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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

حادث الواحات والدرس املستفاد 

جملس الشيوخ األسباني  يقر احلكم املباشر على إقليم قطالونيا

أُحب أن  وقبل كل شئ،    اوالً 
ألسر  العزاء  بخالص  ه  أتوجَّ
الواحات  حادث  ضحايا  جميع 
المأسوي والُمحزن بكل معنى 
بحياة  أودى  والذي  الكلمة، 
العديد من خيرة ضباط وزارة 
الذين سقطوا  البواسل،  الداخلية 
ضد  الوطن  أرض  عن  دفاعاً 
قوى الشر واإلرهاب والتطرف 
التي تستهدف ماضيه وحاضره 
ومستقبله، في معركة أفتقدت 
الجيد والتقدير  التنسيق  لعوامل 
الصحيح لطبيعة وظروف المكان 
الداخلية، مع  من جانب وزارة 
سوء فهم حقيقي لطبيعة المقاتلين 
لهم ولنوعية األسلحة المستخدمة 
من قبل هذه الجماعات اإلرهابية 
في  المنشود  الهدف  لتحقيق 
زعزعة األستقرار وخلق حالة 
الثقة بين الشعب وبين  من عدم 
الذي يساعد  الدولة  كبار ساسة  
البعض منهم عن جهل أو عن 
الجماعات على تحقيق  عمد هذه 
لتسريب  تسعى  التي  أهدافها 
ثقة  النفوس وهدم  إلى  اليأس 
الشعب في القيادة الحاكمة للبالد، 
باإلضافة لخلق حالة من عدم 
القطاعات  كافة  في  األستقرار 
المؤثرة في حياة المواطنين، من 
سياحة وصناعة وإستثمار، ما 
يؤدي إلي قيام ثورة شعبية جديدة 
تعمل على سقوط النظام وبالتبعية 
خالل  من  الدولة  سقوط  على 
العارمة  الفوضى  خلق حالة من 
التي ستساعد على إشعال روح 
الفتنة التي فشل الجميع من النيل 

منها حتى اآلن رغم إستهداف 
العبادة  لدور  المتطرفين  بعض 
المسيحي،  الدين  ولبعض رجال 
وكان آخرهم حادث إغتيال القس 
قليلة  ايام  منذ  سمعان شحاته 

مضت . 
لذا على الشرفاء من المسئولين 
الجاد  والعمل  بالعمل  والقادة 
وزير  السيد  نظر  لتوجيه 
لضرورة  ومعاونيه  الداخلية 
بخبرات  واإلستعانة  التنسيق 
المصرية في  المسلحة  القوات 
مثل هذه العمليات التي ال تتوافق 
رجال  وخبرات  قدرات  مع 
عملهم  يقتصر  الذي  الشرطة 
ويحسنون  المدن  داخل  عادة 
القوات  رجال  عن  به  القيام 
المسلحة الذين يحسنون التعامل 
والجماعات  المليشيات  مع 
في  المسلحة سواء  اإلرهابية 
المحافظات  كافة  أو في  سيناء 
لديهم من سالح  لما  الحدودية 
باإلضافة  متطور ومتخصص، 
قادر على تمشيط  لغطاء جوي 
لمد  الصحراوية  المناطق  كافة 
األرض  على  المنفذة  القوات 
المطلوبة  المعلومات  بكافة 
العدو والتي تساعدهم في  عن 
بأقل  النصر  تحقيق  النهاية على 

نسبة من الخسائر .. 
كثيراً  ال  نتوقف  أن  وهنا يجب 
ولكن  أخطأ  من  نحاسب  لكي 
تكرار مثل  نتأكد من منع  لكي 
هذه األخطاء مرة أخرى .. رحم 
األبرار وحفظ هللا  هللا شهدائنا 

الوطن .

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

المباشر  الحكم  لفرض  الجمعة  اليوم  إسبانيا  استعدت   
على إقليم قطالونيا لمنع مسعاه نحو االستقالل في خطوة 
غير مسبوقة ستنقل أسوأ أزمة تواجهها إسبانيا منذ أربعة 

عقود إلى مستوى جديد.
واجتمع مجلس الشيوخ اإلسباني لبحث تفعيل المادة 155 
من الدستور التي ستسمح للحكومة المركزية بتولي إدارة 

اإلقليم المتمتع بالحكم الذاتي.
يدرس  قطالونيا  في  الرئيسية  المدينة  برشلونة  وفي 
إعالن  تشمل  قد  التي  المقبلة  االنفصاليين خطوتهم  قادة 
االنفصال  مؤيدو  نزل  فيما  واحد،  جانب  من  االستقالل 

إلى الشوارع.
في  راخوي  ماريانو  اإلسباني  الوزراء  رئيس  وقال 
خطاب بمجلس الشيوخ ”يجب اتخاذ إجراءات استثنائية 

عندما ال يكون هناك عالج آخر“.
الذي  الوحيد  الشيء  بديل.  وأضاف ”في رأيي ال يوجد 
يمكن عمله ويجب عمله هو قبول القانون واالمتثال له“.
وتهزأ  القانون  تتجاهل  قطالونيا  في  القيادة  إن  وقال 
في  مسبوق  غير  تحديا  ”نواجه  وتابع  بالديمقراطية. 

تاريخنا الحديث“.
بحلول  تصويتا  الشيوخ  مجلس  يجري  أن  المتوقع  ومن 
الساعة الثانية بعد الظهر )1200 بتوقيت جرينتش(. ومن 
المنتظر أن يعقد راخوي بعد التصويت اجتماعا لمجلس 
الوزراء التخاذ أول إجراءات الحكم المباشر لقطالونيا. 
وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة واإلشراف المباشر 

على شرطة اإلقليم.
على  ذلك  تنفيذ  كيفية  حول  كبيرة  شكوكا  هناك  لكن 

والشرطة  قطالونيا  سكان  كان  إذا  وما  األرض 
قد  االستقالل  مؤيدي  بعض  وكان  سيقبلونه. 
يؤدي  قد  ما  وهو  مدني  بحملة عصيان  تعهدوا 

لمواجهة مباشرة مع قوات األمن.
بودجمون  كارلس  قطالونيا  رئيس  واستبعد 
وقال  مبكرة  انتخابات  إجراء  الخميس  يوم 
عن  لالنفصال  تفويض  إصدار  مسألة  إن 
إسبانيا باتت في يد برلمان اإلقليم اآلن بعد 
الذي أجري في األول  استفتاء االستقالل 

من أكتوبر تشرين األول.
الذي  االستفتاء  إسبانيا  واعتبرت 
فقط  المئة  في   43 فيه  ن شارك  م

الناخبين غير قانوني.

5 سياسـة

بوريس  البريطاني  الخارجية  وزير  اتهم    
جونسون روسيا يوم الجمعة بمحاولة التستر 
على استخدام حكومة الرئيس السوري بشار 
موسكو  سلوك  إن  وقال  السارين  لغاز  األسد 
يقوض اإلجماع الدولي ضد األسلحة الكيماوية.
وخلص تقرير لألمم المتحدة نشر يوم الخميس 
إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم 
باألسلحة الكيماوية في خان شيخون بسوريا أودى 
بحياة عشرات األشخاص في أبريل نيسان ودفع 
الواليات المتحدة لتوجيه ضربة صاروخية لدمشق.

وفي تعليق على التقرير، دعا جونسون المجتمع 
الدولي إلى محاسبة حكومة األسد.

وشن أيضا هجوما حادا على روسيا التي ساعدت 
في التوسط التفاق أبرم في عام 2013 ووافق 
األسد بمقتضاه على تدمير مخزون سوريا من 

األسلحة الكيماوية.
وقال جونسون في بيان ”حاولت روسيا مرارا 
تعطيل الجهود الرامية إلى كشف حقيقة الهجوم 
في خان شيخون ..اختارت روسيا على الدوام 

التستر على األسد“.
وأضاف ”هذا السلوك قطعا يقوض اإلجماع 
الدولي ضد استخدام األسلحة الكيماوية. أدعو 
روسيا إلى الكف عن التستر على حليفها البغيض 
وأن تحافظ على تعهدها بضمان عدم استخدام 

األسلحة الكيماوية مرة أخرى“.
ودافعت روسيا عن الرئيس السوري ضد مزاعم 
أمريكية بأن قواته نفذت الهجوم وقالت إنه ال يوجد 
أي دليل على ذلك. وقالت روسيا إن األسلحة 
الكيماوية التي قتلت مدنيين هي أسلحة تخص 

المسلحين وليس حكومة األسد.
ونفت الحكومة السورية مرارا استخدامها لألسلحة 
الكيماوية خالل الصراع المستمر منذ أكثر من 
ستة أعوام. وتدعم موسكو قوات الحكومة السورية 

ضد المعارضة المسلحة في ذلك الصراع.
وكانت الدول األعضاء بمجلس األمن الدولي 
ومنها روسيا وافقت في عام 2015 على وضع 
آلية للتحقيق في الهجمات باألسلحة الكيماوية 
وجددت في عام 2016 تفويض تلك اآللية لمدة 

عام آخر.
وينتهي التفويض في منتصف نوفمبر تشرين 
الثاني المقبل واستخدمت روسيا يوم الثالثاء حق 
النقض لرفض اقتراح بتمديد التفويض مرة أخرى.
وقال سفير روسيا لدى األمم المتحدة فاسيلي 
نيبينزيا إن روسيا ستنظر في تمديد التفويض 
بعد مناقشة تقرير األمم المتحدة الذي صدر يوم 

الخميس.
وتأتي تصريحات جونسون بعد أسابيع من إعالن 
وزارة خارجيته بأنه سيسافر إلى موسكو في 
وقت الحق هذا العام لمناقشة قضايا أمنية دولية.

وسبق أن وصف جونسون العالقات الدبلوماسية 
مع موسكو بأنها ”صعبة“ لكنه قال إن الحكومة 
البريطانية تحافظ على سياسة الحوار مع موسكو 

”لتعزيز المصالح المتبادلة حيثما وجدت“.
بغاز  الهجوم  أعقاب  وفي  نيسان  أبريل  وفي 
السارين ألغى جونسون ما كانت ستصبح أول 
زيارة لموسكو يقوم بها وزير خارجية بريطاني 

منذ خمسة أعوام. 

year

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

الداخلية: مقتل 13 إرهابيا فى تبادل إلطالق النار 
مع الشرطة بالكيلو 47 بطريق أسيوط/اخلارجة

التحالف: اتفاق لوقف إطالق النار بني 
القوات العراقية والبشمركة

  أعلنت وزارة الداخلية مقتل 13 إرهابيا بحوزتهم أحزمة 
ناسفة وأسلحة فى تبادل إلطالق النار مع الشرطة بالكيلو 
47 بطريق أسيوط بالخارجة، وذلك فى إطار جهود الوزارة 
المتصلة بمالحقة العناصر اإلرهابية الهاربة والمتورطة فى 
تنفيذ عمليات العنف التى شهدتها البالد خالل الفترة األخيرة، 

والذين يسعون لمحاولة زعزعة االستقرار بالبالد.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان صادر اليوم الجمعة، أنه 
تم على مدار األيام الماضية تنشيط المصادر المتعاونة ودفعهم 
العناصر  أماكن تردد وتمركز  أية معلومات حول  لرصد 
الكائنة  الواقعة بمزارع االستصالح  فيها.. خاصةً  المشتبه 
بالمناطق النائية بمحافظات الجيزة والوجه القبلى بإعتبارها 
العناصر لالختفاء والتدريب واإلنطالق  مالذ آمن لهؤالء 

لتنفيذ مخططاتهم العدائية.
وقد كشفت عمليات المتابعة ومعلومات قطاع األمن الوطنى 
عن تمركز مجموعة من العناصر اإلرهابية بإحدى مزارع 
بالكيلو 47 بطريق أسيوط/الخارجة  الكائنة  اإلستصالح 
واتخاذهم من أحد من المنازل بها مأوى مؤقت لهم بعيداً عن 
الرصد األمنى الستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لتدريبهم 
على إستخدام األسلحة، وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ 

عملياتهم العدائية.

المزرعة  تم استهداف  اليوم،  أنه فجر  الوزارة  وأضافت 
المشار إليها )عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا( بمشاركة 
كافة أجهزة الوزارة المعنية وحال إتخاذ إجراءات حصار 
المنطقة المحيطة بها فوجئت القوات بإطالق أعيرة نارية 
تجاهها بكثافة مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران، 
وأسفرت عمليات التمشيط عقب السيطرة على الموقف عن 
العثور على 13 جثة )جارى العمل على تحديدها( يرتدى 
بعضهم مالبس عسكرية.. باإلضافة إلى )2( حزام ناسف 
وسالح متعدد ، و )7( بنادق آلية عيار 7.62×39 ، وطبنجة 
حلوان عيار 9 مم طويل، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة 
األعيرة، ومبلغ 1750 جنيها مصريا، وبعض األوراق 

التنظيمية والكتب الدينية )جارى فحصها(.
كما أسفر التعامل عن وقوع بعض التلفيات بإحدى مدرعات 

قطاع األمن المركزى المشاركة فى المأمورية.
وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا بالواقعة إلتخاذ الالزم.. 

حيث باشرت التحقيقات فيها.
ألداء  قدماً  المضى  الداخلية عزمها  أكدت وزارة  و 
واجبها فى حماية الوطن والمواطنين والتصدى للعناصر 
اإلرهابية التى تستهدف النيل من استقرار البالد وزعزعة 

مواطنيها. أمن 

للتحالف  المكتب اإلعالمي   قال 
الدولة اإلسالمية  لتنظيم  المناهض 
الذي تقوده الواليات المتحدة إن القوات 
العراقية توصلت يوم الجمعة إلى اتفاق 
البشمركة األكراد لوقف  مع مقاتلي 

القتال في شمال العراق.
وذكر متحدث باسم التحالف في بغداد 
لرويترز أن اتفاق وقف إطالق النار 

يشمل جميع الجبهات.
وشنت القوات العراقية وفصائل الحشد 
إيران هجوما  المدعومة من  الشعبي 
مباغتا يوم 16 أكتوبر تشرين األول ردا 
على استفتاء أجرته حكومة كردستان 
على االستفتاء يوم 25 سبتمبر أيلول.
وتهدف العملية إلى السيطرة على ما 
يسمى بمناطق متنازع عليها تطالب 

حكومة كردستان والحكومة العراقية المركزية بالسيادة عليها إلى جانب المعابر الحدودية ومنشآت نفطية مهمة.
وتمكنت القوات العراقية من السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط دون مقاومة كبيرة يوم 16 أكتوبر تشرين األول لكن قوات 

البشمركة بدأت في القتال بقوة مع انسحابها إلى منطقة قرب إقليم كردستان.
ووقعت معظم االشتباكات العنيفة في الطرف الشمالي الغربي حيث تدافع البشمركة عن المعابر الحدودية مع تركيا وسوريا ومركز 

نفطي يتحكم في صادرات اإلقليم من النفط الخام. 

إصابة مسؤول أجهزة أمن “محاس” يف 
تفجري مبركبته وسط غزة

ماتيس يشدد على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية قبل جولة ترامب اآلسيوية

بريطانيا تتهم روسيا بالتسرت على استخدام دمشق 
لألسلحة الكيماوية ودمشق تنفي بقوة

  عندما تتحول الخدمة في دور العبادة إلى حالة من 
أو  نسأل  أال  يجب  الالمباالة،  مع  والفخفخة  الوجاهة 
نتعجب من ضياع النفوس وغياب اإليمان وسكوت كل 

القيم الروحية واالنسانية .
يا رب إرحم.....

فريد زمكحل

حكمة العدد
 يبقى اإلنسان حكيماً مادام يفتش 

عن الحكمة، ومتى اعتقد أنه 
وجدها يصبح غبياً.

نعيم،  أبو  توفيق  أمن حركة )حماس(، في قطاع غزة،  أجهزة    أصيب مسؤول 
انفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل مركبته من نوع  الجمعة، جراء  اليوم  بجروح، 

“جيب” غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ناسفة موضوعة في  بأن مجهولين فجروا عبوة  وأفاد شهود عيان ومصدر طبي، 
الباب األيمن بمركبة “أبو نعيم” بعيد خروجه من مسجد أبو الحصين على الطريق 
في  بشظايا  إلى إصابته  أدى  ما  النصيرات وسط قطاع غزة،  الساحلي غرب مخيم 
الرأس والظهر والساق، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة لتلقي 

العالج، وحالته وصفت بالمستقرة.
وأكدوا أن عناصر من أمن حماس وصلوا إلى مكان التفجير، وفرضوا طوقاً حول 

المكان، وأقاموا حواجز عسكرية على طول طريق البحر.

أهمية  ماتيس على  األمريكي جيمس  الدفاع    شدد وزير 
النووية  بالبرامج  المتعلقة  األزمة  لحل  الدبلوماسية  الجهود 
للمنطقة  زيارته  لدى  وقال  الشمالية  لكوريا  والصاروخية 
الجمعة  اليوم  الكوريتين  بين  التحصين  الحدودية شديدة 

الحرب“. ليس  ”هدفنا 
الرئيس دونالد  بها  يقوم  قبل أول جولة  وجاءت تصريحاته 
ترمب، الذي هدد بتدمير كوريا الشمالية إذا دعت الضرورة، 
الجنوبية حيث  كوريا  تشمل  والتي  األسبوع  هذا  آسيا  في 

سيلتقي مع الرئيس مون جيه-إن .
من جهته قال مون عقب محادثات مع ماتيس إن نشر الواليات 
المتحدة لعتاد استراتيجي هجومي في شبه الجزيرة الكورية 

بما في ذلك تحليق للقاذفات األمريكية له تأثير فعال في ردع 
الشمالية. الكورية  التهديدات 

المنطقة  زيارة  لدى  سلفا  معدة  في تصريحات  ماتيس  وقال 
منزوعة السالح ”ما زالت االستفزازات الكورية الشمالية تهدد 
األمن  مجلس  إدانة  من  الرغم  على  والعالمي  اإلقليمي  األمن 
الدولي لها باإلجماع“. وأضاف ”كما أوضح وزير الخارجية 
)األمريكي ريكس( تيلرسون، الحرب ليست هدفنا وإنما نزع 
السالح النووي بالكامل وبال رجعة في شبه الجزيرة الكورية“.
وهو  موو  يونج  الجنوبي سونج  الكوري  الدفاع  وزير  وقال 
يقف بجوار ماتيس ”سنواصل معا الدفاع عن السالم من خالل 

اإلرادة الصلبة والقوة“.

المقبل، شدد  األسبوع  تبدأ  التي  اآلسيوية  ترمب  زيارة  قبل 
ماتيس خالل جولته الحالية في المنطقة التي تستمر أسبوعا على 
أهمية الجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سلمي لألزمة الراهنة.
وقال ماتيس هذا األسبوع بعد لقاءات دامت ثالثة أيام مع قادة 
المهم في  الحقيقة هذا هو  الفلبين ”في  عسكريين آسيويين في 
الخط  الشمالية( في  الجهود )المتعلقة بكوريا  األمر… حصر 

إلى حل“. للتوصل  الدبلوماسي 
”هل  األسبوع  هذا  له  المرافقين  للصحفيين  ماتيس  وقال 
بالطبع  لهجوم؟  حلفاؤنا  تعرض  إذا  خيارات عسكرية  لدينا 
أحد  ”ال  وأضاف  سلمي“.  لحل  يتطلع  الجميع  ولكن  لدينا. 

للحرب“. يهرول 
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  يقال إنه لم يبقى اال القليل وينتهي 
تنظيم داعش في العراق على الرغم 
من ظهور اشتباكات جديدة متفرقة بين 
القوات العراقية وعناصر داعش في 
مواقع تم تحريرها مؤخرا كالموصل 
..والمعارك بدأت في قضاء راوة 
والقائم المنطقة الحدودية مع سوريا 
.. بعد  أيدي داعش  لتحريرها من 
التحرير وانهاء داعش ..البد للفصائل 
المسلحة المختلفة وهنا اقصد »الحشد 
الشعبي« أن تنخرط في صفوف 
العراقي والقوات االمنية.. الجيش 

طبعا المنضبطين منهم نقال عن لسان 
بعض المسؤولين الذين صرحوا سابقا 
بأن مصير الحشد هو االندماج...لم 
تظهر أي بوادر تشير إلى أن الحشد 
سينتهي أو يندمج مع الجيش العراقية 

أو القوات االمنية ..  
المرجع  بفتوى من  فالحشد تأسس 
السيستاني  علي  االعلى  الشيعي 
»لمحاربة داعش« ..وهذا يعني ان 
انتهى داعش فيجب أن تنتهي مهمة 
..لكن ما نشاهده  الشيعية  الفصائل 
على االرض لم يعكس اال ان الحشد 
أصبح قوة عسكرية تضاهي الجيش 
العراقي بل وبحسب القيادي في الحشد 
هادي العامري فأن ترسانة اسلحتهم 

أكبر واحدث من الجيش .
وجاءت ازمة كردستان ودخلت القوات 
العراقية إلى كركوك المنطقة المتنازع 
عليها العادة انتشارها والعودة إلى 
ما كانت عليه مناطق السيطرة عام 
٢٠١٤ اي التقاسم بين اربيل وبغداد...

الحشد كان له دور ايضا في كركوك 
رغم أنه ال وجود لداعش هناك اال 
انه دخل مع القوات العراقية ما اثار 
السياسيين وبالتأكيد  غضب بعض 
حكومة اقليم كردستان التي استغلت 
دخول الحشد ليكون لصالحها وتعلن 
أن الحشد يهدد االقليم !! فلطالما هدد 
عدد من عناصر الحشد قادة كردستان 
الحق قيس  ..فزعيم عصائب أهل 
الخزعلي وجه رسالة لرئيس االقليم 
مسعود بارزاني شديدة اللهجة قال فيها 
أنهم يستطيعون دخول أربيل إن شاءوا 
بساعات ..وطالبت كردستان بغداد بمنع 
دخول الحشد أو وصوله إلى المناطق 
المتنازع عليها لكن رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي يعتبر الحشد 
الشعبي »قوة رسمية« طبعا الغضب 
الحشد لكركوك  والتوتر من دخول 
والمناطق المجاورة لها لم يكن فقط 

من السياسيين أو االكراد بل حتى من 
لديه  فالحشد  المناطق  اهالي بعض 
سجل كبير باالنتهاكات التي بررتها 
الحكومة العراقية ببعض الخارجين 

عن القانون وستتم محاسبتهم!!!
ولم ترد بغداد على ما نشرته منظمة 
العفو الدولية )أمنستي( في تقريرها 
انتهاكات الحشد في  االخير حول 
كركوك وطوزخورماتو ومناطق 
امنستي  فقط  ليس  طبعا  اخرى 
..فالمرصد العراقي لحقوق االنسان 
اعلن انه تلقى العديد من االتصاالت 
من مواطنين يتهمون الحشد بسرقة 
وحرق منازلهم وعمليات خطف 

ممنهجة...
وهنا جاء الدور االميركي ...ريكس 
تيلرسون وزير خارجيتها يصل بغداد 
أيام ويطلب  قبل  في زيارة مفاجئة 
العبادي بخروج من اسماهم  من 
بميليشيات إيرانية تقاتل في العراق 
فقد صرح تيلرسون أن نهاية داعش 
قريبة وعلى الميليشيات والمستشارين 
في اشارة واضحة »لقائد فيلق القدس 
قاسم سليماني« الخروج من العراق 

والعودة إلى ديارهم. 
العبادي على  الفور اعترض  على 
أنه اليحق الحد  تصريحاته مشيرا 
الداخلية  التدخل في شؤون بالده 
..وانه ال توجد قوات غير عراقية..

الرسمي من  وعلى مايبدو فأن رد 
رئاسة الوزراء لم يشفي غليل قادة 
الحشد الشعبي فرد قيس الخزعلي في 
تغريدة نشرها على حسابه في تويتر 
قائال: إلى وزير الخارجية األميركي 
على قواتكم العسكرية االستعداد من 
اآلن للخروج من وطننا العراق بعد 
االنتهاء من عذر وجود داعش فورا 

وبدون تأخير..
هادي العامري لم يكن تصريحه اقل 
من الخزعلي فعبر ايضا عن استيائه 
من تصريحات تيلرسون ووصفه بأن 
شخص غير مرحب به في بغداد، 
مطالبا اياه باالعتذار عن تصريحاته 
المسؤولة تجاه  التي وصفها بغير 

الحشد الشعبي.
يشار إلى أن الخزعلي كان أشاد في 
مايو الماضي بمسلحي عصائب أهل 
الحق المدعومة من إيران، وقال في 
فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع 
التواصل إن تلك الميليشيات ستشّكل 
الشيعي« وليس  بـ«البدر  ما وصفه 

فقط الهالل الشيعي.

ولي العهد السعودي: 
حرب السعودية يف اليمن ستستمر

الرئيس الفلبيين خيري االحتاد األوروبي 
بني التفهم أو الذهاب إىل اجلحيم

احلشد الشعيب  
يهدد العالقات   

العراقية االمريكية! 

حقوق اإلنسان العربي ... 
املظلة اليت تسرب املياه

تيلرسون: ال دور لألسد يف مستقبل سوريا

 تتغنى الكثير من جمعيات و منظمات المجتمع المدني 
في أوروبا و أمريكا بدفاعها عن منظومة حقوق اإلنسان 
... اإلنسان الذي يمثل القيمة األكبر في شعاراتهم و 

خطاباتهم و لقاءاتهم التلفزيونية .
الحقيقة و بعد أن استطعت أن أقترب أكثر من بعض 
هذه الجمعيات و المنظمات وجدت أن اإلنسان ال قيمة 
له فيها .. فهي تتحدث و تدافع عن إنسان ال وجود 
له في كرتنا األرضية ، و السبب أن هذه الجمعيات 

تستند على كتاب  » المدينة الفاضلة » لـ أفالطون.
اإلنسان يا سادة يا كرام سلعة غالية الثمن يتم المتاجرة 
بها من قبل الحكومات و الجمعيات و المنظمات في 

جميع أنحاء العالم .. 
نحن نقر و نعترف بأن اإلنسان في دول أوروبا  يحصل 
على جزء أكبر من حقوقه عن اإلنسان في دول الشرق 
األوسط و ذلك بسبب نظام العدالة و الديمقراطية الذي 
التي من شأنها أن تنظم  الواجبات  يحمي الحقوق و 
الحقوق التي واجب على الجميع تنفيذها و أيضاً تمنح 
الحقوق لكل أصحابها .. قد ال تكون بالشكل المطلوب 
لكنها كافية لتجعل من معيار اإلنسانية في دول أوروبا  
أعلى بكثير من معيار اإلنسانية في دول الشرق 
األوسط و أفريقيا .. مع العلم أن دول الشرق األوسط 
و دول أفريقيا أغنى بكثير من الدول األوروبية .. و 
أقصد بكلمة أغنى هنا ، أي أن دول الشرق األوسط 
تتمتع بموارد طبيعية و خيرات كثيرة قد ال تصل دول 
أوروبا المتالك جزء قليل منها و ذلك ألسباب كثيرة .

المعضلة هنا أنه و رغم ضعف الموارد الطبيعية في 
دول أوروبا إال أنها استطاعت أن تتفوق على دول 
الشرق األوسط الغنية و ترفع متوسط مستوى دخل 
الفرد إلى أكثر من ألف يورو شهريا / علماً أن متوسط 
دخل الفرد في دول الشرق األوسط ال يتعدى حاجز 

الـ ٢٠٠ دوالر فقط .
الفرق هنا في توظيف الموارد و دعم االقتصاد الداخلي 
الفساد و  المشكلة عندنا فنجد أن  أما  الدول ،  لهذه 
السرقات التي تطال القطاع الحكومي يعطي فرصة 
العيش بعدالة و ديمقراطية فقط للدائرة األولى المقربة 

من سندان السلطة .
قلنا و سنقول أن حكوماتنا العربية تسرقنا و تسرق 
خيرات بلداننا و يجعلوننا نعيش حالة الحرب الدائمة 

مع العدو المجهول .
لكن و لألسف ليس هناك من مجال للعودة للخلف .. و 
سيبقى الوضع على ما هو عليه و ستبقى مظلة حقوق 
اإلنسان تسرب المياه على الشعب العربي و لن تكون 

أبداً المظلة التي تحميه .
لك هللا أيها الشعب العربي .

  قال وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون 
يوم الخميس إن الرئيس السوري بشار األسد 
وأسرته ليس لهم دور في مستقبل سوريا. جاء 
ذلك قبل جولة من محادثات السالم من المقرر 
أن تستأنف الشهر المقبل وتركز على عملية 

االنتقال السياسي.
وأضاف تيلرسون أن إدارة الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب تدعم محادثات السالم في جنيف 
باعتبارها السبيل الوحيد إلنهاء الحرب المستمرة 
منذ أكثر من ستة أعوام والمضي نحو عملية 

انتقال سياسي وانتخابات.
كان تيلرسون يتحدث بعد إجراء محادثات مع 
مبعوث األمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان 
دي ميستورا الذي أعلن أن محادثات السالم 
المتوقفة بين الحكومة السورية والمعارضة، 
التي لم تتحد بعد، ستستأنف في جنيف يوم ٢8 

نوفمبر تشرين الثاني.
وقال تيلرسون للصحفيين في جنيف آخر محطة 
من جولة له استمرت أسبوعا وشملت زيارات 
للسعودية وقطر وباكستان والهند ”تريد الواليات 
المتحدة سوريا كاملة وموحدة ال دور لبشار األسد 
في حكمها“. وأضاف ” وجهة نظرنا وقلت ذلك 
عدة مرات أيضا هي أننا ال نعتقد أن هناك مستقبال 
لنظام األسد وأسرة األسد. عهد أسرة األسد يقترب 
من نهايته. القضية الوحيدة هي كيفية تحقيق 

ذلك“. وأضاف أنه عندما 
تولت إدارة ترامب السلطة 
فإنها تبنت موقفا يرتكز على 
أن رحيل األسد ليس شرطا 
مسبقا لبدء العملية االنتقالية.
ويبدو األسد، الذي حصل 
على دعم من القوة الجوية 
الروسية والفصائل المدعومة 
من إيران، عصيا على الهزيمة 
العسكرية وأعلن حليفه حزب 
هللا اللبناني النصر في الحرب 

السورية الشهر الماضي.
واستطاعت هذه القوات طرد 
تنظيم الدولة اإلسالمية من 
مساحات واسعة من شرق 
سوريا في الشهور األخيرة 
من  عددا  استعادت  كما 
الجيوب التي كانت تحت 
سيطرة المعارضة حول حلب 

وحمص ودمشق.
كما وفرت اتفاقات وقف إطالق النار التي توسطت 
فيها روسيا وتركيا وإيران والواليات المتحدة في 
ما تبقى من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 

في غرب سوريا القوة البشرية لحلفاء األسد.
ووصف تيلرسون محادثاته مع دي ميستورا بأنها 

”مثمرة“ وقال إن الواليات المتحدة ستواصل 
مساعيها لخفض وتيرة الصراع في سوريا. 
وأضاف تيلرسون أن السبب الوحيد في نجاح 
قوات األسد في تحويل دفة الحرب المستمرة منذ 
أكثر من ست سنوات هو ”الدعم الجوي الذي 

تلقته من روسيا“.

وتابع قوله ”ال أرى في سوريا نصرا إليران. 
أرى أن إيران طرف مستفيد. ينبغي أال ينسب 
الفضل إليران في هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية 

في سوريا. 
لكن أعتقد أنهم استفادوا من الوضع“. 

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

 قال ولي العهد السعودي األمير محمد بن 
سلمان إن حرب السعودية في اليمن ستستمر 
لمنع حركة الحوثي المسلحة من التحول إلى 
جماعة حزب هللا أخرى على الحدود الجنوبية 
للسعودية. وأضاف في مقابلة مع رويترز 
»سنستمر إلى أن نتأكد أنه لن يتكرر هناك 
حزب هللا ألن اليمن أشد خطورة من لبنان«.

وأصبحت جماعة حزب هللا المدعومة من إيران 
قوة كبيرة في لبنان وسوريا. ويتردد أيضا أن 

الحوثيين يتلقون سالحا وتدريبا من إيران.
وقال ولي العهد السعودي إن موقع اليمن مهم 
إذ أنه »مطل على باب المندب ومن ثم إذا 
حدث شيء هناك فسيعني توقف عشرة في 
المئة من التجارة العالمية«. وأضاف »هذه 

هي األزمة«.

وتقود السعودية منذ ٢6 مارس/آذار ٢٠١5، 
تحالفًا عربيًا في اليمن ضد الحوثيين، يقول 
المشاركون فيه إنه جاء »استجابة لطلب الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكريًا 
لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات 
الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق 

علي عبد هللا صالح«.
وفيما يتعلق باألزمة الخليجية، قال ولي 
العهد السعودي إن »مشكلة قطر صغيرة 

جدًا جدًا جدًا«.
وتعصف بالخليج أزمة حادة منذ 5 يونيو 
الماضي، بعدما قطعت السعودية ومصر 
واإلمارات والبحرين عالقاتها مع قطر، بدعوى 
»دعمها لإلرهاب«، وهو ما نفته الدوحة، 
معتبرة أنها تواجه »حملة افتراءات وأكاذيب«. 

