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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

لقاء الـ 65 دقيقة بني ترامب والسيسي ! 
لفندق  الخامس  الطابق    شهد 
»باالس« بمدينة نيويورك مقر 
الرئيس السيسي وتحديداً  إقامة 
في تمام الساعة الرابعة والنصف 
)العاشرة ونصف( من مساء يوم 
القاهرة  األربعاء بتوقيت مدينة 
القمة األمريكية  لقاء  بدء أعمال 
المصرية بين الرئيسين األمريكي 
والمصري عبد  ترامب  دونالد 
الفتاح السيسي بحضور بعض 
في  البارزين  المسئولين  من 
بنس  كمايك  األمريكية  اإلدارة 
الرئيس األمريكي وريكس  نائب 
تيلرسون وزير الخارجية والسيد 
مستشار  ماكماستر  هاربت 
الرئيس لألمن القومي بينما حضر 
لمدة 65   استثمر  الذي  اللقاء 
السيد سامح شكري وزير  دقيقة 
الخارجية ، واللواء خالد فوزي 
رئيس المخابرات العامة واللواء 
عباس كامل مدير مكتب رئيس 
الجمهورية والسيدات غادة والي 
وزيرة التضامن والدكتورة سحر 
نصر وزيرة االستثمار والتعاون 
السفير  إلى  باإلضافة  الدولي 
المتحدث الرسمي  عالء يوسف 
لرئاسة الجمهورية وقد وصفت 
اللقاء األمريكي  وسائل اإلعالم 
المصري بالدافئ والوّدي وأكدت 
أنه أرتكز على نقاش عدة  على 
نقاط أهمها العالقات األمريكية 
المشترك  والتعاون  المصرية 
لمكافحة اإلرهاب وأخيراً على 
السالم  عملية  أحياء  ضرورة 
الفلسطينيين واإلسرائيليين  بين 
والتي استحوذت على النصيب 
األكبر من النقاشات في هذا اللقاء 
الكبير غير  خاصة بعد النجاح 
المخابرات  الذي حققته  المتوقع 
األخير  األسبوع  في  المصرية 
قبل هذا اللقاء وأسفر عن أتفاق 
مصالحة بين حركتي فتح وحماس 
اللجنة اإلدارية  وينص على حل 
التي أنشأتها حماس في غزة مع 
الوطني  الوفاق  عودة حكومة 
إلى القطاع من جديد لمباشرة 
الرئيس  لما أعلنه  مهامها وفقاً 
الفلسطيني عن عودة الحكومة 
المقبل  إلى غزة نهاية األسبوع 
بعد نجاح الوساطة المصرية في 

التي  العقبات  أهم واكبر  إزالة 
كانت تحول دون عودة إستئناف 
الفلسطيني  الجانبين  المفاوضات 
واإلسرائيلي بحجة عدم وجود 
شريك فلسطيني للجلوس معه 
على طاولة المفاوضات بين وقد 
رحب الرئيس ترامب بالمصالحة 
وبجهود الرئيس السيسي الكبيرة 
لتحقيقها كخطوة مهمة وأساسية 
الستئناف مباحثات السالم مشيداً 
بدور مصر الحيوي في تحقيق 
المنطقة  السالم واالستقرار في 
التي  العفوية  الكلمة  خاصة بعد 
وجهها الرئيس السيسي خالل 
أمام  الماضي  الثالثاء  كلمته 
فيها  وناشد  العامة  الجمعية 
الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي 
بعدم إضاعة وتبديد فرص السالم 
العبرة من تجربة  الراهنة وأخذ 
اإلسرائيلية  المصرية  السالم 
وضرورة التعلم منها داعياً األمم 
هذه  لمساندة  للسالم  المحبة 
الخطوة الرائعة كما ناشد الرئيس 
األمريكي بضرورة اغتنام أمكانية 
كتابة صفحة جديدة في تاريخ 
اإلنسانية من أجل تحقيق السالم 
بين الشعبين وبين جميع دول 
.  وفي تقديري أن أهم  المنطقة 
ما أسفرت عنه هذه القمة وضوح 
المصري  الجانبين  لدى  العزم 
العالقات  لتعزيز  واألمريكي 
بينهما  فيما  والتعاون  الثنائية 
بداية  بصورة لو تحققت ستكون 
تحقيق السالم واالستقرار في 

المنطقة والعالم .            
للرئيس  التقدير  التحية وكل  كل 
الذي يعمل جاهداً على  السيسي 
تجاوز كافة العقبات لتحقيق األمن 
واالستقرار  الدوليين  والسلم 
واالزدهار لجميع شعوب ودول 
المنطقة وفي مقدمتهم  مصر 
المحروسة التي تعي أن محاربة 
اإلرهاب والقضاء عليه لن يتحقق 
                                                                         . العادل  السالم  تحقيق  بدون 
والسؤال األهم هل ينجح لقاء 
الرئيسين  بين  دقيقة   65 ال 
األمريكي والمصري في تحقيق 
فعلي للسالم المنشود القائم على 
العدل في المنطقة ؟ أأمل ذلك !! 

لماذا تدفع أكثر ويمكنك أن تدفع أقل؟
معنا ولمدة محدودة خط انترنت سريع جداً 

وغير محدود 

فقط 29.99 $
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

عرض خاص يمكنك مشاهدة 
أكثر من 400 قناة 

عربي/ أجنبي  فقط 12.50$ بالشهر

شــركة
 ConnectMoi Télécom
 UnliMiTEd internet

illiMiTÉ

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

Inscrivez-vous maintenant

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

360, boul. Curé-labelle laval, Qc. H7P 2P1

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

www.jeankaram.com
jeank@remax2001.net  /  jeankaram@remax2001.net

514.947.2555

  أعلن المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، 
آية هللا علي خامنئي، الخميس أن خطاب الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب الشديد اللهجة ضد طهران من منبر األمم 

المتحدة هو خطاب »رعاة بقر ورجال عصابات«.
ووصف خامنئي، بحسب ما ورد على موقعه اإللكتروني، 
كلمة ترامب بـ »السخافة والبالهة واالضطراب والبعد عن 
الواقع«، معتبرا أن »لغة رعاة البقر ورجال العصابات« 
التي اتهم ترامب باستخدامها »لم تكن نابعة عن شجاعته 

بل عن انفعال وفشل وقصر نظر«.
وتابع في كلمة ألقاها لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس 
خبراء القيادة، إحدى هيئات الحكم في إيران، أن »ما 
قاله رئيس الواليات المتحدة ال يشرف األمة األمريكية، 
ونخب هذا البلد تشعر بالخزي لوجود رئيس مثل ترامب 

على رأسها، ولتصريحاته«.
مرده  إيران  على  األمريكيين  القادة  »حقد«  إن  وقال 
»وجود الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ودورها المؤثر 
الذي أسهم في إفشال مخططات أمريكا والكيان الصهيوني 

في المنطقة«.

أمام  في خطابه  بشدة،  إيران  ترامب  هاجم 
في  الثالثاء  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
و  المارقة«  »الدولة  بـ  فوصفها  نيويورك، 

»الديكتاتورية الفاسدة«.
إيران  بين  الدبلوماسية مقطوعة  والعالقات 
والواليات المتحدة منذ أزمة احتالل السفارة 
األمريكية في طهران بعيد الثورة اإلسالمية 
الوالية  تقارب خالل  عام 1980. وحصل 
الثانية للرئيس السابق باراك أوباما )2013-
البيت  إلى  خلفه  مع وصول  لكن   ،)2017
األبيض عاد التوتر ليتصاعد بشكل متواصل.
ويهدد ترامب بسحب بالده من االتفاق حول 
البرنامج النووي اإليراني الذي وقعته طهران 
مع الواليات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا 

وروسيا وألمانيا في تموز/يوليو 2015.
وينص هذا االتفاق على رفع تدريجي للعقوبات 
إيران  على  المفروضة  الدولية  االقتصادية 

على  النووي  برنامجها  اقتصار  حول  ضمانات  لقاء 
االستخدامات المدنية.

وفي رده على ترامب، أعلن الرئيس اإليراني األربعاء 
في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة أن طهران 
»لن تقف مكتوفة األيدي إزاء أي نقض لالتفاق النووي«.

year

شجرة واحدة تصنع مليون عود
كبريت ... ويمكن لعود كبريت واحد أن يحرق مليون 

شجرة. 
ماليين  على  يؤثر  واحد  سلبي  أمر  تدع  ال  لذلك 

!! االيجابيات في حياتّكّ

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

diner - Souper
Tout frais  Cuisine Santé

المذاق المتميز - الخدمة األفضل والسعر المناسب

أهال ومرحباً بكم 
2369 boul. Curé-Labelle, 
Laval, Qc. H7T 1R3

Afghan Cuisine

livraison

www.riazkabab.com
450.688.1919

برلني تتخوف من قرصنة روسية خالل االنتخابات
  مع اقتراب االنتخابات التشريعية األلمانية تتخوف 
برلين من تدخل روسي، وال سيما مع تأكيدها على أن 
موسكو سعت منذ سنتين إلى زعزعة موقع المستشارة 
أنجيال ميركل بواسطة عمليات قرصنة معلوماتية 

وكذلك بدعم اليمين المتطرف المعادي للهجرة.
وفي هذا السياق، تصدر حزب البديل أللمانيا وسائل 
اإلعالم التي يسيطر عليها الكرملين طوال الحملة 
االنتخابية وحتى قبلها، وهو تنظيم خاض معركة 
شرسة ضد المستشارة التي يصفها بـ«الخائنة« بعدما 
فتحت أبواب البالد في 2015 أمام مئات اآلالف 

من طالبي اللجوء المسلمين.
كما استقبلت موسكو هذه السنة قادة هذا الحزب الذي 
تتوقع له استطالعات الرأي تحقيق نسبة أصوات 
تاريخية تتراوح بين 10 و12 بالمئة خالل االنتخابات 
التشريعية التي تجري األحد، والتقوا رئيس مجلس 

النواب فياتشيسالف فولودين.
وساهم كل ذلك في إثارة شكوك تنفيها روسيا على 
الخيارات  للتأثير على  بأن موسكو تسعى  الدوام، 
السياسية لحوالي 2,5 مليون مهاجر روسي قدموا 
من االتحاد السوفييتي سابقا قبل وخالل العام 1991 
ألمانيا حيث يشكلون  ليستقروا في 
أكبر مجموعة ناخبة من أصل أجنبي.

وأوضح ممثل عن هذه المجموعة في 
برلين ألكسندر رايسر أن »الشبكات 
التلفزيونية الروسية أثارت مخاوف 
توافد  بوصفها  األلمان(  )الروس 
المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا 
أنه كارثة لهم، وهذا ما أعاد  على 
تحريك إحساسهم بالصدمة« األصلية.

وإن كانت وسائل اإلعالم األلمانية لم 
تنجح في بحثها عن أدلة على وجود 
البديل أللمانيا  روابط مباشرة بين 
إلى  فقد أشير منذ 2015  وروسيا، 
التأثير على المجموعة  محاوالت 
الروسية األلمانية على أنها حقيقة مثبتة، 

وال سيما مع ادعاء فتاة ألمانية روسية بالتعرض 
لالغتصاب من مهاجرين.

بأنها كذبت بشأن  الفتاة  إقرار  الرغم من  وعلى 
التعدي عليها، إال أن »قضية ليسا« 
التي لقيت تغطية وافية في وسائل 
اإلعالم الروسية وتحدث عنها حتى 
الروسي سيرغي  الخارجية  وزير 
الفروف، حملت قسما من الروس 
المتطرف على  األلمان واليمين 

النزول إلى الشارع.
وقال مسؤول حكومي مقرب من 
أنجيال ميركل »تلك كانت اللحظة 
التي تّم فيها التنبه لألمر«. من جهة 
أخرى، أظهرت سلسلة من االنتخابات 
المحلية انتقال عدد كبير من الناخبين 
الروس األلمان من االتحاد المسيحي 
الديمقراطي بزعامة المستشارة إلى 

البديل ألجل ألمانيا.
هذا ما حمل برلين على اختيار 
المواجهة  استراتيجية تقوم على 
المباشرة من أجل تدارك أي محاوالت 
لزعزعة االستقرار. وكان رد الفعل 
األول على محاوالت موسكو اإلشارة 

إلى العدو باالسم.
التي  أنجيال ميركل نفسها  وتلقت 

للقرصنة عام 2016،  تعرضت أجهزتها أيضا 
دورة إعداد مكثفة في هذا المجال.

ويروي البروفسور سيمون هاغيليش »كانت عازمة 

المستوى  السياسية على  التشعبات  حقا على فهم 
التقني، أبدت اهتماما حقيقيا لكنها لم تكن مذعورة 
فعال. تهيأ لي أنّها كانت مدركة لحجم الموضوع«.

التركي رجب طيب  الرئيس    قال 
أردوغان، الخميس، إن تركيا ستنشر 
قوات في منطقة إدلب بشمال سوريا 
في إطار اتفاق »عدم التصعيد« الذي 

توسطت فيه روسيا الشهر الماضي.
وقال أردوغان، الذي يزور نيويورك 
للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 
المتحدة  الواليات  المتحدة، إن  لألمم 
شريك استراتيجي لتركيا وينبغي لها 
لديها فتح  المقيم  الدين  ترحيل رجل 
هللا غولن الذي يتهمه أردوغان بتدبير 
محاولة انقالب باءت بالفشل في 2015.

وحذر أردوغان واشنطن من أن قرارها 
تسليح وحدات حماية الشعب الكردية التي 

تقاتل تنظيم داعش في سوريا قد يضر 
واشنطن وحلفاءها في نهاية المطاف.
الشعب  وتعتبر تركيا وحدات حماية 
العمال الكردستاني  امتداد الحزب 

المحظور الذي ينشط في تركيا.
وقال الرئيس التركي في تصريحات إلى 
وكالة »رويترز« إنه يأمل في تحسن 
ألمانيا وأشاد  السياسية مع  العالقات 
أنغيال ميركل المتناعها  بالمستشارة 

عن انتقاد تركيا وسياساتها.
وأضاف أن عالقات بالده مع حلف 
شمال األطلسي قوية رغم شرائها 
نظام الدفاعي الصاروخي إس-400 

من روسيا.

أردوغان: تركيا ستنشر قوات 
يف إدلب بسوريا

خامنئي: خطاب ترامب يف األمم املتحدة خطاب 
»رعاة بقر ورجال عصابات«

كوريا الشمالية تستعد الختبار قنبلة هيدروجينية 
وكيم يصف ترامب “باملختل عقلياً”

إنها قد  الجمعة  اليوم  الشمالية    قالت كوريا 
الهادي  المحيط  فوق  قنبلة هيدروجينية  تختبر 
وذلك بعد أن تعهد الرئيس األمريكي دونالد ترمب 
بتدميرها بينما تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم 
”المختل عقليا“  ترمب  يجعل  بأن  أون  جونج 

يدفع ثمن تهديداته غاليا.
مع  سيتخذه  الذي  اإلجراء  ما  أون  يحدد  ولم 
معه  تبادل  الذي  ترمب  أو  المتحدة  الواليات 
كوريا  وقالت  األخيرة.  األسابيع  في  اإلهانات 
من  مباشر  أول تصريح  هذا هو  إن  الجنوبية 

نوعه من جانب زعيم لكوريا الشمالية.
وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج 
هو في تصريحات بثها التلفزيون إن بالده قد 
تفكر في اختبار قنبلة هيدروجينية على نطاق 

لم يسبق له مثيل في المحيط الهادي.
لكن ري الذي كان يتحدث للصحفيين في نيويورك 

قال إنه ال يعلم ما يفكر فيه كيم بالتحديد.
ووصفت اليابان التهديد بأنه ”غير مقبول على 

اإلطالق“.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي 

سوجا يوم الجمعة إن تصريحات كوريا الشمالية 
وتصرفاتها ”غير مقبولة على اإلطالق“ ومستفزة 

بالنسبة لألمن اإلقليمي والدولي.
ويوم الثالثاء قال ترمب في أول خطاب يلقيه 
أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة إنه ”سيدمر 
تماما“ كوريا الشمالية إن هي هددت الواليات 
بأنه ”رجل  كيم  وحلفاءها، ووصف  المتحدة 

صواريخ“ في مهمة انتحارية.
”أعلى مستويات  بالده ستدرس  إن  كيم  وقال 
اإلجراءات المضادة في التاريخ“ مع الواليات 
أن  له  أكدت  ترمب  تصريحات  وإن  المتحدة 

برنامجه النووي ”على المسار الصحيح“.
وأجرت بيونجيانج سادس وأكبر تجاربها النووية 
يوم الثالث من سبتمبر وأطلقت عشرات الصواريخ 
هذا العام، بينما تسرع من وتيرة برنامج يهدف 
المتحدة  الواليات  استهداف  من  تمكينها  إلى 

بصاروخ مزود برأس نووي.
ونقلت وكالة األنباء المركزية الكورية الرسمية 
عن كيم قوله ”سأروض بالتأكيد وبالقطع ذلك 

المخرف األمريكي المختل عقليا بالنار“.
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   بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الناتو ينس  العام لحلف  الفروف مع األمين 
ستولتنبرغ الحالة الراهنة للعالقات بين روسيا 
والناتو وآفاقها، إضافة إلى بعض المسائل الدولية.
أعلنت عن ذلك وزارة الخارجية الروسية في 
الخميس  اللقاء جرى أمس  أن  بيان، مضيفة 
للجمعية  الـ 72  الدورة  على هامش أعمال 

العامة لألمم المتحدة في نيويورك.
ويأتي هذا اللقاء غداة انتهاء مناورات »الغرب 
المشتركة بين روسيا  العسكرية   »2017  -
وبيالروس، التي أعرب حلف شمال األطلسي 

عن قلقه البالغ إزاء تنظيمها.
من جانبه، وصف ستولتنبرغ لقاءه مع الفروف 
بالـ »جيد«، مشيرا إلى أهمية الحوار بين روسيا 
والناتو »في الفترة التي تمر بها العالقات بينهما 

بأيام صعبة«.
الناتو ال يعارض  أن  وشدد ستولتنبرغ على 
مناورات »الغرب -2017« بحد ذاتها، وإنما 

يدعو إلى ضمان درجة أكبر في شفافيتها.

وأضاف: »إن جميع األمم يحق 
لها إجراء مناورات عسكرية، 
وينطبق ذلك على روسيا أيضا، 
ومن المهم أن يتم ضمان القدر 
األقصى من شفافيتها وسالمتها 
من أجل تفادي سوء الفهم وسوء 
التقدير ووقوع حوادث، ألن ذلك 

أمر خطير جدا«.
استخدام  »لقد شهدنا  وتابع: 
تدريبات كغطاء ألفعال عدائية 

تجاه دول أخرى«.
وكشف ستولتنبرغ أنه بحث مع 
إقامة قنوات اتصال  الفروف 
مباشرة بين روسيا والناتو، 
قائال: »بحثنا مسألة ما يسمى 
بقنوات اتصال عسكرية. منذ 
اللجنة  التقى رئيس  أسبوعين 

العسكرية للناتو، بيتر بافيل، قائد هيئة األركان 
للقوات المسلحة الروسية، فاليري  العامة 

أذربيجان(  باكو )عاصمة  غيراسيموف، في 
وتمكنا من تعزيز التواصل المباشر عبر هذه 
القنوات بين العسكريين من الناتو وروسيا«.

إلى  لقاء الفروف - ستولتنبرغ  كما تطرق 
موضوع أفغانستان ومسألة عدم انتشار األسلحة 

النووية والوضع حول كوريا الشمالية.

بدء الستفتاء  قد  التنازلي  العد    
اقليم كردستان لالنفصال عن العراق 
وإقامة دولة مستقلة »تحقيق الحلم 

الكردي في الدولة«...
بوادر التأجيل كانت متوقعة بسبب 
المخاطر التي قد تترتب على هذا 
االمم  تدخل  بعد  االستفتاء خاصة 
المتحدة وعرضها لمبادرة تنص في 
مضمونها تأجيل االستفتاء وصفها 
التحالف الشيعي بغير الدستورية..

رفض عربي ودولي وتهديد اميركي 
بقطع المساعدات عن االقليم كل هذا 

ال يجِد نفعا !!!
وعلى إثر هذه التصريحات صدر 
لالستفتاء  األعلى  المجلس  اعالن 
وكان كالقشة التي قسمت ظهر البعير 
معلنا عدم تأجيل استفتاء االستقالل 
وإجراءه في اليوم المحدد له اإلثنين 
المقبل الموافق الخامس والعشرين 
الجاري وان  أيلول سبتمبر  من 
المجلس األعلى لالستفتاء يواصل 
اجتماعاته التي بدأ عقدها في مصيف 
صالح الدين لبحث مسألة الحدود 

والنفط والمياه!!! 
اتحدث عن موقف  .دعوني هنا 
بدى  الذي  العربية  السنية  الكتل 
الوحيد متباينا من ناحية االستفتاء 
ففي الوقت الذي اعلنت فيه تحالف 
القوى العراقية بأن مبادرة معصوم 
إلنهاء ازمة االستفتاء تخالف احكام 
الدستور النافذ معربا عن استغرابه 
من مبادرة معصوم التي تتعارض 
اداه.... ظهرت  الذي  اليمين  مع 
مواقف كتل سنية اخرى مختلفة تماما 
مؤيدة لالنفصال بل واألدهى أنها 
دعت برزاني بضم بعض المناطق 
بانبثاق  لكردستان مطالبين  السنية 
مشروع وحدوي يجمع بين العرب 
المشروع  الكردي  السنة واإلقليم 
يكون بإقامة كيان فدرالي يجمع بين 
اقليم كردستان والمحافظات العربية 
الكيان  الست، يرأس هذا  السنية 
الجديد السيد مسعود البرزاني لفترة 
بالتوافق لحين   انتقالية تحدد مدتها 
المؤسسات  وإقامة  الدستور  كتابة 
التشريعية.. االنتخابات  وإجراء 

خبراء عزوا هذه التصريحات من 
بأنها جاءت  السنية  الكتل  بعض 
سبب ضعف هذه الكتل حاليا وألنها 
تبحث عن  مبعثرة  اقليه  اصبحت 

مأوى  وستر الحال ورزق العيش 
بسبب بعض السياسيين...

حكومة بغداد التي سارعت بتحرير 
تنظيم داعش  قبضة  الحويجة من 
أي تحرك  قبل  يدها عليها  لتضع 
البيشمركة...اعلنت  من قبل قوات 
تركي  إيراني  تحالف عراقي  عن 
انها ستتخذ  ضد االستفتاء معلنة 
االجراءات الالزمة ضد االنفصال!!!

حكومة بغداد ال تزال تطالب الكرد 
التهدئة وعدم جر البالد إلى حرب 
المتنازع  المناطق  بسبب  أهلية 

عليها!!!
الوقت الضائع هو من سيحدد ويكشف 
مدى تعنت مسعود برزاني...فعدم 
الغائه لالستفتاء خالل االيام القليلة 
فسيكون برزاني حرق كل أوراق 
الحوار وسيضع نفسه ومصير الكرد 
امام تحديات خطيرة...وصراع ال 
التحديات  ناهيك عن  مفر منه.. 

الداخلية التي سيواججها اإلقليم
فعلى االقليم أن يستعد اوال للتحدي 
االقتصادي لضمان بقاء مؤسسات 

الدولة ومعيشة الشعب
المهم  التحدي االمني وهو  ثانيا 
فلم  الدولية  الشرعية  ثالثا تحدي 
يؤيد االستفتاء دوليا سوى إسرائيل 
فهل ستبقى كردستان خارج منظمة 
الشرعية مثل كوسوفو واوسيتا 
والقرم ...واالهم المناطق المتنازع 
بل ما مصير  عليها ما مصيرها 
االنضمام  سكانها ممن يرفضون 
بميليشيات  اذكر  ...وأخيرا  لإلقليم 
بدأت تظهر  التي  الشعبي  الحشد 
يوميا في وسائل االعالم ومواقع 
التواصل االجتماعي وترسل رسائل 

تهديد لبرزاني.  
االيام  الذي ستجيب عنه  والسؤال 
المقبلة هل سيلغى االستفتاء الن بغداد 
ال تريد التأجيل بل تطالب بإلغائه 
نهائيا لعدم دستوريته والحفاظ على 

العراق موحدا،
لحل  الحوار  استمرار  إلى  وتدعو 
العالقة ضمن سقف  االشكاالت 
أن كانت  الدستور..وهنا سيظهر 
كردستان فعال تريد الحصول على 
لم تحصل  إنها  تقول  التي  حقوقها 
عليها من حكومة بغداد أم أنها تريد 
تحقيق الحلم الكردي بمزاعم الحق 

المغبون!!!

الرئيس اليمين: االنقالبيون ينفذون أجندة إيران التوسعية

هل سيتحقق حلم 
الدولة الكردية ....

 - م   العم سا
ماهر د  صيا

ترامب للملك عبداهلل: ال نعلم ماذا كان سيحدث بدونكم

أنها  أكثر من مرة   أكدت دولة قطر 
دعمت جماعات إرهابية مسلحة في سورية 
و اليمن و مصر و ليبيا و غيرهم و تعتبر 
هذه الجماعات من ضمن قائمة الجماعات 
الدالئل  و رغم وجود  اإلرهابية  دولياً 
الدامغة التي تدين قطر عبر دعمها لمثل 
هذه الجماعات اإلرهابية إال أن المجتمع 
الدولي لم يتخذ أي إجراء قانوني ضدها و 
اكتفى بعزلة خليجية و عدة كلمات بالهواء 
ليست أكثر من طلقات خالبية أدلى بها 

الرئيس األمريكي ترامب ...
أمام كل هذه الوثائق التي تحتفظ بها دول 
الخليج و مصر و تدين بشكل قاطع دعم 
قطر لإلرهاب دولياً ، لماذا ال تقوم األمم 
المتحدة باتخاذ إجراء قانوني لضرب هذه 
الدويلة التي ترعى اإلرهاب و تدعمه ؟

لماذا ال يكون هناك اجتماع طارئ لمجلس 
األمن يتم فيه اتخاذ قرار بتوجيه ضربة 
الحاكم في دويلة قطر  للنظام  عسكرية 
الذي  ايقاف تدفق األموال لإلرهاب  و 

يضرب العالم أجمع ؟.
جميعنا نتفق أن الجماعات اإلرهابية 
بمختلف تسمياتها تنتشر في أنحاء العالم و 
لهم ذيول في أصغر و أكبر بقعة بالعالم و 
في حال توقف دعم هذه الذيول مالياً سيتم 
الكشف عنها و قطعها نهائياً و سيتخلص 

العالم من شيء اسمه اإلرهاب .
سؤال يدور بأذهان الكثيرين لماذا يغض 
الدولي بصره عن دعم قطر  المجتمع 

لإلرهاب  ؟
السؤال واضحة  يبدو أن اإلجابة على 
إلى ترجمة ، حيث أن  ليست بحاجة  و 
التي تربط إيران و  المشتركة  المصالح 
قطر و أمريكا ذات شأن كبير و ليس 

بالسهل التخلي عنها ..
الواضح أكثر أن قطر ال تدفع األموال فقط 
للجماعات اإلرهابية بل تدفع أيضاً للكثير 
الدول لتغض بصرها عن مشروع  من 

دعم اإلرهاب القطري .
ليست بوجود منظمة  مشكلتنا األساسية 
إرهابية مثل )) داعش (( أو )) القاعدة(( 
بل مشكلتنا األساسية بأن تلك الدول التي 
الديمقراطية و  بالحرية و  يعلوا صوتها 
التي تنظم عمل دعم  نفسها  العدالة هي 

اإلرهاب و إنشائه .. 
الجميع يعلم أن داعش صنعت بقرار أمريكي 
و دعم و تمويل سعودي و قطري .. و 
لكن ال أحد يجرؤ على اإلفصاح بما يفكر 
.. ال أحد يجرؤ أن يقول أن والدة داعش 
مشابهة تماماً لوالدة )) القاعدة (( االبن 
األكبر للواليات المتحدة األمريكية حين 
ولد ليضرب االتحاد السوفييتي قديماً ..

ال أحد يجرؤ أن  يقول أن )) داعش (( 
ولدت لتضرب األمة العربية و لتشوه الدين 

اإلسالمي  أمام المجتمعات الغربية ..
عصفورين بحجر واحد أو قد تكون عشرة 
عصافير اصطادتنا بهم أمريكا بحجر واحد.

اليمني عبد ربه  الرئيس    حمل 
منصور هادي، أمس الخميس، إيران 
مسؤولية ما يجري في اليمن، وأنها 
السياسي  الحل  تعرقل كل مسارات 
بالكثير من األساليب ومن خالل دعم 

مليشيات الحوثي باألسلحة.
وقال هادي – خالل كلمته التي القاها 
اليوم الخميس في الدورة الـ 72 للجمعية 
العامة لألمم المتحدة بنيويورك – إن 
الحوثي وصالح فرضت  ميليشيات 
الحرب على اليمن ، مشيرا في الوقت 
ذاته إلى أن االنقالبيين ينفذون األجندة 

التوسعية. اإليرانية 
إلقاء  تم  بأنه  اليمني  الرئيس  وأفاد 
إيرانيين ومن  القبض على مدربين 

مليشيات حزب هللا اللبناني.
وطالب الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي، األمم المتحدة والمجتمع الدولي 
إلى االضطالع بمسئولياتهم في اليمن 
من خالل ممارسة الضغط الفاعل على 
االنقالبيين لتنفيذ قرارات مجلس األمن 
الدولي وتقديم التنازالت الحقيقية حتى 
الدماء  إراقة مزيدا من  اليمن  يجنب 
والدمار و العمل على السماح بوصول 
المساعدات اإلنسانية لكل اليمنيين في 

مناطق سيطرتها.
وأضاف ” أؤكد من هذا المكان مجددا 
استعدادنا لوقف الحرب والتوصل إلى 
سالم، ونحن لسنا دعاة حرب وانتقام، 

بل دعاة سالم ووئام، ونؤكد بأننا ال 
الحرص على  نزال حريصين كل 
السالم على أساس المرجعيات الثالث 
، وعلى المجتمع الدولي القيام بواجباته 
في محاسبة المعرقلين للسالم وتنفيذ 

القرار الدولي 221٦” .
الشرعية  الحكومة  وأوضح رئيس 
ليست  اليمن  في  المشكلة  أن  اليمنية 
خالفا سياسيا يمكن إدارته عبر طاوالت 
الحوار السياسي فقط، بل يتعدى ذلك 
إلى خالف حول الخلفيات اإلعتقادية 
والفلسفية ومنظومة القيم المشتركة.

الحقيقة  في  الحكومة  أن  إلى  وأشار 
دينية ساللية متطرفة  تواجه جماعة 
تتحالف مع مجموعة انتقامية تسعى 
فقط لالنتقام من الشعب اليمني..الفتا 
تجاوزوا  الحوثيين وصالح  أن  إلى 
الصورة النمطية لالنقالبات العسكرية 
التي تحافظ على الدولة والمؤسسات 
إلى حالة اجتثاث كاملة تمارسها هذه 

الميليشيات لكل مؤسسات الدولة.
استعداد  على  الحكومة  بان  ونوه 
لتقديم كل التسهيالت الالزمة إليصال 
المناطق  لكل  اإلنسانية  المساعدات 
المهرة وفي  إلى  اليمنية من صعدة 
لسيطرة  الخاضعة  المناطق  مقدمتها 

االنقالبيين.
اليمني على دعمهم  الرئيس  وشدد 
وبصورة فاعلة وصادقة جهود مكافحة 

اإلرهاب خاصة وأن بالدهم قد عانت 
نحن  قائال ”   ، اإلرهاب طويال  من 
بقدر  اإلرهاب،  أشكال  كافة  نرفض 
السمحة  بقيمنا اإلسالمية  نتشبث  ما 
التي تنبذ العنف و التطرف و الغلو، و 
تدعو إلى التسامح واإلخاء والتعايش 
، ونضع أيدينا في يد المجتمع الدولي 
لرفع مستوى التنسيق الكامل ولمزيد من 
التعاون األمني والثقافي والمعلوماتي 

لكسر شوكة اإلرهاب وهزيمته”.

وحول االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 
يزال  ما  قال هادي ”  الفلسطينية، 
لألراضي  االسرائيلي  االحتالل 
الفلسطينية وسياسات االستيطان يشكل 
أهم أسباب بؤر التوتر في المنطقة، 
ولذا فإن شعوب المنطقة تتطلع منكم 
الشعب  لحل عادل يضمن حقوق 
المستقلة  دولته  إقامة  في  الفلسطيني 
وانهاء  الشريف  القدس  وعاصمتها 
وإنهاء  االستيطان  وإيقاف  االحتالل 

الفلسطيني”. معاناة الشعب 
ووحول ما يتعرض له المسلمون من 
أبناء الروهينجا، أدان الرئيس اليمني 
المسلمون من  له  وبشدة ما يتعرض 
أبناء قومية الروهينجيا في ميانمار من 
حرب إبادة جماعية عرقية وممارسة 
السلطات البورمية إرهاب الدولة ضد 
مواطنيها، داعيا المجتمع الدولي إلى 
القيام بمسئولياته وعدم السماح بتلك 

المتوحشة”. األعمال 

  أثنى الرئيس األميركي دونالد ترامب،  على دور األردن 
بقيادة الملك عبدهللا الثاني في استضافة الالجئين السوريين.

