
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
العرب فشلوا في قرار يدعو إسرائيل لالنضمام لمعاهدة حظر »النووي«.

ـ لتبنوا نصف »مفيعل« نووي وبعدها ادعوا سكان زحل وأورانوس ونبتون 
لتلك المعاهدة لو شئتم.

دراسة: السمنة لها تأثيراتها على الصحة والجيب!
ـ وإحنا عندنا نسبة بدانة مرتفعة والقروض ماكلة الخضر واليابس يعني ال من 

أبواللطفواحدصحتنا وال من جيوبنا.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

مكمن الشيطان!

شاهدت قبل أيام فيلما 
س���ينمائيا ت���دور قصته 
حول مجرم يعرض تعذيب 
ضحاياه على شبكة اإلنترنت 
ويربط موتهم بعدد زوار 
موقعه اإللكتروني، فكلما 
تزايدت أعداد املش���اهدين 
اقتربت اللحظة األخيرة في 
حياة الضحية، ورغم نداء 
الشرطة للجمهور باالمتناع 
عن زي���ارة املوقع، ألنهم 
بذلك يصبحون شركاء في 
الناس  اجلرمية، لم يصغ 
للنداء، فاستمرت اجلرائم 
وازدادت بشاعتها حتى مت 

القبض على املجرم.
الفيل���م  يوض���ح 
املسؤولية  للمش���اهدين 
ف���ي  للن���اس  اجلمعي���ة 
عص���ر اإلنترنت. فالناس 
قد يش���اركون في جرائم 
ل���م يخططوا له���ا. ومثل 
هذا األمر اخلطير يتجلى 
بسذاجة وبشاعة في ساحة 
القضايا التي تطل علينا من 
شبكة اإلنترنت أو التلفزة 
حني يت���م تداولها إعالميا 
وسياسيا على نحو واسع 
فتتحول الفقاعة الصغيرة 

إلى طوفان هادر.
إذا كن���ا نؤمن بصحة 
مقولة »ليس كل ما يعرف 
يقال« فيجدر بنا الكف عن 
املشاركة في هذه املجادالت 
العقيمة التي توقظ الفنت. 
فالصمت هو املوقف اإليجابي 
الوحيد الذي ينبغي علينا 
أم���ا في حال  االلتزام به. 
االقتناع بأهمية املشاركة 
أو التعلي���ق عل���ى ه���ذه 
القضايا فتكون املشاركة 
بالعموميات ال بالتفاصيل 

حيث يكمن الشيطان.

واضح

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

 DJ أردني وملن ال يعرف ما معنى DJ
أقول يعني منسق أغاني في احلفالت، 
وهو املفه����وم اجلدي����د »للدنبكچي« 

قدميا...
وفي ترجمة أهل مصر واد أردني 
بتاع طبل����ة، يعمل ف����ي الليل وينام 

الصبح..
هذا »الواد« اختلى في مكان عام في منطقة س����لوى مع 
بنت، ومت ضبطهما متلبسني بالفعل الفاضح، يعني بوس 

والذي منه!
مت اقتيادهما ملخفر س����لوى الذي يئن من هذه القضايا، 
وال����ذي طالبت األخ وزير الداخلية ومنذ أن تس����لم قيادة 

الوزارة مبتابعته بدال من متابعة اإلعالنات!
ولكن����ه وكما قلت لكم س����ابقا وزير ال ي����دري بأنه ال 

يدري!
واملهم أن القضية سجلت من قبل األستاذ الفاضل محقق 
املخفر كجنحة »فعل فاضح« ومت حبس »الواد« األردني.. 
الذي توعد الشرطة هو ومعشوقته بنت األصول )!( على 

ذمة القضية..
بعدها مت إخالء سبيل بنت األصول )!( وحبس الضابطني 

املسؤولني عن تسجيل الواقعة!
وملن يس����أل ملاذا مت حبس الضابطني؟ أقول إن السبب 

يكمن في نقطتني رئيسيتني:
األولى: ألن الواد األردني ال� »J.. واد الدولي« وهي الترجمة 
التي أملكها له، س����بق أن توعد الشرطة بأنه وبواسطاته 
النابع����ة من س����هراته الليلية كما يبدو، ق����ادر على بهدلة 