العبادي يرفض أكرب تنازالت كردستان بشأن االستفتاء

 تعيش اسبانيا اعتبارا من أمس الخميس 
يومين تاريخيين حيث سيتقرر وضع 
كاتالونيا، أحد أقاليمها األغنى تحت 
وصاية الحكومة المركزية فيما يمكن أن 
يعلن قادة المنطقة االستقالل رغم عواقبه 

غير المحسوبة.
وأعلنت رئيسة برلمان كاتالونيا كارمي 
فوركاديل ان هذه الهيئة ستجتمع اعتبارا 
من الساعة ١5,٠٠ ت غ . وهذا التوقيت 
ليس مصادفة ألنه في نفس الوقت في مدريد 
ستبدأ لجنة تابعة لمجلس الشيوخ تضم ٢7 
عضوا مناقشة تعليق الحكم الذاتي بحكم 
األمر الواقع في كاتالونيا حيث يقيم ١6% 
من اإلسبان، بطلب من حكومة ماريانو 

راخوي المحافظة.
وسيقرر مجلس الشيوخ االسباني في 
جلسة عامة الجمعة ما اذا يمنح رئيس 
الحكومة بموجب المادة ١55 من الدستور 
سلطة إقالة الحكومة االنفصالية الكاتالونية 
ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل اعالمها 
الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة 
أشهر، إلى ان يتم تنظيم انتخابات في 

اإلقليم مطلع ٢٠١8.
وهذا التصويت يعتبر محسوما مبدئيا ألن 
المحافظين يشغلون غالبية مريحة في مجلس 
الشيوخ. وسيتمكنون من االعتماد على 
دعم الحزب االشتراكي والليبراليين من 
حزب المواطنة الذي تأسس في كاتالونيا 

ضد االستقالل.
وكان رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون 
حذر في ١9 اكتوبر من انه في حال واصلت 
الحكومة االسبانية »منع الحوار واستمرت 
في القمع فان برلمان كاتالونيا يمكن ان 
يصوت على اعالن رسمي لالستقالل، 

اذا رأى ذلك مناسبا«.
ومساء االربعاء دعا إلى جلسة طارئة 
لحكومته التي اجتمعت حتى وقت متأخر ليل 
االربعاء بحسب اذاعة كادينا سير. وذكرت 
صحيفة الفانغوارديا انه يميل نحو االنفصال 
في حين ان الحكومة االقليمية مقسومة. 
واذا كانت الحال كذلك فإن بوتشيمون 
سيعطي حينئذ الضوء االخضر لبرلمان 
كاتالونيا الذي يهيمن عليه االنفصاليون 

للتصويت على االستقالل.

 قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
بإلغاء  الخميس، إن حكومته »لن تقبل اإل 
أجراه  الذي  الباطل«،  االنفصال  استفتاء 

إقليم شمالي البالد، وااللتزام بالدستور.
يأتي موقف العبادي بعد يوم واحد من تقديم 
أربيل مبادرة تشمل تجميد نتائج االستفتاء، 
الماضي، ووقف  الذي جرى ٢5 سبتمبر 
جميع العمليات العسكرية، والبدء بحوار مع 
الحكومة المركزية على أساس دستور البالد.
نائب  لقائه  العبادي، على هامش  وقال 
اإليراني اسحاق جهانغيري في  الرئيس 
طهران، إن »إجراء االستفتاء جاء في وقت 
نخوض فيه حرباً ضد داعش وبعد أن توحدنا 
لقتال داعش، وحذرنا من إجرائه، لكن دون 

جدوى«، وفق بيان لمكتبه.
وأضاف »لم نعتبر إجراءاتنا الدستورية في 
بسط السلطة االتحادية إال انتصاراً لجميع 
العراقيين، واستراتيجيتنا هي إخضاع هذه 

اال  نقبل  الدولة، ونحن ال  لسلطة  المناطق 
بإلغاء االستفتاء وااللتزام بالدستور«.

العراقية »ندعو  الحكومة  وأوضح رئيس 
إلى التعاون وتبادل المصالح لخدمة شعوبنا 

المزيد من  إلى  أدت  التي  التدخالت  وإنهاء 
الدمار والضحايا والنازحين، ولذلك نطرح 
بين  والنزاعات  الخالفات  بديال عن  التنمية 
كما  ثرواتها وطاقتها،  وتبديد  المنطقة  دول 
ان علينا استثمار طاقة الشباب الذي تحاول 

العصابات االرهابية جذبه اليها«.
من جهته، قدم نائب الرئيس اإليراني التهنئة 
إلى العبادي لنجاحه في »حفظ وحدة العراق 
وسيادته«، مؤكداً أن »إيران ستواصل دعم 

العراق والمساهمة ببنائه واستقراره«.

بدوره، قال مصدر عسكري عراقي، الخميس، 
إن موقف حكومة بغداد، من المقترح الذي 
تقدمت به حكومة إقليم شمالي البالد اإلربعاء، 
التقدم  استمرار  من خالل  واضحاً  كان 

العسكري.
إن  بالجيش جبار حسن،  النقيب  وأوضح 
»القوات االتحادية لم تتلق أي أوامر بوقف 
التقدم باتجاه ما تبقى من المناطق المتنازع 
عليها تحت سيطرة قوات البيشمركة )قوات 

إقليم الشمال(«.
وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء 
إقليم الشمال، استفتاء االنفصال الباطل الشهر 
الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية »عدم 

دستوريته«، وترفض التعامل مع نتائجه.
وفرضت القوات العراقية، خالل حملة أمنية 
السيطرة على  الماضي،  خاطفة األسبوع 
متنازع عليها  مناطق  العظمى من  الغالبية 
بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي 

قوات البيشمركة مقاومة تذكر.
وكانت البيشمركة سيطرت على تلك المناطق، 
في أعقاب انهيار الجيش العراقي، أمام تقدم 
مسلحي تنظيم »داعش« اإلرهابي في ٢٠١٤. 

   قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، 
إن على االتحاد األوروبي أن يذهب إلى الجحيم 
في حال لم يقبل تبريره بشأن إجراءاته في 
مكافحة اإلرهاب في البالد، حسبما أكدت 

شبكة GMA الفلبينية.
وجاءت تصريحات دوتيرتي هذه، في سياق 
تقرير سنوي نشره االتحاد األوروبي عن 
حقوق اإلنسان والديمقراطية في العالم، أشار 
من خالله إلى أن األوضاع في هذا المجال 
في الفلبين قد تدهورت بشدة في األشهر الستة 
الماضية، وسادت ثقافة اإلفالت من العقاب.

وزعم التقرير أن تدهور األوضاع في مجال 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الفلبين على 
وجه الخصوص، بسبب التدابير التي اتخذها 

الزعيم الفلبيني لمكافحة المخدرات.
وقال دوتيرتي: »لقد عينت السناتور أنغارا 
مبعوثا لالتحاد األوروبي.. حاولت أن أشرح 
له، لكني أخبرته: إذا هم استمعوا إليك.. فهذا 
أمر جيد.. وإال فيمكنهم أن يذهبوا إلى الجحيم«.

تجدر اإلشارة إلى أن الرئيس الفلبيني كان قد 
صرح في وقت سابق بأن االتحاد األوروبي 

يتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويال.

 دخلت إجراءات أمنية جديدة للرحالت الجوية المتجهة إلى 
السلطات  تقول  التنفيذ، وذلك في ما  المتحدة حيز  الواليات 

األمريكية إنه يهدف إلى تقليل احتمال إخفاء متفجرات.
للمسافرين واألجهزة  وتشمل تلك اإلجراءات فحصا دقيقا 

اإللكترونية.
ويصل إلى الواليات المتحدة يوميا نحو ٢٠٠٠ رحلة جوية 

تجارية، قادمة من أكثر من ١٠٠ دولة.
وأعرب مسؤولون في شركات طيران عن خشيتهم من أن 
تتسبب هذه اإلجراءات في تأخير الرحالت وزيادة األسعار.

وأعلنت وزارة األمن الداخلي األمريكية أن هذه اإلجراءات 
تنطبق على كافة الرحالت التجارية القادمة إلى الواليات المتحدة.

وتحل هذه اإلجراءات محل حظر فرضته واشنطن في مارس/ 
آذار على اصطحاب أجهزة الكمبيوتر داخل مقصورة الطائرة، 
وذلك على متن الرحالت القادمة من 8 دول غالبية سكانها 

مسلمون. لكن هذا الحظر تم إلغاؤه الحقا.
وجاء فرض ذلك الحظر بسبب مخاوف من أن يخفي إرهابيون 

مواد متفجرة داخل أجهزة الكمبيوتر.
وأوضحت شركات طيران أن اإلجراءات الجديدة يمكن أن 
تشمل إجراء مقابالت أمنية قصيرة مع المسافرين عند بوابات 

تسجيل المسافرين أو بوابات الصعود إلى الطائرات.
وقالت شركة كاثي باسيفيك، ومقرها هونغ كونغ، إنها ستعلق 
المسافرين، وكذلك خدمات  الذاتي لحقائب  التسجيل  خدمات 
المطار،  المغادرين في مواقع خارج  المسافرين  تسجيل 
ونصحت المسافرين بالوصول إلى المطار قبل موعد الرحلة 

بثالث ساعات.
السنغافورية إن األجهزة  وقالت شركة الخطوط الجوية 

اإللكترونية الشخصية قد يجري فحصها.
وتطبق الواليات المتحدة حاليا حظرا على سفر بعض مواطني 
8 دول، هي: إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وكوريا 
الشمالية وفنزويال وتشاد. وكان ذلك الحظر يشمل السودان في 

السابق، لكن رفع عنها الحقا.
وتنطبق القيود المتعلقة بفنزويال على المسؤولين الحكوميين 

وأفراد عائالتهم فقط. 

تركيا: محلة اعتقاالت جديدة تستهدف 191 مدنيا وعسكريا بتهمة االنتماء لتنظيم غولن
 شرعت أجهزة األمن التركية الخميس في حملة 
اعتقاالت تستهدف ١٢١ شخصا من موظفي وزارة 
الخارجية السابقين، تشتبه في انتمائهم لتنظيم فتح 

هللا غولن، حسب مصادر أمنية.
وتتهم السلطات الموظفين المفصولين من وزارة 
الخارجية باستعمال تطبيق مشفر على الهواتف 
تقول المصادر إن أعضاء تنظيم غولن استعملوه 
قبل وبعد محاولة االنقالب الفاشلة، في يوليو/ 

تموز من العام الماضي.
وحسب وكالة أنباء األناضول الرسمية فإن شرطة 

مكافحة اإلرهاب في أنقرة هي التي تقود عمليات 
البحث عن المطلوبين واعتقال في 3٠ محافظة، 
وأن االدعاء العام في مدينة كونيا، أصدر مذكرات 

العتقال 7٠ جنديا في الخدمة بالجيش التركي.
وأضافت الوكالة أن وزارة التربية قررت إغالق 
أربعة مدارس تابعة لتنظيم غولن، من بينها مدرستان 
في أنقرة، ومدرسة واحدة في محافظة حطاي 
جنوبي البالد، واألخرى في إزمير في الغرب.

وتتهم أنقرة غولن، المقيم في الواليات المتحدة، 
بتدبير محاولة انقالب عسكري فاشلة العام 

الماضي قتل فيها ٢5٠ شخصا، وأصيب ٢٢٠٠ 
آخرون بجروح.

ولكن غولن ينفي أن تكون له أي عالقة في أحداث 
محاولة انقالب يوليو/ تموز ٢٠١6.

وتتهم المعارضة ومنظمات حقوق اإلنسان الحكومة 
التركية باستغالل مالحقة المتهمين بالمشاركة في 
محاولة االنقالب لخنق المعارضة ومنع حرية 
التعبير. ولكن الحكومة التركية تنفي ذلك وتقول 
إن هذه الحملة هي الحل الوحيد للقضاء على 
تهديد تنظيم غولن، الذي تتهمه أنقرة باختراق 

مؤسسات الدولة مثل القضاء والتعليم.
وينتظر أن يمثل الخميس مدير منظمة العفو 
الدولية في تركيا أمام المحكمة بتهمة االنتماء 

إلى "منظمة إرهابية".
ويتهم االدعاء العام تانير كيليتش باالنتماء إلى 
تنظيم غولن. ويوجد كيليتش في االعتقال منذ 
يونيو/ حزيران، وهو متهم أيضا في قضية 
أخرى مع ثمانية من الناشطين في مجال حقوق 
اإلنسان، أفرج عنهم األربعاء بكفالة في انتظار 

محاكمتهم بتهمة مساعدة تنظيمات إرهابية. 



   بدأت القوات العراقية أمس الخميس هجوماً لطرد تنظيم 
“داعش” من آخر رقعة من أراضي البالد ال تزال تحت 
يعتزمون  إنهم  السوري وحلفاؤه  الجيش  وقال  سيطرته، 

التقدم صوب آخر معاقل التنظيم في سوريا.
السورية  الحدود  عبر  المنفصالن  الهجومان  ويهدف 
العراقية، إلى توجيه ضربة أخيرة “لدولة الخالفة” التي 
أعلنها التنظيم والتي انهارت هذا العام مع خسارة المتشددين 

لمدينتي الموصل والرقة ومناطق أخرى.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وهو يعلن 
انطالق الهجوم على منطقة “راوة والقائم” على الحدود 
مع سوريا “ليس أمام الدواعش غير الموت أو االستسالم”.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة في بغداد أن الطائرات 
العراقية أسقطت آالف المنشورات على المنطقة الحدودية 
السكان على االبتعاد  المتشددين لالستسالم وتحث  تدعو 

عن مواقع التنظيم.
السالح  كل عراقي حمل  “انصحوا  المنشورات  وقالت 
ويلجأ  فوراً  يرميه  أن  وأقاربكم  أبنائكم  الدولة من  بوجه 
إلى أي بيت في القائم يرفع على سطحه علماً أبيض حال 

دخول قوات التحرير”.
الجيش  من  إن وحدات  المشتركة  العمليات  قيادة  وقالت 
ومقاتلين من العشائر وقوات الحشد الشعبي، تشارك في 

العملية قرب الحدود مع سوريا.
الواليات  بقيادة  التحالف  قال  بالهجوم  بيان رحب  وفي 

المتحدة إن التقديرات تشير لوجود 
نحو 1500 من مقاتلي داعش في 

محيط القائم.
وفي سوريا تقهقر داعش إلى قطاع 
من األراضي على نهر الفرات، بعد 
هجومين منفصلين أحدهما للحكومة 
السورية وحلفائها واآلخر تشنه قوات 
سوريا الديمقراطية المدعومة من 

الواليات المتحدة.
وقال تقرير لوحدة اإلعالم الحربي 
إن الجيش وحلفاءه انتزعوا “المحطة 
الثانية” لضخ النفط من قبضة التنظيم.
وذكرت وحدة اإلعالم الحربي أن 
المحطة الثانية في ريف دير الزور 
الجنوبي تعد “منطلقا للجيش وحلفائه 
للتقدم باتجاه مدينة البوكمال... التي 
داعش  تنظيم  معاقل  آخر  تعتبر 

المتبقية في سوريا”.
وعلى بعد نحو 70 كيلومترا من المحطة الثانية تقع مدينة 
البوكمال في محافظة دير الزور على الحدود السورية مع 

العراق في الجهة المقابلة للقائم.
وحققت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها مكاسب سريعة 
على حساب داعش في دير الزور خالل األسابيع القليلة 

الماضية، وتركزت مكاسبهم في المناطق الواقعة غربي 
نهر الفرات، حيث سيطروا على بلدة الميادين ويحاصرون 

آخر جيوب التنظيم في مدينة دير الزور.
ويشن التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة حملة منفصلة 
على التنظيم في دير الزور تركز على مناطق شرقي نهر 
الفرات الذي يقسم المحافظة. وتقع البوكمال على الضفة 

الغربية للنهر.

                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

زيارة الرئيس لفرنسا 
وحادث الواحات 

المصريين  اسعدتني وأسعدت كل     
الفتاح  عبد  الرئيس  زيارة  الشرفاء 
أول  من  ناجحة  فبدت  لفرنسا  السيسي 
مصر  بين  العالقات  أن  ويبدو  وهلة 
كما  عهدها  سابق  إلى  ستعود  وفرنسا 
فرانسوا  الرئيسين  عهد  في  كانت 
ميتران وجاك شيراك، والبد أن أسجل 
يتمتع  الذي   بالرئيس ماكرون  إعجابي 
رغم  وحنكته  الذكاء  من  كبير  بقدر 
القصيرة،   حكمه  وفترة  سنه  صغر 
برئيس  إعجابي  أسجل  أن  من  والبد 
بالدي عبد الفتاح السيسي الذي أستفزه 
حقوق  عن  ليسأله  فرنسي  صحفي 
اإلنسان في مصر  التي أصبحت مسألة 
تستفز ليس الرئيس فقط بل مصر كلها 
وكأن العالم كله أصبح عالم من المالئكة 
في  تجدها  أصبحت  الفاضلة  والمدينة 
كل مكان إال مصر فهي حقوق اإلنسان 
يقصدون  إنهم  أعتقد  وأنا  فيها ضائعة، 
حقوق اإلخوان اإلرهابيين الذين تسّول 
مصر  ضباط  يقتلوا  بأن  نفسهم  لهم 
بالحزن،  كلها  األبطال ويصيبوا مصر 
ثمنه سبعة  دفع  الذي  الواحات  وحادث 
عشر ضابطاً غير المصابين خير دليل 
كل  يري  أو  يسمع  ولم  كالمي،  على 
اإلنسان  يتكلمون عن حقوق  الذين  من 
أحترقت  التي  الكنائس  عشرات  عن 
كنيسة  وحادث  مرسي،  سقوط  بعد 
اإلسكندرية وطنطا  البطرسية، وكنيسة 
نتيجة  سقطوا  الذين  القتلى  وعشرات 
والتخريبية  اإلرهابية  اإلخوان  أعمال 
في  اإلنسان  حقوق  يتجاهلون   وهم 
مئات  على  العشوائي  والقبض  تركيا 
هزلية  تمثيلية  بعد  األتراك  المواطنين 
من اردوغان وال يرون ما يكابده السود 
الضباط  يد  على  ومقتلهم  أمريكا  في 
مسلحين  غير  أنهم  رغم  األمريكان 
الضائعة  اإلنسان  حقوق  من  وغيرها 
حقوق  شماعة  أن   . كثيرة  دول  في 
أجل  من  الفشلة  وسيلتهم  هو  اإلنسان 
ومن  العام  الرأي  أمام  الرئيس  إحراج 
وهم  المصري  الشأن  في  التدخل  أجل 
يدفع  المصري  الشعب  أن  يعرفون  ال 
مرسي  المخلوع  رئيسهم  سقوط  ثمن 
نسمع  يوم  كل  فبات  سنوات  أربع  منذ 
عن  نسأل  فلمن  أو مصاب  شهيد  عن 
من  غفلة  في  أغتيلت  التي  حقوقهم 
خلف  نقف  أن  بد  ال  واليوم   . الزمان 
رئيسنا الذي يتعرض لحملة ظالمة وهو 
بناء مصر  أجل  من  بكل صدق  يعمل 
سيخرسون  اليوم  يهاجمونه  والذين 
من  تقوم مصر  عندما  غدا  ويصمتون 
البشائر تظهر في األفق  عثرتها وباتت 
تأكد  المقال  هذا  كتابة  وعند  فاليوم 
تطبيق  المصري على  البرلمان  موافقة 
والذي سيشمل  الصحي  التأمين  قانون 
كل المصريين فتدخل مصر في صفوف 
شهرين  بعد  يأتي  ثم  المتقدمة  الدول 
المسيل  الغاز  من  الظهر  حقل  أنتاج 
مليون دوالر  مائة  لمصر  الذي سيوفر 
الغاز  بها  تستورد  كانت مصر  شهريا، 
الجديدة  اإلدارية  العاصمة  بشائر  ثم 
والقضاء على العشوائيات وبناء مساكن 

جديدة بديلة نشعر فيها بالتحضر .. 
أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل 
أفضل ولو كره الكارهون والحاقدون .. 

تحيا مصر   

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Vendredi 27 octobre 2017
الجمعة 27 اكتوبر 2017

بقلم: فرج ميخائيل

عندما تتحول احلياة اىل مباراة

العاصمة اإلدارية اجلديدة: تسهيالت للموظفني وبدء نقل 
الوزارات 30 يونيو 2019

أيام »داعش« األخرية.. بني »فكّي الكماشة« السورية العراقية 

   قال مبعوث األمم المتحدة إلى سوريا يوم الخميس إن الجولة التالية 
من المحادثات السورية بين الحكومة والمعارضة في جنيف ستعقد في 

28 نوفمبر تشرين الثاني.
وأضاف ستافان دي ميستورا أن الجولة التالية من المحادثات يجب 
أن تركز على صياغة مسودة دستور جديد وعلى سبيل نحو إجراء 

انتخابات تتحقق منها األمم المتحدة.
جاءت تصريحات دي ميستورا عبر الهاتف من جنيف لمجلس األمن 

الدولي. 

    أكد وزير الخارجية 
السعودى، عادل الجبير، 
ه  بالد موقف  ات  ب ث
الرباعى  ومجموعة 
العربى من األزمة مع 
قطر ، مؤكدا فى الوقت 
نفسه أن األزمة الحالية 
مع الدوحة “صغيرة” أمام 
قضايا مكافحة اإلرهاب 
وإعادة استقرار المنطقة.
خالل  الجبير  وأشار 
معهد  نظمه  مؤتمر 
فى  هاوس«  »تشاتام 
البريطانية  العاصمة 

لندن، إلى أن “األمر عائد إلى قطر، ونحن نرفض 
اإلرهاب والتطرف وإيواء المطلوبين، ونرفض 
نشر خطابات التحريض والكراهية، والتدخل فى 
تبرير  يتم  أن  نقبل  الدول األخرى، وال  شئون 
التفجيرات االنتحارية عبر وسائل اإلعالم من 
قبل شخصيات دينية متطرفة تحتضنها الدوحة”. 
وأضاف:»مقاطعة الدول العربية لقطر نتج عنها 
توقيع الدوحة لمذكرة تفاهم مع الواليات المتحدة 
لمكافحة تمويل اإلرهاب، كما سمحت السلطات 
القطرية لمسئولين من وزارة الخزانة األمريكية 
بالتواجد فى البنوك القطرية، إضافة إلى إجراء 
بمكافحة  المتعلقة  أنظمتها  تعديالت على  قطر 
اإلرهاب، وهذه الخطوات كانت مرفوضة لدى 

السلطات القطرية قبل المقاطعة«.
وعن حل األزمة مع قطر، قال الوزير السعودى، 

إن الكرة فى ملعب الدوحة، مشيرا إلى الوعد الذى 
قطعته قطر فى ٢٠١٤ باتخاذ سلسلة خطوات 
المزعزع الستقرار  سلوكها  وقف  اتجاه  فى 
جيرانها، ولكنها لم تطبقها، وعلى صعيد قضية 
الفساد المتهم فيه القطرى ناصر الخليفى، الرئيس 
ميديا” اإلعالمية  إن  لمجموعة “بى  التنفيذى 
ورئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، بدأ 
مكتب المدعى العام السويسرى أمس االستماع 

إلى الخليفى.
فى إطار تحقيق بشبهات فساد فى منح حقوق 

بث مباريات كأس العالم لكرة القدم.
اإلدعاء  باسم  المتحدث  مارتى،  أندرى  وأكد 
العاصمة  إلى  الخليفى وصل  أن  السويسرى، 
الذى يشمل  التحقيق  إليه بشأن  برن لالستماع 
أيضا الفرنسى جيروم فالك، األمين العام السابق 

لالتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا”.

 كشف اللواء أحمد زكى عابدين رئيس العاصمة اإلدارية 
الجديدة عن تأسيس شركة حكومية لنقل األصول بهدف 
تقييم أصول المقرات القديمة للوزارات التى ستنتقل إلى 
العاصمة اإلدارية مقابل أيلولة ملكية أصولها القديمة بالقاهرة 

إلى شركة العاصمة اإلدارية.
وقال خالل لقائه لجنة التشييد والبناء بجمعية 
رجال األعمال المصريين برئاسة المهندس 
فتح هللا فوزى وحضور حسن عبدالعزيز 
رئيس االتحاد المصرى للتشييد والبناء إنه 
سيتم نقل الوزارات إلى العاصمة اإلدارية 
30 يونيو 2019، مشيرا إلى أن وزارة 
التخطيط حاليا تقوم بوضع ضوابط عمليات 
نقل الموظفين، واإلدارات التى يتم نقلها، 
لبعض  ستكون  النقل  عمليات  إن  حيث 

اإلدارات وليس كلها.
المالية إلنشاء حى  التكلفة  ان  وأضاف 
جنيه  مليار   35 لنحو  تصل  الوزارات 
المرافق  تكلفة  إجمالى  فيما يصل  تقريبا 
للعاصمة إلى نحو 132 مليار جنيه، إلى 

جانب أن المدينة مؤهلة بالكامل لمواجهة حوادث اإلرهاب 
والحرائق وغيرها بشكل محكم من خالل وحدات مركزية 

للمراقبة والتعامل مع األزمات.
يتم  الذين  للموظفين  يتم منح وحدات سكنية  أنه  وأوضح 
نقلهم وفق نظام التمويل العقاري، مع منحهم إعفاء من ثمن 
األرض بهدف تخفيض قيمة األقساط الشهرية عليهم، حيث 

إن المدينة مصممة بأن تستوعب جميع شرائح المجتمع.
وأوضح إن المرحلة األولى من المشروع تبلغ مساحتها 
40 ألف فدان من إجمالى المساحة الكلية للعاصمة االدارية 
فدان حزام  ألف   14 إلى  فدان إضافة  ألف   170 البالغة 

أخضر، كما أن هناك ارتفاعا فى الطلب على األراضى 
بالمدينة بشكل كبير.

وأضاف أنه حتى اآلن لدينا 6 جامعات أجنبية، كما لدينا 
طلبات من 18 جامعة أخري، ونحو 16 مدرسة دولية مع 
صفوف انتظار لطلبات من المدارس الدولية لنحو 24 مدرسة.

وأضاف ان جميع إجراءات التخصيص والتراخيص تصدر 

من خالل شركة العاصمة اإلدارية بهدف تسهيل اإلجراءات، 
المدينة كى تعمل بصورة ذكية حيث  فضاًل عن تصميم 
تعمل منشآتها ومرافقها الكترونيا بالكامل، فضال عن أن 
صاحب أى وحدة عقارية يتمكن من دفع فواتير خدمات 
المرافق الكترونيا من خالل كارت موحد.
وقال إن هناك لجنة حكومية لتقييم سعر 
األرض بالمدينة وهو فى ارتفاع متواصل 
بسبب زيادة الطلب، داعيا المستثمرين 
لسرعة الشراء بدال من االنتظار لحين 

رفع األسعار.
هناك شركتين صينيتين،  إن  وأوضح 
األولى تستهدف بناء منطقة األبراج، التى 
تشمل بناء أكبر برج فى أفريقيا وأخرى 
لتطوير مساحات كبيرة بالمدينة، فضال 
عن رغبة شركة كورية، فى تأسيس مدينة 
للصناعات  االدارية  بالعاصمة  كورية 

االلكترونية صديقة البيئة.
المياه  يتم دراسة توصيل  أنه  وأوضح 
للعاصمة إما من خالل محطة تحلية من 
العين السخنة أو من خالل عمل مأخذ على النيل، حيث 

تحتاج العاصمة الجديدة إلى نحو مليون متر مياه.
وأوضح أن القطار المكهرب الذى يتم تدشينه بقرض صينى 
يربط المدينة من محطة عدلى منصور بمدينة السالم، وحتى 
عمق العاصمة اإلدارية وهو ما سيربط القاهرة بالعاصمة 

اإلدارية بشكل سريع.

ارتفاع عدد القتلى املدنيني جراء ضربات التحالف إىل 786

األمم املتحدة: اجلولة التالية من 
حمادثات سوريا يف جنيف 

يف 28 نوفمرب

  تبدأ المباراة يوم والدتنا وال تنتهى 
إال مع نهايتنا....مجبرين على  اللعب 
حتى لو لم نكن نعرف اصول اللعبة 
وقواعدها..ومطالبين بتحقيق االهداف 
حتى لو لم ننل التدريب الكافى ... 
وحذار من التعرقل او السقوط فقد 
تضيع الفرصة .. وإياك ان تعترض 
وإال سوف تنال عقوبة االستبعاد .. 
وإياك ان تتراخى وإال ستكون محط 
سخرية..وان اخطأت سوف توضع 
رقبتك تحت المقصلة..اما اءا احرت 
هدفك بطريقة او بأخرى فهنيئا لك 
فقد  والشهرة  والتكريم  بالمكسب 
نلت الثقة وتسعد بالمكافأة  و يصبح 
المعجبون  ويتهافت  رنان  اسمك 
وتتصدر صورك  على مالحقتك 
وإخبارك صفحات الجرائد وتصبح 
كنت  ان  به..سواء  يحتذى  مثال 
حققت الفوز صدفة او عن جدارة 
وسواء ان كنت لجأت الى الحيلة او 
كان هدفا نظيفا ...الذى يهم هو ما 
سجلته االرقام  وما تحقق من فوز 
امام اعين الجميع... وما بين مؤيد 
ومعارض تختلف االراء ويختلف 
معها مستوى التقييم لتكنيك اللعب  

ومستوى التدريب..
على  نحرص  مبارة  كل  وبعد 
يعرفون  لتعليق من هم  االستماع 
اصول اللعبة .. وهذا التعليق يبرأ  
او يدين وتبنى علي اساسه  االراء 
النهائية بعد الفحص والتمحيص و 
التدقيق فى تفاصيل المباراة واعادة 
المشاهد و مناقشة اسباب النصر او 
الهزيمة ووضع  اضعف الركاالت 
تحت المجهر الثبات صحة ما نريد 
اثباته. او لنفى ما نريد نفيه.. مع انها 
نفس المعطيات ولكنها ذو حدين..

وان سقط احد الالعبين اثناء المباراه 
فإن رجال االسعاف ييدون دورهم 
فى الفحص االولى والعالج فان زال 
االلم فإنه يكمل معه لتحقيق االهداف 
المنشودة اما ان كانت اصابته بالغة 
اخر بطل  يبتعد ويحل محله  فإنه 
والتواصل  المواصلة  قادرا على 

مع باقى الفريق.
فلنتأمل  معا .. الم تشبه حياتنا هذا 
الترتيب اننا نواجه الكثير من المشاكل 
ونمر بكثير من المواقف ونتعامل 
معها من وجهة نظرنا ونتعرض 
“للتعليق” اعنى التأييد او المعارضة 
من جهة “ المشاهدين والحكام “ونجد 
من يساندنا فى طريق الحياة ولكننا 
نجد لالسف من يعترضنا ويحول 
دون نيل امانينا اكثر فى العدد واشد 
يؤيدوننا ومكرهم  ممن  القوة  فى 
يفوق قوتهم و يستخدمون دهائهم 
الشك  الصورة وزرع  تشويه  فى 
وعرقلة المسيرة بإختالق المشاكل؛ 
فهذه نوعية من البشر تكون بمثابة 
اآلفات التى تدمر غيرها حتى تنمو 
و  االمال  وتترعرع  على سرقة 
احباط العزم والهمم.. بدال من ان 
نفسها وبناء مستقبلها..  تهتم المر 
فانها شخصيات مريضة تسعد لحزن 
االخرين وتهنأ بشقائهم..وتحقد على 
الناجحين وذلك الن تفوقهم يظهر 
نياتهم   الفشل ونقائهم يظهر سواد 
وتقدهم يظهر تخلف افكارهم العقيمة.
و احيانا كثيرة يكون من يعترضنا 

هو من نظنه اقرب الناس الينا
ولذلك يظل هو العدو الخفى الذى 
ينحر و يفسد دون ان نعى مقاصده 
إال بعد ما يصيبنا منه االذى المباشر 
الن ثقتنا به وحبنا له تحجب الحقيقة 
التماس  فى  ونستمر  اعيننا  عن 
االعذار له لرفضنا فكرة ان يكون 
هذا الونيس هو من يدمر حياتنا...

وتتوالى  تتوقف  ال  الحياة  ولكن 
االحداث ،المفرح منها والمزعج.. 
ولكننا نستمر فى المقاومة بكل ما 
ننهى  به من مقومات حتى  اوتينا 
تستحق  بدأناه بصورة مشرفة  ما 

التقدير ..

