحدة على حربها على اإلرهاب بأفغانستان

اإلمارات تؤكد مشاركة قواتها اجلوية يف اهلجمات 
على الدولة اإلسالمية

أورخان: ارتفاع حرارة كوكب األرض تزيد »كورونا« و »إيبوال« 
تعقيدا وتنشر سرطانات اجللد

لهيئة  السابق  المدير  أورخان،  الدكتور مصطفى  أكد    
المصل واللقاح والمركز اإلقليمي لإلنفلونزا، التابع لمنظمة 
الصحة العالمية، أن ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض - 
الذي ناقشه قمة المناخ بـ”نيويورك”  ساهم بشكل كبير في 
ارتفاع نسب اإلصابة بسرطانات الجلد، كما يزيد من تعقيد 
الفيروسات الصدرية بما فيها “كورونا” و”إيبوال”.وأشار 
إلى، أن الدول األفريقية الواقعة تحت تأثير دوائر العرض 
ذات درجات الحرارة المرتفعة؛ ترتفع فيها نسب اإلصابة 
الفيروس مقارنة  تعقيد  الخطيرة، ويزداد  الفيروسات  بهذه 
باألماكن ذات الحرارة الطبيعية.وأوضح “أورخان” - في 
تصريحات له أن انبعاث الغازات السامة من عوادم السيارات، 
ومن المصانع التي ال تستخدم فالتر لتنقية الغازات المنبعثة 
منها، إلى جانب غازات الفريون المنبعثة من اجهزة التكييف 
والتبريد، كلها تسهم في تضخم ظاهرة االحتباس الحراري 
التي يؤثر بشكل أساسي فى جلد اإلنسان وجهازه التنفسي.

وأضاف، أنه يتوقع أن تتزايد نسب اإلصابة بأمراض ضغط 
الدم والقلب؛ نظرا لتأثير درجات الحرارة العالية على الدورة 
الدموية بجسم اإلنسان، وكذلك قد يشهد كوكب األرض تزايدا 

أن  الحراري لألطفال.وأكد “اورخان”،  التشنج  في حمى 
االحتباس الحراري يمتد تأثيره أيضا على البيئة والنباتات، 
وال تتوقف تأثيراتها عند حدود اإلنسان فقط. وكان الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، قد ألقى كلمة المجموعة العربية، 

أمام قمة التغيرات المناخية بنيويورك، التي تعد هي القمة 
األكبر عالميا، المخصصة لبحث التغيرات المناخية، وأثرها 

على العالم وسبل التصدى لها. 

خطة داعش واإلخـوان إلفسـاد موسـم احلج 

رئيس جلنة مصرية 
أمريكية: السلطات 

األمريكية وافقت على 
إعفاء املتربعني لـ »حتيا 

مصر« من الضرائب 

 حذرت قيادات إخوانية منشقة عن جماعة اإلخوان 
اإلرهابية من استغالل التنظيم الدولي لإلخوان موسم 
الحج هذا العام للتحريض ضد السعودية ومصر وعدد 
آخر من الدول العربية اإلسالمية، وإمكانية التعاون 
المشترك بين عناصر اإلخوان وعناصر داعش في 
توزيع منشورات تحريضية على الحجاج، وعقد لقاءات 
أثناء أداء مراسم وشعائر الحج في األماكن المقدسة.

وأكد أحمد علي الباحث في شؤون الحركات اإلسالمية، 
أن تنظيم داعش وبعد تشكيل تحالف دولي عربي ضده 
الحج،  المسلمين خالل موسم  سوف يخطط إلثارة 
وأن هذه الحرب هي حرب على اإلسالم والمسلمين، 
وليست حرباً على اإلرهاب، وأن عناصر جماعة 
اإلخوان سوف تنضم إلى هذه الدعوات انتقاماً من 
موقف السعودية وقرارها باعتبار جماعة اإلخوان 

تنظيماً إرهابياً.
وذكر سامح عيد أحد شباب اإلخوان السابقين والمنشق 
عن الجماعة، أن التنظيم الدولي لإلخوان يخطط للدفع 
بعناصره من الدول اإلسالمية وليس من الدول العربية، 
لعلمه بتشديد اإلجراءات األمنية على الحجاج القادمين 
من دول مصر وسوريا والعراق وليبيا واليمن وتونس 
واألردن وغيرها، من باقي الدول العربية كمحاولة 

للتمويه على سلطات األمن السعودية.
في الوقت نفسه، حذر وزير األوقاف الدكتور محمد 

مختار جمعة الحجاج المصريين من رفع أية شعارات 
سياسية خالل أداء مناسك الحج، وترحيل من يخالف 
الحياة،  الحج مدى  إلى مصر وحرمانه من  فوراً 
السعودية  السلطات  الحج وتعليمات  بقدسية  التزاماً 

وعدم إفساد موسم الحج لباقي الحجاج.
وتجهز جماعة اإلخوان وتحالفها، إلى فعاليات جديدة 
بالتزامن مع العشر األوائل من شهر ذى الحجة ووقفة 
المناسبة  الجماعة الستغالل  عرفات، حيث تسعى 
الشوارع،  فى  مظاهرات  تنظيم  أجل  من  الدينية 
وعمل مسيرات مفاجئة فى بعض الميادين، بجانب 
الحج، وصوال  موسم  رابعة خالل  رفع عالمات 
إلى الدعوة للتظاهر فى الميادين الحيوية من خالل 
انطالق مسيرات من المساجد تزامنا مع وقفة عيد 

األضحى المبارك. 
وقالت مصادر داخل التحالف الداعم لإلخوان، فى 
تصريحات صحفية إن التحالف سيدعو نهاية األسبوع 
الجارى إلى فعاليات جديدة تبدأ من يوم الجمعة وتنتهى 
بوقفة عرفات، مشيرة إلى أن قيادات التحالف تدرس 
اآلن الميادين التى سوف تتوجه إليها أنصار التحالف 

خالل وقفة العيد. 
أثرت  االنسحابات األخيرة  أن  المصادر  وأضافت 
بشكل كبير على الفعاليات التى يدعو لها التحالف، 
إال أنه يسعى لضم فئات جديدة، موضحة أن أنصار 

الحج  موسم  فى  اإلخوان 
سيقومون بطبع منشورات 
عليها عالمات رابعة بجانب 
أيام  بيديهم خالل  التلويح 
الحج بعالمات رابعة العدوية 
لتوصيل رسالة للعالم بأنهم 

موجودين فى كل مكان. 
الدين  الدكتور سعد  وقال 
بن  مركز  مدير  إبراهيم 
خلدون للدراسات اإلنمائية، 
فى تصريحات صحفية إن 

جماعة اإلخوان ستطالب أنصارها برفع شعارات 
رابعة العدوية خالل وقفة عرفات فى محاولة منهم 

الستغالل الشعائر الدينية لخدمة أهدافهم. 
وأضاف إبراهيم، أنه على الجميع التوقع بأن اإلخوان 
لن يتركوا أى مناسبة سواء دينية أو وطنية الستغاللها 
رفع  أو  الشوارع،  فى  للمظاهرات  الدعوات  فى 
المكرم، مطالبا  بمكة  الحج  رابعة خالل  عالمات 
لمثل  اآلن  األمنية من  ترتيباتها  تأخذ  بأن  الداخلية 
هذه الفعاليات. وأشار إلى أن أى فصيل يسعى إلى 
الوصول إلى السلطة من جديد يقوم باستغالل كافة 
المناسبات واألعياد لتحقيق غرضه، ويحث أنصاره 
على التحرك نحو تحقيق هذا الهدف، حتى إذا كان 

هذا التحرك يضر بالوطن.
فى شئون  الخبير  الزعفرانى  قال خالد  من جانبه 
المنشقة عن  القيادات  وأحد  اإلسالمية،  الحركات 
الجماعة، إن اإلخوان بدأوا بالفعل من اآلن لتجهيز 
مظاهرات خالل وقفة عرفة وعيد األضحى المبارك 
لتكرار ما فعلته العام الماضى من مظاهرات، مستبعدا 
أن تصل جماعة اإلخوان إلى أى من الميادين الكبرى 

بالقاهرة والجيزة. 
تستغل  اإلخوان سوف  أن  إلى  الزعفرانى  وأشار 
الجمعة فى وقفة عرفة فى حشد أنصارها فى  يوم 
الشوارع، بجانب محاولة استغالل أنصارها فى الحج 
برفع شعارات رابعة وغيرها من الشعارات التى تعبر 

عن أهداف اإلخوان. 

اللجنة  رئيس  رياض،  ماجد  أكد   
المصرية األمريكية للتحرك السياسي، 
أن الحكومة األمريكية وافقت على إنشاء 
“تحيا مصر”؛  باسم  خيرية  جمعية 
لتلقي تبرعات المصريين المقيمين في 
أمريكا.وقال رياض - في حوار لـه: إنه 
سيتم إجراء خصم ضريبي على دخل 
المصريين من جانب مصلحة الضرائب 
االمريكية في حال التبرع.وأشار إلى، 
أنه اتخذ هذه الخطوة بصفته مستشارا 
قانونيا لكبرى المؤسسات االمريكية، 
بناء على طلب المهندس ابراهيم محلب، 
دفع  يتم  أنه  الوزراء، مضيفا  رئيس 
بامريكا  المتواجدين  لالخوان  اموال 
للتظاهر ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي 
خالل تواجده في نبويورك، ولكن سيتم 

التصدى لكل هذه المحاوالت. 

صدق أو ال تصدق...

سليم خليل

 جاء  علي بابا  من الصني إىل سوق األسهم
  الدولية -وول سرتيت- يف نيو - يورك

ليجتذب املستثمرين من  كل أحناء العامل

  إسم مالك شركة علي بابا - جاك  
ما  - أو - ما يون - . ولد في الصين 
  . أيلول ١٩٦٤  ١ سبتمبر/  بتاريخ 
اللغة  إتقان  منذ مطلع شبابه  قرر  
اإلنكليزية وكان عليه أن ينتقل على 
دراجة عادية  مدة ٤٥  دقيقة  ليصل  
إلى  فندق حيث يستطيع  تبادل الحديث 
مع سياح باللغة اإلنكليزية  كما كان 
يعرض مرافقة السياح  مجانا كدليل 
مرافقتهم   فرصة   له  لتتاح  سياحي 

وتبادل الحديث معهم . 
بالرغم من رسوبه مرتين في إمتحانات  
من حضور  تمكن  الجامعة  دخول 
دروس في دار المعلمين وتخرج عام 
١٩٨٨ كاستاذ  في اللغة اإلنكليزية ؛ 
وخالل الدراسة أنتخب رئيسا  لجمعية 
الطالب ثم أصبح  محاضرا في اللغة 
اإلنكليزية  في معهد التجارة العالمية 

في جامعة دايانزي في الصين.
في مطلع  التسعينات  ومع  بدء إنتشار 
األنترنيت  بدأ عمله وبمساعدة أصدقاء 
في الواليات المتحدة في بناء - ويب 

سايت - لشركات في الصين.
عام ١٩٩٥  أسس  أول دليل تجاري 
الصين  وفي عامي  إيليكتروني في 
١٩٩٨- ١٩٩٩ تسلم منصب رئيس 
ومدير شركة  معلومات إيليكترونية 
عالمية في وزارة التجارة الخارجية 

الصينية .
عام  ١٩٩٩  أسس شركة عالقات 
تبادل تجاري  يتعامل بواسطتها اآلن 
٧٩ مليون متعامل من ٢٤  بلدا في  
تشرين ثاني / نوفمبر الماضي. وصل  
حجم التبادل التجاري إلى  تريليون - 
ياون - )٦ ياون = دوالر(  فتجاوز 
بحجم األعمال هذا مبيعات  شركتي 
Amazon & E.Bayعندما  قرر 

تسمية  شركته  - علي بابا -  طرح  
المطاعم   في  كثيرين  السؤال  على 
وعلى الطريق العام  :  ماذا  تعرف 

عن  علي بابا  ؟  
كان الجواب من الجميع  واضحا : 
أربعين  مغامر ورئيس عصابة من 
قناعته بعظمة اإلسم  فاكتملت  رجال 
؛ وخوفا  من  أن  يستعمل  أحد  إسم- 
علي ماما- أو - ماما علي-  سجل  هذا  
اإلسم  أيضا إلحد  فروع شركته  !!!
عام ٢00٤ أعتبر  بين أعظم عشرة 
تجار لذلك العام. عام ٢00٥ أنتخب 
كرائد عالمي في التجارة وأعتبر  بين 

أعظم ٢٥
آسيا. عام ٢00٩    في  أعمال  رجل 
كَرمته  مجلة - تايم -  وأدخلته بين 
أعظم ١00  رجل من أصحاب النفوذ 
اإلقتصادي في العالم . يعتبر  - جاك  
ما - اليوم  أحد كبار مالكي شركات 
التعامل التجاري اإليليكتروني في العالم .
منذ إعالن  دخول  شركة  علي بابا  
بتاريخ  ١٩أيلول/ سبتمبر الحالي إلى 
- في  سوق أسهم  - وول  ستريت 
نيويورك إرتفعت  قيمة السهم الواحد 
من  ٣٨  دوالرا  تدريجيا ساعة بعد 
مئة  إلى  السعر  ساعة  حتى وصل 
التهافت  بعد   . الواحد  للسهم  دوالر 
على الشراء  إستقر السعر على المئة 
دوالر ثم تراجع قليال في اليوم التالي .
يوم  إفتتاح السوق  في ١٩ أيلول / 
سبتمبر كان جاك ما  حاضرا ساعة 
اإلفتتاح وقرع جرس  ومعه ثمانية من 
كبار المتعاملين  مع شركة -على بابا 
-.أذيع  خبر  دخول الشركة إلى  سوق  
اإلذاعات  كافة   وول ستريت على 
والمحطات  التلفزيونية  وكان  المعلقون  
يعلنون  أخبار  نشأة  جاك ما وأنه  

بدأ العمل بشركته  بقرض مصرفي  
ستين ألف دوالر عام ١٩٩٩ بسعر 
مئة دوالر للسهم الواحد قدرت قيمة 
شركة علي بابا  بـ  ٢٣٢ ميليار دوالر  
 ٢0٢ Face Book وتجاوز بذلك قيمة

ميليار و Amazon ١٥٣ ميليار .
تحتل  اآلن  شركة - علي بابا-  ٨0 
المبيعات  في الصين  عبر  ٪  من 
األنترنت ودخلت الشركة  سوق  روسيا 
والبرازيل والهند  من أوسع األبواب  
نتيجة  التعاون التجاري  بين  الخمس 
دول     B.R.I.C.S، الصين- روسيا- 
البرازيل- الهند  وجنوب أفريقيا ؛  كما  
َيتوقع  بعد تسجيل  الشركة  في سوق 
أسهم نيويورك  أن تستحوذ الشركة 
على قطاع كبير من  تجارة  األنترنت 

في شمال أميركا .
إنتشر التبادل التجاري  وعقد الصفقات 
عبر األنترنيت  بشكل  سريع في العالم  
تجني  وتواجدت شركات عمالقة  
يوميا  الصفقات  لماليين   عموالت 
، وهذا ينعكس سلبيا  على صاالت  
عرض البضائع  الهائلة  في األسواق  
وعلى عدد الموظفين  العاملين في هذه 
األسواق  آلنه أصبح باإلمكان  دراسة 
ومشاهدة  على الصفحة  اإلليكترونية  
لكل  شركة كافة  موجوداتها؛  والشراء  
دون الذهاب  إلى األسواق  وخاصة  
إذا عرضت  الشركة  أسعار مخفضة  
لقاء  إستعمال  األنترنت .  مقابل هذه 
التسهيالت الهائلة  يتوقع خبراء األسواق  
التجارية  أن  يتناقص استعمال  البطاقات 
المصرفية اإلئتمانية  - فيزا -   لسهولة  
التعامل التجاري عبر األنترنت  الذي 
الشركات  الثالث  تسيطر علية اآلن 
      Amazon  -  E.Bay   Ali Baba

Condo 1 300.00 pc , de coin 6ieme 
étage   avec une vue panoramique . 
Salon , salle à manger , 2 chambres 
à coucher,  2 salles de bain , garage 
intérieur . 
Près du metro Montmorency, sur la 
rue Émile Martineau   
Prix demandé:  1300 $/mois.
 
Contact number:   514 659 5666

C o n d o  à  l o u e r
o u  a  v e n d r e

شقة لاليجار باالدوات الكهربائية لمدة طويلة 

 ذكرت وكالة أنباء اإلمارات “وام” 
يوم الثالثاء أن القوات الجوية اإلماراتية 
مواقع  استهدفت  شاركت في ضربات 
لتنظيم الدولة اإلسالمية مساء اإلثنين.
الخارجية  وزارة  عن  الوكالة  ونقلت 
العملية  إن  بيان  في  قولها  اإلماراتية 
“جرت بالتنسيق مع القوات المشاركة 
في  داعش”  الدولية ضد  الجهود  في 
الدولة  لتنظيم  القديم  االسم  إلى  إشارة 
اإلسالمية وهو تنظيم الدولة االسالمية 

في العراق والشام. 

-1 مؤسفة ومحزنة تلك الحملة األعالمية التي اطلقها مسيحيون وبعض 
ارتكابات عصابات  بوجه  فيها حرف)ن(  ورفعوا  مسيحية  مؤسسات 
داعش التكفيرية...أقل ما يقال عنها أنها حملة عشوائية تدل عن جهل 
أعمى مطبّق لمطلقيها وكأنهم تبنّوا وأكدوا “نصرانيّتهم”التي ألصقتها 
بدعة  احياء  في  أيضا وساهموا معها )عمدا؟(  الجهل  بقّوة  بهم  داعش 
“النصرانية /األبيونية”الزائفة التي انقرضت منذ القرن الرابع الميالدي 
وتشتّت أتباعها األ قلة قليلة قصدت الجزيرة العربية!! ...قد تكون الحملة 
مسيّسة أو غبيّة وقد ال تكون، ولكن من الواضح،أن الحملة، برفعها لواء 
الدفاع عما يسّمى “النصرانية” يكون قد سقط مطلقوها في فخ التسمية 
المنحرفة التي أطلقتها عصابات داعش على فئة لم يعد لها وجود على 
الكرة األرضية منذ 14 قرن -أي النصرانية )النصارى( - التي كانت 
منذ نشأتها )القرن األول الميالدي( مرفوضة تماما من المسيحية ومنبوذة 

من اليهودية )التي خرجت منها.(
ألوهية  خوارج..أنكرت  يهود  من  فئة  هم  النصارى)النصرانية(   2-
المسيح معتبرة اياه كباقي الرجال، وأنكرت صلبه وقيامته وقالت بأنه 
”شبّيه له” زاعمة أن الروح القدس هبط على المسيح عند العماد وهو 
طفل وتخلّى عنه عند الصلب!!. ..حّرمت لحم الخنزير وأوصت بالختان 
للخالص!!..لم تعترف بدعة النصرانية باألنجيل ...ذابت “النصرانية كليا 
مع ظهور األسالم في الجزيرة العربية وهي التي ذكرها وعناها القرآن 
تبقى وتستمر.. ..وهي  المسيح  السيد  بمجيء  بدأت  فقد  المسيحية  ..أما 
وعلى مدى التاريخ، ما زال يطلق على أتباع السيدالمسيح :المسيحيون..

وال تسمية معتمدة أخرى.
-3 االضطهادات التي مورست في الماضي وتمنينا عدم تكرارها! ما 
زالت تمارس بطرق غير مبّررة على االطالق وال تبّشر بخير قريب 
على المسيحيين في الشرق ..هم يدفعون الفواتير الباهظة التي قد تكون 
فئة  ترتكبها  التي  الوحشية  األعمال  ..من خالل  ايمانهم  احيانا ضريبة 
قليلة من خوارج ظالمية تكفيرية اثرنشوء طفرتهم الضالة التي ستكون 
عابرة ألنها ال تمثّل األ نفسها وهي مرفوضة من غالبية بيئتها ..مثلما 
يدفعون ثمن تصرفات بعض المسؤولين في بيئتهم نتيجة األرتهانات أو 
انعدام الرؤيا في التعاطي مع األحداث.... بالمحّصلة النهائية، فان حتمية 
التاريخ تقول : ال حياة السالم داعش ..وال حياة لـ”نصارى” داعش ... 
وال مستقبل للدولة الدينية ... لما تعود أجراس المشرق عما قريب، ترى 

لمن تقرع؟!.. هي تقرع لي ولك دون شك.