وقال ترامب لملك األردن في اجتماع ثنائي على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك “من كان يعلم ماذا 

كان سيحدث بدونكم؟”.
وكان ترامب قد شدد في أول كلمة له أمام الجمعية العامة قبل 
يوم، على وجهة نظره بأنه من األفضل تقديم المساعدات لالجئين 

في بلدانهم، بدال من إعادة توطينهم في مكان آخر.
وسعى الرئيس األميركي إلى وقف مؤقت لقبول األمم المتحدة 

لالجئين، ولخفض عدد طالبي اللجوء الذين تستقبلهم البالد.
وكان حظر اللجوء في إطار أمر تنفيذي يمنع أيضا الحصول 
على تأشيرات من سكان ست دول مسلمة على األغلب، وستتم 

مراجعة هذه السياسة في المحكمة العليا الشهر المقبل.
وهناك نحو 738 ألف الجئ يعيشون في األردن، وأغلبهم 

ينحدرون من سوريا، بحسب أرقام األمم المتحدة.
وناقش الزعيمان أيضا مكافحة تنظيم داعش وغيره من الجماعات 

اإلرهابية، فيما تعهد الملك عبدهللا بدعم الجهود األميركية.
وقال الملك عبدهللا الثاني للرئيس ترامب إن “اإلرهاب كارثة 

عالمية، ولكن األردن سيكون بجانبك أنت وبالدكم دائما”. 

اإلستشاري للطباعة والدعاية والتسويق  
يسعده ان يضع خبرته الطويلة في خدمتكم في اجملاالت اآلتية :

تصميم وطباعة كروتك الشخصية أو التجارية بأفضل اخلامات وارخص األسعار 
تصميم طباعة جميع إحتياجاتك الضرورية من فواتير وخطابات وأظرف وخالفه 

تصميم وطباعة كافة منشوراتك الدعائية من واحد لون إلى أربعة ألوان 
مع جاهزيتنا التامة للطباعة احلريرية )البصمة( بالذهبي أو الفضي أو أي لون تختاره 

على كافة هداياك اإلعالنية أو مقتنياتك الشخصية 
جمع وطباعة الكتب األدبية والسياسية والثقافية واإلجتماعية 

تصميم وإخراج أغلفة الكتب اخلارجية 
تصميم وطباعة وإخراج الفصول الداخلية للكتب 

للمزيد من املعلومات، االتصال بالسيد يوسف فؤاد على الرقم التالي: 

Tél.: 438.989.1056

الفروف يبحث مع ستولتنربغ آفاق العالقات بني روسيا وحلف الناتو

عون من أعلى منرب دولي: لن نسمح بتوطني أّي الجىء 
أو نازح والقرار لنا

غارات إسرائيلية تستهدف مستودع أسلحة يف حميط مطار دمشق

أمريكا تعلن عن مساعدات إنسانية للشعب السوري 
بنحو 700 مليون دوالر

  من على أعلى منبر دولي، أطّل 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
العامة  الجمعية  أمام  لبنان  وألقى كلمة 
لبنان تمّكن  أّن  المتحدة، مؤّكداً  لألمم 
بجميع قواه من القضاء على اإلرهاب 
تدريجياً، وأّن الجيش أنهى الوجود 
العسكري لـ«داعش« و«النصرة« 
ومتفرعاتهما في الوطن«. وشدّد على 
أّن »الحاجة ملّحة لتنظيم عودة النازحين 
أماكن  الوضع في معظم  بعد استقرار 

سكنهم األولى«.
ودعا رئيس الجمهورية األمم المتحدة 
إلى »مساعدة النازحين على العودة إلى 
وطنهم بدالً من مساعدتهم على البقاء في 
مخيمات ال يتوفّر فيها الحد األدنى من 

مقومات الحياة الكريمة«. وقال: »ال يمكن تصحيح جريمة 
طرد الفلسطينيين بإنكار حق العودة عليهم وبفرض التوطين 

على اللبنانيين«. وشدّد على أّن »لبنان لن يسمح بالتوطين 
ال لالجئ أو لنازح مهما كان الثمن والقرار في هذا الشأن 

يعود لنا وليس لغيرنا«.

الجمعة، إن قصفا  السوري لحقوق اإلنسان،  المرصد  قال    
إسرائيليا استهدف ليال مستودع أسلحة قرب مطار دمشق الدولي.
السورية قالت إن  السلطات  وكانت وسائل إعالم مقربة من 

صاروخين أصابا منطقة قرب مطار دمشق فجر يوم الجمعة.
وقال المرصد، اليوم الجمعة، إنه “لم يعلم حتى اللحظة فيما إذا 
كان االنفجار ناجم عن قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منشأة 

عسكرية في محيط المطار”.
وأفادت مصادر سورية بقصف إسرائيل على مخازن أسلحة، 

فجر اليوم الجمعة، قرب مطار دمشق الدولي.
كما أفيد عن سماع دوي انفجارات في محيط المطار، إال أنه لم 

يصدر حتى اآلن أي تعليق من قبل النظام السوري أو إسرائيل.
في حين أفادت وسائل إعالم إسرائيلية عن تنفيذ ثالث غارات 

إسرائيلية استهدفت مخازن ذخيرة في مطار دمشق الدولي.
يذكر أن قوات النظام السوري كانت أقرت في السابع من سبتمبر 
الحالي بأن الطيران اإلسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية 

في محافظة حماة.
ونقلت وكالة األنباء السورية “سانا” التابعة للنظام عن القيادة 
العسكرية أن القصف وقع قرب مدينة مصياف، وأدى إلى مقتل 
عنصرين. في حين ذكر ناشطون سوريون أن القوات الجوية 

اإلسرائيلية استهدفت مصنع أسلحة كيماوية بالقرب من حماة.

الخميس عن  الخارجية األمريكية يوم    أعلنت وزارة 
بأكثر من  إنسانية إضافية للشعب السوري  مساعدات 
المساعدات األمريكية  ٦97 مليون دوالر لتصل بذلك 
إلى ما يربو على  للسوريين منذ عام 2012  اإلجمالية 

سبعة مليارات دوالر.
وقالت الوزارة في بيان ”يساعد التمويل الجديد أيضا في 

تخفيف أثر األزمة على الحكومات والمجتمعات في المنطقة“.
البيان أن قرابة 51٦ مليون دوالر ستخصص  وأضاف 
لمساعدات داخل سوريا على أن يحصل األردن على نحو 
88 مليون دوالر وتركيا 35 مليون دوالر ولبنان 29 
مليون دوالر. كما سيحصل العراق على 15 مليون دوالر 
ومصر 13 مليون دوالر ومنظمات إقليمية مليوني دوالر. 



                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

شعبية السيسي 
والفتاوى القاتلة !
 .. ولو صدقوا  اإلخوان  كذب     
عند  المصريين  وأبهرني  أسعدني 
السيسي  الفتاح  للرئيس عبد  استقبالهم 
كلمة مصر  ألقى  نيويورك حيث  في 
هتافاتهم  كانت  فقد  المتحدة  األمم  في 
تزلزل نيويورك وكان الرئيس كعادته 
رائعاً عندما أمر موكبه أن يتمهل حتى 
المصريين  من  أبنائه  تحية  له  يتسنى 
وكان  الطريق  جانبي  على  الواقفين 
دليال  لرئيسهم  المصريين  استقبال 
الذين  المسلمين  لإلخوان  قاطعًا 
وأنا  السيسي  انخفاض شعبية  يدعون 
الرئاسة  انتخابات  أقيمت  لو  أن  واثق 
وقام الرئيس بترشيح نفسه لفترة ثانية 
منافسه  كان  مهما  باكتساح  فسيفوز 
بأن  سحرية  قدرة  لديه  فالسيسي 
ويعزف على  المصريين  قلوب  يمس 
براعة  بعدها  ليس  ببراعة  أوتارها 
للرئيس  وتقدير  بإعجاب  وأشعر 
سنحت  كلما  الشعب  يشكر  عندما 
لمعاناة  وتحمله  لصبره  الفرصة  له 
تعويم  من  نتج  وما  األسعار  ارتفاع 
الدوالر أما عن كلمة الرئيس في األمم 
المتحدة فقد كانت كلمة متوازنة شملت 
لمحاربة  في إصرارها  موقف مصر 
اإلرهاب والتطرف واألزمة السورية 
والليبية واليمنية وأزمة قتل المسلمين 
في بورما والقضية األم وهي القضية 
السيسي  الرئيس  وزيارة  الفلسطينية 
كلمة  إللقاء  ليست  المتحدة  للواليات 
كانت  أيضًا  بل  المتحدة  األمم  في 
وبنيامين  ترامب  الرئيس  قاء  ل ل
األمين  وأنطونيو غوتيريس  نتنناياهو 
من  وغيرها  المتحدة   لألمم  العام 
لقد  الحقيقة  وفي  الكبيرة  الشخصيات 
كانت زيارة الرئيس للواليات المتحدة 
وخصوصاً  المقاييس  بكل  ناجحة 
من  مزيد  لجذب  مصر  محاولة 
أنها  وأعتقد  األمريكية  االستثمارات 
ستنجح في ذلك إن شاء هللا .                                                                                                                           
  أما فتاوى بعض شيوخ األزهر التي 
همها  األخيرة  الفترة  في  أصبحت 
ووصل  الجنس  هو  واألخير  األول 
أحد  من  فتوى  تصدر  أن  األمر  بهم 
جامعة  في  يعملون  الذين  شيوخه 
األزهر تبيح مضاجعة الزوج لزوجته 
مما  البهيمة  وأخرى مضاجعة  الميتة 
أثار بلبلة في الرأي العام داخل مصر 
طلب  األزهر  كان  ولو  وخارجها 
اإلسالمي  الدين  تشويه  إسرائيل  من 
نجح شيوخه  مثلما  نجحت  كانت  لما 
والغريب  اإلسالمي  الدين  تشويه  في 
الفتاوى  تلك  أساس  أن  والمدهش 
 .. األزهر  جامعة  كتب  في  موجودة 
أن األزهر يعاني اليوم من خلٍل كبير 
حتى  أصاب  بل  أركانه  كل  أصاب 
شيخه أحمد الطيب نفسه والذي صمته 
هذه  في  ومشارك  موافق  أنه  يعني 
الكثير  يفعل  أن  يستطيع  الكارثة وهو 
والكثير وال أعتقد أن هناك من يحاول 
أن  يداه من  يكبل  أو  أن يضغط عليه 
التي  المشينة  األوضاع  تلك  يصحح 
تصيب اإلسالم في مقتل وتنفر منه كل 

من يحاول االقتراب منه . 
youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Vendredi 22 septembre 2017
الجمعة 22 سبتمبر 2017

بقلم: فرج ميخائيل

آه يا بلد!!

ارتفاع عدد قتلى اإلعصار ماريا واجتاهه 
صوب الشمال

غواصة روسية تطلق صواريخ على 
أهداف للمتشددين يف سوريا

القوات العراقية تعلن حترير 19 قرية من 
سيطرة داعش باحلوجية

   قالت وزارة الدفاع 
إن غواصة  الروسية 
روسية أطلقت صواريخ 
موجهة على مواقع في 
محافظة إدلب بسوريا 
الجمعة مستهدفة  يوم 
إسالميين  متشددين 
كمين  نصب  حاولوا 
لمجموعة من الشرطة 
العسكرية الروسية هذا 

األسبوع.
التي  الضربة  وكانت 
الغواصة  من  نفذت 
فيليكي نوفجورود في 
البحر المتوسط جزءا 
من عملية مضادة ردا 

على هجوم شنه المتشددون على 
مناطق تسيطر عليها الحكومة 
بشمال غرب سوريا قرب حماة 

يوم الثالثاء.
وقالت وزارة الدفاع يوم األربعاء 

إن المتشددين حاصروا 29 من 
أفراد الشرطة العسكرية الروسية 
نتيجة لذلك الهجوم وإن روسيا 
اضطرت لفك الحصار في عملية 
خاصة مدعومة بالقوة الجوية.

وقالت يوم الجمعة في بيان إنها 

على  كاليبر  أطلقت صواريخ 
المتشددين أنفسهم من على بعد 
300 كيلومتر فأصابت مراكز 
قيادة ومركبات مدرعة وقواعد 
في  شاركوا  الذين  للمتشددين 

الهجوم األصلي. 

الفريق الركن عبد     أعلن قائد عمليات تحرير الحويجة 
19 قرية في  الجمعة عن تحرير  اليوم  يارهللا  االمير رشيد 
مركز قضاء الحويجة، مشيرا إلى أن القطعات أكملت الجزء 

الثاني من المرحلة األولى لعمليات تحرير القضاء.
وقال يار هللا حسبما أفادت قناة )السومرية نيوز( – إن قطعات 
والحادي عشر من  الثاني  ولوائي  التاسعة  المدرعة  الفرقة 
الحشد الشعبي تحرر قرى دومة عزيز وعرب لوك وتل غزال 
والخضيرة وعزيز عبيد والحديقة ومنديان غربي ومنديان 
شرقي وكرد ديوانه وشناوة وكردخال وكرمش لزاكة، إضافة 
إلى قرى باش تبة وباش بند ودومة ادريس وكليخة وكريعه، 

فضال عن خندق الكبرى وتل المطر.
وكانت قوات الحشد الشعبي قد أعلنت في وقت سابق اليوم 
من  وهي  الحويجة  الشرقاط غربي  قرى شرق   3 تحرير 
العراق( عقب معارك  الدين )وسط  أقضية محافظة صالح 

مع عناصر داعش.
كانت قوات الحشد الشعبي أعلنت صباح اليوم انطالق الجزء 
بمحافظة  الحويجة  مناطق غرب  تحرير  من عملية  الثاني 

كركوك شمالي البالد.
وأوضح الحشد الشعبي، في بيان، إن قوات الحشد الشعبي 
والقوات األمنية انطلقت  اليوم بالجزء الثاني لتحرير مناطق 
غرب الحويجة “، موضحا أن ألوية الحشد الشعبي والقوات 
األمنية انطلقت فجر اليوم  بالجزء الثاني من المرحلة األولى 
الزاب  منطقة  إلى  الواصلة  األراضي  تبقى من  ما  لتحرير 

غرب الحويجة جنوب غرب كركوك “.
كان قائد عملية تحرير الحويجة الفريق الركن عبد األمير رشيد 
يار هللا أعلن – أمس – عن تحرير 11 قرية في القضاء من 
سيطرة تنظيم داعش , مشيرا إلى أن القوات العراقية أكملت 

الجزء األولى من المرحلة األولى للعملية.

  كشف مسؤول كبير في 
وحدة االستخبارات المسؤولة 
في  اإلرهاب  مكافحة  عن 
عن  الكاتالونية  الشرطة 
تنامي نفوذ اإلخوان المسلمين 

في اإلقليم.
وأضاف المسؤول في تصريح 
لـ”العرب”، “رصدنا جمعيات 
ومنظمات دولية ترسل أمواال 
لكيانات تابعة لإلخوان. من 
هذه المنظمات الدولية هيئة 
التي  اإلسالمية،  اإلغاثة 
التكثيف  في  مؤخرا  بدأت 
من فعالياتها من أجل جمع 

التبرعات”.
وأكد أن “جهات أخرى ترسل 

دعما لإلخوان في برشلونة”، لكنه رفض 
اإلفصاح عن هوية هذه الجهات أو وجهتها.

وقال مصدر دبلوماسي في مدريد لـ”العرب” 
إن “التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين يحاول 
بهدوء نقل الكثير من األصول التي يملكها، 
في فرنسا خصوصا، إلى إقليم كاتالونيا، 
الفرنسية ضغوطا  الحكومة  ممارسة  بعد 
الحكومة  التنظيم، وعلى  قادة  كبيرة على 
الدعم  أجل خفض مستوى  من  القطرية، 

التنظيم  أنشطة  في  واالستثمارات  المالي 
في أحياء باريس المهّمشة”.

“الحكومة  أن  الدبلوماسي  المصدر  وأكد 
السفارة  إلى  تحذيرا  أرسلت  الفرنسية 
القطرية في باريس من تمادي االستثمار 
المسلمة  الجالية  الفقيرة من  الشريحة  في 

ألهداف أيديولوجية”.
كاتالونيا  في  المسلمون  اإلخوان  ويعتمد 
على مقاربات فكرية تثير الجدل أحيانا في 
المجتمع اإلسباني، من أجل إقناع أكبر عدد 

من الشباب باالنضمام إليهم.
المقاربات  هذه  بين  ومن 
األندلس  “استعادة  دعاوى 
من المحتلين اإلسبان” التي 
يتبناها قادة كبار في التنظيم 
على شاشات التلفزيون دون 

مواربة.
وتقول لورديس فيدال، رئيسة 
وحدة دراسات الشرق األوسط 
للبحر  األوروبي  المعهد  في 
“عندما  المتوسط،  األبيض 
يتحدث اإلخوان عن تحرير 
األندلس، فهنا علينا أن نتوقف 
مقلقة  لهجة  هذه  قليال، ألن 
للغاية. هذه رسالة موجهة إلى 
أناس ليست لديهم معرفة كافية، 
لكنها بالنسبة ألي عاقل هرطقة وجنون”.

وأضافت في تصريح لـ”العرب” أن “مشكلتنا 
مع اإلخوان المسلمين ال تكمن في ممارسة 
العنف، فهم ال يفعلون ذلك في أوروبا مثلما 
يحدث في بعض دول الشرق األوسط، لكن 
خطورتهم هنا تكمن في عملهم الدائم على 
خلق بيئة أيديولوجية ودينية تتبنى مثل هذه 

األفكار المتشددة”.

  أعلن رئيس القسم اإلعالمي ألسطول البحر األسود الروسي، العقيد 
بحري فياتشيسالف تروخاتشوف، أن الطيران البحري ألسطول البحر 
األسود وأنظمة الدفاع الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، 
المتمركزة في شبه جزيرة القرم، أجريا معا إطالق صواريخ وقنابل خالل 

مناورات جرت اليوم الخميس.
التكتيكية  وقال تروخاتشوف للصحفيين “إنه خالل المناورات الصيفية 
الجو وقوات  البحر األسود وسالح  البحري ألسطول  الطيران  ألفواج 
الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية المتمركزة في القرم نفذ الطيارون 
الروس اليوم مهام إلصابة أهداف في الجو وعلى األرض في منطقة ميدان 

تدريب تابع لقوات اإلنزال البحرية”.
يذكر أن روسيا تجري خالل الفترة األخيرة سلسلة من المناورات الختبار 
المسلحة، وفقا لخطة تدريب الجيش والقوات  لقواتها  القتالية  الجاهزية 
البحرية وذلك على خلفية خطط حلف “الناتو” للتوسع شرقا بالقرب من 

الحدود الروسية.

 اجتاح اإلعصار ماريا يوم الخميس 
الدومنيكان  جمهورية  من  أجزاء 
وساحلها الشرقي فيما استمر هطول 
بويرتوريكو  على  الغزيرة  األمطار 
بعد أن دمر مباني وتسبب في انقطاع 
التيار الكهربائي عن الجزيرة بكاملها.

وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
تماما“  ماريا ”طمس  اإلعصار  إن 
معالم جزيرة بويرتوريكو مع تدميره 
بشكل كامل شبكة الكهرباء في المنطقة 

التابعة للواليات المتحدة.
وأبلغ ترامب الصحفيين أثناء اجتماع مع 
الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو 
أنه سيزور بويرتوريكو في مرحلة ما. 

ولم يذكر موعدا محددا.
ووصف بويرتوريكو بأنها في ”حالة 
خطرة جدا جدا جدا“ وقال إن سلطات 
الطوارئ األمريكية بدأت العمل للمساعدة 

في جهود التعافي.
يجتاح  كبير  إعصار  ثاني  هو  وهذا 
منطقة الكاريبي هذا الشهر وقتل في 
المجمل 17 شخصا ودمر عدة جزر 
الجزر  في  كروا  سان  منها  صغيرة 
العذراء األمريكية وجزيرة دومنيكا.

وقال المركز الوطني األمريكي لألعاصير 
في بيان الساعة 1500 بتوقيت جرينتش 
 185 إلى  الرياح وصلت  إن سرعة 
كيلومترا في الساعة مع ابتعاد ماريا 
وسلوكه  الدومنيكان  جمهورية  عن 
مسارا سيأخذه إلى قرب جزر توركس 
وكايكوس وجنوب شرق جزر الباهاما 

ليل الخميس والجمعة.
الدرجة  في  ماريا  اإلعصار  وجاء 
الرابعة من حيث القوة، من أصل خمس 
درجات، على مقياس سافير-سمبسون 
برياح بلغت سرعتها 250 كيلومترا 
العاصفة  عندما ضربت  الساعة  في 
األربعاء واعتبرت  يوم  بويرتوريكو 
أقوى عاصفة تضرب المنطقة األمريكية 

منذ حوالي تسعين عاما.

وقال ريكاردو روسيلو حاكم الجزيرة 
سي.إن.إن  محطة  على  مقابلة  في 
كارثة  ”إنها  األمريكية  التلفزيونية 
أن  إلى  المقاييس“ مشيرا  بكل  هائلة 
قد  بالكامل  للجزيرة  الكهرباء  إعادة 

تستغرق عدة شهور.
الجزيرة  تعافي  من صعوبة  ويزيد 
وعودة الحياة الطبيعية إليها المصاعب 
المالية التي تواجهها في ظل أكبر أزمة 
ديون بلدية في تاريخ الواليات المتحدة.
األمريكي  الوطني  المركز  وقال 
لألعاصير إن ماريا على مسافة نحو 
193 كيلومترا شمالي بونتا كانا على 
الساحل الشرقي لجمهورية الدومنيكان 

يوم الخميس.
في  الطوارئ  عمليات  مركز  وقال 
الدومنيكان إن نحو 1255 منزال بالبالد 

تضررت بسبب اإلعصار.
وأغلقت المدارس والمؤسسات العامة 
وأمر المسؤولون الحكوميون المواطنين 

بالتزام منازلهم.
اإلعصار  أن  الوطني  المركز  وذكر 
أو  يوم  خالل  قوة  يزداد  قد  ماريا 

شماال  يتحرك  أن  ويتوقع  ذلك  نحو 
المحيط األطلسي أوائل األسبوع  في 
يجتاح  أن  المرجح  القادم. ومن غير 

الواليات المتحدة.
وصنف اإلعصار من الدرجة الخامسة، 
عندما  اإلطالق،  على  األقوى  وهي 
دومنيكا  االثنين جزيرة  ليل  ضرب 

في شرق الكاريبي.
لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  وقال 
الجوي  المسح  إن  اإلنسانية  الشؤون 
أظهر تضرر أو دمار حوالي 95 في 
المئة من أسطح المباني والمنازل في 
جزيرة دومنيكا أحد أفقر بلدان الكاريبي 
والتي يسكنها حوالي 73 ألف نسمة. 
ونقلت شبكة )سي.إن.إن( عن تشارلز 
رئيس  مكتب  باسم  المتحدث  جونج 
وزراء دومنيكا قوله إن ما ال يقل عن 
14 شخصا القوا حتفهم في الجزيرة. 

يوم  العراقية  الخارجية  قالت وزارة   
وتركيا  وإيران  العراق  إن  الخميس 
إقليم  اتفقوا على دراسة إجراءات ضد 
استفتاء مزمع  العراق بسبب  كردستان 

على االستقالل.
وفي بيان مشترك عبّر وزير الخارجية 
ونظيراه  الجعفري  إبراهيم  العراقي 
والتركي  اإليراني محمد جواد ظريف 
مولود تشاووش أوغلو عن قلقهم من أن 
التي حققها  المكاسب  يعرض االستفتاء 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  العراق ضد 
نزاعات  اندالع  احتمال  ومن  للخطر 

جديدة في المنطقة.
وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية 
العراقية على موقعها اإللكتروني ”االستفتاء 
لن يكون مفيدا لألكراد أو لحكومة إقليم 
كردستان. واتفق المجتمعون على اتخاذ 
إجراءات مضادة بالتنسيق فيما بينهم“.

ولم يتضمن البيان، الذي أعقب اجتماعا 
العامة  الجمعية  اجتماعات  على هامش 
لألمم المتحدة، أي تفاصيل عن اإلجراءات 
المحتملة لكنه أشار إلى ”ضرورة تضافر 
الجهود الدولية إلقناع حكومة إقليم كردستان 
بإلغاء االستفتاء“ مضيفا أن الوزراء وجهوا 
”دعوتهم إلى المجتمع الدولي ألن يأخذ 

دوره بشأن ذلك“.
وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 

بفرض عقوبات على إقليم كردستان العراق، 
وتجري القوات التركية تدريبات عسكرية 

على مقربة من الحدود.
وتخشى حكومة بغداد المركزية وجيران 
العراق والقوى الغربية أن يقسم االستفتاء 
البالد ويشعل صراعا إقليميا أوسع بعدما 
تعاون العرب واألكراد لطرد تنظيم الدولة 

اإلسالمية من معقله في الموصل.
الثالثة ”أكدوا  الوزراء  إن  البيان  وقال 
على عدم دستورية االستفتاء الذي تنوي 
حكومة إقليم كردستان العراق إجراءه ألنه 
 سيتسبب بصراعات في المنطقة يكون من 

الصعب احتواؤها“.
لكن األكراد عبروا عن تصميمهم على 
المضي قدما في االستفتاء الذي قد يطلق، 
رغم أنه غير ملزم، عملية االنفصال عن 
بلد يعاني بالفعل انقسامات طائفية وعرقية.
أكدوا  الثالثة  الوزراء  إن  البيان  وقال 
”التزامهم القوي بالحفاظ على  وحدة العراق 

السياسية وسالمة أراضيه“.
لمجلس  اجتماع  موعد  تركيا  وقدمت 
الوزراء وآخر لمجلس األمن القومي بشأن 
الجمعة. وقال رئيس  إلى يوم  االستفتاء 
العدالة والتنمية  البرلمانية لحزب  الكتلة 
الحاكم يوم الخميس إن البرلمان سيجتمع 
لمناقشة االستفتاء في  أيضا  السبت  يوم 

جلسة استثنائية. 

مسؤول: إعادة فتح مطار أتاتورك يف 
اسطنبول بعد حتطم طائرة على املمر

السعودية توقف الشيخ احلجري لوصفه النساء بـ »ناقصات عقل ودين«

اإلخوان ينقلون أرصدة من فرنسا إىل إسبانيا

اتفاق عراقي إيراني تركي على 
إجراءات مضادة الستفتاء كردستان

المستمرة على االفراد   العقوبات  تنفيذ  للدقة فى    عجت 
برغم ان نفس المخالفات ترتكبها الجهات الحكومية والتنفيذية 
ولكن ليس هناك - طبعا- اى جزاءات..ومهما كان هناك من 
الحوادث  التسبب فى  او  االفراد  بحياة  احيانا  يؤدى  اهمال 
قيمة  لها  ليس  فكم من مبررات تظهر  ومهاترات  وغيره 

فيضيع حق الناس  هباء....
...ولكن هل يجوز   القوانين  لتنفيذ  يتسارعون  ..انهم  عجبا 
ان ال تتوافر اماكن لوقوف السيارات فى االماكن التجارية 
االكثر ارتيادا ونرى المخالفات تنهال   بل  و احيانا يلجأن 
السيارات عن طريق آالت معينة  ويسبب ذلك  تثبيت  الى 

ارتباكا شديدا فى حركة المرور.... 
وعندما تقوم الجهات التنفيذية بتنفيذ االوامر للحفر فى الطرق 
العامة لمد خطوط تليفونات او كابالت كهرباء ..فال أبالغ ان 
قلت انها تستمر لشهور عديدة ال يتم ردمها او ازالة المخلفات.
العيون  فتجرح  النفايات   كارثة  فهى  الكبرى  الطامة  اما 
وتشمئز من منظرها العيون.. وبخاصة عندما تتواجد امام 
األكثر  الجملة  الطالب  فيها  يتعلم  التعليمية..التى  المنشآت 
للمؤسسة  تركه  عند  ولكن  اإليمان  من  “النظافة  انتشارا 
التعليمية تكون الصدمة التى تؤثر فى شخصيتهم وأسلوب 
يتعلمون  الحياة...ألنهم  تفكيرهم مدى  تعاملهم وفى طريقة 
شيئا ويصدقونه ويطبقونه بمنتهى األمانة ولكنهم ايضا فى 
نفس الوقت يتعلمون الخداع وان ما يتعلمونه فى الكتب ال 
يرى النور فعندما تغلق الكتب تغلق على كل المبادئ والقيم 
الجميلة فيتصرفون بتهاون واستهتار وعدم االكتراث وعدم 
الثبات على المبدأ .. فقد مضت سنوات وسنوات لم تستطع 

المجالس المحلية ان تعيد للبلد جمالها ورونقها...
ويوجد كثير مما نطلق عليه اسم “ الخرابات” تنتشر على 
بمثابة  الضالة  و  الحيوانات  الطرق  وتكون مأوى  جانبى 

“حضانة” للميكروبات والحشرات... وال حياة لمن تنادى.
المناطق واالراضى مهملة  الكثير من  واألكثر عجبا..فإن 
يتجرأ اى مستثمر من شرائها إلقامة  ..ولكن عندما  تماما 
مشروع يعود بالنفع سواء كان تجارياً او سياحياً  ..نري كل 
الجهات فجأة تنشط وينتشرون فجأة يحومون حول المكان  
يفتحون الكتب ويذاكرون القوانين االساسية والفرعية ليس 
بحثا عن ما يمكن ان يساند المستثمر انما لزرع العديد من 

المعوقات وسد االبواب  
وال يتركون حتى نافذة امل واحدة يستطيع من يريد ان يسعى 
لتحيق احالمه و يثبت نفسه على ارض الواقع ان يستنشق 

هواء عليل يريحه من تعب الكد والكفاح ...
وهناك امر آخر فى غاية الخطورة وهو اننا من البالد  ينتشر 
والكبار  االطفال  امن  يهددون  انهم  لدرجة  الشحاتين  فيها 

على السواء..
ومما يثير الدهشة اننا بلد غنية بما حباها هللا من مظاهر طبيعية 
:من جبال وصحارى وشواطئ ومزارات وأنواع عدة من 
السياحة.. باإلضافة الى تاريخها العريق وحضارتها ..ونضالها 
على مر السنين للدفاع عن حريتها بل و تثور وتدافع إلخوانها 
وتتحمس لمختلف القضايا ولها صوت مسموع..ولديها الكثير 
من موارد الدخل وقد حباها هللا سبحانه وتعالى بالكثير من 
المناظر الخالبة التى تأخذ العقول ولديها اقوى ثروة بشرية 

..ومع هذا يطلق عليها بلد نامية.
وسؤال اريد ان اطرحه على القارئ العزيز طالما احترت 
فى البحث عن اجابة عنه ترضى العقل اال وهو : كيف لدينا 
هذا العدد الهائل من المثقفين والحاصلين على اكثر من شهادة 
الى يومنا  الماجستير والدكتوراه  ..ومازال  عليا ودرجات 
نعيشه  الذى  العصر  يناسب  الذى ال  التعليم  نعانى من  هذا 
والتخاطب العقل انما تعتمد على الحفظ او “الصم” ..والدليل 
ان ال تعد اجابة الطالب صحيحة ان لم تطابق اوراق االجابات 
النموذجية التى يقومون بتوزيعها على المصححين..اليس فى 
هذا ظلم واستهانة بالعقل..ناهيك عن المواضيع التى ال تخاطب 

السن العقلى والتى يجب ايضا ان تبني نفسيا وأخالقيا..!!!
وتحضرنى كارثة اخيرة هى كارثة وزارة الصحة ونقص 
االدوية وارتفاع اسعارها والمستشفيات الحكومية غير الالئقة 
واألطباء قليل الخبرة الذين لم ينالوا القسط الكافى من التدريب 

الذى يمكنهم من اسعاف المريض.
فكيف ألناس يعيشون تحت هذه الضغوط ان يقاوموا بل ويتحدوا 
ان  ايضا  انجازات ونجاحات وعليهم  بل وينتجوا ويحققوا 
يربوا اوالدهم تربية قويمة ترتقى بتفكيرهم وتوسع مداركهم 
حتى يشرق مستقبلهم ويضئ نجمهم عاليا فتنبهر ببريقه الدنيا 

ويسترشد بنوره كل تائه يرغب فى ايجاد الطريق السليم.
آه يا بلد!!!!   
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 قال رئيس شركة الخطوط الجوية التركية على تويتر إن مطار أتاتورك الرئيسي 
في اسطنبول أعيد فتحه أمام حركة الطيران يوم الخميس بعد أن تحطمت طائرة 

خاصة على الممر مما دفع السلطات إلى تعليق الرحالت.
وذكرت وكالة أنباء األناضول إن الطائرة تحطمت بعد اإلبالغ عن عطل أثناء 

إقالعها في رحلة كانت متجهة إلى مطار أرجان في شمال قبرص.
المقصورة وراكب أصيبوا  بطاقم  الطائرة وعضو  قائدي  إن  الشرطة  وقالت 

بجروح طفيفة في الحادث.
وقد  الطائرة  مؤخرة  الموقع  في  لرويترز  التقطها مصور  وأظهرت صور 

انفصلت عن باقي الطائرة.
وقالت وكالة األناضول إن النيران اشتعلت في الطائرة لفترة وجيزة بعد تحطمها 

مما تسبب في تعليق حركة الطيران في المطار.
في  الممرين  إن  التركية  الجوية  للخطوط  التنفيذي  الرئيس  إكشي  بالل  وقال 

مطار أتاتورك يعمالن اآلن. 