الضابطني..
وقد صدق ألننا في ديرة بطيخ، الغريب فيها غير أديب، 

واملواطن فيها عليه أن يرضخ لشهوات أردني منحرف!
والثانية: أن املس����ؤول األعلى للضابطني رفع ش����عارًا 

قانونيًا جديدًا اسمه »ليش ما تدقون علّي«؟!
يعني مت حبس الضابطني ألنهما كما يدعي لم يردا على 

اتصاالته!
وملاذا يتصل وعن أي شيء يبلغ وهناك قانون ُيطبق ودولة 

مؤسسات دستورية حددت نطاق عمل كل مسؤول؟!
وفي سلوى والساملية ولألس����ف هناك كل يوم قضية 
دعارة أو فعل فاضح تس����جل، ونح����ن بحاجة ملثل هذين 
الضابطني للقضاء على هذه »املدعرة« املوجودة، ولو كنت 
خالل عضويت����ي أملك مثل هذين املخلصني لقضينا اليوم 

على تلك اآلفة نهائيا من تلك املناطق..
املطلوب من عند بعض قي����ادات الداخلية أن يقوم كل 
ضابط مخفر بإبالغ املس����ؤول األعلى عن كل »J.. واد« يتم 
اقتياده أو ضبطه وعن كل »ضايعة« تتم محاكمتها، وعن 
كل قلي����ل أدب تهجم على أفراد الش����رطة وعن كل حيوان 

يسير دون احترام لقوانني البلد.
اليوم البد من وقفة، وأقول لنواب القول والفعل ال لنواب 
الندام����ة نواب القول من أهل احلكومة، ال تأخذكم بهم رأفة 
فكرامة البلد وأهله من كرامة الضابطني اللذين ُحبسا ألن 

دنبكچي »J.. واد« هددهما!
وأستغفر اهلل

J.. واد دولي

البقاء هلل
علي هذال آل محسن املعباسي احلربي � 54 عاما 
� الرجال: سعد العبداهلل � ق2 � ش204 � م16 
� ت: 99667331 � النساء: العيون � ق1 � ش3 

� م103 � ت: 60000399.
نوفة عمير مجبل الشمري، أرملة ذياب خميس 
النبهان الشمري � 64 عاما � الرجال: الظهر � 
ق5 � خلف ثانوية الظهر بنني � ت: 99466659 
� 99239236 � النس���اء: الظهر � ق5 � ش2 � 

م10 ت: 65934441.
مصطفى عبدالرحمن مصطفى � 92 عاما � الرجال: 
هدي���ة � ق5 � ش23 � م60 � ت: 99080468 
� م6 � ت:  الرق���ة � ق7 � ش9  � النس���اء: 

.23948879
شاهني علي شاهني السليطي � 45 عاما � الرجال: 

القادس���ية � ق8 � ش حطني � م 58 )ديوان 
السليطي( � ت: 22516666 � النساء: السرة 
� ق6 � ش الس���رة � م20 � ت: 25342749 � 

الدفن التاسعة صباحا.
علـي علي احمـد ابراهيـم � 66 عاما � الرجال: 
حسينية سيد علي � بنيد القار � ت: 99862616 
� النساء: الصباحية � ق3 � ش الرابع عشر 
� م78 � ت: 97236826 � الدف���ن بعد صالة 

العصر.
خالد إبراهيـم عبدالرحمن أبوحيمـد � 26 عاما 
� الرج���ال: القادس���ية � ق9 � ش90 � م14 � 
)ديوان أبوحيمد( � ت: 22518772 � 94460415 
� النس���اء: الفردوس � ق8 � ج9 � م30 � ت: 

24804484 � الدفن بعد صالة العصر.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