ولكننا لن نتوقف عند هذا الحد فقط 
من الحياة الشخصية .. ولكن على 
المستوى العام و فى مختلف المجاالت 
وهو  واشمل  اوسع  نطاق  وعلى 
“الوطن”...فكثيرون هم ضحاياه 
وشهدائه.. ولكن السؤال هنا هل حبنا 
لوطننا وبسالة جنودنا واالستماتة 
فى الدفاع عنه تقع تحت هذا التقييم 
نفسه !؟ هل هذه االعمال البطولية 
تتحول بمنتهى البساطة الى مبارة 
كرة قدم!!؟ بمعنى اخر هل يمكننا 
ان ننزل الى الميدان دون تدريب 
كاف واستعدادات واكتساب المهارات 
...بل دون تقدير كاف لقوة العدو او 
لديه من  بما  ان نكون على دراية 
اسلحة و حتى نحتسب ألنفسنا من 
احتماالت الخيانة ..؟ هل عندما يغدر 

بأبطالنا و يسقط ضحايانا
يكون هذا مجرد خبر فى الصحف 
او موضوع مناقشة على شاشات 
على  تعليقات  مجرد  او  التلفاز 
االنترنت.. هل اعتدنا على مثل هذه 
انها اصبحت ال  لدرجة  االحداث 
تؤثر فى المجتمع ؟ هل من العادى 
والطبيعى ان يستشهد كل يوم خير 
يد قطاع  امتنا على  شبابنا وأوالد 
الطرق واإلرهابيين والخارجين عن 
القانون؟؟ ان الشرطة والجيش هم 
درع بالدنا وبدونهم نكون فريسة 
سهلة ألتفه األعداء فلماذا فى بعض 
االحيان ال نتوخى الحذر ونعد العتاد 
والعدة ونهجم بقوة تباغت المجرمين 
وتشل حركاتهم..ومن المسئول عن 
سؤ التقدير و التخطيط...من المسئول 
الذى  الحزن  الديار و  عن خراب 
يعصر القلوب ، من المسئول عن 
انتصار  ضحكات االستهزاء عند 
انى  نعم  الـ “ال شئ”  شرذمة من 
لقب  اى  اطلق عليهم  ان  استعفى 
أخر..فإنهم بالفعل ال يستحقون حتى 
وصفهم باألعداء.. لكنهم خائنين.. 
يأكلون  انهم  المفترض  النهم من 
من خير اراضنا ويشربون من نيلنا 
ثم يقتلون اوالدنا...فأى منطق هذا 
..والى متى يمكننا ان نحتمل خبر 
االنفجارات ونعد الضحايا ثم .. ثم 
نقوم نأكل ونشرب و نتجاذب اطراف 
..الى متى نشعر  الحزين  الحديث 
بالقهر والظلم ونشعر اننا مهددون 
بالتعذيب والقتل فى اى مكان وفى 
يطلق  يا من  الى متى  اى وقت.. 
عليهم رؤساء الدول وحكامهم يا من 
تمولون االرهاب ..انكم مثل االفات 
التى تتغذى على دماء المسالمين .. 
تبدون اقوياء ولكن بدون اسلحتكم 
فانتم ال شئ..- انتم يا من تدعون 
حماية حقوق االنسان - بدال من أن 
تستغلوا امكانياتكم وتستثمروا اموالكم 
وتسخروا تقدمكم العلم والتكنولوجيا 
لخير االنسانية و اسعادها ، وبدال 
من نشر مبادئ التعاون وفكر السالم 
تحولون جنتنا الى جحيم فقط من اجل 
تحقيق مطامعكم وتحسبون اننا ال 

نعى والنفهم اهدافكم .
ولكنكم فى يوما ستجنون نتيجة ما 
تزرعونه االن فى بالدنا وسيكون 
وستمتلئ  منا  حااًل  اسوأ  حالكم 
اراضيكم بنفس البذار التى سيصعب 
عليكم فيما بعد اقتالعها...فمن ثمرة 

ايديكم تأكلون..
اما نحن فلن ينحى لنا جبين على مر 
العصور وان سقطنا ننهض فى قوة 
وشموخ...ولكن مع هذا كله ال ننسي 
ان نعزى انفسنا فى احبابنا وابطالنا 
الذين يروون بدمائهم الشريفة الغالية 
والبسالة  والشجاعة  الشهامة  نبت 
والتضحية .. فهنيئا لنا الن رجالنا 
وال  االعداء  يهابون  ال  الشرفاء 
فى  يتوارون  الموت وال  يخشون 
وقت الشدة والضيق فهم كاالسود 
ال يقبلون العيش اال بكرامة وعزة 
نفس وال يدَّعون العظمة والشموخ 

فهم بالطبع اهل لها.

 أقر التحالف الدولي، بقيادة الواليات المتحدة، الذي 
يقاتل تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق إن 
51 مدنيا آخرين قتلوا بطريق الخطأ نتيجة عملياته.
بشأن  تحقيقات  أجرى  إنه  بيان  في  التحالف  وقال 
قتلوا  المدنيين  أن  إلى  التقارير، وتوصل  عشرات 
بطريق الخطأ في 16 حادثا منذ شهر فبراير/ شباط 

الماضي.
وبذلك يرتفع عدد المدنيين الذين قتلوا نتيجة غارات 
مشابهة إلى 786 شخصا منذ بدأ التحالف شن غاراته 

ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في عام 2014.
وبالمقابل، تعتقد منظمة “اير وورز” Airwars التي 
ترصد مقتل المدنيين أن عددهم تجاوز 5600 قتيل.
الدولية  بالقوانين  تلتزم  قواته  إن  التحالف  ويقول 
للنزاعات المسلحة، وتبذل قصارى جهدها لتجنب 

مقتل المدنيين في الغارات.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، انتقدت منظمة “هيومن رايتس 
ووتش” الحقوقية المنهج الذي تتبعه قوات التحالف في تقدير 

أعداد الضحايا من المدنيين.
تقدمها  التي  المعلومات  أن  إلى  تقرير  في  المنظمة  وخلصت 
قوات التحالف توحي بأنها لم تزر مواقع الضربات المعنية أو 

تجر مقابالت مع السكان.
وقد شنت القوات العراقية يوم الخميس عملية عسكرية لطرد 
تنظيم الدولة اإلسالمية من آخر معاقله في العراق، بينما قال 
الجيش السوري وحلفاؤه إنهم يخططون إلطالق عملية عسكرية 

ضد آخر معقل للتنظيم في سوريا.
الضربة  توجيه  إلى  الحدود  جانبي  على  الهجومان  ويهدف 

القاضية للتنظيم.

اجلبري : املقاطعة أجربت الدوحة على 
اختاذ إجراءات ملكافحة اإلرهاب

أمريكا تفرض عقوبات على كوريني 
مشاليني بسبب انتهاكات مزعومة 

حلقوق اإلنسان

 فرضت الواليات المتحدة يوم الخميس 
عقوبات على سبعة أفراد وثالثة كيانات 
من كوريا الشمالية بشأن ما وصفتها بأنها 
انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان بما في ذلك 
العمالة القسرية ومالحقة طالبي اللجوء.

ستيفن  األمريكي  الخزانة  وزير  وقال 

اليوم  ”عقوبات  بيان  في  منوتشين 
تستهدف مسؤولين في الجيش والنظام 
الكوري الشمالي ضالعين في انتهاكات 
صارخة لحقوق اإلنسان. كما نستهدف 
المساعدين الماليين الكوريين الشماليين 
الذين يحاولون إبقاء النظام صامدا عن 
المكتسبة من  األجنبية  العملة  طريق 

خالل أعمال العمالة القسرية“.
العقوبات  الذين استهدفتهم  ومن بين 
ونائبه  للجيش  األمنية  القيادة  مدير 
الشعب  أمن  لوزير  األول  والنائب 

ووزير العمل.
وفرضت الواليات المتحدة أيضا عقوبات 
على القنصل العام لكوريا الشمالية في 
في  ودبلوماسي  الصين  في  شينيانغ 

سفارة كوريا الشمالية بفيتنام.
وقال البيان ”نشعر بالقلق بشدة بسبب 
جيش كوريا الشمالية الذي يعمل كشرطة 
سرية ويعاقب كل أشكال المعارضة“.
وأضاف ”الجيش يعمل أيضا خارج 
اللجوء  لمالحقة طالبي  الشمالية  كوريا 
الكوريين  من  اللجوء  طالبي  ويحتجز 
الشماليين بشكل وحشي ويجبرهم على 
العودة“. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات 

على شركتين أيضا. 
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بقلم:  علي عبيد

وللكلمة شهداء أيضا
    ليس األحياء وحدهم من يحق لهم الوقوف على منصات 
أحياء عند ربهم  لكنهم  الحياة،  فثمة غائبون عن  التكريم، 
يُرَزقون، يشاركون األحياء، وإلى المنصات يصعدون، لينالوا 
من التكريم ما يستحقون. من هؤالء كانت فاطمة غوالم، التي 
أقيم  الذي  الثاني،  العربي«  القراءة  تألقت في حفل »تحدي 
على مسرح »أوبرا دبي« يوم األربعاء 18 أكتوبر، وسجلت 
تابعوه على  الحفل، والذين  حضورا قويا في قلوب من شهد 
شاشات التلفاز في كل أنحاء العالم العربي، رغم أنها غائبة 
عن الحياة، فنالت التكريم الذي تستحقه من مطلق المشروع 
وراعي الحفل؛ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومن كل 
الذين عرفوها، واستمعنا إلى شهاداتهم في التقرير التلفزيوني 
لكنهم عرفوا  يعرفوها،  لم  الحفل، والذين  أثناء  الذي ُعرض 

حكايتها، وتأثروا بها كما لم يتأثروا بحكاية أخرى.
17 عاما،  انتقلت إلى بارئها عن  التي  حكاية فاطمة غوالم، 
وليعرفوا  منها مثال وقدوة،  أبناؤنا  ليتخذ  تُروى،  أن  تستحق 
أن للقراءة والكلمة ثمنا، وأن هذا الثمن يجب أن يُدفع حتى لو 
كان غاليا، ففاطمة فتاة جزائرية من أسرة متواضعة، تقطن في 
منطقة قصر أوالد وشن من والية أدرار التابعة إقليمياً لوالية 
توات؛ منطقة لم نكن لنسمع عنها لوال ولع فاطمة بالقراءة، 
وإصرارها على التفوق فيها، مثلما هي متفوقة في الدراسة، 
بشهادة معلميها وزميالتها اللواتي استمعنا إليهن في التقرير 
المشاركة في »تحدي  لذلك أصرت فاطمة على  التلفزيوني. 
القراءة العربي« الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم قبل عامين، رغم أنها تقيم في منطقة تبعد عن 
18 ساعة  العاصمة الجزائرية 1500 كيلومترا، تقطعها في 
بالسيارة، بعد أن اجتازت تصفيات منطقتها بتفوق، وبقي أن 
تشارك في التصفيات النهائية، لتكون محطتها األخيرة دبي، 
الجزائري محمد عبدهللا  الذي حققه مواطنها  اإلنجاز  لتكرر 

فرح، ذو السنوات الست، العام الماضي.
لم يُكتَب لفاطمة أن تكمل رحلة تفوقها على األرض، فقد شاء القدر 
أن تنتقل إلى السماء في حادث مروري أليم، وهي في طريقها 
العاصمة الجزائرية سعيا وراء تحقيق حلمها بالوصول  إلى 
إلى دبي، لتمثيل بلدها في هذه المسابقة التي استقطبت اهتمام 
المشاركين  وبلغ عدد  العربية وخارجها،  البلدان  في  الجميع 
فيها هذا العام أكثر من 7 ماليين و400 ألف مشارك، محققين 
بذلك أمنية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
مطلق التحدي، في نهاية الدورة األولى، الذي تمنى أن يصل 
مقابل  7 ماليين مشارك،  الثانية  الدورة  المشاركين في  عدد 
الدورة األولى. ورغم أن  3 ماليين و500 ألف شاركوا في 
أمنية فاطمة لم تتحقق لها على األرض كما تمنت، فلم تصل 
إلى دبي التي حلمت بها، إال أن صاحب المشروع حقق لها 
هذا األمنية، فكرمها هي وأسرتها في احتفال الدورة الثانية، 
التي جعلت  الدرجة  إلى  التكريم الفتا ومؤثرا،  وكان مشهد 
قلوب جميع الحضور تخفق حبا لفاطمة، وجعلت دموع بعضهم 
فاطمة،  قدمتها  التي  للتضحية  بالموقف، وتقديرا  تأثرا  تطفر 
بإصرارها على قطع كل هذه المسافة بين المنطقة التي تقيم 
فيها والعاصمة الجزائرية، لتحقيق حلمها بالوقوف على منصة 
التكريم في هذا اليوم المشهود، الذي ينتظره كل الطلبة العرب 
في جميع أنحاء العالم، ويتمنى كل اآلباء واألمهات أن يروا 

أبناءهم وبناتهم مكرمين على منصة التتويج فيه.
الكلمات ختم  بهذه  لها شهداء«.  فإن  قراء..  للكلمة  أن  »كما 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعزيته لذوي 
الطالبة فاطمة عند سماع سموه خبر وفاتها، وتوجه بخالص 
مواساته ألهلها وذويها والشعب الجزائري، ووجه سموه بتجهيز 
10 مكتبات تحمل اسمها، بعد أن ضربت مثاال طيبا في السعي 
واإلصرار من أجل المعرفة والقراءة. أما فاطمة فقد كانت آخر 
كلماتها قبل أن تفارق الحياة، كما دونتها بخط يدها في مفكرتها 
وهي في طريقها إلى العاصمة لتحقيق أمنيتها: »أريد أن أتفوق 
من أجل نفسي، ألن المتفوق يصل بسرعة إلى ما يريد.. من 
بالسعادة.. من  نجاحي سبب شعورهما  وأبي، ألن  أمي  أجل 
أجل مجتمعي، ألن المجتمع يحتاج إلى المتفوقين والناجحين.. 
من أجل المسلمين ألنهم يحتاجون اليوم بشدة الى متفوقين«. 
فاستحقت بهذا أن تكون شهيدة الكلمة عن جدارة، وأن تصبح 
نموذجا وقدوة لجميع أبنائنا، خاصة أولئك الذين تتوفر لهم كل 
الوسائل للقراءة والنهل من معين المعرفة، في هذا العصر الذي 
البلدان  المعرفة في متناول الجميع، خاصة في  أصبحت فيه 
التي لم يعد القاطنون فيها يعانون مثلما عانت فاطمة كي تحقق 

حلمها الذي اكتمل، رغم مفارقتها دنيانا.
عندما يتحدث الجميع عن تراجع مكانة الكتاب، وإحجام الجيل 
الناشئ عن القراءة، ينظرون إلى البقع المظلمة من الصورة، 
لكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ال يرى 
إال البقع المضيئة منها، ويفكر كيف يزيد من مساحة هذه البقع 
حتى تختفي البقع المظلمة تماما. وهذا هو ما فعله سموه عندما 
أطلق مشروع »تحدي القراءة العربي«، فلم ينظر إلى البقع 
منها،  المضيئة  البقع  إلى  وإنما نظر  الصورة،  المظلمة من 
أنجح مشروع  أنه  العربي«  القراءة  ليثبت مشروع »تحدي 
إلى مستقبل واعد، وليس  يتطلع  الستنهاض همم جيل ناشئ 
ثمة من هو أقدر على رسم خطوط هذا المستقبل من صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد.
aliobaid4000@yahoo.com
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السيسي لوزير داخلية فرنسا : عازمون على التصدي 
لإلرهاب ومكافحة اهلجرة غري الشرعية

الداخلية : إحباط هجوم إرهابي يف 
العريش ومقتل مسلحني

تأجيل إعادة حماكمة “مرسي” وقيادات اإلخوان يف قضية 
اقتحام السجون إىل األحد

  القاهرة/ رامي جورج: 
 عثرت مباحث شرطة السياحة واآلثار، 
اليوم الخميس، على حفرة عميقة يطلق 
عليها “نهاية العالم” داخل أحد منازل 
أثناء  أسوان،  مدينة  المواطنين شرق 

محاولة التنقيب بحثاً عن اآلثار.
خرجت الحملة األمنية، برئاسة العقيد 
مباحث شرطة  رئيس  العيسوى  خالد 
السياحة واآلثار بأسوان، والمقدم حسام 
اآلثار،  بمباحث  الضابط  محمد على، 
والرائد محمد الخطيب الضابط بمباحث 
السياحة واآلثار بأسوان، تحت إشراف 
العميد حاتم صفوت، مدير إدارة شرطة 

السياحة واآلثار بأسوان.
واستهدفت الحملة منزلين بمنطقة عزبة 
الفرن كيما، دائرة قسم أسوان ثان، وتمكنت 
من ضبط صاحب المنزل األول “عبد 
40 سنة، موظف بشركة  الراضى.ا” 
خاصة، وبرفقته 3 عمال آخرين، وذلك 
المنزل،  داخل  خلسة  بالحفر  لقيامهم 
حفرة بلغت أبعادها 2 × 2 متر، وبعمق 
15 متراً تنتهى بسرداب ناحية الغرب 

“متعرج” طوله 31 متراً.

كما تمكنت الحملة من مداهمة المنزل 
سنة،   45 “أحمد.ع”  لصاحبه  الثانى 
“هارب”،  والتعليم  بالتربية  موظف 
وعثر بداخله على حفرة دائرية الشكل 
قطرها 3 أمتار، وعمقها 8 أمتار، وتنتهى 
أمتار،   4 الشرق طوله  بسرداب جهة 
ينتهى بحفرة بأبعاد 2 × 2 متر، وبعمق 
6 أمتار، تنتهى بسرداب شرقى طوله 
الشكل  دائرية  بحفرة  ينتهى  أمتار،   8
بقطر متر ونصف وبعمق ال نهائى غير 
يطلق  أن  اآلن، ويمكن  معروف حتى 

على الحفرة “نهاية العالم”.
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات 
من أدوات الحفر، وتم اتخاذ اإلجراءات 
تكثيف  مع سرعة  الالزمة،  القانونية 
البحث عن المتهم الهارب صاحب المنزل 
الثانى، وتم إخطار اللواء مصطفى أنسى، 
مساعد وزير الداخلية مدير عام شرطة 
اللواء  كلف  والذى  واآلثار،  السياحة 
السياحة  مباحث  مدير  قدرى،  هشام 
واآلثار، باستمرار الحمالت األمنية ضد 
المنقبين عن اآلثار ومروجيها بالطرق 

غير المشروعة.

  القاهرة/ رامي جورج: استقبل 
الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح 
أمس جيرارد كولوم وزير الداخلية 
السفير عالء  الفرنسي.. وصرح 
يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة 
الجمهورية بأن الرئيس أكد خالل 
اللقاء على أهمية تعزيز التشاور 
والتعاون المشترك بين البلدين، ال 
سيما في ظل الظروف والتحديات 
التي تمر بها منطقة الشرق األوسط، 
وتنامى خطر اإلرهاب وانتشاره 
بحيث أصبح يهدد كافة أنحاء العالم 

بما فيها فرنسا وأوروبا.
بين  بالعالقات  “كولوم”  وأشاد 
دور مصر  إلى  مشيراً  البلدين، 
في إرساء دعائم األمن واالستقرار 
في منطقة الشرق األوسط، مؤكداً 
حرص بالده على الوقوف بجانب 
مصر وتقديم كل سبل الدعم لها في 

حربها ضد اإلرهاب.
وأكد الرئيس عزم مصر على المضي قدماً في التصدي 
لإلرهاب، مشيراً إلى الجهود التي تتم في هذا الصدد 
على المستويات المختلفة.. كما استعرض الرئيس الرؤية 
المصرية بشأن استراتيجية مكافحة اإلرهاب، والتي 
العسكرية واألمنية فقط بل  الوسائل  ال تقتصر على 
تمتد لتشمل الجوانب الثقافية واالقتصادية واالجتماعية 

والتصدي لمحاوالت ضرب الوحدة الوطنية.
تكثيف جهود  السيسي على ضرورة  الرئيس  وشدد 
المجتمع الدولي لتجفيف منابع اإلرهاب والقضاء على 

مصادر تمويله وإمداده بالسالح والمقاتلين.
وذكر السفير عالء يوسف أن اللقاء شهد كذلك تباحثاً 
حول سبل تعزيز العالقات الثنائية في المجال األمني، 
باإلضافة إلى بحث آخر مستجدات الوضع في كل من 
ليبيا وسوريا.. وشدد الرئيس على أهمية تكثيف جهود 

المجتمع الدولي للتوصل إلى حلول سياسية لألزمات 
التي تشهدها المنطقة، والتي تعد سبباً رئيسياً في تفشي 
ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما يرتبط بتلك األزمات 
من احتماالت انتقال المقاتلين من بؤر النزاع إلى مناطق 

أخرى بما يؤدي إلى تفشي خطر اإلرهاب.
والتعاون  التنسيق  استمرار  الرئيس ضرورة  وأكد 
الحدود ومكافحة  المشترك خاصة في مجال ضبط 

الهجرة غير الشرعية.

  القاهرة/ كلودين كرمة: صرح مسؤول مركز اإلعالم األمني أن 
»القوات المعينة لمالحظة الحالة األمنية بالطريق الساحلي بدائرة قسم 
شرطة ثالث العريش، نجحت في التصدي لمحاولة هجوم 5 أشخاص 
مسلحين يستقلون سيارة ربع نقل، عقب قيامهم بإطالق األعيرة النارية 

تجاه القوات حيث بادلتهم القوات إطالق النيران«.
وقالت الوزارة في بيان، إن »الحادث أسفر عن مصرع اثنين منهم 
الصحراوية  بالمنطقة  الفرار  على  اآلخرين  وإجبار  آخر  وإصابة 
المنطقة  لتمشيط  أمنية  بقوات  الدفع  وتم  الحادث،  لموقع  المتاخمة 

وتتبع مرتكبي الواقعة«.

القاهرة/ كلودين كرمة: قررت محكمة جنايات    
القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم /الخميس/ برئاسة 
المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة 
الرئيس األسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة 
اإلخوان اإلرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية 
واقتحام الحدود واالعتداء على المنشآت األمنية والشرطية 
وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 ، باالتفاق 
مع التنظيم الدولي لجماعة اإلخوان وميليشيا حزب هللا 
اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس 

الثوري اإليراني، إلى جلسة األحد المقبل.
أقوال  إلى  االستماع  التأجيل الستكمال  قرار  وجاء 
شهود اإلثبات ) 4 شهود ( ومناقشتهم.. مع تمكين هيئة 
الدفاع من زيارة المتهمين في محبسهم، والعدول عن 
قرار إحالة عدد من أعضاء هيئة الدفاع إلى مجلس 

تأديب المحامين.
وقال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين 
إلى مقر  المحامين حضروا  إن  الجلسة،  في مستهل 
المحكمة منذ التاسعة صباحا، ولكنهم كانوا في قاعة 
أخرى مجاورة تنعقد بداخلها هيئة محكمة مغايرة إلبداء 
المرافعة في قضية تتعلق باتهام نجل الرئيس األسبق 

أسامة محمد مرسي بحيازة سالح أبيض.
وأضاف أنه علم بقرار المحكمة بإحالة 10 محامين 
من أعضاء هيئة الدفاع إلى مجلس تأديب المحامين 
بمحكمة استئناف القاهرة في ضوء ما اعتبرته المحكمة 
أنهم أخلوا بواجبات مهنتهم بالنكوص عن مهمة الدفاع 
عن موكليهم وعدم الحضور دون عذر مسبق أو تعيين 
من يقوم مقامهم لمباشرة إجراءات القضية وجلسات 

المحاكمة فيها.
وأشار الدفاع إلى أنهم لم يخلوا بواجباتهم، وأنهم مستمرون 
في أداء واجبهم بالدفاع عن المتهمين.. مطالبين إلى 
المحكمة بالعدول عن قرار إحالتهم للتأديب في ضوء 

هذه األسباب التي عرضوا لها.
واستمعت المحكمة إلى أقوال 3 من الشهود وهم من 

رجال الشرطة الذين ارتبط عملهم بقطاع مصلحة السجون 
وتأمينها وعاصروا وقائع اقتحامها في عام 2011 ، 
والذين قرروا أن أعمال الشغب التي أقدم عليها السجناء 
قبل اقتحام السجون تم التعامل معها بطريقة سلمية من 
خالل قطع األنوار والمياه عن العنابر.. مشيرين إلى 
أنه توازى مع هذا الشغب بدء عمليات اقتحام السجون 
من الخارج بمعرفة عناصر ملثمة مدججة باألسلحة 
النارية استخدموا عربات دفع رباعي وعربات )لودر( 

لهدم أسوار السجون وتهريب السجناء.
وأضافوا أن القيادي بميليشيا حزب هللا اللبنانية سامي 
شهاب السابق إدانته في قضية خلية حزب هللا اإلرهابية، 
كان من أوائل الهاربين في عمليات اقتحام السجون.. 
بها  اقتحامها جرت  تم  التي  العنابر  أن  إلى  مشيرين 
عمليات تخريب شاملة، عالوة على تخريب وإتالف 
السجون المقتحمة برمتها وسرقتها وإضرام النيران بها.

وأشار الشهود إلى أن قوات األمن تصدت لوقائع اقتحام 
السجون إلى أن نفدت الذخيرة التي كانت بحوزتهم وهو 
ما سهل عمليات االقتحام.. مشيرين إلى أن المقتحمين 
كانوا يرتدون المالبس البدوية التقليدية )جاكيت فوق 

بدوية  بلهجة عربية  ويتحدثون  الجلباب وكوفيات( 
أسلحة  دفع رباعي مثبت أعالها  ويستقلون عربات 

نارية ثقيلة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات 
جماعة اإلخوان )المرشد العام للجماعة ونائبه محمود 
عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات 
هيئة  والمساعدة مع  االتفاق  اشتركوا بطريقي  بها( 
المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي 
اإلخواني، وحزب هللا اللبناني، على إحداث حالة من 
الفوضى إلسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا 
لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس 
الثوري اإليراني الرتكاب أعمال عدائية وعسكرية 
داخل البالد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون 
وتهريب المسجونين الموالين لهم، األجانب والمصريين، 
أمدوهم  بأن  الجنائيين، وساعدوهم  المسجونين  وكذا 
بالدعم والمعلومات واألموال وبطاقات هوية مزورة 
الستخدامها في الدخول إلى البالد، وتوفير السيارات 
بناء على هذا االتفاق  النارية، وقد تمت  والدراجات 

وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.

    كان علينا أن نصمت، أن نحني 
رؤوسنا اجالال امام حرمة الدم الذي 
سال،  دماء زكية  دفع ثمنها شباب 
مازالت ارواحهم غضة،  فقد طغى 
صوت البارود وانتهك صمت الصحراء 
ولم يعد هناك مكان آمن، ورغم أننا 
نقدم تعازينا الحارة لكل  الثكلى من 
أننا يجب أن  أقارب الشهداء، إال 
الفرصة  نتكلم،  ال يجب أن نترك 
لصوت اإلرهاب حتى يغرد وحده 
ويزف انتصاره القاسي علينا، علينا 
أن نحول الحزن إلى انتقاد الذع حتى 
نفيق ونستوعب الدرس الذي البد أن 
تتمخض عنه هذه الصدمة، أيا إن كان 
عدد الجنود والضباط الذين فقدناهم 
فإن الضربة موجعة، موجعة لألهالي 
الذين فقدوا اعزاءهم،  وللدولة التي 
فقدت جزءا من هيبتها، وللمسئولين 
الذين لم يفيقوا بعد من ذهولهم، ويثير 
كل هذا العديد من المالحظات سأكتفي 

بثالث منها:
أوال: جبهة جديدة لإلرهاب:

لقد استطاع االرهاب أن يفتح علينا 
جبهة جديدة في الصحراء الشرقية، 
التي  رد قاس على كل األصوات 
كانت تطنطن أن اإلرهاب يلفظ أنفاسه 
انفجار  أو  األخيرة، فمع كل عملية 
كان يخرج علينا خبراء االستراتيجية 
وخاصة الضباط السابقون في الداخلية 
ليقولوا لنا أن هذه عالمة يأس، وأن 
اإلرهاب قد اصبح محاصرا في شريط 
الشرقية، اآلن  ضيق على حدودنا 
فالجماعات االرهابية  العكس،  تبين 
ليست في حالة يأس، ولكنها تنوع 
عملياتها، وتستخدم أسلحة جديدة في 
كل مرة، ومع توالي العمليات يتبين 
القتال، وأن  أنها الزال تواصل  لنا 
هذه ليست معركتها األخيرة، كما أنها 
ليست محاصرة في شريط ضيق، ولكن 
افرادا تابعين لها موجودون في عمق 
الوادي، على بعد عدة كيلومترات 
امام  البالد، ونحن إذن  من عاصمة 
احتمالين،  إما ان بعض عناصرها قد 
نجحت في التسلل من الحصار، وهذا 
يعني أنه حصار متهرئ يسهل النفاذ 
منه،  او أنهم ارهابيون جدد جاءوا 
من ثغرة جديدة عند الحدود الليبية، 

وهذا هو الخطير والمخيف.
فمن هذه الثغرة يمكن أن ينفذ إلينا اخطر 
المقاتلين، فقد تلقت فلول داعش هزائم 
ضخمة في العراق وسوريا، وفقدت 
العديد من المدن واألراضي الشاسعة، 
التي  ضاقت عليهم رقعة األرض 
كانوا يتحركون عليها وهم يحاولون 
اآلن االستيالء على ارض جديدة، 
ومقاتلو داعش من نوع مختلف، فهم 
يجيدون القتال داخل المدن ويستخدمون 
مختلف أنواع األسلحة، وقد ظهرت 
هذه االختالفات واضحة في المعركة 
ثابتا  األخيرة، فلم يهاجموا كمينا 
الحركة، ولكنهم كانوا  عاجزا عن 
متأهبين في استقبال قوى مهاجمة 
للقبض عليهم، وبدال من أن  جاءت 
يوقعوا بهم استطاعوا هم اإليقاع بها، 
وكان الثمن فادحا، من لحمنا ودمنا، 
من ارواح لم تأخذ كفايتها من الحياة.

لقد اقترب المخربون من الوادي أكثر 
مما ينبغي، وأصبح لديهم سالحا اقوى 
ومددا من الرجال ربما ال ينتهي وعرفوا 
مسالك الدروب إلى ارض جديدة، وهي 
أمور ال تقدر عليها الشرطة وحدها، 
فقد اثبتت الواقعة األخيرة ان األمر 
أكبر من طاقتها ويستلزم امكانيات ال 
يملكها غير الجيش المصري، علينا أن 
ندرك أن األمر أخطر من أن تتحمله 

إدارة بمفردها.
ثانيا: اإليقاع المضطرب لقوى األمن:
في اآلونة األخيرة ورغم تكرار 
العديد من الوقائع اإلرهابية فإن دور 

قوات األمن في محاربة اإلرهاب، 
ورغم الشهداء الذين يسقطون ، يبدو 
غامضا بالنسبة لمواطن عادي مثلي، 
وأنا ادرك أن هناك طابع الزم للسرية 
التي تمارس بها عملها، ولكن هناك 
إحساس قد أكون مخطئا فيه أن حركتها 
تفتقد إلى اإليقاع المطلوب، فهي إما أن 
تكون متأخرة أكثر من الالزم بعد أن 
ينتهي الحدث، او تتسرع في الوصول 
قبل أن يكتمل استعدادها للتعامل مع 
الحالتين ال تصل  الحدث، وفي كال 
قليلة  أيام  المناسب، منذ  الوقت  في 
تعرض فرع البنك األهلي في العريش 
للسرقة، استولى االرهابيون على 
ماليين الجنيهات، وقضوا في البنك 
وقتا طويال حتى عثروا على مفاتيح 
الخزائن، ثم عبئوا النقود في أكياس 
مختلفة، قبل ن ينقلوها إلى عربة نصف 
نقل كانت تنتظرهم أمام البنك، كل هذا 
والشرطة غائبة، لم تحضر إال بعد ان 
اللصوص جميعا، وال أدري  هرب 
لماذا ال يوجد في البنك جهاز انذار 
بالشرطة فور حدوث عملية  يتصل 
العالم،   بنوك  السطو كما في معظم 
ولماذا ال تسير الشرطة في مدينة 
بمثل هذه الخطورة دوريات متصلة 
قبلها نصب  المهمة؟  المواقع  حول 
االرهابيون كمينا في منتصف المدينة 
واخذوا يفحصون بطاقات المارة حتى 
يعرفوا المسلم من المسيحي، وتعرض 
المسيحيون للخطف أو اإلرهاب حتى 
ان العديد من األسر اضطرت لمغادرة 
العريش، أين كانت قوات األمن من هذا 
األمر؟ ولماذا ظلت غائبة عن حماية 
المواطنين في هذه المدينة الحساسة؟ 
على العكس من ذلك تصرفت قوات 
الواقعة األخيرة بسرعة  األمن في 
تقارب درجة التهور، لقد أرادوا ان 
يجهضوا حركة االرهابين وكانت 
النتيجة أنهم أجهضوا حملتهم وضيعوا 
بعضا من ارواحهم الزكية، لم يتوثقوا 
التي حصلوا  الخام  المعلومات  من 
عليها، لم يحولوها حقائق وأرقام يمكن 
التأكد منها، لم يتحققوا من طبيعة موقع  
اإلرهابيين على األرض وال عددهم 
التي يمتلكونها  وال نوعية األسلحة 
ولم يستغلوا حتى ميزتهم األساسية 
وأنه يخضون حربا شرعية وهناك 
في ظهرهم جيش يساندهم ويمكن أن 
يمدهم بكل الخدمات اللوجستية التي 
الطيران على  إليها مثل  يحتاجون 
سبيل المثال، فقد كان من الممكن أن 
يقصف الجماعات االرهابية ويدمر 
التي يستخدمونها ويقطع  المركبات 

عليهم طريق الهرب.
أنه سوء تقدير الموقف كما يطلقون 
إلى أي مدى يمكن أن  عليه، ولكن 
يستمر هذا األمر، وإلى أي حد يمكن 

أن تتواصل مثل هذه األخطاء.
ثالثا: من يدفع الثمن؟

هناك  ولكن  فليرحم هللا ضحايانا   
يدفع، ال نريد أن  حساب يجب أن 
نعيش في ظل هذه المأساة طويال، 
أننا مقبلون على مرحلة جدية من 
اإلرهاب، وسوف  الحرب ضد 
إلينا بقايا من داعش،  وهم  يتسلل 
مقاتلون محترفون ال تجدي مواجهتهم  
باألساليب القديمة وال بالفكر القديم 
وال بالرجال القدامى أيضا، علينا أن 
نفحص بدقة كل اخطائنا القديمة ألنها 
لو تكررت ستكون مميتة، والبد من 
تكوين لجنة محايدة لتقصي  الحقائق، 
ليست مكونة من الشرطة ألنهم لن 
أعضاء  الحقيقة، وال من  يقولوا 
مجلس النواب ألنهم مطيعون أكثر 
لجنة تسعى نحو  نريد  ينبغي،  مما 
تهديد  أو  لهوى  تخضع  الحقيقة ال 
الشباب  دماء  االمر يخص  ألن 

وارواحهم، ويخص هيبة الوطن.

بقلم: محمد منسي قنديل

اإلرهاب يضرب 
فقط.. ثالث مالحظات

  قضت محكمة في مصر بسجن أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المصري 
السابق، محمد مرسي، ثالث سنوات إلدانته بحيازة "سالح أبيض" بغير ترخيص.
غير أن الحكم الصادر عن محكمة جنح الزقازيق، شمال القاهرة، قابل للطعن فيه.