بقلم:  علي عبيد

أعوذ باهلل من غضب اهلل

    صغارا كنا، تفتحت عيوننا 
على منظر البحر، نقضي نهار 
أو على  الصيف كله داخله 
الشتاء، عندما  ساحله. وفي 
كان البحر يغمر بيوتنا القريبة 
بفعل رياح »الشمال«  منه، 
التي تهب عاصفة فترفع موجه، 
كنا نشّمر عن سواعدنا ونهب 
التراب  بإهالة  أهلنا  لمساعدة 
على أسوارها وعتبات أبوابها 
كي نمنع دخوله إليها. لم يقل أحد 
وقتها إن هبوب رياح »الشمال« 
وارتفاع موج البحر غضب من 
هللا، فقد كان أهلنا أنقياء طيبين 
ال يفكرون بهذا المنطق، يعلمون 
أن هللا رؤوف رحيم بعباده، فال 
يربطون عصف الرياح وهيجان 
البحار بغضب الخالق العظيم، 
البعض هذه  إليه  ينسب  الذي 
األيام كل إعصار أو فيضان أو 
زلزال يضرب في أي منطقة 
لترتفع األصوات،  العالم،  من 
تدعو على  النداءات،  وتنطلق 
»الكفار« الذين طغوا في األرض 
اإللهي  الغضب  فاستحقوا هذا 
الذي يوزعه البعض كما يشاء، 
قد نصّبهم مالئكة  وكأن هللا 
للعذاب والرحمة، وسلّمهم مفاتيح 
النار والجنة، يمنحون صكوك 
الغفران من يشاؤون، ويمنعونها 

عمن يشاؤون.
»إيرما«  إعصار  خالل 
الكاريبي  الذي ضرب جزر 
وجنوب شرقي الواليات المتحدة 
الماضي،  األسبوع  األميركية 
تعالت أصوات كثيرة في وسائط 
التواصل االجتماعي تظهر 
تلك  لسكان  بما حدث  شماتتها 
الديار، وتدعو على »الكفار« 
المقيمين فيها، وتصور اإلعصار 
أنه غضب من هللا حاق  على 
بأهلها ألنهم طغوا وتكبروا، 
القرآن  بآيات من  وتستشهد 
الكريم، تضعها في غير سياقها، 
أو  نزولها،  بأسباب  جاهلة 
متجاهلة ذلك عن عمد، لتثبت 
لنا صواب ما ذهبت إليه. وكان 
الشامتين  على رأس هؤالء 
مذيع قناة »الجزيرة« اإلخواني 
المعروف أحمد منصور، الذي 
أطلق تغريدتين على حسابه في 
تويتر، تحدث في إحداهما عن 
فلوريدا،  الكبير من  الهروب 
أميركي  مليون   20 إن  وقال 
يفرون خوفا من اإلعصار الذي 
يسحق كل شئ، وختم تغريدته 
آياته  الكريمة »ويريكم  باآلية 
فأي آيات هللا تنكرون«. وقال 
الثانية: »332  التغريدة  في 
دفعة واحدة من  تغادر  طائرة 
مطار فلوريدا، ومئات اآلالف 
برا«، ووضع  السيارات  من 
بعدها اآلية الكريمة »وما يعلم 
ثم عاد  إال هو«.  جنود ربك 
في اليوم التالي لينشر توضيحا 
يقول فيه إن أشخاصا لم يفهموا 
تعليقه  بتحريف  قاموا  مقصده 
أنه لم تكن  عن سياقه، ويؤكد 
لديه نية للتقليل من هذا الخطب 
الجلل، ويّدعي أن اقتباسه من 
القرآن كان لإلشارة إلى قوة هللا 

وعظمته وآياته!
وإذا كان أحمد منصور قد اضطر 
إلى نشر هذا التوضيح، ألسباب 
له  إن  بها، حيث  أدرى  هو 
تغريدات أكثر حدة واستفزازا 
من هاتين الغريدتين، لم ينشر 
توضيحا لها، فإن مغردين آخرين 
لم ينشروا توضيحات لما غردوا 
به، بل أصروا على ما قالوا، 
الشامتة  تغريداتهم  وواصلوا 

اجتاحها  التي  المناطق  بسكان 
اإلعصار، واعتبره البعض منهم 
أن  للمسلمين. والمؤسف  عيدا 
أستاذة جامعية تدّرس في إحدى 
انضمت  الخليجية،  الجامعات 
فغردت  الشامتين،  إلى فصيل 
قائلة إن خوفهم من اإلعصار، 
التي  المناطق  وتقصد سكان 
ضربها إيرما، جعلهم يهربون 
جماعات. وأضافت: »كم بطشوا 
وطغوا وظلموا؟ هلل جنود يسلطها 
على من يشاء، فعقوبات هللا ال 
تتكلم وتخبر أنها عقوبة«. بينما 
دعا بعض المغردين هللا أن يسلّم 
»المسلمين« هناك من كل شر، 
العظة  وأن يرزق »الكفار« 
إليه. ودعا  واالعتبار والعودة 
أحدهم هللا أن يجعل لإلعصار 
ليشفي  واشنطن  إلى  طريقا 
قوم مؤمنين، وأعاد  صدور 
البعض نشر موضوٍع سابٍق 
يذّكر بنبوءة عن هالك »الكفار« 
أن  بعد  المدمرة،  باألعاصير 

عجزنا نحن عن تدميرهم!
تغريدات ودعوات تنّم عن فكر 
متخلف، ال يرى من الصورة 
إال الجانب المناسب لتوجهاته، 
والذي يجعلنا نمعن في معاداتنا 
والمذاهب  الديانات  لذوي 
كنا  وإذا  والقوميات األخرى. 
والفيضانات  األعاصير  نفسر 
والزالزل التي تصيب بالد غير 
المسلمين بأنها غضب من هللا، 
فكيف نفسر هذه الكوارث التي 
تصيب بعض بالد المسلمين، مثل 
وأندونيسيا وماليزيا  باكستان 
وغيرها؟ أليس هناك من يرتكب 
معاصي ويقترف ذنوبا في هذه 
البلدان ذات األغلبية المسلمة؟ 
التي  وأين ذهبت رحمة هللا 
كتبها على نفسه، كما يقول جّل 
وعال في محكم كتابه؟ ولماذا 
ابتالء، كما  يكون األمر هنا 
البعض، ويكون هناك  يفسره 
انتقاما؟ ومن الذي نصب هؤالء 
أوصياء على إرادة الخالق العظيم 
وموجهين لها حسب أهوائهم، 
نستغفر هللا أن نظن هذا أو يخطر 

لنا على بال؟
لقد كان إعصار »إيرما« كارثة 
إنسانية انشغل الذين تعرضوا لها 
بمواجهتها، ومحاولة التقليل من 
خسائرها البشرية والمادية، بينما 
تفسيرات  بإيجاد  نحن  انشغلنا 
بعيدة عن المنطق لها، ورفعنا 
بالموت  الدعاء عليهم  أكّف 
والدمار، وكأن حالنا سوف 
أو  إذا دمر إعصار  ينصلح 
في  أو زلزال جزيرة  فيضان 
الكاريبي، أو غمرت المياه مدينة 
في الواليات المتحدة األميركية، 
بينما نمضي نحن في تخريب 
العربية واإلسالمية  أوطاننا 
بالحروب التي نشاهدها كل يوم 
على الشاشات، ونمعن في القتل 
والتدمير ونشر الفوضى فيها، 
ونّدعي أننا نفعل ذلك تنفيذا ألمر 
هللا، وعلى خطى رسوله الذي 
رفض أن يُطِبق هللا األخشبين، 
وهما جبالن في مكة، على أهلها 
الذين كفروا به وآذوه وحاربوه، 
قائاًل: »بل أرجو أن يخرج هللا 
من أصالبهم من يعبد هللا وحده 

ال يشرك به شيئا«. 
فمن أين جاءتنا شهوة االنتقام 
امتألت  والتشفي هذه؟ ومتى 
على  الحقد  هذا  بكل  قلوبنا 
البشر؟ وكيف ندعو على خلق 
ر كل يوم  هللا بالدمار، ونحن ندّمِ
أنفسنا، ونخرب ديارنا بأيدينا؟ 

أعوذ باهلل من غضب هللا.
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Vendredi 22 septembre  2017
الجمعة 22 سبتمبر 2017

السيسى لفوكس نيوز: حل الدولتني “فلسطينية 
وإسرائيلية” ضرورة وهو قضية القرن

قمة مصرية أمريكية بني الرئيس السيسي وترامب 
بنيويورك على هامش اجتماعات األمم املتحدة

4 مهددون بإسقاط اجلنسية أبرزهم مرسي وأبو تريكة 

إحالة 14متهما بـ”حادث الفرافرة” 
اإلرهابى للمفتى.. واحلكم 11 أكتوبر

شكري يعرب لنظريه اإلثيوبي 
عن قلق مصر من مجود عمل 

»جلنة سد النهضة« 
مشرية خطاب: أقوم حبملة 
عاملية مكثفة حلشد التأييد 
النتخاب مصر مديرا لليونسكو

  القاهرة/ رامي جورج: 
يكون  أن  أنه يجب  السيسى  الفتاح  الرئيس عبد  أكد 
هناك حال يتضمن دولتين فلسطينية وإسرائيلية يتوفر 
فيها أمن واستقرار ورفاهية المواطنين فى الدولتين .

جاء ذلك فى الجزء الثانى من المقابلة الحصرية التى 
نيوز”  “فوكس  مع شبكة  السيسى  الرئيس  أجراها 

األمريكية والذى أعدته الشبكة أمس الخميس.
وقال مقدم الشبكة خالل حواره مع الرئيس السيسى، أنه 
يتفهم موقفه بالنسبة لضرورة حل الدولتين.. مستفسرا 
“هل من الممكن أن يكون هناك اتفاق كامب ديفيد آخر 
ربما يتضمن األردن أو دول عربية أخرى مع إسرائيل؟ 
وفى حالة وجود تنازالت من جانب إسرائيل فهل يقابلها 

اعتراف بالحق فى البقاء والحدود المؤمنة لها؟ .
أجاب الرئيس السيسى قائال “أنا أقول دائما أن السالم 
ال يحتاج فقط إلى توافراإلرادة، ولكن يحتاج أيضا إلى 
معتقدات الشعوب أنفسها وتوافر القيادات المقتنعة بالسالم 
وضروراته .. أن دورنا هو تسليط الضوء على جميع 
..وأيضا إعطاء  السالم  لتحقيق  اإليجابية  النقاط  هذه 
المعنية  قلق األطراف  التطمينات الستيعاب دواعى 
بالسالم، وعلى سبيل المثال أنا أتفهم أن اإلسرائليين 
لديهم دواعى قلق بالنسبة ألمنهم وأمانهم . وما أؤكد 
أن يتضمن وجود  الحل يجب  أن  عليه هو ضرورة 
دولتين فلسطينية وإسرائيلية ويحقق كذلك أمن واستقرار 

ورفاهية المواطنين الفلسطينيين واإلسرائيليين”.
إلى جميع من يسمعونه فى  السيسى  الرئيس  وتوجه 
هذا اللقاء قائال “أنا من هذه المنطقة وأقول أنه إذا كان 
بإمكاننا تحقيق هذا األمر لمنطقتنا فإننا سنبدأ عصرا 
جديدا للمنطقة “المتضررة من عدم حل هذه القضية 
والتى عانت من ذلك لسنوات طويلة”، وسنكون عند حل 
القضية على مشارف أفق جديد من التفاعل واالنفتاح”.

 50 أتحدث عن  “إننى  قائال  السيسى  الرئيس  وتابع 
دولة إسالمية وعربية” حسبما جاء بالمبادرة العربية 
“سيكون لها تبادل دبلوماسى مع إسرائيل وستكون هناك 
حدود مفتوحة طبعا فى حال الوصول للحل المنشود، 
مضيفا “لقد أبلغت الرئيس األمريكى دونالد ترمب أن 
لديه فرصة لحل قضية القرن. .فهذه هى قضية القرن 

فضال عن كونها أحد أكبر ذرائع اإلرهاب”.

  القاهرة/ رامي جورج: التقى السيد 
الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم مع 
الرئيس األمريكي/ دونالد ترامب على 
هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين 

للجمعية العامة لألمم المتحدة.
وصرح السفير/ عالء يوسف المتحدث 
بأن  الجمهورية  باسم رئاسة  الرسمي 
تقديره  الرئيس األمريكي أعرب عن 
للسيد الرئيس، مشيداً بالعالقات المتميزة 
بين البلدين، ومؤكداً حرص الواليات 
المتحدة على تطويرها. كما أكد الرئيس 
“ترامب” أهمية العمل على تعزيز توافق 
بين  العالقات  دفع  إزاء سبل  الرؤى 
مصر والواليات المتحدة، بهدف تحقيق 
المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

السيد  أن  الرسمي  المتحدث  وأضاف 
الرئيس من جانبه قدم التعازي للرئيس 
“ترامب” في ضحايا إعصار “إرما”. 
العالقات  أهمية  الرئيس  السيد  وأكد 

االستراتيجية مع الواليات المتحدة، مشيراً إلى أهمية 
قيام الجانبين بالعمل الدؤوب والمستمر للحفاظ على 
هذه العالقات وتعزيزها، انطالقاً من االقتناع بمردودها 
الكبير والهام على مصالح البلدين والشعبين، باإلضافة 
إلى دورها في تعزيز السالم واالستقرار في منطقة 
الشرق األوسط. كما أعرب السيد الرئيس عن تطلع 

مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الواليات المتحدة 
بشأن مختلف قضايا المنطقة، وخاصة مكافحة اإلرهاب 
بما يمثله من خطر كبير على استقرار المنطقة والعالم. 
بحزم  التصدي  مواصلة  أهمية  الرئيس  السيد  وأكد 
بالسالح  إيقاف تمويله ومده  لإلرهاب، والعمل على 

والمقاتلين وتوفير مالذات آمنة له.
وأضاف السفير/ عالء يوسف أنه تم خالل اللقاء بحث 

عدد من الملفات اإلقليمية والدولية، من بينها سبل إحياء 
عملية السالم، حيث عرض السيد الرئيس جهود مصر 
لتحقيق المصالحة الفلسطينية كخطوة أساسية الستئناف 
المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي. وقد 
هذا  في  المصرية  بالجهود  الرئيس “ترامب”  أشاد 
الصدد، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين 

البلدين في هذا الملف.

  القاهرة/ كلودين كرمة: وافق مجلس الوزراء، 
أحكام  بعض  بتعديل  قانون  أمس، على مشروع 
القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، 
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية 
المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش 
أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي 
يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية أو جهة 
أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أًيا كانت طبيعته 
أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل 
البالد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام 
للدولة، أو تقويض النظام االجتماعي أو االقتصادي 
أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل 

غير المشروعة.
وتوقع البعض أن هذا القانون سيمثل تهديًدا لعدد من 
الشخصيات على رأسهم الرئيس األسبق محمد مرسي.

»محمد مرسي«
يعد الرئيس األسبق محمد مرسي، من أبرز المهددين 

بإسقاط الجنسية عنه بعد موافقة الحكومة على قانون 
الجنسية المصرية، وكتب مصطفى بكري، عضو 
مجلس النواب، في عدة تغريدات له على “تويتر”، 
أن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة بإسقاط 
الجنسية المصرية عن كل إرهابي صدر ضده حكم 
نهائي وبات، سيحرم كثيرين وأولهم محمد مرسي 
صدر ضدهم حكم بات من محكمة النقض بالحرمان 
الحقوق  كافة  الجنسية، وتجريدهم من  من حقوق 

الدستورية والقانونية.
بهذا  تقدمت  وأن  »لقد سبق  “بكري”:  وأضاف 
في  نظره  تأجيل  وتم  في وقت سابق،  المشروع 
اللجنة التشريعية، أما اآلن فقد بات الطريق مفتوًحا«.

»محمد أبو تريكة«
السابق،  المنتخب  لالعب  تهديًدا  القانون  ويشكل 
محمد أبو تريكة، بعد إدراجه على قوائم اإلرهاب 
التعديل سحب  الماضي، حيث تضمن  يونيو  في 
المصرية ممن صدر ضده حكم قضائي  الجنسية 

يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو 
منظمة أو عصابة تهدف إلى المساس بالنظام العام 
للدولة، أو تقويض النظام االجتماعي أو االقتصادي 
أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل 

غير المشروعة
»محمد بديع«

ومن ضمن المهددون بقانون إسقاط الجنسية، مرشد 
جماعة اإلخوان، محمد بديع، بعد أن صدر قراًرا 
في مايو الماضي، بإدارج اسمه على قوائم الكيانات 
اإلرهابية، في القضية القضية المعروفة باسم “غرفة 

عمليات رابعة”.
»يوسف القرضاوي«

وينضم يوسف القرضاوي، رئيس االتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين، إلى قائمة المهددين من القانون، 
السعودية واإلمارات  قبل  تم تصنيفه من  أن  بعد 
والبحرين ومصر، من ضمن األفراد التي ترعاها 

قطر، ووضعته على قوائم اإلرهاب المحظورة. 

  القاهرة/ كلودين كرمة: عقد 
الخارجية سامح شكري،  وزير 
جلسة مباحثات، أمس الخميس، 
مع وزير خارجية إثيوبيا ورقيناه 
جيبيو، وذلك على هامش مشاركته 
العامة  الجمعية  اجتماعات  في 

لألمم المتحدة.
وصرح المستشار أحمد أبوزيد 
وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث 
بحثا  الوزيرين  بأن  الخارجية، 
العالقات الثنائية بين البلدين وسبل 
المجاالت،  في جميع  تطويرها 
العليا  للجنة  اإلعداد  خاصة 
الجانبين، مشيرا  بين  المشتركة 
إلى أن الوزيرين أكدا أهمية عقد 
اللقاءات الدورية بينهما كل شهرين 
لمتابعة العالقات الثنائية، كما قام 
وزير الخارجية اإلثيوبي بدعوة 
الوزير شكري لزيارة أديس أبابا 
اإلثيوبي خالل  للوزير  كضيف 

األسابيع المقبلة.
ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى 
أن اللقاء تناول كذلك المحادثات 

النهضة،  بسد  الخاصة  الفنية 
حيث أعرب سامح شكري عن 
قلق مصر البالغ من الجمود الذي 
يعتري عمل اللجنة الفنية الثالثية 
نتيجة عدم حسم بعض الجوانب 
االستهاللي  بالتقرير  الخاصة 
للمكتب االستشاري، بما يؤدي إلى 
تعطيل البدء في إعداد الدراسات 
لسد  المحتملة  باآلثار  الخاصة 

النهضة على دولتي المصب.
وأكد شكري ضرورة عقد اجتماع 
عاجل للجنة الفنية الثالثية على 
المستوى الوزاري لحسم تلك النقاط 
وإطالق الدراسات في أسرع وقت 
المحدد  الزمني  باإلطار  التزاما 

من ِقبل اتفاق إعالن المبادئ.
من جانبه، أكد وزير الخارجية 
الكامل  بالده  التزام  اإلثيوبي 
معتبرا  الثالثي،  المبادئ  باتفاق 
أن االتفاق يمثل خارطة الطريق 
للتعاون بين الدول الثالث، كما 
أكد تفهمه الكامل لدواعي القلق 

المصري في هذا الشأن. 

 القاهرة/ كلودين كرمة: استقبل الرئيس عبد الفتاح 
إقامته بنيويورك، جيم  السيسي أمس الخميس بمقر 
اللقاء  شهد  حيث  الدولي،  البنك  رئيس  كيم  يونج 
استعراض المؤشرات والنتائج اإليجابية التي يحققها 
برنامج اإلصالح االقتصادي، مثل ارتفاع االحتياطي 
النقدي، وزيادة الصادرات المصرية، وارتفاع معدالت 

االستثمار األجنبي.
وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي باِسم 
رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بااللتقاء 
مجدداً مع رئيس البنك الدولي، مؤكداً االهتمام الذي 
توليه مصر لعالقاتها مع البنك باعتباره شريكاً مهما 

لمصر في التنمية.
كما أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر لجهود 
البنك الدولي في دعم مصر على مختلف المستويات، 
سواء من خالل تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير 
الدعم الفني، أو تعزيز دور القطاع الخاص، باإلضافة 
إلى دعم تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي، والذي تم 
في إطاره ضخ شريحتين من القرض المقدم لمصر 

من البنك بقيمة مليار دوالر لكل شريحة.
الدولي  البنك  أن رئيس  الرسمي  المتحدث  وأضاف 
أكد من جانبه دعم البنك لإلصالحات االقتصادية التي 
تطبقها مصر، مشيداً بما أدت إليه خطوات اإلصالح من 
نتائج إيجابية على صعيد معالجة االختالالت الهيكلية 

التي يعاني منها االقتصادي المصري، باإلضافة إلى 
تحسن مناخ األعمال واالستثمار، وأكد “جيم يونج 
كيم” مواصلة البنك الدولي تنفيذ برامج التعاون مع 
مصر، وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين، 
مؤكداً أن البنك الدولي بمختلف مؤسساته يدعم مصر 

في مسيرتها التنموية.
السيسي،  الرئيس  أن  يوسف  عالء  السفير  وذكر 
أكد في هذا اإلطار عزم مصر على مواصلة تنفيذ 
معدالت  وتحقيق  االقتصادي،  اإلصالح  برنامج 

في شبكات  التوسع  مع  بالتوازي  المستهدفة،  النمو 
وبرامج الحماية االجتماعية، فضاًل عن اتخاذ مزيد 
من اإلصالحات التشريعية واإلدارية بهدف تحسين 

بيئة األعمال واالستثمار.
بين  التعاون  تعزيز  لمناقشة سبل  اللقاء  كما تطرق 
مصر والبنك الدولي في مختلف المجاالت، وخاصة 
أهداف  تحقيق  في  المصرية  الجهود  بدعم  المتعلقة 
التنمية المستدامة 2030، وكذلك تلك الخاصة بعملية 

التحول االقتصادي واالجتماعي.

 القاهرة/ رامي جورج: قررت محكمة 
غرب القاهرة العسكرية، إحالة 14 متهماً 
هشام  رأسهم  على  هاربين   12 منهم 
عشماوى و2 متهمين آخرين إلى فضيلة 
مفتى الجمهورية إلبداء الرأي الشرعى فى 
إعدامهم شنقاً فى واقعة مقتل جنود حرس 
الحدود بالفرافرة فى القضية المقيدة برقم 
1 لسنة 2014 وحددت المحكمة جلسة 11 

أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
وقعت أحداث الجريمة قبل إفطار يوم 21 
من شهر رمضان 2014 باستشهاد 21 فرًدا 
من قوات حرس الحدود بكمين نقطة الكيلو 
الفرافرة على حدود  بمدينة  الواقع   100
الوادى الجديد بعد قيام عدد من المهربين 
باألسلحة  الكمين  بالهجوم على  مسلحين 

الثقيلة، فيما سقط 3 قتلى من المهربين.

 القاهرة/ رامي جورج: أكدت 
السفيرة مشيرة خطاب مرشحة 
مصر واليونسكو لمنصب المدير 
العام لمنظمة اليونسكو أنها تقوم 
بحملة مكثفة فى مختلف دول 
الدولى  التأييد  لحشد  العالم، 
المدير  فى منصب  النتخابها 

للعام لمنظمة اليونسكو.
السفير مشيرة خطاب  وقالت 
أنها تعتز بثقة الدول األفريقية 
التى  العالم،  والعديد من دول 

أكدت حرصها على مساندتها وانتخابها 
فى هذا المنصب الثقافى الرفيع.

وأضافت السفيرة خطاب أنها تشعر 
بأنها تدافع عن حق مصر فى تولى هذا 
المنصب نظرا ألنه لم يسبق ألية دولة 
عربية الفوز به، إلى جانب استحقاق 

مصر عن جدارة للفوز بالمنصب نظرا 
الممتد آلالف  الحضارى  لرصيدها 
السياسية  لمكانتها  وكذلك  األعوام، 
واالقتصادية والثقافية والتعليمية البارزة 
فى المنطقتين العربية واألفريقية وكذلك 
تبوأها مكانة بارزة فى اآلداب والفنون 

الجميلة والسينما والمسرح.

    كيف يمكن ان نغري مرشحا 
محترما للدخول في معترك هذه 
القاسية وهو  الرئاسية  االنتخابات 

يعرف انه خاسر مقدما؟
االنتخابات الرئاسية ليست شيئا هينا، 
دائما ما تكون صعبة، وتزداد درجة 
الصعوبة إذا كان المرشح قادما من 
خارج السلطة، ألن اإلدارة الحاكمة 
بأكملها تناوئه، والشرطة تستعد للقبض 
على اتباعه في أي وقت، كما أنها تتطلب 
أمواال كثيرة، ويكفي أن الشرط األول 
للترشح هو الحصول على توكيل من 
30 الف شخص من محافظات مختلفة، 
وهو رقم هائل وسط أناس ليس لديها 
الوعي السياسي الكافي، ويكلف قدرا 
من المال في بلد كل شيء فيه قابل 
للبيع والشراء، هذا غير نفقات الدعاية 
وهي عالية والجهد البدني الذي يتطلب 
من المرشح أن يتحرك في طول البالد 
وعرضها،  فهل يمكن أن يتمخض 
كل هذا الجهد عن الشيء، أن يظفر 
الدولة بكل شيء، ويخسر  مرشح 
مرشح المعارضة كل شيء، وعليه 
بعد ذلك أن يبتلع هزيمته ويركن إلى 

الظل، من يطيق هذا األمر؟
في كل مرة تتحدث وسائل االعالم، 
واغلبها تتحدث بلسان السلطة، عن 
حاجتها لمرشح لالنتخابات فهي تعني 
انها بحاجة إلى كومبارس، وأي 
شخصية محترمة ستشعر باالهانة إذا 
ترشحت وفق هذه المقاييس، وسيظل 
تقدمت شخصية  الحال كذلك، كلما 
للصف األول ال يكون هذا حقيقيا، 
له، ثم  ولكنه يؤدي دورا مرسوما 
يختفي بعد ذلك، خديعة أخرى، ال 
الشخصية حقيقية وال الحدث فعلي، 
هناك دائما شيء زائف يتم تمثيله على 

المسرح السياسي.
لكي يكون هناك مرشحا حقيقيا، البد 
أن يوجد قدر من التعويض له، وإذا 
راعينا هذا األمر يمكن أن يخرج 
الذي نعاني منه  المأزق  النظام من 
بنوع من  اآلن، وربما نظفر جميعا 

االنتخابات الحقيقية
حتى تستقيم العملية السياسية البد من 
وضع أدوار حقيقية، صادقة قليال ، 
إيجاد منصب ثان يستحق خوض 
االنتخابات الرئاسية من اجله، موقع 
العام يستمد قوته من  للعمل  آخر 
الناخبين، يحدث نوعا من  أصوات 
التوازن لمنصب الرجل األوحد الذي 
يجلس على قمة هرم السلطة، وربما 
هنا يمكننا االستفادة من النظام الرئاسي 
إذا كان  في فرنسا، وال اعلم صدقا 
أم ال، ولكن البد  النظام ساريا  هذا 
أنه تغير عندما تغيرت قوانين فترات 
الرئاسة، فقد كانت مدة الرئاسة تبلغ 
سبع سنوات، وإذا تم انتخاب الرئيس 
المدة أربعة  تبلغ هذه  الثانية  للمرة 
عشر عاما كاملة، مدة طويلة ومملة 
وال تطاق مهما بلغت براعة الرئيس، 
لذلك قرر الفرنسيون تخفيض المدة إلى 
خمس سنوات، بحيث يكون مجموع 

الفترتين عشر سنوات فقط ال غير.
ليس هذا بيت القصيد، ولكن في النظام 
الفرنسي كانت االنتخابات تتم على 
األول  الدور  في  االقتراع  دورين، 
يكون مفتوحا يدخله كل المرشحين، 
ولكن بعد فرز األصوات يتم اختيار 
اثنين الحاصلين على األعلى تصويتا، 
ال يهم فارق األصوات بينهما، المهم 
أنهما من اعلى األصوات، ويتم عقد 
الجولة الثانية بينهما، حيث ال يوجد 
األول  بالمركز  الفائز  خاسر، ألن 
في عدد األصوات يصبح رئيسا 
الثاني  المركز  يحتل  للبالد، ومن 
يصبح رئيسا للوزراء، ويعطي هذا 
الثاني،  للمنصب  قوة جديدة  النظام 
لها  تحتله سيكون  التي  فالشخصية 
قدر مهم من  رصيد شعبي، وعلى 

االستقاللية وليس مجرد سكرتير 
الرئيس يعينه كما  يد  تنفيذي تحت 

يشاء ويرفده حين يشاء.
بالنظام  اليق ما يكون  التعديل  هذا 
المصري، بل أنه مطلوب لخلق قاعدة 
من المتنافسين على المنصب الذي ال 
يطرقه أحد، كما أننا في حاجة لشخصية 
قوية تمثل ساعدا مهما للرئيس ال أن 
تعمل تحت إمرته، تفكر وتبدع وتضيف 

إلى فكره وال تكتفي بتنفيذ أوامره.
مشكلة انتخابات الرئاسة هي أنها تدور 
حول منصب واحد ال يقبل القسمة، شبه 
محسوم، مؤمم لمرشح بعينة حتى قبل 
أن تبدأ االنتخابات، لذا فإن االنتخابات 
القادمة تبدو عبثية وبال فائدة تقريبا 
الدولة أمواال طائلة دون  وستكلف 
الذي  الرجل  تأكيد سلطة  عائد غير 
بالفعل، ولكن  المنصب  يحتل هذا 
الدستور البد من اجراء  يقول  هكذا 
االنتخابات والبد من فوز مرشح بها 
حتى ولو كان وحيدا، وأن يحصل 
الناخبين على األقل  %5 من  على 
الثانية من رئاسته،  الفترة  ليتولى 
المضمونة  النتيجة شبه  ورغم هذه 
فما زال انصار الرئيس قلقين، غير 
مرتاحين لسير هذه العملية ويريدون 
إخراجها عن مسارها الديموقراطي، 
المعتدلون منهم يطالبون بوجوب 
إعداد مرشح مناسب ينافس الرئيس 
المنصب، ومناسب هنا تعني  على 
أن قدرته على المنافسة ال ترتقي إلى 
مستوى الفوز ولكن تبقى في مستوياتها 
الضعيفة،  وتكون قدرته على تحمل 
االهانات عظيمة، فنحن نعرف من 
التجارب السابقة أن وسائل االعالم 
ستصب عليه كما هائال من االتهامات 
والشتائم ال طاقة لبشر بتحملها، وهذا 
ماحدث مع المرشح حمدين صباحي 
في االنتخابات الماضية، فقد تم اغتياله 
تاريخه، وحتى  معنويا وتشويه كل 
اآلن مازال أي تصريح يدلي به يقابل 
بالرفض واالستنكار، أما المتطرفون 
من معسكر الرئيس فهم يريدون تأجيلها 
عاما أو عامين، او الغائها وتحويلها إلى 
مجرد استفتاء متواضع كما كان يحدث 
سابقا، وفي سبيل ذلك هم مستعدون 
لتغيير الدستور أو إلقائه في الزبالة  

اذا كان هذا ممكنا. 
الرئاسة في مصر مازال  منصب 
مطلقا، هناك قمة واحدة يعلوها رجل 
واحد، في يده كل السلطات وتحيط 
به هاالت التقديس، تقاليد تعود في 
جذورها إلى أيام الفراعنة عندما كان 
الحاكم نصف إله، ربما لم يكن يريد 
ذلك، ولكن هذا هو الوضع الذي يراه 
فيه الموالين، وبالتالي فال يجوز نقده 
أو منافسته،  وهي الخطيئة التي يراها 
كل من تحدثه نفسه لالقتراب من هذا 
المنصب، يوجد دائما زعيم أوحد، 
ال يوجد حوله إال فراغ من الوجوه، 
فتحت القمة مباشرة ال يوجد شيء،  
ال صف ثان من الرجال وال ثالث وال 
رابع، يوجد فقط عند السفح عدد من 
المعاونين، وزراء وساسة ومديرين 
ومنتفعين، وجوههم متشابهة ومهامهم 
متداخلة ولكنهم ال يملكون القدرة على 
اتخاذ القرار، القرار يأتي دائما من 
لذا  اتجاه واحد،  األعلى ويسير في 
من النادر أن يولد من مجال العمل 
يتعرف  بارزة  السياسي شخصيات 
عليها الناس ويرشحونها لمرات قادة، 
والنتيجة أن الوزراء يأتون، ويذهبون 
نتذكر  أو  أسمائهم  نعرف  أن  دون 
وجوههم، الوحيدون الذين يتمتعون 
بالشهرة هم الذين يتم اإلمساك بهم 

وتقديمهم للمحاكمة.
المنصبين،  لذا ادعو لألخذ بنظام 
انتخابات  من أجل أن يكون هناك 
حقيقية، واشخاص حقيقيين وليس 

مجرد »كومبارس«.