انتقم أدباء وصحافيو مصر من قيادة عبدالناصر 
السلطوية عبر رواية األديب ثروت أباظة الشهيرة 
»شيء من اخلوف« التي حتولت إلى فيلم سينمائي 
يس���تحق املشاهدة حيث أسقطوا عليه شخصية 
الطاغية عتريس وعلى مصر شخصية فؤادة، ورّدد 
الناس آنذاك العبارة الشهيرة »زواج عتريس من 
فؤادة باطل«.. للدالل���ة على أن حكم عبدالناصر 
ملصر غير شرعي كونه أتى باالنقالب ال باالنتخاب 

الشرعي.

> > >

وإذا كان أدب���اء مص���ر قد انتقم���وا مرة من 
عبدالناصر فقد انتقموا من هيكل عشرات املرات في 
كتبهم ورواياتهم التي حتولت إلى أفالم سينمائية 
والتي صورته بصورة الصحافي االنتهازي وغير 
األخالقي في تعامله مع اآلخرين، فهو محور قصة 
فتحي غامن »الرجل الذي فقد ظله« وهو »محفوظ 
عجب« في رواية موسى صبري »دموع صاحبة 
اجلاللة«، وهو »خالد عزوز« في »ثرثرة فوق النيل« 
و»عامر بك« في »ميرامار« و»رؤوف علوان« في 

»اللص والكالب«.

> > >

ولم يكن أدب���اء وصحافيو مصر بعيدين عن 
الواقع فيما ذكروه وصوروه، فقد تبنت السيدة 
روز اليوس���ف األستاذ هيكل في بداياته فأمم لها 
املجلة املسماة باسمها، وعينه صحافي مصر األول 
محمد التابعي مديرا لتحرير مجلته »آخر ساعة« 
فأفلس���ها وحتول التابع���ي لصحافي صغير في 
دار أخب���ار اليوم، وفي ذلك ي���روي ناصر الدين 
النشاشيبي أنه رأى التابعي الكبير يجلس ينتظر 
هي���كل مع حارس عمارته تذلال له، كما رآه ُيلطع 
عند سكرتيرة هيكل لساعات وساعات، أما األخوان 
أمني اللذان بنى خيره من حلم أكتافهما حتى أنه 
سمى ابنه عليا على اسم علي أمني، فقد تفنن في 
إيذائهم���ا حتى أخرج أحدهم���ا مطرودا من مصر 

ورمى الثاني في سجونها بأبشع تهمة.

> > >

وبعد منع هيكل من الكتابة في صحافة مصر 
فتحت له الصحف الكويتية أبوابها لينشر مقاالته 
وكتبه في حقبتي السبعينيات والثمانينيات في 
ح���ني لم يثق به صدام ق���ط، إال أنه غدر بنا إبان 
الغزو الغاش���م وتبنى وجهة نظر الطاغية كاملة 
حتى عاب عليه مؤرخ مصر العظيم »عبدالعظيم 
رمضان« ذل���ك األمر وقال ان هيكل يرى األحداث 
بعني صدام ويسمعها بأذن طارق عزيز، كما رد عليه 
عدد كبير من كبار كّتاب مصر أمثال د.عبداملنعم 
السعيد ود.جالل كشك وحنفي احملالوي، ومعهم 
املؤرخ العراقي املعروف د.سيار اجلميل الذي قال ان 

هيكل »يتوّهم« حدوث األشياء 
فيصّدقها ويكتبها خاصة إذا 
كان شهودها أمواتا، فهو يذهب 
إلى فرنسا فيتصّور أنه التقى 
رئيسها ويذهب إلى اسبانيا 
فيتخّيل أنه التقى ملكها.. الخ، 
أما كشك فقد قارن بني ما يكتبه 

هيكل في كتابه املطبوع باإلجنليزي وكتابه املطبوع 
بالعربي واكتش���ف أنه وبالقرائن واألدلة، يكذب 

كثيرا في كتبه املوجهة للقارئ العربي.