وألقت أجهزة األمن القبض على أسامة بعدما صدر أمر بإحضاره في قضية فض 
اعتصام أنصار والده بمنطقة رابعة العدوية بالقاهرة في عام 2013.

وبحسب التحقيقات، عثرت السلطات لدى تفتيشه على سكينين داخل حقيبته الشخصية. 
لكن محامي المتهم قالوا إن إلقاء القبض عليه جاء بسبب مشادة كالمية مع ضباط 
شرطة. ودفعوا ببطالن إجراءات القبض والتفتيش، وذلك لمخالفتها أحكام الدستور 

والقانون، على حد تعبيرهم.
وفي عام 2014، قضت محكمة بسجن عبد هللا مرسي، شقيق أسامة األصغر، 

عاما وتغريمه 10 آالف جنيه بعد إدانته بحيازة مخدرات.
وقالت العائلة آنذاك إن القضية مفبركة بينما اعتبر أسامة مرسي القضية "محاولة 

لتشويه سمعة العائلة".

حكم حببس جنل حممد مرسي 3 سنوات إلدانته حبيازة 
سالح أبيض بدون ترخيص

شرطة السياحة واآلثار تعثر على حفرة 
»نهاية العامل« فى أسوان
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لنتحدث عن 
القراصنة!

  هل يحق لقارئ من وجهة نظر أخالقية قراءة الكتب المقرصنة؟. 
أولى الحجج التي يسوقها القارئ ارتفاع ثمن الكتاب مرة )وصل سعر كتاب 
مترجم عن سلسلة عربية شهيرة إلى ما يقارب 35 دوالراً، فكيف لقارئ في 
سوريا أو مصر –على سبيل المثال- شراء مثل هذا الكتاب؟!(، أو صعوبة 
وصول الكتاب )نجحت بعض سالسل التوزيع الناشئة في التوصيل جيداً إال 

أن أسعار الكتب ما زالت مرتفعة(، وهي حجج منطقية بالكامل.  
لكن بتغيير زاوية النظر ستجد أن هنالك تكلفة عالية إلنتاج هذا الكتاب، من 
حقوق نشر تدفع للناشر األجنبي، إلى تكاليف الترجمة، إلى عملية إنتاج الكتاب 
وتفاصيلها الكثيرة عند الحديث عن إنتاج محترف بالطبع من إخراج داخلي 
الئق، وغراماج ورق جيد، وغالف فريد وخطوط تميز بها داراً عن أخرى، 
أال يستدعي الموضوع وقفة من القارئ؟ إال أن كثيراً من دور النشر – حتى 
»بشعة«،  كتباً  منتجة  التفاصيل،  بهذه  كافياً  اهتماماً  تبدي  ال  منها-  الكبرى 

وتتذمر!. 
العربية  الكتب  إلى  باالنتقال  إنما  المترجمة،  الكتب  عند  القصة  تتوقف  ال 
»األصيلة« تأليفاً، فيمكن الحديث عن توفير تكاليف الحقوق والترجمة، التي 
»ربما« تتحول إلى دفعة للكاتب!، لكن في معظم حاالت النشر –عدا المشاهير 
من الكتاب، كان االمتياز بالنسبة للكاتب هو النشر دون أي مقابل مادي، فيما 
عليه االعتماد على المسابقات والجوائز وحقوق الترجمة للحصول على بعض 

المال.
لربما تجد أن الضلع الثالث في عملية انتاج الكتاب وهو المؤلف هو المتضرر 
من  سنوية  مبيعات  نسبة  على  حصوله  يندر  حيث  العملية،  هذه  في  األكبر 
إجمالي الكتب التي ينشرها، فيما عليه أن يكتفي بالحق المعنوي من القراء، 

والقليل من فتات المال، بحجة إن الكتاب ال يبيع، ال بل ويقرصن!. 
ورغم أن النشر االلكتروني اختصر المسافات، ولم يترك حجة أمام المقرصنين 
إال العامل المادي )وهو ليس قلياًل( أو السقوط األخالقي للحقوق، فال يمكن 
التعويل عليه كثيراً، إذ أنه ال يزال في البدايات، ورغم التفات العديد من الدور 
إلى هذا الموضوع مبكراً، إال أنه لم يكن موضة وقتها، لكن النشر االلكتروني 
يستحق مزيداً من االهتمام، وصدراً رحباً من دور النشر، والتنازل قلياًل عن 

أرباحه لخلق وعي أكبر، وبعدها لنتحدث عن »القراصنة«.

بقلم: بهيج وردة 

الصفحة من اعداد / بهيج وردة 

 الرسالة- بهيج وردة: 
مقولتان  األخير  والغالف  األول  الغالف  باطن   بين 
البريطانية  الغارديان  بحسب  األولى  متضادتان. 
قيد  على  عربي  كاتب  »أفضل  بأنه  الكاتب   تصف 
الحياة«، والثانية هي نصيحة من الناشر بعدم شراء 
الكتاب وهو ما قد يبدو كليشيه تسويقية مستهلكة إال 
من  حذرين  »كونوا  التحذيرية  الالحقة  الجملة  أن 
تجعل  تبقى من حياتكم«،  ما  يفسد  أن  قراءته خشية 
جملته األولى مسوغة تسويقياً، لكن على ما يبدو فإن 
يضاف  متفجراً،  تسويقياً  مزيجاً  شكلتا  قد  الجملتين 
إلى اسم الكاتب الشهير التخاذ قرار باقتناء الكتاب، 
والنوم إلى جوار ما يفسد ما تبقى من حياتك المبهجة 

في هذا الزمن المرهق. 
ليس من السهولة بمكان أن تثير دهشة مدمن أخبار 
بين  أنك مع كل قصة تعيشها  العربي. إال  العالم  في 
والسينمائي  للكاتب  الجثث«  »معرض  كتاب  دفتي 
فصول  فإن  فنلندا،  في  المقيم  بالسم  حسن  العراقي 
الدهشة تتسرب بقوة أكبر من مسامك، وينجح بالسم 
الذي  إلى حده األقصى، األمر  استفزاز فضولك  في 
مكانها  والعنف  القسوة  أن  النهاية  في  تسلم  يجعلك 

القصص ال نشرات األخبار الفجة.
اعتماداً  نهايتك  باختيار  تبدأ  األولى  الصفحات  مع 
أولى  من  تنداح  التي  المكثفة  الموت  فلسفة  على 
بالموضوع  فكرت  قد  تكن  لم  حال  –في  القصص 
قباًل، وفي حال فكرت عليك بمقاربة ما يعرضه لك 
اسعاف  سيارة  في  الموت  تفضل  مقترحات.هل  من 
كنت  شخصياً  تقرأ.  وأنت  نفسك  تسأل  غابة؟.  أم 
الموت  لفلسفة  نظراً  لكن  غابة،  في  الموت  أفضل 
المشفى،  في  الطوارئ  قسم  مدير  بها  يتمتع  التي 

الهروب  »وهم  تعزز  وسيلة  أفضل  عن  ستبحث 
بعكس االتجاه«. 

صناعة البطل التلفزيوني »الجالد« واقعاً في األسر، 
حقيقة تتعرف عليها في حديث سائق سيارة اإلسعاف 
الالجئ في مالمو. لوهلة تصدق أن كالمه واقع، وأن 
ما يتم تصويره من أشرطة جهادية هو لعبة محكمة 
الحبكة، وفي لحظة حين تقترب النهاية تشك من بقية 
سرده أنه يخترع قصة، وهو ما يود بالسم أن يوصله 
والنهايات  بالخيال  مليئة  قصيرة  قصة  في  لقارئه 
المفتوحة على احتماالت ال حصر لها، ليسأل ببساطة 

عن إنسان.
يصعب أن تتذكر متى بالضبط قرأت قصة »شاحنة 

برلين«، لكن من المؤكد أنه يستحيل 
هذه  مثل  نسيان 
القصة. كيف هذا 
من  قفزت  وقد 
شاشات  على  فترة 
التلفزة قصة شاحنة 
توقفت  التي  الدجاج 

الطريق  جانب  على 
وتبين  النمسا  في 
وجود جثث ألشخاص 
العبور  حلم  لديهم  كان 
لحسن  أوروبا.  إلى 
العالم  أن  المهرب  حظ 
يقرأ وأن هذه  العربي ال 

القصة لم تنل حظوتها في 
االنتشار بالطريقة الكافية، 
وإال ما كان لضحايا النمسا 
الطريقة  بهذه  يركبوا  أن 
بهذه  اختناقاً  حتفهم  ليالقوا 
القصة  بطل  لكن  الطريقة، 
ليستمع  كفاية  محظوظاً  كان 
الذي  األفغاني  علي  لحكاية 

روى مثل هذه القصة.
يجول  بالسم  حسن  ان  تظن  لربما 
الحكايات  اللتقاط  الهامشية  البارات 
حكايات  التاريخ.  في  قتامة  األكثر 
وكل  والفجاجة،  والبوح  الهلوسات 
بال  على  تخطر  ال  التي  األشياء 
ساكن برج زجاجي. هو هكذا يدفعك 
الثالثين،  الطابق  من  بنفسك  لترمي 
القاع  إلى  الوصول  قبل  ويلتقطك 
بكل لطف. لن يهمك إن صار شعرك 
الطابق  في  ذئب  التهمك  أو  أبيضاَ 
الالمنطق  الرابع. 
في  وأبطاله  رفيقك، 

فيها  نعيش  التي  فالغابة  الصدق  غاية 
كيف  تصديقه.  يمكن  ال  ما  تترك  ال 
مخزون  فيها  التهريب  وحكايات  ال 
عن  عدا  القصص،  من  ينضب  ال 
بخزان  األشبه  الالجئين  تجمع  نقاط 
حكايات كل ما عليك أن تغرف منه 

وترميه بين دفتي كتاب. 
يكتب  بالسم  أن  تشعر  مرات 
يحاكي  كان  وأنه  هلوسات 
يقحم  عندما  خصوصا  نفسه، 
ويكون  القصة  في  شخصيته 
في  كما  للقصة  المستمعين  أحد 
أو  السيئة«،  التعري  »عادة 
شهرزاد  تقنية  يستعير  عندما 
نهاية قصة  يتركك مع  عندما 
برواية  وعد  مع  شائقة، 
تفصيل أكثر تشويقاً في الغد 
عندما  »الملحن«  في  كما 
بالسطر  القصة  تنتهي 
سأخبرك عن  التالي »غداً 
الكردية«.  طارق  أم  مع  أبي  عالقة  سر 

جرعة عالية من التشويق يرميها في وجهك ويتركك 
لحكاياته على أمل أن تحمل الصفحات القادمة حكاية 
الغد، لكن ما أن تنغمس في المزيد فأنك سرعان ما 
تنسى ألن ما ينتظرك، يحمل المزيد من الدراما التي 

ال يمكن معها الرجوع إلى صفحات سابقة. 
تشمها  وأنت  رأسك،  في  تمر  الواخزة  الروائح  كل 
ملقى في برميل الطرشي )المخلل( الذي يحاول العم 
تهريب ابن أخيه فيه، أو عندما تتبول إلى جانب ثلة 
من النازيين الجدد في فنلندا قبل أن يتناوبوا ضربك 
كما  تستغرب  المآسي  كل  في  الدم،  مذاق  وتشعر 
يستغرب أبو مريم من تلك االبتسامة، وتحاول البحث 
لمن  يحق  ربما ال  الساذجة،  االبتسامة  معه عن سر 
مر بكل تلك المآسي أن يفتر ثغره عن ابتسامة بلهاء. 
على  حائز  الجثث«  »معرض  أن  أغراني  أعترف 
جائزة اإلنديبندت العالمية 2014، وكان حسن بالسم 
أول كاتب عربي يحصل عليها و أول مرة تمنح لكتاب 
على  الناشر  تحذير  آخذ  ولم  القصيرة،  القصة  في 
كالمه  واعتبرت  الجد،  محمل  على  األخير  الغالف 
خليطاً ترويجياً، لكن في الحقيقة أشك في قدرتي على 
النوم بـــ »سالم«، دون أن يكون مصيري كمصير 

»المسيح العراقي«، ولو حتى في المنام.

  لم يكن أبي ليتركنا ننام بسالم.
باب  اغالق  على  يومياً  أمي  دأبت  ولذلك 
غرفة نومها. بعد أن نتعشى ونشاهد برنامج 
المسابقات الذي يسبق أخبار الثامنة مساءا، 
فراشها.  في  معها  لننام  وأختي  أنا  تُدخلنا 
حين يعود أبي أخيراً، تستيقظ  أمي على 
قفزة  في  فتنهض  للمنزل  دخوله  حركة 

واحدة لتتأكد من أنها أحكمت اغالق 
الباب. ثم تسحب منضدة الزينة وتدفع 

بها وراء الباب كاحتياط إضافي. 
كان أبي يعود متراقص الخطوات 
أنت«،كل  »عش  بأغنية  مترنما 
لديه  ما  حسب  يومين  أو  يوم 
من نقود. وحين ال تفتح له أمي 
بقبضته وساقيه  الباب  يضربه 
على  فيجثو  يتعب  أن  الى 
ركبتيه مستجديا إياها أن تفتح. 
آلة  فيجلب  مجددا  يغضب  ثم 
الُمسجل ويضعها أمام الغرفة 
شريطا  يختار  مباشرة. 
حسب مزاجه ويشغله على 

أعلى درجة للصوت. 
موسيقية  وصلة  وبين 
المقاطع  يردد  وأخرى 

التي يحفظها عن ظهر قلب. 
يُمضي ما تبقى من الليل على عتبة الباب، 
كلما توقف الشريط  أعاد تشغيله من جديد 
إلى أن ينام فتنام معه الموسيقى. في تلك 
كنت  أمي،  تسميها  كما  الزرقاء  الليالي 
مفتوحتين  بعينين  ظهري  على  أستلقي 
الذي  ما  تعرف  ال  صغيرة  سمكة  مثل 
تفعله بنفسها في عالم الحيتان. أستلقي في 
النوم مستمعا لصوت  الظالم عاجزا عن 
وشتائمه  أبي  غناء  يتخلله  األطرش  فريد 
من خلف الباب ونشيج أمي المستلقية بيني 

وبين أختي عفاف.
الُمسجل  آلة  أحطم   أن  تمنيت  ما   ً كثيرا 
الخاصة بأبي وألنني كنت أخشاه اكتفيُت 
المشؤوم  اليوم  ذلك  أذكر  بتخريبها.  فقط 
الذي خّربتها فيه فخّرب ليلتنا. حطم  كل 
األشياء من حوله. لم يترك شيئاَ إال وانتزعه 
من مكانه وألقى به أرضا، األواني والتحف 
تحولت إلى زوبعة  بلورية، اللوحات على 
الجدران تهشم زجاجها وُخدشت اطاراتها. 
أمي  هددته  إال حين  ليلتها  أبي  يتوقف  لم 
ثم  للحظة  صمت  بالشرطة.  باالتصال 

هددها بطردها من البيت.
ورغم أن كلماته تالشت مثل دخان تحول 
إلى ذرات ارتفعت والتصقت بالسقف إال 
أنني رأيت الخوف في عينّي أمي. كانت 
من النوع الذي  يفكر في ما وارء األيام.  
الكبير  البيت  ذلك  من  خروجنا  وفكرة 
لها:  بالنسبة  واحد  شيء  سوى  تعني  ال 
حقنا  اعتبرتُه  لما  أطفالها  نحن  خسارتنا 
وميراثنا الذي ستتحمل أي شيء في سبيل 
حصولنا عليه. في ذلك البيت الذي كبرُت 
فيه وورثه أبي عن أبيه، في الحقيقة ورثه 
هو وأعمامي لكنهم  تنازلوا له عنه شفقة 
بنا، في ذلك البيت عرشت الرطوبة على 
الحيطان مثل غابة ُمسطحة. كل شتاء كان 
أننا  بدأب ورغم  البيت  ينخر عظام  البرد 
كنا نضع دالءا وأواٍن لتتجمع فيها قطرات 
المطر التي تتسرب من سقوف البيت مثل 
أنها كانت تتحول  الحجم إال  دموع كبيرة 
إلى برك مائية تنتشر في أكثر من مكان 
تحولت  البيت  ذلك  في  األرض.  على 
والدّي  بين  المتبادلة  والشتائم  الشجارات 
الخضرة غطت  سوداء  سميكة  طبقة  إلى 

كل شيء حولنا.
في طفولتي كنت أسرق األشياء الصغيرة 
التي تعجبني. أقالم األطفال في المدرسة، 
تخبئها  كانت  التي  المضيئة  أختي  ساعة 
أن  قبل  لوسادتها  الداخلية  البطانة  في 
أبي  لم يكن  التي  القديمة  تنام، الصنارات 

يستعملها بصفة منتظمة. حتى فرس البحر 
الذي يتدلى من المرآة الداخلية لسيارة خالي 
في  منه  في غفلة  الحمراء، سرقته  البيجو 
في  معه  فيها  أخذني  التي  الوحيدة  المرة 
جولة وسط المدينة. لكن رائحة  فرس البحر 
الُمحنط والتي ظلت عالقة في أنفي ويدّي 
طوياًل، كانت كريهة  فأعدت تعليقه  دون 

أن ينتبه خالي. 
اختلف والداَي حول كل شيء. 
اختلفاحتى 

معجون  عبوة  على 
االسنان من منهما الذي يتركها مفتوحة 

الغطاء؟ اختلفا  على أسماء األطفال وقررا 
بعد والدتي أن ال ينجبا المزيد. اختلفا حول 
كل شيء لكنهما اختلفا باألساس حول المال 
وحول  الحانات  في  والدي  يصرفه  الذي 
راتب أمي  الذي تصرفه علينا وعلى البيت 
خالفاتهما  وبسبب  شيئاً.  منه  تعطيه  وال 
كرهت طفولتي وكرهت أبي. كلما تذكرت 
طفولتي تذكرت رائحة فرس البحر المعلق 
الرائحة  تلك  اللعنة على  في سيارة خالي. 
الكريهة وعلى هذا الليل  بأجنحته الشفافة 
يحملني إلى  طفولتي التي دفنتها. يأخذني 
إلى صوت فريد والعالمات الزرقاء على 
جسد أمي. أمي التي كانت  تخفي األوراق 
المالية عن أبي في بطانة حمالتها السوداء 

المفضلة. 
الحمالة  تلك  االيام  معظم  ترتدي  كانت 
حوافه  تمزقت  بدانتيل  المخرمة  القطنية 
أن  بعد  لتغسلها  إال  تغيرها  وال  لقدمها 
بعناية.  المطوية  األوراق  منها  تخرج 
أن  بعد  إال  الحل  هذا  إلى  أمي  تتوصل  لم 
جربت مخابئ  كثيرة اكتشفها أبي بسهولة. 
بالستيكي  كيس  في  مالها  فسواء وضعت 
أو وضعته  التوابل  صغير دسته في علبة 
تحت الفرن أو غلفت المال بورق األلمنيوم 
وخبأت الُمغلف في فريزر الثالجة، كان أبي  
كثيراً ما يجد النقود بسهولة. كان موهوبا في 

اكتشاف مخابئها ليستحوذ على ما وفرته من 
راتبها. يأخذ بكل بساطة ما خططت أمي 
كي يكون مصروفنا لبقية  الشهر، ليشرب 
به هو بضعة ليالي في حانة القط األعرج.     
بعد كل ليلة من ليالي القط األعرج يستيقظ 
أبي برأس ثقيلة. يستيقظ بعد الواحدة ظهرا 
حين يكون السمك قد عاد إلى مخابئه العميقة 
يخرج  فال  البحارة.  يقول  كما  البحر  في 
شباكه وال يخرج من البيت إال أول الليل. 
يستيقظ أبي بقهوة سوداء ثقيلة من دون سكر 
وسيجارة أولى. يضع  أمامه أي عدد 
جريدته  أعداد  من 
 La المفضلة 
ويفتحها    presse
فك  صفحة  على 
المتقاطعة.  الكلمات 
من  ينتهي  أن  بعد 
الصباحية،  طقوسه 
قيس  ببراءة:  يسألني 
أين وضعت أمك النقود؟
وقتها   تكون  التي  أمي   
في المصنع  ُمسمرة على 
كرسي وراء آلة الخياطة، 
قدمها تضغط على الدواسة 
تتابعان  وعيناها  الكهربائية 
السريع  االبرة  مسار  بانتباه 
بين  األزرق  القماش  على 
يديها. هفوة صغيرة قد تتسبب 

جرح  عمل في  وتخرب  يديها  إحدى 
على  مرت  الالتي  الخياطات  من  سلسلة 

أيديهن قطعة القماش قبل أن تصلها. 
أكتفي  أو  بجهلي  أجيبه  كنت  ما  عادة 
توقف عن سؤالي.  الوقت  بالصمت. ومع 
دون  المفضلة  هوايته  يباشر  أصبح 
خبايا  في  ويُقلب  الغرف  يفتش  مقدمات. 
األرائك واألثاث ويبحث في أدق الزوايا. 
ويتحسس  أمي  خزانة  في  المالبس  يُبعثر 
ويبحث  السرير  فراش  يقلب  جواربها، 
داخل األحذية وداخل األواني في المطبخ. 
في دقائق قليلة، يُحول البيت الى مهرجان 
المالبس واألواني وزجاج ما  من فوضى 
المال  بأخذ  النهاية  في  ليكتفي  منها.  تهشم 
القليل الذي تتركه لي أمي مصروف يومي. 
عاجزا  مرتعشا  فأجلس  عنوة  مني  يأخذه 
أشاهد   التلفزيون  أمام  يتلبسني  والغضب 
الصور أمامي بعيون خاوية مثل محجري 
ثم  ثانية  سيجارة  هو  يدخن  عمياء.  سمكة 
البيض  عجة  الثالجة.  من  غداءه  يخرج 
بالنقانق والبقدونس، األكلة التي أكلناها كل 
يوم تقريبا طيلة أول خمس عشرة سنة من 

حياتي. قبل أن أقرر الهرب من البيت.
كانت  طفولتي  يوما.  طفولتي  أحب  لم 
وفي  النهر  به  مثقوب عبرُت  مثل زورق 
منتصف الرحلة ارتفع الماء وتسرب لقاع 

كدُت  ركبتّي.  إلى  وصل  حتى  الزورق 
أغرق لوال أني تشجعت وقفزُت وواصلُت 
هكذا  سباحة.  للوصول  المتبقية  المسافة 
كانت طفولتي، مثل السباحة في عتمة الليل 
والبرد هربا من أبي ومن خارطة الكدمات 
الزرقاء التي تتسع  من يوم آلخر على جسد 
أمي.  اليوم وبعد كل هذه السنوات ما زالت 
طفولتي مثل جرح يقطر دماءا سوداء. ما 
بأنفاس غضب  تعفن من  ُمثقال  ليلي  زال 

فرط قدمه.  
ذات عيد باع أبي ثيابي وألعابي الجديدة كي 
يستطيع أن يسهر في حانته المفضلة. يومها 
وبعد أن فتشت أمي في كل مكان حتى في 
سلة المالبس المتسخة. وسط  عملية البحث 
الثياب  فهمت.  لقد  فجأة.  توقفت  الُمستعرة 
والدراجة الهوائية الصغيرة الجديدة  وبقية 
األلعاب التي تلقيتها كهدايا عيد من أقاربنا، 

ُسرقت. جمعها والدي وباعها. 
أمامها  كرسي  أول  على  أمي  جلست  
ذهبت   خرجت.  ثم  باردا   ماءا  وشربت 
. حتى  المفاتيح  أقفال وغيرت كل  لصانع 
الباب الخارجي ركبت له قفال جديدا.  ليلتها 
وجد  صباحا،  الثالثة  في  والدي  عاد  حين 
كل  الطريق.  نفس  من  عاد  مغلقا.  الباب 
شيء كان مغلقا من حوله وما من حركة 
في الطريق. أطبق الليل فمه الكبير وتوقف 
عن الضجيج. في منتصف الطريق تماماً، 
تلبسه الشك. تُراه أخطأ العنوان وطرق بابا 
آخر؟ استدار ليعود من نفس الطريق لكنه لم 
يتقدم سوى خطوات قبل أن يقفز في الهواء 
نفسه   ثالثة...هوبببب ووجد  اثنتان،  قفزة، 
تحت السيارة التي مرت من فوقه. في حركة 
الخلفي  السيارة  أبي بطرف  يائسة  تشبث 
الثمل في جره  السائق  استمر  بينما  الناتئ 
ألمتار طويلة قبل أن ينتبه لصراخ بعض 

المارة الذين تابعوا ما يحدث بذهول. 
بعد هذا الحادث آمنت بأن والدي مثل قط 
أن  جدتي  اعتادت  كما  أرواح  بسبع  أسود 
فاقدا  للمستشفى  الناس  حمله  ليلتها  تقول. 
للوعي وحدد الطبيب اصابته بكسر في ساقه 
اليُمنى. كسر نتج عنه شيئين: مالزمته للبيت 
ألكثر من شهرين وحصوله على مبلغ مالي 

محترم كتعويض من شركة التأمين.

للكاتبة  »أشكل«  رواية  من  *فصل 
التونسية إيناس العباسي صادرة عن 
في   ،)2016( –الشارقة  روايات  دار 

145 صفحة من القطع المتوسط. 

على باب الطفولة*
إيناس العباسي

يوسف زمكحل   همسـات
- ال تحزن فالمطر الكثير ال يأتي إال من الغيوم األكثر 

ظلمة 
- كن راقياً بأخالقك ومطيعاً لضميرك وأصنع لروحك 

الجمال
- مهما كانت المسافة التي قطعتها في الطريق الخطأ 

اليزال لديك الفرصة لالستدارة وتغيير المسار
التأجيل أبيض أو  - بعض األمور ال تحتمل التردد أو 

أسود موت أو حياة
د نفسك على أن الحياة ليست عادلة  - عوَّ

- الحياة كالمرأة تحصل منها على أفضل النتائج عندما 

تبتسم لها 
- أجمل األشياء هي التي تحدث ولم نكن أبداً نتوقعها

- ال يوجد لقاءات عبثية في الحياة  
- ال تصدقوا كل من قال أني أحب 

- من كلماتي : كان نفسي يوم أصعب عليك .. وترق 
 .. أفرح  تخلليني  كلمة  وتقولي   .. قلبي  وتحيي  تاني 
وأرجع تاني أشوف عينيك .. ياللي كلمة منك .. تغير 
والقمر   .. إيدي  في  النجوم  وتخللي   .. كثير  حاجات 

منور بين إيديك . 

مان بوكر الدولية لـ »لينكولن يف املقربة«

  بي بي سي العربية 
مان  بجائزة  ساندرز  جورج  الكاتب  فاز 
في  "لينكولن  روايته  عن  للرواية  بوكر 
أمريكي  مؤلف  ثاني  ليُصبح  باردو"، 
قيمتها  تبلغ  التي  األدبية  الجائزة  يحصد 

50 ألف استرليني.
الرئيس  حزن  قصة  الرواية  وتتناول 
األمريكي الراحل أبراهام لينكولن بعد وفاة 
وزياراته  عاما(   11( ويلي  الصغير  ابنه 
لقبره في تجسيد للحظة حقيقية عام 1862.
وهذه هي أول رواية كبيرة الحجم يكتبها 
بقصصه  سابقا  اشتهر  الذي  ساندرز 
القصيرة، وتدور أحداثها في مقبرة ولليلة 

واحدة.
وأشادت لجنة التحكيم بما وصفته بالعمل 
"الُمبدع تماما"، وقالت إنه "مؤثر للغاية."
وكان ساندرز )58 عاما( بين ستة كتاب 
بالجائزة  للفوز  القصيرة  القائمة  على 
الكاتبين  بجانب  المرموقة  البريطانية 
موزلي  وفيونا  سميث  آلي  البريطانيين 
واألمريكيين بول أوستر وايملي فريدلوند 
محسن  باكستاني  أصل  من  والبريطاني 
حميد. وكان ساندرز، المولود في تكساس 
والمقيم في نيويورك، قد فاز سابقا بجائزتي 
مجموعته  عن  و"ستوري"  "فوليو" 
من  "العاشر  بعنوان  القصيرة  قصصه 
باردو"  في  "لينكولن  ورواية  ديسمبر"، 

هي الرواية التاسعة لساندرز.
وزوجة  كورنول  دوقة  كاميال،  وقدمت 
ولي عهد بريطانيا األمير تشارلز، الجائزة 

للكاتب األمريكي الشهير.
وقال ساندرز إن أحداث هذه القصة كانت 
يبدأ  أن  قبل  عاما  عشرين  منذ  تراوده 

كتابتها.
عن  اإلعالن  عقب  كلمته  في  وأضاف 
فوزه: "أشكركم على هذا الشرف العظيم 
أعمالي  باقي  عن  أناله  أن  أتمنى  والذي 

وخالل الفترة المتبقية من حياتي."
وأوضح في كلمته: "إننا نعيش في زمن 
صميم  في  يصب  الذي  السؤال  غريب. 
القضية بسيط جدا. هل نرد على الخوف 
أم  السلبية والعنف؟  والتوقعات  باإلقصاء 
أننا نتحلى بحسن النية األصيل ونفعل كل 
ما في وسعنا للرد )على الخوف( بالحب؟ 
وأنه من خالل اإليمان بالفكرة التي تقول 
أن ما نراه )شخصا( آخر هو بالفعل ليس 
)شخصا( آخر على اإلطالق لكننا هو ذاك 

الشخص تماما ولكن في يوم مختلف."
المتحدة  الواليات  في  نسمع  "إننا  وتابع: 
الثقافة.  لحماية  الحاجة  عن  كثيرا  اآلن 
ثقافة  إنها  الثقافة،  هي  الليلة  هذه  حسنا، 
ثقافة  إنها  بالرأفة،  تتسم  وثقافة  عالمية، 

نشطة."
يؤمنون  بمن  مليئة  غرفة  "إنها  وأردف: 
الكلمة،  خالل  من  والجمال  بالغموض 
الشخص  أن يروا وجهة نظر  ويحاولون 
اآلخر حتى حينما يكون ذلك أمرا صعبا".
لجنة  رئيسة  يونغ،  لوال  البارونة  وقالت 
الرواية،  شكل  إن   ،2017 لعام  التحكيم 
القبر،  في  األرواح  أصوات  يضم  الذي 
ومؤثر  وعميق  ذكي  سرد  عن  يكشف 

للغاية".
من  ساعات  خمس  اللجنة  واستغرقت 
إلى  أعضاؤها  يصل  أن  قبل  المداوالت 
قرارهم الجماعي باختيار ساندرز لجائزة 

مان بوكر لهذا العام.

جواز سفر آسيوي أصبح األقوى يف العامل

 تمتلك سنغافورة "الصغيرة" اآلن أقوى 
لترتيب جديد  العالم، وفقا  جواز سفر في 

صدر عن مؤشر جوازات السفر.
احتلت  سنغافورة  أن  المؤشر  وأوضح 
الصدارة بعد أن ألغت الباراغواي القيود 
المفروضة على دخول السنغافوريين إلى 
البالغ  أراضيها. ويمكن لسكان سنغافورة 
السفر  نسمة،  مليون   3.4 حوالي  عددهم 
اآلن إلى 159 دولة، إما من دون وضع 
تأشيرة على اإلطالق، أو الحصول على 

تأشيرة دخول عند الوصول.
وجاءت ألمانيا في المركز الثاني مع قدرة 
مواطنيها على السفر إلى 158 دولة بدون 
تأشيرة، بينما احتلت كل من السويد وكوريا 

الجنوبية المركز الثالث.
المركز  في  األمريكي  الجواز  ويأتي 
السادس إلى جانب ماليزيا وايرلندا وكندا. 
أما أفغانستان، فاحتلت المركز األخير في 
إلى  الدخول  لسكانها  يمكن  القائمة، حيث 

22 دولة فقط دون تأشيرة.
في  السفر  جوازات  المؤشر  ويصنف 
تم تطويره من  العالم، حيث  أنحاء  جميع 
كندا  مقرها  عالمية  استشارية  شركة  قبل 

.)Arton Capital(
مؤشر  أعلن  الماضي،  مارس  وفي 
Henley & Partners Visa Restric-
tions أن ألمانيا تملك الجواز األقوى في 

العالم.



 نكمل اليوم حديثنا عن هذه األزمة التي 
لفتت إنتباه العالم الذي بات متوجساً من 

قيام حرب نووية بينهما 
بالفعل. 