بقلم: محمد منسي قنديل

األول: رئيسا
الثاني: رئيسا للوزراء

يشيد رئيس البنك الدولي خبطوات االصالح االقتصادي املصري 
خالل لقائه بالرئيس السيسي



مؤلف موسيقى »الصوت والضوء«
املوسيقار املصري حليم الضبع يرحل عن 96 عامًا

أدب وثقافة Vendredi 22 septembre 2017 
الجمعة  22 سبتمبر 2017

يوسف زمكحل   همسـات
- كن سيداً لنفسك مطيعاً لضميرك 

- ِحب الحياة وال تحاول فهمها 
- ال يوجد لقاءات عبثية في الحياة بل كله مدبر من السماء 
- كن صادقاً أوالً مع نفسك حتى تكون صادقاً مع اآلخرين 

- ال تجعل قلبك كتاب يتصفحه الجميع فهناك أناساً ال يستحقون 
منه حرفاً 

- روعة اإلنسان ليست بما يملكه بل بما يمنحه لآلخرين 

- ال ترقص على جروح اآلخرين 
- إن فقدت الحياة الرحمة والحب فلماذا تكون إذن ؟
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الوظـائف 
الكـالسيكية 

للهـاتف احملمـول!
 في لحظة غضب عطلت تطبيق فيسبوك عن العمل وحذفته من هاتفي المحمول، 

وألحقته بتطبيقي واتس آب، وانستاغرام.
تبين لي بعد يوم أن أسباب التوتر ابتعدت نسبياً، وأن نتيجة الغضب االفتراضي 
صارت حاًل واقعياً، وتقلص هاجس النظر إلى الشاشة الذكية كلما صدر صوت 
المحمول  بهاتفي  العبث  توقفت عن  فيما  ببساطة،  اختفى  الصوت  ما، ألن  تنبيه 

بمناسبة أو دون مناسبة لمجرد تزجية الوقت.
حل الهدوء مكان الغضب الذي لحق بي جراء وجودي ضمن الفضاء االفتراضي. 

صار عندي بعض الوقت، ويدان فارغتان. ال بأس من االمتالء بكتاب!. 
عبر  تصل  التي  اإلجبارية  الرسائل  وال  تالحقني،  الرنات  أصوات  تعد  لم 
المجموعات المختلفة التي انضممت إليها عن رغبة أو باإلكراه، مؤرقاً. ما عاد 
أحد يرميني بالتحيات، أو يكتفي بالكتابة دون أن أسمع صوته لشهور، لكن السؤال 
هل سينتبه إلى أني بعيد عن هذا العالم، وسيكلف نفسه عناء االتصال الهاتفي، أو 

يبعث برسالة نصية في عودة إلى الوظيفة الكالسيكية للهاتف المحمول؟.
من  سأتمكن  كيف  إيميالتهم؟.  أملك  وهل  باألصدقاء،  التفكير  بدأت  يومين  بعد 

التواصل معهم؟، لكن السؤال األبرز هل سيشعرون بغيابي على األقل؟. ربما.
أحد المعارف كنت أتخيله صديقاً، إال أنه لم يصادف أن اتصل للسؤال عني أو 
حتى مكالمتي لشرب القهوة!. كل لقاءاتنا كانت مجرد صدفة، لكن في مرة كان 
يخبرني أنه يتابع صفحتي ويطمئن إلى كوني بخير عبر حاالتي وصوري، وصار 
يعرف اسم ابنتي، وعمرها، دون أن يكلف خاطره حتى لرؤيتها أو التهنئة بقدومها 
الحديث عن  توقف عن  أنه  إال  نلتقي صدفة،  بقينا  لكنا  بــ"اليك". حذفته،  سوى 

صفحتي، فيما ما يزال مطمئناً، دون أن أدري كيف؟. 
في الحقيقة ليست هذه المرة األولى التي أحذف فيها فيسبوك عن موبايلي، لكنها 
المرة األولى التي أعطله ألكثر من أسبوع، وال أدري إن كنت سأصمد أكثر، كما 

أني ال أدري لم أكتب عنه كالواجب الذي ال بد منه.
ال أعرف إن كان فضولي سيرحمني، أو أن حاجتي للمعلومات ستدفعني للعودة، 
إال أن كل ما كتبته في األعلى واقع مؤذ، ويستدعي بعض التفكير، لكن ما رأيك 

باستبدال الموبايل بكتاب؟.

بقلم: بهيج وردة 

الصفحة من اعداد / بهيج وردة 

 الرسالة- مونتريال: 
من الصعب أن يكون االسم مألوفاً لدى الكثيرين، لكن لو أردنا التخصيص 
والحديث عن مصر، فأيضاً ستجد صعوبة في معرفة واحد من أبرز مبدعي 
العالم في مجال الموسيقى االلكترونية، لكن المهمة ستصبح أقل صعوبة، 
إن أشرت إلى أنه مؤلف موسيقى عروض »الصوت والضوء« التي يرجع 
تاريخ بدايتها في منطقة الهرم إلى العام 1960، وافتتحت في عهد الزعيم 

الراحل جمال عبد الناصر.
أن  إال  للبعض،  بالنسبة  سابق  قرن  في  غارقاً  األول  التاريخ  يبدو  لربما 
المناسبة الثانية التي دعي فيها إلى مصر كانت بمناسبة افتتاح المبنى الجديد 
قدمتها  للوتريات  قطعة  حينها  وكتب   ،2012 العام  في  االسكندرية  لمكتبة 

فرقة وتريات االسكندرية.
في 2 سبتمبر الماضي لم يعد بمقدور الفنان تلبية أي دعوة إضافية، إذ رحل 
يعد  األمريكية، حيث  اوهايو  بوالية  كنت  بمدينة  منزله  في  عاماً   96 عن 
واحداً من أبرز رواد الموسيقى المعاصرة في العالم، إال أن بداية الرحلة 

كانت من حي السكاكيني بالقاهرة.
من الزراعة إلى الموسيقى 

حالياً(  القاهرة  )جامعة  األول  فؤاد  جامعة  من   1945 عام  الضبع  تخرج 
للموسيقى،  عاشقاً  كان  أنه  إال  الزراعية،  الهندسة  في  بكالوريوس  حاماًل 
فوظف هذا العشق في التعرف إلى ثقافات موسيقية جديدة في مصر مستفيداً 
أتاح  المحافظات، حيث  بين  الزراعة وتنقله  من عمله كموظف في مجال 
له التوغل في المحافظات المصرية للضبع اكتشاف أن األمر أكبر بكثير 
من الموسيقى المنتشرة في القاهرة وقتذاك، وأن اآلالت الموسيقية أكثر من 
مجرد بيانو. وفي الصعيد تعّرف ألول مرة على فن "الزار" الذي سيغيّر 

نظرته للموسيقى كلها فيما بعد.
بالجائزة  وفوزه  حلمي،  المخرج حسين  أفالم  موسيقى  في  مشاركته  وبعد 
للموسيقى  وتدشينه  المصريّة،  األوبرا  بدار  الموسيقي  للتأليف  األولى 
المتحّدة  الواليات  إلى  حليم  انتقل  الزار“،  “تعابير  بمقطوعة  اإللكترونيّة 
لدراسة الموسيقى. وتعّرف في الخمسينيّات على رائد الموسيقى التجريبيّة 
الفنانين  وسط  واندمج  كوويل  وهنري  فاريز  إدوارد  وعلى  كايج،  جون 

الطليعيين، كما عمل مساعًدا إليغور سترافينسكي.
افريقيا والتجريب 

حب حليم للثقافات والعادات 
على  للتعرف  وفضوله 
أصوات جديدة مختلفة فتح 
له المجال للسفر إلى أفريقيا 
والسبعينيّات  الستينيّات  في 
الشعوب  ثقافات  لدراسة 
وانعكاسها على موسيقاتهم. 

ثم عاد مرة أخرى إلى أميركا لينشغل أكثر بالدراسة والتدريس في 
الكثير من الجامعات من أهمها Kent State University. قام حليم 
الكثيرين عن طريق األصوات واللغات والرقص واستدعائه  بتعليم 
ويتكلم حليم  بزيارتها.  قام  دولة  لعشرين  المختلفة  األفريقيّة  الثقافات 
عن تجربته في أفريقيا قائاًل إن من العادي أن نجد على بعد كل عشرة 
ثقافات مختلفة عن جارتها، مما  قبيلة ذات  أو  كيلومترات مجموعة 
الغريبة  الموسيقى واألصوات  انفتاًحا الستقبال  أكثر  األفارقة  يجعل 
عن أذنهم بسهولة وترحيب. ومن هنا يمكننا االستنتاج أن الموسيقى 
في المدينة ال تتمتع بهذه التعدديّة وعدم التجانس التي يجدها حليم في 
األصوات  لنفس  معّرضون  المدينة  أهل  أن  حيث  األفريقيّة،  القرى 
الرتيبة والمتجانسة مما يجعل قدرتهم على استيعاب أصوات جديدة أو 
موسيقى مختلفة مثل الموسيقى اإللكترونيّة والتجريبيّة أكثر صعوبة 

من أهل القرى األفريقيّة.
موسيقى ليست للبيع 

أعمال حليم الضبع ليست متوفرة مثل أعمال سائر الموسيقيين، فلم 
وطباعتها  تجميعها  يتم 
إال  أسطوانات  على 
وهى  التسعينيّات،  في 
على  بقلة  اآلن  متاحة 
ومعروضة  اإلنترنت 
من  ولكن   . للبيع 
الواضح أن اهتمام حليم 
والتجريب  بالدراسات 
الترويج  قد صرفه عن 
واالهتمام  لموسيقاه 
التجاري  بالجانب 
موسيقاه  لتحتفظ  منها، 
أكثر  بخصوصيتها 
وأماكن  المسارح  في 

العروض المختلفة.
 ،٢٠٠٢ عام  وفي 

بتلبية  حليم  قام  عندما 
فنانين أمريكيين  افتتاحها مصطحبًا معه  دعوة مكتبة اإلسكندريّة لحضور 
لعزف موسيقاه، وقام بالمشاركة في ندوة موسيقية بإدارة المؤلف الموسيقي 
راجح داوود ومن أشهر كلماته فيها: “أعتبر البيانو كائنًا حيًا، ال أعتبر نفسي 
مسيطًرا على البيانو، يجري حديث بيني وبينه قبل أن أبدأ التأليف، تتقابل 
األصوات في وجداني، أستجيب لها وتخرج منتظمة متّسقة. كل آلة موسيقيّة 
لها مشاعرها، كل آلة لها تعبير شخصي” ... “بدأت حياتي مهندًسا زراعيًا 

ثم أصبحت مهندًسا موسيقيًا“.
توثيق التجربة

الضبع  تجربة  توثق  عديدة  عالمية  كتب 
 The Musical كتاب  أبرزها  الموسيقية، 
World of Halim El-Dabh الذي يعد 
بكتابته  قامت  حليم  عن  ذاتية  لسيرة  أقرب 
دينيس  األمريكية  كينت  بجامعة  الباحثة 
الضبع،  تلميذات  إحدى  وهي  سيرشيرست 
وينقسم الكتاب إلى قسمين، األول عن حياته 
في مصر وتجربته الموسيقية فيها، والثاني 
إلى  منذ وصوله  المهنية  حياته  على  يركز 
حتى   1950 عام  في  المتحدة  الواليات 
تقاعده من جامعة والية كنت عام 1991 ثم 

تجاربه الموسيقية بعد ذلك.
يعود لحليم الضبع ريادته في موسيقى الكونكريت، إال أن مراجع كثيرة 
ال تعترف بريادية مقطوعته "غناء الزار" التي سجلها في القاهرة عام 
1944، إال أنه ألف العشرات من السيمفونيات والمقطوعات الموسيقية 
العالمية ومن أشهر مؤلفاته كانت تلك التي تعاون فيها مع مارثا جراهام 
رائدة الرقص الحديث األمريكية الملقبة ببيكاسو الرقص في العالم، كما 

درس في عدد من أبرز الجامعات األمريكية. 

كتاب يعيد االعتبار لواحدة من مطربات »عصر الطرب الذهيب«

»فتحية أمحد« والغياب يف فجوة الزمن 
 الرسالة - بهيج وردة: 

»من الثالث الالتي تنافسن، القرن 
المغنى  عرض  على  الماضي، 
اليوم في معرض  تتقدم  العربّي، 
الذكر والتعداد، أم كلثوم وأسمهان 
ما  ولكن  املهدية،  منيرة  وتليهما 
آنذاك. ففي  لم يصح  اليوم  يصح 
شأن  يخل،  لم  الذي  العهد  ذلك 
تكنولوجية  ثورات  من  زماننا، 
السبق، في  وسياسية كان قصب 
مصر، كما في بالد الشام، مكتوباً 

لفتحية أحمد«. 
يصعب بعد قراءة مثل هذا التقديم 
أال  للكتاب  الخلفي  الغالف  على 
المغنية،  تتشوق لمعرفة من هذه 
إذ لم يكن اسم فتحية أحمد ليترك 
في نفسك أي أثر لو لم تقرأ هذه 
الكلمات في كتاب يتناول سيرتها، 
مطربة  أحمد  فتحية  بعنوان 
القطرين، صادر عن دار الجديد- 
بيروت )2017(، بتوقيع الباحث 

الموسيقي محب جميل. 
سؤال القارئ

يبدأ جميل كتابه من سؤال القارئ. 
ما  لكن  أحمد؟.  فتحية  هي  من 
يشبه التقديم يبدأه بألبوم صور من 

محطات حياتها، وحين توغل في ألبوم الصور 
باألسماء  ستتفاجئ  لها،  المرافق  والشرح 
فيها  تواجدت  التي  والمناسبات  واألحداث 

فتحية أحمد دون أن تعرفها. 
المطربة  شخصية  عن  الحديث  يصعب 
فتحية أحمد التي كان لها حضور غنائي في 
ملكة  كلثوم  أم  فيها  كانت  التي  نفسها  الفترة 
متوجة، إلى جانب منافستها اللدودة أسمهان، 
دون التفكير بسبب غيابها عن الذاكرة مقابل 
الحضور الكثيف لألخيرتين، ورغم اعتكاف 
حتى   1955 العام  الغناء  عن  أحمد  فتحية 
أبرز  من  كان  والتي   ،1975 عام  رحيلها 
أم  وهيمنة  السكر،  مرض  صمتها  أسباب 
كلثوم، وخالفها مع مدير اإلذاعة المصرية، 
إال أن من كانت أحد أسباب غيابها، رحلت في 
العام نفسه الذي فارقت فيه فتحية أحمد الحياة. 

البداية مع الريحاني  
شاءت الصدف أن يكتشف نجيب الريحاني 
صوت فتحيّة أحمد وَظرفها، وهي لم تغادر 
أن  قبل  ورعاها،  فتبنّاها،  بعد،  الطفولة 
يتنافس على خطب ُوّدها كبار ُملّحني عصر 
الطرب الذهبي، لكن أيضاً ال وثائق قاطعة 
عن بدايات فتحية في المسرح الغنائي، وينقل 
جميل عن مجلة الكواكب، أن دخولها مسرح 
الكبرى  شقيقتها  عن  بديلة  كان  الريحاني 
رتيبة التي كانت تصحبها معها، وفي إحدى 

المرات مرضت رتيبة، واضطر الريحاني 
التي  بالصغرى  الكبرى  األخت  الستبدال 
كانت تحفظ األناشيد عن ظهر قلب. وبعد 
تجربة الريحاني انتقلت فتحية إلى فرقة أمين 
صدقي وعلي الكّسار، وظهرت في روايات 
يغلب عليها الطابع الكوميدي، وبعد تألقها مع 
فرقتي الريحاني والكسار، تم اختيارها بديلة 
مع زوجها  بعد خالفها  المهدية  منيرة  عن 
محمود جبر، ثم سافرت مع فرقته إلى سوريا 

لتقديم بعض العروض هناك. 
الشام  بالد  في  وبعد خمس سنوات قضتها 
أمين  فرقة  إلى  لتنضم  مصر  إلى  عادت 
التمثيل  بدار  الريحاني  ونجيب  صدقي 
العربي، وشاركت في عدد من المسرحيات 
كان من أبرزها "مراتي في الجهادية" التي 
لحنها محمد عبد الوهاب كاملة، كما قدمت 
مسرحية "بنت الشهبندر" والقت فيها نجاحاً 

الفتاً. 
"مطربة القطرين" رسمياً

أما عن اللقب الذي عرفت به وهو "مطربة 
القطرين" فينسب إلى الشاعر اللبناني خليل 
مطران الذي تعرف عليها عليها في مدينة 
ومحمد  شوقي  أحمد  من  وطلب  زحلة، 
لقب "مطربة  يطلقا عليها  أن  الوهاب  عبد 
الفنية  األوساط  بين  رسمياً  القطرين" 
واألدبية، خصوصاً لجهة تنقلها السنوي من 
مصر إلى بالد الشام سنوياً، كما لقبت بملكة 

المواوويل لما لصوتها من مساحة 
تعاونها  فهو  الملفت  أما  ممتدة. 
فغنت  ملحني عصرها  أبرز  مع 
الطقطوقة  قالب  من  ألحان  سبعة 
لفنان الشعب سيد درويش بطلب 
للتسجيالت  ميشيان  شركة  من 
غنت  كما  عام1919،  التجارية 
مجموعة  محمد  العالء  ألبي 
"وهللا  أبرزها  كان  ألحانه  من 
اإلمام  نظم  صدك-  أستطيع  ال 
عبدهللا الشبراوي، ووحياتكم- نظم 
الفارض،  ابن  العاشقين  سلطان 
الصوتية  المساحة  فيهما  وتظهر 
الواسعة لفتحية، كما تعاونت مع 
ومحمد  النجريدي  صبري  أحمد 
السنباطي  ورياض  القصبجي، 
من  عدد  في  معه  تعاونت  الذي 
لكبار  المطولة  الغنائية  القصائد 
الشعراء، كما تعاونت مع الشيخ 
من  مجموعة  في  احمد  زكريا 

الطقاطيق والقصائد. 
غياب إعالمي

شح  سبب  جميل  محب  يعيد 
عنها  الصحفية  المعلومات 
و"زيجاتها  الشخصية  لظروفها 
الحياة  وانقطاعها عن  المتكررة، 
بمنزلها وأوالدها،  الفنية من أجل االهتمام 
طويلة  لفترات  الـمتكّرر  السفر  جانب  إلى 
محاوالته  وباءت  سنوات"،  تستغرق  قد 
بالفشل،  وأقاربها  جيرانها  إلى  الوصول 
فيما الحظ أّن حياتة السيدة فتحيّة "تشغلها 
أعرف  وال  الغموض،  من  واسعة  مساحة 
السبب تحديًدا، فإّما أن يكون السبب شخصيًّا 
رغبة منـها في الحفاظ على حياتـها الخاصة، 
أو يكون األمر تسويقيًّا نتيـجة لعدم قدرتـها 
على التواصل مع الصحافة، تاركة لب األمر 
ألعمالها للتحدث عنـها". إال أن هذا أعاده 
"الرجوع  إلى  سيرتها  بكتابة  رغبته  عند 
تسجيالت  من  لها  أُتيـح  ما  كّل  جرد  إلى 
ــــ كولومبيا(  ــــ أوديون  تجارية )ميشيان 
هناك  أن  العلـم  مع  اإلذاعية.  والتسجيالت 
جرت  الـمسجلة  األعمال  من  مجموعة 
اإلشارة إلـيها في نـهاية الكتاب استُخرجت 
من القوائم الفنّية والفهارس الخاصة بشعراء 

األغاني والـملّحنين".
عام الغياب 

األضواء  عالم  من  أحمد  فتحيّة  انسحبت 
ُمعتكفًة في بيتها مريضًة صابرًة على تقلّبات 
الدهر إلى أن وافتها المنيُّة وحيدًة منسيًّة سنة 
الُصدف،  شاءت  التي  السنُة  وهي   1975
أيًضا أن تشهد وفاة صديقتها اللدود، كوكب 

الشرق، أّم كلثوم!  

نوال حالوة  - روائية فلسطينية مقيمة بكندا
نزرع قيمنا في زمننا المهزوم

 في زمن العتمة الذي يتمدد في القلوب ويحتل 
كل الفصول، في زمن القهر والتعذيب النفسي 
وجًها ملطًخا بالهمجية البشرية، يشعر الكاتب 
يواجه  أن  بقلمه  محاواًل  بمسؤولية عظمى 
الطغيان الفكري من خالل أفكاره وكتاباته، 
يتطلع لنشر النور ويسعى الستهداف العقول 
مستبساًل في سبيل انتصار ثقافة السالم والمحبة 

والخير على العنف واالستبداد والقهر. 
فالمرأة العربية والرجل العربي على 
متنوع  منظًما  عنًفا  يواجهان  السواء 
المشارب والمذاهب، تارة باسم الدين 
وتارة بإسم المبادئ وتارة بإسم التقاليد 
والخزعبالت الفكرية البالية. في حين 
أننا شعوب متعطشة لالرتقاء في 
فضاءات الحرية والسالم والتعبير 
نمارس  أن  نحاول  الذات،  عن 
إنسانيتنا السمحة دون إنكسار أو 
احتالل فكري. لكن كيف لنا ذلك 
وهي مسجونة في زنزانات العنف 

والحروب والتسلط؟! 
العربي مهما كان جنسه  للطفل  أكتب  لهذا 
والعدالة  الحرية  مفاهيم  عن  ويدافع  ليقاوم 
واإلنسانية. لينبذ العنف والتطرف والعنصرية 
والهمجية. ليفهم أواًل أن هنالك حياة كريمة 
وحرة وأخالق نبيلة أساسها الحب والتسامح 
واإليثار. وقبل أن يكون رجاًل أو أنثى هو 
إنسان، وله حقوق واضحة تحميه من العنف 
والذل والتشرد والغياب في دهاليز التخلف.
الكاتب ال يحمل قلًما فقط! هو يحمل سالًحا 
نوعيًا وبه يصنع جبهة قوية ومعززة فكريًا 
ضد أي عنف سواًء كان فكريًا أو نفسيًا أو 
الذي  الدواء  السليم هو  الفكر  فإنما  جسديًا، 
يجب أن نقدمه وتتشربه عقول أطفالنا لنداوي 
المنتشرة  االجتماعيّة  األمراض  العديد من 
أو  المرأة  الموجه ضد  العنف  ومنها  حاليًا 

الطفل أو اإلنسان بصورة عامة. 
فلنتذكر أن نصف شعوبنا من األطفال، فهل 

لنا أن نتخيل هذه الماليين من األطفال عندما 
تكبر وتكون مؤثرة وقيادية تفهم وتعي وتبادر 
وتسعى في الخير والسالم وتفكر تفكيًرا سليًما. 
أال ما أجمل الغد وما أرقى الشعب وقتها! 

إن اإلنسان بطبيعته يتطلع إلى المعرفة، كما 
أن اللغة هي أداة البحث والخلق واإلبتكار 
التي تشكل مجااًل إلثبات الطفل لوجوده كمبدع 
ومفكر، وكتب األطفال تعتبر أحد األدوات 
المهمة لتلبية هذه الحاجات 

للطفل، وقد كتبت أولى 
كتبي ألطفالي بداية كوسيلة لتحفيز الخيال 
لديهم وحثهم على التفكير والتساؤل. وال زلت 
أكتب كأني أكتب لهم، إما ألوضح بطريقة غير 
مباشرة ماهية السلوكيات السليمة أو ألعزز 
مفاهيم فكرية هامة مثل التفكير الحر ونبذ 
العنصرية وتقبل اآلخر والمبادرة والتفكير 
خارج الصندوق أو بقصد أن يستمتع القارئ 
بالقراءة ويضحك ويستشعر األحداث بطريقة 

مسلية. 
إن الكتابة لألطفال تعتبر أصعب أنواع الكتابة. 
فهي من النوع السهل الممتنع،  حيث يجب 
أن تخضع إلعتبارات تربويّة وسيكولوجيّة، 
وأدبيّة وفنيّة. فهي نوع من التربيّة في الدرجة 
األولى لما لها من دور كبير وفاعل في التأثير 
في فكر األطفال، فالكاتب مرب قبل أن يكون 

كاتبًا ومؤلًفا، وعليه أن يجعل التربية تحتل 
مكان الصدارة في أي عملية موازية وذلك 

ضمن إطار قواعدها السليمة.
أكثر  العشرين  القرن  في  المعاصر  الطفل 
المعرفة  يبحث عن  هو  قبل،  من  نضوًجا 
والمعاني كما الكبار، حتى أن مسألة تحديد 
عمر البالغ أصبحت مسألة شائكة. لذا ال بد 
يواكب  وأن  خطابه  يغير  أن  الطفل  ألدب 
التغيرات والثورات الفكريّة القائمة التي بدلت 
من مفاهيم كثيرة اجتماعيّة وإنسانيّة، والعديد من 
إصداراتنا كسر مسألة لمن كتب هذا الكتاب! 
فالمفاهيم اإلنسانية ال تستهدف طفاًل فقط، بل 
تستهدف الكبار أيًضا. تصلني رسائل عديدة 
من مربين وأهالي على سبيل المثال أكدوا 
لي أنهم استشعروا رسائل بعًضا من كتبنا 
كأنها موجه إليهم وقد مستهم بقوة، في حين 
أن الطفل استشعرها وتفهم رسالتها. إًذا ال بد 
لمن يكتب للطفل أن يحترم عقل الطفل ويقدم 
من خالل ما يكتب اإلنسانية كإطار للتفكير 
ويعرف تماًما أنه مسؤول عن إعادة هيكلة 
أو حتى بناء فكر مواجه للعنف بكل أشكاله.
يهمني من خالل كتاباتي أن تصل رسائل 
المحبة والخير لتحفز قادة الغد على اإلبداع 
وحثهم على إحداث التطوير والتغيير والبناء 
مستقبل سالم وعدالة  في سبيل  واإليجابي 

وأمان. فما نفع األدب إن لم يعملنا الحب!

  ال شك أن للكتابة اإلبداعيّة الواعية تطرح 
مشاكل مجتمعها وتترك للقارئ أن يفكر في 
حلول في مواجهة كل أنواع العنف على اختالف 
مشاربه ودرجاته ليساهموا مًعا في تغيير هذا 
الواقع الكارثي ألن الكتابة فعل نشط يستجيب 
له المتلّقي إذا خاطب عقله واحترم إنسانيته، 
والكتابة أفضل راصد وُمّصدر لثقافتنا وأدبنا 
وعلومنا وحضارتنا وتراثنا وقيمنا خاصة 
بعد أن أصبحت المرأة العربية تساهم بشكل 
أكبر وأوسع في نشر إبداعاتها األدبيّة بعدما 
أبحرت في شتى أنواع المعرفة التي تركز 
على اإلنسان والجنس وتساهم كتاباتها ودورها 
كأم أيًضا في تنقية أدمغة األجيال الشابة التي 
تم غسل بعض أدمغتها بمعتقدات ألبسوها ثوب 
اإلسالم، ومارسوا باسمه جرائم قتل األبرياء 
وتهجير من بقي منهم أحياء لمصير أسود، 
وساهموا في بيع الفتيات القصر واغتصابهن 
الذات  إنقاذ  هو  األول  الهم  أصبح  أن  بعد 
العيش وخيمة الجئ.. هذا  لقمة  وإستجداء 
الجنون الشيطاني مارس وال يزال يمارس 
القتل المجنون ويدمر اإلنسان وبنيته التحتية 
وتراث األجداد وعمرانهم المستدام منذ آالف 

السنين في عدة بلدان عربية.
الكتابة هي خالصنا وأداتنا الوحيدة إلنقاذ ما 
تبقى فينا من قيم وإشعال وتوقد عقول وقلوب 
شبابنا العربي الضال بالعودة إلى إنسانيته التي 
دمرتها معتقدات جهنمية كارثية باسم اإلسالم 
الذي يلتحفوا به وهو بريء منها. الكتابة عمل 

إنساني بحت يعيد إلنسانيتنا كيانها واحترامها 
ونبذ ما علق بها من شوائب واستعادة قيمنا 
نبراس حياة كل إنسان. الكتابة نور المعرفة 
ونهضة الوعي وشحذ العقول الغافية وإعادة 
القوة وداعًما  التي هي أساس  بالنفس  الثقة 
لإلرادة الصلبة وشاحًذا للتخلص من الكوارث 

المدسوسة على مجتمعاتنا العربية.
اإلنسان هو أساس بناء المجتمعات الحاضنة 
الذكية  الكتابة  تنتجه  الذي  والنضج  للوعي 
الكوارث  من  الخالص  إلى  وتؤدي  النيرة 
إذا أردنا ووحدنا موقفنا  التي داهمتنا، هذا 
ككتّاب بعامة والمرأة بخاصة للخالص منها. 
ألن المرأة تتحمل عادة مسؤوليات مجتمعها 
والكتابة فقط ال تكفي وحدها لخالصها وخالص 
مجتمعها من بؤر الفساد والظلم والقهر والتنكيل 
الذي تتعرض له المرأة الضحية وكبش الفداء 

لكوارث الوطن ومجتمعاته.
إن أهم دور للمرأة هو تهيئتها معرفيًا وثقافيًا 
كأم لتربية جيٍل واٍع لقيم اإلنسانية وحقوق 
اإلنسان وحرية التفكير والرأي، وأهمية مساواة 
المرأة بأخيها الذكر يجب أن تنمو رويًدا وسويًا 
معه في البيت حيث ال تفرقة بينه وبين أخته، 
لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات، 
خاصة وكلنا يعرف أنه ال فرق من الناحية 
العلمية بين أدمغة الرجال والنساء والفرق 
الوحيد هو أن المرأة هي التي تحمل وتعاني 
شهور الحمل التسعة وآالم الوالدة وينسب 

المولود ألبيه.

دور الكتابة هو تصحيح أخطاء سياسات تحجيم 
دور المرأة، وعلى المرأة نفسها أن تحصن 
نفسها وتعي وتتحمل مسؤولية تصحيح هذا 
الخطأ الشائع وخطورة القوانين التي ُسنت من 
قبل رجال الدين في تفسيراتهم وتشريعاتهم 
وقوانينهم التي حجمت دور المرأة في الحقوق 
المشروعة لها ووضعت الحد لكل من حاول/
حاولت تصحيح وضعها اإلنساني وحقوقها 

المشروعة.
كبت  عن  التنفيس  في  الوحيد  أملنا  الكتابة 
مجتمعاتنا وترشيدها، وأشعر بالفخر لما تنتجه 
المرأة والرجل مًعا من كتابة جادة على جميع 
الصعد، والمتتبع إلنتاج وإبداعات وكتابات 
المرأة المثيرة للجدل في الفترة األخيرة من 
القرن الماضي حتى اآلن، خاصة بما يتعلق 
بالظلم والقهر حول واقعها الكارثي الذي انفجر 
وأعلن عن ذاته بقوة منذ خطر الربيع العربي 
الذي تحول من ربيع الديمقراطية والحريّة 
والعدالة اإلجتماعيّة الذي هب له الشباب المثقف 
)المرأة والرجل( على حد سواء إلى مستقبل 
أسود ومارد جبار يقتل بالسيف وبكل أنواع 
أسلحة الدمار الحياة والبشر والزرع واألرض. 
وعّد نكبة سوداء ضربت األمة العربية بعامة 

والمرأة بخاصة.