> > >

وضمن كتاب لهي���كل »حرب اخلليج« يتبنى 
بالكامل دعاوى املؤرخ الصدامي وليد األعظمي كما 
يتبن���ى الوثيقة التي أعلنها إعالم لطيف نصيف 
إلثبات تواطؤ الكويت مع املخابرات األميركية عبر 
الرسالة املفبركة من مدير عام أمن الدولة آنذاك اللواء 
فهد الفهد لوزير الداخلية الشيخ سالم الصباح، 
وقد التقيت قبل مدة قصيرة باللواء املتقاعد الفهد 
وذّكرته بتلك الرس���الة فكّذبها بالكامل، وقال انه 
لم يكن فعال موجودا في الكويت بتاريخ إرسالها 
كما ُعرف عنه أنه ال يستخدم أسلوب الرسائل في 
القضايا الهامة بل يتحدث بها ش���فاهة، وأضاف 
أنه لم يجر، عرفا، في الكويت مخاطبة الوزير ب� 
»سمو« كما أتى في الرسالة املزعومة مما يدل على 
كذبها كما انها نص���ت على انني اصطحبت معي 
للقاء السلطات األميركية ضابط مباحث األحمدي 
وهو أمر مستهجن حيث ان إدارة أمن الدولة مليئة 
بالضباط املختص���ني األكفاء فما احلاجة لضابط 

غير مختص من خارج الدائرة؟!

> > >

آخر محطـة: )1( أقر هي���كل – وللمرة األولى – 
إبان ش���هادته في محكم���ة تعذيب مصطفى أمني 
عام 76 وردا على سؤال احملامي شوكت التوني، 
بأنه تعرض حملاولة اغتيال في زمن عبدالناصر 
عندما أطلقت عليه جهة »أمنية«، حس���ب قوله، 
رصاصتني أثن���اء خروجه من جريدة األهرام مع 
مرافق له مما قد يعن���ي أن هيكل قرر أن يتغدى 
بعبدالناصر قبل أن يتعش���ى به، وفي أربعينية 
عبدالناصر كتب مقاله الشهير »عبدالناصر ليس 
أس���طورة« الذي كان مبثابة الس���كني األولى في 
جثمان عبدالناصر ثم وقف مع الرئيس السادات 
في صراعه مع القيادة الناصرية آنذاك، فإذا كانت 
هذه أفعال م���ن يدعي ود وحب عبدالناصر فماذا 

ترك ألعدائه أن يفعلوا؟!
)2( وددنا حقا من هيكل، وقد بلغ أرذل العمر، 
أن يراجع مسيرته وأن يكّفر عن أفعاله وأكاذيبه 
جت���اه اآلخرين ال أن يتم���ادى فيها ويضيف لها 

ادعاءات زائفة وكاذبة أخرى.

الرجل الذي فقد عقله
طارق الشمري باچر وياكم

تس���تضيف »األنب���اء« باچ���ر 
)الثالثاء( الع���ب منتخبنا الوطني 
لكرة القدم السابق وجنم وسط كاظمة 
طارق الش���مري ما بني 4 و5 مساء 
وذلك للحديث حول أزمته األخيرة 
مع ناديه وأسباب ابتعاده عن األزرق 
وحظوظ كاظمة في الفوز بالبطوالت 
احمللية، باإلضافة إلى الرد على أسئلة 
القراء وذلك عل���ى الهواتف التالية: 
 24830322 � 24830238 � 24830514

� داخلي: 131 � 318.