 مفكرة الذاكرة

»داعش« تفتتح دار سينما 
باملوصل لعرض عمليات 

ذبح الرهائن 

 قال موقع إذاعة “صوت روسيا” أن مسلحي “داعش” بمدينة الموصل افتتحوا دارا 
للسينما في الهواء الطلق يعرضون فيها مقاطع فيديو إلعدام المحتجزين.وتابع الموقع 
أنه تمت إقامة الشاشة الضخمة في أحد أحياء المدينة منذ األسبوع الماضي. وحضر 
األفالم  أي  منهم  دون معرفة  األطفال  مع  األزواج واألسر  العديد من  األول  العرض 
ستعرض، لكن السكان صدموا بعد رؤيتهم للقطات األولى من العرض، حيث يتم قطع 
أحد  لرأي  ديفيد هاينز.ووفقا  البريطاني  المواطن  قتل  تم عرض عملية  الرؤوس. كما 
الموصل  لتخويف سكان  الخطوة  هذه  لمثل  لجأوا  متطرفي “داعش”  فإن  المشاهدين 

وعرض عمليات التنظيم.

 هل تعلمون انكم انتهيتم ومات معكم 
شعاركم "رابعة " واسدل الستارعن 

الدول التي تأويكم !
هل تتذكرون وعده بان مصر ستكون 
''قد الدنيا''الذي تحقق خالل قمة المناخ 

في نيويورك ! 
هل فهمتم ان ٣0 ثورة وليس انقالب 
وان السيسي هو الرئيس المنتخب !

هل ادركتم انكم ستعودون الى الجحور 
وانكم محظورون من العالم اجمع ! 

هل تبينتم ان لمصر رئيس قوي يشرفها 
وال يمت بصلة للقرد والقراداتي !

الخارج  المصريين  في  هل شاهدتم 
الى  نيويورك  ميادين  يحولون  وهم 

ميدان التحرير!   
المصريين على  تعليقات  قراتم  هل 
كلمة السيسي :" الرئيس الذي يستحق 
ان يكون بحق شخصية القرن بامتياز 
"،" ويشرف كل شباب مصر ان نعيش 
في زمن انت فيه رئيسنا"، كلمة بطل 
.. مصر استعادت ثقتها فى نفسها"،" 

الحمد هلل على نعمة السيسى"!
لن تخضع  انه  الى  واعون  انتم  هل 
النه  السيسى  المشير  يحكمها  دوله 
المصريين  و  مصر  كرامة  يعتبر 

من كرامته !
هل رايتم معنا االسد الذي رفع رأس 
يمتلك  انه  للعالم  واكد  المصريين 

الي  بمصر  للعبور  االدوات  جميع 
منطقة االمان!

هل اصغيتم الى كلمته التي عبرت عن 
قوة إرادة المصريين وصمودهم أمام 

كل التحديات والمؤامراّت!
هل تابعتم كم استغل رئيسنا الفرصة 
ليقوم بحملة عالقات دولية ودبلوماسية 
واقتصادية تحديداً بلقاءه برؤساء مجالس 
األمريكية  الشركات  كبرى  إدارات 
والمستثمرين المصريين في امريكا !
 The“ إعالنات انتباهكم  لفتت  هل 
ملئت شوارع  التي   ”new Egypt

نيويورك!
هل سمعتم كلمة تحيا مصر التي هزت 

مقر االمم المتحدة !
هل تسرب اليكم خبر مطالبة اوباما لقاء 
الرئيس وجلوسه معه هو و بان كي 
مون على نفس الطاولة لتناول الغذاء !
هل ستغضب اذا قلت انه االقدر بال 
بشكل جيد  تقديم مصر  منافس على 

وصحيح للعالم كقوي إقليمية!
هل ستستفز اذا قلت انه يستحق االختيار 
"اخترناه اخترناه وعلى حياتنا استئمناه..
حمل تقيل وهموم جيل حايه واجيال 

جايه وراه اخترناه اخترناه "!
جميع هذه التساؤالت لالخوان ومؤيديهم 
والمتعاطفين معهم في مصر وخارجها 

.. و ياليتكم تدركون .



اتقان لغات أجنبية ال يؤثر يف 
مستوى الذكاء

ساعة من األعمال املنزلية يوميا تقلل 
اإلصابة بقصور القلب

7 أطعمة ختلصِك من قشرة الشعر

»املوز« يقلل خطر 
إصابة النساء بالسكتة 

التوت يعزز فعالية عالج السرطان

 كشفت دراسة سويدية حديثة أن ممارسة 
المعتدلة لساعة يوميا  التمارين الرياضية 
مثل إنجاز األعمال المنزلية ومشاركة 
األطفال فى ألعابهم البدنية، تحد من خطر 
اإلصابة بمرض قصور القلب بنسبة ٪46.
وأوضح الباحثون بجامعة »أوبساال« 
السويدية فى دراستهم التى نشرت في 
مجلة »الدورة الدموية« الصادرة عن 
جمعية القلب األميركية، أن المستويات 
المنخفضة جدا من النشاط البدني يمكن أن 
تعطي تأثيرات إيجابية، إذ قد تقلل من خطر 

اإلصابة بقصور القلب.
وقد حدد القائمون على الدراسة بعض أنواع التمارين الرياضية المعتدلة، مثل إنجاز األعمال المنزلية، والمشاركة النشطة في 

األلعاب الرياضية مع األطفال والمشي السريع.
ووجد الباحثون أن األشخاص الذين كانوا أكثر نشاطا بدنيا انخفضت لديهم احتماالت اإلصابة بقصور في القلب، إذ إن الذين 
مارسوا التمارين الرياضية المعتدلة لساعة يوميا أو مارسوا تمارين رياضية شاقة لنصف ساعة يوميا، انخفضت لديهم مخاطر 

فشل القلب بنسبة ٪46.
وتشير الدراسة إلى أن إدراج التمارين المعتدلة في الروتين اليومي قد يكون مهمة بسيطة، لكنها بالغة األثر ويمكن أن يكون لها 

فوائد طويلة األمد على كل من الفرد والمجتمع.
ويحدث فشل القلب عندما يصبح غير قادر على ضخ ما يكفي من الدم واألكسجين إلى أنحاء الجسم لدعم األجهزة األخرى. وتقول 
مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها فى أميركا إن نحو نصف األشخاص الذين يصابون بفشل القلب يموتون في غضون 

خمس سنوات من تشخيص المرض.

الليمون على  الليمون: يساعد   – 1
محاربة قشرة الرأس، الحتوائه على 
فيتامين B6 والزنك، كل ما عليك فعله 
هو ُصنع عجينة من دقيق الحمص 
الرائب والماء وتوزيعها على  واللبن 
فروة الرأس، وتركها لمدة نصف 

ساعة ثم الشطف.
2- الزنجبيل: البعض يعانون من 
قشرة الرأس بسبب سوء الهضم، 
والزنجبيل من أقدم التوابل في العالم 
المستخدمة في تحسين عملية الهضم، 

وعلى هذا، فإن الزنجبيل ُيعالج القشرة بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا.
3- الثوم: يحتوي الثوم على نسبة عالية من األليسين، المركب المضاد للفطريات والذي ُيساعد في التخلص من قشرة الرأس

4- بذور دوار الشمس: هذه البذور غنية بالعديد من المواد الغذائية األساسية، حيث تساعد في السيطرة على إنتاج الزيوت من فروة 
الرأس، كما أنها مصدر كبير لفيتامين B6 والزنك، كما ُيمكنها تحسين عملية الهضم وتحفيز التمثيل الغذائي، وبالتالي السيطرة 

على قشرة الرأس.
5- جنين القمح: أحد البذور المنسية تماماً ولكنها ممتازة لمعالجة قشرة الرأس، يمكن إضافة جنين القمح لمخفوق الحليب أو مع الخبز 

أو إلى حبوب اإلفطار، جنين القمح غني بمجموعة فيتامين B والزنك التي تساعد على طرد القشرة تماماً.
6- التفاح: يساعد بشكِل كبير في التخلص من قشرة الرأس، ولكن يحتاج إلى بعض الوقت، يمكن تناوله بشكل عادي أو شربه 

كعصير.
الزنك والبوتاسيوم والحديد، باإلضافة إلى  المعادن مثل  فيتامينات B6 وA وC وE وبعض  الموز على  الموز: يحتوي   – 7

األحماض األمينية ومضادات األكسدة، وجميعها مفيدة لعالج قشرة الرأس.

 حاول فريق علمي إثبات أن الذين يتقنون لغات أجنبية، هم أكثر ذكاء من الذين يتقنون لغة واحدة 
فقط.جاءت نتائج هذا االختبار، معاكسة تماما لتوقعات العلماء، هذه النتائج فندت االسطورة القائلة 
بأن الذين يتقنون لغات أجنبية حادي الذكاء. وبينت نتائج هذا االختبار، أن معرفة واتقان لغات اجنبية 
عديدة ال يؤثر في مستوى الذكاء.ومع ذلك، يقول العلماء، هناك فائدة من تعلم اللغات األجنبية، حيث 
يساعد هذا على تحسين الذاكرة وفي تسوية سريعة للمشاكل باستخدام وسائل االعالم. إضافة الى هذا 

يحافظ الذين يتقنون لغات أجنبية عديدة على صفاء ذهني.

 وجدت دراسة طبية 
حديثة أن ثمار التوت البري 
تساعد في تدعيم وتعزيز 
السرطان  نتائج عالج 
التقليدي وتعطي المريض 
فرصة أكبر للشفاء من 
هذا المرض. يقول العلماء 
البري يمكن أن  التوت  إن 
إلى جنب مع  يعمل جنباً 
األدوية التقليدية لقتل مزيد 
من الخاليا السرطانية، 
وذلك بعد تجارب تضمنت 

استخدام مستخلص التوت مع أدوية العالج الكيميائي التقليدي. وأظهرت النتائج أن هذا العالج يساعد 
على قتل الخاليا السرطانية بأعداد أكبر، مقارنة مع نتيجة األدوية الطبية وحدها. ويعتقد الباحثون أن 
أحد المركبات الغذائية الدقيقة الموجودة بشكل طبيعي في النباتات يمكن استخدامها على نطاق أوسع 
مع عالجات السرطان األخرى المعروفة. كما ان هذا النوع من التوت البري المتواجد في أميركا 
الشمالية غني بالفيتامينات ومضادات األكسدة، بما في ذلك أنواع مختلفة من مادة البوليفينول التي يعتقد 
أنها تزيل المخلفات الضارة بنشاط الخلية العادية. وقال هنري سكوكروفت، الباحث من جمعية أبحاث 
السرطان في بريطانيا انه »من المبكر جداً القول إن المواد الكيميائية المخبرية الصغيرة المستخرجة 
من التوت البري لديها أي تأثير على سرطان البنكرياس«. لكنه أضاف ان هذا التقدم الهام يمكن أن 
يقود إلى عالجات جديدة باستخدام البوليفنيول الموجود في الشاي األخضر وحبوب الصويا والعنب 

والفول السوداني والكركم لعالج سرطانات أخرى.

 كشفت دراسة علمية حديثة، أن تناول الموز يمكن أن يقلل من 
انقطاع الطمث  النساء، بعد  الدماغية لدى  بالسكتات  خطر اإلصابة 

بنسبة 25٪، حيث إنه من أكثر األطعمة الغنية بالبوتاسيوم.
الدراسة سيلفيا سمولر، من كلية  الرئيسية على  وأشارت المشرفة 
ألبرت أينشتاين للطب فى نيويورك، أن النتائج تشير إلى أن النساء 
بالبوتاسيوم، مضيفة  الغنية  بحاجة إلى تناول المزيد من األطعمة 
أنه البوتاسيوم ال يتوفر بنسب عالية فى الوجبات السريعة، وبعض 
األطعمة التى تحتوى على البوتاسيوم تشمل البطاطا البيضاء والحلوة 

والموز والفاصوليا البيضاء.

النباتات يف مكان العمل تزيد 
نسبة تركيز املوظفني

استخدام »اللهاية« يعوق 
التواصل بني األبوين والطفل

هز الرضيع رمبا يصيب دماغه 
بتلف جسيم

عالمات تشري أن طفلك ينمو 
منوًا سليمًا

اللجوء لتخويف األطفال يسبب هلم 
الذعر الليلى والكوابيس

العالقة الطيبة مع 
اجلريان تنقذك من املوت 

ُمزيل العرق.. قد يؤدي إىل سرطان 
الثدي والزهامير

الوقوف على القدمني حيارب 
الشيخوخة

 أكدت دراسة حديثة 
على أهمية تزيين مكان 
العمل بالنباتات إذ يؤدي 
إنتاجية  ذلك إلى زيادة 

العاملين في المكتب.
وتبين في نتائج الدراسة 
العاملين في مكاتب  أن 
فيها نباتات خضراء 
تكون نسبة التركيز 
ويزيد  أعلى،  لديهم 
إنتاجهم بنسبة ٪15، 

فوجود النباتات الخضراء يجعل الموظفين أكثر انخراًطاً في العمل.
فهذه النباتات تقوم بامتصاص الغبار والملوثات من الجو، وتضيف جواً من المتعة على المكتب، 
ويكمن الحصول على نتائج مشابهة عن طريق تعديل نظام اإلضاءة في المكتب، أو تزيين المكاتب 

بالصور وتلطيف الجو بروائح عطرة.
العمل يساعدهم على اإلبداع وزيادة  أثناء  الموظفين قيلولة نوم  وفي دراسات سابقة تبين أن أخذ 
معدالت إنتاجهم، كما أن تخصيص وقت للنشاط الرياضي في العمل قد يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية، 

كما أن للضحك دور كبير في زيادة القدرة على اإلنتاج في العمل.

 كشفت دراسة أمريكية 
الطفل  أن إعطاء  حديثة، 
)مصاصة(  أو  لهاية 
مع  يتداخل  أن  يمكن 
قدرة األبوين على تفسير 
سعادة أو حزن الطفل 
بشكل سليم، وبالتالى 

االستجابة له.
على  القائمون  وقال 
جامعة  من  الدراسة 
ويسكونسن ماديسون، إن 

هذه النتائج تحمل أهمية كبيرة ألن ردود فعل البالغين يشاهدها األطفال وتساعدهم فى اكتساب فهم 
من الناحية العاطفية وعلى التطور العقلى أيضا.

وأوضح الباحثون، وفقا لصحيفة »ديلى ميل« البريطانية، أن نتائج الدراسة تشير إلى أن اآلباء 
بين  االرتباط  بعملية  يلحقوا األذى  أن  يمكن  أطفالهم  لتهدئة  اللهايات  الذين يستخدمون  واألمهات 
األبوين والطفل، من خالل التعتيم على المشاعر الحقيقية التى تظهر على وجه الطفل بسبب اللهاية.
وأشاروا إلى أن هذا األمر يعنى أن البالغين قد يجدون التفاعل مع األطفال أقل متعة، وال يتحمسون 

له بشكل كبير عند استخدام اللهاية.

 حّذرت »الجمعية األلمانية لجراحات األطفال« اآلباء من هز الرضيع بغرض تهدئته وإيقاف 
صراخه، إذ قد يؤدي ذلك إلى تلف جسيم في الجسم والدماغ.

وأوضحت الجمعية أّن عضالت الطفل الرضيع تكون ضعيفة للغاية، وبالتالي يتعّذر عليها الحفاظ 
على ثبات واستقرار الرأس التي تكون كبيرة وثقيلة نسبياً، لذا تتأرجح الرأس عند هز الطفل جيئًة 
للغاية، بداخل  الذي يكون حساساً  المخ  بشكل خارج عن السيطرة، وخالل ذلك، يصطدم  وذهاباً 

الجمجمة، فيصاب الطفل بما يعرف بـ »متالزمة الطفل المرتج«.
وتشكل هذه المتالزمة خطراً داهماً على الطفل، فهي تؤدي إلى إصابات بالغة في أنسجة الدماغ 

ونزيف داخلي، ما قد يؤدي إلى تلفيات مستديمة، وفي أسوأ األحوال قد يصل األمر إلى الوفاة.

1- يهدأ الرضيع مع 
لمسِتك أو سماع صوِتك 
الشهرى  القياس   -2
والطول:من  للوزن 
يستطيع تحديد ما إذا كان 
وزن وطول الرضيع 
طبيب  هو  مناسبين 

األطفال فقط.
3- »عيناه تتابعان شيئاً 
أو شخصاً ما« فى بداية 

األمر 
األصوات  ُتلفت   -4

إنتباهه
5- مالحظة األلوان واألنماط والحركة:ال تتطور رؤية الرضيع بالكامل إلى بعد ال6 أشهر األولى 

من حياته.
وهنا ُيمكنك إمتاعه - وسراً إعطاء نفسك الفرصة للذهاب إلى الحمام أو عمل مكالمة تليفونية سريعة 
6-  بواحدة من أكثر األلعاب الالفتة للرّضع فى الشهور األولى من حياهم وهى »لحاف األلعاب« 
حيت يرقد رضيعك على لحاف طرى ُمثبت بزواياه أقواس يتدلّى منها ألعاب مختلفة بأحجام وألوان 

عديدة، وأيضاً بأصوات ومالمس مختلفة.

 أشارت العديد 
الدراسات  من 
إلى أن التعرض 
للتخويف فى مرحلة 
الطفولة يمكن أن 
يزيد من مخاطر 
واالكتئاب  القلق 
الصحة  وقضايا 

العقلى .
حيث أكدت دراسة 
جديدة أن األطفال 

المعرضون للتخويف والذين تتراوح أعمارهم بين 8 و10 هم أكثر عرضة لتجربة الذعر الليلى أو 
الكوابيس فى سن الـ 12، ونشرت نتائجها مؤخرا فى مجلة طب األطفال.

قال البروفيسور ديتر واك والدكتور تانيا ليريا من جامعة وارويك البريطانية »إن التخويف يمكن 
أن يكون مؤلم جداً لدى األطفال ويصبحون ضحايا، حيث يأتى بعواقب طويلة األجل على الصحة 

االجتماعية«.
كما أضافت الدراسة أن البلطجة لها تأثير شديد على صحة األطفال على المدى الطويلووفقا للباحثين 
الشديد  الليلى ونوبات الخوف  النوم والكوابيس والذعر  أثناء  قد وجدت دراسات سابقة أن المشى 

والصراخ والتقلب أثناء النوم يمكن أن يكون سببها اإلجهاد والصدمات النفسية أو سوء المعاملة.

 أوضحت الدراسة التى أجراها فريق من الباحثين األمريكيين على 
الجيران وحسن معاشرتهم  الطيبة مع  العالقات  أن  5 آالف شخص، 
والتزاور بين الجيران بعضها مع بعض تقلل من خطورة الوفاة بأزمة 
قلبية. وأضافت الدراسة ان يجب المداومة على معاشرة الجيران وتنظيم 
نشاطات مختلفة مع آخر واحد ينضم لإلقامة فى الحى الذى تقيم فيه، 

فالعالقات الطيبة مع أقرب الناس وهم الجيران مفيدة للصحة.

10

بامكاننا التعلم أثناء النوم

 حذرت المنظمة األلمانية لحماية الطبيعة )BUND( من استخدام ُمزيالت العرق المحتوية على 
أمالح األلومنيوم؛ حيث ُيشتبه في أنها ُتزيد من فرص اإلصابة بسرطان الثدي والزهايمر، وإن كانت 
األدلة العلمية على هذا التأثير الضار ال تزال غير كافية.لذا توصي المنظمة األلمانية بإلقاء نظرة 
فاحصة على محتويات عبوة مزيل العرق عند الشراء، واالبتعاد عن المنتجات المحتوية على مادة 

»كلوروهيدرات األلومنيوم« ، والتي ُتستخدم في الكثير من ُمضادات التعرق.
وينبغي عدم استخدام هذه المزيالت بعد حالقة شعر اإلبط بصفة خاصة؛ حيث يمكن أن تتوغل 
كمية كبيرة نسبياً من أمالح األلومنيوم إلى داخل الجسم عبر اإلصابات الصغيرة بالجلد الناشئة أثناء 

الحالقة.

 خلص فريق من الباحثين السويديين إلى أن الوقوف لفترات طويلة ربما يكون أكثر أهمية وإفادة 
من ممارسة التمرينات الرياضية فيما يتعلق بإطالة عمر األشخاص. وأظهرت النتائج البحثية، التي 
تم نشرها في المجلة الطبية البريطانية، أن قضاء وقت أقل على األريكة يرتبط بقوة بإطالة عمر 
التيلوميرات، الموجودة في نهاية الكروموسومات داخل الخاليا، وهي عبارة عن وحدات تخزين 

الحمض النووي في الجسم.
البروفيسور ماي-ليس هيلينيوس، من مستشفى جامعة كارولينسكا في  وقالت في هذا السياق 
ستوكهولم، إن الوقوف لفترة طويلة ربما يكون أكثر أهمية من التمرينات الرياضية، مضيفًة » وقد 
خلصنا إلى أن تقليل ساعات الجلوس أمر أكثر أهمية من زيادة الوقت المخصص للتمرينات بالنسبة 

لألفراد المسنين المعرضين للخطر«.