كاتبتان فلسطينيات يف املهجر يتحدثن عن الكتابة وجدواها يف 
الزمن الراهن   نقال عن جملة )رمان الثقافية( 

ناهد الشوا - كاتبة قلسطينية تعيش في كندا
انتصاًرا لثقافة المحبة



 أكثر من أربعين ألف شهيد، من المدنيين 
قضوا في المعارك التي إستمرت تسعة 

أشهر لتحرير الموصل، 
العراق  مدن  أكبر  ثاني 
تنظيم  مقاتلي  أيدي  من 
وبقي  اإلرهابي.  داعش 
كثير من جثامين الشهداء 
تحت الركام لمدة طويلة، 
التي  المعلومات   حسب 
اإلستخبارات  نشرتها 
أن  تعتقد  والتي  الكردية 
عدد الضحايا أكثر بكثير. 
ساهم بقتل سكان المدينه 
وات  ق ل ا  ، محاصرة ل ا
البرية العراقية وغارات 
التحالف الجويه ومقاتلي 
اإلرهابي  داعش  تنظيم 
أنفسهم. أكد إبن الموصل 
‘هوشيار زيباري’ وزير 
ثم  األسبق  الخارجية 

وزير المالية السابق، أن مستوى المعاناة 
اإلنسانية، كان كبير جداً نتيجة تعرض 
إستخدمتها ضدهم،  كثيفة  لنيران  الناس 
الفيديرالية  العراقية  الشرطه  أسلفنا  كما 
التي قصفتهم بمدفعية الميدان وصواريخ 
أرض-أرض مع القصف الجوي من قبل 
طيران التحالف بقيادة الواليات المتحدة 
داعش  تنظيم  إلى  إضافة  األميريكية 
إضافة  أيضاً،  هذا  كل  أدى  اإلرهابي. 
هائل  دمار  إلى  البشرية،  الخسائر  إلى 
في غرب الموصل. يتهم السيد زيباري 
حكومة بغداد بأنها لم تفعل مايكفي لتخفيف 
معاناة المدينة لدرجة يمكن معها اإلعتقاد 

بأنها غير معنية بما يجري فيها. 
تؤكد التقارير اإلستخباراتية الكردية أن 
العسكرية  القوات  بين  الفساد مستشري 
بشكل  الموصل  تحتل  التي  العراقية 
يُضعف معه اإلجراءات األمنية الالزمة 
لقمع تنظيم داعش اإلرهابي بعد هزيمته، 
فمثاًل يمكن ألي مشتبه به المرور عبر 
نقاط التفتيش العسكرية مقابل دفع مبلغ 
ألف دوالر أميريكي، ويمكنه جلب سيارة 
مقابل ١٥٠٠ دوالراً أميريكياً. هذا النوع 
الفرقتين  في  منتشر خاصة  الفساد  من 
العسكريتين رقم ١٦ ورقم ٩ ومتطوعين 
العشائر الذين يعرفون بالحشد العشائري. 
قابلية مقاتلي داعش للبقاء أحراراً في شوارع 
المدينة وتحرير معتقليهم عن طريق دفع 
رشاوى، غير موقف السكان الذين كانت 
لديهم سابقاً رغبة بإعطاء أجهزة األمن 
العراقية معلومات عن هؤالء المقاتلين، 
لوجود خاليا  ذلك  أحجموا عن  ولكنهم 
الذين  َيَرْون  بدأوا  نائمة وخوفاً، عندما 
إلى  عادوا  إعتقالهم،  وتم  عنهم  عرفوا 
شوارع المدينه وإنتقموا من المخبرين.  
أخرى  أشكااًل  أيضاً  الرشاوى،  إتخذت 
مختلفه، كقيام القوات العسكرية العراقية 
‘المحتلة’ تقاضي ١٠٠ دوالراً أميريكياً 
مقابل إسترداد كل جثة من تحت الركام 
و٥٠٠ دوالراً أميريكياً مقابل العودة إلى 
كل منزل من المنازل التي الزالت قائمة 
ألنها لم تتعرض للقصف. إكتسبت وحدات 

القوات العسكرية العراقية والميليشيات 
سمعة سيئة لفرضها على المدنيين أتاوات 
ورسوم حماية، أما الشاحنات 
التي تنقل البضائع فقد كانت 
األكثر فائدة مادية لهم عند 
التفتيش  بنقاط  مرورها 

العسكرية. 
العفو  منظمة  أصدرت 
الدولية، في األسبوع األول 
من تموز )يوليو( الماضي 
بياناً بعنوان “بأي ثمن!!” 
الكارثة  تشير  فيه:  تقول 
المدنية في غرب الموصل 
إلى إستخدام القوة النارية 
المفرطة من قبل القوات 
الموالية للحكومة بدون تمييز 
وذلك في المراحل األخيرة 
شرق  على  الهجوم  من 
الموصل في كانون الثاني 
)يناير( الماضي وإستمرت 
على هذا المنوال في األشهر الستة التالية 
في هجومها على غرب الموصل. أضاف 
التقرير: إعتمدت القوات العراقية وقوات 
اإلنفجار  األسلحة شديدة  التحالف على 
التي ينتشر تأثيرها على مساحات واسعة 
مناطق  في  واسعاً  دماراً  أحدثت  والتي 
مكتظة بالسكان في غرب الموصل حيث 
حوصرت مجموعات كبيرة من السكان 
في منازلهم أو في مالجىء مؤقته. تقدر 
الموصل عند  المتحدة عدد سكان  األمم 

بدء الحصار ب ١,٢ مليون نسمة. 
يضاف إلى كل هذا، نزح حوالي مليون 
شخص من المدينة وقتل قناصوا تنظيم 
داعش اإلرهابي عدداً كبيراً من المدنيين 
الذين حاولوا الهرب ألنهم سيجردونهم من 
“الدروع البشرية” علماً بأن المخابرات 
الكردية إعترضت وتنصتت على بعض 
يشكون  قادتهم  مع  القناصين  مكالمات 
من جهة  المدنيين.  قتل  من  مللهم  فيها 
أخرى، اليبدو أن لدى الحكومة العراقية 
أي خطط إلعادة إعمار الموصل، حسب 
وزيراً  كان  الذي  زيباري  السيد  رأي 
للمالية حتى أواخر العام الماضي وأن 
روح الموصل قد إنتهت مع تدمير أبنيتها 
والمسجد  يونس  النبي  المميزة كمسجد 
النوري الكبير ومئذنته المائلة التي تعود 
الثاني عشر ميالدي والذي  القرن  إلى 
أعلن منه البغدادي قيام دولته المسخ.    
على  العراقية  الحكومة  إنتصار  رغم 
الموصل،  في  اإلرهابي  داعش  تنظيم 
التنظيم  أن  يؤكد  زيباري  السيد  أن  إال 
اليزال  وأنه  الجديد  واقعه  مع  يتعايش 
يمتلك كماً هائاًل من األسلحة الثقيلة التي 
عندما  فرق عسكريه  ثالث  من  غنمها 
إحتل الموصل في حزيران )يونيو( عام 
٢٠١٤ والتي يعتقد أن جزءاً كبيراً منها 
مخبأ في ممرات ضيقة ووديان وأنفاق 
غرب  الواقعة  الجرداء  المناطق  في 

العراق وشرق سورية. 
أما خليفة الضالين، أبو بكر البغدادي، 
الدول  إحدى  بحماية  أنه الجئ  فأعتقد 
التي ساهمت بتشكيل التنظيم، وهللا أعلم.  

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

أيـن أنـت؟

  اين انت يا من تشتاق له نفسي
اين انت يا من تسكن اليه روحى

اين انت يا من اسند على كتفه رأسي
اين انت يا من بجواره تسعد حياتى

اين انت يا من يشعرنى فى وجوده باألنسي
اين انت يا من  فى عينيه ارى شبابى

اين انت يا من بكلماته يهون همى 
اين انت يا من برقته  ينسينى قساوتى

اين انت يا من بسمته  يزيح حزنى
اين انت يا من بنظرته تثبت ثقتى

اين انت يا من بحبك تجملت حياتى
اين انت يا من بوعودك تبدد خوفى

اين انت يا من باهتمامك ترفع هامتى
اين انت يا من بحمايتك ال ينال الحاقدون منى

  
ربما اخذتك األيام منى 

ربما احزنتك االيام فلم يعد للفرح صديق
ربما خذلك البعض ففقدت الثقة و االمان

ربما هددتك االخطار  فأصبحت ال تشعر باالطمئنان
الزمان  فصرت متربص حتى  قسوة  تعبت من  ربما 

لألحباب
ربما انشغلت بالكثير فنسيت الكثير والكثير
ربما اخذك الصراع  الى طرق بعيدة بعيدة

التحديق  تستطع  فلم  كاهلك  المسئوليات  اثقلت   ربما 
والتدقيق

ربما شغلت عيونك  االضواء فلم تلتفت لبريق العيون
ربما اصابك الملل بسهامه  فذهب بالفرح بعيد

إال   بإمكانك  يبقى  فلم  التحمل  تستطيع  تعد  لم  ربما 
الهجران

ربما فقدت االحساس بالحنان
ربما فقدت الشعور بالحب

ربما...و ربما....
تساؤالت كثيرة ليس لها جواب

وظنون اكثر ليس لها اثباتات
وأفكار تتصارع وال مرساه لها

ومشاعر  متضاربة وال راحة معها
وأحزان تتخللها بعض االبتسامات الزائفة

ومجامالت  ال تصدق كلماتها
ونظرات حائرة تبحث  عن اشياء تاهت وسط الزحام

وخطوات مقلقلة ال تثبت فى مكان
وبيوت  تخفى وراء ابوابها اقسى التنهدات

وعائالت تخشى االنقسام فتلجأ الى المفاوضات
فيصبح الغريب  صائبا والقريب مخطئا

عجبا لحياة تسير فيها االمور  معقدة وليس لها حل
ونسترجع  الماضى  فى  نعيش  ان  نفضل  اصبحنا  و 
ذكرياته حتى نتغلب على مرارة الحاضر وكأننا نضع 
الجميلة  بالورود  نغطى  اعذارا حتى  ونلتمس  بلسما 
واأليام   ....الزمان  قسوة  فيالها من  االليمة  االيام  قبح 
بنفس  االهتمام حتى  فينا عدم  تزرع  واألحباب...التى 
نكترث  ال  االهتمام  ووجوه  الحب  معانى  و  االنسان 
نفقده  ان  نخشى  الذى  ..فما  الكوارث  هددتنا  لو  حتى 
نقوم  كالدمى  الحياة...وأصبحنا  معنى  فقدنا  ان  بعد 
وننام..تجمدت الدموع فى عيوننا ..ونسينا كيف يكون 

االبتسام..

هرطقات سياسية
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التحرير-مذحبة املوصل مثن 

إليك أهدي زهر الرمان ..

أكثر من إدمان

قال إبن مفيدة

•  شيئان أقوى من املوت ، احلب والعار  .
•  كلنا آدم واحد ، وآدم كل األلوان .

في  تدرك  و  السحاب  في  رأسك  تضع  أن  رائع    •
الوقت نفسه مقاس حذائك .

تأخر  فإذا    ، قليال  تأخر  باخلطأ صدق  اإلعتراف    •
أكثر من ذلك أصبح كذبا .

فكان   ، اإلنسان  التي حملها  األمانة  هو  األلم    •
ظهره قويا وكان كله ضعيفا  .

السيد الهادي 
المفكر والفيلسوف 
وعضو إتحاد كتاب مصر

بقلم : خالد بنيصغي 
أراِك حين  صباح  أجمل 

قهوتي فنجان  على  ترقصين 
الثمالِة  نشوة  تمنحيني  الفرَح   إليَّ  تعيديَن 
شراييني في  الوروِد  وكلَّ  الياسميَن  تزرعيَن 

قهوتي  فنجان  على  صباح  كل  في  وجهِك  نور  تنشريَن 
عينيِك في  العشق  ألرتشف  دائماً  إليِك  أشتاُق 

اهدابِك بين  أسجنيني  حبيبتي  إليِك  خذيني 
ذكرياتي  فراِش  على  طوياًل  أحلَم  سيدتي  يا  دعيني 

باألوهاِم  ال  حقيقًة  حياتي  كلَّ  تسكنين  أنِت 
ينتهي  ال  الذي  العشِق  حروِف  بكّلِ  كتاباتي  أوراُق  أنِت 
ِك إالّ أَهوى  أن  أستطيع  وال  الشوِق  وكلَّ  الِعطِر  كلَّ  أنِت 

بِك  اللقاُء  لذِة  من  أجمل  الدنيا  في  شئ  ال 
األهاِت يحتمُل  قلبي  يعد  فلم  الجميالِت  النساِء  كلَّ  أنِت 

أقداري  رسمت  التي  وروحي  بداياتي  أجمُل  أنِت 
الصباحاِت  كِلّ  في  مغرياتي  من  وقهوتي  أنِت  أصبحِت  حتى 

شعر: جاك سمير جرجوس 

 على مدار ِعْقَدْين من الزمن تقريبا وهي بنفس 
الوجه الصبوح ، والعينْين المليحتْين ، والجبين 

المشرق ... 
هي زوجتي بأوصاف الجمال والخيال والمحال ، 
هي بحر الصفاء والبهاء ، بحر يغري ويميت ، 
هكذا كان يلذُّ لي أن أناديها أيام الصهد المشترك 
، كنت قد قلت لها مرات ومرات إني أحبك حب 
الشباب والرجولة ، وحب الشيخوخة والكهولة 

أيضا إن عشتها بحول هللا ..
لم يكن كافياً ما قلت لها ، أو ما قدمت من محبة 
أو هدايا أو تضحيات تليق بحضرة مقامها العالي 
أطراف  وكل  وعقلي  قلبي  في  قدرها  وجالل 

جسدي .. 
اللحظة أجدني أقف على عتبة اعتراف ، ليس فقط 
بصنيعها الجميل في حياتي كلها ، وكيف أنارتها 
طيلة العقدْين السالفين بالحب والعطف واالهتمام 
التام بشخصي كزوج وحبيب ورفيق – ليس هذا 
فقط – وإنما أجدني أمام االعتراف بأنها – وهي 
زوجتي – قد تفّوقت علي في كل الذي قلته أو لم 
أقله ، لقد نجحت بدرجات عليا في كل مناحي 
الحياة ديناً ودنيا ، فإن كنت كريماً كانت أكرم 
مني وهللاُ هو الكريم ، وإن بدوت شهماً حينا من 
يوماً  وإن سمْوُت   ، نفسها  الشهامة  فهي  الدهر 
 ، وآداباً  وسلوكاً  أخالقاً  الكريمة  فهي  بأخالقي 
العاطفي  بطبعها  عرفتها  كما  تزال  وال  كانت 
والعقلي لم تتغير ، فما أروع أن تحب الصفة في 

البداية وتعيشها حتى اآلن وتؤمن  زوجتك منذ 
بها في المستقبل دون انقطاع  .. 

في كثير من األحيان أغبط نفسي ، وأفرح كثيرا 
لحظي الرائع في الحياة ، أشكر ربي الذي أهداني 
زوجة صالحة أنارت جنبات حياتي كلها ، أشكره 
وهو الذي استجاب لدعائي في الحياة الدنيا ووهبني 
الزوجة التي ال أملك إال أن أعترف بكل مناحي 
الجمال فيها ، باركك هللا عزيزتي الفاضلة ، وإني 
أشهد هللا في السماوات العال أني راٍض عنك كل 
الرضا ، راض عنك بنفس مطمئنة يملؤها الود 
ُر في حقك  والمحبة والوئام ، راض وأنا المقّصِ
الذي لن أوفيك إياه مهما بلغُت من الكالم والفعل 

الجميل تجاهك .. 
ين بفضل  لن أوفيك حقك وأنت التي ال زلت تُِصّرِ
هللا علينا أن تهديني أجمل وأعظم هدايا األرض 
والحياة على اإلطالق .. شكرا هلل ، شكرا لك يا 

زهرة عمري وريحانة حياتي .. 
بأجمل هدية  نعم هي زوجتي ستأتي بحول هللا 
في القريب من األيام ، هدية من السماء تقدمها 
الود  من  حلة  في  الرائعة  الجميلة  إلي زوجتي 
والشباب الذي ستحييه للمرة األخرى في نفسي 
وقلبي وعقلي .. شكرا هلل ، شكرا زوجتي الغالية 
.. وللمرة األخرى إني على درب الحب ، وفي 
عينْيك سأظل وفيا مخلصاً ، ومعترفاً بأنك أحلى 
عناقيد الدالية ، وأغلى من قطع المرجان والياقوت 

.. ودمت بود ..
تداوالت  في  الذهب  ارتفع    
في  األربعاء،  النطاق،  ضيقة 
الدوالر  فيه  تراجع  الذي  الوقت 
مع توخي المستثمرين الحذر قبيل 
نتائج اجتماع مجلس االحتياطي 
لمركزي  ا بنك  ل )ا االتحادي 

األميركي(.
وزاد الذهب في المعامالت الفورية 
0.2 بالمئة إلى 1313.50 دوالر 

لألوقية، بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش.
وارتفع الذهب في العقود األميركية اآلجلة تسليم 
ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 1317.40 دوالر لألوقية.

وانخفض الدوالر مقابل سلة من العمالت، والين 
اليوم، ولم تسجل األسهم اآلسيوية تغيرا يذكر قبل 
السياسة  المركزي األميركي بشأن  البنك  إعالن 

النقدية المقرر صدوره في وقت الحق اليوم.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس االحتياطي عن خطط 
لتقليص ميزانيته ويقدم توقعات للزيادة في أسعار 

الفائدة حتى نهاية العام.
المقوم  األصفر  المعدن  الدوالر  ارتفاع  ويجعل 
بالعملة األميركية أكثر تكلفة على حائزي العمالت 
األخرى، ويؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة عوائد 
ال  الذي  المعدن  على  الطلب  ويقلص  السندات 

يدر فائدة.

  قال مسؤولون أميركيون إن 8 سفن على األقل 
من كوريا الشمالية، غادرت روسيا وهي محملة 
األم رغم  إلى وطنها  متوجهة  العام،  هذا  بالنفط 
هذه  أن  مختلفة، موضحين  نهائية  تسجيل وجهة 
الطريقة غالبا ما تستخدم لتقويض العقوبات. حسب 

ما أفادت رويترز.
يشار إلى أن القانون الدولي ال يمنع تغيير السفينة 
لوجهتها وهي في عرض البحر، لكن المسؤولين 
في وسط  الوجهة  تغيير  إن  يقولون  األمريكيين 
الرحلة هو عالمة فارقة في أساليب كوريا الشمالية، 
لاللتفاف على العقوبات التجارية الدولية المفروضة 

عليها، بسبب برنامج األسلحة النووية.
مارشال  األميركي  الخزانة  وزير  مساعد  وقال 
بلنغسلي للجنة العالقات الخارجية في الكونغرس 
هذا الشهر “في إطار جهود كوريا الشمالية للحصول 
شبكات شحن  هناك  النظام  يستخدم  دخل،  على 

الستيراد وتصدير المنتجات”.

ونقلت “رويترز” عن بلنغسلي  “تلجأ كوريا الشمالية 
إلى ممارسات خادعة، إلخفاء المصدراألصلي لهذه 
تقوم  كانت  بيونغيانغ  أن  إلى  البضائع. وتوصلنا 

بشكل روتيني بتزوير هوية السفينة وأوراقها”.
وانطلقت السفن الثماني التي تم التعرف عليها من 
أو  أقصى شرق روسيا،  في  فالديفوستوك  مرفأ 
وثائقها  في  تسجل  منها، وكانت  القريبة  ناخودكا 
الصين، أو كوريا الجنوبية كوجهة نهائية لها في 

نظام البيانات الحكومي للتحكم بالمرافئ.
قبالة  السفن  يسجل رسو  كانت  مغادرتها،  وبعد 
المرافئ الكوريةالشمالية، ولم تتوجه أيا منها قط 

إلى الصين وعاد معظمها مجددا إلى روسيا.
وقال مصدر في الشركات التي كانت تقدم خدمات 
لهذه السفن في فالديفوستوك إن جميع هذه السفن 
كانت تنقل وقود الديزل، وتراوحت حمولتها بين 

500 وألفي طن.

  فتحت النيابة العامة في سويسرا تحقيقا لمعرفة أسباب 
وجود عشرات اآلالف من اليورو في مراحيض بجنيف.
منها،  لكل  يورو   500 بقيمة  ورقية،  ووجدت عمالت 
ممزقة في مراحيض أحد أفرع بنك “يو بي إس”، وفي 

ثالثة مطاعم قريبة.
أُنفقت على  قد  الفرنكات  آالف  أن  إلى  تقارير  وأشارت 
إصالح السباكة، لتسليك األنابيب المحيطة من النقود الورقية.

ومن المقرر سحب عمالت اليورو مرتفعة القيمة في عام 
2018، بسبب المخاوف من استخدامها في تسهيل أنشطة 

غير مشروعة.
وسوف تظل هذه العمالت قانونية، لكن البنك المركزي 

المفوضية  استفسار  بعد  إصدارها  سيوقف  األوروبي 
األوروبية عن جدوى استخدامها.

وال يعتبر إتالف العمالت جريمة في سويسرا، لكن المدعين 
الظروف  يحاولون معرفة  أنهم  أكدوا  المحليين  العامين 

المحيطة بالعثور على تلك العمالت بشكل غير طبيعي.
وقال فنسنت درواند، من مكتب المدعي العام في جنيف، 
لـ بي بي سي: “نحاول أن نعرف من أين جاءت النقود، 

وما إذا كانت جريمة قد ارتُكبت”.
وأضاف: “من الواضح أن هذا األمر غريب للغاية”.

ولم يعلق درواند على تقارير محلية )باللغة الفرنسية( تشير 
إلى أنه قد جرى استجواب محاٍم فيما يتعلق بتلك التحقيقات.

مؤشرات  أداء  تباين    
لدى  المصرية  البورصة 
وم  ي عامالت،  ت إغالق 
األربعاء، في ختام تعامالت 
عمليات  وسط  األسبوع 
المستثمرين  قبل  من  بيع 
األفراد المصريين والعرب 
من  شراء  عمليات  وقابلها 
المصرية  المؤسسات  قبل 

واألفراد األجانب.
وربح رأسمال السوقي ألسهم 
الشركات المقيدة بالبورصة 

نحو 2.2 مليار جنيه ليبلغ مستوى 732.4 مليار جنيه، 
وسط تعامالت بلغت نحو 1.1 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية )إيجي إكس 
30( بنسبة 0.25 في المائة ليبلغ مستوى 13695.33 
نقطة، فيما ارتفع مؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة 
)إيجي إكس 70( بنسبة 1.88 في المائة ليبلغ مستوى 

762.71 نقطة، شملت االرتفاعات مؤشر )إيجي إكس 
100( األوسع نطاقا والذي أضاف نحو1.27 في المائة 

إلى قيمته ليبلغ مستوى 1169.81 نقطة.
تجدر اإلشارة إلى أن البورصة المصرية عطلة رسمية 
تستأنف  أن  على  الهجرية  السنة  رأس  بمناسبة  غدا 

تداوالتها األحد المقبل 24 سبتمبر الحالي.

الذهب يرتفع قبل بيان البنك املركزي 
األمريكي

البورصة تربح 2.2 مليار جنيه يف ختام تعامالت األربعاء

كوريا الشمالية »تتحدى« العقوبات 
بالنفط الروسي

عشرات اآلالف من عملة اليورو يف 
مراحيض سويسرا

وياِك  أكمل  حقدر  مش 
هواِك في  تاني  وادوب 

جرحتيها أنتي  مشاعري 
كتبتيها  أنتي  نهايتنا 
الحب  حبيبتي  يا  أنا 
حياتي هو  لي  بالنسبة 
الميه هو  الشمس  هو 
الحب  حبيبتي  يا  أنا 

حياتي  بيقويلي  اللي  هو    
قلبك  من  روحي  يا  الحب  ضاع  وأن 

؟ بهواِك  أزاي   أقول  حقدر 
وياِك اكمل  حقدر  مش 

جرالنا  اللي  في  السبب  أنتي 
بحبك  كنت  ما  بعد 

سواِك حد  شايف  ومش 
طاقتي فوق  كثير  روحي  يا  اتحملت 

ظلمتي  ياما  أنتي  ما 
جرحتي  وياما 

دلوقتي  غيرك  من  أنا 
أعيش  حبيبتي  يا  صعب 

غيرها  من  كمان  نفسي  وعزة 
أعيش  روحي  يا  مقدرش 

هواِك  قلبي  في  بودع  دلوقتي  أنا 
وياِك أكمل  حقدر  مش  آسف  وبقولك 

وياِك  أكمل  حقدر  مش 

مش حقدر أكمل وياِك

كلمات / يوسف زمكحل



Vendredi 22 septembre 2017
الجمعة 22 سبتمبر 2017

صيحات أزياء كريستيان ديور خلريف 2017 كيف تقى نفسك من السرطان من خالل طعامك؟

3 عادات خاطئة تعرقل حرق الدهون!

 اجعل طعامك دوائك !
أثبتت الدراسات، أن هناك العديد من األغذية تحمى الجسم 
من السرطان وأغذيه أخرى، قد تكون هى السبب الرئيسى 

لإلصابة بالسرطان.
يقول خبراء التغذية والتمثيل الغذائى، إن هناك %40 من 
يوجد  وإنه  والسمنة،  والخمول  الغذاء  سببها  السرطانات 

هناك 12 مليون مصاب جديد بالسرطان سنويا.
وإن التدخين مسئول عن %30 من وفيات مرضى السرطان 

وإن %30 من أنواع السرطان يمكن الوقاية منها.
إن التدخين والخمول والكحول وعدم أكل الفواكه والخضراوات 
تزيد نسبة الوفيات أربع أضعاف النسب الطبيعية فى الرجال 

والسيدات
معظم األسباب الرئيسية لإلصابة بالسرطان، هى أسباب 

من البيئة المحيطة بنا ويمكن تغييرها بينما تمثل 
الوراثة جزء صغير جدا وعليه فالتغذية السليمة 
والبيئة الصحية المحيطة من أهم طرق الوقاية من 
السرطان، وقد أثبتت األبحاث الحديثة هذه األهمية 
لدرجة أن التغذية الصحيحة أثناء الحمل تمنع 
إصابة الجنين بالسرطان فى حياته المستقبلية.
أغذية تقى من أنواع خاصة من السرطان مثل 
األلياف الغذائية، والتى تقى من سرطان القولون 
المستقيم، الفواكه والخضراوات غير النشوية 
تمنع اإلصابة بسرطان الفم والحلق والحنجرة 

والمرئ والمعدة والتفاح والكمثرى والحمضيات والجزر 
والكرنب أقوى الواقيات من سرطان الرئة اللبن والكالسيوم 
يحمى من اإلصابة بسرطان القولون والسلينيوم يقى من 

سرطان البروستاتا.
وهناك األغذية الواقية من السرطان 

بجميع أنواعه مثل الجزر- 
المشمش- البرقوق- 

الكنتالوب- 

البطاطا- السبانخ- الخس- البر وكلى ألنها مضادة لألكسدة 
ومحفزة لجهاز المناعة البر وكلى- القرنبيط- الكرنب- الفجل
أنواع  جميع  يقلل  »د«  فيتامين  الكركم  األخضر  الشاى 
السرطان والثوم والبازالء وزيت 
السمك والذى يحتوى على 

أوميجا 3 .

العسل والقرفة والزجنبيل: 3 مكَونات حلرق الدهون

6 حيل سهلة لتفتيح لون شفتيك…

استبدلوا كرسي العمل بالكرة املطاطية..

كيف تؤثر بشرتك على رائحة عطرك؟

  شراب ساخن وحلو 
الدهون!  ويحرق لك 
أليس هذا هو طلبك 
الدهون  للتخلص من 
المتراكمة في جسمك 
والحصول على جسم 
مثالي ورائع؟ اذاً انت 
تحتاجين لثالث مكَونات 
القرفة،  فقط أال وهي 

الزنجبيل والعسل.
القرفة تساعد في القضاء 
البطن  دهون  على 
بحسب األبحاث العلمية 
وهي أيضاً تساعد في 

السيطرة على نسبة السكر في الدم وتقلل 
من رغبتك لتناول الحلويات. كما ان تناول 
القرفة يساعد في الوقاية من أمراض القلب 
المواد  الزنجبيل فهو من  أما  والشرايين. 

التي ترفع من مستوى األيض  الغذائية 
بالجسم أي حرق السعرات الحرارية خالل 
اليوم وهو أيضاً يحسن من عمل الجهاز 
الهضمي. والعسل هو من المحليات الطبيعية 
الذي يقلل من الرغبة بتناول السكر ويعطيك 

نسبة جيدة من الفيتامينات 
والمعادن.

هذا  اعداد  يمكن  فكيف 
المشروب الحارق للدهون؟
3 عيدان من  أوالً ضعي 
القرفة في كوب ونصف 
من المياه ومن ثم اضيفي 
اليها ربع كوب من الزنجبيل 
المقشر والفروم ناعماً. اغلي 
المزيج مدة 20 دقيقة على 
النار. ضعي المزيج على 
النار واتركي المواد للتغلغل 
مع بعضها مدة 10 دقائق. 
قومي بتصفية االمشروب 
في كوب واضيفي اليه ملعقة صغيرة من 

العسل واستمتعي بتناوله.
يجب تناول هذا المشروب مرتين في اليوم 
من أجل الحصول على نتائج رائعة ومفيدة.

  تفّضلين عادة أن 
بلون  بشفتين  تتمتّعي 
وردي ألّن هذا يجعل 
وجهك يبدو أكثر نعومة 

وجماالً.
لذا، تحتاجين إلى تفتيح 
إضفاء  وإلى  لونهما 
لمسة من اإلشراق على 
بشرتهما. ولنساعدك على 
ذلك، ننصحك بأن تطبقي 
هذه الوصفات الطبيعية 

السهلة.
1 أعصري حبة من الليمون وضعي العصير 
على شفتيك قبل أن تذهبي إلى النوم. إفعلي 

هذا يومياً لمدة شهر أو شهرين.
2 أضيفي ملعقة طعام من الحليب إلى بتالت 

من الورد الجوري. إطحني البتالت إلى أن 
يصبح لون الحليب زهرياً. طبقي العجينة 
على شفتيك لمدة 10 دقائق ثم اغسليهما 

بالماء الفاتر.
3 ضعي بضع نقاط من العسل على شفتيك 
لمدة 5 دقائق. فهذا يحافظ على نعومتهما.

مالعق   3 إمزجي   4
وسط من بودرة السّكر 
مع ملعقتين وسط من 
شفتيك  قشري  الزبدة. 
بواسطة المزيج. طبّقي 
هذه الوصفة 3 مرات 

أسبوعياً.  
5 أفركي شفتيك بقطعة 
من الشمندر لبضع دقائق 
وكّرري هذه العملية يومياً.  
6 بلّلي قطعة من القطن 
بعصير الرمان وضعيها على شفتيك قبل 

أن تخلدي إلى النوم.
وال تنسي أّن كثرة التعرض ألشعة الشمس 
والتدخين واستهالك كمية كبيرة من الكافيين 
هي عوامل تجعل لون شفتيك يصبح داكناً. 

  فيما أجمع العديد من األطباء أن 
الجلوس على الكرسي لساعات طويلة 
تضّر بالصحة، اقترح بعض األطباء 
وأخصائي اللياقة البدنية استبدال الكرسي 
 exercise بالـ  التقليدي بما يعرف 

ball بهدف التغيير.
نقل موقع »بريفنشن« المعني بمواضيع 
الصحة واللياقة عن الطبيب الفيزيولوجي 
جون بوركاري من جامعة ويسكونسن، 
تأكيده أن »الجلوس على  الكروس 
الكرسي ال يتطلب استعمال العضالت 
يلقى بكل  أو تحريكها، ألن الجسد 
باستبدال  لذلك نصح  خمول عليه«، 
الكرسي بالكرة على أن يتم التناوب 
بينهما كي ال يحدث إجهاد في العمود 
الفقري، وعلل ذلك باالسباب التالية:

الكرة المطاطية تقوي العمود الفقري 
وتجعله في وضعية سليمة بشكل شبه 
الجلوس على  أثناء  دائم ألن جسمك 
التوازن،  تحقيق  الكرة يحاول دوماً 
وهذا يساعد على تحسين صحة العمود 

الفقر، ويقلل من آالم الظهر.
 تجبر الكرة على تغيير وضعية جلوسك 
تأمين  بشكل مستمر، وذلك بهدف 
التوازن في جلوسك، وهو ما ينصح 

به األطباء على الدوام.
 يساعد الجلوس على سطح غير مستقر 
بتقوية قدرتك على التوازن كما ردات 

فعل عضالتك.
الدورة  الكرة  الجلوس على   يحسن 
إلى  الدم  الدموية، ألنه يحفز تدفق 
جميع أجزاء الجسم، وعلى مدار اليوم.

   تختلف رائحة العطر التي تشمينها على أوراق التجربة التي يقدمها 
لك البائعون في المحالت عن رائحته عندما ترشينه على جلدك. ولذلك 
يجب عليك تجربة العطر دائما قبل شرائه. وربما الحظت أن عطرا 
تكون رائحته رائعة عندما تستعمله صديقة أو زميلة لك، ولكنها تختلف 

كثيرا إذا ما إستعملتيه أنت.
فمن المثير لإلهتمام أن بعض أنواع الجلد تحتوي على بعض الخواص 
التي تؤثر على رائحة العطر. ولهذا فأهم شيء عند إختيار العطر هو 
التأكد من إنسجامه مع جلدك. فليس هناك أسوأ من أن تعشقي رائحة 
عطر قمت بشمه قي أحد المحالت أو إستنشقت عبيره وهو يفوح من 
صديقة أو إنسانة عابرة في الطريق لتكتشفي بعد ذلك أنه ال يناسب 
جلدك. ومن الحقائق التي تشد اإلنتباه أن رائحة العطر الواحد تختلف 

بإختالف إستعماله من قبل النساء تبعا إلختالف لون الشعر. 
ولعل ذلك هو السبب في ضرورة أن تجربي رائحة العطر 

على جلدك قبل أن تقومي بشرائه.
ولكن لماذا تختلف رائحة العطر إلى هذا الحد مع إختالف 

األشخاص الذين يستعملونه؟
يرجع السبب إلى اإلختالف البسيط في توازن ال بي إتش 
في كل جلد، مما يؤدي إلى تغيير رائحة نفس العطر عند 

وضعه على جلود أفراد مختلفين.
 Bioderma إستعملي لإلستحمام جل صمم للجلد الحساس مثل
Atoderm Gentle Shower Gel الذي يعمل على 
المحافظة على توازن حموضة الجلد. ويمكن لرائحة العطر 
على جلدك أن تتأثر بنوع نظامك الغذائي على حد ما نشره 
 The London Perfume الموقع اإللكتروني لشركة
Company والتي ذكرت أن العطور الصالحة لألكل وهي األعشاب 

والتوابل من الممكن أن تؤثر على رائحة العطر على جلدك فتغيره.
وعامل مؤثر آخر هو الهرمونات التي تتغير من مواصفات عطرك. 
فعندما ينخفض اإلستروجين في األسبوع الثالث من دورتك الشهرية، 
تجدين أن حرارة جسمك ترتفع قليال بسهولة وتزيد نسبة تعرقك ويؤثر 
ذلك بالتالي على رائحة عطرك. ووجدت إحدى الدراسات أن أن الناس 

ينجذبون إلى العطور التي يناسب عبيرها رائحة أجسادهم الطبيعية.
وإذا كنت تملكين جلدا عاديا أي ليس جافا أو دهنبا، فعلى األغلب ستجدين 
أن معظم العطور لن تتغير رائحتها عند إستعمالك لها. ولكن إنتبهي إلى 
تغير نسبة ال بي إتش والهرمونات وأنواع األغذية التي تتناولينها ألن 

كل ذلك يمكنه التأثير على رائحة عطرك على مدار الشهر.
الجلد الدهني

معظم العطور مصنوعة بمكونات تنجذب إلى الدهون. وإذا كان جلدك 
دهنيا فسيحتفظ بالدرجات العليا للعطر لمدة أطول. ولكنه يمكنه أيضا أن 
يضخم بعض العناصر الموجودة في العطر. فالدرجات الحلوة للعطر قد 
يصبح إحتمالها صعبا وربما باعثا على الشعور بالغثيان عند رشه على 
الجلد الدهني. ولكن من جهة أخرى فإن الفاكهة وعلى األخص الموالح 
تكون رائحتها رائعة. فالدرجات التي تختفي سريعا على الجلد الجاف 

تكون شديدة التناسق والجمال على الجلد الدهني.
وتتلخص القاعدة العامة في أن الجلد الدهني يظهر عبير العطور، 
ويمكن لرائحة عطر متواضع خفيف وخفي أن يتحول إلى رائحة نفاذة 
إذا ما وضع على جلد دهني. وعموما يجب أن تكوني على حذر من أن 
بعض العناصر قد تتحول لتصبح زائدة عن اللزوم فتفسد توازن العطر.