٢. كوريا الشمالية: 
 وتعرف رسمياً “بجمهورية 
كوريا الشعبية الديموقراطية” 
تأسست بعد اإلستقالل بتاريخ 
٠٩-٠٩-١٩٤٨ ، وهي 
الجمهوريات  أوائل  من 
م  ل ا ع ل ا ي  ف ة  ي ث ورا ل ا
الحزب  لحكم  وتخضع 
بإسم  المعروف  الواحد 
‘حزب العمال’. يبلغ عدد 
سكانها ٢٥ مليون نسمة 
تقريباً وهي رسمياً بحالة 
حرب مع كوريا الجنوبية 
التي وقعت معها معاهدة 
هدنه عام ١٩٥٣ إال أنها 
إنسحبت منها في منتصف 

عام ٢٠٠٩. 
 ورث الرئيس الحالي ‘كيم يونغ-أون’ 
السلطة عن والده )وهو أصغر أوالده( 
إثر  المنية  وافته  الذي  يونغ-إيل’  ‘كيم 
 ٢٠١١ -١٢ -٢٧ بتاريخ  قلبية  نوبة 
والذي ورث الحكم بدوره عن أبيه ‘كيم 
الدولة  يعتبر مؤسس  الذي  إيل-سونغ’ 
بدعم صيني المحدود ودعم سوڤييتي/
النظام  أن  نستنتج من ذلك  أقل.  روسي 
ليس رئاسياً  الشمالية  في كوريا  الحاكم 
وراثياً بالمعنى الفعلي، بل أصبح بشكل 
أصح ملكياً ولكن بشكل غير معلن، كما 

سنرى فيما يلي. 
تعاني كوريا الشماليه من أزمة إقتصادية 
مزمنه بسبب برامجها النوويه وصواريخها 
الباليستيه الطموحة والحصار اإلقتصادي 
يعيش  ذاته،  الوقت  في  عليها.  المحكم 
اليتناسب  كبير  بترف  الشاب  رئيسها 
التي  الصعبة  رعيته  معيشة  وظروف 
تعاني من مجاعة دائمة، إذ تأكل الحشائش 
ولحاء األشجار، كي التموت جوعاً، بينما 
 ٣٠ ومشروباته  أطعمته  تكاليف  تبلغ 
مليون دوالراً أميريكياً في العام الواحد. 
إذ تصله أفخر أنواع لحوم الخنزير من 
الدانمارك ، على طائرات خاصة، كما 
يتناول كجزء من عشائه حساًء من لعاب 
الطيور )مصنوع من لعاب طيور صغيرة 
تدعى السمامة تشبه السنونو تُربى لهذه 
إذا  العمر  يطيل  بأنه  يعتقد  الغاية( ألنه 
تناوله يومياً، علماً بأن سعر الكيلوغرام 
الواحد منه ١٢ ألف دوالراً أميريكياً. من 
عادته، أيضاً أن يتناول مع عشائه أفخر 
أنواع الكونياك والويسكي التي يبلغ ثمن 
دوالراً   ٢٤٠٠ منها  الواحدة  الزجاجة 
أميريكياً. كل هذا تقدمها له مراهقات من 
الكاڤيار  مع  )جواري(  األبيض  الرقيق 

والشمبانيا. 
 قامت فتاة هربت من كوريا الشمالية في 
العمر ٢٦ ربيعاً  تبلغ من  عام ٢٠١٥، 
أو  “المرآة  مع صحيفة  مقابلة  بإجراء 
إسماً  مستخدمة  البريطانية،  الميرور” 
حياتها، شرحت  مستعاراً، حفاظاً على 
البالد  نظام طاغية  في ظل  الحياة  فيها 
أشياء  عن  تحدثت  يونغ-أون’.  ‘كيم 
في  ورد  ما  بعض  إلى  إضافة  كثيرة، 

الفقرة السابقة، ألخص أهمها بما يلي: 
كانت  تنسى عندما  أن  يمكنها  قالت: ال 
طالبة من بين ١٠ أالف طالب وطالبه 
تمت دعوتهم لمشاهدة الدبابات التي دعيت 
إلى  ‘قصفوا  موسيقياً   ١١ بقايا  لطحن 
أجزاء صغيرة’ أثناء تنفيذ حكم اإلعدام 
الرهيب بهم أمام العامة وإنتشرت دماءهم 
وأشالءهم إرباً إربا في كل مكان. كانت 
نشر شريط  إليهم هي  الموجهة  التهمة 
الموت  كانت  والعقوبة  إباحي مصور 

بمدافع مضادة للطائرات. 
وكان ضابطاً  قبل عامين  والدها  توفي 

برتبة عقيد ‘كولونيل’ يعمل ضمن دائرة 
طفولتها،  منذ  تعلمت  المغلقة.  الرئيس 
عندما كان ‘كيم يونغ-ايل’ 
)والده( رئيساً للبالد، أن ال 
تتحدث، على اإلطالق عن 
العامة  األماكن  في  النظام 
وإنتقلت الرسالة إلى عهد إبنه 
كيم يونغ-أون الذي كان يقال 
لها بأنه يشبه اإلله وقابلته 
بمناسبة عامة ولكنها لم تجد 
فيه أي شيء من اآللهة وأنه 
ليس أكثر من إنسان مرعب 

ومخيف فعاًل.  
تجنبت عائلتها الفقر والجوع 
الذي يعاني منهما المواطن 
قربها من  بسبب  العادي 
الرئيس. كان والدها يقوم، 
يومياً بإيصالها وإعادتها 
من وإلى المدرسة بسيارة 
حكومية، تكرم النظام بها 
عليه، وكانت العائلة تستمتع بوجبات تم 
تحضيرها على الطريقة اليابانية تمولها 
األموال التي يكسبها والدها من الرشاوي. 
وتذكر عندما كانت في سن المراهقة كيف 
كان مسؤولوا النظام يجوبون المدارس 
إلنتقاء الفتيات ذوات “السيقان المستقيمة” 
للعمل بواحد من منازله التي يفوق عددها 
المائه، ويعلموهن ضرورة إرضائه جنسياً، 
وال يسمح لهن بإرتكاب أي خطأ قد يؤدي 

إلى إختفاؤهن نهائياً. 
األزمة  بداية  عن  للحديث  اآلن  نعود 
تجارب  مع  األزمة  بدأت  وتداعياتها. 
العابرة  للصواريخ  الشمالية  كوريا 
للقارات متوسطة وبعيدة المدى وإنتهت 
بتفجير نووي تحت األرض، يوم األحد 
٠٣-٠٩-٢٠١٧ وإدعت كوريا الشمالية 
بأنه لقنبلة هيدروجينية. الخبراء يشككون 
بذلك ويقولون بأنها ربما كان لقنبلة نووية 
محسنة تفوق قوتها التفجيرية ست مرات 
ألقيت  التي  األميريكية  النووية  القنبلة 
بتاريخ ٦ آب )أوغسطس( ١٩٤٥ على 
مدينة هيروشيما اليابانية، وأن هذه التجربه 
هي السادسة في سلسة تجاربها النووية. 
لقنبلة  التفجير  يكون  أن  الغرب  يخشى 
تقدماً  يعني  هذا  فعاًل ألن  هيدروجينية 
ُن كوريا الشمالية من  تكنولوجياً كبيراً يَُمِكّ
تحميل صواريخها الباليستية رؤوساً نووياً 
قد تصل إلى أراضي الواليات المتحدة. 
التقارير تقول أن هناك مباحثات سرية 
بين الطرفين تجري منذ عدة أشهر خلف 
الكواليس. روسيا تلتزم الصمت والصين 
التخفيف من  ترامپ  تحذر وتطلب من 
ح بأنها ستقف مع كوريا  حدة لهجته وتُلَِمّ
الشمالية، إال إذا بدأت األخيرة الحرب فمن 
المتوقع عندها أن تبقى الصين على الحياد.   
تقتضي مصلحة ترامپ: ١. تحويل أنظار 
األميريكيين وأعضاء الكونغرس ومجلس 
الشيوخ، رغم إعتراضهم على تصريحات 
رئيسهم، عن تقرير مولر حول عالقته 
بروسيا!!! ٢. بيع اسلحة متطورة لحلفائه 
وقع  وقد  الجنوبية  وكوريا  اليابان  في 
معهما عقدان بمليارات الدوالرات. كيم 
إيل-أون: يعلم جيداً رئيس كوريا الشمالية 
أن إمكانيات بالده النووية أقل بكثير من 
تلك التي تملكها الواليات المتحده، ولكنه 
يحاول التصعيد ما أمكن دون الوصول 
لحد المواجهه، ويضع أمام األميريكيين 
الطلبات التاليه مقابل تخليه عن برنامجه 
الصاروخي والنووي، حسب رأي هيئة 
تحرير صحيفة “الواليات المتحدة اليوم 
‘يو إس تودي’”: ١. ضمانات أميريكية 
بعدم العمل على قلب نظام حكمه. ٢. رفع 
جميع أنواع الحصاربكاملها عن بالده. 
األميريكية من  القوات  ٣. سحب جميع 
كوريا الجنوبية. ٤. الجلوس إلى طاولة 
جدية  محادثات  إلجراء  المفاوضات 

ورسمية إلنهاء الحرب الكورية.

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

مل يعد هناك اختبارات!                                                                      
فالحرية   ، نختار  فرصة الن  اى  هناك  يعد  لم  نعم      

اصبحت مقيدة 
بقيود ال تنفك وليس لها اى اسباب مقنعة وال حتى انها تقف 
بدون حيلة مكتوفى  لقد اصبحنا  عند حدود حرية االخر... 
التى اصبحت مستفزة  المقولة  نفس  ذلك نسمع  اليدين ومع 
جدا لعدم  مصدقيتها  وهى بالتأكيد “انت حر..ولديك مطلق 

الحرية “ .
تدوى  الحرية  كلمة  نسمع  السنوات  هذه  فى  اننا  وبالرغم 
المنتشرة هنا  الثورات  احد مطالب  البالد  و هى  انحاء  فى 
وهناك..وتظل الشعوب تطالب بها بل وتصرخ فيمتد صدى 

صوتها عبر االسير،
فهذا ال معنى له اال انها سلبت منها واال لماذا تبحث عنها؟

فلنبدأ من اول مرة يسمع فيها االنسان كلمة انت حر ويكون 
ذلك وهو طفل يكاد ان  يفهم معانى بعض الجمل البسيطة؛ 
ايضا:”انت  تسبقها نظرة حادة  بنبره حاده  والديه  له  فيقول 
او  الوجه(  بعبوس فى  تختار هذا ) مصحوبة  ان  حر” فى 
بابتسامة( تحمل فى طياتها معانى  ان تختار ذاك)مصحوبة 

الرضا ، اما االولى تحمل فى طياتها التهديد والوعيد!
تلميحات مضادة..  و  بمعانى  ولكن  الكلمة  نفس  انها  عجبا 
الحقيقة  الثانى وفى  اختيار االختيار  الى  الطفل حقيقة  فيلجأ 
ويتجنب  السرور  نفسه  فى  تشع  التى  االبتسامة  يختار  هو 
االختيار االول الذى يخشى عاقبته- حتى دون ان يكون على 
..النه ال  ليس حقيقى  اختياره-وهذا االختيار  بتبعيات  دراية 
يعتمد على رغبته الحقيقية انما على المؤثرات الخارجية التى 
يريده االخر. سواء  ما  اختيار  اجبرته دون وعى منه على 
كان هذا االخر بالفعل يهتم ألمره ام انه يخيفه ويبث فى نفسه 
الرعب حتى ال يتجرأ ان يختار او على التفكير اصال حتى 

ولو للحظة حتى يبعد عنه اى احساس بالقلق او التهديد..
وعلى هذا الحال ينشأ ويتربى االنسان .. مسلوب اإلرادة .. 
فهو اعتاد على اختيار ما يناسب الغير حتى يتجنب االذى من 
االخرين ..او خشيتا ان  ترتفع فى وجهه اصابع االتهام وتدينه 
على سوء اختياره ..وحجتهم انه يجب عليه ان “يتحمل عاقبة 
وتشل  والرعب  القلق  تبث  تحديدا  الجملة  فهذه   “ اختياره 
التفكير وتحبس االنفاس وتتالشى معها اى رغبة فى التغير 
او اختيار اى شىء مختلف عن ما هو سائد وخاصة اذا كان 
بالتعليم  الذى يكون  السليم  التفكير  االنسان غير مدرب على 
المستنير على اساس خطوات ممنهجة هدفها االساسى ليس 
“البرمجة” ولكن يكون هدفها بناء الفكر المتطور والشخصية 
ارائها  قوتها  الشعوب ضعيفة رغم  تنموا  السوية...ولهذا 
متذبذبة تتارجح تارة نحو اليمين واالخرى نحو الشمال غير 
بين او على اصول  مرتكزة على اسباب واضحة او منطق 

علمية مدروسة بعمق و نظرة ثاقبة نحو المستقبل..
ثم نعيب على االنسان سوء تصرفه و فكره المحدود وتقوقعه 
المغامرة  او  التغير  اقباله على  االراء  و عدم  حول بعض 

يعود على  مما  رأيه  ابداء  من  السلبية وخوفه  الى  وميله 
المجتمع ككل بالجهل والتخلف؛ الن ثباتنا فى مكان واحد او 
االصرار على عدم التقدم، بينما يجرى االخرون من حولنا 
للتعايش  متنوعة  اساليب  ابتكار  الى  ويتنافسون ويسرعون 
لتطوير  جديدة  مفاهيم  ايجاد  و   االختالف  رغم  السلمى 
ما  يواكب عصره..مستفيدا من كل  االنسان حتى  شخصية 
وصل اليه العلم واتاحته التكنولوجية لبنا مستقبل اكثر اشراقا 
بهذا االسم بكل  ان يسمى  اكثر رقيا وانسانا يستحق  وفكرا 

مالمحه ومواصفاته..
الجهل ويكون  ينشر  انسانا؟.هل من  يدعى  فهل اى شخص 
سببا فى تعتيم العقول واثارة الشغب والفتن ونشر االرهاب 
ويهدم  االرواح  ويزهق  يعتدى  من  ..هل  انسانا  يدعى 
انسانا؟ هل من يسرق  يدعى  اى مسمى  الحضارات تحت 
بالطبع  ..ال..  ؟  انسانا  يدعى  االخرين  وينهب ويسلب حق 
الغير عاقلة والتى  الكائنات  الذى تسكنه  الغاب  قانون  ..فهذا 
يطلق عليها ايضا “ المفترسة” وهى التى تتغذى على دماء 
فى  وتزيد  قتلها..  عند  بالنصرة  وتشعر  ..وتصيح  غيرها 
عنفوانها وطغيانها..وتتعطش الى الصيد والدماء اكثر فأكثر 
..وتشفى غليلها من الفرائس التى لم تكن يوما ندا لها..ولكن 

هذا طبعها انها ال تفهم وال تعى...وليس عليها حرج!
وكذلك من يتوانى ايضا فى تأدية واجبه على اكمل وجه فأنه 
االستهتار  وفكر  الفوضى  مبادئ  ينشر  مباشر  بشكل غير 
التقدير مع من يتاعمل معهم فينشأ من الجانب االخر  وعدم 
تماما  يرفضه  والذى  به  االستهانه  نتيجة  بالغضب  شعور 
عليه... تربى  ما  الرفض حسب  لتعبيره عن  ولكل وسيله 
فهذا يثير بطريقة او بأخرى الشغب ومشاعر االنتقام من هذه 
الشخصية او غيرها حتى يشعر نفسه انه ذو مكانة او يسعى 
ان يكون لديه سلطة او يلجأ لمن يكون لديه المقدرة لدفع  مثل 
هذا الضرر عنه وهو ما نسميه بـ ‘الواسطة’ فتنهار القوانين 

وتضيع الحقوق ..
ومن هنا نلحظ ان لكل فعل ردة فعل ؛ فان كان الفعل بناًء فهو 
يدفع الناس إلى التقدم والبناء وان كان هداما فبئس المصير 

للجيل الجديد.
السلوكيات فى مجتمعاتنا..ومن  النحو كل  ولنقيس على هذا 
بعد دراسة نستطيع ان نعرف سبب ما نحن عليه اآلن.. و هذا 
المشاعر يعبر  الى كلمات تعبر عنه الن ليس كل  ال يحتاج 
عنها او باالحرى تعجز الكلمات عن ان تخط ادق المشاعر 
المجدين  به  يشعر  الذى  االسي  تعبر عن مدى  و  تظهر  و 
والتطور  والحرية  والعلم  الحق  نور  المجاهدين الشعال 
والبناء الذين يقدمون بالفعل يد المساعدة فى شتى المجاالت 
الذين  الفقراء والمرضى والضعفاء  المعاناه عن  ..فيرفعون 
والمغتربين  والمضنيين واالجئين  المهمشين  يهتمون المر 
..هؤالء هم صناع  لهم  قوة  والمساكين والذين ال حول وال 

السالم وكذلك صناع المستقبل..

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 27 octobre 2017 
الجمعة 27 اكتوبر 2017

)2 2 من  ( الكورية الشمالية  األزمة األمرييكية-

احلقد آخر مراحل الفشل ..

باغتين عشقِك   

(514) 961-0777 /  
(450) 972-1414 

elressala@videotron.ca       
www.el-ressala.com

إلعالناتكم يف الرسـالة

قال إبن مفيدة

• بلد بال عدالة ..  جسد بال مناعة .
بندقيته  في  ظلت  طاملا   ، وسالمه  حربه  يكمل  احملارب   •

طلقة للحرب وطلقة للسالم .
• غريب أمر هذا اإلنسان ، إنه يقوي عضالته ملواجهة أعدائه 

، واليقوي عضالته بنفس الدرجة لكسب األصدقاء .
أحس  ما  وثاني   ، األرض  الواقعية  عن  اإلنسان  ماعرف  أول   •
أنه مخلوق  أدركه  املوت ، وآخر ما  أيقنه  األلم ، وثالث ما  به 

مضحوك عليه .
• املوت فقد لدينا كبرياءه ، ألنه مخلوق يأتي إلينا دائما 

 
السيد الهادي 
المفكر والفيلسوف 
وعضو إتحاد كتاب مصر

بقلم : خالد بنيصغي 

بالتمني منِك  فأرجوه  أن��ِت  أم��ا 

جنتي ف��ي  اآلن  م��ع��ِك  ك��ن��ُت  م��ا 

عني رغ��م��اً  أص��اب��ن��ي  ع��ش��ق��ِك 

الصباحات أجمل  في  العشق  لغة 

عشت فيها كطفٍل ُيداعب الفراشاِت

لثواني الذي ال ينسى ولو  النساء 

ق��ب��ول��ي ورف���ض ُب���ع���ادي ع��ن��ِك

عني تبتعدين  حين  ذاتي  وأكره 

معي ل��س��ت  وأن����ِت  وأك��ره��ه��ا 

ك������ال������روح ف������ي ال���ج���س���ِد

الموْت لن يفرقنا طالما أنِت حبيبتي

مني العشق  تتمنى  النساء  أكثر 

العشق ع��ل��ى  أواف���ق  ك��ن��ُت  ل��و 

لكن م��ن��ي  غ����روراً  ل��ي��س  ه���ذا 

مني وأرتشف  كبلني  أحاطني 

وض��ع��ن��ي ب���ف���ص���وٍل رب��ي��ع��ي��ة

الماضي وعشق وتذكرُت قصص 

أح���ب���ِك س��ي��دت��ي أع��ش��ق ف��ي��ِك

أع����ش����ق ف����ي����ِك ح����ب ذات����ي

وسنواتي أيامي  كل  فيِك  أعشق 

معِك وسأبقى  وفياً  لِك  سأبقى 

وكوني على ثقٍة بأنِك معشوقتي وحتى

شعر: جاك سمير جرجوس 

بالجزائر  سفيره  المغرب  استدعى   
للتشاور، كما استدعت وزارة الخارجية 
المغربية القائم باألعمال بسفارة الجزائر 
بالرباط لالحتجاج على تصريحات رئيس 

الدبلوماسية الجزائرية.
له ضمن  كلمة  في  اتهم  مساهل  وكان 
أعمال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء 
المؤسسات االقتصادية في بالده؛ البنوك 
المغربية المستثمرة في أفريقيا بتبييض 
إلى كالم  ذلك  ناسبا  المخدرات،  أموال 
منتقدا  أفريقية،  سمعه من رؤساء دول 
بقوله  المغربية  الملكية  الخطوط  شركة 
إنها تنقل “أشياء أخرى” غير المسافرين.

مثل هذه التصريحات ال تنم إال عن شيء 
واحد هو أن الجزائر أو بعض مسؤوليها 
بدؤوا يفقدون السيطرة على أعصابهم ، 
وهم الذين ال يجدون ما يقدمونه للشعب 
الجزائري الشقيق سوى إلهائه بالمغرب 
لعلها  أنه عدو كبير،  له على  وتصوره 
بذلك تنسيه األزمة االقتصادية والسياسية 

التي تمر منها الجزائر .
المغرب كبلد وشعب رد كما اعتدنا منه 
دائما بصرامة وقوة ، ونبرة ال تخلو من 
السخرية واالستهزاء بوزير الخارجية 
الجزائري ، لكن في المقابل كانت هناك 
ردود قاسية وساخرة من الشعب الجزائري 
نفسه على وزير خارجيتهم ، ودافعوا عن 
حق المغرب كدولة شقيقة للجزائر وليست 
عدوا كما يصورها النظام الجزائري ...
في مجال  نشطاء جزائريون  فقد وجه 
حقوق اإلنسان انتقادات الذعة لتصريحات 
الجزائري،  الخارجية  الشؤون  وزير 
عبد القادر مساهل، الذي اتهم المغرب 
من خالل  الحشيش  أموال  بـ”تبييض 
بأنه  إياه  إفريقيا”، واصفين  في  بنوكه 
يمثل “وصمة عار” بالنسبة للدبلوماسية 

الجزائرية.
وقال سعيد أكنين وسمير بالتشي، اللذان 
استضافهما برنامج “ريترو-انفو” الذي 
تبثه القناة التلفزية “المغاربية”، إنه “من 
القادر  العار أن يكون شخص مثل عبد 
مساهل على رأس الدبلوماسية الجزائرية”.

وأكد الحقوقيان أن “الحقد الذي يؤججه 
النظام الجزائري ضد أشقائنا لصرف االنتباه 
يبدو أنه قد انقلب على الذين يقفون وراءه، 
بالنظر إلى العدد الكبير من ردود الفعل 
الصادرة عن معارضين جزائريين معروفين 
بنزاهتهم والتزامهم على شبكات التواصل 
التصريحات  أدانت  والتي  االجتماعي، 
المقيتة، الحقيرة والدنيئة، التي أدلى بها 
وزير الشؤون الخارجية الجزائرية حول 
المملكة المغربية”، وسجال أنه يتعين على 
الجزائر والمغرب أن يتحدا على غرار ما 
تفعله ألمانيا وفرنسا اليوم داخل أوروبا، 
مؤكدين أن “المغرب بلد شقيق ساعدنا 

كثيرا خالل ثورتنا “.
السياسيين  المسؤولين  من  العديد  فيما 
المنابر  المدنية في مختلف  والجمعيات 
اإلعالمية العربية والدولية ، وفي مواقع 
المعروفة عبروا  االجتماعية  التواصل 
عن استيائهم من هذه التصريحات البليدة 
، ووصفوا صاحبها بأقدح األوصاف ..

إن المقام يضيق هنا لذكر هذا االستنكار 
الجماهيري من العرب والعجم ، لكن الجدير 
بالذكر صراحة هو أن المغاربة يريدون 
أن يعرفوا لماذا كل هذا الحقد من النظام 
الجزائري تجاه المغرب ، هذا النظام الذي 
ال يزال يذكر مساعدة المغرب والمغاربة 
من أجل استقالل الجزائر ؟؟ .. لماذا النظام 
الجزائري ينفق المليارات من أجل خلق 
واستمرار النزاع في الصحراء المغربية 
؟؟.. بينما الشعب الجزائري يعيش أزمة 
خانقة تزيد من أعداد ومأساة الفقراء ..؟؟ 

ألف لماذا ؟؟ ..
يبني  أن  يريد  المغرب ال  لألسف جار 
المغرب العربي بقدر ما يريد أن يدمر 
أغلبه  يعيش  الذي  الجزائري  الشعب 
على عتبة الفقر رغم الغاز والنفط ؟؟؟؟؟ 
المغرب شمر على سواعد الجد والحمد 
هلل إننا سائرون في بناء وطننا بما يكفي 
الكبرى  الدول  مصاف  في  يكون  أن 
وستُبدي لك األيام أيها النظام الجزائري 
أن المغرب  بألف خير وسيكون أفضل 

بكثير بفضل هللا رب العالمين ..

   كشف رئيس مديرية االستكشاف التابعة للشركة 
بالده  أن  للنفط، صالح هندي،  اإليرانية  الوطنية 
تبحث مع شركات النفط الروسية مشاركتها بمشاريع 
في أكثر من 10 حقول في الجرف وعلى اليابسة.
اليوم  الروسية،  “سبوتنيك”  لوكالة  هندي  وقال 
كافيا من  بالفعل عددا  الشركة  األربعاء: “وقعت 
مذكرات التفاهم مع الشركات الروسية، واآلن نحن 
المشاريع.. ووفقا  العقود وإطالق  توقيع  بانتظار 
للتقارير التي تلقيتها، وقعت شركة النفط الوطنية 
اإليرانية مذكرات مع كل من )لوك أويل(، و)روس 
نفط(، و)زاروبيج نفط(، و)تات نفط( و)غازبروم( 
و)غازبروم نفط(، ونتفاوض حاليا على عقود متعلقة 

بأكثر من 10 حقول نفط وغاز”.
ونقل هندي لشركة “لوك أويل” الروسية، رغبة 
بالده في توقيع عقد معها يتعلق بالدراسة الجيولوجية 

لموارد النفط والغاز في هضبة عبادان قبل نهاية العام 
الجاري، وحول جنوب قزوين، قبل الربيع القادم.
من  األولى  المرحلة  إلتمام  “نظرا  هندي:  وقال 
العمل  كل  إنهاء  يتوقع  عبادان،  دراسة هضبة 
المتبقي لدراسة الموقع بأقل من شهرين، ومن ثم 
سيتم توقيع العقد. لكن، نظرا ألن دراسة حوض 
المعلومات  كافة  لجمع  أكثر  وقتا  تتطلب  قزوين 
الالزمة والنظر فيها، لذلك نتوقع أن توقيع العقد 

سيتطلب حوالي 4 أشهر”.
وذكرت الشركة الوطنية اإليرانية للنفط، في وقت 
سابق، أن “لوك أويل” قدمت لها خططا الستثمار 

حقل منصوري النفطي في إيران.
الروسية  الشركات  بتقديم  وأعرب عن أمل بالده 
لعروض أفضل، من العروض الحالية التي اعتبرها 

“مكلفة جدا وقليلة الجدوى”.

روسيا قد تفوز بـ 10 حقول نفط وغاز إيرانية

حـكـايـا الـروحتاريخ والدتي

لملمُت شظايا أقالمي 
وكتبُت خفايا أيامي 

وقرأت والدة ذاكرتي 
في يوم والدِة أحالمي 

فأنا ال زلُت بال إسٍم
عُت سيوفي وسهامي َضيَّ
إسمي وشٌم فوق جبيني

عربيٌّ مرفوُع الهاِم
ُد أبي لهب ٍسرقوا أحفا

تذكرتي ، ُحبّي وغرامي
رْت  بُ َك كلُّ األسماء ولو 
َل إسمي المتسامي ِد ب أُ لن 

ُه في جمٍع إسمي ُمفرُد
إيماني ، أرضي ، أعالمي 

لٌغتي ، تاريخي وتراثي
ِم أهلي وسجايا إإلكرا

شمسي ، صحرائي ومياهي 
أرزي ونخيلي ، أهرامي 

والحبُّ ينابيُع بالدي
عُر براعُم إلهامي ّشِ ل وا
وهموُم اإلنسان همومي
لُم رسولي وإمامي ّسِ ل وا
ُة ُحْلمي ُد األمَّ لِ َت ومتى 
ُه أقالمي  بُ إسمي تكتُ

ُم العربي ميالدي والحل
مكتوٌب في نفس العام .

شع��ر: 
     د. محمد توفيق صادق

شع��ر: 
         هتاف السوقي

أَمسي  حِر  ّسِ ل ا ُب في مآقي  ذّوِ أُ
ْغِمُض فوقُه حرَّ جفوني  وأُ
ٍم تـراءْت ا ـ ي ـم أ ل وأغدو حـ

مدى األهداِب تستجلي عيوني 
فكم من مرٍة خطرْت ببالي 

نجوٌم دغدغْت نجوى سكونـي 
وكم من مرٍة حاكت خيالي 

حكايا الروح في البوح الدفين
ُة شمٍس نا يا شاعري مرآ أ

كْوني  اً ِب يالمُس نورها كون
فال األوهام تغواها ظنوني 
وال األحالم تستهوي جنوني
فدعني أغزُل النور اشتياقاً
يني  لمن أغنى دواويني وِد

ارتفاع أسعار الذهب مع 
تراجع الدوالر

اليوم  تعامالت-  تسوية  عند  الذهب  أسعار     صعدت 
أمام  الدوالر  تراجع  لتحقق مكاسب طفيفة، مع  األربعاء- 

العمالت الرئيسية، وخسائر أسواق األسهم األمريكية.
وصعد سعر عقود المعدن النفيس تسليم ديسمبر بأقل من 

%0.1 عند مستوى 1279 دوالراً لألوقية.
أمام  الدوالر  هبوط  مع  األصفر  المعدن  ارتفاع  وتزامن 
بمقدار  اليورو  مقابل  انخفض  الرئيسية، حيث  العمالت 
 6:50 الساعة  بحلول  دوالر،   1.1808 لمستوى   0.4%
مساًء بتوقيت جرينتش، كما تراجع بوجه الين الياباني بأكثر 

من %0.1 إلى 113.7 ين.
البنك المركزي األوروبي،  الخميس- اجتماع  ويعقد- غداً 
ترقب  مع  اليورو،  لمنطقة  النقدية  السياسة  قرار  إلعالن 

تحديد مصير برنامج التيسير الكمي خالل الفترة المقبلة.
مستهل  تراجعاً خالل  األمريكية  األسهم  أسواق  وشهدت 
تعامالت اليوم، ليهبط “داو جونز” من المستويات القياسية 
التي أغلق عليها تداوالت أمس، مع استمرار موسم نتائج 

أعمال الشركات الفصلية.
المعمرة في  السلع  اليوم ارتفاع طلبيات  بيانات  وأظهرت 
الواليات المتحدة خالل شهر سبتمبر الماضي، بوتيرة أكثر 

من التوقعات، لتسجل نمواً 2.2%.
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Hippie الـ”شارلستون” اىل سحر الـ

دراسة: الربتقال حيسن الذاكرة ويقي من اخلرف والسرطان
يعد البرتقال من أهم الفواكه الطبيعية التي تعالج العديد من 

المشاكل الصحية التي تصيب الجسم .
بعد إجراء هذه الدراسات الحديثة ظهرت فوائد جديدة للبرتقال 

المخ  بحماية  يقوم  البرتقال  أن  متوقعة وهي  غير 
من الزهايمر. يساعد على تنشيط الذاكرة ويقي من 

مخاطر اإلصابة بمرض السرطان.
أثبتت دراسة علمية يابانية حديثة أجريت في اليابان 
في جامعة توهوكو وتم نشرها من خالل الصحيفة 
البريطانية »ديلي ميل« وتعتبر هذه هي الدراسة 
اإلصابة  من  يمنع  البرتقال  أن  تثبت  التي  األولى 
الدراسة تحت إشراف  إجراء  بعد  بالخرف وذلك 
13000 شخًصا من  الباحثين حول  مجموعة من 
الرجل والمرأة فيمنتصف العمر قاموا بتناول البرتقال 
بشكل يومي لعدة سنوات. أظهرت الدراسة نتائجها 
وأثبتت أن هؤالء األشخاص الذين يتناولون البرتقال 

يوميا يقلل احتمال إصابتهم بالخرف والزهايمر %23 عن 
الذين يتناولونه أقل من مرتين في األسبوع.

أثبتت الدراسة ذلك بعد أن اكتشفت أن البرتقال يحتل على 
نسبة عالية جدًا من الفيتامينات وخاصة فيتامين C وفيتامين 
B9 وهذه الفيتامينات هي السبب الرئيسي في الحفاظ على 
سالمة الجهاز الحيوي وتعزيز المخ والقدرة على التذكر وعدم 
النسيان. اكتشف الباحثون أيًضا أن فاكهة البرتقال الحمضية 

وذلك  واألعصاب  المخ  الصحية  الفوائد  من  بالعديد  تتمتع 
بسبب احتوائه على نسبة من حمض الفوليك الذي يمنع من 

وجود اضطرابات عصبية لدى األطفال.

هناك دراسة علمية حديثة أيًضا أشارت بأن فاكهة البرتقال 
تعد من الفواكه الحمضية الفعالة جدا في الحماية من اإلصابة 
بمرض الزهايمر أو الخرف وأنها تلعب دورا كبيًرا في تنشيط 
الذاكرة وتحسين وظائف المخ وتطوير التعليم واإلدراك وذلك 
بسبب احتواء البرتقال على كمية من المغذيات النباتية المفيدة 
البرتقال  ان  إلى  باإلضافة  بوليفينول«.   « تسمى ب  والتي 
التي  الذي يحتوي على »نوبليتين«  الستريك  غني بحمض 

تكافح ضعف الذاكرة.
من  الجسم  وقاية  في  المميزة  بفوائده  البرتقال  يتمتع  بينما 
الكبد.  سرطان  منها  الخطيرة  السرطان  بأمراض  اإلصابة 
والقولون  الثدي  الرئة.  وسرطان  األمعاء.  وسرطان 
وهذا وفقا لما أثبتته دراسة أمريكية تم وضعها معهد 

البحوث السرطانية في »كونستانز«.
أكدت هذه الدراسة بأن فاكهة البرتقال الحمضية لها 
االنسان مع مخاطر  فائدة سحرية وهي حماية جسم 
اإلصابة باألمراض السرطانية الخطيرة بنسبة 50 في 
المائة وذلك إذا تم تناول ثمرة برتقال واحدة فقط في 
اليوم. بينما وجد الباحثون أن تناول كميات كبيرة من 
البرتقال خالل اليوم يساهم في تخفيض مخاطر اإلصابة 

بالجلطات الدماغية وذلك بنسبة 19 في المائة.
على  تهتز  البرتقال  فاكهة  أن  أيًضا  الدراسة  كشفت 
الغذائية  واأللياف  الفيتامينات  من  كبيرة  مجموعات 
ومواد مضادة لألكسدة وهذه القيم الغذائية تعمل على تقوية 
الجهاز المناعي في محاربة األورام السرطانية الخبيثة والحد 
من نموها. يساعد البرتقال على تثبيط نمو االورام وإعادة 

الخاليا الورمية لحالتها الطبيعية.
احرصي دائًما سيدتي على تناول فاكهة البرتقال باستمرار 
بشكل يومي لكي تتجنبي اإلصابة بمرض الزهايمر أو الخرف 
ولكي تقي جسمِك من مخاطر اإلصابة بمرض السرطان اللعين.