العلماء ان   اكتشف 
المعلومات  عملية فرز 
في  آلياً  وتحليلها 
الدماغ تستمر خالل 
النوم. وقال الباحثون 
ان اكتشافهم قد يفسر 
السبب في استيقاظ 
أشخاص على صوت 
يبقون  لكنهم  المنبه 
نياماً ال يوقظهم صوت 
الرعد الذي ال يقل قوة. 
ويعني هذا ان الدماغ ما 

زال واعياً ويقوم بتحليل المعلومات من محيطه اثناء النوم. 
وقال الدكتور سيد كويدر من معهد الدراسات العليا في باريس ان الباحثين في المعهد اظهروا ان المخ 
النائم قد يكون أكثر نشاطاً بكثير مما ُيعتقد.  وأضاف الدكتور كويدر ان اجزاء من الدماغ تستطيع 
حين نكون نائمين ان تحلل بصورة طبيعية ما يدور في محيطنا وتطبق الخطة المناسبة للتعاطي معه.  
ونقلت صحيفة الديلي الغراف عن الدكتور كويدر ان هذا يفسر بعض الخبرات اليومية مثل تحسس 
د لساعة المنبه بالمقارنة مع اصوات عالية بالقدر نفسه  اسمنا اثناء النوم أو تحسس الصوت المحدَّ
لكنها ال تهمنا وتستند الدراسة التي أُجريت بالتعاون مع جامعة كامبردج في بريطانيا الى أبحاث سابقة 
اظهرت ان تحليل الكالم وغير ذلك من المهمات المعقدة يمكن ان ُتنجز ليس من دون وعي لما نتلقاه 

فحسب بل من دون وعي بتلقيه اصال. 
ويرى الدكتور كويدر ان مثل هذا التحليل الالواعي ال يتحدد بدرجة تعقيد المهمة بل بما إذا كان 
باالمكان اجراء التحليل آلياً أو ال.وتشير نتائج البحث الى ان أي مهمة تصبح تلقائية يمكن االستمرار 

في أدائها اثناء النوم ولكن المهمات التي ال تصبح تلقائية يتوقف اداؤها حين يتغلب النوم.

النساء   أكدت دراسة بريطانية حديثة أن 
المتعلمات والحاصالت على درجة أكاديمية، 
أقل عرضة لإلصابة بارتفاع الكوليسترول 
الضار في الدم وما يرافقه من جلطات دموية، 
من النساء اللواتي حصلن على مستوى تعليم 

متدن.
وذكرت الدراسة التي أجريت في جامعة 
كامبريدج، وجود ارتباط بين المستوى 
الكوليسترول  التعليمي من جهة، وبين نسبة 
الضار في الدم والذي يدعى »إل دي إل« من 
جهة أخرى لدى النساء، أكثر منه لدى الرجال 
الذين يعتمد مستوى الكوليسترول لديهم، على 

ممارسة التمارين الرياضية.
كما بينت الدراسة أن مستويات الكوليسترول المفيدة والضارة على حد سواء، أعلى عند النساء 
مما هي عليه عند الرجال الذين تختلف لديهم نسبة الكوليسترول بحسب األعمال واألنشطة البدنية 

التي يمارسوها بشكل يومي.

 توصلت دراسة طبية إلى »أن 
تناول 100 جرام من المانجو 
يوميا، يعمل على خفض نسبة 

السكر فى الدم بين البدناء«.
ووفقا للبحوث، االستهالك المنتظم 
البالغين يعانون  الفاكهة قبل  من 
من السمنة المفرطة قد يخفض 
مستويات السكر فى الدم، وال يؤثر 

سلبا على وزن الجسم.
وقال لوكاس أدرالين، أستاذ فى قسم العلوم الغذائية فى كلية العلوم اإلنسانية بوالية »أوكالهوما« 
األمريكية، »إن نتائجنا تشير إلى أن االستهالك اليومى لنصف ثمرة مانجو طازجة بواقع حوالى 100 

جرام، قد يساعد فى خفض نسبة السكر فى الدم بين األشخاص، الذين يعانون من البدانة المفرطة.
يحتوى المانجو على العديد من المركبات الحيوية النشطة، بما فى ذلك مادة »مانجنفرين« مانع 
للتأكسد، تساهم فى اآلثار المفيدة من المانجو، خاصة فيما يتعلق بنسبة الجلوكوز فى الدم، باإلضافة 

إلى احتواء المانجو على األلياف، التى تساعد على خفض إمتصاص الجلوكوز فى مجرى الدم .

املرأة املتعلمة أقل تعرضاً 
للجلطات الدموية

100 جرام ماجنو يوميا ختفض 
نسبة السكر فى دم البدناء

أزياء أوسكار 
دي ال رنتا 

لربيع/صيف 
2015
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نادي احترام المشاهد:

  الناقدة أحالم األسيوطي

 وافقت الفنانة غادة عادل على المشاركة 
في مسلسل “ذهاب وعودة” لتجسد دور 
البطولة النسائية أمام النجم أحمد السقا 
في المسلسل المتنظر عرضه خالل شهر 

رمضان 2015.
مسلسل “ذهاب وعودة”من بطولة أحمد 
السقا وغادة عادل، ومن تأليف عصام 
يوسف وإخراج أحمد شفيق ومن إنتاج 

صادق صباح.
جدير بالذكر أن النجمة غادة عادل كانت 
قد اعتذرت مؤخراً عن تصوير الجزء 
الثاني من المسلسل التاريخى “سرايا 

عابدين”.

وفاة الفنان يوسف عيد بأزمة قلبية 
مفاجئة 

حييى الفخرانى: حرصت على متصري 
»دهشة«على شاشة التليفزيون قبل شيخوختى 

اجلزيرة 2 يف عيد األضحى املقبل

درة: الفتاة حرة يف مالبسها وأتعرض للتحرش لكين ال أسكت

فنانو مصر: املوت خيطف خالد صاحل.. وأحلى 
أدواره مل تأتى بعد 

غادة عادل جتسد دور 
البطولة النسائية 

أمام السقا يف 
»ذهاب وعودة«

خالد يوسف: سأتفرغ لـ«برج محام« 
بعد حسم االنتخابات الربملانية

الفني  لإلنتاج  الماسة  شركة  كشفت   
الرسمية  المقدمة اإلعالنية  النقاب عن 
لفيلم “الجزيرة 2”، والذي تستعد لخوض 
المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بموسم 

عيد األضحى المقبل من خالله.
المقدمة الدعائية والتي لم تتخط الدقيقة 
والنصف، كشفت عن هروب “منصور 
الحفني” من السجن والمواجهة مع حبيبته 
القديمة “كريمة”، باإلضافة إلى الصراع 
بين الداخلية والجماعات اإلرهابية، كما 
كشفت أيًضا عن وجوه النجوم المنضمة 
حديثًا إلى الجزء الثاني من الفيلم وفي 

مقدمتهم الفنان خالد صالح والممثلة الشابة 
أروى جودة والممثل الشاب أحمد مالك.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت خالل 
شهر سبتمبر الجاري إعالنين تشويقيين، 
باإلضافة إلى بوستر الفيلم والذي تصدره 

أبطال الفيلم جميعهم.
الفيلم هو الجزء الثاني من فيلم “الجزيرة”، 
الذي ُطرح في 2007 وحقق إيرادات 
مرتفعة، ويقوم ببطولته أحمد السقا وهند 
صبري ونضال الشافعي وخالد الصاوي 
ويقف على إخراجه شريف عرفة، وهو من 
تأليف األشقاء محمد وخالد وشيرين دياب.

  قالت الفنانة التونسية درة إنها تحب 
قيادة سيارتها بنفسها رغم أن لديها سائق، 
وخاصة إذا كانت تقود على طريق سريع.
درة قالت إنها تهوى السيارت القديمة، 
وتعشق القيادة على الطريق السريع، 
حيث تطلق العنان ألحاسيسها، وتشغل 
الموسيقى وتفصل نفسها بشكل نهائي 
أنها  إلى  الفتة  الخارجي،  العالم  عن 
تحب أن تقود بسرعة ولكن ال تعرض 

نفسها للخطر.
درة أشارت إلى أنها تتعرض لبعض 
المواقف المحرجة مع الجمهور أثناء 
قيادتها للسيارة، حيث يطلب منها بعض 
المعجبين التقاط صور معهم في حين أنها 

ال تكون مستعدة لذلك وهذا يضايقها، 
فضاًل عن أنها تجد البعض يصورها 

فيديو دون أن يستأذنها.
الفنانة التونسية أكدت أنها ترى العديد 
من حاالت التحرش بالفتيات وال تجد أن 
هناك أي مبرر لذلك، وترفض الحجج 
الواهية التي ترجع حدوث ذلك لمالبس 
الفتاة، مؤكدة أن الفتاة حرة فيما تلبسه 
وليس من حق أحد أن يتطاول عليها.

درة كشفت أنها تتعرض لبعض المضايقات 
ولكنها  البعض  قبل  من  والمعاكسات 
الذين  ال تسكت على قلة أدب بعض 
يتصورون أنها سهلة، لذلك ترد عليهم 

بحزم وتوقفهم عند حدهم.

صالح،  خالد  الكبير  الفنان  توفي   
بمركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان، 
عن عمر ناهز الـ50 عاما، بعد صراع 
الجنازة في  المرض. وقد شيعت  مع 
مسجد  من  الجمعة  اليوم  فجر  صالة 

عمرو بن العاص.
وكانت اآلالم قد داهمت خالد صالح 
خالل شهر رمضان الماضي، حينما 
كان يصور مسلسل “حالوة الروح” 
بصحبة المخرج شوقي الماجري، ولكنه 
قرر تأجيل العملية، ليجريها خالل األيام 
الماضية، بعدما سافر إلى أسوان قبلها من 
أجل إجراء الفحوصات الطبية األخيرة.

الفقيد الراحل خالد صالح كان ينتظر عرض أحدث أعماله، 
فيلم “الجزيرة 2” الذي يشارك أحمد السقا وخالد الصاوي 
وهند صبري بطولته، والذي من المقرر أن ينطلق بدور 
العرض بعد أقل من أسبوع، وبالتحديد في األول من شهر 

أكتوبر المقبل.
وخالد صالح، ولد في محافظة القاهرة, تخرج من كليه الحقوق 
عام 1987م، عمل بالمحاماة لفترة في بداية حياته المهنية.
بدأ “خالد صالح” مشواره الفني من خالل مسرح الجامعة 
ومسرح الهناجر في دار األوبرا المصرية، وكان في ذلك 
الوقت يمارس بعض األعمال التجارية الخاصة إلى جانب 

العمل الفني.
تفرغ الفنان المصري للتمثيل عام 2000م حيث قدم العديد 
من األعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وسرعان 

ما بزغ نجمه وبرع في أداء األدوار المعقدة وأدوار الشر 
حتى استطاع في فترة قصيرة أن يصل إلى النجومية.

)فيسبوك(، )ال حول وال  قمر  أيمن بهجت  الشاعر  كتب 
قوة إال باهلل، وداًعا خالد صالح(، ُمطالًبا جمهوره بقراءة 

الفاتحة على روح خالد صالح والدعاء له.
كما نعت الفنانة وفاء عامر، الراحل خالد صالح وكتبت على 
صفحتها الشخصية بموقع التواصل االجتماعى )فيسبوك(، 
)بقالي كتير ماكلمتكش.. كنت حزورك أول ما أرجع لكن 
القدر.. إنها سنة الحياة نولد ثم نموت.. إلى اللقاء(، وأضافت: 
)حتوحشنى.. اللهم ارحمه رحمة كبيرة واسعة ال حدود لها(.

ونعى الفنان محمد عادل إمام النجم خالد صالح بجمل قصيرة 
عبر صفحته الشخصية على موقع )فيسبوك(، حيث كتب: 
)إنا هلل وإنا اليه راجعون، وداعاً خالد صالح، اللهم ارحمه 

واغفر له وأسكنه فسيح جناتك(.

المخرج  قال   
خالد  السينمائى 
يوسف، إنه لن يبدأ 
فى التحضير ألى 
أعمال سينمائية جديدة، 
بما فيها فيلم “برج 
حمام”، والذى أعلن 
عن رغبته فى العودة 
للشاشة الفضية من 
خالله منذ عدة أشهر، 
من تأليف ناصر عبد 

الرحمن، وبطولة عمرو سعد، إال بعد حسم 
معركته مع االنتخابات البرلمانية المقبلة، 
مشيرا إلى أنه قرر وبشكل رسمى خوض 
المنافسة، حيث سيترشح عن دائرة كفر 
شكر، بمحافظة القليوبية، وهى مسقط رأسه.
فى  أنه  إلى  السينمائى  المخرج  وأشار 
الوقت الحالى، مهموم بمشاكل البسطاء 
من أهل بلدته، ولذلك لم يتردد فى خوض 
المنافسة مع االنتخابات البرلمانية، مؤكدا 
أن هذا األمر أصبح شغله الشاغل فى 

أنه  “يوسف”  وأضاف  الحالية.  الفترة 
سيعود لعالم السينما مرة أخرى، ألنها 
عشقه ولن يستطيع االبتعاد عنها، ولكن 
كل ما فى األمر أنه مشغول عنها رغما 

عن أنفه.
يذكر أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف 
فيلم “كف القمر”، من بطولة غادة عبد 
الرازق ووفاء عامر وخالد صالح وصبرى 
فواز وحسن الرداد، من تأليف ناصر عبد 
الرحمن، وإنتاج كامل أبو على، والذى 

تم تقديمه عام 2011. 

 قام النجم محمود عبد المغنى 
الجديد  فيلمه  أفيش  بطرح 
“النبطشى” الذى سيتم عرضه 
فى موسم عيد األضحى المقبل، 
حيث ظهر عبد المغنى منفردا 

على أول أفيش للفيلم.
و”النبطشى” من بطولة النجم 
محمود عبد المغنى، ومى كساب، 
وهالة صدقى، وإيناس كامل، 
وإدوارد، ورامز أمير، وهبة 
عبد الغنى، وأحمد بجة، وعمرو 
رجب، وضيفة شرف نسرين 
إمام، من تأليف محمد سمير 
إسماعيل  وإخراج  مبروك، 

فاروق.

 توفى الفنان الكبير 
يوسف عيد في الساعات 
صباح  من  األولى 
عمر  عن  اإلثنين، 
يناهز 66 عاًما إثر 
أزمة قلبية مفاجئة، 
سامح  الفنان  وقال 
الصريطي، وكيل نقابة 
المهن التمثيلية، أن 
أسرة الفنان الراحل قد 
عثروا عليه ملقيًا على 
األرض في منزله، 

واكتشفوا وفاته.
الجمالية  حي  مواليد  من  عيد  يوسف 
الخامس عشر من  القاهرة في  بمدينة 
بدأ مشواره  وقد   ،1948 نوفمبر عام 
الفني في المسرح من خالل مسرحية 
)نحن ال نحب الكوسا(، واشتهر طوال 
مشواره الفني بأداء األدوار الكوميدية 

الصغيرة في عشرات األفالم والمسلسالت 
التليفزيونية.

الراحل  أعمال  آخر  أن  بالذكر  جدير 
في السينما كان فيلم “الحرب العالمية 
الثالثة”، الذي قدم من خالله شخصية 
“بوب مارلي”، أما في الدراما التليفزيونية 
فكان آخر أعماله في رمضان السابق 

هو مسلسل “كيد الحموات”.

الكبير  النجم  كشف   
عن  الفخرانى  د.يحيى 
السر وراء اصراره على 
تقديم مسلسل “دهشة” عن 
رائعة شكسبير “الملك 
لير” التى سبق وقدمها منذ 
تسع سنوات على خشبة 
المسرح بأنه مهما تمت 
مشاهدة تلك الرواية فى 
المسرح لن تعادل متابعتها 
على شاشة التليفزيون. 

وأضاف قائال:-سبق لى تقديمها من قبل مع االستاذ عبدالمنعم مدبولي يرحمه هللا 
من خالل مسلسل “بابا عبده وكنت أقوم بشخصية ابنه الطبيب ، ولذلك أشعر بأن 
رائعة شكسبير عمل مصرى جدا مثلما قدمت “لير” وأنا فى سن مناسبة للمجهود 
الضخم الذى كان يستلزم منى ذلك ،ولهذا شعرت بأنى فى سن اآلن يسمح لى 

بتقديم العمل على شاشة التليفزيون.
يشار إلى ان مسلسل “دهشة” من تأليف عبدالرحيم كمال واخراج شادى الفخرانى 
وبطولة يحيى الفخرانى ونبيل الحلفاوى وفتحى عبدالوهاب وحنان مطاوع وياسر 
جالل وياسر المصرى ويسرا اللوزى وعالء عوض ومحمد وفيق وفتوح احمد 

وانعام سالوسة  وسعيد طرابيك. 

نادية لطفي )النظارة السوداء( بقلم السندباد/ اشرف كمالموسوعة السندباد

من زمن الفن الجميل أقدم
نقد فيلم: السبع بنات

الحب القائم على التضحية يقهر اليأس
فيلم اجتماعي كوميدي راقي

حممود عبد املغنى يطرح أفيش 
»النبطشى« استعدادا لعرضه 

فى عيد األضحى 

عن  اليوم  مقالنا  القارئ  عزيزي   
استطاعت  فنانة جميلة رقيقة مهذبة 
بموهبتها التلقائية والعفوية أن توجد 
لنفسها مكاناً مرموقاً في عالم الفن ووسط 
زميالتها من الفنانات وقد تميزت عنهن 
إنها  بمالمحها األجنبية وذلك يرجع 
مولودة من أم مجرية وأب مصري .
الفنانة نادية  النجمة  اليوم عن  مقالنا 
لطفي أسمها الحقيقي بوال محمد لطفي 
شفيق وأسم نادية لطفي مستوحي من 
الكبير  للكاتب  أنام(  بطلة رواية )ال 
إحسان عبد القدوس. وقد ولدت نادية 
وقد  بالقاهرة  عابدين  في حي  لطفي 
أدت نادية لطفي أدوار متعددة منها 
الرومانسية العاطفية ومنها ابنة الليل 
وهذا التنوع في األدوار جعلها من ألمع 
نجمات السينما في الستينات والسبعينات 
العمل  وبجانب  الماضي.  القرن  من 
الفني شاركت نادية لطفي في العمل 
الوطني وخاصة أيام الحروب سواء 
أكتوبر  حرب  أو   1967 نكسة  ايام 
في  لطفي  نادية  ساهمت  فقد   1973
كانت  حيث  الوطنية  األعمال  جميع 
تلك  اثناء  المستشفيات  على  تتردد 
الحروب لمواساة الجرحى من أفراد 
القوات المسلحة وتعمل على تجميع 
أكبر عدد من الفنانين للمشاركة في 
هذه الحمالت وجمع الهدايا وتوزيعها 
على المصابين والجرحى من الجنود 
والعمل على رفح الروح المعنوية لديهم 
وذلك لرفع الروح المعنوية فيهم مما 
كان له أجمل األثر في نفوس قواتنا 
بدورها  عرفت  أيضاً  كما  المسلحة 
اإليجابي بالنسبة للقضية الفلسطينية 
وهي ايضاً عضو فعال في العديد من 
الجمعيات الخيرية مثل جمعية رعاية 

األطفال المعوقين واللجنة الخارجية 
مارست  أنها  كما  العربية  للشئون 
أما  الوقت.  لبعض  الصحفية  الكتابة 
عن مسيرتها الفنية فأول فيلم شاركت 
فيه فيلم )سلطان( بطولة الملك فريد 
النجوم  من  كبيرة  ومجموعة  شوقي 
وحشد هائل من الفنانين منهم رشدي 
وتوفيق  الحميد  عبد  وبرلنتي  أباظة 
الدقن وعدلي كاسب وسميحة توفيق 
ومحمود فرج وعزيزة حلمي ومعهم 
فاخر فاخر ولم يرهبها هذا استطاعت 
أن تثبت موهبتها وأثبتت مقولة مولد 
نجمة STAR IS BORN وكانت 
للند وبدأت السينما  الند  معهم بمثابة 
تكتشف وجود وجه جميل شرقي بمالمح 
أوربية وأسرع المنتجون إلي التعاقد 
معها للقيام ببطولة أفالمهم وبدأت هي 
تحصد األدوار وكان ثاني فيلم تشترك 
فيه هو فيلم )حب إلي األبد( مع محمود 
المليجي وأحمد رمزي. وبدات نادية 
لطفي الخطوة الثانية لتثبيت أقدامها في 
الفن ولحسن الحظ إنها قامت بأدوار 
البطولة منذ دخولها الفن وقصة الفيلم 
تدور حول رجل إقطاعي كبير يحاول 
دائماً فرض سيطرته على أخيه األصغر 
وخاصة محاولة التفرقة بينه وبين حبيبته 
وفي النهاية يثور األخ األصغر على

هذا األخ الكبير وذلك بعد وفاة حبيبته 
والذي حاول شقيقه األكبر التفرقة بينهما. 
ومنذ هذا الفيلم كان المنار الفني لنادية 
لطفي يأخذ جانب الرومانسية وبدأت 
تنفرد بأدوار الفتاة الرومانسية الحالمة 
وال أخفي عليك أيها القارئ أن نادية 
لطفي كانت المثل البارز للرومانسية 
والتي يتمنها كل شاب في مصر وأنا 

معهم.