الجلد الجاف
يحتاج الجلد الجاف إلى عطور فواحة وعبير أكبر تأثيرا بحيث تكون 
قاعدة تركيبته قوية لتتمسك بالرائحة وتجعلها تدوم. وتناسبه كثيرا 
العطور الشرقية وروائح التوابل والزهور القوية مثل زهور مسك الروم 
tuberose. فالروائح الخفيفة تختفي من عليه سريعا. ولهذا إختاري 

العطور القوية إذا أردت أن تفوح حولك نسمات العطر لمدة طويلة.
ولتدوم رائحة العطر ألطول ساعات ممكنة على جلدك، إحرصي على 
ترطيبه جيدا بمرطب خال من الرائحة وبنوع من أنواع الزيوت قبل رش 
العطر على جسمك. وحل آخر هو أن تضعي طبقة من زيت وترشي 

فوقه عطرا بنفس الرائحة.

  كتب كريستيان ديور : من بين األلوان كلها، وحده اللون األزرق الكحلي يمكنه منافسة اللون األسود، كونه يتسم 
بالصفات نفسها«. فاألزرق هو اللون الطاغي في لوحات القرن العشرين، لتميزه بإظهار العمق والمشاعر في أعمال 

فنانين أمثال بابلو بيكاسو وخوان ميرو وغيرهم.
وتتألف المجموعة من سلسلة من القطع التي تعيد وصل المشاعر واألحاسيس مستوحية من أزياء الرهبان ورجال 

الدين.  والقماش من التفتا والمخمل واألقمشة ذات النمط المتعرج والصوف.

      ذكرت مجلة “إن ستايل” 
أنه في بعض األحيان ال  األلمانية 
يتمكن المرء من إنقاص وزنه، على 
الرغم من أنه يتبع نظاماً غذائياً صحياً 

ويواظب على ممارسة الرياضة.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمال في موقعها اإللكتروني أن 
السبب في ذلك قد يرجع إلى بعض 
العادات الحياتية الخاطئة، التي تتسبب 
في إبطاء عملية األيض، والتي تعد 
األساس لعملية حرق الدهون وبناء 
العضالت. وتتسبب العادات التالية 

في عرقلة األيض:
-1 قلة النوم:

تتسبب قلة النوم وكذلك النوم غير 
المنتظم في حدوث خلل بعملية األيض؛ 
حيث أظهرت الدراسات أن عملية األيض 
تتعرض الختالل في حال النوم ألقل 

من 4 ساعات ليالً.
كما أن األشخاص، الذين يعانون من 
قلة النوم، غالبا ما يميلون إلى تناول 

األطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.
ينبغي أخذ  ولتنشيط عملية األيض، 
قسط كاف من النوم كل ليلة. وتتراوح 

مدة النوم المثالية بين 6 و8 ساعات.
-2 قلة شرب الماء:

تتسبب قلة شرب الماء في حدوث خلل 
بعملية األيض؛ نظراً ألن الماء يشترك 
تقريباً في كل العمليات الحيوية بالجسم. 
ولتنشيط عملية األيض ينبغي شرب الماء 

يوميا بكمية تتراوح بين 2 و 3 لتر.
ومن المهم أيضاً شرب كوب كبير من 
الماء قبل كل وجبة؛ حيث يعمل ذلك 
على تنشيط األيض من ناحية، ويسدَ 

الشعور األولي بالجوع من ناحية أخرى.
-3 الجلوس كثيراً:

يؤدي الجلوس كثيراً إلى إبطاء عملية 
األيض. لذا ينبغي على موظفي العمل 
المكتبي المواظبة على ممارسة الرياضة، 
مع دمج بعض األنشطة الحركية البسيطة 
خالل الحياة اليومية، مثل صعود الدرج 
الذهاب  بدالً من استقالل المصعد أو 
إلى العمل  إن أمكن  سيراً على األقدام 

أو على متن دراجة هوائية.

هذه كمية املغنسيوم اليت 
حتتاجينها!

ما كمية امللح الصحية يوميًا؟

 أوردت مجلة “إيلي” األلمانية أن 
المغنيسيوم يتمتع بأهمية كبيرة لوظيفة 
العضالت واألعصاب واإلنزيمات، 
موضحة أن أعراض نقص هذا المعدن 
العضلية  التقلصات  تتمثل في  المهم 
التركيز والصداع والتعب  وضعف 

واالضطراب الداخلي.
المعنية بالصحة  المجلة  وأضافت 
والجمال في موقعها اإللكتروني أن 
نقص المغنيسيوم يرجع إلى أسباب 
عدة، منها اإلفراط في ممارسة الرياضة 
والتوتر النفسي واإلفراط في تناول 

السكر والقهوة، باإلضافة إلى تعاطي 
الحبوب التي تحتوي على الهرمونات.
ولمواجهة نقص المغنيسيوم، تنصح 
“إيلي” بتناول األطعمة الغنية به، أال 
وهي: الموز واألفوكادو والفاصولياء 
العسلي والمكسرات  القرع  وبذور 
والكاكاو. كما يمكن اللجوء إلى تناول 
المكمالت الغذائية، ولكن تحت إشراف 

الطبيب.
300 ملليجرام  إلى  المرأة  وتحتاج 
من المغنيسيوم يومياً، في حين يحتاج 

الرجل إلى 350 ملليجرام.

 أفادت الجمعية األلمانية لعالج ضغط 
الدم والوقاية بأن الملح يعد من المواد 
الحيوية للجسم، بشرط تناوله بالكمية 

المطلوبة للجسم.
للملح  الكمية الصحية  وأوضحت أن 
تتراوح بين 3 و6 جرامات في اليوم، 
وهو ما يعادل ملعقة صغيرة ممسوحة، 
يتم  الغالب؛ حيث  وهو ما ال يحدث 
الملح في  استهالك كميات كبيرة من 
األطعمة المصنعة، مثل األطعمة المجمدة 

أو النقانق.
وفي الغالب ال يمكن التعرف على كمية 
الملح المضافة للطعام إذا كان مجهزاً 
خارج المنزل، كما أن عبوات األطعمة 
ال تنوه في الغالب إلى هذا بشكل مباشر.

ومن جانبها، أشارت خدمة استعالمات 

المستهلك )aid( األلمانية إلى أنه يمكن 
معرفة كمية الملح في المنتج عن طريق 
عملية حسابية صغيرة، وذلك عن طريق 
 ،2.5 ضرب محتوى الصوديوم في 
ليعطي محتوى الملح؛ على سبيل المثال 
إذا كان محتوى الصوديوم 0.23 جرام، 
فإن محتوى الملح يصل إلى 0.575، 
وذلك بضربه في 2.5 لكل 100 جرام 

من المنتج.
وبدالً من إضافة المزيد من الملح إلى 
الطعام يمكن إضافة األعشاب أو الفلفل 

الحار بكميات صغيرة.
وال يجوز االستغناء عن الملح بصورة 
كاملة؛ فالصوديوم يعمل على حماية 
أنه ينظم  الخاليا من الجفاف، كما 
محتوى الماء واأليض والدورة الدموية.

بقلم: د. أمل زكي
قسم األغذية الخاصة والتغذية
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موسوعة السندباد

 بقلم السندباد/ اشرف كمال

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:

النبوي على  الفنان خالد  تعاقد    
بطولة مسلسل »منطقة محرمة«، 
لعرضه خالل شهر رمضان المقبل .
التحضيرات  ودخل »النبوي« في 
المنتظر  الذي من  للعمل  األولى 
انطالق تصويره خالل الفترة المقبلة.
»منطقة محرمة«، بطولة: خالد 
بطلته  النبوي، وسيتم اإلعالن عن 
تاليف د.حسن  أيام وهو من  خالل 
يوسف وإخراج محمد بكير وأشرف 

على اإلنتاج أحمد السيد.

الممثل  الدقي سبيل  نيابة  أخلت   
المصري عمرو واكد، في قضية إتهامه 
بتحطيم سيارة طالب جامعي أمام منزله، 

بكفالة تقدر بـ5 آالف جنيه.
التحقيقات  في  واكد  أنكر عمرو  وقد 
أنه  إليه، مؤكداً  المنسوبة  التهم  كل 
العقار  وبين حارس  بينه  توجد خالفات 
له  لفّق  من  هو  بأنه  وإتهمه  به،  الخاص 

هذا اإلتهام.
بمحضر  تقدم  قد  وكان طالب جامعي 
واكد،  الدقي ضد عمرو  بقسم شرطة 
وتحطيم  عليه  بالتعدي  فيه  إتهمه 
بأنه  المحضر  وأكد خالل  سيارته، 
الخاصة  الفيال  أمام  سيارته  بركن  قام 
بالدقي،  مليجي  أحمد  في شارع  بواكد 
فحرر  عليه،  يعتدى  به  فوجئ  ولكنه 

داليا مصطفى  المصرية  الممثلة  بدأت    
تصوير مشاهدها األولى في مسلسل الكارما، 
اإلنتهاء من  فور  المقرر عرضه  والذي من 

تصويره.
المسلسل من »الكبريت  إسم  تغيير  تم  كما 
إلى »الكارما«، والذي  يعد  األحمر2« 
الدرامية  التفاصيل واألحداث  على  مكمالً 
الجديد  الجزء  للجزء االول، حيث سيكون 
تغيير كبير  للجمهور، من حيث  مفاجأة كبيرة 
الدجل  أجواء  نفس  في األحداث ولكن على 
الجزء  بها  اتسم  التي  والسحر والشعوذة، 

االول.
المسلسل بطولة أحمد صالح السعدني، داليا 
مصطفى،ريهام حجاج، عبد العزيز مخيون، 
وهاني عادل، من تأليف واخراج عصام الشماع.

الملكة  للستات« في  فيلم »يوم  تلقى     
المغربية، الجائزة الكبرى )عثمان 
للدورة العشرين من مهرجان  سمبين( 

السينما األفريقية بخريبكة.
الفيلم  بطولة إلهام شاهين وإخراج كاملة 

أبو ذكري وتأليف هناء عطية.
)فيليستي(  السنغالي  الفيلم  نال  كما 
السنغالي-الفرنسي آالن جوميز  لمخرجه 

جائزة لجنة التحكيم.
أما فيلم  )قطار السكر والملح( من 
موزامبيق فقد حصل على جائزتي 
اإلخراج والسيناريو، والعمل إخراج  

ليسينو أزيفيدو.
وتنافس في الحدث 14 فيلماً من المغرب 
وتونس والجزائر ومصر وغانا والسنغال 
وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وتوجو 
ورواندا وموزامبيق ومالي وبوركينا فاسو.

داليا مصطفى 
تبدأ تصوير 

مشاهدها األوىل يف »الكارما«

فيلم »يوم للستات« يتلقى اجلائزة الكربى 
يف مهرجان السينما األفريقية

إخالء سبيل عمرو واكد 
بكفالة مالية

خالد النبوي يتعاقد على »منطقة حمرمة« 
نقد فيلم: المصلحةلشهر رمضان 2018

فيلم مصري راقي 
يحترم المشاهد

أقل  فنانة  اليوم عن  مقالنا  القارئ  عزيزي 
قليل(  ه)و فن كثير وبخت  به  ما توصف 
فيلماً  يقرب من ستين  ما  بطولة  في  شاركت 
العود  فقد شاركت ملك  الفنانين.  مع كبار 
األطرش  فريد  الموسيقار  الطرب  وأمير 
انت  وأحبك  العمر  حبيب  أفالم  أربعة 
وعفريتة هانم وما تقولش لحد. ومع المطرب 
وبلدي  والملح  العيش  فيلم  الوهاب  سعد عبد 
وخفة ومع المطرب محمد فوزي فيلم فاطمة 
العربية  الشاشة  وماريكا وراشيل ومع سيدة 
والمنزل  فاطمة  األستاذة  فيلمي  فاتن حمامة 
اسماعيل يس  الكوميديا  رقم 13 ومع ملك 
عملت معه في فيلم فلفل وحرام عليك واللص 
المطرب كارم محمود وفيلم  الشريف ومع 
فيلم  الفنان حسين صدقي  بترف ومع  عيني 
القارئ مقالنا  . عزيزي  افندي  المصري 
اليوم عن الفنانة )لوال صدقي( والدها الكاتب 
الفنية  بدأت حياتها  امين صدقي.  المسرحي 
ببعض األدوار الصغيرة مع أختها . ألتحقت 
التحدث  تجيد  كانت  ولذا  الفرنسية  بالمدارس 
باللغة الفرنسية بطالقة . أتجهت إلى المسرح 
لكنها فشلت في  وفي سن مبكرة تزوجت 
التي  الشريرة  الفتاة  بأدوار  قامت  الزواج. 
الجرائم  ترتكب  والتي  األحباء  بين  توقع 
الكوميدية  األدوار  بعض  في  عملت  كما 
الثانية  األدوار  دائرة  الخروج من  حاولت 
األخيرة مثل  أفالمها  بإنتاج  فقامت  المتكررة 

إمرأة وشيطان  وفيلم  فيلم عريس مراتي 
المطلوب. النجاح  تالِق  لم  األفالم  لكن هذه 

العيون جريئة  انتاجها هو  فيلم من  ثم عملت 
النابلسي وهنا القت  السالم  الفنان عبد  مع 
لقد شاركت لوال صدقي مع  نجاح كبير. 
سبق  كما  أفالمهم  في  الفنانين  من  العديد 
بفيلم حياة  الفني  بدأت مشوارها  القول وقد 
الظالم عام 1934 ثم توقفت عن التمثيل. ثم 

عادت مرة ثانية في عام 1946 
زاد  شهر  وهم  أفالد  بثالثة 
تحترق. وفي  أبي وشمعة  وسر 
أفالم  عام 1947 شاركت في 
العمر  اليانصيب وحبيب  بياعة 
وقلبي  اإلسكافي  ومعروف 
األخيرة. وفي  والجولة  وسيفي 
المليونيرة  أفالم   1948 عام 
ونحو  مصر  وفتح  الصغيرة 
المجد. وفي عام 1949 شاركت 
وهم  أفالم  عشرة  بطولة  في 
المحفظة  أرواح هائمة وأوعى 
والمصري  والملح  والعيش 

الشيطان وفيلم  أنت والمرأة  أفندي وأحبك 
حالوة، وفاطمة وماريكا وراشيل وعفريتة 
العيد. وفي عام  وليلة  البهلوان  هانم وشارع 
1950 عملت في أفالم جوز األربعة وبلدي 
وفيلم عيني  الشوك  وفلفل وطريق  وخفة 
أربعة  بترف. وفي عام 1951 مثلت في 

التليفون  الماضي وسماعة  أنا  أفالم وهم 
إمرأة  وفيلم  قصة  ونهاية 
نار. وفي عام 1952  من 
لوال صدقي  الفنانة  شاركت 
في تسعة أفالم وهم األستاذة 
فاطمة وفي هذا الفيلم تفوقت 
الشر  دور  في  نفسها  على 
الفيلم  الذي جسدته في هذا 

المنزل رقم 13 وشاركت  فيلم  في  وأيضاً 
والنمر  لحد  تقولش  ما  أفالم  في  أيضاً 
والمنتصر وفيلم مصري في لبنان والسما وال 
الحب. وفي عام 1953  يا حالوة  تنام وفيلم 
أفالم وهم  شاركت لوال صدقي في سبعة 
القاتل وفيلم أرض  المستهترة والشك  وفاء 

الشريف ومؤامرة وفيلم  األبطال واللص 
حرام عليك. وفي عام 1954 فيلم واحد هو 
فيلمي  الصحراء. وفي عام 1955  شيطان 
البنات. وفي  النساء وفيلم مدرسة  مملكة 
عام 1956 فيلم أول غرام وفي عام 1959 
إنتاجها. وفي  فيلم عريس مراتي وهو من 
فيلم ثالث وريثات  في  عام 1960 شاركت 
فيلم  بإنتاج وبطولة  قامت  وفي عام 1961 
والشيطان. وفي عام 1964 شاركت  إمرأة 
مشترك  إيطالي  مصري  فيلم  بطولة  في 
فيلم  وأيضاً  الشيخ(  ابن  كريم  )فيلم  وهو 

 ... أمريكي  إنتاج  اإلنقاذ( وهو  )نسور 
بدأت  لوال صدقي  أن  يتضح  ومن هنا 
تمثل  كانت  حيث  بقوة  الفنية  حياتها 
السنة  في  أفالم  تسعة  إلي  سبعة  من 
وتنوعت نوعية هذه األفالم منها أدوار 
شريرة ومنها ادواركوميدية . لقد كانت 
لوال صدقي صادقة في أداء الدورالذي 
تقوم به . لقد عملت لوال صدقي حوالي 
في العمل الفني،   وقدمت  ثالثين عاماً 
األداء.  كل ما عندها من تقمص في 
وعندما أحست أن الطلب عليها قد بدأ يتراجع 
تركت الساحة الفنية وسافرت إلى الخارج .. 
لقد كانت لوال صدقي فريدة  القارئ  عزيزي 
فيه  أحداً  ينافسها  ولم  تؤديه  الذي  الدور  في 
لقد كانت للفنانة لوال صدقي صداقات عديدة 
فاتن حمامة وفريد  الفني ومنهم:  الوسط  من 
المليجي وإسماعيل يس  األطرش ومحمود 
وشادية وسامية جمال .   .. أيتها الفنانة لوال 
صدقي لقد أستطعتي أن توجدي لِك مكاناً في 
شارع الفن فكلنا نتذكرك ولن ننساكي أبداً.  

لوال صدقي 

شريين عبد الوهاب تفاجئ مجهورها وتركع 
على املسرح

مواقع  أحد  عبر  نُشرت   
للفنانة  التواصل اإلجتماعي صورة 
المصريةشيرين عبد الوهاب، تبدو فيها 
على األرض، وذلك خالل إحيائها حفال 
المؤتمراتفيباريس. وقد  فيقصر  غنائيا 
الصورة  الروايات حول هذه  تعددت 
فمنهم من علّق بأن شيرين سقطت على 
أن متابعي شيرين  المسرح في حين 
ألتقطت لشيرين  أكدوا أن الصورة 
وأثناء  تأديتها ألغنية »مشاعر«  خالل 
أن  يذكر  المسرح.  جلوسها على ارض 
إلى جانب  الحفل  شيرين شاركت في 
الحالني، وقد  اللبنانيعاصي  الفنان 
المصمم  توقيع  بفستان من  متألقة  بدت 
الجسمي، وتولى مهمة  الكويتييوسف 
الستايليست الخاص بشيرين الستايليست 

اللبنانيسيدريك حداد.

أمحد بدير يكشف سبب إعتذاره عن »الطوفان«

عال غامن تعتذر عن اجلزء الثاني من مسلسل 
»طعم احلياة«

إستكمال تصوير  بديرعن  أحمد  المصري  الممثل  إعتذر     
دوره في مسلسل الطوفان، بسبب توقف التصوير لمدة إستمرت 

الكثر من شهرين، وهو ما جعله يرتبط بعمل درامي آخر.
وقال أحمد بدير إنه قام بتصوير مشهدين فقط في العمل، وهو 
قاموا  أزمة، حيث  في  العمل  إعتذاره ال يضع صناع  ما جعل 

باإلستعانة بممثل آخر ليحل بدياًل عنه.

المسلسل بطولة ماجد المصري،فتحي عبد  يُذكر أن 
أيتن عامر،عبير  الوهاب،أحمد زاهر، وفاء عامر،روجينا، 
بدر، سيد رجب، محمد عادل،  صبري، رامي وحيد، نجالء 
الديك، سيناريو  لبشير  فهمي، عن قصة  إيهاب  دينا،  الراقصة 
وحوار محمد رجاء، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد 

العزيز، وإخراج خيري بشارة.

الثاني من  الجزء  المشاركة في  الممثلة عال غانم عن  اعتذرت    
مسلسل »طعم الحياة« مع الفنان سامو زينو المقرر بدء تصويره 

خالل الفترة المقبلة، حيث حدث خالف بين عال والجهة المنتجة 
للعمل حول بعض التفاصيل جعلها تنسحب من الجزء الثاني 

الذي عرض قبل شهر  بعدما شاركت في األول  للعمل 
رمضان الماضي.

وبدأ المخرج عبد العزيز حشاد والمنتج ممدوح شاهين 
في البحث عن بطلة اخرى لتقديم الجزء الثاني من 
األيام  إلى جانب سامو زين، وخالل  الحياة«  »طعم 

االستقرار عليها واالعالن عن  المقبلة سيتم  القلية 
اسمها قبل بدء التصوير، مع االستقرار على باقى 

الفنانين المشاركين فى الحلقات الجديدة السيما 
الحلقات وآخرين  ثابتين في  فنانين  أن هناك 

يظهرون كضيوف شرف.
الحياة«،  يشارك في  مسلسل »طعم 

بطولته ريم البارودي، وأحمد ماهر، وخالد 
أبو عوف، ودنيا  سليم، ونهال عنبر، وعزت 

الدين،  المصري، وساندي علي، وحسناء سيف 
الجندي، وإحسان ترك، وياسر علي  وحسام 
ماهر، وعبير منير، محمد رمزي، ومحمد 

ريحان، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عبد 
العزيز حشاد.

الموضوع :
حمزة أبو العز ) أحمد السقا ( رائد شرطة باألمن المركزي يشترك مع زمالئه )في 
سيناء ( في محاولة القبض على تاجر المخدرات البدوي سالم المسلمي ) أحمد عز ( . 
تنجح الشرطة للقبض على بعضهم وقتل 4 من أنصار سالم . يعود حمزة مسرعاً من 
سيناء للقاهرة لحضور زفاف شقيقه األصغر الضابط ) أحمد السعدني( على نجالء 
) ياسمين ( في حضور زوجة حمزة ) حنان ترك ( ووالدته ) نهال عنبر ( . يسافر 
سالم مع زراعه األيمن أبو فياض ) صالح عبد هللا ( إلي لبنان لألتفاق على شراء 
20 طن مخدرات . يرى سالم نانسي ) كنده علوش ( ويطلبها للزواج من شقيقها 
بمساعدة أبو فياض . يتورط سليمان المسلمي ) محمد فراج  شقيق سالم وصديقته 

شادية ) زينة ( في الهروب من الشرطة ألحتياز حشيش بسيارته ويضطر إطالق 
الرصاص فيقتل الضابط يحيي ) شقيق حمزة ( مما يدفع حمزة لتحويله إلي قسم 

مكافحة المخدرات لألنتقام .
التحليل والنقد : قصة وائل عبد هللا .

 - أنني اقدم لك هقد هذا الفيلم وذلك اوال : يعجبني إخراج ساندرا التي سبق أن نقدت 
واستمتعت بأفالمها : مالكي اإلسكندرية – بدل فاقد – مسجون ترانزيت. ودائما مع 
البطل أحمد عز الذي يثقل دائما الدور باخالصه وبخبرته. ثانيا : فيلم المصلحة إلي 
جانب الثنائي » ساندرا وعز«، يضاف إليهما النجم » أحمد السقا« الذي أحترمه 
لتمثيله الواعي بأعماق كل شخصية وتجسيدها بطبيعية على الشاشة وال غرابة في 

ذلك فهو خريج ) الفنون المسرحية (.
- هذه عناصر جيدة لنجاح أي فيلم لو ) أقول لو ( توفر لديها السيناريو المناسب القائم 

على أساس البناء الدرامي وهنا ما قدمه لنا » وائل عبد هللا« في المصلحة .
الشخصية الدرامية : 

حمزة : رائد شرطة ناجح ، قوي اإلرادة ، ذات قوام متماسك، صلب ، يسير بالمعارك 
إلي نهايتها – متزوج من » حنان« سيدة فاضلة . يحب شقيقه وأمه ، عالقاته طيبة 

في العمل مع رئيسه وزمالئه .

سالم : مجرم محترف ، واثق من نفسه ال يقبل الضعف أو الخوف ،  يتخلص من 
الخونة مثل » طلعت » بإلقاءه في النيل، وعواد يتركه لألسد عن طريق ابو فياض 
. حكيم بانفاقه على اسر ضحاياه ) شهداء كما يدعي ( ال يبخل بالمال طوال حياتهم 
فيأمن غدرهم . أحب وتزوج نانسي فأمرها بالطاعة . ال يخشى الشرطة أو شيخ 

القبيلة .
- نشأ )الصراع( بين الشخصيتين المتناقضتين لنيل كل واحدة من األخرى و)األزمة( 
: أن حمزة ال يستطيع اثبات مخدرات في حيازة سالم . لكنه وصل إلي )الذروة( عندما 
قتل » سليمان« شقيق سالم ، الضابط » يحيي« شقيقه األصغر وهروبه من حبل 
المشنقة بمساعدة سالم .) فتحول( حمزة إلي إنسان جريح يريد الثأر )فقرر( األنتقام .
- كشف الكاتب ان ) المصلحة ( ليست فقط في بضاعة المخدرات بل أيضا بين 
األشخاص مثل : طاعة رجال سالم لمصلحة أهلهم بعد موتهم – موافقة التاجر اللبناني 
بزواج سالم من شقيقته نانسي – طموح شادية بزواجها من سالم الثري رغم عالقتها 

بسليمان شقيقه .
- أظهر السيناريو التنظيم والتخطيط الدقيق سواء من جانب الشرطة أو من جانب 
سالم وأعوانه خاصة أن سالم متعلم )يمضي ال يبصم ( . هذا التخطيط يحسب للفيلم 

المصري .
- أن اللهجة البدوية لم تكن لها أهمية في اتقانها من جانب الممثلين ألن قوة األحداث 

جذبت انتباه المشاهد عن التحقق من سالمتها .
)قفشات في الحوار(  » سالم يتحدث في التليفون ، الزم الداخلية تقف عند حدها أنا 
عايزها مجزرة ) سخرية المفارقة بين المجرم والشرطة (  » رئيس المخدرات« 
بلبنان : أنا بكيف كل العالم العربي . مشهد خالد صالح لنانسي تقول : أنا جوزي 

بيهملني – أنت حد يهملك .
» أبو فياض« لحمزة : نوم الضابط عبادة . المراد ) أن ينام عن مهربي المخدرات ( 
فقط :  لم يهتم الكاتب بأدوار النساء فهي  تعتبر سطحية وعلى الهامش – حنان – 
نانسي – شادية والدة حمزة . كنت أود أن يعمق السيناريو دور حنان مع زوجها حمزة 
وإعطائها مساحة أكبر للوقوف بجانبه في محنته خاصة بعد مقتل شقيقه يحيي وتحوله 
إلي إنسان ثائر ملئ بالمرارة واألنتقام بدالً من شعورها دائما باألهمال منه  - عزيزي 

القارئ سوف أتركك لترى النهاية بنفسك حتى تستمتع بأكتشافها.
اإلخراج : »ساندرا نشأت«

هذه المخرجة وضعت بصمة بارزة في السينما المصرية المعاصرة . وهي جديرة 
باألحترام إلتقان عملها وحرصها ألختيار النص الجيد للسينما والعمل على إخراجه 
بحرفية مدروسة وقد وفقت في إختيارالممثلين لألدوار ونجحت في جمع أحمد السقا 
مع أحمد عز ألول مرة في نص جيد وائل عبد هللا فكانت مباراة في التمثيل بين األثنين 
، والنتيجة لصالح الجمهور )طبعا ( صالح عبد هللا متألق . »حنان ترك »أمكانياتها 
أكبر من هذا الدور ومع ذلك أهال بعودتها . »خالد صالح » خفيف الظل – ) زينة – 

كنده علوش – أحمد السعدني – محمد فراج – نهال عنبر ( ال بأس بهم .
)اإلنتاج(: »هشام محمود« : كان اإلنتاج كبيراً مثل : الهليكوبتر التي تتفقد المنطقة 
.الحرائق الكبيرة بين أنصار سالم والشرطة – جنازة » يحيي« العسكرية بطريقة 
ضخمة ومشرفة. فيال الفخمة لسالم في الصحراء والحيوانات ) نمر سالم واألسد 

لعواد ( الخ.. 
)التصوير(: عملت ساندرا جاهدة في ديكوباج اللقطات مع مدير التصوير »إيهاب 
محمد علي« سواء اللقطات المكبرة للممثلين ) السقا وعز ( أو تصوير الهليوكوبتر 
من عدة زوايا مختلفة.  لقطة متوسطة لألسد من وجهة نظر عواد يهجم عليه  ثم ) 
لقطة plongé ( الكاميرا من أعلي دليل  لنهاية عواد.  تصوير تهريب المخدرات 

بالليل في الصحراء .
تصوير خارجي  : لم تنسى ساندرا أن تضع صوت) فيروز الحالم ألغنيتها أنا 
وحبيبي وحبيبي أنا( وذلك عند وصول سالم وأبو فياض الي لبنان – والمناظر 

الجميلة في شرم .
)الديكور( : » لمحمد مراد« أبرز فيال سالم الضخمة في الصحراء والثراء الفاحش 
مقابل شقة حمزة المتوسطة نوعا ما – كذلك وضع صورة الرئيس السابق مبارك في 

مكتب الشرطة واألحداث تمت 2010 
- وال ننسى )مونتاج( »أحمد حافظ« وريتمه السريع المناسب )مع توجيهات ساندرا(  
حتى أننا نشعر بتوالي األحداث ونموها وتطورها حتى نصل للنهاية دون رتابة أو 

ملل .
)ساندرا( : كل هذا كان ورائه مخرجة واعية للمسئولية التي تحملها وأخرجت فيلما 
به  حركة في األحداث،  منظمة سواء من جانب الخير للقبض على المجرمين ومن 
جانب الشر للهروب من الشرطة فقدمت لنا فيلماً راقياً يحترم المشاهد . فتحية مني 

لك يا » ساندرا«.



ريتز يعتذر بعد وصفه ماكينا بـ”باربي املناخ” 

 قّدم عضو مجلس العموم الكندي "جيري ريتز" االعتذار بعد وصفه وزيرة 
البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة الفدرالية "كاثرين ماكينا" بـ"باربي 

المناخ" في إشارة إلى دمية األزياء الشقراء "باربي"..
وقّدم "ريتز"، الذي ينتمي لحزب المحافظين، اعتذاره مساء يوم الثالثاء 19 
سبتمبر الجاري  في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل بعد  مرور وقت 
قصير على نشره التعليق المذكور في تغريدة على الموقع نفسه وعقب رد 
من الوزيرة الليبرالية سألته فيه ما إذا كان يستخدم هذا "التعبير التمييزي 

على أساس الجنس" للتحدث عن ابنته أو والدته أو شقيقته.
وأن  السياسة"  في  النساء  من  "لمزيد  حاجة  هناك  أن  "ماكينا"  وأضافت 

"التعليقات التمييزية على أساس الجنس" لن تتغلّب على عزيمة النساء. 
وانتقدت زميالت لريتز في مجلس العموم ينتمين مثله إلى حزب المحافظين، 
من بينهن "ميشيل ريمبل" و"سيلفي بوشيه"، كالمه عن الوزيرة "ماكينا".
ولم يكن "ريتز" أول من شبّه الوزيرة ماكينا بالدمية "باربي". فقد سعى 
موقع "ذي ريبيل" اليميني المتشدد إللصاق لقب "باربي المناخ" بوزيرة 

البيئة الشقراء منذ العام الفائت.
ويمثل "ريتز" إحدى دوائر مقاطعة ساسكاتشيوان في مجلس العموم وكان 
وزيراً للزراعة في أوتاوا منذ عام 2007 ولغاية عام 2015 في حكومات 

زعيم حزب المحافظين السابق ستيفن هاربر. 

أونتاريو: املزيد من التشدد يف قوانني السري 
 أعلن وزير النقل في مقاطعة أونتاريو 
"ستيفن ديل لوكا" فرض عقوبات أكثر 

الخطرة  السيارات  قيادة  قساوة على 
واإلهمال خالل القيادة.

وتعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون 
بهذا الخصوص في الخريف المقبل. كما 
يعتزم وزير النقل إنشاء مخالفة أخرى 
بشأن القيادة غير الحذرة التي تتسبب 
بالموت أو باإلصابة بجروح جسدية.
فرض  الجديدة  العقوبات  وتشمل 
ألف  خمسين  إلى  تصل  غرامات 

لفترة  القيادة  دوالر وسحب رخصة 
تصل إلى خمس سنوات والسجن لمدة 

تصل إلى سنتين.
حماية  واجبنا  من   " الوزير:  وقال 

المواطنين بصورة أفضل". 
كما أعلن وزير النقل عقوبات أكثر 
تشددا للقيادة المهملة من مثل استعمال 
الخلوي خالل القيادة، تصل إلى ثالثة 
الغرامات  قيمة  أن  آالف دوالر كما 
بحق السائقين الذين ال يحترمون حقوق 
المشاة ستتضاعف لتبلغ ألف دوالر.