أعراض مرض الكلى: لك حيل من الطب البديل

4 معتقدات خاطئة حول كرميات مكافحة 
الشيخوخة ختلي عنها

خلل يف العني وراء عسر القراءة 

ارتداء العدسات الالصقة التنكرية يسبب فقدان البصر 

بتلك  االحتفاظ   نرغب جميعاً 
بالطاقة  المفعمة  الشابة  اإلطاللة 
والحيوية مع بشرة نقية خالية من 
الشوائب. لذلك، تقدم الشركات 
مكافحة  مستحضرات  العالمية 
تلك  الشيخوخة. لكن هل تمنحِك 

الكريمات أي نتائج؟
على الرغم من أهمية استخدام 
كريمات مكافحة الشيخوخة المناسبة 
لنوع بشرتك، إال أن نتائجها تختلف 
البيئية، تركيبة  العوامل  بحسب 
أنها قد  الكريم ونوع بشرتك كما 
النتائج المطلوبة بعد  ال تعطي 
العوامل تعطي  سن معين. هذه 

نتائج مختلفة حسب الشخص  الشيخوخة  لمستحضرات محاربة 
الكريمات مما يزيد ارتباك السيدات حول فعاليتها.  الذي يجرب 
لذلك ازدادت  المعتقدات الخاطئة التي طالما سمعناها من قبل حول 

استخدام كريمات مكافحة الشيخوخة. 
اكتشفي اآلن ما إذا كانت حقيقة أم خرافة.

-1 كريمات مكافحة التجاعيد من المستحضرات المتعددة األغراض
أنه يمكن  عند ذكر مصطلح متعدد االستخدامات، نقصد بذلك 
لمستحضر واحد أن يقوم بعدة وظائف. على سبيل المثال، يساعد 
الدقيقة،  الخطوط  التجاعيد،  التجاعيد على عالج  كريم مكافحة 
إزالة البقع الداكنة وغيرها. على الرغم من تأكيد بعض العالمات 
التجارية أنها تقدم مستحضر خاص يعالج كافة مشكالت البشرة 

الشائعة، فإن ذلك ال يعني أنه يغنيِك عنمستحضراتك األخرى.
-2 كريم سحري إلزالة التجاعيد خالل يوم واحد

حتى مع اختيار كريمات عالية الجودة من الماركات العالمية الموثوقة 
ال يمكنِك توقع نتائج سريعة خالل يوم أو أسبوع واحد. يحتاج األمر 
لبعض الوقت كي تتفاعل المكونات األساسية للمستحضرات التجميلية 
مع خاليا الجلد وتعمل على تجديدها وإصالح تلف األنسجة. تمنحك 
بعض الكريمات نتائج أوليّة خالل 3-4 أسابيع، بينما تظهر نتائج 

بعض المستحضرات األخرى بعد 6 أسابيع.

-3 تنقسم كريمات عالج التجاعيد بحسب المرحلة العمرية
أثناء شراء كريمات مكافحة الشيخوخة، قد تالحظين بعض العالمات 
التي تدل على أنها مناسبة فقط لبعض المراحل العمرية كمرحلة 
الثالثينات، األربعينات أو الخمسينات، لكن ذلك أمر خاطئ تماماً. 
تبدأ عملية شيخوخة البشرة خالل مرحلة العشرينات نتيجة للتوتر، 
الضغوط النفسية واإلجهاد اليومي. لذلك، ال يمكن تقسيم كريمات 
مكافحة التجاعيد بحسب المرحلة العمرية ولكن بحسب المشكالت 
الشائعة التي تواجهينها سواء كانت تصبغات البشرة، حب الشباب 

أو الخطوط الدقيقة.
-4 كلما زادت التكلفة، كلما زادت فعّاليتها

الباهظة نظراً  بأثمانها  البشرة  تتسم كريمات مكافحة شيخوخة 
نتائجها أو مكوناتها  المعروفة وليس بحسب  العالمية  لماركتها 
النشطة. لذلك، ننصحك باختيار الكريم أو المستحضر المناسب لنوع 
بشرتك بحسب مكوناته الفعّالة لضمان الحصول على أفضل النتائج 
دون أية آثار جانبية. التعتمدي على الماركة التجارية أو اإلسم عند 
اختيار مستحضرات العناية بالبشرة ولكن تفحصي مكوناتها أوالً.
يمكننا تأخير عملية الشيخوخة فقط ولكن ال يمكننا إيقافها. لذلك، 
عليِك باختيار المستحضرات المناسبة والفعّالة لمكافحة التجاعيد 
والخطوط الدقيقة وال تنسي كذلك اتباع نظام غذائي للحفاظ على 

بشرة صحية نضرة لفترات أطول.

 الكلى تنقي الجسم من السموم وفضالت 
البكتريا الضارة  الهضم كما تطرد  عملية 
والفطريات عن طريق ادرار البول وتخلص 
الجسم من األمالح الزائدة. فإذا ما عادت 

ناشطة سيتعرض جسمك للخطر.
الباقي، أستاذ  الدكتور سامي عبد  يقول 
األمراض الباطنة والكلى بطب المنصورة 
: »لقد أصبحت أمراض الكلى في العصر 
الحديث من أكثر األمراض الصحية المنتشرة 
حاليًا و تصيب عددًا كبيًرا من النساء. نتيجة 
اإلصابة بالفشل الكلوي المزمن، تلجأ النساء 
الكلوي.  للغسيل  الطبيب  حسب استشارة 
كما أن التهاب الكلى يؤثر سلبيًا على كثافة 
العظام. بينما تزايد معدالت  التهاب الكلى 
وتكون الحصوات يؤثر على سالمة القلب«.

لذا نقدم لِك عزيزتي مجموعة من الوصفات 
الكلى. هذه  الطبيعية لمعالجة أمراض 
تنقية الجسم  في  الوصفات تساهم أيضاً 

من السموم.
-1 عصير البقدونس : من الوصفات الطبيعية 
التي تساهم في تعزيز صحة الكليتين وتساعد 

على تحسين وظائفهما.
ألن البقدونس من أهم األعشاب والخضروات 
الورقية الطازجة التي تعمل على مساعدة 
الكلى في طرد السموم والنفايات المتراكمة 
داخل الجسم، وعصير البقدونس مشروب 
السموم  الكلى من  لتنظيف وتطهير  رائع 
الضارة والكائنات الدقيقة المسببة إللتهابات 
التي  الكلى، وإذابة األمالح واألوكساالت 

تسبب تكون الحصوات بالكلى.
لذلك ضعي البقدونس المقطع بالخالط 
الكهربائي مع القليل من الماء والعسل 
والليمون وصفيه وتناوليه مرتين يوميًا 
التهاب  للقضاء على  لمدة أسبوعين 
الكلى. يمكنك كذلك تحضير مشروب 
البقدونس من خالل طحنه جيدًا و 
الساخن  الماء  إضافته في كوب من 

وتناوليه صباًحا.
-2 خل التفاح

خل التفاح من المواد المطهرة للكلى 
ويستخدم كعالج لاللتهابات. كما أنه يعمل 
على تسريع طرد الجراثيم والبكتيريا 

من خالل إدرار البول.
التي  الكيميائية  الخواص  هذا بفضل 
يحتويها خل التفاح. هذه الخواص تساعد 
على تنظيم مستويات درجة الحموضة 
انتشار االلتهابات.  الجسم ومنع  في 

كما يحتوي خل التفاح على حمض الخليك 
الذي يعمل كمضاد للبكتريا والفطريات التي 

تتكون داخل الكلى.
إذا كنِت تعانين عزيزتي من مرض الكلى، 
إمزجي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقتين 
من العسل في كوب ماء مغلي، وتناولي هذا 

المشروب مرتين يوميًا.
-3 وصفة الهندباء والزنجبيل

الطبيعية دوًرا  تلعب األعشاب والتوابل 
كبيًرا في معالجة أمراض الكلى كما تحد 

من اإلصابة بالفشل الكلوي.

عشبة الهندباء والزنجبيل الحار يمتلكان بعض 
الخصائص المضادة للجراثيم والميكروبات 
ومحاربة البكتريا المتكونة داخل الكلى. كما 
الكلى  تفتيت حصوات  أنهما يساعدان في 
وتخفيف أعراض الكلى المؤلمة. حيث تقوم 
الهندباء بإدرار البول والتخلص من المواد 
السامة، بينما الزنجبيل يقوم بالقضاء على 
االلتهابات والفطريات التي تصيب الكلى.

الهندباء  حضري مزيج من ملعقة من 
المطحون مع ملعقة من مسحوق الزنجبيل 
إليه  الدافئ وأضيفي  الماء  في كوب من 
المشروب  العسل وتناولي هذا  ملعقة من 

مرتين يوميًا لمدة أسبوعين.
-4 عصير التوت البري

التوت البري من أهم الفواكه التي تندرج 
الكلى  الفواكه الصحية لمعالجة  بقائمة 

وتحسين وظائفها.
 التوت البري غني بمواد مضادة لألكسدة 
تساهم في التخلص من السموم والجراثيم 
بالكلى وتحد أيضا من  الموجودة  الضارة 
الشعور باأللم الحاد الناتج عن التهاب الكلى. 
يحتوي التوت البري على مجموعة كبيرة 
للحد  الفعالة جدًا  العضوية  المركبات  من 
الكلى  التلوث في  الناتجة عن  اإلصابات 

وإزالة التهاب الكليتين. التوت البري يحتوي 
على نسبة عالية جدًا من الفيتامينات المفيدة 
للكلى للتخلص من األمالح ونسبة الصوديوم 

الزائدة من خالل إدرار البول.
حضري عصير التوت البري بوضع حبات 
الكهربائي مع  البري في الخالط  التوت 
الماء وتناوليه طازًجا.  مقدار مناسب من 
يمكنِك تناول سلطة التوت البري المضاف 
إليها الكرز والرمان والفراولة فهي رائعة 

وغنية بمضادات األكسدة.
-5 مشروب الكركم

يحتوي الكركم على مركب الكركمين الفعال 
في عالج الفشل الكلوي المزمن.

كما أن الكركم من التوابل الهندية المفيدة 
جدًا للمصابين بجميع أمراض الكلى. كما 
يحتوي على بعض المواد الكيميائية المضادة 
للسموم والجراثيم ويساعد على طردها خارج 
الجسم عن طريق ادرار البول. الكركم يقوم 
الكليتين بشكل كبير ويحد  بتطهير وتعقيم 
من احتباس السوائل واألمالح الزائدة في 
الجسم. كما أنه يقوم بتنقية الدم وتنظيف الكلى 
واألمعاء وتحسين وظائف الجهاز البولي. 
مسحوق الكركم كذلك غني بمواد ومركبات 
مضادة لاللتهابات التي تصاب بها الكلى.

الكلى  إذا كنت تعانين من أمراض  لذلك 
المزمنة عليِك بتناول مشروب الكركم يوميًا 
لمدة خمسة عشر يوًما. فقط إخلطي ملعقة من 
بودرة الكركم في كوب من الحليب وملعقة 

من العسل وتناوليه في المساء.

   حذّر أطباء بريطانيون متخصصون في طب العيون 
التنكرية، ألنها  العدسات الالصقة  من مخاطر استعمال 
قد تسبب  بالتهابات وخدوش  العين  إلى إصابة  قد تؤدي 

فقدان البصر.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي سي” أن رابطة 
أفادت أن أعضاءها كثيرا ما  البصريات  اختصاصيي 
يرون أشخاصا يعانون من مشاكل في العين بعد استخدام 

العدسات الالصقة التنكرية.
وغالبا ما تُباع العدسات الالصقة في متاجر األزياء التنكرية 
وعلى مواقع اإلنترنت، الستخدامها في احتفاالت “الهالوين” 
التي يُحتفل بها في عدة بلدان غربية مثل الواليات المتحدة 
وبريطانيا وكندا وإيرلندا وفي عدد كبير من الدول العربية 
بتعليمات بشأن  تُباع دون أن تكون مرفقة  لكنها  أيضا، 

االستخدام اآلمن.

ودعت الرابطة البريطانية إلى استعمال العدسات التي تباع 
تحت إشراف المختصين المعتمدين في مجال صحة العين.
الخبير االستشاري في جراحة  بادرول حسين  وقال 
إنه في كل عام  للعيون،  بمستشفى مورفيلدز  العيون 
يعالج مرضى، بينهم أطفال دون سن 16 عاما، يعانون 
الالصقة  العدسات  استخدام  بعد  العين  في  من مشاكل 
التنكرية. وأشار حسين إلى أن مشاكل العين تزداد أثناء 

فترة االحتفاالت التنكرية.
وأضاف “تكون هناك آثار مدمرة في بعض الحاالت التي 
نراها لمرضى يستخدمون نفس العدسات مع أصدقائهم، 
ويستخدمون نفس العدسات عاما بعد عام بعد انتهاء تاريخ 

الصالحية ويضعونها في مياه الصنبور”.
وتابع أن “عدم معرفة أساسيات استخدام العدسات الالصقة 
بأمان قد يعرضك لخطر اإلصابة بإصابات مؤلمة في 

العين، وفي أسوأ الحاالت خطر فقدان البصر بشكل دائم”.
بأمان، أوصى  العدسات الالصقة  وعن كيفية استخدام 
خبراء بضرورة فحص العدسات من طبيب عيون، لضمان 
استخدامها بأمان، ألنه من غير القانوني أن تباع العدسات 

دون إشراف معتمد.
كما أوصى الخبراء بأال تستخدم العدسات الالصقة من قبل 
أكثر من شخص أو تُخزن في مياه الصنبور أو تالمس 
الماء في المرحاض أو حوض السباحة أو تظل مالمسة 
للعين أثناء النوم. وال يقتصر الخطر على استخدام العدسات 
التنكرية فحسب وإنما يشكل استخدام العدسات بشكل عام 
العينين، حيث حذّرت دراسة من  الخطورة على  بعض 
تخطي المدة المحددة الستعمال العدسات الالصقة يوميا، 
إذ تبين أن ذلك قد يسبب اإلصابة بالتهابات وقد يؤدي إلى 

ضعف البصر.

العدسات الالصقة لمدة ال  وينصح األطباء باستخدام 
تتخطى عشر ساعات خالل اليوم، وهناك مخاطر لبقاء 
تلك العدسات لمدة طويلة متعددة؛ منها ألم في العين وجفاف 

وتورم والتهابات جرثومية في القرنية.
هذا باإلضافة إلى أن ترك العدسات الالصقة مدة طويلة 
يمنع تدفق األوكسجين إلى القرنية، ما يؤدي إلى تورمها 

ويؤثر الحقا على النظر.
وتعد البيئة تحت العدسة مكانا مثاليا لتكاثر البكتيريا، إذ 
أنها رطبة ومعزولة، لذلك من الضروري خلع العدسات 
لمدة  استخدامها  بفعل  لجفافها  النوم نظرا  قبل  الالصقة 
الدموع  بواسطة قطرات من  العيون  طويلة، وترطيب 

االصطناعية.
كما شددت الدراسة على ضرورة غسل اليدين جيدا قبل 

اإلمساك بالعدسات الالصقة لمنع نقل البكتيريا إليها.

  سالسة الـ”شارلستون”، وانسيابية الحرير، يقودان 
مجموعة المصمم داني أطرش االخيرة في رحلة 
عبر الزمن، تصل الى السبعينيات، وتحط رحالها 
ثائرة ومتحررة  لتحاكي سيدة   ،Hippie الـ  عند 
المجموعة في موسم  الذي يطبع  بالسحر  وتفيض 

خريف وشتاء 2017 – 2018.
 La Mairie de Paris المجموعة التي تعرض في
في العاصمة الفرنسية، تمتاز بطابعها االنسيابي، 
 voyage وبسالستها، كونها مستوحاة  من موضة
Hippie في السبعينيات التي تعزز حضور السيدة 
األنيقة، برؤية فنية تحاكي الصبية الثائرة والمتحررة 
والجريئة، وذلك بطابع عصري ملفت. وقد اختار 
المصمم داني أطرش أقمشة تتناغم مع الرؤية العامة 
المخمل والـ”موسلين”  المجموعة، ابرزها  في 
والـ”شارلستون” من الحرير. أما الـ”دانتيل”، فيعطي 
الفساتين روحاً جديدة، تضاعف السحر االنثوي فيها.
التي تزيدها  التكسير  تقنية  الفساتين  وتظهر في 
انسيابية وتعتق حركتها، بينما برز الـ”شارلستون” 
النافرة  الورود  بسالسل معدنية، فضالً عن  أيضاً 
التي زينت بعض القطع. وقدّم المصمم داني أطرش 
بألوان رصينة مثل االبيض واالسود،  المجموعة 
وأخرى أكثر حركية مثل االزرق والرمادي المائل 
الى الفضي، فضالً عن اللون البنفسجي واالخضر 

.Hippieاللذين يحاكيان موضة الـ

القراءة عند  المحتمل وراء حاالت عسر  السبب  إلى  فرنسيان  باحثان    توصل 
الطالب القابلة للعالج، وأكدا أنه يكمن في بقع وخاليا صغيرة داخل العين البشرية.

الدراسة أجراها باحثان في جامعة رين الفرنسية، ونشرا نتائجها في دورية “بروسيدنغس 
أوف ذو رويال سوسايتي” العلمية. وللوصول إلى نتائج الدراسة، فحص العالمان العين 
في 30 حالة ال تعاني من مشكلة عسر القراءة و30 حالة أخرى تعاني من تلك الحالة.
وخلصت الدراسة إلى أنه في معظم حاالت عسر القراءة “توجد بقع مستديرة مهيمنة 
في العينين، وليس في عين واحدة، وهو ما يؤدي إلى الضبابية والتشوش في الرؤية”.
الخاليا  توجد  العين، حيث  داخل  البقع  العالمان “اختالفا عميقا في شكل  واكتشف 

المخروطية الحمراء والخضراء والزرقاء، المسؤولة عن تحديد األلوان”.
ووجد الباحثان أن لدى من ال يعانون عسر القراءة، كانت البقع الزرقاء الخالية من 
الخاليا المخروطية مستديرة في إحدى العينين، ومستطيلة أو غير منتظمة الشكل في 

العين األخرى، وهو ما يجعل المستديرة هي العين المهيمنة.
البقع في كلتا العينين بنفس االستدارة، وهو ما  أما من يعانون عسر القراءة، فكانت 

يعني أن أيا من العينين هي المهيمنة. وبحسب الباحثين، ينتج عن هذه الحالة ارتباك 
المخ بسبب وجود صورتين مختلفتين بعض الشيء، وهو ما يسبب ٌعسر القراءة.

وقال العالمان جاي روبار وألبير لو فلوش إن “هذا التماثل قد يكون األساس البيولوجي 
والتشريحي وراء عجز القراءة والهجاء”. 
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كمال  أشرف  الزميل  يعتذر 
)السندباد( عن الكتابة  في 
الزال  ألنه  أيضا  العدد  هذا 

مريضا .
له   تتمنى  الجريدة  وأسرة 
والعودة  الشفاء  سرعة 
لقرائه  جديد  من  للكتابة 

األعزاء.

تعتذر الزميلة أحالم األسيوطي 
أيضا  العدد  هذا  الكتابة  عن 
الزميل  لظروف مرض شقيقها 

اشرف كمال.

إدارة الجريدة

الموسيقار المصريحلمي بكرمادة قوية     لطالما شكلت تصريحات 
الوقت  العربي في  الغناء  أبدى أسفه من تردي مستوى  لإلعالم، بكر 
الراهن ، مشيراً إلى أن البعض يحيي الحفالت ويترك الجمهور يغني 
مكانه . وأكد بكر خالل المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية 

الفنانة كارمن سليمان  أمثال  بالمواهب الصاعدة ،  ، أن مصر زاخرة 
، والفنان محمد شاهين ، والفنان أحمد جمال وغيرهم ، معلقاً: »عندنا 
أصوات تسد عين الشمس«، لكنه ناشد أهل الصحافة عدم ترك الساحة 

ألنصاف المواهب ومدمني المخدرات الذين مألوا الساحة الفنية.

  يجري الممثل المصري أحمد بدير البروفات التحضيرية لمسرحيته الجديدة، التي 
السنة  ليلة رأس  في  بدء عروضها  المقرر  والتي من  إسم »فرصة سعيدة«،  تحمل 

الجديدة.
وتدور المسرحية في إطار كوميدي إجتماعي، يحوي بين طياته العديد من الرسائل 
الهادفة، ويشارك في بطولة العمل هشام سليم، هبة زايد، فتوح أحمد، محمد الصاوي، 

لي لي قاسم، دنيا النشار، من تأليف صالح عربي، وإخراج محمد جمعة.
يُذكر أن أحمد بدير يشارك في مسلسل عائلة الحاج نعمان، بطولة تيم حسن، صفاء 
الطوخي، شريف خير هللا، سهر الصايغ،  مي كساب، صالح عبد هللا، وغيرهم. تأليف 

مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.

إجراء  الدولي،  السينمائي  القاهرة  إدارة مهرجان  تواصل    
مفاوضات حاليا، مع النجمة والممثلة األمريكية الشهيرة أنجلينا 
التي  والثالثين  التاسعة  أجل حضور دورته  جولي، وذلك من 

ستنطلق في 21 نوفمبر وتستمر حتى 30 من نفس الشهر.
العالمية  للنجمة  الدعوة  قد وجهت  المهرجان،  إدارة  وكانت 
الكثير من  لتجهيز  الجاري  وتنتظر ردها خالل األسبوع 

االستعدادات الخاصة بزيارتها لمصر.
ومن المقرر أن يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في افتتاحه 
إخراج  بتوين أس “، وهو من  الفيلم األمريكي “ذا ماونتن 
الفلسطيني هاني أبو أسعد وبطولة كيت وينسلت التي تم أيضا 
أكد  الذي  الفيلم  لها لحضور االفتتاح مع مخرج  الدعوة  توجيه 

حضوره .

الفيشاوي، جمهوره عبر صفحته  الفنان أحمد    شارك 
لفنان  الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة حديثة لوالديه 

فاروق الفيشاوي، والفنانة سمية األلفي.
الفنانة سمية األلفي، ظهرت بمالمح متغيرة عن أخر ظهور لها 
الفنان فاروق  السن بشكل كبير، وكذلك  التقدم في  وبدأ عليها 

الفيشاوي أكسبته لحيته عمًرا إضافيًا.
وأثارت الصورة العديد من التساؤالت حول عودة الثنائي الشهير 

لبعضهما بعد انفصال دام طوياًل وذلك بسبب ظهورهما بمالبس 
البيت وفي منزل واحد.

من ناحية أخرى يعرض ألحمد الفيشاوي، فيلم “الشيخ 
الفيشاوى  العرض، وهو من بطولة أحمد  جاكسون”، في دور 
وماجد الكدواني وأحمد مالك وأمينة خليل باإلضافة إلى ضيوف 
الشرف؛ بسمة ودرة ومحمود البزاوى، ومن تأليف عمرو سالمة 

وعمر خالد.

النجمة األمريكية جين فوندا واحدة     تعد 
المثيرات للجدل، فبعيدا عن  النجمات  من 
عملها كنجمة أو عن األمور التى تثير الجدل 
بها، إال أن أكثر ما يلفت األنظار تجاهها هو 
أنها مازالت تنعم بحيوية وجاذبية تجعلها تبدو 

أصغر بكثير من عمرها.
فرغم بلوغ فوندا عامها الـ79، إال أنك وفور 
إليها تجدها تتمتع بمالمح شبابية،  النظر 

وكشفت فى حوار مع مجلة »Stellar«، أنها 
لم تكن تحرص  الفنية،  عندما بدأت حياتها 
أنها  الحفاظ على جسدها وقوامها إال  على 
الرياضة  الوقت أدركت أهمية  ومع مرور 
فأصبحت حريصة على ممارستها حتى اليوم، 
الممشوق  القوام  الذى منحها هذا  وهو األمر 
التى تخلو من عالمات  الجذابة  البشرة  وهذه 

تقدم سن البشرة.

أنه وقع رسمياً  العاليلي  الممثل المصري عزت     كشف 
لما تموت« والمقرر  على عقد مشاركته في مسرحية »إضحك 

عرضها على المسرح القومي في مصر.
وأشار العاليلي الى أنه وحتى اآلن لم يحدد موعد لبدء عرض 
العاليلي  الى جانب  التي يشارك في بطولتها  الجديدة  المسرحية 

كل من مي كساب ونبيل الحلفاوي.

الى  الماس«، وأشار  فيلم »تراب  العاليلي يشارك في  يذكر ان 
أنه كان يرفض دائماً األدوار السينمائية التي تعرض عليه، ولكنه 
الماس« وعلم تفاصيل  عندما اطلع على أحداث قصة »تراب 
العمل  التجربة وتمنى أن يحقق  لخوض  دوره، تحمس كثيراً 

النجاح المتوقع له.

جني فوندا تكشف سر حفاظها على 
شبابها

عزت العاليلي بطل مسرحية 
»إضحك ملا متوت«

دالل عبد العزيز تنضم ألبطال »سوق 
اجلمعة«

مفاوضات مع اجنلينا جولي حلضور مهرجان 
القاهرة السينمائي

نيللي بإطاللة متألقة مع أبناء 
شقيقتها فريوز.. 

حلمي بكر: مدمنو املخدرات مألوا الساحة الفنية

أمحد بدير يبدأ الربوفات 
التحضريية ملسرحيته 

اجلديدة

آمال ماهر تكشف حقيقة تعاونها 
مع عمرو دياب

 تحدّثت الفنانة المصرية آمال ماهر للمرة األولى عن الديو 
دياب، حيث  المصري عمرو  بالفنان  أنه سيجعمها  قيل  الذي 
لعشاق صوتها  مفاجآت عديدة  الجديد يضم  األلبوم  أن  أكدت 
وفنها، ولن يكون فيه أي »ديو« غنائي ال مع عمرو دياب الذي 

تكن له كل تقدير وال مع أي فنان آخر حالياً.
وقالت في بيان إعالمي إن األلبوم الجديد لم يحدد وقت إطالقه 

تماماً، ولكنه لن يتأخر كثيراً.
إذ خضعت  األميركية،  نيويورك  بمدينة  وتواجد ماهر حالياً 
لجلسات تصوير فوتوغرافي على مدى 3 أيام متتالية مع أحد 
الصور غالف  لتنتقي من هذه  العالميين،  المصورين  أشهر 
ألبومها الجديد، والذي تتعاون فيه مع أبرز الشعراء والملحنين 

في العالم العربي.

رجاء اجلداوي حتّضر ملشروع 
سينمائي جديد

الفنان  الحالية لمشروع سينمائي جديد يحمل إسم »حبيب ستو«، مع  الفترة  الممثلة المصرية رجاء الجداوي خالل     تحّضر 
المصري محمد نور، أحد أعضاء فريق واما، ومن المقرر بدء تصويره خالل الفترة المقبلة بعد اإلستقرار على كافة تفاصيله.

يُذكر أن رجاء الجداوي شاركت في مسلسل ريح المدام، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، بطولة أحمد فهمي، أكرم 
حسني، مي عمر، وغيرهم، من إنتاج طارق الجنايني، تأليف تامر إبراهيم ووالء شريف، وإخراج كريم العدل، كما شاركت في 

مسلسل حالوة الدنيا، بطولة هند صبري، وظافر العابدين.

  رغم اختفائها عن األضواء منذ فترة، حضرت الفنانة المصرية 
نيللي حفل زفاف ابنة الرياضي أيمن يونس.

السبعين من  اقترابها من  الزفاف رغم  نيللي بدت متألقة في حفل 
التقطت  الراحلة فيروز، كما  عمرها، وظهر معها أوالد شقيقتها 
الجمهور على  لبلبة، وبدت متوهجة وحسدها  عدد من الصور مع 

شبابها المستمر.
الطفلة  نيللي قد تعرضت ألزمة نفسية بعد رحيل شقيقتها فيروز 

المعجزة، وظهرت وهي تبكي في عزائها حزنا عليها.
الفنانة األرمينية مازالت تبتعد عن الشاشة مكتفية بما قدمته من قبل 

من أعمال استعراضية ناجحة وسينمائية.

 هدايا متنوعة
لجميع المناسبات

هل عاد فاروق الفيشاوي لزوجته 
الفنانة مسية األلفي بعد سنوات 

من اإلنفصال؟..
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احلـــق  )2(
 تكملة مقال العدد الماضي

إنكاره  الكاذب  الُمعلم  صفات  من  ثانيا: 
لإليمان...

المسيح  ماهية  عن  الجوهري  والسؤال 
يتمحور في التالي:

هل هو الُقدوة؟ أم الُمعلم؟ أم الرجل الصالح؟
بالجسد واالعتراف  الظاهر  الهه  المسيح هو 
ما  وهو  والُمخلَّص  الرب  بأنه  ضرورة  به 
فنالوا  حقيقته  واكتشفوا  يوحنا  قراء  عرفه 

الخالص.
إيمان  على  بموافقته  يُخلص  ال  اإلنسان  ألن 
ثقته  بوضع  يُخلَّص  وإنما  فحسب  الكنيسة 

الكاملة في الرب يسوع.
وهنا سوف نجد من يقول أننا نعبد هللا اآلب 
ولكننا ال نتفق معكم على ألوهية يسوع والذي 
العاشر من انجيل  أعلن بوضوح في الفصل 
الجميع  طالب  كما  واحد(  واآلب  )أنه  يوحنا 
»أن  يوحنا  انجيل  من  الخامس  الفصل  في 

مون اآلب«. م الجميع االبن كما يكّرِ يُكّرِ
المؤمنين  الكاذب تضليل  الُمعلم  ثالثا: يحاول 
يسعى  الذي  الشيطان  أهداف  أهم  من  وهو 
ويعمل على تغيير الحق وتضليل المسيحيين 
من خالل تبنية للتعاليم الكاذبة وغير الصحيحة 

وأبو  كذاب  »بأنه  الرب  السيد  وصفه  لذا 
الكذب«، وهو ما يفرض علينا عدم تصديق 
أي شئ من أي شخص كان لمجرد أنه يخبرنا 
بأنه يؤمن بالكتاب المقدس حيث من الممكن 
الكتابية  النصوص  بعض  في  يتالعب  أن  له 
ولكنه غشاش يحاول  والشيطان ليس مبتكراً 
»الحنطة  مثل  في  ذلك  تقليد عمل هللا ونرى 

والزوان«.
أي  الحقيقية  البذار  بزرع  يسوع  يقوم  فبينما 
أوالد هللا نجد أن الشيطان يقوم بعمل العكس 
ويبذر بذار الشر في أوالد هللا. واالثنان ينميان 
معاً لدرجة أنه من الصعب التمييز بينهم حتى 
الخداَّم ال يقدرون على التمييز بينهما وسبب 
من أسباب ضالل البعض من المسيحيين أنهم 
يُصدقون بعض التعاليم الكاذبة لعدم ثباتهم في 
الروح الُقدس ... والقارئ لرسالة يوحنا يجد 
تكراره كثيراً لكلمة يثبت .. والثبات هو البقاء 

شراكة االتحاد باهلل ومع هللا.
الخداع  بين  كبيراً  فرقاً  تأكيد  بكل  وهناك 

المتعمد وبين الجهل الروحي.
فعندما كرزا أبلوس في أفسس كانت رسالته 
غير صحيحة بقدر ما قصده منها ولذلك اخذه 
بريسكال وأُكال ، وهما مؤمنان ناضجين علي 

انفراد وشرح له رسالة المسيح بأكثر تدقيق، 
فالمؤمن الذي يقضي  وقتا يوميا في الشركه 
يأتي  بالروح  الكلمة والصالة  مع هللا وقراءة 

له التمييز الذي يحتاجه.
ولكن  شي  كل  عن  يعلمنا  القدس  الروح  ان 
المعلمون الكذبه يقدمون أشياء معينه ويمنعون 

اطعمه معينه متجاهلين الرسالة الكاملة 
بكل كلمه   ( بالكامل  يعاش  ان  ينبغي  الكتاب 

تخرج من فم هللا ( .
وكان بولس يعظ ) بكل مشورة هللا ( الن ) 
كل الكتاب هو موحي به من هللا ونافع للتعليم 
والتقويم والتأديب الذي في البر(، فان تجاهل 
يعرضنا  الكتاب  من  جزء  إهمال  أو   جزء 
وندرس  نقرأ  ان  علينا  يجب  لذلك  للمتاعب  

كل الكتاب. 
اإليمان  في  أنتم  هل  انفسكم  جربوا   ( يقول 

،امتحنوا انفسكم( 
الطاعة  عالمات  حياتك  تحمل  هل  تري 

والمحبة والحق ؟ 
هل حياتك المسيحيه حقيقيه أصلية وصادقة ؟ 

أم انها زائفة كاذبة ؟ 
البد اننا نواجه الحق ونعترف به حتى نتجنب 

العواقب.    

بقلم: خادم الرب/ هشام مرجان

ارتفاع عدد الكندّيني من أصول مهاجرة
 ارتفعت نسبة الكنديّين المولودين في 
الخارج لتبلغ 21,9 بالمئة من مجموع 
سّكان  البالد، ما يعني أّن كّل كندي 
من أصل خمسة مولود خارج البالد 
حسب نتائج االحصاء السّكاني األخير 

الذي جرى عام 2016.
ويعزو تقرير هيئة االحصاء الكنديّة 
المهاجرين  عدد  ارتفاع  إلى  السبب 
وارتفاع  كندا  إلى  سنويّا  الواصلين 
نسبة الوفيات و معّدل خصوبة المرأة 

المتدنّي نسبيّا في كندا.
وخمسمئة  ماليين   7 إحصاء  وتّم 
واربعين ألفا وثمانمئة وثالثين شخصا 

مولودين في الخارج مقابل 6 ماليين و775765  شخص 
وفق إحصاء عام 2011.