ثم أتى فيلم )حبي الوحيد( وشاركت 
عمر  العالمي  النجم  فيه  لطفي  نادية 
الشريف وذلك قبل مدة بسيطة النتقاله 
بفيلم  العالمي  مشواره  وبدء  للعالمية 
)لورانس والعرب( مع النجم الكبير بيتر 
أوتول وقد شارك مع نادية لطفي وعمر 
الشريف بطولة فيلم )حبي الوحيد( النجم 
الكبير كمال الشناوي ونجم الكوميديا 
عبد المنعم إبراهيم ويحكي قصة الفيلم 
حبيبين يتدخل القدر ليفرق بينهما وتتزوج 
الحبيبة من رجل معقد والفيلم مأخوذ 
عن فيلم أجنبي لعبت بطولته النجمة 
جريس كيلي اميرة موناكو ومن إخراج 
المخرج العالمي ألفريد هيتشكوك. وقد 
الفيلم  الشناوي في  الفنان كمال  لعب 
في  يشك  الذي  المعقد  الزوج  دور 
انها تخونه  تصرفات زوجته ويعتقد 
مع حبيبها األسبق ويحاول قتلها. وال 
الكبير فاخر فاخر  الفنان  ننسى دور 
الذي قام بدور وكيل النيابة الذي يكشف 
بمهارته القانونية محاولة الزوج لقتل 
زوجته. ثم اشتركت نادية لطفي في بطولة 
فيلم )عمالقة البحار( مع أحمد مظهر 
وعبد المنعم إبراهيم ويحكي قصة قواتنا 
البحرية الباسلة التي تتصدى لبحرية 
زوارقه  وتضرب  اإلسرائيلي  العدو 
لطفي  نادية  شاركت  ثم  بالطوربيد. 
الفنانات سعاد حسني وزيزي البدراوي 
وأحمد رمزي وعمر الحريري ونور 
الدمرداش والفنان الكبير حسين رياض 
ونجم الكوميديا عبد السالم النابلسي بطولة 
فيلم )السبع بنات( وشاركهم البطولة 
نجوى سالم وعبد الخالق صالح ويحكي 
سبع  لديه  بسيط  موظف  قصة  الفيلم 
بنات توفيت والدتهم وتركتهم بمفردهم 
مع هذا الوالد الذي يكافح حتى يحقق 

لهم القوت اليومي. وقد شارك في هذا 
الفيلم نجم الكرة وكابتن مصر والنادي 
األهلي المايسترو صالح سليم وقام بدور 
اإلنسان التي تحبه نادية لطفي ولكن 
تسقط بهم الطائرة في البحر مما أدى 

إلي حزن عميق في 
نفوس الشعب المصري. 
وكانت نادية لطفي تلعب 
دور االبنة الكبرى التي 
تحاول تحمل العْب مع 
والدها الكادح. ثم لعبت 
نادية لطفي بالمشاركة 
مع مريم فخر الدين 
وأحمد مظهر وصالح 
منصور بطولة فيلم )مع 
لعبت  ثم  الذكريات( 
دور  لطفي.  نادية 
كبير ومؤثر في فيلم 
ال تطفئ الشمس مع 
سيدة الشاشة العربية 
فاتن حمامة وشكري 
سرحان واحمد رمزي 
وعمرو الترجمان ثم 
شاركت نادية لطفي 
العندليب األسمر عبد 

الحليم حافظ بطولة فيلم )الخطايا( ومعهم 
والعمالقة  يوسف  حسن  الشقي  الولد 
وفاخر  يسري  ومديحة  حمدي  عماد 
فاخر وتحكي قصة الفيلم مشاكل أوالد 
السفاح واللقطاء وهل لهم مكانة في 
أم منبوذون. وقد غنى عبد  المجتمع 
الحليم في الفيلم عدة أغاني لمحبوبته 
نادية لطفي منها )مغرور – والحلوة 
وقولي حاجة( ثم شاركت نادية لطفي 
في بطولة فيلم )الناصر صالح الدين( 
مع فارس السينما المصرية أحمد مظهر 

وصالح ذو الفقار وليلى فوزي جميلة 
الجميالت وليلى طاهر وزكي طليمات 
الحريري  وعمر  المليجي  ومحمود 
وأحمد لوكسر ومن إنتاج السيدة آسيا 
وإخراج المخرج العالمي يوسف شاهين. 

وقامت نادية لطفي بدور محاربة من 
الصليبيين تقع في عشق محارب عربي 

وهو مسيحي مثلها.  
ثم أتى دورها الجميل في فيلم )النظارة 
السوداء( مع النجوم احمد مظهر وأحمد 
رمزي ويحكي الفيلم قصة فتاة الهية 
ومستهترة تقع في غرام رجل يجعلها 
فازت  وقد  المستقيم.  للطريق  ترتد 
دورها  عن  جوائز  عدة  لطفي  نادية 
فيلم النظارة السوداء.  ثم شاركت نادية 
لطفي سندريال الشاشة المصرية سعاد 

حسني فيلم من أجمل األفالم وهو )للرجال 
فقط( ويحكي قصة مهندستان للبترول 
أرادا العمل في هذا المجال ويتقدمن 
للمكان الشاغر ولكن مطلوب رجال 
فقط فتنكرن في شكل رجال ويذهبن 
الي موقع العمل وهناك تقع مفارقات 
مضحكة للغاية. وكما اشتهرت نادية 
لطفي بوجهها الحالم ورقتها واستطاعت 
أن تجيد أدوار بنات الليل وقد أدت هذا 
الدور في عدة أفالم منها فيلم )السمان 
والخريف( مع محمود مرسي ويحكي 
الفيلم قصة رجل يقع في هوى إحدى 
بنات الليل وتحمل منه وعندما يعلم ذلك 
يقوم بطردها غير أنه ال يقوى على 
مفارقتها وفي النهاية يعود إليها. وقد 
كان النجم الكبير محمود مرسي في 
أحسن أدواره على الشاشة. ثم لعبت 
نادية لطفي شخصية زبيدة العالمة في 
من  الثاني  الجزء  الشوق  قصر  فيلم 
المصر  أديبنا  محفوظ  نجيب  ثالثية 
نوبل.  جائزة  على  والحائز  العالمي 
وال ننسى أبداً المشهد الذي يجمع بين 
زبيدة العالمة )نادية لطفي( وزوجها 
في الفيلم )عبد المنعم إبراهيم( وهي 
تغني أغنية )طب وأنا مالي( فقد رقصت 
أيام  العوالم  رقص  مثل  لطفي  نادية 
نادية  قامت  وأيضا  مصابني.  بديعة 
لطفي بدور فتاة ليل في فيلم قاع المدينة 
الذي  يس  محمود  القدير  الفنان  مع 
باالعتداء على  قام  قاضي  بدور  قام 
الشغالة التي تعمل لديه مما دفعها بعد 
ذلك لكي تعمل بعد ذلك في البغاء. ثم 
األعداء  اإلخوة  فيلم  في  دورها  أتى 
عن قصة اإلخوة كرامازوف للكاتب 
الروسي ديستويفسكي وشارك معها 
فهمي  وحسين  شاهين  يحيي  النجوم 

ونور الشريف وسمير صبري ومحيي 
اسماعيل وميرفت أمين وقد لعبت نادية 
لطفي في هذا الفيلم دور فتاة الليل التي 
تعشق االبن األكبر وتحاول مساعدته 
على إثبات براءته من تهمة قتل والده. 
ثم لعبت نادية لطفي تاني دور لها مع 
العندليب األسمر وذلك في فيلم )أبي 
فوق الشجرة( وشاركهم البطولة الفنان 
الكبير عماد حمدي وميرفت أمين وفتحي 
عبد الستار وناهد سمير ونبيلة السيد 
ويحكي الفيلم قصة طالب جامعي يذهب 
لإلسكندرية لقضاء أجازه الصيف فيقع 
في غرام إحدى بنات الهوى. وقد غنى 
عبد الحليم في هذا الفيلم أغانيه الجميلة 
)قاضي البالج – دقوا الشماسي – الهوى 
هوايا – يا خلي القلب – مشيت على 
األشواك وغنى مع نادية لطفي أغنيته 
المشهورة جداً )جانا الهوى( وصورها 
في ربوع لبنان الجميلة وقد رقصت 
رقصات  عدة  الفيلم  في  لطفي  نادية 
الفيلم  في  شارك  وقد  جميلة  شرقية 
سمير صبري وأخرجه المخرج حسين 
كمال – ثم شاركت نادية لطفي النجم 
رشدي أباظة بطولة فيلم )جريمة في 
الحي الهادئ( يحكي قصة جاسوسان 
يقوما بإغتيال أحد كبار المسئولين في 
مصر وتعاونهما الجاسوسة نادية لطفي 
ولكنها تقع في حبال ضابط المخابرات 
المصري وتساعده بعد ذلك على القبض 

على شبكة الجاسوسية. 
وقد بلغ عدد األفالم التي شاركت فيها 
نادية لطفي ما يقرب من مئة فيلم منها: 
سلطان وحب إلى األبد وحبي الوحيد 
وعمالقة البحار ونصف عذراء والسبع 
بنات ومع الذكريات وعودي يا أمي 
والتطفئ الشمس والخطايا وقاضي الغرام 

ومذكرات تلميذة ومن غير ميعاد وأيام 
بال حب وصراع الجبابرة وحياة عازب 
وجواز في خطر والناصر صالح الدين 
والنظارة السوداء وسنوات الحب ودعني 
والدموع وهارب من الحياة وثورة البنات 
وللرجال فقط والمستحيل والباحثة عن 
الحب والخائنة ومطلوب أرملة وعدو 
الشوق  وقصر  حلوة  والحياة  المرأة 
والسمان والخريف والليالي الطويلة 
وعندما نحب وبنت شقية وكيف تسرق 
مليونير وأبى فوق الشجرة ونشال رغم 
أنفه وسكرتير ماما وإعتراف إمرأة 
وعشاق الحياة والحاجز والزائرة وقاع 
والمومياء  األعداء  واإلخوة  المدينة 
وعلى ورق سليفان وبديعة مصابني 
وحبيبة غيري واألقمر ورحلة داخل 
إمرأة ووراء الشمس ومنزل العائلة 
المسمومة واألب الشرعي وقد عملت 
)ناس والد  التلفزيوني  المسلسل  في 
ناس( كما مثلت مسرحية واحدة هي 
بمبة كشر وقد توقفت عن التمثيل حتى 
يومنا هذا .. عزيزتي نادية لطفي لقد 
كنت أنت وسعاد حسني رمزاً للفتاة التي 
يتمناها كل شباب مصر وأنا بالطبع 
فرحم هللا سعاد حسني وحباك  منهم 
أنت بالصحة والعافية وطول البقاء.

الموضوع:
منصور أفندي )حسين رياض( موظف 
بسيط في شركة )النجاح الكبرى( التي 
يملكها منصور بك )عبد الخالق صالح(. 
لسد  ونهار  ليل  يعمل  بنات،  سبع  له 
أحتياجاتهن اليومية. كل ابنة لها مشكلة 
توفي  لطفي(  )نادية  أحالم  خاصة.  
خطيبها نبيل )صالح سليم( في حادث 
طائرة. وداد )زيزي البدراوي( تحب 
سمير )أحمد رمزي( التي تطل فيلته 
)سعاد حسني(  معهدها. سلوى  على 
تحب التظاهر بالثراء وتصادق فتحي 
)نور الدمرداش(. وخالهم عزيز )عبد 
السالم النابلسي( يقطن في الطابق األسفل. 
أراد سمير خطبة وداد وظن انها أبنة 
منصور بك، فوجد أنها فيفي )نجوى 
سالم(. فسأل على منصور أفندي واتفق 

معه لخطبة وداد.
فما كان من منصور بك أن هدد منصور 
أفندي بالرفد واالبتعاد عن سمير حتى 

يحتفظ بوظيفته. وتتوالى األحداث.
التحليل والنقد: قصة سيناريو وحوار 
» نيروز عبد الملك« قصة اجتماعية، 
زمان  لكل  تصلح  كوميدية  عاطفية، 
ومكان لصدقها بما يحدث ألي أسرة من 
الطبقة المتوسطة في العالم. فأصحبك 
الشخصيات  لتحليل  القارئ  عزيزي 

واألحداث . 
منصور أفندي: أرمل، طيب القلب، 
يعمل في أرشيف شركة كبيرة ، يتفانى 
في حب بناته السبع. صراعه مع رئيسه 
منصور بك )ولي نعمته(.  فيتحمل توبيخه 
أمام العمالء إلرضائهم حتى لو كان 
ذلك على حساب أسمه وكرامته أمام 
العمالء. وهو يجهل تفاصيل أسرار بناته 
الستغراقه في العمل. أزمته: أصطدم

بأن ابنته الثالثة )سلوى( قُبض عليها في 
قسم الشرطة ألن صديقها فتحي كان 
نصاباً وسرق مجوهرات بحجة خطبتها. 
قال له مأمور القسم يجب أن تربيها. 
منصور: أربي مين، ده أنا عندي 6 
غيرها. باشتغل وبشوف الذل ليل ونهار 
ومدخلهم مدارس عشان يتربوا ويتعلموا. 
مستحيل اكون أنا السبب – ووصل للذروة 
عندما طلب سمير يد وداد أبنته ووافق 
على ذلك فإذا بمنصور بك يهدده بطرده 
من الشركة ألن سمير قد طلب ابنته 
فيفي من قبل. أصيب منصور أفندي 
باإلحباط لمستقبل بناته ، فرفض سمير 
بطريقة هستيرية مما دفع وداد لمحاولة 
االنتحار. فاجتمع عزيز مع البنات لمعرفة 
سبب الحقيقي للرفض. منصور: عايزين 
تعرفوا السبب. الجميع: أيوه. أنتم. لو 
سمير أتجوز وداد حاترفد من وظيفتي. 
بأن هللا موجود. تشجع  فأقنعه عزيز 
األب وتحولت الشخصية من الضعف 
إلى القوة. القرار: واجه منصور المدير 
بشجاعة وقوة وثقة بالنفس وانه ال يشترك 
معه في االتفاق الدنيء )لتحطيم سعادة 
ابنته(. النتيجة: زواج سمير من وداد.

حسين رياض: ممثل قدير قلما تجود الدنيا 
بمثله. يستحق جائزة أوسكار للعواطف 

الجياشة والقهر المشحون بداخله.
أحالم: األبنة الكبرى، محبة، عطوفة، 
تدرس الطب. احبت نبيل )صالح سليم( 
لكن  كانا سيتزوجان،  الشيش.  العب 
الطائرة احترقت بكل أبطال فريق الشيش 
)هذه حادثة واقعية( فرفضت الزواج 
وكرست حياتها لخدمة شقيقاتها وممدوح 
شقيق خطيبها المشلول. تتعاطف مع 
وداد لحبها لسمير. وترفض تفكير سلوى 

للمظاهر الخداعة.
وهي التي اكتشفت انتحار وداد – ووافقت 
على الزواج من فؤاد )عمر الحريري( 

مع االستمرار لعالج ممدوح.
وأدائها  الفائق،  جمالها  لطفي:  نادية 
الهادئ أعطى الشخصية بعداً عاطفياً 
عميقاً لمن حولها. أطال هللا في عمرها. 
فتاة خجولة: صادقة مع نفسها  وداد: 
وحبها لسمير. لم تجرؤ على محادثته 

حتى شجعتها سلوى. 
أرادت البوح بالحقيقة لسمير بأنها ابنة 
منصور أفندي وليست منصور بك صاحب 
شركة النجاح الكبرى كما قالت سلوى، 
ولكنها لم تستطع. أقدمت على االنتحار 
لرفض والدها لسمير. وعندما سمعت 
كيف يتعذب األب لتوفير احتياجاتهن. 

بكت بحرقة واحتضنت والدها وتأسفت 
له ألنها لم تدرك مدى المسئولية التي 

يتحملها الوالد.
الشخصية  جسدت  البدراوي:  زيزي 
برومانسية حالمة وتعاطفنا معها النتحارها 

– رحم هللا هذه الفنانة الرقيقة.
سلوى: الفتاة الشقية الساذجة التي تظن 
أن الحياة كلها مظاهر – شجعت وداد 
لمقابلة سمير وقد خلقت سوء التفاهم 
)لكذبها( لسمير ووالدته بالذهاب لمنصور 
بك وليس لمنصور أفندي )لخطبة وداد( 
فبذلك دفعت األحداث للتطور حتى نهايتها. 
ولسذاجتها وعدم خبرتها في الحياة )16سنة(، 
ظنت أن فتحي سيتزوجها. فهي ال تعلم 
عنه سوى ما قاله لها – وهو أيضا. 
النتيجة: أنه نصاب محترف ووجدت 
نفسها في قسم الشرطة. فاكتسب خبرة 
كبيرة. سعاد حسني: خفة ظل متناهية 
مع شقاوة طبيعية حتى وهي في بداية 
حياتها – رحم هللا هذه الفنانة العظيمة 

التي سكنت قلوب الماليين.
الشاب  جسد  )سمير(  رمزي:  أحمد 
األصول  ابن  النبيل  األرستقراطي 
بحرفية شديدة )فهو بالفعل نبيال( الذي
أحب وداد لشخصيتها وليس لطبقتها 

وتمسك بها. 
عمر الحريري: )فؤاد( مثال الموظف 
المثالي الذي يعطف على منصور أفندي، 
وعندما رأى أحالم أبنته أنبهر لجمالها 
ورقتها وتعليمها. رحم هللا هذا الفنان 

األصيل.
في  وصادقا  الئقا  كان  سليم:  صالح 

دوره األول.
دور  في  سلس  أداء  نورالدمرداش: 
عبد  الفيلم:  بسمة  الراقي  النصاب 
الكوميديا  النابلسي: استاذ في  السالم 
البنات. يريد اسماعهن  الراقية. خال 
سيمفونياته – ولكن الطفلة نوسة تقول: 
الفن  »ايها  فيقول:  فول.  أكل  عايزة 
كم من األكل يرتكب باسمك«. وهو 
من  فبالرغم  شقيقته  بنات  مع  حنون 
اثاث منزله من التحف النادرة وال يريد 
التفريط في أي قطعة، لكن عندما جاء 
عريس ألحالم سمح للبنات أن يحولوا 
األثاث دون أن ينظر له. كما يتناقش مع 
وداد إذا كانت بالفعل تحب سمير وهو 
يحبها – فهو يقوم بدور األم الحنون 
ويعوضهم عن حكمة األب الغائب في 
العمل. وكان له الفضل في فتح اعين 
األب على عدم تحكم المدير في شئون 
منزله، فسعادة أبنته فوق كل شيء وهللا 
يتركه. فحول شخصية األب من  لن 
الضعف إلي القوة. رحم هللا هذا الفنان 
الكبير عبد السالم النابلسي فهو بالحق 

بسمة لكل الفيلم.