مواقيت الصالة

4:20الفجر
5:39الشروق

11:39الظهر
03:05العصر

5:39المغرب
6:56العشاء

أبوظبي تتوقع حل مسألة »بالك بيري« قبل الموعد النهائي
أبوظبي � رويترز: قال مس����ؤول بارز في أبوظبي امس إن 
اإلمارات »متفائلة للغاية« بشأن التوصل التفاق فيما يتعلق 
باخلالف مع شركة ريسيرش إن موشن املصنعة لهاتف بالك 

بيري قبل حلول املوعد النهائي الرسمي.
كانت اإلمارات هددت بوقف خدمات ال� »بالك بيري« ماسنجر 
وخدمات البري����د اإللكتروني وتصفح اإلنترنت اعتبارا من 11 
أكتوبر املقبل حتى تتمكن احلكومة من احلصول على الرسائل 
املشفرة. وقال محمد البواردي أمني عام املجلس التنفيذي إلمارة 
أبوظبي للصحافيني »نحن متفائلون للغاية بشأن النتائج. نعمل 
معا بصورة جادة ونحاول حل املش����كلة..  سيجري التوصل 
حلل قبل املوعد النهائي«. وانتش����ر استخدام »البالك بيري« 
ماسنجر بصورة س����ريعة في منطقة اخلليج إال أن البيانات 

تكون مش����فرة وال ميكن تعقبها محليا إذ يجري إرسالها عبر 
خوادم خارجية. وهناك نحو 500 ألف مستخدم لهاتف »بالك 
بيري« في اإلمارات. ووفقا ملصادر حكومية، توصلت السعودية 
التي لديها مخاوف م����ن بعض اخلدمات مثل املواقع اإلباحية 
على اإلنترنت إلى اتفاق مع شركة ريسيرش إن موشن بشأن 
إتاحة احلصول على خدمات التراسل الفوري عبر »بالك بيري« 
ماسنجر وهو املنتج االستهالكي الذي يجري تشغيله خارج 

النطاق اآلمن للشركات.
وأبدت دول عدة من بينها الهند مخاوف بش����أن استخدام 
خدمات »بالك بيري« إلثارة حالة من عدم االستقرار السياسي 
أو االجتماعي وهددت ريس����يرش إن موشن بوقف استخدام 

بالكبيري في حال رفضها إتاحة البيانات.

جامعة القاهرة تحتفظ بموقعها
ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا

زهرة دّوار الشمس عمرها 50 مليون سنة
لندن � أ.ش.أ: اكتشف علماء 
أثار ف���ي منطقة باتيجونيا في 
أميركا  اجل���زء اجلنوبي م���ن 
اجلنوبية احفورة يعود عمرها 

إلى 50 مليون عام تقريبا بعد 
توقيع الكشف بنظائر الكربون 
العلماء  عليها، وبحسب اعالن 
ان االحفورة وهي لنبتة يعتقد 

أنها اسالف زهرة دوار الشمس 
احلديثة وتش���به كثيرا حسب 
العلماء لوح���ة دوار  وص���ف 

الشمس للفنان فان جوخ.

القاهرة � أ.ش.أ: احتفظت جامعة القاهرة مبكانتها 
في قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم في 
التصنيف اإلجنليزي لعام 2010 � الذي ظهر هذا العام 
� بتقييمني لترتيب اجلامعات عامليا هما تقييم »كيو 
إس« وتقييم »تي إتش إي«، وكانا تقييما واحدا قبل 

هذا العام، وأصبح لكل منهما معاييره.
وأعلن د.حسني خالد نائب رئيس جامعة القاهرة 
لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن اجلامعة ظهرت 
في قائمة »كيو إس« التي حتتوى على أفضل 500 
جامعة عاملي����ا فى الترتيب فئ����ة 451 � 500 للمرة 
اخلامس����ة منذ عام 2005، الفتا إلى أنه لم تظهر أي 
جامعة مصرية أخرى في هذا التقييم خالل السنوات 
م����ن 2006 � 2009 وظهرت فقط اجلامعة األميركية 

بالقاهرة في فئة 501 � 600 في تقييم 2010.
وتعتم����د معايير تقييم »كي����و إس« على نفس 
املعايير السابقة للتصنيف اإلجنليزي والتي تشمل 
عدد األبحاث باجلامعات املنشورة دوليا وميثل نسبة 
20% وتقييم املراجعة األكادميية للخبراء وميثل %40 
حيث يتم من خالل استبيان لعدد كبير من أعضاء 
هيئة التدريس في اجلامعات املختلفة، فضال عن عمل 
اخلريجني وميثل 10% ونسبة أعضاء هيئة التدريس، 
ونسبة الطالب األجانب وميثل 10% ونسبة الطالب 
إلى أعضاء هيئة التدريس في اجلامعة وميثل %20. 