ورغم  هذا االرتفاع في عدد المهاجرين، إاّل أّن سياسة 
الهجرة الكنديّة مستقّرة نسبيّا من حيث عدد المهاجرين 

الذين تستقبلهم البالد سنويّا.
فبين عامي 2011 و2016 استقبلت كندا مليونا و212075 
مهاجر بفارق 50 ألف مهاجر إضافي عن الفترة الممتّدة 

بين عامي 2006 و2011.

وصلوا  الذين  مجموع  من  الالجئون10بالمئة  ويشّكل 
إلى كندا خالل السنوات الخمس األخيرة.

ويتحّدث تقرير هيئة االحصاء الكنديّة  عن فئة المهاجرين 
االقتصاديّين أي الذين يتّم اختيارهم لسّد النقص في اليد 
العاملة واولئك القادرين على إنشاء مؤّسسة أو إدارتها.

واختار نحو من 60 بالمئة من المهاجرين الذين وصلوا 
تورونتو  هي  مدن  ثالث  في  االقامة  الفترة   تلك  في 

ومونتريال وفانكوفر

وزيرة البيئة الكندية ترد على كالم السفرية األمريكية حول املناخ
والتغيرات  البيئة  وزيرة  ردت   
المناخية في الحكومة الكندية كاثرين 
ماكينا على كالم السفيرة األميركية 
الجديدة في أوتاوا كيلي نايت كرافت 
حول التغيرات المناخية، فقالت إن 
بشأن  العلمية »واضحة«  األبحاث 
بالتقلبات  التسبب  في  اإلنسان  دور 

المناخية.
وكانت كرافت قد قالت أمس في مقابلة 
اإلذاعة  )هيئة  بي سي«  مع »سي 
الكندية( إنها »تحترم جانبْي العلم« 
فيما يتعلق بأسباب التغيرات المناخية.

وأضافت ماكينا أنه بالرغم من الكالم 
األميركية  السفيرة  عن  الصادر 
الجديدة، ستواصل أوتاوا العمل من 
أجل بلوغ أهداف اتفاق باريس حول 

المناخ.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب 
حزيران  من  األول  في  أعلن  قد 
من  بالده  انسحاب  الفائت  )يونيو( 

اتفاق باريس حول المناخ من أجل 
»حماية أميركا وشعبها«، واعداً 
في الوقت نفسه ببدء »مفاوضات 
حول إمكانية التوصل إلى اتفاق 

جديد يكون أكثر عداًل«.
تم  الذي  باريس،  اتفاق  وينص 
األول  كانون  في  إليه  التوصل 
يُعتبر  والذي   2015 )ديسمبر( 
أول اتفاق عالمي حول المناخ، 
درجة  ارتفاع  احتواء  على 
بكثير  بـ«أدنى  األرض  حرارة 
من درجتْين مئويتْين« قياساً بما 
قبل عهد الصناعة، ال بل يدعو 
الجهود  لـ«مواصلة  العالم  دول 
للحد من ارتفاعها عند مستوى 

1,5 درجة مئوية«.
اعتمادها  أوراق  كرافت  وقّدمت 
لحاكمة  كندا  في  لبالدها  كسفيرة 
في  أمس  باييت  جولي  العامة  كندا 
لحاكم  الرسمي  المقر  هول،  ريدو 

كندا العام في أوتاوا.
ومعروف عن سفيرة الواليات المتحدة 
وقيامها  بالرياضة  شغفها  الجديدة 
بأعمال الخير واإلحسان وتبرعاتها 

الكبيرة للحزب الجمهوري األميركي. 
أما زوجها، جو كرافت، فمن األقطاب 
األثرياء في قطاع الفحم في والية 

كنتاكي األميركية.

االنتخابات الفرعّية: فوز وخسارة للحزب الليربالي احلاكم
الفدراليّة  االنتخابات  أسفرت    
الفرعيّة التي جرت يوم اإلثنين 23 
أكنوبر الجاري  في دائرتين انتخابيّتين 
في مقاطعتي كيبيك والبرتا عن فوز 
الحاكم  الليبرالي  للحزب  وخسارة 

بزعامة جوستان ترودو.
فقد فاز المرّشح الليبرالي في دائرة 
الك سان جان  ريشار هيبير على 
منافسيه، ويُعتبر فوزه بالغ األهميّة 
في هذه الدائرة التي تصّوت لصالح 
الحزب الليبرالي للمّرة األولى منذ 

37 عاما.
حزب  عن  النائب  هيبير  ويخلف 
دوني  السابق  والوزير  المحلفظين 
لوبيل الذي استقال من منصبه قبل 

بضعة أشهر.
وأّكد ريشار هيبير أّن حملته تمحورت 
حول توفير الوظائف وحماية الطبقة 

الوسطى.
الفوز  كان  البرتا،  مقاطعة  وفي 
حليف مرّشح المحافظين عن دائرة 

ستورجون ريفر باركالند 
معاقل  أحد  هي  التي 
البرتا   في  المحافظين 
دان لويد وحصل على 
77 بالمئة من األصوات . 
الوزيرة  لويد  ويخلف 
والنائبة وزعيمة حزب 
المؤّقتة  المحافظين 
السابقة رونا امبروز التي 
اعتزلت العمل السياسي 
في شهر أيّار مايو الفائت 

.2017
وكان لويد يعمل كمساعد 
برلماني للنائب المحافظ 
مايكل كوبر ودعم على 
غراره  فكرة  سّن قانون 

يحظر منح القتلة إخالء سبيل مشروط 
في حال رفضوا الكشف عن مكان 

جثث ضحاياهم.
كما عمل لويد إلى جانب جايسون كيني 
وزير الهجرة السابق واد فاست وزير 

التجارة الدوليّة في حكومة المحافظين 
السابقة برئاسة ستيفن هاربر.

و دان لويد معروف بمواقفه المثيرة 
وسائل  على  ينشرها  التي  للجدل 

التواصل االجتماعي.

وباشر حملة على الفيسبوك إلنشاء 
فصل كندي لالتّحاد القومي لألسلحة 
NRI وهي منّظمة أميركيّة غير ربحيّة 
تدافع عن حّق اقتناء السالح وحمله 

في الواليات المتّحدة. 

احلياد الديين: احلزب الكيبيكي يعد بالتشدد
 أعلن زعيم الحزب الكيبيكي 
جان فرانسوا ليزيه أنه في حال 
تشكيله الحكومة المقبلة في كيبيك، 
سيستعمل بند االستثاء واإلعفاء 
لضمان عدم تمكن أي كان من 
لاللتفاف  دينية  تسويات  طلب 
منع  تؤطر  التي  القواعد  على 
وتلقيها  العامة  الخدمات  تقديم 
بوجه مغطى في بعض الحاالت.
هذا  بتضمين  ليزيه  وتعهد 
قانون  مشروع  اإلجراء ضمن 
حول العولمة يعتزم تقديمه قبل 
نهاية العام الجاري والذي سيتم 
اعتماده في األشهر الستة األولى 

من تشكيل الحكومة.
واتهم ليزي الحكومة، في أعقاب عرضها أمس قواعد 
تطبيق قانون الحياد الديني، »بعدم قدرتها على التصويت 

على قانون متماسك وتطبيقه«.

وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة قّوضت مصداقية الدولة 
المخالفين  تغيير تصرفات  إلى  قانونا ال يؤدي  بتبنيها 
لعدم احتوائه على عقوبات للمخالفين وفتح المجال ألي 

كان بعدم تطبيقه عبر حصوله على تسويات معقولة.

كندا تفرض عقوبة على الغناء أثناء القيادة  
الكندية،  الشرطة  فرضت   
مواطن  على  مالية  غرامة 
أثناء  مرتفع  بصوت  لغنائه 

قيادته للسيارة.
 ،»CTV News« ووفقا لقناة
تعرض المواطن الكندي »توفيق 
معال« لهذا الموقف عند قيادته 
لسيارته في أحد شوارع مدينة 
استوقفته  حيث  مونتريال، 
الشرطة، وحررت بحقه ضبطا 
يقضي بدفعه غرامة مالية قدرها 

149 دوالرا.
المسئولون  قال  جانبهم،  من 

في شرطة المدينة: »لم يغرم معال بسبب الغناء بحد 
ذاته، بل بسبب األصوات المرتفعة التي كان يصدرها 
أثناء غنائه، والتي تخالف قوانين التواجد في األماكن 

العامة للمدينة«.
وفي تعليق له على هذا الموقف قال معال: »فوجئت 
أثناء قيادتي للسيارة بأربع عناصر شرطة أوقفوني 
وسألوني عن سبب غنائي بصوت مرتفع، لقد شرحت 

أثناء استماعي  لهم أني كنت مندمجا مع الموسيقى 
للمذياع.. لقد كنت مهذبا قدر اإلمكان أثناء االستجواب، 
أنا مستغرب من فرض هذه الغرامة المالية الكبيرة، 

أنوي اللجوء إلى المحكمة للطعن بقرار الشرطة«
 Ticket وجدير بالذكر أن معال قد ذهب إلى مكتب
Legal بمونتريال للقيام باالجراءات القانونية الضرورية 

للطعن امام المحكمة على هذه المخالفة الغريبة.

متفجرات يف أحد 
منازل جاتينو

باكينجهام  مدينة  شرطة  قامت   
أوتاوا  الكندية  للعاصمة  المحاذية 
ليل يوم اإلثنين 23 أكنوبر الجاري  
بعملية مداهمة واسعة وانتشارعدد 
كبير من عناصر الشرطة، وإجالء 
عشرة منازل ، أوقفت خاللها شخصا 
كان يشتبه بامتالكه متفجرات وقد 
داهمت منزله بمساعدة قوات األمن 
الكيبيكية حيث صادرت متفجرتين 
ومواد لتصنيع المتفجرات وقطعة 

سالح كهربائية.
ومثل الرجل البالغ من العمر ستة 
وثالثين عاما أمام محكمة جاتينو 
غداة ذلك اليوم بتهمة امتالكه مواد 

متفجرة وأسلحة ممنوعة.

 مونرتيال: قطع املتعهد كاباًل فانقطع التيار عن املرتو و270 ألف مشرتك
 انقطع التيار الكهربائي صباح يوم  لثالثاء 24 أكتوبر الجاري  عن نحٍو من 
270 ألف مشترك في مونتريال وعن أحد خطوط المترو )شبكة قطار األنفاق( 

كما أفادت مؤسسة الكهرباء العامة في مقاطعة كيبيك، "هيدرو كيبيك".
أحد  انقطع  مونتريال  أقصى شرق جزيرة  في  بأشغال  بناء  متعهد  قيام  فخالل 
كوابل التغذية، كما قالت "هيدرو كيبيك"، فانقطعت الكهرباء عن أحياء في وسط 

الجزيرة، وبنسبة أقل في شرقها، وعن خط المترو األزرق. 
وقامت شركة الكهرباء العامة بإصالح العطل، فعاد التيار تدريجياً إلى المشتركين 

الذين فقدوه وإلى خط المترو المذكور.
وتسبب توقف خط المترو األزرق عن العمل خالل ساعات الذروة بتأخير لمستخدميه، 
لنقل  باصات خاصة  بتسيير  العام في مونتريال  النقل  قيام مؤسسة  بالرغم من 

الركاب الذي كانوا في قطارات األنفاق السائرة عليه. 

التحرشات 
واالعتداءات 

اجلنسية: أهمية 
اإلفصاح والكالم

  ُحلت عقدة األلسنة لدى الكثيرات 
والكثيرين مع إطالق حملة هاشتاغ 
"أنا أيضاً" في أعقاب فضيحة منتج 
هوليوود الكبير هارفي واينستين الذي 
يواجه اتهامات باالعتداء والتحرش 

الجنسيْين.
تفصح  شمس  إشراقة  كل  ومع 
نساء، ورجال أيضاً، عن تحرشات 
واعتداءات جنسية تعرضن لها من 
زمالء أو مدراء أو أقارب أو أصدقاء، 
على األقل من اعتُِقد أنهم أصدقاء، 

وسواهم من المعارف.
وهنا في كندا أفيد اليوم أن اإلعالمية 
والمنتجة التلفزيونية الكيبيكية المعروفة 
أمس  شكوى  رفعت  سنايدر  جولي 
ضد مؤسس مهرجان "فقط من أجل 
الضحك" الفكاهي المشهور عالمياً، 
جيلبير روزون، اتهمته فيها باالعتداء 
الجنسي عليها، لتكون المرأة التاسعة 
التحرش  أو  باالعتداء  تتهمه  التي 

الجنسي. 
وإعالمية  فنية  شخصيات  وهناك 
وثقافية كندية أخرى تلطخت أسماؤها 
بينها  من  مماثلة،  باتهامات  مؤخراً 
الذي  سالفاي  إريك  والممثل  المنتج 
ُوجهت إليه اتهامات عديدة بالتحرش 

من قبل رجال.
ويفيد استطالع أجرته شركة "ليجيه" 
لصالح صحيفة "لو جورنال" أن 40% 
من النساء الكيبيكيات المستطلَعات قلن 
إنهن تعرضن لتحرش جنسي على 
األقل مرة واحدة في الحياة، فيما قال 
%15 من الرجال الُمستطلَعين إنهم 

تعرضوا للتحرش. 
شخص   601 االستطالع  وشمل 
فوق سن الثامنة عشرة من مختلف 
مناطق مقاطعة كيبيك وأُجري بواسطة 
اإلنتنرت يوم الجمعة الفائت ونُشرت 
نتائجه في اليوم التالي، وتبلغ نسبة 
هامش الخطأ فيه %4، 19 مرة من 

أصل 20.

   القانون اثنان وستون، الذي 
النساء على تقديم أو تلقي  يرغم 
خدمات عامة، بما فيها استعمال 
وسائل النقل العام، بوجه سافر، 
داخل  خالفيا  موضوعا  شكل 
إقراره  منذ  الكيبيكي  المجتمع 
الجمعية  في  الفائت  األسبوع 

الوطنية.
وإذا كان رفض محتوى القانون 
وحيثياته هو األساس، فإن استحالة 
تطبيقه، أو فلنقل صعوبة تطبيقه، 
دفعت بالكثيرين ممن ال يعارضونه 
بالضرورة، إلى معارضة تطبيقه 
بحيث أكدت عدة فعاليات شعبية 

فيها  بما   ، وسياسية  واجتماعية 
اتحاد بلديات كيبيك رفضها تطبيقه 
ما ستعلنه  بانتظار  أقله حاليا،   ،
وزيرة العدل في المقاطعة ستيفاني 
فالي في غضون اليومين المقبلين 
حول خطة الحكومة لتطبيق القانون 

بصورة عملية. 

   أعلن أمس الخميس بنك كندا )المصرف المركزي( 
إبقاء معدل الفائدة األساسي، المعروف أيضاً بفائدة 
الخصم  معدل  أبقى  كما   ،1% على  واحدة،  ليلة 

على 1,25%.
يحد  بأن  توقعه  إلى  قراره جزئياً  كندا  بنك  وعزا 
ارتفاع الدوالر الكندي في الفترة األخيرة من نمو 
التضخم، الفتاً إلى أن ارتفاع التضخم في األشهر 
األخيرة جاء منسجماً مع توقعاته وأنه يتوقع بلوغ 
العام  من  الثاني  النصف  في   2% التضخم  معدل 
المقبل. يُشار إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع 

إلى %1,6 الشهر الفائت.
وأضاف بنك كندا أنه يتوقع أن يواصل زيادة الفائدة 
األساسية بعد أن رفعها مرتْين في صيف 2017، 

لكنه أوضح أن الزيادات 
بشكل  ستكون  المقبلة 

متباطئ.
وكان بنك كندا قد رفع 
األساسي  الفائدة  معدل 
إلى   0,50% من 
%0,75 في 12 تموز 
ثم  الفائت،  )يوليو( 
أيلول   6 في   1% إلى 
)سبتمبر(، عازياً قراره 

في المرتْين إلى األداء الجيد لالقتصاد الكندي. وكانت 
الفائدة األساسية مستقرة قبل ذلك على %0,50 منذ 
تموز )يوليو( 2015 بعد أن خّفضها بنك كندا مرتْين 

خالل نصف سنة سعياً منه لتحفيز االقتصاد الوطني.
التي  الفوائد  على  تأثير  األساسي  الفائدة  ولمعدل 
المتغيرة،  العقارية  كالفائدة  المستدينون،  يسددها 

وعلى الفوائد التي يجنيها المدخرون.

القانون 62 يثري خالفات حادة داخل اجملتمع الكيبيكي 

بنك كندا يبقي الفائدة األساسية على 1%

المئة  يوبيلها  بمناسبة    
أقامت  والعشرين  والخامس 
كاتدرائية المخلص مساء يوم 
األربعاء 25 أكتوبر الجاري 
أمسية ترانيم دينية من مسرحية 
الثائر )القديس بولس(، وهي 
من ألحان وبرعاية وبحضور 
صاحب الغبطة يوسف عبسي 
ألنطاكية  الجديد  البطريرك 
واإلسكندرية  وسائرالمشرق 
الملكيين  للروم  وأورشليم 

الكاثوليك . 
من  غفير  عدد  حضرالحفل 
أبناء الرعية واألصدقاء وكهنة 
جميعا  رأسهم  وعلى  الرعية 
سيادة المطران إبراهيم  إبراهيم 

راعي األبرشية في  كندا. 
وشرف الحفل أيضا  لفيف من 
طائفة  من  والكهنة  األساقفة 
والطوائف  الكاثوليك  الروم 
األخرى من كندا ومن خارج 

كندا . 
وجدير بالذكر أن مقدم السهرة 
كان السيد بيار أحمراني من 
راديو كندا الدولي وهو الذي 
ترحيب  بكلمة  الحفل  إفتتح 
باإلضافة إلى تقديم العازفين 
والمرنمين وبعض التأمالت، 

أما المرنمين فهم بالتحديد سبعة 
واألب  إسحق  كميل  األب   :
إليت  والسيدات  باسط  برنار 
بوسيك ومراي نهرا وناتالي 
بو زيدان ودوال سكاف والسيد 
زياد البداوي، و العازفين فهم 
 ، Orgue  داني ضو: أورغ :
ومشيد خلف: عود ، وغسان 
حداد: طبلة ، وزياد شباط: ناي 
 ، قانون  تبشراني:  ونزار   ،
وميشال تاركيزان : فيولون . 
إحدى  وعددها  الترانيم  وأما 
عشر ، منها عشرة بأداء منفرد 
والترنيمة الحادية عشر إشترك 

فيها جميع المرنمين .
وبعد اإلنتهاء من الترنيم ، ألقى 
سيادة المطران إبراهيم إبراهيم 
كلمة شكر فيها كل الحضور 
وكل من ساهم في هدا الحفل 
. وتلى ذلك كلمة الختام لغبطة 
البطريرك يوسف عبسي وقال 
الجمال وجمال  هو  فيها: هللا 
هللا  نجده  في اإلنسان وكل 
الخالئق وفي الموسيقى والغناء 
والشعروما أحلى الحنين إلى 

الجمال .
وفي الختام تم توزيع الهدايا على 
كل المرنمين وكل العازفين . 

وجدير بالذكر أن البطريرك 
عبسي سيتوجه إلى العاصمة 
مجلس  يزور  حيث  أوتاوا 
العموم الكندي وبحضر جلسة 
مساءلة بوجود رئيس الحكومة 
ويزور  ترودو،  جوستان 
القاصد الرسولي ويعود بعدها 
القداس  إلى مونتريال إلقامة 
اليوبيلي في الذكرى الخامسة 
والعشرين بعد المئة لتأسيس 
الرعية في مونتريال. ويتوجه 
من ثمة إلى تورونتو، كبرى 
المدن الكندية حيث يقيم قداسا 

في كنيسة يسوع الملك.
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الكلمــات املتقاطعة 
افقيا:

-1  سن – عملة مصرية قديمة 
-2 نصف كلمة مواويل – أرجو 

)معكوسة(
-3 متشابهة – يأتي بعد – يفوت 

ويعبر
-4 بيانو )مبعثرة( – متشابهة 

 – الغائبات  ضمير   – جئت   5-
هش الذبابة )معكوسة( 

-6 عمل باللهجة الخليجية 
-7 يقوم بإنهاء – عاصمة بولندا 
األول  األسم   – بواسطتي   8-

لرئيس تونسي أسبق 
برشوتهم  اقوم   – متشابهة   9-

)معكوسة( 
سفينة  عليه  يطلق  حيوان   10-

الصحراء – نصف كلمة هنأه

رأسياً :

-1 مذيع مصري 
-2 دولة عربية أفريقية 

 – )معوسة(  فرنسي  حرف   3-
لفظ أسكندراني – أشتعل  

-4 ينتسب 
-5 مدينة سورية – رجاء 

الشديدة  الُحمى  تسببها   6-
)معكوسة( 

-7 سئم – للسؤال عن الشخص 
– اقوم بالتحية 

أحياء  من   – )مبعثرة(  ميل   8-
القاهرة )معكوسة(

 – رمضان  مستلزمات  من   9-
سمعة

-10 مرشحة سابقة للرئاسة في 
فرنسا  

حل الكلمات المتقاطعة

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

رحلة مصورة داخل حدائق اخلليج بسنغافورة

Les proverbes en français et arabe

- Ventre affamé n’a pas d’oreilles 
 - الجوع كافر

- Chose promise chose due
1- وعد الحر دين عليه 
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   إذا كنت لم تحظ بزيارة سنغافورة، فاعلم أنها بالد 
القوانين والنظافة والنظام، فتعتبر سنغافورة من أكثر المدن 
ثراء في منطقة جنوب شرق آسيا ولكنها تُعرف بصرامة 
قوانينها كي تحافظ على مظهرها الخالب. تعد سنغافورة 

أحد الوجهات السياحية الحديثة حيث 
تضم مجموعة من المزارات التي تتميز 
بالحداثة، كما أنه ال يوجد صعوبة في 
استخراج التأشيرة إليها وتعتبر اللغة 
الرسمية  اللغات  اإلنجليزية إحدى 
بالبالد. وفي هذا  الموجودة  األربعة 
المزارات  أكثر  أحد  المقال سنتناول 
بالحداثة والروعة وهي  تتميز  التي 

حدائق الخليج.
حدائق الخليج في سنغافورة

تقع حدائق الخليج في وسط سنغافورة 
 101 المارينا على مساحة  بجوار 
منتزه  هكتار، والحدائق عبارة عن 
النور في عام  إلى  تم ظهوره  كبير 

2007 على يد شركتين بريطانيتين واالنتهاء منه بشكل تام 
في عام 2011، وقد بلغت تكلفة منتزه حدائق الخليج أكثر 
من بليون دوالر. ويعتبر المنتزه وجهة سياحية أساسية لكل 
زوار سنغافورة، ففي عام 2015، بلغ عدد زائرين المنتزه 

20 مليون زائر.
وكانت حدائق الخليج فكرة من الحكومة 
لالنتقال من فكرة وجود حدائق في المدينة 
إلى فكرة تحويل سنغافورة إلى مدينة 
ضمن حديقة، وذلك لرفع نوعية الحياة 
في المدينة من خالل توسيع المساحات 
الخضراء. ويضم منتزه حدائق الخليج 
ثالث حدائق على الواجهة البحرية وهم 
حديقة جنوب الخليج وحديقة شرق الخليج 

وحديقة الخليج الوسطى.
حديقة جنوب الخليج

تم افتتاح الحديقة الجنوبية للجمهور في 
عام 2012، وهي أكبر الحدائق الموجودة 

إذا تبلغ مساحتها 54 هكتار، وتركز هذه الحديقة على توضيح 
الحدائق  البساتين االستوائية، وطرق تصميم  أفضل طرق 
الفنية. كما يتوقع الزائرون رؤية األشجار الملكة داخل هذه 
الحديقة وهي أشجار اصطناعية ضخمة وغاية في الجمال.

حديقة شرق الخليج
تم افتتاح المرحلة األولى من هذه الحديقة رسمًيا للجمهور 
32 هكتار. والحديقة  2011، وتبلغ مساحتها  في أكتوبر 
مصممة على شكل ورقة استوائية تضم سلسلة من الحدائق، 
وتحتوي كل حديقة على مجموعة من المناظر الطبيعية التي 
تأسر العين، فتضم الحديقة 5 مداخل للمياه تتحرك مع اتجاه 
المدينة. وتم  الحديقة مشهًدا رائًعا ألفق  الرياح كما توفر 

تطوير الحديقة المؤقتة في حديقة شرق الخليج لدعم األلعاب 
األوليمبية الصيفية للشباب.

حديقة الخليج الوسطى
وتم إنشاء هذه الحديقة لتكون بمثابة حلقة الوصل بين حديقتي 
شرق وجنوب الخليج، وتبلغ مساحتها 15 هكتار، حيث تمتد 
من وسط سنغافورة إلى شرقها. وتضم الحديقة واجهة بحرية 
بطول 3 كيلو متر للتنزه فيها، كما تضم العديد من المناظر 

الطبيعية الخالبة التي تأسر العين.
أما عن النظام المستخدم في جميع أرجاء المنتزه فهو أحدث 
ما توصل إليه العلم من طرق للحفاظ على الطاقة، حيث توفر 

هذه التقنيات ما يقارب من %30 من الطاقة، كما يتم توليد 
الموقع، وتم  الحديقة في نفس  للمبردات في  اللزمة  الطاقة 
تجهيز 11 شجرة عمالقة من أجل استثمار الطاقة الشمسية 

إلضاءة األشجار.

وفي هذا المنتزه، تم تصميم الحدائق لتناسب جميع األغراض 
سواء الترفيهية أو التعليمية أو التقنية، وتم توزيع األشجار 
على امتداد الجزء الجنوبي فيضم 18 شجرة عمالقة بارتفاع 
لها  تبدو مثل برج كبير، وهذه األشجار  50 متر  إلى   25
النباتات  تنمو حوله  الخرسانة وإطار من الصلب  قلب من 

الليل في  المظلة، ويتم إضاءة هذه األشجار في  بقمة تشبه 
مشهد يأسر العين.

األنشطة التي يمكن ممارستها داخل حدائق الخليج
– التنزه داخل الحدائق بعيًدا عن التلوث والضوضاء وسط 

الخضرة وأمام البحيرات.
– زيارة قبة الزهرة الموجود في حديقة جنوب الخليج، وهو 
عبارة عن أكبر بيت زجاجي للنباتات في العالم ويمكن بداخله 

رؤية النباتات وتنسيقها بشكل يثير دهشتكم.
– زيارة غابة الغيوم، وهي عبارة عن جبل أخضر محاط 
الملونة ويمكنكم الصعود عبر جسور  بالنباتات واألزهار 

تحيط بالجبل في مشهد خالب.
– االستماع إلى الموسيقى من مكبرات 
الصوت الموجودة بين األشجار شاهقة 
االرتفاع لتستمع بعرض صوتي ضوئي 

رائع.
– أخذ جولة فوق الجسر المعلق بطول 
22 متر فوق الحديقة وبطول 128 متر، 
ويمر هذا الجسر بين األشجار الشاهقة 

ليوفر لكم رؤية بانوراميه للحدائق.
للقلق  للعائالت، فال داعي  بالنسبة   –
بشأن االطفال فهناك حديقة مخصصة 
لألطفال تضم مجموعة من األلعاب 

العادية والمائية والبرامج التعليمية.
– ممارسة بعض الرياضات مثل المشي 
وركوب الدراجات في األماكن المخصصة 

لها في الحديقة الشرقية.
– التنزه أمام البحيرات واستنشاق هواء نقي بعيد عن تلوث 

السيارات.
– إذا كنت من عشاق النباتات الصحراوية، فيضم جزء التشمس 

أكثر من 100 نوع من النباتات الصحراوية.
– التقاط الصور الفوتوغرافية وسط الطبيعة الخالبة وشراء 

الهدايا التذكارية من المتاجر المتوفرة في المنتزه.
– تناول الطعام داخل أحد المطاعم الموجودة داخل الحدائق 
تقدم أشهى األطباق والمشروبات وسط إطالالت  والتي 

رائعة في الحدائق.

- ست بتقول لجوزها عايزين نعمل جمعية 
قالها إزاي يا وليه 

قالت له: تبوسني كل يوم بوسه وتديني جنيه
قالها ماشي

أعد يبسها كل يوم بوسه ويدلها جنيه
جه آخر الشهر لقى معاها 90 جنيه

قالها جبتي الفلوس دي كلها منين
قالت له

مش ابو محمد إلي في الدور الثاني دخل بنفرين

- ثالثة مساطيل قال األول:
شوفوا يا شباب أنا عندي فلوووووس اقدر اشتري 

امريكا الشمالية بكبرها
أقدر اشتري  فلووووووس  : وانا عندي  الثاني  قال 

امريكا الشمالية والجنوبية
رد الثالث:

ومين اللي قال أني راح ابيع

- سألوا فرنسي وانجليزي ومحشش 
ما هو أسرع شي في الدنيا ؟ 

قال الفرنسي: الضوء . 
قال االنجليزي: التفكير .

وقال المحشش: اإلسهال !! ألنه إذا 
أجاك ما بتلحقش تضوي الضوء وال 

تفكر

تنين  مناموه  في  شاف  محشش   -
عمال يضربه وشبعه قتل 

فاق من النوم راح جري على أخوه 
وقال له نام بسرعة  خلينا نلحقه قبل 

ما يهرب

فى  بيها  ماشى  جدا  عربية صغيرة  راكب  واحد   -
شارع صغير و و احد تانى راكب عربية كبيرة جدا 
خناقة  حدثت  الشارع  من  يعدى  عاوز  واحد  وكل 

كبيرة ..
قال  فخر  بكل  الصغيرة  العربية  صاحب  المهم 

لصاحب العربية الكبيرة:
انت عارف العربية دى فيها ايه؟ 

رد الثاني و قاله :ال 
قاله العربية دى فيها عفريت 

قاله ورينى كده .
وقال: شبيك  كبير  منها عفريت  العربية طلع  دعك 

لبيك تطلب ايه؟
 قاله 2 شاى . و جاب الشاى. المهم صاحب العربية 
الكبيرة  مقابل  الصغيرة  العربية  أشترى  الكبيرة 
العفريت،  طلع  و  أشتراها  ما  بعد  العربية  ودعك 
فراح قاله صاحب العربية انا عاوز دهب وفلوس و 

عربيات. رد العفريت:انا بعمل شاى بس.
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غياب صاحل وعاشور عن قائمة النهائي اإلفريقي
ثنائي األهلي صالح جمعة وحسام  تأكد غياب   
عاشور عن مواجهة الفريق أمام الوداد المغربي في 

ذهاب نهائي دوري األبطال اإلفريقي 
المقبل وذلك  السبت  إقامته يوم  المقرر 

بداعي اإلصابة.
العضلة  ويعاني عاشور من إصابة في 
الضامة فيما تعرض صالح جمعة إلصابة 
عضلية خالل لقاء النجم الساحلي األخير غير 
أن الالعب ال يزال ينتظر إجراء األشعة 
من أجل تحديد مدة غيابه عن المالعب.

اللقاء عودة أحمد فتحي  قائمة  وشهدت 
النجم األخير بداعي  لقاء  بعد غيابه عن 
اإليقاف ليعلن المدير الفني حسام البدري 

القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد 

عادل عبد المنعم – محمد الشناوي.
الدفاع: محمد هاني – أحمد فتحي – رامي 
السيد –  ربيعة – علي معلول – حسين 

صبري رحيل – محمد نجيب – سعد سمير.
الوسط: هشام محمد – عمرو السولية – وليد سليمان – 
مؤمن زكريا – أحمد الشيخ – أحمد حمودي – عبد هللا 

السعيد – كريم وليد "نيدفيد" – ميدو جابر.
الهجوم: الهجوم: جونيور أجاي – عماد متعب – وليد 

أزارو. وكان األهلي قد تأهل للمباراة النهائية بعدما 
حقق فوزاً كبيراً على النجم الساحلي التونسي بنتيجة 

2-6 في لقاء اإلياب ببرج العرب ليعوض خسارة لقاء 
الذهاب بنتيجة 1-2.

جدير بالذكر أن األهلي والوداد قد إلتقيا سوياً خالل 
مرحلة المجموعات حيث تبادال الفوز بهدفين نظيفين 

في المباراتين التي جمعت بينهما.

 عباس: الزمالك مهدد باإلنهيار بسبب مرتضى
 هاجم ممدوح عباس 
السابق  الزمالك  رئيس 
الرئيس الحالي مرتضى 
منصور وذلك خالل 
المؤتمر الصحفي الذي 
أقامه ظهر اليوم اإلثنين 
أحمد  المرشح  لدعم 
إنتخابات  سليمان في 

النادي المقبلة.
في  عباس  وقال 
تصريحاته للصحفيين أم 
الزمالك قد دخل في نفق 
مظلم منذ عام 2013، 
وحان وقت إنتشاله منه 
هيبة  تضيع  ال  حتى 
النادي ومكانته مضيفاً 
من  عليه  يخشى  أنه 

مصير الترسانة الذي لم يعد متواجداً على الساحة اآلن.
وأضاف عباس أن الزمالك بات مادة للسخرية على 
التواصل اإلجتماعي بسبب تصرفات رئيسه  مواقع 
وتصريحاته الغير مسئولة مشيراً إلى أنه لم يبخل على 

النادي بشيء خالل فترة توليه الرئاسة.
أنا من صنع  قائاًل  السابق تصريحاته  الرئيس  وتابع 
الزمالك بأموالي واآلن الكل يقول أن المباني الحالية 
بأموالهم مما يدفعني إلى دعم المرشح أحمد سليمان 

من أجل إنقاذ النادي من اإلنهيار.
 2 بمبلغ  وأبدى عباس إستعداده لدعم حملة سليمان 

مليون جنيه من أجل وضع برنامج إنتخابي فوي بعد 
منعنا من إقامة ندوات داخل النادي.