إكرام عزو: 3 سنوات الطفلة الشقية 
التي تدبر المقالب لشقيقاتها وتتحامى 

في شقيقتها الكبرى أحالم مثل:
البنات يسمعن نار يا حبيبي لعبد الحليم، 
وهي تريد عبد المطلب بحبك على طول 
– وتنجح في ذلك.  ولكنها وقت الشدة 
تحبهن حباً شديداً. فهي تستمر في تقبيل 

سلوى عند عودتها من القسم، وتقبل وداد 
عند مجيء سمير. وتعاون شقيقاتها في 
نقل بعض أثاث خالها – فتمسك الفازة 
التي تبدو أكبر من حجمها – فيخفض 
قلب النابلسي لكسر الفازة فيحملها هي 
والفازة. )كان موقف ضاحك من المخرج(. 
نجح السيناريست في أظهار الحب بين 
الشخصيات رغم )اختالف كل شخصية 
عن األخرى( سواء الحب العاطفي )نبيل 
األبوي  وأحالم( و )سمير ووداد( – 
)األب مع البنات وخالهم معهن( الشقيقات 

بينهن وبين
بعضهن. فساد الحب في المواقف وجعلنا 

نتعاطف مع الجميع.
اإلخراج: » عاطف سالم« أخرج فيلماً 
واقعياً، اجتماعيا – عاطفيا في إطار 
كوميدي راقي. ونجح في اختيار الممثلين 
لألدوار المناسبة فإلي جانب الممثلين 
األوائل، توجد األدوار الثانوية ال تقل 
عزيزة   – زينب صدقي  مثل:  أهمية 
حلمي – عبدالخالق صالح – إحسان 
شريف – نجوى سالم – أميرة نصار – 
أميرة بدراوي – مرفت عزو – وجدي 
عبد البديع – فتحية شاهين – يعقوب 
ميخائيل – أحمد لوكسر – عبد الغني 

النجدي وغيرهم.
وأستطاع المخرج مع مهندس الديكور ان 
يظهر فيال سمير الفاخرة وفيال منصور 
بك )أشبه بقصور( مقابل شقة منصور 
أفندي المتواضعة.  وأستعرض أحمد 
رمزي بسيارة فاخرة إنجليزية )عجلة 
القيادة على اليمين( لذهابه خطوبة أبنه 
منصور بك )ظنا أنها وداد(. اما شقة 
النابلسي فاألثاث ال بأس به كمحصل 

للتحف. 
وكان التصوير الخارجي بكاميرا »محمود 
نصر« معبراً للرومانسية الحالمة في حديقة 
األسماك بين سمير ووداد. واستعراض 
الشقيقات بالذهاب بالعجل للمدرسة )هذا 
ما ال نجده اآلن( كذلك الكتب الكثيرة 
والشنط الكبيرة تعطي إيحاء باألعباء 

الكبيرة فوق أكتاف األب. 
وكانت الموسيقى التصويرية » فؤاد 
خاصة  للمواقف  مناسبة  الظاهري« 
لحن )أتمخطري يا حلوة( عند مجيء 
العريس. أما عن موقف المواجهة بين 
حسين رياض وعبد الخالق صالح فكان 
من أفضل المشاهد األخيرة لرسالة الفيلم
سبيل  في  بعمله  األب  تضحية  وهي 

سعادة أبنته.
كل هذا كان ورائه المخرج عاطف سالم 
الذي أستطاع أن يقدم فيلما اجتماعيا 
واقعياً عاطفياً في إطار كوميدي راقي 
له رسالة هادفة وهي » الحب القائم 

على التضحية يقهر اليأس«
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التطرف، أسبابه وإمكانية معاجلته 

)اجلزء األول(

ي  عرب ل ا في  ا ق ث ل ا موروث  ل ا  
واالسالمي:

السواد  أن  الماضي  العدد  في  ذكرنا 
بال  العربيه  المجتمعات  األعظم من 
المسلمة  المجتمعات  إستثناء وغالبية 
التعليمية  الجهل )  األميَّه  تعاني من 
الفقر )سحق وغياب  والثقافية( ومن 
تعرف  تي  ل ا لوسطى  ا لطبقات  ا
وتسلط  لوطنيه  ا لبورجوازيه  ا ب
الماليه  الحكام على مقدرات بالدهم 
واإلقتصاديه(  ومن اإلستبداد ) الظلم  
الديموقراطية والتكالب  نتيجة غياب 
على السلطة مما أدى إلى كم األفواه 
وانتشار  األمنيه،  الحلول  وتفضيل 
الرشوه والفساد والمعتقالت وهجرة 
الجسدية، وغياب  والتصفيه  العقول 
التمثيل الفعلي للشعوب وسلبها أبسط 
الكريم  والعيش  الحريه  من  حقوقها 
التي  النيابية  المجالس  خالل  من 
أصبحت تمثل وجهات نظر األنظمه 

فقط....إلخ(. 
الصعوبات  ا  إستعرضن أن  بعد 
تعاني  التي  االجتماعيه واالقتصاديه 
العربيه،  المجتمعات  غالبية  منها 
العربيه  العقلية  أغوار  نسبر  دعونا 
الممتده  العصور  عبر  وتطورها 
هذا  يومنا  حتى  التاريخ  ماقبل  من 
ومعتقداتها  ثقافتها  شكلت  والتي 
اإلجتماعية والسياسيه وحتى الدينيه. 
الحقيقه  إلى  للوصول  علينا  يتوجب 
اآلراء  اإلعتبار جل   بعين  نأخذ  أن 
هذا  ل تطرقت  تي  ل ا لدراسات  وا
الموضوع على مر العصور، مذ بدء 

كتابة تأريخ العرب حتى اليوم. 
لكل أمة عقلية خاصة بها، تظهر في 
تعامل أفرادها بعضهم مع بعض وفي 
تلك األمة مع األمم األخرى،  تعامل 
تميزها عن  نفسية  أمة  لكل  أن  كما 
األخرى، وشخصية  األمم  نفسيات 
تكون  ومالمح  األمة،  تلك  تمثل 
غالبة على أكثر أفرادها، تجلها سمة 
األمم  تميزها عن سمات  األمة  لتلك 
من  غيرهم  مثل  .والعرب  األخرى 
بها عن  امتازوا  مالمح  لهم  الناس 
ولهم  بهم.  خاصة  وعقلية  غيرهم، 
شمائل عرفوا وإشتهروا بها بين أمم 
التعرف  نحاول  هنا  ونحن  العالم، 
مالمحه  وعلى  العربي  عقلية  على 
وبعد  قبل  أي  اإلسالم،  وبعد  قبل 
شديداً  إختالطاً  وإختالطه  اندماجه 

باألمم األخرى.
يتفق التوراة وكتب اليونان والرومان 
األعراب  صفات  على  واألناجيل 
متنابذون  أنهم  منها  وأوصافهم، 
مقاتلون   ، بعضاً بعضهم  يغزون 
يقاتلون بعضهم  يقاتلون غيرهم كما 

بعضاً.
الصقلي”  وقد وصف “ديودوروس 
الحرية،  يعشقون  بأنهم  العرب 
اختاروا  وقد  السماء.  فيلتحفون 
فيها  أنهار  ال  أرض  في  اإلقامة 
العدو  يستطيع  فال  ماء،  عيون  وال 
المغامر الذي يريد اإليقاع بهم أن يجد 
له فيها مأوى. إنهم ال يزرعون حباً، 
يشربون  وال  يغرسون شجراً،  وال 
خمراً، وال يبنون بيوتاً. ومن يخالف 
باإلرادة  يعتقدون  يقتل. وهم  العرف 
في  يشارك  وبالحرية. وهو  الحرة، 
أشاد  الذي  ذلك رأي “هيرودوتس” 

بحب العرب للحرية وحفاظهم عليها 
ومقاومتهم ألية قوة تحاول إسترقاقهم 

وإستذاللهم. 

أما ما نسب إلى “كسرى” من مآخذ 
ُزعم أنه أخذها على العرب،  فلم يَر 
قوة. همتهم  دينا وال حزماً وال  لهم 
بوادي  في  سكنهم  بدليل  ضعيفة 
البسيط،  بالعيش  ورضاهم  قفراء، 
أوالدهم  يقتلون  الشحيح،  والقوت 
بعضاً من  ويأكل بعضهم  الفاقة  من 
وفاقتهم  قلتهم  مع  إنهم  ثم  الحاجة. 
بأنفسهم،  يفتخرون  حالهم،  وبؤس 
وينزلون  غيرهم  على  ويتطاولون 
أنفسهم فوق مراتب الناس. “حتى لقد 
أجمعين”،  ملوكاّ  يكونوا  أن  حاولوا 
منهم  واحد  لرجل  اإلنقياد  وأبوا 
يسوسهم ويجمعهم. إذا عاهدوا فغير 
وافين. سالحهم كالمهم، به يتفننون، 
ميل  لهم  ليس  يتالعبون.  وبكالمهم 
إلى صنعة أو عمل وال فن، ال صبر 
لهم، إذا حاربوا ووجدوا قوة أمامهم، 
حاولوا جهدهم التغلب عليها، أما إذا 
قوة منظمة هربوا مشتتين  وجسوها 
متبعثرين شراذم، يخضعون للغريب 
ويهابونه ويأخذون برأيه فيهم، ما دام 
قوياً، ويقبلون بمن ينصبه عليهم، وال 
يقبلون بحكم واحد منهم، إذا أراد أن 

يفرض سلطانه عليهم.
في  معروف  رأي  خلدون  وإلبن 
العربي  “إن  خالصته:  العرب، 
أَخضَع  إذا  ساّلب  نّهاب  متوحش 
الخراب، يصعب  إليها  مملكة أسرع 
يجيد صناعة وال  لرئيس، ال  إنقياده 
يحسن علماً وال عنده استعداد لإلجادة 
للخير  مستعد  الطباع،  سليم  فيهما، 

شجاع”. 
وقد رمى بعض المستشرقين العرب 
فقال  أخرى،  وبصفات  بالمادية 
يعد  الذي  العربي  إن   “ “أوليري”: 
إلى  ينظر  مادّي،  نموذجاً،  أو  مثاًل 
وال  مادية وضيعة،  نظرة  األشياء 
نفع،  تنتج من  ما  إال بحسب  مها  يقوِّ
لديه  وليس  مشاعره،  الطمع  يتملك 
مجال للخيال وال للعواطف، ال يميل 
بشيء  يكترث  وال  دين،  إلى  كثيراً 
فائدة عملية،  ينتجه من  ما  بقدر  إال 
الشخصية  بكرامته  الشعور  يملؤه 
حتى ليثور على كل شكل من أشكال 
السلطة، وحتى ليتوقع منه سيد قبيلته 
الحسد والبغض  الحروب  وقائده في 

للسيادة  اختير  يوم  أول  والخيانة من 
له من  ولو كان صديقاً حميما  عليه 

قبل. 
نموذج  العربي  “إن  المانس  يقول 
ديمقراطية  ولكنها  الديموقراطية”، 
بعيد، وإن ثورته  إلى حد  فيها  مبالغ 
من  تحد  أن  تحاول  كل سلطة  على 
هي  كانت في مصلحته  ولو  حريته 
الجرائم  لنا سلسلة  يفسر  الذي  السر 
جزء  أكبر  شغلت  التي  والخيانات 
قيادة  وصعوبة  العرب.  تأريخ  في 
العرب وعدم خضوعهم للسلطة هي 
بينهم وبين سيرهم في  التي تحول 
ويبلغ حب  الغربية،  الحضارة  سبيل 
حتى  كبيراً،  مبلغاً  لحريته  العربي 
تنقص من  أو  تحدها  أن  إذا حاولت 
أطرافها هاج كأنه وحش في قفص، 
أغالله  لتحطيم  جنونية  وثارثورة 
العربي  ولكن  إلى حريته.  والعودة 
مطيع  مخلص،  أخرى  ناحية  من 
واجبات  يؤدي  كريم  قبيلته،  لتقاليد 
الحروب كما  الضيافة والمحالفة في 
مخلصاً  الصداقة  واجبات  يؤدي 
العرف.  أدائها بحسب ما رسمه  في 
ويوافق المستشرق “براون أولري” 
المفرطة.  بالمادية  العرب  في رمي 
بضعف  أيضا  “أوليري”  ورماهم 

الخيال وجمود العواطف
بقوله  الكريم،  القرآن  وقد وصفهم 
ونفاقاً  أَشدُّ كفراً  تعالى: “ األعراب 
أنزَل  ما  حدوَد  يعلموا  وأْجدرأالَّ 
حكيم  عليٌم  وهللا  رسوله  على  هللا 
)سورة التوبه، آية ٩٧(. وفي سورة 
الحجرات، آية ١٤، يقول جلَّ وعال: 
تؤِمنوا  لم  ُقْل  آمنَّا  االعراب  قالت 
ا َيْدُخِل اإليماُن  ولكن قولوا أسلَْمنا ولمَّ

في قلوبكم......”
مؤرخ  ل ا ب  ي ألد ا عرض  ت د  ق و
أمين”  “أحمد  المصري  والمفكر 
“فجر  كتابه  من  األول  الجزء  في 
ال  بأنه  العربية:   للعقلية  اإلسالم” 
والرومان.  باليونان  مقارنتهم  يمكن 
صارت  حتى  لحروب  ا هم  ت ن ف أ
وحياتهم  المألوف  نظامهم  الحرب 
اليومية المعتادة. ذووا مزاج عصبي 
أن  الحق  وفي  ذكاء،  عادة  يستتبع 
العربي ذكي، يظهر ذكاؤه في لغته. 
الخالق  النوع  ذكاؤه من  ليس  ولكن 
الواحد  المعنى  يقلِّب  فهو  الُمْبَتِكْر، 
تفننه  فيبهرك  متعددة،  أشكال  على 
إبتكاره  يبهرك  مما  أكثر  القول  في 
لسانه  إن  فقل  شئت  وإن  للمعنى، 
أمهر من عقله. أما ناحيتهم الخلقية، 
حّد،  يحّدها  أن  قلَّ  إلى حرية  فميل 
الحرية هي  فهموه من  الذي  ولكن 
اإلجتماعية،  ال  الشخصية  الحرية 
لرئيس وال  بالطاعة  يدينون  فهم ال 
حاكم، تأريخهم في الجاهلية - حتى 
حروب  ة  سلسل  - اإلسالم  وفي 
داخلية، وعهد عمر بن الخطاب كان 
عن  شغلهم  ألنه  الذهبي،  عصرهم 
حروبهم الداخلية بحروب خارجية، 
فهماً  ُمِنَح  عنه،  وألنه، رضي هللا 
ثم  العرب.  لنفسية  ممتازاً  عميقاً 
آخر من مظاهر  تحدث عن مظهر 
بعض  الحظه  لعربية،  ا يه  ل عق ل ا
المستشرقين ووافقهم هو عليه، هو: 
إن طبيعة العقل العربي ال تنظر إلى 
وليس  شاملة،  عامة  نظرة  األشياء 

البيئتين  سببها  ذلك  إستطاعتها  في 
الطبيعيه واالجتماعيه. 

العرب  “جزيرة  مؤلف  في  ونجد 
كتبه  الذي  العشرين”  القرن  في 
“حافظ  المصري  والمؤرخ  المفكر 
“السكان”،  بعنوان  فصال  وهبة” 
عن  كيِّسه  مالحظات  فيه  وردت 
في  البدو  وعقلية  الحضر  عقلية 
وفي  السعودية  العربية  المملكة 
في  لها  المجاورة  المناطق  بعض 
المالحظات  وهذه  الحاضر.  الزمن 
اليوم،  هذا  بعرب  تتعلق  كانت  وإن 
ومنفعة  فائدة  ذات  ذلك  مع  أنها  إال 
وان  فالزمان  الجاهلية،  العقلية  لفهم 
وعرب  الجاهلية  بين عرب  تباعد 
الخصائص  أن  إال  العشرين،  القرن 
المنعزلين  البادية  أهل  العقلية ألكثر 
تزال هي  الخارجي ال  عالمهم  عن 
نسميهم “الحضر”  بل خذ من  هي، 
جزيرة  في  المستقرين  العرب  أو 
عن  منهم  البعيدين  فإن  العرب، 
بالعالم  اتصال  لها  التي  األماكن 
يزالون  ال  وباألجانب  الخارجي 
يحتفظون بكثير من خصائص عقلية 
الحجاز عند ظهور  أو  اليمن  حضر 
تفيدنا مالحظات  هنا  اإلسالم. ومن 
“حافظ وهبة” هذه ومالحظات غيره 
من أذكياء العرب والسياح والخبراء 
األجانب فائدة كبيرة في التعرف على 

أسس تفكير العرب قبل اإلسالم
فالبدوي ينظر إلى غيره نظرة العدو 
أو حرمانه  بيده  الذي يحاول أخذ ما 
العريقة  قبائل  ل وا المرعى.  من 
تحافظ  وبادية  المشهورة من حضر 
على أنسابها تمام المحافظة وتحرص 
إال  الحرص، فال تصاهر  عليها كل 
والقبائل  النسب،  في  يساويها  من 
المشكوك في نسبها ال يصاهرها أحد 
نجد  ال  ولهذا  المعروفة  القبائل  من 
والنشوء  التقدم  يؤمنون بصفة  البدو 

واألرتقاء.
أنفس  في  الفردية  تأصلت  وقد 
الحضر  أشباه  أنفس  األعراب وفي 
صارت  حتى  الحضر،  أكثر  وفي 
المجتمع  عاقت  مفرطة،  أنانية 
اإلسالم  وفي  الجاهلية  في  العربي 
التوثق واالتحاد،  التقدم و عن  عن 
اإلسالمي  و  الجاهلي  األدبين  وفي 
أمثلة عديدة سارت بين الناس تمثل 

هذه النظرية الضيقة إلى الحياة.
بشكل  العربي  ان  مما سبق  نستنتج 
الى  الينظر  التفكير،  سطحي  عام 
الفرديه  إن  ثم  االمور نظرة عميقه، 
شيء  كل  ى  عل سيطر  ت ا  ألن وا
العمل  ثقافة  الى  يفتقد  حياته،  في 
المكاسب  سوى  اليهمه  المشترك، 
سلبا  إنعكس  مما  الشخصيه  الماديه 
وسينعكس  وحاضره  ماضيه  على 
النظر  يعيد  مالم  مستقبله  سلبا على 
بما  ويصلحه  ثقافي  ل ا بموروثه 
المجتمعات  متطلبات  مع  يتماشى 
على  الوضع  سيبقى  وإال  الحديثه، 

ماهو عليه.  
الديني موضوعنا  الخطاب  سيكون 

القادم.
معلومات  إستقيت  الكاتب:  مالحظة 
من مصادر  المقاله  هذه  ونصوص 
لذا  بتصرف،  نقلت  حيث  عدة، 

اقتضى التنويه.

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

هل تدرك املعارضة املغربية رخاء اخلضر 
والفواكه ؟

دالع مغربي من النوع اجليد 

بقلم: خالد بنيصغي
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 عندما يكتب لك هللا النجاح في حياتك أو عملك فإنك لن تنجو حتما من 
الحاقدين الذين يضعون أمامك مجموعة كبيرة من العراقيل كي ال تستمر 
في النجاح .. قد يكون هناك سبب وقد ال يكون ، سوى ألنهم تعودوا على 

تعطيل النجاح ، حتى أصبحوا أعداء لكل نجاح ممكن .. 
ويبدو في المغرب أن المعارضة ال تزال وفية لنفس النهج ، والمتمثل في 
تثبيط عزم حكومة األستاذ عبد اإلاله بنكيران بالرغم من أن هذه األخيرة 
قطعت أشواطا هامة في إصالح مجموعة من القطاعات وأنقذتها من اإلفالس 
التام ، بل أنقذتها من السكتة القلبية من مثل “ المكتب الوطني للماء والكهرباء 

“ و “ صندوق التقاعد “ وغيرهما .. 
الزيادة  المغرب بسبب  الحياة في  المعارضة تتحدث وبإسهاب عن غالء 
في المحروقات وفاتورة الماء والكهرباء دون أن تربط ذلك بالكساد الفظيع 
الذي كان نتاجا بسبب سوء تدبير هذه – المعارضة – للمكتب الوطني للماء 
والكهرباء حين كانت تمثل الحكومة باألمس القريب .. ودون أن تربط الزيادة 
في المحروقات باألزمة العالمية والتي حتمت على كل دول العالم أن تقرر 
تبقى  المعارضة  أن  .. على  المحروقات وهي مرغمة  الزيادات في  هذه 
مصرة على وجوب أن يستثى المغرب من دول العالم ويبقى بمفرده متفردا 
ال يقر الزيادة في المحروقات .. ونحن نتساءل بأي منطق تتحدث المعارضة 
؟؟ وكيف سيفهم المواطن البسيط هذه األشياء ؟؟.. نعم لقد استطاع حتى 
المغربي البسيط الذي ال يفقه شيئا في السياسة وحرب الكراسي الحكومية 

أن يفهم هذه اللعبة .. لكن كيف ؟؟ 
لقد ظلت المعارضة تعزف سمفونية الغالء مند تولي الحكومة الحالية زمام 
األمور بعد نجاحها طبعا في اإلنتخابات التي أتت مباشرة بعد الربيع العربي 
.. وظل خطابها موجها إلى المغربي البسيط الذي يمثل طبقة الفقراء والطبقة 
الهشة ، ألن هذه الشريحة من المغاربة لها أهميتها في اإلنتخابات المقبلة 
بحول هللا تعالى .. ولذلك وجدت المعارضة نفسها تخاطب هذا المغربي 
البسيط من خالل حياة اليومي وأقحمت في ذلك غالء المعيشة وبدأت تعد 
أثمنة الخضر والفواكه باعتبارها مقصدا يوميا لهذا المغربي البسيط فذكرت 
أثمان البطاطس والطماطم والفلفل والبادنجال والبصل ... ولم تستثني الفواكه 

حيث وصفت غالءها بالفاحش .. 
المعارضة في هذا الصيف صمتت على غير عادتها ولم تذكر شيئا من أثمنة 
الخضر والفواكه ؟؟ مع العلم أنه في الصيف تكون الخضر والفواكه غالية 
الثمن على اعتبار دخول أفواج كبيرة من المهاجرين المغاربة وكذلك السياح 
األجانب من عرب وعجم الذين اعتادوا على سحر المغرب في الصيف .. 