ويش����ير هذا التقييم إلى تق����دم جامعة القاهرة في 
نشر األبحاث العلمية في علوم الطب وجاء ترتيبها 
147 في الترتيب املتخصص، و210 في مجال اآلداب 
واإلنسانيات،و 258 في مجال الهندسة والتكنولوجيا، 
وخرجت من الترتيب املتخصص في مجال العلوم 
الطبيعية وكذلك في مجال العلوم االجتماعية لعدم 

نشر األبحاث باللغة اإلجنليزية.
أما تقيي����م »تي إتش إي« وتع����ده مجلة تاميز 
هايز إديوكيشن اليربطانية املتخصصة فى شؤون 
التعلي����م، فيحتوى على قائم����ة أفضل 200 جامعة 
عامليا، وهو أول مرة هذا العام، وجاءت جامعة القاهرة 
ف����ي الترتيب 147 ويركز هذا التقييم على ما تقدمه 
اجلامعة من معلومات عن بيئة التعليم وميثل %30 
وحجم البح����وث وميثل 30%، ومعدل اطالع العالم 
على البحوث 32.5% والتفاعل الدولي مع العالم من 
أعضاء هيئة التدري����س والطالب 5% والتفاعل مع 

الصناعة واملجتمع %2.5.
وأش����ار د.حس����ني خالد إلى أن جامعة القاهرة 
أنش����أت وحدة للترجمة والنشر بني أعضاء هيئة 
التدريس تستهدف ترجمة أمهات الكتب في قطاعي 
العلوم االجتماعية واإلنسانية ونشرها دوليا باللغة 
اإلجنليزية حيث ان هذين القطاعني ميثالن 30% من 

إنتاج البحوث العلمية في اجلامعة.

»اإلفتاء اإلماراتية« تجيز 
قراءة الموضوعات 

الجنسية غير المصورة 
أبوظبي: اجاز املركز الرسمي 
لالفت����اء التابع للهيئة العامة 
للشؤون االسالمية واالوقاف 
في االمارات مطالعة او قراءة 
املوضوعات اجلنسية اخلالية 
من الصور، اذا كان الهدف منها 
زي����ادة التحصي����ل املعرفي، 
خصوصا اذا دعت احلاجة الى 
مطالعة او قراءة هذا النوع من 
املوضوعات، اال اذا ترتب على 
مطالعة هذه املوضوعات بعض 
املفاسد فحينئذ حترم مطالعتها 

سدا للذريعة.
وبحس����ب جريدة اخلليج 
»االماراتي����ة« ج����اء في نص 
الفتوى الت����ي اصدرها املركز 
ردا على احد اسئلة اجلمهور 
»انه ال مانع م����ن مطالعة او 
قراءة املوضوعات اجلنسية 
اخلالية م����ن الصور، اذا كان 
التحصيل  الهدف منها زيادة 
املعرفي، واثراء القدر العلمي 
لدى االنسان، السيما اذا دعت 
احلاجة الى مطالعة او قراءة 
هذا النوع من املوضوعات، كما 
هو احل����ال للمتخصصني في 
التي تقتضي  بعض املجاالت 
قراءته����ا كالط����ب واالمراض 
التناسية وطب النساء والتوليد 
الزواج  املقبلون على  وكذلك 
الى هذه  حتى يتعرف هؤالء 
احلياة اجلديدة والى وسائل 
استمرارها واس����باب بقائها 
لكن ينبغ����ي مراعاة مطالعة 
هذا النوع من الكتب وقراءته 
م����ن خ����الل الكت����ب العلمية 

الصحيحة«.