إبرام اتفاق تبادل حر “تقدمي” مع الصني يشكل “حتدياً” برأي ترودو

 رأى يوم الثالثاء 19 سبتمبر الجاري رئيس الحكومة 
الكندية جوستان ترودو أن التفاوض مع الصين للتوصل 
إلى اتفاق تبادل حر "تقدمي" يشكل "تحدياً". وعزا ترودو 
األمر إلى ما يعتبره عدم امتالك الصين سجاًل المعاً في 

مجال البيئة وحقوق العمل.
"نعم، نعمل حالياً على اتفاق تبادل حر مع الصين، لكننا 

أيضاً،  تقدمياً  االتفاق  يكون  أن  ننتظر 
العمل  بقوانين  متصلة  مطالب  ولدينا 
وبالبيئة"، قال رئيس الحكومة الكندية.
هذه  دفع  أن  مدركون  الناس  "طبعاً 
دوماً  يكن  لم  بلد  مع  ُقدماً  المواضيع 
على قدر التوقعات المتصلة بها يشكل 
تحدياً"، أضاف ترودو في مؤتمر صحفي 

في أوتاوا.
الليبرالية  أن حكومته  أكد  ترودو  لكن 
مصممة على "دفع هذه المواضيع ُقدماً" 
أجل  تبادل حر "من  اتفاق  إبرام  بغية 
تحسين الشروط سواء في كندا أو في 

الصين". 
االقتصادي  "االتفاق  ترودو  واعتبر 
والتجاري الشامل" )CETA( الذي وقعته كندا واالتحاد 
األوروبي في 30 تشرين األول )أكتوبر( 2016 مثااًل يُحتذى 
به من أجل التوصل التفاق تبادل حر مع الصين. ويدخل 
االتفاق المذكور حيز التنفيذ بشكل مؤقت يوم الخميس 21 
سبتمبر الجاري أي بعد يومين ، ويقضي على %98 من 

الرسوم الجمركية بين كندا واالتحاد األوروبي. 

اوتاوا: احلكومة ماضية يف خّطة االصالح الضرييب

على  عازمة  حكومته  أّن  ترودو  جوستان  الكنديّة  الحكومة  رئيس  أّكد    
المضّي في خّطة االصالح الضريبي رغم وجود العديد من المؤّشرات حول 

نمّو االقتصاد في البالد.
وكان العجز في الموازنة قد بلغ 17،8 مليار دوالر حسبما ورد في التقرير 
السنوي لوزارة المال، أي أقّل بخمسة مليارات دوالر عن العجز المتوّقع ب 

23 مليار دوالر.
وأّكد ترودو على خّطة حكومته لدعم االقتصاد دون أن تستهدف الطبقة الوسطى.
»في وقت نواصل فيه هذا االصالح، نريد التأّكد أّن الكنديّين يفهمون جيّدا 
أنّه ال يستهدف الطبقة الوسطى، وأنّنا هنا لنساعد الطبقة الوسطى بما في ذلك 
المؤّسسات الصغيرة والمزارعون وسواهم قال رئيس الحكومة خالل مؤتمر 

صحفي عقده في اوتاوا«.
وأضاف ترودو بأّن الحكومة تستمع وتفّكر وتصغي إلى اقتراحات الكنديّين 

واهتماماتهم.

 تم االحد الماضي بداية خدمة مسيحية من 
إجل خدمة جميع الجاليات العربية من جميع 
الطوائف بمدينه الفال ، بحضور عدد من خدام 
الرب بمدينة مونتريال وآوتاوا وحضور االستاذ 

فريد زمكحل رئيس مجلس إدارة جريدة الرساله. 
وستضمن هذه الخدمه في الفترة المقبله برامج 
تعليمية مسيحيه لكل اإلعمار وبرامج خاصه 
لألطفال والشباب من جميع الطوائف المسيحية، 

والفرنسية  العربيه  اللغه  تعليم  الي  باالضافة 
واإلنجليزية وجميع هذة الخدمات بالمجان . 

لالستعالم عن جميع البرامج يرجي االتصال 
بالقس / هشام مرجان 5288 990 438

مونرتيال: إلغاء سباق املاراتون بسبب احلّر
  قّررت مدينة مونتريال الغاء سباق 
الماراثون الذي كان مقّررا اجراؤه 
يوم األحد المقبل بسبب الحّر الشديد.
بعد  قرارهم  المنّظمون  واتّخذ 
مشاورات أجروها مع مع المسؤولين 
الطبيّين وشركاء المدينة، وذلك بعد 
تصل  أن  البيئة  وزارة  توّقعت  أو 
الحرارة إلى 28 درجة مئويّة، في 
حين أشارت محّطة ميتيوميديا ألحوال 
الطقس أن يرتفع الشعور بالحّر إلى 
39  درجة مئويّة بسبب شّدة الرطوبة.
وتّم إلغاء سباق الماراثون الطويل 
الذي يمتّد على مسافة 42,2 كيلومترا 
واالبقاء على سباق نصف الماراثون 
الذي تبلغ مسافته 21،1 كيلومترا.

ونصف  للماراثون  العام  المدير  ماالفارينا  لويس  وأّكد 
الماراثون حرص المنّظمين على سالمة المشاركين رغم 

مشاعر الخيبة التي تسبّب بها الغاء السباق.
وتمثّل الرطوبة القويّة عامل خطر للمشاركين في الماراثون 
حسب قول ماالفارينا الذي يشير إلى أّن المتسابقين يتعّرقون 
قبل اطالق السباق ما يرفع من خطر االصابة بضربة شمس.

لألسبوع   ارجائه  احتمال  الماراثون  عام  مدير  واستبعد 
وأّن  سنة  يستغرق  للسباق  التحضير  أّن  موضحا  المقبل 
الشّق اللوجسيستي التنسيق مع األحياء التي يجري فيها 
ومع بلديّة مونتريال وخدمات الدعم فضال عن مشاركة 

2000 متطّوع.
وبإمكان من يشاء أن يشارك في سباق نصف الماراثون أو 

أن يستعيد مبلغ المال الذي دفعه لقاء مشاركته.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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احلـــق....

 ال يهم ما تؤمن به ما دمت مخلص مقولته 
من  كثيرون  فلسفه  وهذه   ، كثيرا   نسمعها 
الناس في أيامنا اآلن ، اذا كان هذا الشيء 
صحيح فلماذا ال يطبق علي كل أمور الحياة، 
الممرضة  فقط،  الدينية  الناحية  وليست 
وهي  للمريض  بالخطأ  الدواء  أعطت  التي 
بالخطأ  ابنته  قتل  الذي  واألب   ، مخلصة 
عندما سمع صوت في الظالم شكا منه انها 

سارق عندما سمعها تتحرك في الظالم.
ان االمر يتطلب منا اكثر من مجرد أخالص 

لكي نجعل كل شي حقيقيا . 
عواقب  عنها  ينتج  دائما  كذبة  في  فالثقة 
وخيمة ، واإليمان بالحق ال يمكن ان يكون 
في غير موضعه ، فالشخص البد ان يؤسس 

الخرافات  علي  وليس  الحق  علي  حياته 
حياة  نحيا  ان  المستحيل  فمن   ، واألكاذيب 
حقيقية اذا صدقنا األكاذيب ، فالشخص الذي 
يريد ان يذهب لتورنتو البد ان يسلك طريق 
أوتاوا فإذا أخذ طريق كيبيك سيتي لن يصل 

حتي ولو كان مخلصا.
لقد حزرنا المسيح يسوع ربنا من الصراع 
والبغضة  والمحبة   ، والظلمة  النور  بين 
وحزرنا من الصراع بين الحق والضالل ، 
برسالة البشير يوحنا األولي يشرح الرسول 
يوحنا العواقب المأساوية لالبتعاد عن الحق 
ويستخدم تعبرين  ) الساعه األخيرة ( ) ضد 

المسيح ( 
الساعه األخيرة  

وأشرقت  بداء  قد  جديد  عصر  بان  يذكرنا 
شمس جديدة علي العالم ، الظلمة قد مضت 
موت  ومنذ   ، يضئ  االن  الحقيقي  والنور 
جديد  امر  يعمل  وهللا  وقيامته  يسوع  الرب 

في هذا العالم . 
الطريق  األب  هللا  هيأ  القديم  العهد  وخالل 
علي  وعمله  المسيح  يسوع  الرب  لمجي 
هو  الحين  ذلك  منذ  التاريخ  وكل  الصليب 
مجرد إعداد للنهاية حتي يجئ المسيح ويأخذ 

كنيسته . 
وال يوجد شي اخر اكثر من ذلك يجب ان 

يعمله هللا لخالص الخطأة 
يتبع.......

افتتاح خدمة مسيحية من أجل مجيع اجلاليات
بقلم: خادم الرب/ هشام مرجان

 الشاّبة السورّية ميشلني يوسف: الدمية “شام” حتمل 
رسالة حّب وسالم

األطفال  صور  آلمتها   
في  الالجئين  السوريّين 
المخيّمات، وقصصهم المحزنة 
التي تتناقلها وسائل االعالم.

وأحبّت الشابّة السوريّة ميشلين 
يوسف أن تساعد قدر إمكانيّاتها 

في التخفيف من معاناتهم.
ويالت  عاشت  التي  فالشابّة 
في سوريا، وصلت  الحرب 
مع عائلتها قبل نحو سنة إلى 
كندا، وأقامت العائلة في مدينة 
حصلت  حيث  "شربروك" 
ميشلين على وظيفة في أحد 

المصارف.
وكان الوطن دوما في البال، 
ألّن الوطن كما تقول، "قطعة 

من القلب". 
وكانت دوما تفّكر في طريقة 
للمساعدة بطريقة أو بأخرى.

ولمعت الفكرة في بالها عندما 
شاهدت صور الكثير من األطفال النازحين وفي يدهم دمية، ممّزقة ومشّوهة 

أحيانا كثيرة.
وقّررت ميشلين يوسف ابتكار دمية أطلقت عليها اسم "شام" وابتكرت رفيقة 

لها أسمتها ياسمين، وفي نيّتها توزيع 300 دمية على األطفال.
وتأمل الشابّة ميشلين يوسف في ان تعيد هذه الدمية التي تحمل رسالة محبّة 
وسالم، البسمة إلى وجوه األطفال السوريّين واألطفال الذين يعانون ويالت 

الحرب باالجمال.

تباينات كيبيكية من 
التطورات يف كاتالونيا 

 تباينت مواقف الساسة الكيبيكيين 
كاتالونيا  إقليم  في  التطورات  من 
في شمال شرق إسبانيا حيث قامت 
السلطات اإلسبانية يوم األربعاء 20 
سبتمبر الجاري  بتوقيف 14 من كبار 
في  االستقاللية  الحكومة  مسؤولي 
اإلقليم وبأكثر من 40 عملية مداهمة 
ومصادرة 9,8 ماليين ورقة اقتراع 
االستفتاء  موعد  من  يوماً   11 قبل 
استقالله  حول  اإلقليم  في  الشعبي 

عن إسبانيا.
وطالب زعيُم الحزب الكيبيكي "جان 
الحكومة  رئيَس  ليزيه"  فرانسوا 
الليبرالية في كيبيك "فيليب كويار" 
ووزيرتَه للعالقات الدولية "كريستين 
سان بيار" بأن ينددا، أسوة بحزبه، 
باإلجراءات التي اتخذتها السلطات 
اإلسبانية بحق الحكومة االستقاللية 

في إقليم كاتالونيا.
الكيبيكي الستقالل  الحزب  ويدعو 
مقاطعة كيبيك عن االتحادية الكندية 
في  الرسمية  المعارضة  ويشكل 
النواب(  )مجلس  الوطنية  الجمعية 
Pro�  للحالية في كيبيك، المقاطعة
الكندية     vinve du Québec
الناطقة  الغالبية  ذات  الوحيدة 

بالفرنسية. 
"ال نطلب من السيد كويار والسيدة 
كاتالوينا،  استقالل  دعم  بيار  سان 
فهذا ليس من شأنهما"، قال "ليزيه" 
في  اليوم  ذلك  صحفي  مؤتمر  في 
مدينة كيبيك، مضيفاً أنه يطلب منهما 
"الوقوف إلى جانب الديمقراطية وضد 
عنف الدولة الذي يعيق الديمقراطية، 

فهذا أضعف اإليمان".
"رفض الحكومة اإلسبانية السماح 
بإجراء  الكاتالونيين  للديمقراطيين 
أمر  هو  مستقبلهم  حول  استشارة 

غير مقبول"، رأى "ليزيه".
كما دعت عضوة الجمعية الوطنية 
عن حزب التضامن الكيبيكي والناطقة 
المشاركة باسم هذا الحزب اليساري 
ماّسيه"،  "مانون  االستقاللي، 
الحكومة الكيبيكية للتنديد بما قامت 
بها السلطات اإلسبانية، مشيرًة إلى 
أن "حق الشعوب في تقرير مصيرها 
حق أساسي ُمعترف به على الصعيد 

الدولي".
من جهتها قالت "سان بيار" في تعليق 
مقتضب "لن نتدخل في مسيرة تجري 
في بلد آخر"، وأضافت بعد الظهر لدى 
خروجها من اجتماع لنواب حزبها 
االستقالليين  توقيف  أن  ووزرائه 
أفضل  ربما  يكن  "لم  الكاتالونيين 

شيء يمكن القيام به".

االنتخابات البلدية يف مقاطعة كيبيك: التشبث 
بالسلطة…خلدمة املواطنني !؟

في  البلدية  االنتخابات  تجري   
مقاطعة كيبيك ، حيث يوجد حوالي 
ألف ومئة مجلس بلدي في الخامس 
من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. 
وأكبر بلديتين بدون شك هما بلديتا 
مونتريال ومدينة كيبيك العاصمة
بادر  حتى  الحملة  بدأت  أن  وما 
 ، "ريجيس البوم"  كيبيك  عمدة 
ليس فقط إلعالن ترشحه لها ، إنما 
أيضا إلعالن ترشحه لالنتخابات 
 ،2021 التي ستليها عام  البلدية 
مسألة  تنظيم  من  التمكن  بهدف 
النقل المشترك، كما قال . وأكد 
البوم أنه " إن لم يتم تنظيم قطاع 
النقل، َفَستروني مرشحا عام 2021 
بدون أدنى شك" وأضاف:" حتى 

أن  الممكن  فمن  ذلك،  تحقق  لو 
تروني مرشحا أيضاً". 

حفيظة  اإلعالن  هذا  وأثار 
المعارضة ما دفع زعيمتها "آن 
غيريت" إلى المطالبة بَسن قانون 
ألكثر  الترشح  من  العمدة  يمنع 
ليس   " وأضافت:  واليتين  من 
ثمة رجل واحد قادر على شغل 
منصب رئيس بلدية كيبيك ، وقد 

آن األوان للتغيير".
المرشح لرئاسة  من جهته أعلن 
البلدية "جان فرنسوا غوسالن" 
أنه " بعد ثماني أو عشر سنوات ال 
يعود هم العمدة الدفاع عن المواطن 
وهذا ما يحصل حاليا مع البوم 

وأنا ال أريد التمثـل به.

56 ألف مادة إباحية حبوزة أستاذ سابق

أحد  في  السابق  األستاذ   حاول 
معاهد كيبيك العالية نيكوال بودرو 
االنتحار خالل مثوله أمام القاضي 
أن  بعد  كيبيك  مدينة  محكمة  في 
أصدر القاضي الحكم بسجنه لمدة 

ستة أشهر.
وكان بودرو، البالغ من العمر اثنين 
أربعة  مع  أوقف  عاما،  وأربعين 
خالل   2013 عام  آخرين  رجال 
حملة مداهمات واسعة نفذتها شرطة 
المدينة ووجدت داخل منزله ستة 
تتعلق  إباحية  ألف مادة  وخمسين 

باألطفال. وفي العودة إلى محاولته 
االنتحار، أفاد شهود عيان بأنه جرع 
حبات دواء كانت في حوزته، وسقط 
على األرض حيث بقي فترة طويلة 
قبل وصول سيارة اإلسعاف التي 
نقلته إلى إحدى المستشفيات، علما 
أن شرطيين سارعا إلى مساعدته .
وكان محامي الدفاع اقترح السجن 
لمدة شهر ونصف خالل عطالت 
نهاية األسبوع في حين طالب االدعاء 
العام بسجنه لمدة تتراوح بين ثمانية 

عشر شهرا وعشرين شهرا.

 مدينة كيبيك: 56 
ألف مادة إباحية حبوزة 

أستاذ سابق
حاول األستاذ السابق في أحد معاهد 
كيبيك العالية "نيكوال بودرو" االنتحار 
خالل مثوله أمام القاضي في محكمة 
مدينة كيبيك بعد أن أصدر القاضي 

الحكم بسجنه لمدة ستة أشهر.
وكان بودرو، البالغ من العمر اثنين 
أربعة  مع  أوقف  عاما،  وأربعين 
رجال آخرين عام 2013 خالل حملة 
مداهمات واسعة نفذتها شرطة المدينة 
ووجدت داخل منزله ستة وخمسين 

ألف مادة إباحية تتعلق باألطفال.
وفي العودة إلى محاولته االنتحار، 
حبات  جرع  بأنه  عيان  شهود  أفاد 
دواء كانت في حوزته، وسقط على 
األرض حيث بقي فترة طويلة قبل 
وصول سيارة اإلسعاف التي نقلته إلى 
إحدى المستشفيات، علما أن شرطيين 

سارعا إلى مساعدته . 
السجن  اقترح  الدفاع  وكان محامي 
لمدة شهر ونصف خالل عطالت نهاية 
األسبوع في حين طالب االدعاء العام 
بسجنه لمدة تتراوح بين ثمانية عشر 

شهرا وعشرين شهرا. 

“سينغ” يعترب كالم “ويليت” عنه بسبب ارتدائه العمامة بعيداً عن الواقع 
 قال جاغميت سينغ، أحد المتسابقين 
األربعة على زعامة الحزب الديمقراطي 
الجديد، إن كالم زعيمة الكتلة الكيبيكية 

مارتين ويليت عنه ال يعكس الواقع.
وكانت زعيمة الكتلة المنادية باستقالل 
مقاطعة كيبيك عن االتحادية الكندية قد 
نددت عشية ذلك اليوم بـ"تصاعد اليسار 
الديني" في البالد، منتقدًة سينغ، الذي 
اعتماره  بسبب  السيخ،  لطائفة  ينتمي 

دوماً عمامة.
"يقول: "أنا، لي قيم تقدمية"، لكن في 
النهاية ما يبرزه هي قيمه الدينية"، قالت 
يتضح  "ما  سينغ، مضيفًة  ويليت عن 

أن هناك  يبدو  الديني،  اليمين  بعد رؤيتنا  أنه  لنا هنا هو 
تصاعداً لليسار الديني". 

وارتداء سينغ البالغ من العمر 38 عاماً العمامة السيخية 
تسبب بانزعاج لدى بعض أعضاء حزبه اليساري التوجه 
في كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغاببية الناطقة 

بالفرنسية.
حتى أن بيار نانتيل، أحد نواب الحزب عن مقاطعة كيبيك، 
قال نهاية األسبوع الفائت إن ترشح سينغ لزعامة الحزب 
ال يتوافق مع قناعات الناخبين الكيبيكيين ألنهم ال يقبلون 

زعيماً يضع "رموزاً دينية تفاخرية".
لكن سينغ جدد في اليوم ذاته التأكيد أن الكيبيكيين هم برأيه 
أناس منفتحون على الغير وأنه سيتمكن من أن يثبت لهم 

أنه يشاطرهم قيمهم التقدمية.
وبدأت عشية ذلك اليوم عملية انتخاب زعيم جديد للحزب 
لـ124  لتوماس مولكير، ويحق  الديمقراطي الجديد خلفاً 
ألف عضو في الحزب المشاركة في االنتخابات، وتُعلَن 
األول  تشرين  من  األول  في  منها  األولى  الجولة  نتائج 

)أكتوبر( المقبل. 

الربتا: محلة ضّد التحّيز اجلنسي يف السياسة
 أطلق مجلس مالجئ النساء  الذي يُعنى بالنساء 
ضحايا العنف حملة في البرتا لمواجهة التحيّز الجنسي 
في السياسة. ودعا المجلس  في حملته التي اطلقها في 
مدينة كالغاري إلى خطاب أكثر احتراما للمرأة التي 

تترّشح لالنتخابات البلديّة والمدرسيّة.
ووّجه نداء إلى كاّفة المرّشحين للتعّهد بخطاب يحترم 
المرّشحات االناث وينّدد بالعنف ضّد المرأة في السياسة.

"لألسف، الترهيب القائم على التحيّز الجنسي متواجد 
غالبا في الحياة السياسيّة قالت "جين رايمر" مديرة 

مجلس مالجئ النساء".
ودعت "رايمر" ، وهي المرأة الوحيدة التي شغلت 
منصب رئيسة بلديّة ادمنتون، إلى مساحة سياسيّة آمنة 
بة  يعبّر فيها كّل إنسان عن المشاكل التي تقلقه.  ومرّحِ
ونّددت "غاي وارث" األستاذة في جامعة كالغاري 

بالتعليقات التي تستهدف المرأة في مظهرها وشخصيّتها 
بدل التركيز على برنامجها االنتخابي.

وكان النائب في مجلس العموم الكندي "جيري ريتز" 
قد وصف وزيرة البيئة والتغييرات المناخيّة الكنديّة 
"كاترين ماكينا" ب "باربي المناخ" في إشارة إلى 
على  "ريتز"  نشرها  تغريدة  في  "باربي"،  الدمية 

موقع "تويتر".
ورأت النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد "ساندرا 
جنسين" أّن ثقافة التمييز على أساس الجنس ما زالت 
موجودة، رغم أن النائب "ريتز" سحب تغريدته واعتذر 

من الوزيرة "ماكينا".
مدينتي  في  مرّشحة  امرأة  أيّة  توجد  ال  أنّه  ويذكر 
تجري  التي  البلديّة  لالنتخابات  وكالغاري  ادمنتون 

في السادس عشر من تشرين األّول اكتوبر المقبل.
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الكلمــات املتقاطعة 
افقيا:

-1 رئيس أمريكي اسبق 
صوت   – مصرية  ممثلة   2-

الفرقعة 
-3 سمعة – مرض تنفسي 

-4 كاتبة عربية راحلة – ضعف 
)معكوسة( – فات 

-5 دولة تقع في وسط أوروبا – 
أطعن 

-6 من األوزان – من األحجار 
الكريمة 

حروف   – يجمع   – هرب   7-
متشابهة 

-8 من األوعية الدموية 
-9 ود – عشق 

10 – فج – عملة مصرية قديمة 

رأسيا : 

في   - الرياضية  علوم  من   1-
الجبر- للسؤال عن المكان 

من   – سئم   – الجسم  في   2-
الورود 

-3 محافظة سياحية مصرية 
-4 حروف متشابهة – فقد عقله – إله 
حروف   – )مبعثرة(  هكر   5-

متشابهة 
ورم   – الغائبات  ضمير   6-

صغير في الجسم 
أداة  )معكوسة(–  إحسان   7-

جزم 
-8 بلح – والدة – مستهل  

-9 مدينة هندية – من أجلي 
-10 أحد ثالثي اضواء المسرح 

 

حل الكلمات المتقاطعة

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

جولة إىل شاطئ جيمباران يف بالي 

Les proverbes en français et arabe

- Chat échaudé craint l’eau froide.
 - اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي  

- chacun prêche pour sa paroisse
- كل يغني على لياله 
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   تعتبر مدينة بالي من أكثر مناطق الجذب السياحي 
داخل إندونيسيا وخاصة للسياح من دول الخليج، نظًرا لما 
تتمتع به من مناظر طبيعية ومزارات سياحية تأسر العين. 

جزيرة  تضم 
العديد  باي 
المتاحف  من 
والفنادق الفاخرة 
أما إن كنت من 
عشاق الطبيعة، 
زلت  ما  فهل 
إلى  تتوجه  لم 
؟!  بالي  جزيرة 
جزيرة  تضم 
بالي مجموعة 
غنية من المناظر 
التي  الطبيعية 
في  تتمثل 
شالالتها الشهيرة 
مثل شالل جت 
وكذلك  جت 

شواطئها الخالبة التي تأسر العين والتي توفر مجموعة 
من األنشطة لضيوفها تميزها عن أي شاطئ آخر. وسوف 
نتحدث في هذا المقال عن أحد هذه الشواطئ الخالبة 
التي تستقطب عشاق الرومانسية وهو شاطئ جيمباران.

شاطئ جيمباران
تقع  قرية صيد ومنتجع سياحي  قرية جيمباران هي 
داخل جزيرة بالي في إندونيسيا جنوب مطار نجوراه 
راي الدولي. ويقع على ساحل هذه القرية العديد من 
الفنادق وأماكن السكن الفاخرة مثل فندق انتركونتيننتال 
بالي وفندق فور سيزنس، كما يضم الساحل سلسلة من 
المطاعم وخاصة مطاعم المأكوالت البحرية مثل مطعم 
بوري الذي يترأسه الشيف الشهير كيفن شيركاس. وقد 

شهدت السياحة في جيمباران نمًوا سريعاً.
يعتبر شاطئ جيمباران منطقة جذب سياحي شهيرة 
في جزيرة بالي، حيث يتميز الشاطئ برماله البيضاء 
يوفره عبر  الذي  والمشهد  الصافية  الناعمة ومياهه 
بحر بالي والمحيط الهندي. لذا يوفر شاطئ جيمباران 
مالًذا لكل من يبحث عن الهدوء واالسترخاء. كما يوفر 
الشاطئ األدوات الالزمة لممارسة األلعاب المائية مثل 
الركمجة والتزلج على الماء. ويعتبر هذا الشاطئ وجهة 
كثيًرا من األزواج الجدد لقضاء شهر العسل بعيًدا عن 

ضوضاء وزحمة المدينة. 
كثير من  بنفسك حيث ستجد  اختيارها  يمكنك  التي 
ويتم  لمعالجتها  تزال حية ومستعدة  التي ال  األسماك 
بداًل من  الهند  الحال فوق قشور جوز  طهوها في 
طهوها على الفحم. وهناك العديد من خيارات المطاعم 
والمقاهي في جيمباران التي يمكنك االختيار من بينها 

حسب ما يناسب ذوقك.
يميز شاطئ جيمباران هو غروب  أهم ما  ولعل 

الشمس هناك، فيأتي الزوار إلى جيمباران في فترة ما 
بعد الظهيرة حيث سيكون بإمكانك االستمتاع بجمال 
البحر وهدير  الشاطئ ونسيم  الشمس على  غروب 

بالهدوء  إحساس  لك  التي سيضيف  اللطيف  األمواج 
والرومانسية. يعتبر شاطئ جيمباران فرصة مناسبة 
لتجربة جديدة من نوعها وهي تناول العشاء مع األحباء 
على الشاطئ على ضوء الشموع الذي يصاحبه ضوء 
النجوم المتأللئة في السماء. كما يمكنك رؤية الطائرات 

الخفيفة التي تهبط داخل مطار نجوراه راي.
وينتشر على شاطئ جيمباران العديد من الفنادق الفاخرة 
كافة  السياح من  تستقبل  التي  والفيالت  والمنتجعات 
أنحاء العالم، والتي توفر إطاللة رائعة ومشهد ساحر 
على بحر بالي والمحيط الهندي في ساعات الغروب، 
وتحديًدا قبل الغروب بساعة ليتاح لك رؤية أحد مشاهد 
الغروب األكثر روعة على اإلطالق نظًرا لصفاء المياه 
والرمال البيضاء وانتشار الشموع على امتداد الشاطئ.

األنشطة التي يمكن القيام بها في شاطئ جيمباران
االستلقاء على  – االستمتاع بحمام شمسي من خالل 

الشاطئ في النهار أو التنزه على رمال الشاطئ.
– ركوب القوارب لعمل جولة استكشافية على طول 

ساحل جيمباران.
– ممارسة العديد من الرياضات المائية مثل السباحة 

والتزلج على الماء وركوب األمواج ) الركمجة (.
– يوفر الشاطئ أماكن مخصصة للعب الكرة الشاطئية 

وأماكن غيرها مخصصة لركوب الدراجات.
المطاعم  أحد  داخل  بحرية  تناول وجبة مأكوالت   –

المنتشرة على شاطئ جيمباران.
– التقاط الصور التذكارية مع أجمل المناظر الطبيعية 

الخالبة.
الغروب حيث  – زيارة شاطئ جيمباران في وقت 
تنتشر الشموع لتضيء الشاطئ في مشهد رومانسي 

مع صوت تالطم األمواج.

احتاد الكرة يعلن موعد طرح تذاكر لقاء الكونغو
  صرح ثروت سويلم المدير التنفيذي التحاد 
الكرة أن تذاكر لقاء المنتخب المصري أمام الكونغو 
ضمن تصفيات مونديال 2018 سيتم طرحها أيام 

و2 و3 أكتوبر المقبل.
وأشار سويلم في تصريحات إذاعية أن منافذ التذاكر 
ستكون بإستاد القاهرة، ونادي الصيد ونادي الشمس 
فيما ستكون منافذ البيع باإلسكندرية مسئولية عامر 

حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة.
وتابع المدير التنفيذي للجبالية تصريحاته قائاًل أن 

أسعار التذاكر ستكون 75 جنيه للدرجة الموحدة 
و300 جنيه للدرجة األولى.

ويملك المنتخب المصري فرصة التأهل للمونديال 
رسمياً في حال تحقيقه الفوز على الكونغو في الثامن 
من أكتوبر المقبل وتعثر المنتخب األوغندي أمام 

نظيره الغاني في اليوم السابق للمباراة.
له  قد سبق  المصري  المنتخب  أن  بالذكر  جدير 
التغلب على نظيره الكونغولي خارج ملعبه بنتيجة 

1-2 في الجولة األولى للتصفيات.

البدري: قادرون على التعويض يف تونس

الفني لألهلي أن  المدير  البدري    يرى حسام 
فريقه لم يفقد األمل بعد في التأهل لنصف نهائي 
دوري األبطال اإلفريقي رغم التعادل أمام الترجي 

التونسي 2-2 بلقاء الذهاب ببرج العرب.
وقال البدري في تصريحاته للصحفيين أن نتيجة 
مباراة فريقه أمام الترجي ال تعد معبرة عن األداء 

الذي ظهر به كال الفريقين.

وأضاف المدير الفني لألهلي 
قدرة العبيه  يثق في  أنه 
على التعويض بلقاء اإلياب 
بتونس والخروج بالفوز الذي 

سيؤهلهم للصعود.
البدري ضيقه من  وأبدى 
حكم المباراة قائاًل أنه تجاهل 
جزاء  ركلتي  إحتساب 
واضحتين لفريقه عالوًة على 
بعض القرارات العكسية إال 
أنه سيأمل في ظهور التحكيم 
بشكل أفضل في لقاء اإلياب.
تحميل  البدري  ورفض 
إكرامي مسئولية التعادل بسبب خطئه في الهدف 
الثاني قائاًل أن هناك أخطاء جماعية في صفوف 
الفريقين تسببت في األهداف األربع التي شهدتها 

المباراة.
للفوز في تونس  بالذكر أن األهلي يحتاج  جدير 
من أجل التأهل لنصف النهائي أو التعادل بنتيجة 

برشلونة يرفض ضم العبني جدد بعد إصابة دميبيليأعلى من 2-2.

 أكد إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة 
األسباني رفضه التام دخول فترة اإلنتقاالت الشتوية 
بيناير المقبل لضم العبين جدد رغم إصابة جناحه 

الشاب عثمان ديمبيلي.
وقال فالفيردي في تصريحاته لميرور االنجليزية أن 
تشكيله الحالي به ما يكفي من مميزات لتعويض الفترة 
الطويلة التي سيغيبها ديمبيلي وليس في حاجة إلى ضم 
العب جديد خالل سوق االنتقاالت الشتوية المقبلة.

وأضاف المدير الفني للبلوجرانا أنه يثق تماماً في 
المجموعة المتواجدة حالياً بالفريق من أجل مواصلة 

البداية الطيبة في الموسم الجاري.
وكان ديمبيلي قد تعرض إلصابة في الفخذ األيسر 

خالل مواجهة خيتافي في الجولة الرابعة من الدوري 
اإلسباني والتي فاز بها فريقه بنتيجة 1-2 حيث من 
المقرر أن يخضع لجراحة ستبعده لفترة تترواح بين 

3 إلى 4 أشهر.
وإنضم ديمبيلي البالغ من العمر 20 عاماً إلى برشلونة 
قادما من بوروسيا دورتموند خالل سوق االنتقاالت 
الصيفية الماضية في صفقة قياسية بمبلغ 105 مليون 
يورو ليعوض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان 

بمبلغ 222 مليون يورو.
ولم يشارك الالعب الفرنسي الشاب مع برشلونة 
سوى في 3 مباريات بكل المسابقات بمجموع 122 

دقيقة صنع خاللها هدفا وحيدا.