وبالتالي يكون الطلب أكثر من العرض فترتفع األثمان ..
وهذا الصيف الذي قضيته كامال في المغرب وأعتبر نفسي شاهد عيان على 
الحياة المغربية في هذه الفترة .. وجدت مبررات صمت المعارضة الرهيب 

وإمساكها عن الكالم في غالء الخضر والفواكه .. 
فالمواطن المغربي البسيط هو اآلخر يدرك هذا الصمت .. وكلنا يدرك ذلك 
.. فالمغرب – لعلم الجميع - يعيش رخاء ال يمكن أن يتصوره العقل ، وال 
يمكن أن يراه حتى في الحلم ، ولكنه بفضل هللا تعالى هو حقيقة هذا الصيف 
، وال أعتقد أنه توجد دولة أو بقعة على وجه األرض تعيش هذا الرخاء ، 
فهذا المغربي البسيط والحمد هلل أكل وشبع وتلذذ إلى حد التخمة بأصناف 
من الفواكه بثمن بخس خيالي ال يستوعبه العقل ، وقد نّوع مائدته يوميا 
بأصناف من الفواكه كالبرتقال والدالع والبطيخ والخوخ والرمان والكرز 
والتوت األحمروالبرقوق والتفاح والعنب ....... وأشهد هللا أن هذه األنواع 
التي ذكرت كانت في المتناول لفئة عريضة من المغاربة حتى إن بعض هذه 
األنواع من الفواكه كانت تباع بدون أن توزن ، بل يوضع لها ثمن بخس 
دراهم معدودات فقط .. أما الخضر فقد وصلت األثمنة إلى أبخس ما يكون 
حتى إنه ينتابك الشك أنك  عدت ألكثر من ربع قرن إلى الوراء .. فما معنى 
أن تجد البصل والطماطم مثال بدرهم ونصف للكيلو الواحد  ؟؟؟ هذه أثمنة 

كانت ال تتحقق حتى في الثمانينات من القرن الماضي .... 
وأختم بسؤال استنكاري : ألم يكن جديرا بالمعارضة أن تذكر ولو قليال من 
هذا الرخاء على عهد حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية ؟؟ بعد أن ظلت 
تعزف على غالء هذه الخضر والفواكه ؟؟ ألم يكن جدير بالمعارضة – وهي 
التي انتقدت الغالء – أن تمدح هذا الرخاء ؟؟ طبعا هذه األسئلة لن تجد 
أجوبتها لدى المعارضة ألنه وبكل بساطة هذا يعني أن حظوظ الحكومة 
يرتفع في كل لحظة وحين من أجل الظفر بالفوز في اإلنتخابات المقبلة بإذن 
هللا .. دام المغرب في عز ورخاء ، ودامت الحكومة الحالية في رعاية هللا 
.. وحفظ هللا ملك البالد الذي يسير بالمغرب إلى أرقى وأعلى المراتب .. 

إلعالناتكم يف الرسالة

Tel: 450.972.1414 / 514.961.0777  

Email : elressala@bellnet.ca      
www. el-ressala.com 

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

سر الصنعة

  كلودين كرمة

يونيو وتخلصنا  بثورة 30  قمنا   
من االخوان ودخلنا في عهد رئيس 
جديد ، وبدأنا في تنفيذ مشروعاتنا 
يغير  لم ولن  ، ولكن هذا  العمالقة 
تروسه  في سريان  اعتمد  مجتمع 
لن   ، والواسطة  المحسوبية  على 
يبني دولة ربطت مفاصلها الفهلوة 
والبلطجة واالستقواء، وباتت قيمها 
اقوالها  للعلم ال لالجتهاد، ومن  ال 
 “ الجامعية  الشهادة  المأثورة عن 

بلها واشرب ميتها”.
في حين ان الطفل المصري من اذكي 
اطفال العالم وان مصر تحوي عقول 
البلد يخرج  ال تقدر بثمن وان تلك 
االمل  فيها  يجدوا  لم  علماء  منها 
تكفي طموحهم  التي  اواالمكانيات 
لتنفيذ  الغربة  والم  مرار  فتحملوا 
يعاقبوها  لم  ذلك  مشتهاهم ،ورغم 
على ذلك بل نراهم االن يوجهون 
لها  تجاهها ويمدون  كامل طاقتهم 

يد المعونة مهما كلفهم ذلك.
وتلك  التفكير  وهذا  العقيدة  بهذه 
االستشاري  المجلس  انشئ  الروح 
الذي شكله  لعلماء وخبراء مصر، 
بعد  املنا  ليكونوا  السيسي  الرئيس 
انشاء جيل  هللا سبحانه وتعالي في 
بمفهوم وعقول جديدة،بالعلم قامت 
عقول  ،وبفضل  جهلها  من  االمم 
وخبرات هؤالء العلماء نهض العالم 
، وقد صدق القول القائل” فلح من 
كان جميع  فاين  العلماء”،  جالس 

الرؤساء السابقين من اإلستفاده بهذه 
التي نشرف- نحن  الحقيقية  الثروة 
المصريون- بمصريتهم ونفتخر بهم.
المجلس من  لهذا  واالهم ما نمنحه 
صالحيات،والمحفز في االمر انه فتح 
الباب للجميع بتقديم اقتراحتهم الى 
المجلس الذي سيقوم بدوره بدراسة 
العلمية  النظر  مالئمتها من وجهة 
للتنفيذ ، و بات للمصري الفرصة ان 
يضع افكاره واختراعته وتميزه في 
يد عقول ال تخضع سوي لالعتبارات 
في  وتعتمد  الموضوعية  العلمية 
عملها على معتقدات وقيم قد تكون 
جديدة على المجتمع المصري ، من 
اهمها “ فريق العمل” واهميته في 
نجاح أى مشروع ، فهم يعتبرونه” 

سر الصنعة “ 
انه  وثبت  المجلس  هذا  نجح  فاذا   
ليس مجرد حبر على ورق ، وان 
تنفذ على ارض  اعضاؤها  احالم 
الواقع، وان ادوارهم ليست شرفية 
الروتين  بخططهم  ،وانهم حطموا 
والبيروقراطية ،ستصبح مصر من 
اعظم دول العالم خالل فترة وجيزة. 
ولذلك نتمني ان نفسح الطريق للمجلس 
كي يؤدي مهامه على اكمل وجه، 
الجامعات ومراكز  بان نحي دور 
البحوث ، وان نقيم العدل والمساواه 
بالطلبة  االهتمام  ،مع  الجميع  بين 
المتفوقين ووضعهم فى أماكنهم التى 

يستحقونها .

 قال متحدث عسكري أمريكي لبي 
بي سي إن الحرب على مسلحي تنظيم 

الدولة اإلسالمية ستستغرق سنوات.
وقال األدميرال جون كيربي أيضا إن 
أمريكا  تقودها  التي  الجوية  الغارات 
ضد التنظيم في سوريا أضرت بقدراته.
العسكري  المتحدث  وتأتي مالحظات 
فيه  الذي شكر  الوقت  في  األمريكي 
العربية  الدول  أوباما  باراك  الرئيس 

لمساعدتها.
وقال وزير الخارجية األمريكي، جون 
وافقت  دولة  أكثر من 50  إن  كيرين 
على محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية.

مساحات  على  التنظيم سيطر  وكان 
كبيرة في سوريا والعراق، وقد شنت 
الواليات المتحدة نحو 200 غارة جوية 

في العراق منذ أغسطس/آب.
غير أن هجمات االثنين الجوية وسعت 
نطاق الحملة على تنظيم الدولة اإلسالمية 
للمرة  إلى سوريا  الحدود  لتمتد عبر 

األولى.
وقال األدميرال جون كيربي - الذي 
كان يتحدث في واشنطن - إن الغارات 
الجوية على سوريا حدت بنجاح من 

قدرات التنظيم.
صور البنتاغون تبين أثر الغارات التي 
شنت على مقار تنظيم الدولة اإلسالمية. 
كنا  ما  أننا ضربنا  “نعتقد  وأضاف 
نستهدف ضربه”. ولكنه أشار إلى أن 
تنظيم الدولة اإلسالمية يتكيف بكفاءة 
مع التغييرات، مضيفا أن التنظيم يمثل 
“تهديدا خطيرا” قد ال يمكن القضاء 

عليه “خالل أيام أو أشهر”.
“وقد يقتضي األمر جهودا جادة من 
أننا  ونعتقد  المشاركين.  جانب جميع 

نتحدث هنا عن سنوات”.

وكانت الغارات الجوية استهدفت مقار 
التنظيم الرئيسية في معقله في الرقة، 
الواقعة شمال شرقي سوريا، ومعسكرات 
في  تدريبه، ومركباته، ومستودعاته 

عدة مناطق أخرى.
وقال سكان الرقة للصحفيين إن الغارات 

أثرت كثيرا على مسلحي التنظيم.
في ثالث موجات  الهجمات  ونظمت 
المقاتالت  أوالها  نفذت  منفصلة، 
العربية  الدول  األمريكية، وشاركت 
في الموجتين الثانية والثالثة، بحسب 

ما ذكره مسؤولون أمريكيون.
وقالت جان ساكي، المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية األمريكية إن الواليات المتحدة 
حذرت سوريا مقدما “بعدم التعرض 
للطائرات األمريكية”. لكنها أضافت 
أو   ، لم تطلب تصريحا  أن واشنطن 
لم تقدم إشعارا مقدما بوقت الهجمات.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الجماعة 
“لهجمات وشيكة” على  تدبر  كانت 
آمنا  لها مالذا  أنشأت  وإنها  الغرب، 

غرب مدين حلب.
وكما أبلغت الواليات المتحدة الحكومة 
السورية بأن هناك غارات وشيكة، أبلغت 
بالهجمات،  إيرانيين  أيضا مسؤولين 

بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
السورية عن  اإلعالم  ونقلت وسائل 
يدعم  إنه  قوله  األسد  بشار  الرئيس 
أي جهود دولية لمحاربة “اإلرهاب” 

في سوريا.
لكن الرئيس اإليراني، حسن روحاني، 
وهو حليف مقرب للحكومة السورية، 
قال إن األعمال العسكرية في سوريا 
تفتقد “السند القانوني”، وال تعتمد على 
تفويض من األمم المتحدة، أو موافقة 

من الحكومة السورية.

البنتاغون: احلرب على »الدولة 
اإلسالمية« ستستغرق سنوات

الشرطة األسرتالية تؤكد أن قتيل ملبورن »مشتبه بضلوعه يف اإلرهاب«
 قال مسؤولون أستراليون إن الشاب 
أن  بعد  نار  ُقتل بسبب إطالق  الذي 
طعن ضابطي شرطة “كان مشتبها 
بضلوعه في أعمال إرهابية”، وكان 
سابق  وقت  في  أُلغي  سفره  جواز 

لدواع أمنية.
قسم شرطة  في  وقع  الحادث  وكان 

ملبورن الثالثاء الماضي.
وقد سدد الشاب - البالغ من العمر ثمانية 
عشر عاما، والذي كان استدعي إلى 
قسم الشرطة لالستجواب - عدة طعنات 
لشرطيين من ضباط مكافحة اإلرهاب 

قبل أن يطلق أحدهما النار عليه.
ولم تؤكد الشرطة ما ورد في تقارير 
من أن الشاب كان وجه تهديدات لرئيس 

الوزراء األسترالي، توني آبوت.
أنه  إلى  إعالمية  تقارير  وأشارت 
شوهد وهو يحمل راية تنظيم الدولة 
المتطرفة  الجماعة  تلك  اإلسالمية، 
في  عدة  مناطق  على  تسيطر  التي 

العراق وسوريا.
فيكتوريا  في  الشرطة  وقال مفوض 
كين الي: “بالفعل كانت هناك راية، 

ولكني لست متأكدا من أنها راية تنظيم 
األمر  ولكن  ال.  أم  اإلسالمية  الدولة 

برمته يثير بعض المخاوف”.
وينتمي الرجل، الذي عرفه البرلمان 
إلى  حيدر،  النعمان  بعبد  األسترالي 
أصول أفغانية، ويرتبط بجماعة الفرقان 
المتطرفة، وفقا لوسائل إعالم محلية.

وأضاف الي أن حيدر سدد عدة طعنات 
لضباط بمجرد أن ألقوا عليه التحية.

إليه  يده  مد  الضباط  “أحد  وتابع: 
في  النتيجة طعنة  فكانت  ليصافحه، 

ذراعه”. 
وأشار إلى أن حيدر انتقل إلى الضابط 
اآلخر وسدد إليه ثالث أو أربع طعنات 

في الجسم والرأس.
في  تلقى طعنة  الذي  الضابط  ولكن 
النار عليه فأرداه قتيال  الذراع أطلق 

وفقا لالي.
الضابطين  خضوع  األمر  وتطلب 
المصابين لعمليات جراحية، إال أنهما 
في حالة مستقرة في الوقت الحالي وفقا 

لمصادر شرطية.
ووصف وزير العدل األسترالي مايكل 

كينان حيدر بأنه “مشتبه بضلوعه في 
أعمال إرهابية ومطلوب للعدالة وأحد 
األهداف التي تسعى وراءها وكاالت 

االستخبارات”.
إن االجتماع  وقالت مصادر شرطية 
الذي انعقد بقسم شرطة إنديفور هيلز 
المشتبه  نشاط  لتصاعد  استجابة  جاء 
بهم في الضلوع في عمليات إرهابية 
أو إعدادها مما أدى إلى ظهور مخاوف 

جديدة.
تشهد أستراليا مداهمات موسعة لمشتبه 
بهم في اإلرهاب في سيدني ومدن أخرى 
وقال رئيس الوزراء األسترالي آبوت، 
“الحادث  إن  البالد،  الموجود خارج 
أظهر أن هناك أشخاصا داخل المجتمع 
القيام  على  القدرة  لديهم  األسترالي 

بأعمال غاية في التطرف”. 
ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تنفيذ 
الشرطة األسترالية عددا من مداهمات 
مكافحة اإلرهاب في سيدني وبريسبان 
استهدفت إفشال خطط قيل إن أنصار 
تنظيم “الدولة اإلسالمية” يدبرونها لقطع 
رؤوس أستراليين يختارون عشوائيا، 

وإعدامهم بتلك الطريقة في العلن.
توجيه  المداهمات عن  تلك  وأسفرت 
بالضلوع  األشخاص  اتهامات ألحد 

في اعتداءات إرهابية خطرة.
وعلى مدار األشهر األخيرة، أعرب 
المسؤولين األستراليين عن  عدد من 
مخاوفهم المتزايدة حيال الخطر الذي 
تشكله مشاركة بالدهم في قتال الجماعات 
على  األوسط  الشرق  في  اإلسالمية 

األمن الداخلي.

وتكمن تلك المخاوف في األستراليين 
المشاركة  بعد  الخارج،  العائدين من 
في القتال لصالح التنظيمات المتشددة، 
باإلضافة إلى المتعاطفين مع القضايا 

التي يتبناها هؤالء العائدون.
تعكف  المخاوف،  لتلك  واستجابة 
الحكومة على دراسة تشريع جديد يمنع 
الصراع  بؤر  إلى  األستراليين  سفر 
المسلحة،  الجماعات  إلى  لالنضمام 

وتغريم من يفعل ذلك.

كرمة:  كلودين   
الرسالة  القاهرة/ 
ت  و ف ص د  ك أ
ن  ي م أ  ، ن ا ر م ع
القوي  تكتل  عام 
الوطنية،  الثورية 
أن إعالن الرئاسة 
االنتخابات  اجراء 
نهاية  البرلمانية 
العام يتماشي مع ما 

أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من 
قبل في عيد الفالح؛ ويعد انتصارا 
التي  الطريق  وخارطة  للدستور 
 30 في  المصريون  عليها  توافق 
في  يصب  ذلك  أن  مؤكدا  يونيو، 
مصلحة الوطن ويغلق الباب نهائيا 
امام طالبي التأجيل.وتابع أمين عام 
الوطنية - فى  الثورية  القوي  تكتل 
تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" 
-: إن اجراء االنتخابات البرلمانية 
شرسة  هجمة  يمنع  موعدها  في 
أعداء  من  معده ضد مصر  كانت 
الداخل والخارج"، كما أن انتخاب 
مجلس النواب يجعل الدولة تستكمل 
مؤسساتها الدستورية ألول مرة منذ 
ثورة 25 يناير.وكشف عمران عن 
أن أول مرحلة من انتخابات المجلس 
لم  القادم ما  ستكون في 5 ديسمبر 
قانون  دستورية  بعدم  الطعن  يتم 
ستتم  االنتخابات  وان  االنتخابات، 
الفردي  وستعلن  مراحل   3 علي 
مباشرة ام نتيجة القوائم فسيتم تأجيلها 
لتعلن بالكامل مع اخر مرحلة".كما 
 55 عددهم  البالغ  الناخبين  طالب 
مليونا بحسن اختيار نوابهم لما يمثله 
البرلمان القادم من أهمية لما يمتلكه 

من صالحيات وفقا للدستور.

عمران: أول مرحلة لالنتخابات 
الربملانية 5 ديسمرب ما مل حيدث 

طعن على القانون 



معتز زهران خلفاً لوائل أبو اجملد سفريًا 
ملصر يف كندا

وصل إلى العاصمة أوتاوا في منتصف هذا 
الشهر سبتمبر/ أيلول الجاري سفير مصر 
الجديد في كندا االستاذ معتز منير زهران 
لم مهام منصبه الجديد خلفا للسفير  حيث تسَّ
خدمته  مدة  انتهت  الذي  المجد  أبو  وائل 

الرسمية في كندا.
والسفير معتز زهران مصري الجنسية من 
وهو  القاهرة،   1968 سبتمبر   11 مواليد 

متزوج وله ثالثة أبناء )ولد وبنتين(.
وهو يتكلم العربية بطبيعة الحال باالضافة 

لالنجليزية والفرنسية بطالقة، وقد تقلد العديد من الوظائف الهامة في 
وزارة الخارجية المصرية حيث شغل منصب القائم باألعمال في سفارة 
مصر بواشنطن )الواليات المتحدة األمريكية( من سنة 2010 إلى 2011. 
وشغل مدير مكتب مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية وغيرها 

من سنة 2011 إلى 2012.
كما تولى منصب نائب مساعد الوزير في مكتب وزير الخارجية المصرية 
سنة 2013، هذا بخالف تاريخه الحافل في العمل الدبلوماسي المصري.

و"الرسالة" تسأل هللا كل التوفيق للسفير زهران في موقعه الجديد كما 
تتوجه بكل الشكر لسفير مصر السابق وائل أبو المجد مع أطيب األمنيات 
في  مصر  وشعب  مصر  خدمة  في  للسفيرين  والتوفيق  النجاح  بدوام 

الداخل والخارج.

جوزيف  المطران  نيافة  وصل   
زحالوي لمدينة مونتريال يوم التاسع 
عشر من شهر أيلول/سبتمبر 2014 
في أول زيارة له بعد انتخابه رئيًسا 
في  األرثوذكسيَّة  األنطاكيَّة  للكنيسة 
أمريكا الشماليَّة بعد وفاة المتروبوليت 
فيليب صليبا، وذلك بدعوة من راعي 
كنيسة مار جاورجيوس األنطاكيَّة للروم 
األرثوذكس للمشاركة في احتفاالت 
عاًما على وجود   75 ذكرى مرور 
الكنيسة و115 عاًما على وجود الجالية 
األنطاكيَّة األرثوذكسيَّة في المدينة.