التي  وتطرق عباس لتصريحات مرتضى األخيرة 
إتهمه فيها باللجوء للسحر من أجل عرقلة مسيرة النادي 
قائاًل أنه يشعر بالرضا عما قدمه للزمالك مشيراً إلى 
مديونية النادي ألكثر من جهة بدليل وجود مستحقات 

للضرائب والتأمينات.
جدير بالذكر أن مرتضى منصور قد شطب عضوية 
كال من أحمد سليمان وممدوح عباس باإلضافة لمنعهما 

من دخول النادي.

مرتضى يتهم اجلن بإسقاط الزمالك أمام مسوحة
الزمالك خسارة    برر مرتضى منصور رئيس 
فريقه أمام سموحة بثالثية نظيفة بما أسماه بأعمال 

السحر والشعوذة التي تهدف إلسقاط الفريق.
وقال مرتضى في تصريحاته لقناة "دي إم سي" أن 

الالعبين قدموا أداًء قوياً أمام سموحة 
أمامهم  تم إغالقه  المرمى قد  إال أن 
التي يقوم بها  بسبب أعمال السحر 
فرج عامر رئيس سموحة عالوًة على 
قام به ممدوح  الذي  المغربي  السحر 

عباس رئيس الزمالك السابق.
وأضاف مرتضى أن فرج عامر قد 
إعترف له في وقت سابق بتعاقده مع 
ساحر مقابل راتب شهري من أجل 
بالمباريات  الفوز  مساعدة فريقه في 

المحلية.
وأوضح رئيس الزمالك أن السحر قد 
تسبب في عدم تمركز الشناوي داخل 
مرماه مما تسبب في تلقي شباكه الهدف 
األول باإلضافة إلغشاء بصر مهاجمي 

الفريق أمام المرمى.
وتابع مرتضى تصريحاته قائاًل أنه يجدد 

الثقة في الجهاز الفني بقيادة نيبوشا متعهداً بالقضاء 

على سحر عباس.
وكانت الخسارة قد جمدت رصيد الزمالك عند 9 نقاط 
بالمركز السادس بفارق أربع نقاط عن االسماعيلي 
المتصدر علماً بأن األخير يملك مباراة مؤجلة في جعبته 

فيما صعد سموحة للمركز الثالث برصيد 12 نقطة.

رونالدو: الفوز بالكرة الذهبية يف هذا العمر 
شيء رائع

 عبر كريستيانو رونالدو 
نجم لاير مدريد األسباني عن 
الشديدة بعد تتويجه  سعادته 
بجائزة الكرة الذهبية كأفضل 
العب في العالم لعام 2017.

وقال رونالدو في تصريحاته 
رائع  أمر  أنه  للصحفيين 
تتوج  أن  وإحساس مختلف 
الجائزة في عمر  تلك  بمثل 

الـ32.
البرتغالي أن  النجم  وأضاف 
تتويجاً  بالجائزة جاء  التتويج 
لمجهوداته ورغبته الدائمة في 
التطوير من مستواه سواء مع 
الريال أو المنتخب البرتغالي.

وتابع رونالدو تصريحاته قائاًل 
أن 2017 كان عاماً رائعاً إال 
يدفعه سوى  أن ما تحقق لن 

المزيد من األرقام والبطوالت مشيراً  للبحث عن 
إلى رغبته في التتويج بلقب جديد في دوري األبطال 

والليجا األسبانية.
ورفض رونالدو الحديث عن حظوظ المنتخب البرتغالي 
في مونديال 2018 قائاًل أن الوقت ال يزال مبكر للغاية 

للحديث عن تلك البطولة الكبيرة.
وكان رونالدو قد تُوج بجائزة الكرة الذهبية بعدما نال 

%43.16 من األصوات متفوقاً على ليونيل ميسي نجم 
برشلونة الي حل ثانياً بـ%19.25 مقابل %6.97 من 
األصوات للبرازيلي نيمار العب باريس سان جيرمان.

وتعد تلك المرة الخامسة التي يتوج بها رونالدو بجائزة 
الكرة الذهبية بعد أعوام 2008، 2013، 2014، 2016 
ليصبح الالعب األكثر تتويجاً بالجائزة مناصفًة مع 

األرجنتيني ليونيل ميسي.

نقل مباراة مصر وغانا من كوماسي
لكرة  المصري  االتحاد  تلقى    
يفيد  الغاني  نظيره  من  خطاباً  القدم 
بإقامة مباراة غانا ومصر في الجولة 
 2018 مونديال  لتصفيات  األخيرة  
 " من  بدال   " كوست  كيب   " بمدينة 

كوماسي".
وبرر االتحاد الغاني نقل المباراة ألسباب 

فنية خاصة بملعب بابا يارا في كوماسي 
اللقاء على  إقامة  المقرر  بات من  حيث 
لـ15  يستع  الذي  ملعب "كيب كوست" 

ألف متفرج.
الذي  ويستضيف ملعب "كيب كوست"- 
العاصمة  160 كيلو متر عن  بنحو  يبعد 
"أكرا"- المباراة في الثاني عشر من نوفمبر 

المقبل في تمام الخامسة والنصف عصراً 
بتوقيت مصر.

ولن تؤثر المباراة على حسابات المجموعة 
التأهل  المصري  المنتخب  بعد ضمان 
للمونديال في الجولة الماضية بعد الفوز على 
الكونغو بنتيجة 1-2 في ملعب برج العرب.
قد  المصري  المنتخب  أن  بالذكر  جدير 
سبق له مواجهة نظيره الغاني في كوماسي 
بتصفيات مونديال 2014 حيث تلقى خسارة 

ثقيلة بنتيجة 1-6.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
C’est dans la nouvelle « El Alamen » que le 

Président El Sisi a inaugurée récemment 
en présence de représentants  de 50 pays 

qu’on verra la plus longue promenade au bord 
de l’eau « Bord Walk » au monde de 14 kms 
conçue  pour les piétons ainsi que les personnes 
handicapées dont déjà un km est déjà terminé 
et qui coûtera au complet près de 290 millions 
de livres.
La nouvelle ville « El Alamen » se trouve à 
quelques pas de la vieille ville El Alamen où a 
eu lieu la fameuse bataille  d’El Alamen au bord 
de la Méditerranée et devait coûter en tout près 
de 40 milliards de livres, un méga projet qui a 

aidé à  créer 140 000 
emplois directs et indi-
rects qui se construit 
sur une superficie de 
350 feddans dont 48 
feddans sont terminés 
dans la 1ere étape.
De plus, la nouvelle « 
El Alamen » est la première ville en Égypte 
« Amie de l’environnements, alors qu’on verra 
les lampadaires de rues qui travaillent par 
l’énergie solaire.  
Enfin, on fera construire 7 lacs artificiels pour le 
plaisir des habitons de la nouvelle d’El Alamen.

Le plus long « Bord Walk » au monde de 14 kms pour handicapés 
se construit à El-Alamen au coût de 295 millions de livres 

Sondage: Coderre et Plante sont à égalité

Le maire sortant Denis Coderre et 
son adversaire Valérie Plante sont 
à égalité des intentions de votes 

selon un sondage dévoilé mercredi.
Les deux principaux candidats à la maire 
de Montréal ont tous deux les faveurs 
de 38% des répondants interrogés par la 
firme Léger Marketing.
Le coup de sonde commandé par Projet 
Montréal, le parti de Mme Plante, a été 
réalisé du 20 au 22 octobre sur Internet 
auprès de 500 répondants et a été dévoilé 
ce matin par le blog Qc125, spécialisé en 
projection électorale.
«Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
le dernier droit de la course à la mairie 
de Montréal 2017 s’annonce chaud et endiablé», écrit 
l’auteur du blog, Philippe J. Fournier.
C’est ce même blog qui avait commandé et rendu public 
le dernier sondage sur la campagne à Montréal, le 
mois dernier. À l’époque, l’exercice réalisé par la firme 
Mainstream donnait M. Coderre (30%) en avance de 5 
points sur sa rivale (25%).
Ce sondage avait beaucoup fait réagir puisqu’il montrait 
un resserrement des intentions de votes alors qu’en juin, 
Léger Marketing avait publié un premier sondage mon-
trant le maire sortant faire largement course en tête à 
43% contre sa rivale à seulement 29%.

Les résultats du sondage publié mercredi montrent que 
M. Coderre séduit davantage les femmes alors que Mme 
Plante a le soutien des hommes. Par ailleurs, la cheffe 
de Projet Montréal est plus populaire auprès de person-
nes de 55 ans et plus alors que les jeunes de 18 à 34 ans 
appuient plutôt son adversaire. Enfin, les francophones 
sont plus favorables à M. Coderre, à l’inverse des anglo-
phones qui voteraient plus largement pour Mme Plante.
Il est à noter que malgré une question de relance dans 
le sondage, les indécis sont encore très nombreux : 8% 
ne voteraient ni pour l’un ni pour l’autre, 10% ne savent 
pas et 3% ont refusé de s’exprimer.

L
a nouvelle ambassa-
drice des États-Unis au 
Canada, Kelly Craft, 
est entrée officielle-

ment en fonction lundi après une 
cérémonie tenue en présence de 
la gouverneure générale Julie 
Payette à Rideau Hall, à Ottawa.
«Il n’y a pas de meilleure affec-
tation que le Canada», a déclaré 
Mme Craft lors d’une allocution 
prononcée après le dépôt de ses 
lettres de créance.
«Nous sommes liés par notre 
histoire, nos valeurs, notre 
économie, nos familles, notre 
environnement et notre engage-
ment à améliorer la vie de nos 
citoyens», a poursuivi la nou-
velle ambassadrice nommée par 
le président Donald Trump.
Mme Craft s’est aussi engagée à 
parcourir le Canada d’un bout à 
l’autre pour rencontrer les Cana-
diens.
L’ambassadrice arrive en fonc-
tion en pleine tourmente com-
merciale alors que les États-Unis 

et le Canada s’affrontent sur 
plusieurs dossiers, dont le bois 
d’oeuvre et la renégociation de 
l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA). «Je vais 
travailler à promouvoir une forte 
relation économique [...]. Je 
veux m’assurer que l’on conti-
nue à faciliter le commerce et les 
déplacements à la frontière», a-t-
elle indiqué sans s’avancer plus 
avant sur le sujet.
Pour sa part, la gouverneure 

générale a fait preuve d’opti-
misme en accueillant l’ambassa-
drice. «Je crois sincèrement que, 
si nous travaillons ensemble [...], 
on peut accomplir de grandes 
choses», a déclaré Mme Payette 
avant de faire allusion à la col-
laboration entre les pays pour 
l’exploration spatiale.
Kelly Craft est devenue la 24e 
ambassadrice des États-Unis 
au Canada, succédant à Bruce 
Heyman.

Le Premier ministre cana-
dien Justin Trudeau a 
nommé lundi un envoyé 

spécial pour la Birmanie chargé 
de faire pression sur ses diri-
geants pour régler la crise des 
réfugiés musulmans rohingyas 
fuyant vers le Bangladesh.
Le Canada va par ailleurs dou-
bler son aide humanitaire aux 
réfugiés rohingyas cette année 
en la portant à 25 millions de 
dollars canadiens (17 millions 
d’euros), a annoncé M. Trudeau.
L’annonce coïncide avec l’ouver-
ture à Genève d’une conférence 
internationale des donateurs 
visant à recueillir 434 millions de 
dollars d’ici février 2018.
Ancien député fédéral, l’envoyé 
spécial Bob Rae «insistera sur 
l’urgente nécessité de résoudre 
la crise humanitaire et sécuri-
taire» en Birmanie et conseillera 
M. Trudeau sur les meilleures 
façons de «répondre aux besoins 
des personnes déplacées et tou-
chées par les récentes violen-

ces», selon un 
communiqué 
des services du 
Premier minis-
tre.
«Le Canada 
est profondé-
ment inquiet 
de l’urgente 
crise humani-
taire et sécuri-
taire qui sévit 
dans l’État de 
Rakhine (ouest de la Birmanie), 
et en particulier de la cruelle 
persécution que subissent les 
musulmans rohingyas», a dit M. 
Trudeau.
Quelque 900 000 Rohingyas 
se sont réfugiés au Bangladesh 
pour fuir les violences dont ils 
sont victimes en Birmanie, dont 
les deux tiers depuis fin août.
Les Rohingyas sont traités 
comme des étrangers en Bir-
manie, un pays à plus de 90% 
bouddhiste. Victimes de discri-
minations, ils ne peuvent pas 

voyager ou se marier sans auto-
risation. Et ils n’ont accès ni au 
marché du travail ni aux servi-
ces publics comme les écoles et 
hôpitaux.
Justin Trudeau a appelé le mois 
dernier la dirigeante birmane 
Aung San Suu Kyi à «mettre fin 
à la violence» à l’origine de cet 
exode.
Aung San Suu Kyi, citoyenne 
d’honneur du Canada et prix 
Nobel de la paix, est sous le 
feu des critiques pour sa posi-
tion ambiguë sur le sort de cette 
minorité musulmane.

«Il n’y a pas de meilleure affectation que le 
Canada», dit la nouvelle ambassadrice américaine

Rohingyas: Trudeau nomme un envoyé spécial 
pour la Birmanie

Le Canada doit sceller un pacte avec ses vétérans, 
selon les conservateurs

Les syndiquées de 578 CPE seront en grève 
le lundi 30 octobre

Afin que les vétérans ne som-
brent plus dans l’oubli, le Parti 
conservateur veut faire inscrire 

dans la loi les obligations du Canada 
envers ses anciens combattants.
Le député conservateur John Brassard 
a présenté lundi après-midi le projet de 
loi C-378, qui définirait les responsa-
bilités du gouvernement en la matière. 
«Quand un soldat rentre à la maison, 
tout ce qu’il demande est d’être traité 
convenablement. Or, nous n’avons pas 
de pacte écrit avec les Forces armées», 
a observé l’élu.
La mesure législative prévoit trois prin-
cipes que le fédéral serait tenu de res-
pecter envers ses anciens combattants.
Ottawa aurait d’abord l’obligation 
de traiter les vétérans avec «dignité, 

respect et équité». Il devrait 
également prendre en compte 
les familles des soldats dans 
toutes ses décisions. Finale-
ment, le pacte proposé par 
les conservateurs forcerait le 
gouvernement à s’occuper 
dans un délai raisonnable des 
dossiers.
Le projet de loi est le fruit de 
consultations menées partout 
au pays l’été dernier.
«Les vétérans ont bien fait comprendre 
que les choses doivent changer et qu’il 
faut améliorer les services, a constaté 
M. Brassard. Servir dans les Forces 
armées canadiennes est un sacrifice 
unique et, par conséquent, le gouver-
nement fédéral a une responsabilité 

unique envers ceux qui font un tel 
sacrifice.»
Si le projet de loi devait être adopté, le 
député conservateur espère qu’il mar-
querait le début d’un changement de 
culture au ministère des Anciens com-
battants, et ce, pour tous les gouverne-
ments à venir.

La Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) a annoncé, 
mardi, que les 11 000 tra-

vailleuses de centres de la petite 
enfance (CPE) seront en grève le 
lundi 30 octobre à moins d’un déve-
loppement extraordinaire et positif  
dans les négociations.
Ce sont donc 578 CPE qui seront tou-
chés par le déclenchement de cette 
grève. Conformément au mandat 
voté par les syndiquées, le comité 
national de négociation annoncera 
éventuellement cinq autres journées 
de grève.
«Nous allons exercer notre mandat 
de grève à moins d’une entente satis-
faisante, a affirmé Louise Labrie, 
porte-parole du comité national de 
négociation des CPE à la Fédération 
de la santé et des services sociaux 
(FSSS-CSN). Ça fait plus de deux 
ans et demi que nous sommes sans 
contrat de travail et sans protection 
contre la détérioration de nos condi-
tions de travail due aux politiques 
d’austérité du gouvernement. Les 24 

et 25 octobre 
et dans les 
jours sui-
vants, s’il 
le faut, ‘’ça 
passe ou ça 
casse’’. »
Les deux par-
ties se sont 
rencontrées à 
une trentaine 
de reprises ce 
qui a permis 
de régler cer-
taines condi-
tions de travail, mais les discussions 
piétinent sur les enjeux liés à la mis-
sion même des CPE.
«Pour les conditions de travail dites 
pécuniaires, tout reste à faire, ajoute 
Mme Labrie. Mais une chose est 
certaine: les travailleuses refusent les 
reculs demandés entre autres aux 
régimes d’assurance et de retraite. 
Elles réclament aussi les mêmes haus-
ses salariales que celles accordées au 
secteur public.»

«Les travailleuses en CPE refusent 
de faire les frais des compressions 
récurrentes de plus de 300 millions 
$ imposées depuis 2014 alors que le 
gouvernement dispose de marges de 
manoeuvre inégalées de 7,8 milliards 
$, dont 4,5 milliards cette année seu-
lement. La partie patronale détient les 
clés d’un règlement satisfaisant des 
conventions collectives. La balle est 
dans son camp», a mentionné Dany 
Lacasse, vice-président et responsable 
du secteur privé à la FSSS-CSN.
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يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

Nelly Kanou  
237, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4N 1C8

Tél.: (514) 331-2134
Fax: (514) 331-1421

Nelly & Tania Kanou 
475, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5X7

Tél.: (514) 744-0203
Fax:  (514) 744-0206

Seta Marachian    
5855, Gouin Ouest
Montréal, Qc. H4J 1E5

Tél.: (514) 334-8641
Fax:  (514) 334-6909

Tania Kanou     
740, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5C8

Tél.: (514) 744-2555
Fax:  (514) 744-9423

خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian



من واقعنا

النقاب واحلرّية الشخصية

لوحات فان جوخ تعود للحياة بفيلم رسوم متحركة يف مهرجان بريوت للسينما

لقاء ثقايف جامع يف صالون )هتاف الشعر( 

   وأفاد بيان صادر في عمان عن الديوان الملكي “زارت الملكة 
رانيا في بنجالدش مخيم كوتوبالونج لالجئي الروهينجا المسلمين 
المآسي  إلى  واستمعت  منهم،  والتقت عدداً  بازار  بمنطقة كوكس 

والمصاعب التي مروا بها”.
لمعاناة مسلمي  نهاية  إلى “وضع  دعوتها  الملكة  البيان عن  ونقل 
الروهينجا والعنف الذي يتعرضون له وحماية حقوقهم”، كما دعت 
األمم المتحدة والمجتمع الدولي” إلى اتخاذ موقف أقوى” من هذه 

المسألة إحقاقا للعدالة.
تطهيراً  الكثيرون  يعتبره  لما  يكون صامتاً  يكاد  “العالم  وأضافت 
العنصرية  بال هوادة من  يعانون  الذين  الروهينجا  لمسلمي  عرقياً 
واالضطهاد المتواصل دون أي مباالة او احترام أو اعتبار للمبادئ 

اإلنسانية وأحكام القانون الدولي”.
وتساءلت “إذا تغيرت الحال وتم ارتكاب أعمال العنف هذه من ِقبل 
مسلمين، هل ستكون استجابة العالم الصمت الذي نراه هنا اليوم؟”.
أن  إلى  وأشارت  الالجئين،  أخرى عن حاجات  وتحدث من جهة 
“مأساتهم لم تنته بعد، االحتياجات كبيرة وعاجلة: يوجد شبه انعدام 
للمياه النظيفة، وثالثة أرباع الالجئين يفتقرون إلى ما يكفي من طعام”.
وأفاد تقرير صادر عن األمم المتحدة أن أكثر من 600 ألف الجئ 
من أقلية الروهينجا المسلمة فروا من بورما إلى بنجالدش منذ اندالع 

أعمال العنف في والية راخين الشمالية في آب/اغسطس.
وتدفق الالجئون الروهينجا بأعداد ضخمة إلى بنجالدش عقب هجمات شنها مسلحون 

على قوات األمن البورمية في والية راخين ورد الجيش بتنفيذ عملية عسكرية واسعة 
استهدفت األقلية، واعتبرتها األمم المتحدة “تطهيراً عرقياً”.

أبو حجاج

 جمرد كلمة
  زيارة الرئيس السيسي الناجحة لفرنسا هي ضربة على 

قفا اإلخوان الوارم أساساً  وكل من اليحب مصر .

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

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

مصر تستعيد 8 قطع أثرية حتفظت عليها اجلمارك امللكة رانيا يف خميم لالجئي الروهينجا 
الفرنسية عام 2010

Canadian  Realities  
 آخر عمود       ــ

شعر: فريــد زمكحـل

الشعرية والثقافية  الحلقات   في سياق 
)هتاف  إستضاف صالون   ، المنظمة  واألدبية 
الرائع  الكبير واإلعالمي  الشاعر  الشعر( 
الدكتور عيسى الياسري ، وقد قدمته الشاعرة 
أهمية  تحدثت عن  التي  السوقي صادق  هتاف 
بين  األخوية  العالقات  نسج  اللقاءات في  هذه 
التواصل  ، وتعميق  كندا  العربية في  الجالية 
بين  بينها ، جامعة  فيما  األدبي والفكري 
الشعب  والتآلف مع  األم  الوطن  إلى  الحنين 
 . الكندي في مسيرة الحضارة اإلنسانية 
الوطنية  القصائد  الشاعر مجموعة من  ألقى 
قوبلت  والتي  والبالغة  الفصاحة  بلغة  المميزة 
أبرز  . وكان من  باإلستحسان والتصفيق 
إذاعة  الثقافية في  البرامج  الحضور مقدم 
الثقافية في  الحلقات  الشرق األوسط ومنسق 
المبدع األستاذ فكتور  الصالون اإلعالمي 
دياب ، ورئيس تحرير جريدة الرسالة الناطقة 
الشاعر والكاتب  العربية في كندا  باللغة 
فريد زمكحل مع وفد من  الصحفي األستاذ 

ثابت   الشاعران يوسف زمكحل وإدوار   : التحرير  هيئة 
والشعراء  األدباء  المحقق إلنتاج بعض  الرائد  واللغوي 
الكالسيكي األصيل  الشاعر  أبو شقرا  أسامة  األستاذ 
المحاسبة  الباقي وخبيرة  األستاذ خالد عبد  والمسرحي 
عقيلته السيدة إيمان عبد الخالق . الطبيب الجراح الدكتور 

هناد تويالتي وعقيلته السيدة األستاذة ضحى حناوي وشاعر 
التراث اللبناني الدكتور رفيق عزبا والفنانة األستاذة صاحبة 
الرائع  أطربتنا بصوتها  التي  مقدم  الجميل ماري  الصوت 
األستاذ سامي  األستاذ جوزيف شالال واإلعالمي  والشاعر 
ألقى  المناسبة  العربي وفي  هالل واألديب األستاذ على 
الشاعر محمد توفيق صادق قصيدة بأسم )بغداد( مهداة إلى 

العربية  إلى عواصمنا  الضيف ومن خالله  العراقي  الشاعر 
التي تعاني من شر الحروب والصراعات . كما ألقى الشاعر 
إلى  تعيدنا  لبنانية  تراثية  الدكتور رفيق عزبا قصائد  الرقيق 
ببعض األسئلة  اللقاء  تميز  . وقد  الجميل  اللبناني  الريف 
وتوضيح أهمية اللغة العربية في توحيد أمتنا ذات الحضارة 

العريقة عبر التاريخ . 

خيال َخدعُته اوهام
ــكــام ل ا حــتــرُف  ا ــي  ن ــأ ب تــظــنــي  ن  أ ِك  يــــا إ
أحام لعشِق  ا في  لي  لعاشقين  ا ككِل  نا  وأ
م لخيا ا نقاض  أ تحت  لمشاعر  ا ْد  وأ بــت  آ
م يتا أ بدونها  نا  را وأ عنا  لُبعد  ا ختارت  فأ
م يــا أ رَث  إ يبكي  طريقه  فــي  يمضي  ــٌل  ك

م  وها أ َخدعُته  ل  خيا سجينة  سنين  عاشت 
م ختا بدون  ية  ا بد من  قصيدة  عن  يبحُث 
م لــحــمــا ا ِب  ســـرا كـــأ ــي  ئ ســمــا فــي  ــق  ــلِّ ــح ُت
م لها إ لبحْر  ا ِك  وعينا لحبيبة  ا فيها  ِك  شفتا
م اَّ عــو لشعْر  ا بــن  وا لحقيقُة  ا فيها  ــوُل  ق أ
م لسها با نِت  أ َترشقيني  للمحبِة  وحدي  دعو  أ
م ا بسَّ لثغْر  وا غفر  أ قتلي  لحب  با َتستمتعين 
م لهيا با مر  عا وقلبي  جرحي  دمع  بين  َتستعذ
لعام محتاجة  ذجة  سا وجاعي  أ رغم  أضحك 
م وسا ليوم  ا ظنه  أ منِك  بني  أصا سهٍم  كل 
م؟ إلنتقا ا نسى  ا كيف  عنِك  رغــم  علَّمني 
لــســام! بــا در  بــــا أُ و لــتــحــيــة  بــا ــي  ــق ل أُ نـــا  أ و

 تمت الموافقة على قانون في 
النقاب  مقاطعة كيبيك يمنع ارتداء 
اثناء تقديم الخدمات الرسمية او تلقيها 
بهدف التعرف على الهوية الشخصية. 
وهناك تفاصيل كثيرة مع او ضد هذا 
انه يستهدف  البعض يقول  القانون. 
المسلمات  النساء  قليلة من  مجموعة 
وال يحتاج االمر لقانون وان هذا 
الباب امام استهداف  القانون سيفتح 
مجموعة دينية صغيرة ويعقد األمور 
بين الجاليات اكثر. وبعض اخر يقول 
التأكد من الهوية  انه من الواجب 
الشخصية في اإلجراءات الرسمية، 
وهذا حق وعدل. نعم هو حق وعدل 
وواجب. ربما كان وجود توجيه او بند 
المشكلة بدال  اداري بهذا االمر يحل 
المشكلة  القانون؟!! حتى ال تكبر  عن 
وتفتح باب االستهداف؟! ربما! ولكن 
وجود المحتدين على كال الطرفين من 
النقاش يزيد من المشكلة. والحق العام 
اثناء الخدمات  بالكشف عن الوجه 

العامة الرسمية ال غبار عليه! 
نعم من ترتدي النقاب لها الحق 
ولكن  بذلك  الشخصية  والحريّة 
لها الحرية او الحق في اخفاء  ليس 
تلقي او  اثناء  هويتها الشخصية في 
إعطاء الخدمات الرسمية الصحية 

والتعليمية...!
الكثيرون مع حقها في  ربما يوافق 
العامة -  ارتداء ما تريد في األماكن 
تلقي  او  تقديم  والحديث هنا ليس عن 
بانه  الخدمات الن هذا االمر محسوم 
غير مقبول. ولكن بالمقابل هناك 
بالراحة  الكثيرون ممن  ال يشعرون 
مع وجود شخص يخفي هويته - وهنا 

وجهها - في األماكن العامة عمدا! 
وال نستطيع ان نقول ان األحداث 

العالم  المتشددة والعنفية في  االليمة 
واستغاللها ممن ال ينتمون لإلسالم 
السمح بشيء واالحداث االجرامية 
البسيط  ال تؤثر على تفكير االنسان 
ومخاوفه وخاصة انه هناك الكثير من 
المتشددين  بين  احيانا  الخلط والترابط 
ي .. الذي هو ليس اال لباس  الِزّ وهذا 
البلدان !! وحتى  تقليدي في بعض 
بعض من عاش منا في بالد مسلمة 

ي.  وعربية ال يحبذ هذا الِزّ
البسطاء  الكثيرون من  فيه  ومجتمعنا 
من غير المتبحرين باألخبار او السفر 
او الخبرة السياسية والدولية ومن 
السهل ان تكبر مخاوفهم مع ما يجري 
العالم من استغالل المتشددين  في 
ي. وخاصة ان هناك  وربطهم بهذا الِزّ
احداث عالمية استغل االرهابيون فيها 

ي إلخفاء هويتهم.  هذا الِزّ
والسؤال هنا هل نضع راسنا في الرمل 
ونقول لها الحق بارتداء النقاب بغض 
الواقع والمخاوف ونحتد  النظر عن 
بالنقاش لنحفظ تقليدا او زيا - وان كان 
القليل- بات يخيف  البعض  دينيا لدى 

البعض منا؟ 
ببادرة طيبة  السيدة  تقوم هذه  لماذا ال 
ي مهم لي ولكن  الِزّ وتقول .. هذا 
أبناء مجتمعي أيضا مهمين والمجتمع 
تفاصيلها  النظر عن  ومخاوفه )بغض 
تم  اْليَْوَم واقع يكبر ويتضخم ان  فإنها 
التوتر  المخاوف وبؤر  تجاهله( وهذه 
أستطيع تخفيفها بشكل ما؟!! هناك 

المهم واألهم 
الدينيون عليهم واجب  ربما قادتنا 
في هذا األمر ومناقشته واجبة في 

كل وقت. 

أعلنت وزارة أوروبا والشئون الخارجية 
أن فرنسا سلمت لمصر،  الفرنسية، 
إدارة  عليها  تحفظت  أثرية  قطع   8
الجمارك بفرنسا في عام 2010 قبل 
أن يتم إيداعها بوزارة الثقافة الفرنسية.
أن سفير مصر  الوزارة،  وأضافت 
بفرنسا السفير إيهاب بدوي تسلم القطع 
التي تعود إلى 3 آالف سنة، وذلك في 
حفل حضره أيضا سفير فرنسا بالقاهرة 

ستيفان روماتي.
كما حضر مراسم تسليم القطع األثرية 
- التي تأتي تزامنا مع زيارة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا- ماري 
متاحف  مديرة  كريستين البورديت 
عام  مدير  جينتز  فرنسا ورودولف 

الجمارك والحقوق غير المباشرة.

إيفانكا وميالنيا.. سر االختالف »الظاهري«
 تتوفر ميالنيا وإيفانكا ترامب على خبرة مهمة في 
عالم الموضة، إال أنه مع تولي دونالد ترامب رئاسة 
إلى  اهتماماتهما وتحولت  المتحدة تغيرت  الواليات 

مجال السياسة.
ووفق ما ذكره موقع »بيزنس إنسايدر«، فإن 
السيدتين يجيران »الموضة« من أجل إرسال رسائل 

إلى الشعب األميركي.
إيفانكا منصبا غير مدفوع األجر في  وعندما تولت 
إدارة ترامب، تركت عالمة األزياء والمجوهرات 
أنها استمرت في  الخاصة بها بصفة رسمية، إال 
ارتداء مالبس من شركتها ومن شركات تجارية 

أخرى بأسعار متواضعة مثل »زارا«.
السيدة األولى ميالنيا ارتداء  المقابل، تفضل  في 
مالبس من مصممي األزياء األكثر شهرة مثل 
آند غابانا ورالف لورين وبالمين، وهو  دولتشي 
ما يجر عليها سيال من االنتقادات بسبب أسعارها 

الباهضة جدا.
إيفانكا  وأوضحت »بيزنس إنسايدر« أن اختيار 
ارتداء مالبس متواضعة بأسعار عادية و«معقولة« 
يتماشى مع أفكارها السياسية، ومع ما تنادي به خالل 

حديثها للجماهير.
لها بمقاطعة باكس بوالية  لقاء  الرئيس في آخر  ابنة  وتحدثت 

بنسلفانيا حول اإلصالح الضريبي وعن خطة لمساعدة العائالت 
المعوزة.

في المقابل، يرى مؤيدو ترامب أنه يجب على ميالنيا أن ترتدي 

مالبس حديثة وعصرية حتى تظهر بمظهر يليق بالسيدة األولى.
وهو األمر الذي تقوم به زوجة دونالد ترامب حاليا، حيث تصّر 

دائما على الظهور بمالبس أنيقة وحصرية وباهضة الثمن.

أينشتاين  ألبرت  لم يملك    في فندق بطوكيو 
النقود فسجل  ما يكفي من 
نظريته عن الحياة على ورقة 
بدال  لعامل هناك  وأعطاها 
من اإلكرامية. وقالت دار 
والمعارض  للمزادات  وينرز 
التي مقرها القدس إن وصفة 
أينشتاين للحياة السعيدة بيعت 
بمبلغ 1.3 مليون دوالر يوم 

الثالثاء.
إن في عام  الدار  وقالت 
أينشتاين في  1922 كان 
تم  اليابان حين  إلى  طريقه 
اإلعالن عن منحه جائزة 
لعام  الفيزياء  في  نوبل 
إلى  1921. حين وصل 
بالفندق  لزم غرفته  طوكيو 
ليدون خواطره على الورق.

وحين دخل عامل إلى الغرفة 
ليعطيه  ماال  العالم  يجد  لم  لتوصيل غرض ألينشتاين 

له كإكرامية.
بتوقيعه كتب عليها عبارة  أعطاه ورقة ممهورة  لكنه 

تجلب  باأللمانية هي ”حياة هادئة ومتواضعة  واحدة 

المستمر  للنجاح والضجر  السعي  أكبر من  سعادة 
الذي يصاحبه“.

العامل  أينشتاين نصح  إن  المزادات  وقالت دار 

األيام  يوم من  في  قيمتها  إن  قائال  بالورقة  باالحتفاظ 
ستفوق قيمة اإلكرامية العادية.

بعد مرور نحو 100  أينشتاين  قاله  ما  وثبتت صحة 

بدار  الفندق  أبناء إخوة عامل  عام واتصل أحد 
الكشف عن  يتم  للبيع. ولم  الورقة  المزادات لطرح 

المشتري الذي أجرى العملية عن طريق اإلنترنت. 