نيبوشا: القادم أفضل يف الزمالك
 أبدى نيبوشا المدير الفني للزمالك رضاه 
عن أداء فريقه بعد الفوز على الداخلية بثالثية 
نظيفة في المرحلة الثانية للدوري الممتاز.
وقال نيبوشا في تصريحاته لقناة »دي إم 
بتقديم ما  الزمالك  أنه يعد جماهير  سي« 
هو أفضل في المباريات المقبلة بعد زيادة 

عنصر اإلنسجام بين الالعبين.
وأضاف المدير الفني المونتنجري أنه ال 
أنه  التشكيل إال  تثبيت  بمسألة  يهتم كثيراً 
يطالب الالعبين فقط ببذل قصارى جهدهم 

عند المشاركة من أجل مصلحة الفريق.
الفوز  قائاًل أن  نيبوشا تصريحاته  وتابع 
على الداخلية يعد بمثابة بداية طيبة للفريق 
بعدما غاب التوفيق عن الالعبين في اللقاء 

الماضي أمام اإلنتاج الحربي.
وأكد نيبوشا طي صفحة لقاء الداخلية من 
القادم يوم  للقاء المصري  أجل اإلعداد 
الجمعة المقبل لمواصلة طريق اإلنتصارات.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن المصري المتصدر.

مصر ترتاجع للمركز الـ30 بتصنيف الفيفا

الـ30 في  المركز  المنتخب المصري   إحتل 
التصنيف الشهري الذي يصدره االتحاد الدولي لكرة 
ليتراجع خمس مراكز عن تصنيف  القدم »فيفا« 

الشهر الماضي.
ولم يؤثر التراجع على صدارة المنتخب المصري 
لمنتخبات القارة السمراء في التصنيف بعدما حل من 
بعده كل من تونس )31(، السنغال )33(، الكونغو 
الديموقراطية )42(، نيجيريا )44(، الكاميرون )45(.

وجاء التراجع الكبير من نصيب المنتخب الجزائري 
الذي إحتل المركز الـ62 عالمياً والـ11 على مستوى 

القارة اإلفريقية.
ومن المنتظر أن يالقي المنتخب المصري نظيره 
المقبل ضمن  الثامن من أكتوبر  الكونغولي في 
الجولة الخامسة لتصفيات المونديال في مباراة قد 
تشهد تأهل الفراعنة لمونديال روسيا 2018 في حال 
تحقيق الفوز وتعثر أوغندا أمام غانا بنفس الجولة.
وعلى الصعيد العالمي، إستعاد المنتخب األلماني 
الصدارة من البرازيل التي تراجعت للمركز الثاني 
ليليها كل من البرتغال، األرجنتين، بلجيكا، بولندا، 

سويسرا، فرنسا، تشيلي وكولومبيا.

في القرية 7 رجال
لكل رجل 7 نساء
لكل امرأة 7 أوالد

كم عدد سكان هذه القرية 
الرجاء الحل؟؟؟

 كشف أحمد أيوب المدرب العام لألهلي عن 
تخوفه من التحكيم خالل لقاء اإلياب أمام الترجي 
التونسي المقرر إقامته يوم السبت المقبل في ربع 

نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال أيوب في تصريحات إذاعية أنه متخوف من 
التحكيم في تونس بعد الظلم الواضح الذي تعرض له 
الفريق بملعب برج العرب من قبل الحكم السنغالي 
أمام جماهير األهلي مشيراً إلى أن القرارات العكسية 
حرمت الفريق من تحقيق فوزاً كبيراً كان كفياًل بتغيير 

الموازين قبل لقاء اإلياب.
وأضاف المدرب العام لألهلي أن المباراة المقبلة 

ستكون أمام 50 ألف متفرج تونسي باإلضافة لحكم 
اللقاء إال أنه يؤمن بقدرة الالعبين على تحقيق النصر 
في تونس مثلما حدث مرتين من قبل أمام الترجي.

وتابع أيوب تصريحاته قائاًل ن الترجي منافس مميز 
يملك 8 العبين دوليين في صفوفه إال أنه يثق في 
قدرات العبي األهلي الذين تفوقوا بشكل واضح 
في لقاء الذهاب لوال بعض الهفوات البسيطة  فنياً 

واألخطاء التحكيمية.
ويحتاج األهلي لتحقيق الفوز في تونس أمام الترجي 
من أجل الصعود لنصف النهائي بعد التعادل 2-2 

في لقاء الذهاب.

أيوب: األهلي خيشى التحكيم يف رادس
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est au Centre-ville de la capitale qu’on 
vient de mettre fin aux travaux de 
transformation de la rue  El Alfi en une 

des plus belles rues piétonnières au centre 
ville qui en compte près d’une dizaines.
Il suffit de faire un petit tour sur cette rue 
historique où se trouve le cinéma Diana et le 
fameux restaurant El Alfi Bey pour apprécier 
les 900 pans de fleurs, les 60 arbres qu’on 
récemment plantés, les 25 bancs (style rusti-
que) qu’on installés le long de la rue pour le 
repos des promeneurs ainsi que les 50 lampa-
daires qui illuminent la rue entre Rue Ibra-
him Pacha (goumhouria) Midane El Tawfikia.
De Plus, on a installé plusieurs caméras et 

on a engagé des sur-
veillants pour la sécu-
rité des passants.
Reste à savoir que 
les responsables du 
Centre-ville du Caire 
comptent répéter ce modèle de cette rues 
piétonnières dans le quadrilatère situé entre 
la rue Kasr El Nil, la rue Cherif  et la rue 
Sabri Abou Alam (Gameh Charkass) où l’on 
compte plus de 5 rues et ruelles piétonniè-
res dont la rue (El Chérifein) l’emplacement 
de la ‘bourse Égyptienne’ et anciennement 
siège de la compagnie ‘ Shell’ et celui la 
Radio égyptienne. 

La Rue El Alfi au Centre ville du Caire trans-
formée en rue piétonnière d’un style parisien

Le député conservateur Gerry Ritz sous le feu 
des critiques

Un député conservateur canadien était sous le 
feu des critiques mercredi après avoir identi-
fié comme «ministre Barbie», la ministre du 

Changement climatique Catherine McKenna.
«Quelqu’un l’a-t-il dit à notre ministre Barbie!», a posté 
mardi sur Twitter le député Gerry Ritz en référence à 
un article sur le retard des engagements des pays dans 
la mise en oeuvre de l’accord de Paris sur le climat.
La réplique cinglante est venue directement de la 
ministre: «Usez-vous d’un langage sexiste à propos de 
votre fille, votre mère, votre soeur ? Nous avons besoin 
de plus de femmes en politique. Vos commentaires 
sexistes ne nous arrêterons pas», a répondu Mme 
McKenna également sur son compte Twitter.
S’en est suivi, une succession de critiques à l’encontre 
du député qui a dû partiellement s’excuser après avoir 
retiré son message sexiste. «Je m’excuse pour l’utilisa-
tion de Barbie, ce n’est pas l’image du rôle que joue la 
ministre», a-t-il écrit.
Mais ce message n’a pas suffit à calmer le jeu au Parle-
ment où, pendant la séance quotidienne des questions 
au gouvernement, la majorité libérale a sommé le chef  
des conservateurs d’obliger le député fautif  à présenter 
des excuses formelles à l’ensemble des députés.
«Nous pouvons tous agréer que des commentaires 
sexistes ne devraient pas avoir leur place dans le débat 
public ni dans aucune conversation où que ce soit», a 

déclaré le ministre des Ressources naturelles Jim Carr 
en l’absence du Premier ministre Justin Trudeau.
«Le sexisme est inacceptable», a déclaré sur la chaîne 
CBC la ministre de la Culture, Mélanie Joly, en souhai-
tant «qu’un homme d’honneur est à même de compren-
dre l’impact qu’il a en faisant ces commentaires».
Depuis New York, Sophie Grégoire Trudeau, l’épouse 
du Premier ministre canadien, a plaidé mercredi pour 
l’égalité des sexes. «Nous sommes alliés, garçons et 
filles, hommes et femmes. En faisant de ce monde une 
meilleure place, en fonction de la manière dont nous 
parlons les uns des autres, ou la façon dont nous nous 
respectons les uns les autres, tout ceci déterminera le 
type d’avenir que nous aurons tous», a-t-elle dit.

La nouvelle gouverneure 
générale Julie Payette a 
obtenu, pour la première 

fois, mardi matin, sa première 
audience officielle avec la reine Eli-
zabeth.
Les deux femmes se sont rencon-

trées au château de Balmoral, 
la résidence d’été de la reine en 
Écosse. Dans les extraits diffusés, 
on peut entendre Mme Payette 
vanter la beauté du château.
«Nous sommes très chanceux, 
(c’est) la reine Victoria qui l’a 

acheté», répond la reine.
Julie Payette, une ancienne astro-
naute, sera nommée gouverneure 
générale du Canada le 2 octobre 
prochain. Elle remplacera David 
Johnston, qui était en poste depuis 
2010.

Après son premier rema-
niement ministériel il y 
a quelques semaines, le 

premier ministre Justin Trudeau 
a procédé ce matin à un mini 
remaniement de son équipe de 
secrétaires parlementaires, les 
bras droits des ministres.
L’un des changements les plus 
importants touche le député qué-
bécois Joël Lightbound, étoile 
montante du Parti libéral. Celui 
qui pilotait en partie le dossier 
de la légalisation de la marijuana 
au cabinet de la Santé vient de 
se faire muter au poste de bras 
droit du plus important minis-
tère fédéral : les Finances.
Le rôle de secrétaire parlemen-
taire à la nouvelle ministre de la 
Santé, Ginette Petitpas Taylor, 
revient maintenant à Bill Blair, 
l’ancien chef  de la police de 
Toronto. Celui-ci conserve éga-
lement son poste de secrétaire 
parlementaire du ministre de la 

Sécurité publique.
Parmi les autres changements, 
la députée de Fundy Royal 

(Nouveau-Brunswick) Alaina 
Lockhart devient secrétaire 
parlementaire pour la Petite 
Entreprise et le Tourisme, Don 
Rusnak (Thunder Bay) devient 

bras droit de la ministre des 
Services aux Autochtones et 
Yvonne Jones (Labrador) passe 

de secrétaire parlementaire des 
Affaires autochtones et du Nord 
au nouveau ministère des Rela-
tions Couronne-Autochtones et 
des Affaires du Nord.

Julie Payette rencontre la reine ElizabethJustin Trudeau remanie des bras droits de ministres

Saisie majeure d’héroïne et d’opium au port de Montréal

Dernière chance de se faire valoir pour 
les candidats du NPD

Quelques jours seulement 
après avoir connu une 
importante hausse, le prix 

du litre d’essence s’est une fois de 
plus envolé au cours des dernières 
heures à Montréal, atteignant 1,42 
$. Il s’agit d’une augmentation de 
près de 15 cents.
Cette nouvelle hausse est attribua-
ble à l’ouragan Harvey qui a frappé 
le golfe du Mexique la semaine der-
nière forçant la fermeture d’instal-
lations pétrolières.
Le prix du litre d’essence ne devrait 
toutefois par se maintenir très long-

temps. Un ana-
lyste consulté par 
TVA Nouvelles 
estime qu’on peut 
s’attendre à voir 
le prix baisser 
d’environ deux 
cents par jour.
Le CAA-Québec 
estime d’ailleurs 
que le prix réa-
liste à l’heure 
actuelle est de 1,375 $ à Montréal.
Selon le site Essence Montréal, 
il était encore possible, mercredi 

avant-midi, de faire le plein autour 
de 1,21 $ le litre dans la région 
métropolitaine

Les quatre aspirants chefs du 
Nouveau Parti démocrati-
que (NPD) sont attendus, 

dimanche, à Hamilton, pour tenter 
de convaincre une dernière fois les 
membres du parti de voter pour eux.
Le Québécois Guy Caron, les 
Ontariens Charlie Angus et Jag-
meet Singh et la Manitobaine Niki 
Ashton auront droit à 22 minutes 
pour livrer un ultime discours. En 
plus de recourir à leurs mots, les 
candidats pourront aussi inclure 

dans leur présentation des vidéos ou 
amener sur scène des invités pour 
mousser leur campagne.
Les présentations des quatre poten-
tiels successeurs de Thomas Mul-
cair seront diffusées en direct sur le 
site du NPD et sur la page Facebook 
du parti dès 14 h.
La campagne à la chefferie aura 
permis au NPD de faire le plein de 
membres au Canada. Leur nombre 
est passé d’environ 41 000 à la fin 
mars à plus de 124 000 personnes à 

la mi-août.
Cependant, tandis que 
l’Ontario fournit 52 200 
membres à la formation 
politique, le Québec, 
à l’origine de la vague 
orange en 2011, ne compte 
plus que 4907 militants. 
Le Manitoba, la Saskat-
chewan, l’Alberta et la 
Colombie-Br i tannique 
comptent tous beaucoup 
plus de membres.
La façon de reconquérir la 
Belle Province a d’ailleurs 
était au coeur de plusieurs 
attaques entre les candi-
dats. Notamment, le pré-
sumé meneur de la course, 

Jagmeet Singh, a été critiqué par 
certains militants qui estiment que 
le port de signes religieux par un 
dirigeant serait perçu négativement 
au Québec.
Les membres du NPD pourront 
commencer à voter dès lundi. Les 
résultats du premier tour seront 
connus le 1er octobre. Si aucun 
candidat ne dépasse la barre des 50 
%, le plus faible sera éliminé et un 
autre tour sera organisé en octobre.
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من واقعنا

التطوع حنو االندماج باجملتمع والعمل

مبادرة شبابية حتّول شوارع اإلسكندرية 
إىل مسرح روماني

روسيا تكشف النقاب عن 
متثال ملخرتع البندقية 

كالشنيكوف الشهرية

األمرية كيت تقود محلة خريية 
للصحة النفسية ألطفال بريطانيا

 10 الكبير  المصري  المتحف  استقبل    
المتحف  قادمة من  أثرية ضخمة  تماثيل 
المصري بالتحرير، وذلك ضمن خطة نقل 
للمتحف استعدادا لوضعها  القطع اآلثرية 
تمهيدا  المتحفي  العرض  ضمن سيناريو 

لالفتتاح الجزئى للمتحف العام المقبل.
وقال الدكتور طارق توفيق المشرف العام على 
المتحف الكبير، في تصريح يوم األربعاء، 
“إن عملية نقل هذه القطع هي بداية لنقل 
العديد من القطع اآلثرية كبيرة الحجم وثقيلة 
الوزن خالل الفترة القليلة القادمة، تمهيدا 
لعرضها علي الدرج العظيم عند االفتتاح 

الجزئي للمتحف في العام المقبل”.
وأضاف أن من أهم هذه التماثيل الجزء العلوي 
لتمثال من الجرانيت للملك تحتمس الثالث 
مرتديا النمس والشنديت الملكي، ورأس من 

الجرانيت األحمر للملك أوسركاف، الذي 
يتميز بمالمح وجه واضحة مرتديا غطاء 
إلى  باإلضافة  بالنمس،  المعروف  الرأس 
جزءين من الحجر الرملي من لحية تمثال 
أبو الهول الموجود بمنطقة أهرامات الجيزة 
وتمثال من الحجر الرملي لإلله آمون رع 

وحتحور.
ومن جانبه، قال عيسى زيدان مدير عام 
الترميم األولي بالمتحف “إنه قبل البدء في 
التقارير  إعداد  تم  والنقل  التغليف  أعمال 
الالزمة عن حالة حفظ كل قطعة لمعرفة 

مدي احتياجها ألعمال الترميم األولي”.
الطرق  اتخذ كل  الترميم  فريق  أن  وأكد 
العلمية الالزمة في أعمال التغليف حفاظا 
على سالمة األثر أثناء عمليات النقل، حيث 
تم تغليف بعضها بإستخدام النظام األمريكي 

العلمي بوضع األثر على قاعدة مبطنة بالفوم 
الياباني ثم ربطها  التشو  وتغطيتها بورق 
على قواعد بأحزمة ربط وتدعيمها بالفوم، 

كما تم في تمثال اإللهة حتحور.
واوضح أن بعض القطع اآلثرية األخرى تم 
استخدام الطريقة اليابانية )L- Shape( لها 
فى التغليف كما تم في تمثال الملك تحتمس 
الثالث بوضع التمثال على قاعدة خشبية وعمل 
للظهر والجوانب، وتغليفة  مساند خشبية 
تغطيته  ثم  الحموضة  الخال من  بالقماش 
بالبولي إسيلين )البالستيك(، باإلضافة إلى 
وضع البعض اآلخر داخل صناديق خشبية 
مع تثبيت األثر داخل الصندوق بعوارض 
خشبية مبطنة بالفوم لمنع حركة األثر داخل 

الصندوق أثناء عملية النقل.

أبو حجاج

 جمرد كلمة
يوم من  التي تخرج كل  الفتاوي  األزهر على   متى سينتفض 

في  يتسائلون  ثم  والبهيمة  الميتة  الزوجة  تبيح مضاجعة   التي  وآخرها  األزهر  شيوخ 
أستغراب شديد لماذا الغرب يضطهد اإلسالم والمسلمون ويسخرون من تونس التي تريد أن 

تنأى بنفسها  عن مستنقع الفكر الوهابي المتخلف؟  

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

2018 10 متاثيل آثرية ضخمة تصل املتحف املصري الكبري متهيدا الفتتاحه اجلزئي 

Canadian  Realities  
       ــ

 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

 أثار نشر مجموعة من الشباب المصريين 
فيها بمالبس  صورا فوتوغرافية، ظهروا 
القديمة، جدال واسعا  الرومانية  للحقبة  تعود 

في مصر.
الصفحة  التي نشرت في  الصور  وحظيت 
الرسمية “او آر-استوديو” على موقع 
كبير  بتفاعل  فيسبوك،  االجتماعي  التواصل 

من قبل النشطاء.
الصور عبارة عن جلسة تصويرية  وتعد 
شارك فيها حوالي 15 شخصا، جابوا بعض 
أيضا  استقلوا  اإلسكندرية كما  أزقة محافظة 

وسائل النقل العام.
النشطاء في شبكات  وبالرغم من تساؤل 
التواصل االجتماعي عن مصدر هذه الصور 
نجحوا  الشباب  فإن هؤالء  وعن موضوعها، 
تاريخ مصر  في إحياء حقبة مهمة من 
بـ”عروس  الملقبة  اإلسكندرية  مدينة  وتحديدا 
التي كانت في ما مضى  المتوسط”  البحر 
تاريخ اإلمبراطورية  المهمة في  المراكز  من 

الرومانية.
الرومانية من خالل  الحقبة  إحياء  واستغرق 
الفوتوغرافيا من عادل عصام وهينار شريف 
التحضيرات، كما  أكثر من شهرين من 
الحقبة  التصوير 12 ساعة إلعادة  استغرق 

الرومانية إلى المدينة.
يوم  الصور 50 صورة، وحمل عنوان “في  ألبوم  وضم 
بين  الزمن  بوابة  كانت  بعنوان “أرض  األيام”، مرفقا  من 

عالمين. اإلسكندرية أرض الرومان ومدينة هللا”.
التواصل  النشطاء في شبكات  الصور إعجاب  ونالت 
األلبوم ألكثر من  االجتماعي في مصر، وتمت مشاركة 
الفكرة،  ترقهم  لم  الكثيرين  لكن  إلى اآلن،  2595 مرة 
بـ”مصدر عذاب  الرومانية  الحضارة  ووصف بعضهم 
الحضارة  التعرف على  بين  للمصريين.. هناك فرق  وآالم 

الرومانية في المتاحف وبين أن نرتدي أزياءهم وأن نفرح 
بها”.

وأشاد آخرون بالفكرة، حيث دونت ناشطة بموقع فيسبوك 
إلى  العودة  أنها ترغب جدا في  البدوي  تدعى مروة 
إعجابها  ونال  اللباس جميل  أن  الروماني، مؤكدة  العصر 

واستحسانها.
التي نشرت  الصور  تعليقا على  المصري  تامر  وقال 
“سعيد جدا بكم وفخور أنه يوجد مصريون واعون بأصلنا 

وحضارتنا ويفكرون بها ويعملون على إحيائها”.
إلى مستعمرة رومانية سنة 31  تحولت  أن مصر  ويذكر 

ق.م، وذلك بعد انتهاء حكم البطالمة عقب هزيمة كليوباترا 
السابعة على يد اإلمبراطور أكتافيوس، في معركة أكتيوم 

البحرية.
أيامه حيث  أسوأ  العهد  ذلك  في  المصري  المجتمع  وعاش 
الرومان واليونان  يد  السلطة واإلدارة والوظائف في 
الرومان، والمصريون  إلى  المقربين  اليهود من  وبعض 
التمتع بخيرات بالدهم. وعانى  محرومون حتى من 
إلى  الفترة من االنقسام  تلك  المصري في  المجتمع 
المرفهون، وطبقة  المنعمون  الرومان: وهم  طبقتين، طبقة 

المصريين: الطبقة الكادحة من الذين يعيشون في عناء.

 ظهرت دوقة كامبريدج األميرة 
كيت ميدلتون، للمرة األولى منذ 
اإلعالن عن حملها الثالث، في مقطع 
النفسية  فيديو خيري عن الصحة 
لألطفال، ونصحت اآلباء بتشجيع 
أطفالهم أكثر على االنفتاح على 

مشاعرهم.
وبدأت عقيلة دوق كامبريدج األمير 
وليام حملة “أنت لست صغيرا أبدا” 
النفسية من قبل  للحديث عن الصحة 
الوطني لألطفال  مركز “آنا فرويد” 
واألسر، والتي تهدف إلى تعزيز 
الوعي بالصحة العقلية في المدارس.

وذكر موقع صحيفة “ديلي ميل” 
الفيديو قامت  األربعاء، أن مقطع 
أثناء زيارتها  بتسجيله األميرة كيت 

لمركز “بيليفيمنت” في لندن.
وتعد المقدمة التي افتتحت بها األميرة 
الفيديو من المشاهد النادرة والخاصة 

لها وهي تتحدّث عن أمر تحبه كثيرا.
وأعربت كيت، التي ستصبح قريبا أما 
لثالثة أطفال عن مدى فخرها بدعم 
الحملة. وقالت إننا “كآباء نريد جميعا 
أن نضمن ألبنائنا أفضل بداية ممكنة 

في الحياة”.
وأكدت على أن تشجيع األطفال على 
المفتوحة قد يمنحهم  فهم مشاعرهم 
للتعامل مع صعوبات  مهارات 
الحياة، التي سيواجهونها عندما 
المهم  أنه من  إلى  يكبرون، مشيرة 
جدا أن يدرك األطفال أن لديهم الثقة 
إذا كانوا يواجهون  المساعدة،  لطلب 

الصعاب.
بالقول  القصير  المقطع  وختمت في 
الذي  الفيلم”،  “آمل أن يعجبكم هذا 
يتوقع أن يأخذ صدى كبيرا في 
بريطانيا التي تستعد لتعميم هذه 

الحملة على كافة المدارس.

الفيديو مجموعة  وظهرت في مقطع 
الذين يظهرون  من األطفال الصغار 
كبصمات أصابع حيث يناقش كل 
طالب الطريقة التي يواجه بها مشاعر 
المشاعر الصغيرة  مختلفة، بدءا من 
الكبيرة  مثل السعادة إلى المشاعر 

التي تؤثر على حياتهم اليومية.
التي ظهرت  وتقدّم األميرة كيت، 
في الفيديو، وهي ترتدي فستانا 
أزرق اللون، الرسوم المتحركة التي 
ابتكرها مركز “آنا فرويد” والتي 
تهدف إلى تعليم األطفال ليكونوا أكثر 

انفتاحا مع مشاعرهم.
التي تتحدث  المرة األولى  وليست 
النفسية،  فيها الدوقة عن الصحة 
فمنذ أعوام تعمل مع زوجها وشقيقه 
األمير هاري على حملة بعنوان “هيد 

توغاذر” في ماراثون لندن. 

النقاب عن  الثالثاء   كشفت روسيا يوم 
البندقية  تمثال ميخائيل كالشنيكوف مخترع 
إلى  التقديرات  التي تشير بعض  كالشنيكوف 
أنها السالح األكثر فتكا على اإلطالق والعالمة 

التجارية الروسية األشهر في الخارج.
قاعدة في  تمثال كالشنيكوف على  ويجلس 
المزدحم  ميدان صغير بطريق جاردن رينج 
في موسكو ويصوره وهو يرتدي سترة ثقيلة 
بيديه. وتوفي  بندقية كالشنيكوف  ويمسك 

كالشنيكوف في 2013.
به  اشتهر  اقتباس  التمثال كتب  قاعدة  على 
للدفاع عن  كالشنيكوف ”صنعت سالحا 
أرض أجدادي“. وخالل مراسم كشف 
النقاب عن التمثال وقف حرس الشرف التابع 
السالم  االنتباه وعزف  للكرملين في وضع 

الوطني الروسي.
التمثال ساالفات  الذي صنع  النحات  وقال 
السالح هو  للصحفيين ”هذا  ششيرباكوف 
أحد رموز روسيا. لألسف  إنه  دفاع روسيا. 

يكبر األطفال  الحياة وحتى  حتى تستمر 
األحباء ومن أجل النساء الجميالت في روسيا 

ينبغي أن يكون هناك سالح“.
وظلت بنادق الكالشنيكوف الدعامة األساسية 
الروسية من  المسلحة  القوات  لترسانة 

األسلحة الخفيفة ألكثر من 60 عاما.
وقالت مؤسسة كالشنيكوف كونسيرن 
المصنعة للبندقية على موقعها اإللكتروني إن 
قطعة من كل خمس قطع سالح على مستوى 
أكثر  إنتاج  تم  بندقية كالشنيكوف وإنه  العالم 
من 70 مليون منها في السنوات الستين 
الماضية. وأضاف أن 50 جيشا أجنبيا يستخدم 

البندقية الشهيرة.
ويقول خبراء إن عدد من قتلتهم هذه البندقية 
يتجاوز من قتلتهم كل أنواع األسلحة الحديثة 

األخرى مجتمعة.
توفي كالشنيكوف عن 94 عاما وقال مرارا 
باأللم حين يرى  يختلط  بابتكاره  إن فخره 

مجرمين وجنودا أطفاال يستخدمونه. 

يا حمسنني هلل 
هلل    لخير  ا علي  فا يــا 

لم أَر الجمال في سواه  

ه     ا لمد لحنين  ا بني  يجذ

ه        ا د ــا ون د  لــفــؤا ا ح  را

ه       فحوا لقصيد  ا وبيت 

ه      مرسا لكالم  ا وحلو 

وعطاء الكريم في سماه

ه    وعــســا يــجــود  لعله 

نــــــا هللا          أ ـــــــــول  ق وأ

ه  مسا في  ه  معا أسهر 

ه  ــا حــي أ ـــا  ن وأ ـــوت  م أ

ه نــســا أ وال  كــرنــي  ــذ َي

ه هــــوا أ ــب  ــي ــب ح ـــي  ل

محاله  لشهد  ا ره  وسما

ه  عينا لمها  ا وعيون 

مواله  لنبُض  ا ُيناجي 

هلل  محسنين  يا  قبلة  في 

في أوزان البحور معناه 

لفريد جدواه َحَسنة  في 

ـــوم هلل  ي فـــي  ــة  ــل ــقــب ب

ه  يلقا يــوم  فــي  تنفع 

ه  مسعا كــريــم  يــؤكــد  

ه  يهوا ن  كيا ووحدي 

ســاله  آ وال  ســالنــي  آ

التي  المهمة   كانت النصيحة االولى 
أغلبنا حين وصلنا كمهاجرين جدد  تلقاها 
من اجل االندماج في سوق العمل أو 
الجديد  المجتمع الحاضن  التعرف على 
المؤسسات والمنظمات  هي: تطوعوا مع 
االجتماعية الخاصة او الحكومية الخيرية 
التي تقدم مختلف الخدمات. وأحيانا كثيرة 
يمكن التطوع مع شركات خاصة وغيرها 
من اجل التعرف على جو العمل والمجتمع 

وشروطه وطبيعته.
وبعضنا - ليس كلنا- لم يكن يدرك أهمية 
التطوع ألسباب متعددة ولكن جزء منها 
نابع من ان بعض بالدنا ال تنتشر فيها ثقافة 
التطوع بشكل منظم وحثيث. وان كانت 
بعض الثقافات والمفاهيم والقيم االجتماعية 

للتكافل والتعاون تعوض قليال. 
الجديد كندا، فان  بلدنا االم  الى  وبالعودة 
التطوع يعتبر من اهم ركائز المجتمع 
اننا نحس باآلخرين  ألنه يرسخ لفكرة 
ونرغب بمساعدتهم ونعطي المجتمع مثلما 

نأخذ منه. 
للمهاجرين الجدد فهو طريقة  وبالنسبة 
مثلى للتعرف على المجتمع الجديد 
اللغة  العمل وتطوير  ومفاهيمه وأساليب 
وملء الفراغ بطريقة إيجابية ومفيدة حيث 
بأنه عضو فعال  الجديد  المهاجر  يحس 

ومفيد في المجتمع، وليس أفضل من هذه 
ليتعرف على  الطريقة لمن وصل حديثا 
ثقافات جديدة لمهاجرين جدد مثله أو على 
المجتمع  التي تحكم  الجديدة  الكندية  القيم 
وتثبت إيجابية افراده تجاه بعضهم البعض. 
المنظمات والجمعيات  الكثير من  وهناك 
والمؤسسات التي تسعى دوما الى تسجيل 
متطوعين جدد في مجاالت متعددة 
الكبار في السن، مساعدة  مثل مساعدة 
من فقدوا نظرهم أو حركتهم، مساعدة 
المهاجرين  المهاجرين أو غير  األطفال 
الترجمة بشكل  المدرسية،  في واجباتهم 
المدارس،  طوعي لألهالي في اجتماعات 
مساعدة الشبان الصغار في تجاوز مراحل 
عمرية وتجارب صعبة بشكل إيجابي 
القوية وغيرها  وفعال وبناء الشخصية 

الكثير. 
قائمة هذه المنظمات وما يناسب خبرة كل 
البلدية في  المؤسسات  منا طويلة ولكن 
البحث  كل حي يمكن ان تساعد في هذا 
وإعطاء اسماء المنظمات وتفاصيل 

عناوينهم وأرقام هواتفهم. 
قيمة اجتماعية منظمة بشكل جيد  التطوع 
في كندا وهي طريقة مثلى لنعطي المجتمع 

مثلما نأخذ منه. 
 

عرض لفرقة بنما يف مهرجان 
القاهرة الدولي للجاز

  تشارك فرقة بنما في مهرجان القاهرة الدولي للجاز، بحلقات عمل للتبادل الثقافي، وجلسات 
عالج بالموسيقى، وعرض موسيقي؛ ضمن “مشروع الجاز األفريقي”، بالتعاون مع مجموعة 

من الموسيقيين المصريين.
الفن  المرأة من خالل  التنمية االجتماعية، وتمكين  المساهمة في  بنما على  من دولة  وحرصاً 
بالموسيقى، يوم 27 سبتمبر  الثقافي والعالج  التبادل  والثقافة، ستقيم فرقتها ورش عمل حول 
الجاري، بالمشاركة مع اإلتحاد العام لنساء مصر، وبدعم من وزارة الشباب والرياضة المصرية.
وستقوم باتريسيا ساراتي، عازفة الساكسفون، والمديرة التنفيذية لمهرجان بنما للجاز، ولمؤسسة 
“دانيلو بيريو” بتعليم 100 امرأة من القاهرة، والمنيا، واإلسكندرية، كيفية الشفاء واالسترخاء، 

من خالل عرض فوائد الموسيقى.
يذكر أن مشاركة فرقة بنما، في مهرجان القاهرة الدولي للجاز، الذي تبدأ فعالياته يوم 28 سبتمبر 

الجاري وتستمر ثالثة أيام، جاءت بدعم من قبل مؤسسة دانيلو بيريز، وسفارة بنما في مصر.

جاسوس أملاني تظاهر بأنه إرهابي بسبب »امللل«
األلمانية حكما  المحكمة    أصدرت 
كالم على عنصر سابق  لعام  باإليقاف 
بتهمة تسريب  األلمانية  المخابرات  في 
التخفي كإرهابي  أثناء  الدولة،  أسرار 

على اإلنترنت.
اعتقال  تم  ووفقا لصحيفة "غارديان"، 
ألمانية سابق، يعرف  عنصر مخابرات 
بتهمة  الماضي،  نوفمبر  إم، في  بـروك 
اإلرهاب وسط هيئة المخابرات المحلية.

ولكن تم إطالق سراح روك إم في يوليو 
بأنه  إنه تظاهر  تبين  أن  بعد  الماضي، 

إرهابي في غرف دردشة على اإلنترنت، 
ألنه كان "يشعر بالملل".

كمراقب  عمله  إن  إم،  روك  وقال 
للنشاطات اإلرهابية على اإلنترنت، 
ذات  إنها  ادعت  دفعه الختالق شخصية 
إرهابية، وسط "مجتمع مليئ  نزعات 

باإلرهابيين" على اإلنترنت.

القضية صخبا كبيرا، حيث  وأثارت 
األلمانية  تصورت وكالة االستخبارات 
أن إرهابيا متطرفا قد توغل وسطهم، قبل 

أن يتضح األمر.
بمجال  إم عمل سابقا  أن روك  ويذكر 
انتباه  لفت  الذي  األمر  اإلباحية،  األفالم 

الرأي العام في ألمانيا وقتها.