وبناًءا على دعوة الزميل نقوال صايغ 
للزمالء الصحفيِّين حضر المؤتمر الذي 
عقد يوم السبت 20 أيلول/سبتمبر كل 
من الزمالء حسين حب هللا، جورج 
سعد، إبراهيم غريب، وفريد زمكحل، 
باإلضافة إلى إيلي مجاعص وطاقمه 
ود. حوريَّة قاسب. كما حضر المؤتمر 
راعي الكنيسة اإلكونوموس أنتوني 
المحترمين األب  غابريال وكل من 
مايكل شاهين نائب راعي الكنيسة، 
بولص،  واألب  المر،  جان  واألب 

وبعض األخوة من الرعيَّة.
بعد كلمة ترحيبيَّة قدمها الزميل نقوال 
للكنيسة  اإلعالمي  السكرتير  صايغ 
لنيافته واألخوة الزمالء، قام بدوره 
المتروبوليت مرحبًا بالحضور ثم شرح 
كيفية انتخابه وشرع بالرد على أسلئة 
ًدا أن الرئيس  الصحفيِّين بالتسلسل مؤكِّ
األمريكي قال: إن الرئيس السوري 
حمى المسيحيين السوريين، مضيًفا 
أو  المسيحيِّين  يحمي  الغرب ال  بأن 
يتعاطى  بل  المحتاجين،  غيرهم من 
مع دول تمول الحركات اإلرهابيَّة. 

 وأضاف في سياق حديثه العالقة الطيِّبة 
بين المسيحيِّن والمسلمين وتأكيًدا على 
ذلك ذكر ما فعله البطريرك غريغوريوس 
1915 عندما أمر  الرابع حداد عام 
الرهبان واإلكليروس بتوزيع الخبز 
على األخوة المسلمين للتعريب عن 
مدى األخوة والتضامن والمحبَّة بين 
المسيحيِّين والمسلمين سجلها له التاريخ.

هذا وقام نيافته بالرد على جميع أسلئة 
الصحفيين ما عدا السؤال الذي طرحه 
الزميل فريد زمكحل حول األسباب 
التي جعلت أمريكا تتدخل في مسألة 
الصراع القائم مع ما أسموه بـِ "داعش" 
التي تشوه االسالم عوًضا عن السعوديَّة 
اًل وأخيًرا؟!  كونها صاحبة القضيَّة أوَّ
غير أن المتروبوليت اعتذر عن اإلجابة 
على هذا السؤال معربا عن أن مثل 
هذه األمور ليست من اختصاصه وهي 

متداخلة ومحرجة.
الصور  أخذ  تم  المقابلة  ختام  وفي 
التذكاريَّة للمتروبوليت مع الحضور 
والزمالء الصحفيِّين الذين أعربوا عن 
سرورهم بلقاء نيافته على أمل اللقاء به 
في فرص أخرى. وبدوره شكر نيافته 

الحضور معبًرا عن شكره وامتنانه لهذا 
اللقاء وتمنى للجالية العربيَّة جمعاء 
بالتعاون والمحبة ومساعدة إخوانهم 
المحتاجين في تلك األقطار المدمرة 

بسبب التطرف وفقدان المسؤوليَّة.
فيما يلي نبذة عن نيافة المطران منذ 
ترسيمه: صاحب السيادة المتروبوليت 
جوزيف تمت رسامته أسقفاً بتاريخ 
30 حزيران، 1991 في الكاتدرائية 
المريمية في دمشق، وذلك بعد عدة 
سنوات من الخدمة كشماس وكاهن. ولد 

صاحب السيادة 
في دمشق، سوريا 
عام 1950. أنهى 
تعليمه األساسي 
مدرسة  في 
يوحنا  القديس 
الدمشقي ومدارس 
اآلسية في دمشق 
ومن ثم في دير 
سيدة البلمند في 
الكورة، لبنان. 
دراسته  أكمل 
في  الجامعية 
الجامعة اللبنانية 
بيروت،  في 
على  حصل 
شهادة الماجستير 
الالهوت  في 
تخصصه  بعد 
الموسيقى  في 
من  واللغات 
جامعة أرسطو 
في تسالونيكي، 
اليونان. وحصل 
دكتوراة  على 
في  شرفية 
الالهوت من معهد 
القديس تيخون 

في بينسيلفينيا في أيار من عام 2010. 
البطريرك  الرحمات  المثلث  رسمه 
أغناطيوس الرابع شماساً في تشرين 
الثاني من عام 1976، وكاهناً في عام 
1980. خدم األب جوزيف عميداً للكهنة 
في الكاتدرائية المريمية في دمشق، 
وكمشرف في كنيسة الصليب المقدس 
ورعايا أخرى في ضواحي دمشق. 
المدرسة  على  كمشرف  خدم  أيضاً 
 1980 عام  من  دمشق  في  الثانوية 

حتى عام 1983. غادر األب جوزيف 
فيما بعد لرعاية الكنيسة األرثوذكسية 
األنطاكية في لندن، أنكلترا منذ عام 
1983 حتى عام 1986، وفيما بعد 
إلى الكنيسة األرثوذكسية األنطاكية في 
قبرص منذ 1986 حتى عام 1991 
حين تم انتخابه أسقفاً.  تمت رسامته 
وحمل لقب أسقف قطنا في سوريا، 
وخدم كمساعد بطريركي وسكرتير 
في عام  المقدس.  األنطاكي  للمجمع 
1995، أرسله البطريرك أغناطيوس 

تم  األبرشية،  هذه  في  أمريكا.  إلى 
الغربي  الساحل  ممثلية  على  تعيينه 
من قبل المتروبوليت فيليبس صليبا. 
القديس  كاتدرائية  في  تنصيبه  تم 
نيقوالوس كأول أسقف على أبرشية 
لوس أنجلوس والمنطقة الغربية من 
قبل المتروبوليت فيليب صليبا في 12 
أيلول من عام 2004.  في 11 كانون 
األول من عام 2011 في كنيسة رقاد 
السيدة في دير سيدة البلمند البطريركي 

في لبنان تمت ترقية األسقف جوزيف 
إلى رتبة رئيس أساقفة من قبل صاحب 
الغبطة البطريرك أغناطيوس الرابع، 
وذلك تكريماً له على سنوات خدمته 
الطويلة كأسقف سواء في األبرشية 

أو في البطريركية في دمشق. 
اإلنكليزية  العربية،  بطالقة  يتكلم 
واليونانية، ومطلع على لغات أوروبية 
األحد  في  يقع  شفيعه  وعيد  أخرى. 
الثاني بعد الفصح حيث يعيد للقديس 

يوسف الرامي.
نقوال صايغ

السكترير اإلعالمي للكنيسة

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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His Holiness Pope Tawadros ll and the Coptic Orthodox Church of 
Alexandria are very pleased to announce the launch of a 7 day Reli-
gious Tour entitled “The Holy Family in Egypt” from Canada. “We 
are very excited to offer this unique and historically recreated event 
to all our Canadian Travelers. Come with us and witness this biblical 
event where Jesus was taken to Egypt to avoid the wrath of Herod. It 
is a spectacular tour and we look forward to sharing every detail with 
you”, says Mustafa Sallam, Director of Egyptian Tourist Authority in 
Canada.
The tour is 7 nights, starting in Cairo and it recreates the route and 

journey of the Holy 
Family – Joseph, Mary 
and Jesus, when they 
fled from Israel to 
avoid the jealous King 
Herod.  This journey in 
exile which historically 
lasted about three-
and-half years, moved 
through many towns 
in Upper and Lower 
Egypt. Many churches 
and monasteries were 

built and the tour covers all aspects of this magical tour.
His Holiness Pope Tawadros ll, Pope of Alexandria and Patriarch of 

the See of St-Mark was a distinguished guest here in Canada recently, and has personally invited all to come 
and be a part of the very unique tour.  His holiness was happy to celebrate Mass and be a part of the large Coptic 
Christian Community here in Canada.
This was the first visit to his Holiness Pope Tawadros ll to Canada. His Holiness met with Prime Minister Ste-
phen Harper and toured extensively, consecrating churches across Canada. His Holiness is the spiritual leader of 
thousands of Coptic Orthodox Christians in Canada and millions worldwide.
For more details on the tour, please call 514-861-4420 or email: info.ca@egypt.travel and we will send you a 
printed brochure with all the details.
“We welcome all Canadians to our country and promise you a wonderful experience” says Mr. Sallam. 

Holy Family Tour to Egypt

سفارة مصر يف أوتاوا واستقبال حافل لقداسة البابا تواضروس
 وسط حضور رسمي وجاليوي مصري وعربي كبير ومتنوع، أقام 
سفير مصر الجديد سعادة معتز زهران وحرمه السيدة هالة، حفل استقبال 
كبير لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا االسكندرية والكرازة المرقسية، 
بمناسبة زيارته التي يقوم فيها لعدة مقاطعات كندية ضمن رحلة روحية 

لتفقد أحوال الكنيسة والرعية االرثوذكسية في المهجر.
وقد قام سعادة السفير زهران بالقاء كلمة رحب فيها بقداسة البابا وأعرب 
فيها عن سعادته البالغة أن تأتي هذه الزيارة بعد اسبوع من توليه لمهام 

منصبه كسفير لمصر في كندا، كما رحب بالحضور.
وفي نهاية كلمته قام بتقديم هدية تكريمية لقداسة البابا عبارة عن مسلة 

فرعونية. 
وبدوره قام قداسة البابا بتوجيه كلمة رحب فيها بالحضور وبسفير مصر 
الجالية  وبأبناء  العرب  السفراء  السادة  وبجميع  حرمه  والسيدة  الجديد 
المصرية والعربية شاكراً السفير على هديته اللطيفة والذي أكد قداسته 

بأنه سعيد بها للغاية ألنها تمثل 
المصرية، وأضاف  المسلة 
بأن المصريين القدماء أول 
العامود  من عرف صناعة 
أو الشكل العامودي في العالم 
الكنائس  قباب  جاءت  ومنه 

ومآذن الجوامع.
وأخيرا قام بتقديم لوحة فنية عن 
رحلة العائلة المقدسة لمصر 
لسعادة السفير وسوار من اللؤلؤ 
األبيض لحرم السفير السيدة 
هالة وسط تصفيق الحضور 
وسعادة الجميع بهذه الزيارة 

المباركة.

 استقبل راعي وأبناء كنيسة المالك وأبو سيفين لالقباط األرثوذكس بالفال 
مساء يوم األحد 21 سبتمبر/ أيلول الجاري قداسة البابا تواضروس الثاني بابا 
االسكندرية والكرازة المرقسية وسط تهليل الحضور وزغاريد النساء وتراتيل 
الشمامسة من ابناء الكنيسة حيث قام البابا بالتوجه للهيكل وقام بالصالة واستدار 
بعد ذلك ليبارك الحضور كل الحضور ويشكرهم على محبتهم .. وكان قداسته 
قد قام برفقة القس ميخائيل عطية بزيارة ومباركة قطعة األرض الجديدة التي 
تم شرائها بحوالي 2 مليون دوالر في الفال القامة الكنيسة الجديدة والدائمة 
لالقباط األرثوذكس ، وقد قام غبطته بتوجيه كلمة لشعب الكنيسة هنئهم فيها 
باألرض الجديدة وتحدث عن روح الشركة والمحبة التي يجب أن تجمع بين 
الجميع. كما قام راعي الكنيسة بتقديم كلمة عبر فيها عن فرحة وفرح شعب 

الكنيسة بزيارة قداسته المباركة.
والرسالة ال يسعها في النهاية سوى أن تتقدم بخالص التهاني لبابا الكنيسة 

القبطية ولجميع األباء الكهنة ولجميع الشعب بهذا االنجاز الكبير. 

البابا تواضروس الثاني يزور كنيسة املالك وأبو سيفني

مع املسيح ذلك أفضل جدًا
انتقل إلى األمجاد السماوية أمس 

الخميس 25 سبتمبر/ أيلول
الزوج واألب والجد والفنان والصديق

نبيل خليل
والفقيد  عاماً،   72 يناهز  عمر  عن 
الكبير زوج السيدة إيريس خليل ووالد 
كل من األستاذ نادر خليل زوج السيدة 
السيد  زوجة  خليل  إيفا  والسيدة  سونيا 
لوسيانو، وهو جد لكل من جاد وفانسا 

ولورا وانتوني وإيتان وأوليفيا.
البار يوم 28 سبتمبر/ أيلول الجاري من  وسوف يعرض جثمانه 
الخامسة إلى التاسعة مساءاً في Complexe funéraires على 

العنوان التالي:, 
   418 boul. Labelle Rosemère Qc. J7A 3R8
كما وسيقام مراسم القداس اإللهي على روحه الطاهرة يوم االثنين 
29 سبتمبر/ أيلول الساعة 11 صباحاً في كنيسة المالك وأبو سيفين 

لالقباط األرثوذكس بالفال على العنوان التالي: 
 1065 Boul. Pie-X Chomedey, Laval, Qc. H7V 3B2



Montreal  26 septembre   201414 إعالنات

 يسعـــد
السيد سامي األسمر

 أن يتقدم من الجالية  العربية اإلسالمية
 بخالص التهاني وعظيم األماني بمناسبة

 قرب حلول عيد األضحى
 املبارك

 أعاده هللا على األمة العربية والعالم
 أجمع بالخير واليمن والبركات

Bur.chef: 1505 Legendre O.      Montréal,  Qc. Canada H4N 1H6  
Succ :      1550 boul. Daniel Jonson   Laval,  Qc.  Canada              
Succ :      400, ave. Lafleur   Lasalle, Qc. H8R 3H6                         
Succ :      8200 19ème Avenue, Montréal,  Qc. Canada  H1Z 4J8   
Succ :  1320, boul. Jules-Poitras   Saint-Laurent, Qc. H4N 1X7   

www.samifruits.com     samifruits@samifruits.com

(514) 858-6363
(450) 978-1333
(514) 368-1333
(514) 593-1333
(514) 856-1333
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تتقدم اإلدارة من اجلالية العربية اإلسالمية خبالص التهاني 
مبناسبة قرب حلول عيد األضحى املبارك 

اعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم واحملبة
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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

 علمنا أهلنا منذ الصغر بأن الرقة 
الفرات”   الثاني هو “عروس  اسمها 
وان هذا االسم جاء من رقة المدينة. 
ذات  كانت  بأنها  بالتاريخ  ودرسنا 
طبيعة جميلة وكانت مصيف الخليفة 
العباسي هارون الرشيد -  الذي ازدهر 
الفن والثقافة في عهده - من مقره في 
بغداد... واليوم أهل الرقة صانوا االسم 
ولم يتوقفوا عن إمداد تاريخها الثقافي 
بروافد أدبية  وفنية كانت مفخرة لكل 
السوريين.. إلى أن جاء سواد مجموعة 
أجرام  اسمت نفسها داعش.. وهي قوة 
همجية تكره الجمال والثقافة وسيمحوها 
الرقة  أرهقت  قريبا ولكنها  التاريخ 
الجميلة وأهلها.. وأطفالها ونساءها.. 
من أبناء الرقة العظام الدكتور األديب 
الراحل عبدالسالم العجيلي الذي عاصر 
استقالل سوريا وترجمت كتبه وأدبياته 
إلى العديد من اللغات بما فيها الفرنسية 
واإلنجليزية.  وتدرس كتبه بالمدارس 
والجامعات السورية.. وعرفت الدكتور 
عبدالسالم عن قرب شديد بحكم القرابة 
والنسب وكم كنت من المحظوظين.. 
الدكتور عبدالسالم لم يكن أديبا رائدا 
فحسب وإنما انسان طبيب من ارفع 
الشخصيات  أكثر  المستويات و من 
رقيا.. فهو ورغم كل اإلمكانات األدبية 
والمادية والشهرة واالنجازات رفض 
العريقة..  أن يترك مدينته الصغيرة 
وتابع عمله كطبيب فيها وكان غالبا 
ما يعالج مرضاه بالمجان..  هكذا هم 
أهل الرقة أوفياء. .وعاش من بعد وفاته 
مهرجان العجيلي الثقافي الدولي الذي 
كانت تقصده إلى الرقة  األقالم الرائدة 
في عالم األدب العربي  العالمي.. هذا 
اليوم  المهرجان كان سيكون عمره 

الرقة  ولكن  حوالي عشر سنوات! 
اليوم تتشح بالسواد.. تندب أديبها الكبير 

وثقافتها العريقة.. 
أهل الرقة - الذين ابتلوا بداعش المجرمة 
- يعرف عنهم حبهم للفن المسرحي 
والغنائي رغم الجو االجتماعي المحافظ.. 
فهم مجتمع مدني محافظ ولكنه لم يكن 

يوما متشدداً دينيا.. 
وبما أن أسرة العجيلي رائدة وكبيرة 
فقد أنجبت أسماء كبيرة أخرى ومنها 
مثال فنانا رائدا رغم تواضعه الشديد.. 
إنه إسماعيل العجيلي الذي أسس واحدة 
من أقدم وأهم فرق الفنون في سوريا 
منذ ستينيات القرن الماضي. ووصلت 
شهرة فرقة الرقة للفنون الشعبية إلى 
العديد من  العالمية  وحصلت على 
الجوائز الدولية بما فيها الذهبية للفن 
المسرحي الشعبي الغنائي من باريس.  
وألف ولحن بعض اغانيها فنانين كبار 
مثل اللبناني زكي ناصيف .. أعضاء 
الفرقة  وهم حوالي األربعين شابا و 
التي كانوا  الرقة   شابة.. هربوا من 
السنتين..  منذ حوالي  فيها  يعيشون 
ومن يسمون أنفسهم باإلسالميين - و  
بحياة  يطالبون  براء-  اإلسالم منهم 
العجيلي وفرقته ويتهمونه  اسماعيل 

بأنه زنديق! في أي عصر نحن! 
وتبقى مسرحيتهم  الغنائية “برج عليا” 
في الثمانينات من القرن الماضي ذات 
طعم خاص النها كانت اهداء لوالدتي 
علياء من إسماعيل ورياض العجيلي.. 
العجيلي وكل أهل الرقة الكرام . برجكم 
سيكون عالي دوما. . بارك هللا فيكم 
ألنكم أهل الجمال والمحبة  والثقافة...... 

واليوم نهديكم السالم! 

الرقة وما أدراك ما الرقة... 

 آخر عمود      ــ

فريــد زمكحـل

إلـه وديـن!

قلنسوة البابا 
يف خدمة أطفال 

الكونغو 

أبو حجاج

 جمرد كلمة
لم  الذي يحاكمه ألنه  القاضي  المعزول محمد مرسي من  الرئيس  غضب 
يقدم إليه التعازي في وفاة حماه ويبدو أن الجميع اخفوا عليه أنه مسجون 

وأوهموه بأنه يجلس في دار المناسبات بطرة .

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 

الفاتيكان  بابا  قلنسوة   وصل سعر 
فرانسيس في مزاد علني على موقع 
ألف   115 يزيد عن  ما  إلى  “ايباي” 
حتى  مفتوحا  المزاد  ويبقى  دوالر، 
الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

ووضعت القلنسوة في المزاد العلني بعد 
أن عرض مقدم برنامج إيطالي الفكرة 
على البابا فرانسيس بهدف التبرع بمبلغها 
الكونغو  جمهورية  أطفال  لمساعدة 
الديمقراطية عن طريق جمعية خيرية 
إيطالية. وحصل البابا على قلنسوة جديدة 
من مقدم البرنامج كبديل عن قلنسوته 

الكنسية المطروحة في المزاد.
الفائت  ووصل  المزاد األربعاء  وبدأ 
إلى حوالي  المعروض  الحالي  السعر 
115 ألف دوالر. وتعتبر القلنسوة تقليدا 
متوارثا في الفاتيكان ويتم عادة انتقالها 
إلى البابا الجديد عند استالمه المنصب.

 قررت السلطات األلمانية، التنقيب 
عن رأس تمثال لينين الضخم في برلين، 
الذي طمر في األرض بعد سقوط سور 
برلين مطلع التسعينات، تمهيدا لوضعه 

في معرض دائم بالعاصمة األلمانية.
وقالت دانييال أوجنشتاين، المتحدثة باسم 
إدارة مجلس الشيوخ في والية برلين،: 
“نريد أن نبدأ القيام بهذا األمر” مؤكدة 
نشرته صحيفة  تقريرا  بذلك صحة 

“برلينر تسايتونغ” األلمانية.
وسيكون رأس التمثال الجرانيتي الذي 
يعرفه عشاق األفالم من خالل فيلم “جود 

باي لينين” بحسب قرار مجلس الشيوخ 
البرليني القطعة الرئيسية لمعرض دائم 
برلين  مكشوفة  “أسرار  اسم  يحمل 
وتماثيلها التذكارية” بمنطقة القلعة في 

حي برلين سبانداو. 
توثيق طريقة  إلى  المعرض  ويسعى 
تصرف أهل برلين مع التماثيل التذكارية 

السياسية فيها. 
وكان التمثال الذي يصل ارتفاعه إلى 
19 مترا دفن بعد إسقاطه داخل غابة 
قرب بحيرة ميجلسي ببرلين، حيث تم 

تفكيكه إلى 129 قطعة قبل دفنه.

 ابتكر فريق من الخبراء إبريقاً جديداً لشرب الشاى، مصنوعاً من الشوكوالتة، 
تبدأ طبقة صغيرة من  أن  قبل  دقيقتين،  لمدة  المغلى  الماء  يحتمل  أن  ويمكن 

الشوكوالتة داخله بالذوبان، لتعطى نكهة مميزة لكوب الشاى.
واحتاج الخبير جون كوستيلو وفريقه من مركز نسلة فى نيويورك، لمدة ساعتين 
قالب من  الذى صنع ضمن طبقات حول  الشوكوالتة،  إبريق  ونصف، لصنع 

السيليكون، وباستخدام 65 من الشوكوالتة 
الصلبة الداكنة، التى تحتوى على نسبة 

عالية من الدهون.
وكان التحدى األكبر الذى واجه الفريق 
الشوكوالته  إبريق  يحتمل  أن  إمكانية 
الماء المغلى لمدة دقيقتين، حتى يختمر 
الشاى، قبل أن يصبح جاهزاً لسكبه فى 

فنجان، وتقديمه للشرب.
وقال كوستيلو )ما اكتشفناه أنه إذا تم سكب الماء بطريقة معينة، ولم يتعرض 
النهاية ذوبان بسيط للشوكوالتة من  للحركة داخل اإلبريق، فإن ما يحدث فى 
جدران اإلبريق الداخلية، دون أن يتغير شكل اإلبريق أو يفقد قوامه، لتحصل فى 

النهاية على فنجان شاى مميز مع نكهة بسيطة من الشوكوالتة(.

مارسيل خليفة يفتتح بطنجة معهدا 
موسيقيا حيمل امسه 

اليونان تستبعد  ان التنقيب اجلاري 
سوف يكشف عن مقربة اإلسكندر األكرب 

التوراة السالفية القدمية يف مزاد علين مبوسكو

 قال الفنان اللبناني الملتزم مارسيل خليفة 
في وقت سابق: “أتيت إلى المغرب كي أتعلم، 
فالتراث المغربي غني، وأحب أن أستفيد منه، 
من التراث األندلسي إلى التراث األفريقي، 
إلى التراث العربي، إلى التراث األمازيغي”.

إثر هذا التصريح يقرر مارسيل خليفة افتتاح 
“معهد مارسيل خليفة للموسيقى والفن” في 
مدينة طنجة المغربية، في غضون أواسط 
شهر أكتوبر القادم، وذلك بالتعاون مع شركاء 
مغاربة وعلى رأسهم مجلس محافظة طنجة. 
وسيستقطب مارسيل إلى المعهد مجموعة من 
القامات الفنية من المغرب والعالم العربي، 
لتأطير الطلبة وإدارة مشاريع البحوث حول 

التراث الموسيقي المغربي.
وفضال عن مهام اإلشراف على المؤسسة، 
سينضم مارسيل إلى هيئة تدريس بالمعهد، 
كما سيسعى إلى اكتشاف مواهب فنية صاعدة، 
وتشجيعها على اإلقبال على الغناء ودراسة 

أنماط الموسيقى العربية.
يشار إلى أن الفنان اللبناني مارسيل خليفة، 
لبناية المعهد على  قام مؤخرا بنشر صور 
صفحته الرسمية بموقع التواصل االجتماعي 
“فيسبوك”، إضافة إلى صورة له وهو جالس 

إلى طاولة ببهو المؤسسة.

وتربط مارسيل بالمغرب عالقة حب خاصة، 
حيث اختار هذا البلد ليستقر به بعد باريس 
الـ64، حيث سبق وأن وجه  وهو في سن 
للشعب المغربي رسالة امتنان عبر تغريدة 
على حسابه الرسمي في “تويتر”، وذلك بعد 
نيله جائزة زرياب من مهرجان العود بتطوان 

في دورة سابقة.
ودّون مارسيل في التغريدة، “أيها المغرب 
الجميل، البسيط، أستمسك بحبك الذي ال يعرف 
الحدود، حب ندّي نقّي كمطرك الذي يبارك 
األرض العطشى ويمأل الجرار، حب ينفذ إلى 
أغوار الوجود، حب يسربل القلب بالفرح، يا 
أهلي في المغرب أضمكم إلى صدري وأهزج 
باسمكم، إنني شبيه بالطفل الكبير الذي ينادي 
أمه مئة مرة، وهو سعيد بأن يتأتى له ترديد 

كلمة: أماه، شكرا لكل هذا الحب”.

 استبعد وزير الثقافة اليوناني كوستاس 
تاسوالس اليوم االثنين احتمال ان تكون 
عملية التنقيب الهائلة الجارية حاليا في 
منطقة امفيبوليس القديمة في شمال البالد 

هي مقبرة اإلسكندر األكبر .
وفي حين تقول كاترينا بيريستيري عالمة 
االثار التي تقود عملية التنقيب إن المقبرة 
شيدت في اواخر القرن الرابع قبل الميالد 
الملك  الى حقبة  تاريخها  والتي يرجع 
المحارب المقدوني، قال تاسوالس إنه 
‘’من المستحيل’’ ان تحتوي على رفات 

اإلسكندر األكبر.
وقال تاسوالس لقناة )ميجا( التلفزيونية 
الخاصة ‘’يتعين على الناس أال يتوقعوا 
ان التنقيب سوف يزيل األتربة عن رفات 

اإلسكندر’’.
أدلى وزير الثقافة بهذه التصريحات في 
الذي يواصل فيه علماء اآلثار  الوقت 
البحث عن الغرفة الرابعة بالمقبرة بعد 
رائعين  تمثالين  بالكامل عن  الكشف 
المرأتين أو كرتيد )تمثال امرأة تقوم مقام 
عمود في مبنى( تقفان كحارستين عند 

المدخل الداخلي للموقع عند جبل كاستا 
في األسابيع القليلة الماضية.

وترتدي الكرتيد رداء طويال ذا أكمام 
وشعرهما كثيف مجعد يغطي أكتافهما.
توفي اإلسكندر األكبر 323 قبل الميالد 
بعدما شن حملة عسكرية لغزو مناطق 
واسعة من الشرق االوسط واسيا وشمال 

شرق أفريقيا.
ويظل المكان المحدد لمقبرة اإلسكندر 
الغامضة في علم  أحد األمور  األكبر 
اآلثار. وتوفي في بابل عن عمر الـ 32 
ويعتقد بعض الخبراء أنه ربما يكون دفن 

في مدينة اإلسكندرية بمصر.
الجميل، البسيط، أستمسك بحبك الذي ال 
يعرف الحدود، حب ندّي نقّي كمطرك 
العطشى ويمأل  يبارك األرض  الذي 
الجرار، حب ينفذ إلى أغوار الوجود، 
حب يسربل القلب بالفرح، يا أهلي في 
إلى صدري وأهزج  المغرب أضمكم 
باسمكم، إنني شبيه بالطفل الكبير الذي 
ينادي أمه مئة مرة، وهو سعيد بأن يتأتى له 
ترديد كلمة: أماه، شكرا لكل هذا الحب”.

الفنانين  دار   طرح في مزاد علني في 
التشكيليين بموسكو األربعاء 17 سبتمبر/
المنّور  الذي أصدره  التوراة  أيلول كتاب 
باللغة السالفية  إيفان فيودوروف  الروسي 

القديمة عام 1581.
التي  التحفة  وتم تحديد السعر األولي لهذه 
طبعت في دار األمير قسطنطين أستروجسكي 
والمعروفة باسم توراة “استروجسكي” بسعر 

يتراوح بين 40 و90 ألف دوالر.
أعيدت طباعة توراة “استروجسكي” عام 
1663 في موسكو دون أن تطرأ عليها أية 
تعديالت لتكون طبعة رسمية للتوراة السالفية 
لغاية عام 1740 حين أمرت اإلمبراطورة 
يليزابيث بيتروفنا إعداد طبعة جديدة للتوراة 
التي ما زالت الكنيسة األرثوذكسية تستخدمها 

حتى اآلن.
المطروح في دار  العلني  المزاد  يذكر أن 

الفنانين التشكيليين يتضمن 450 تحفة، وبينها 
بوشكين  ألكسندر  لمؤلفات  نادرة  طبعات 
وميخائيل ليرمونتوف وألكسندر غريبويدوف 

ونيقوالي غوميليوف وإيفان بونين وغيرهم 
القرنين  الروس في  الكتاب والشعراء  من 

التاسع عشر والعشرين.

أملانيا تبحث عن رأس لينني 

إبريق شاى من »الشوكوالتة« يعمل 
لدقيقتني قبل أن يذوب 
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السيدة/ ليزا عبد الحافظ

في خدمة الجالية العربية

رئيسة األرجنتني بعد تهديدها: سأختبئ حتت السرير
أعلنت رئيسة األرجنتين كريستينا   
فرنانديز أنها تلقت تهديدات من تنظيم “الدولة 
اإلسالمية” بسبب صداقتها البن بلدها بابا 
الفاتيكان فرانسيس األول والعترافها بكل 

من إسرائيل وفلسطين.
ورفضت فرنانديز هذه التهديدات قائلة 
بسخرية للصحفيين في مطار شامبينو بروما 
عقب لقائها البابا السبت 20 سبتمبر/ايلول 
إنها اذا ما التفتت إلى مثل هذه التهديدات 
فسيتوجب عليها   ”االختباء تحت السرير”.

وأضافت رئيسة األرجنتين أن وزارة األمن 
وأجهزة المخابرات تتعامل مع تهديد هذا 

التنظيم اإلرهابي.

مفهوم؟ وبـأي  معـنى  بـأي  قـلُت: 
قالت: وفجأة  كثيراً  قليالً  صمتت 

لــســنــيــن بـــــي ا ـــى فـــــي ركـــــا ـــض ـــم أمــــضــــي وت
ــــٍل جــنــيــن ــــف ــــط وعـــــشـــــقـــــْك فــــــي قــــلــــبــــي ك
لـــيـــمـــيـــن ا ـــه  ـــن ـــض ـــح لـــــيـــــســـــاُر وت ا ـــه  ـــل ـــحـــم ت
لــحــنــيــن ــــه ا ــــم ــــع ط ـــة وأُ ـــب ـــح ـــم ل ا أُرضـــــعـــــه 
لـــيـــقـــيـــن ا ـــة فـــــي عـــمـــر  ـــق ـــي ـــحـــق ل ا ووحـــــــــده 
ـــن ـــي ـــدف ل ا ُحــــلــــمــــي  ـــــي  ـــْة ف ـــق لـــخـــلـــي وكــــــل ا
ـــن ـــي بــــنــــا األن ــــي ركــــا ـــي ف ـــض ـــم ـــي وي ـــض ـــم ون
ـــن ـــمـــهـــي ل ا ــــي  ــــت ــــم ُيـــــــزيـــــــُد جـــــــراحـــــــَك َص
لـــســـجـــيـــن ا لــــب بــــحــــقــــوق  يــــطــــا ــــك  ل ــــا ــــي وخ
ـــن ـــي ـــرص ل ـــي ا ـــشـــق ـــع ب ــــه  ــــوح ــــم ُط ـــــــــــاوم  ق أُ
ـــن ـــحـــزي ل ا لــــعــــيــــون وفــــرحــــهــــا  ا ــــاء  ــــق ل فــــي 
لــلــعــيــن لـــلـــشـــوق ا لـــمـــشـــاعـــر  فـــــي أســــــر ا
ـــن ـــي ـــن يـــــف جـــــمـــــر وح لـــــشـــــفـــــا ا ــــــــــــداء  ون
ـــن ـــي ــــــــل ح ــــــــي ك نــــــي ف ُيــــــشــــــعــــــل كــــــيــــــا
ــن ــي ــن ــس ل ـــا ا ـــن ب ـــا ــــي رك ـــضـــي ف ـــم لــنــمــضــي وت
ــــٍل جـــنـــيـــن ــــف ــــط ــــــي قــــلــــبــــك ك ــــي ف ــــق ــــش وع
لـــــــــــٌه وديـــــــن إ ــــي  ــــب ــــل وعـــــشـــــقـــــك فـــــــي ق
ــــديــــن َي ال  ـــي  ـــب ـــي ـــب ح ـــــا  ي رحـــــيـــــم  ـــــوُر  ـــــف غ
ــن ــي ــاشــق ــع ل ا ــي  ــب ــي حــب ـــا  ي ُيــــؤاخــــذ  وال  ُيـــعـــاتـــب 

عمليتا تسلل للبيت األبيض يف 24 ساعة
 اعتقل جهاز األمن 
الرئاسي األميركي، 
السبت، رجال اقترب 
بيت  ل ا من  كثيرا 
األبيض، في حادث 
يأتي بعد 24 ساعة 
على اعتقال رجل آخر 
نجح في التسلل إلى 
مقر الرئاسة األميركية، 
كما أعلنت السلطات.
دونوفان،  إد  وقال 
المتحدث باسم جهاز 

األمن السري المسؤول عن حراسة الرئيس، لوكالة "فرانس برس" إن الرجل الذي 
اعتقل السبت اقترب في البدء من مدخل البيت االبيض سيرا على القدمين، ثم عاد 
واقترب مرة أخرى من مدخل آخر لمقر الرئاسة على متن سيارة، فتم اعتقاله. 
ووصف المتحدث هذا الحادث بأنه "بسيط نسبيا" مقارنة بذاك الذي وقع الجمعة، حين 
تسلل رجل إلى ساحة البيت األبيض وتمكن من الوصول إلى المدخل الشمالي للمقر 
قبل أن يتم اعتقاله، في حادث استدعى إخالء أفراد من الطاقم الرئاسي وصحافيين 

كانوا في المكان، كما أفاد جهاز األمن السري.
البيت األبيض لحظة حصول عملية  ولم يكن الرئيس باراك أوباما موجودا في 
اإلجالء، حيث كان قد صعد قبل دقائق إلى المروحية الرئاسية التي أقلته إلى كامب 
ديفيد لقضاء عطلة نهاية األسبوع مع عائلته. وعاد الصحافيون إلى المقر بعد حوالى 
ساعة من عملية التسلل التي تمكن خاللها المتسلل من تسلق السياج المحيط بحدائق 
البيت األبيض. وبحسب براين ليري، وهو متحدث آخر باسم جهاز األمن السري، 
فان المتسلل يدعى عمر غونزاليس )42 عاما(، وقد جاء من تكساس ولم يكن مسلحا.
وقال ليري إن "غونزاليس لم يرضخ ألوامر عناصر األمن بالتوقف، وفي النهاية 
تم اعتقاله بعدما اجتاز المدخل الشمالي للبيت األبيض". وأضاف أن المتسلل نقل 

إلى مستشفى جورج واشنطن للتقييم الصحي.

 شارك مئات اآلالف فى مسيرة جابت شوارع 
نيويورك للدعوة لتحرك دولى لمواجهة تغير 
المناخ ، وهو ما يتجاوز آمال المنظمين ألكبر 

مظاهرة عن القضية فى التاريخ.
وقدر المنظمون أن نحو ٣١٠ آالف شخص 
بينهم بان كى مون األمين العام لألمم المتحدة 
وآل جور نائب الرئيس األمريكى والممثل 
ليوناردو دى كابريو ومسئولون من الواليات 
المتحدة والخارج انضموا إلى مسيرة المناخ 
استعدادا الستضافة األمم المتحدة قمة المناخ 
يوم - الثالثاء - فى المدينة لمناقشة الحد من 

انبعاثات الكربون التى تهدد البيئة. 
وجاءت مسيرة نيويورك وهى أكبر مظاهرة 
التغير  منفردة على اإلطالق بشأن قضية 
المناخى بعد أحداث مشابهة فى ١٦٦ دولة 
بينها بريطانيا وفرنسا وأفغانستان وبلغاريا.

وقال المدير التنفيذى لجماعة آفاز التى نظمت 
المسيرة »أعداد المسيرة فاقت أقصى توقعاتنا 
.. فى ٢٥٠٠ مسيرة من باريس إلى بوجوتا 
نسفنا األرقام المتوقعة السابقة .. لم يعد التغير 
المناخى قضية للخضر .. إنها قضية الجميع«.
الذى ضم أعضاء أيضا فى  الحشد  وسار 

مجلس الشيوخ األمريكى عبر منطقة مانهاتن 
بوسط المدينة وحتى ساحة تايمز سكوير ، 
حيث وقف الجميع دقيقة ، وسار بان كى 
مون الذى ارتدى قميصا كتب عليه »أنا مع 
تحرك من أجل المناخ« ، وقد تأبط ذراع 
جين جودال البريطانية المتخصصة فى علم 
التطور الحيوى وعلم السلوك واألنثروبولوجيا 

ووزيرة البيئة الفرنسية سيجولين رويال.
الذى  الكوكب  للصحفيين: »إنه  بان  وقال 
ستعيش عليه أجيالنا القادمة .. ال توجد خطة 

بديلة ألننا ال نملك كوكبا بديال«.
وسار المشاركون على قرع الطبول ونفخ 
األبواق وترديد الهتافات التى تردد صداها من 
ناطحات السحاب لتتضاءل أمامها المسيرة 
الصاخبة التى جرت عام ٢٠٠٩ عن التغير 
فيها  المناخى فى كوبنهاجن والتى شارك 
عشرات اآلالف وانتهت باعتقال ألفى محتج. 
وقالت المتحدثة باسم شرطة نيويورك: إنه لم 
تحدث أى عمليات اعتقال ، لكنها أحجمت 

عن التعليق على حجم الحشد.
وقال المنظمون إن ٢٧٠ ألف شخص آخرين 
شاركوا فى أنشطة متصلة بالمسيرة خارج 

نيويورك.
وفى غضون ذلك ، قالت دراسة: إن انبعاثات 
غاز ثانى أكسيد الكربون فى العالم سترتفع 
إلى مستوى قياسى هذا العام مدفوعة بنمو 
الصين وعدم قيام العالم بالتخفيضات الكبيرة 

الالزمة للحد من التغير المناخي.
العالمي«  الكربون  تقرير »مشروع  وقال 
إنه  رائدة:  بحثية  معاهد  وضعته  الذى 
أكثر من نصف  استخراج  يتعين عدم  قد 
إذا  المؤكدة  الوقود األحفورى  احتياطيات 
الذى  وعدها  فى  جادة  الحكومات  كانت 
قطعته على نفسها فى ٢٠١٠ بعدم تجاوز 
الحرارة درجتين  ارتفاع درجات  متوسط 
مئويتين عن المستويات التى كانت موجودة 

فى أزمنة ما قبل الصناعة.
وقال التقرير الصادر قبيل عقد قمة المناخ: 

إن انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من الوقود 
األحفورى المحترق وانتاج األسمنت ستقفز 
بنسبة ٢٫٥٪ وتسجل رقما قياسيا جديدا عند 

٣٧ مليار طن فى ٢٠١٤.
وذكر التقرير الذى نشرة فى دورية “نيتشر 
جيوساينس” أن انبعاثات الغاز الملوث للبيئة 
الرئيسى ارتفعت بنسبة ٢٫٣٪ فى ٢٠١٣ 
إلى ٣٦٫١ مليار طن. وطبقا للتقرير الذى 
وضعه خبراء من بريطانيا والنرويج وسويسرا 
والنمسا وأستراليا وألمانيا وهولندا “هناك 
االنبعاثات  اتجاهات  لوقف  حاجة عاجلة 
الحالية”. وأضاف التقرير أن انبعاثات الصين 
المتحدة  الواليات  تجاوزت  التى  بمفردها 
كأول باعث للكربون فى ٢٠٠٦ وسط نمو 
صناعى سريع ارتفعت لتتجاوز انبعاثات 
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبى معا.

طبول الغضب تهز نيويورك فى 
»مليونية« احلفاظ على املناخ 

الذي  الشئ  ذلك  عن  هدوء  في  جالس  وأنا  إليها  تحدثُت 
من  األمتار  مئات  بحجز  ويقوم  مهيب  كسٍد  بيننا  يفصُل 
طويالً بيننا  وجمعت  الحياة  تهبنا  التي  الصادقة  المشاعر 

أحبك" أنا   " معدودة مختصرة  كلمات  في  أجابتني 


