
 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اتصال 
األمريكى،  للرئيس  الخميس،  امس  هاتفى 
باستكمال  الكامل  التزام مصر  أوباما  باراك 
لتحقيق  المستقبل  خارطة  استحقاقات  باقى 
فى  المصرى  الشعب  وطموحات  آمال، 
الحقوق  تحترم  ديمقراطية حديثة  دولة  إقامة 

والحريات. 
وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمى 
وأوباما  السيسى  بأن  الجمهورية  باسم رئاسة 
بين  االستراتيجية  العالقات  أهمية  اتفقا على 
الحرص على تطويرها واالرتقاء  البلدين مع 
المتحدة  الواليات  بها، السيما فى ضوء إدراك 
لمحورية دور مصر فى منطقة الشرق األوسط، 
واالقتصادى  السياسى  للنجاح  تحقيقها  وأن 

سينعكس على المنطقة بأكملها.
رئاسة  باسم  الرسمى  المتحدث  وأضاف 
بحث  االتصال  خالل  تم  أنه  الجمهورية 
باهتمام  تحظى  التى  الموضوعات  من  عدد 
التى  بالتطورات  يتعلق  فيما  الجانبين، السيما 

تشهدها مصر على الصعيدين 
واالقتصادى، فضال  السياسى 
عن التنسيق والتعاون الجارى 
مختلف  فى  لدين  ب ل ا بين 

المجاالت.
م  ت خرى،  أ ة  حي ا ن من 
المصرية  الجهود  استعراض 
بتسوية  يتعلق  فيما  المبذولة 
وسبل  الفلسطينية،  القضية 
السياسى  االستقرار  إستعادة 
كل  فى  األمنى  واالستتباب 
أكد  وليبيا، حيث  العراق  من 
مصر  أن  السيسى  الرئيس 
الحكومة  لمساندة  تبذل جهوًدا 
لمؤسسات  وا ة،  ي ق عرا ل ا
فى  متمثلًة  الليبية،  الشرعية 

البرلمان المنتخب والجيش الوطنى الليبى.
كما تم التطرق الحديث إلى الجهود التى تقوم بها 
أشاد  مصر فى مجال مكافحة اإلرهاب، حيث 

تقوم  الذى  المحورى  بالدور  الرئيس األمريكى 
به مصر فى هذا المجال، مشيًرا إلى استمرار 
من  يعزز  بما  لمصر  المتحدة  الواليات  دعم 

قدرتها على مكافحة اإلرهاب.

تواجه  إلى أن مصر  السيسى  ه  نوَّ ومن جانبه، 
المؤسسات  المتطرف من خالل جهود  الفكر 
الدينية متمثلًة فى األزهر الشريف والدور الهام 

الذى يقوم به لنشر القيم اإلسالمية المعتدلة.

لمزيد من األخبار والمقاالت، تابعونا 
يوميا على موقعنا االلكتروني  
  www. el-ressala.com 

  كيف يمكن لوطن مثل مصر أن ينهض من كبوته االقتصادية 
وسط هذا االختناق المروري الرهيب الذي تشهده مدينة القاهرة 
ويستهلك جهد المواطن ويستنزف وقته وماله ويبتلع كل المقومات 
النهضة  ركيزة  الحديثة  االقتصادية  المفردات  عليها  تعتمد  التي 

االقتصادية الحقيقية في عصرنا الحديث.
وفي تقديري أنه ال سبيل لتحقيق نهضة حقيقية ملموسة بدون تفعيل 
جاد للقانون بصورة كاملة حاسمة تُعيد لرجل القانون واألجهزة 
الرقابية للدولة هيبتها من جديد على كافة مناحي الحياة في الدولة 
بدءاً من البيت مروراً بالشارع وصوالً للعمل داخل جميع القطاعات 
الحكومية والرسمية للدولة. نحن ال نحتاج لعصا سحرية بقدر ما 
نحتاج لتغيير السلوك االجتماعي الممارس على األرض من أكبر 
اتباع  بدون  تحقيقه  يمكن  لن  وهذا  مواطن،  اصغر  إلى  مسئول 

الخطوات التالية:
العام أو الخاص داخل  البناء  ايقاف استخراج كافة تراخيص   1-

القاهرة الكبرى لمدة ال تقل عن عشرة سنوات.
-2 إعادة تخطيط الطرق وأماكن انتظار السيارات بصورة مركزية 
حديثة تضمن تحقيق السيولة المرورية للطريق في كافة االتجاهات 
والمحاور مع استخدام الكاميرات والتقنيات الحديثة الحكام الرقابة 

والمتابعة للتدخل الفوري لحل المشكلة إذا اقتضى األمر ذلك.
-3 تحديد الوقت أو المدة الزمنية الالزمة النهاء كافة المعامالت 
الحكومية والرسمية التي تقدم للمواطن من خالل ألية عمل واضحة 
المعالم يتم تطبيقها في جميع المؤسسات الحكومية الرسمية للدولة 
وتتصل بالمواطن وحياته اليومية المعاشة مع تفعيل دور الجهاز 
الرقابي على اداء الموظف الحكومي بصورة دورية، والذي يتسبب 
بعضهم في اهدار وقت المواطن واستنفاذ جهده وطاقته وتعميق 
روح الفساد والرشوة التي يجب القضاء عليهما بالرقابة الفعالة 

وقوة القانون.
-4 انشاء مراكز أو فروع لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية 
في جميع قرى ومحافظات الجمهورية لتخفيف العبء عن المواطن 

والطرق العامة وتحسين األداء.
-5 القضاء نهائياً على المناطق العشوائية وتوفير مساكن بديلة 

وانشاء مناطق صناعية متكاملة على اطراف القاهرة الكبرى.
-6 العمل على تحديد نسبة رخص السيارات التي تصرف سنوياً 
لالستخدام  ومالئمتها  السيارة  انتاج  سنة  االعتبار  في  األخذ  مع 

والسير من عدمه.
آمنة تضمن  المشاه بصورة  لمرور  أماكن  مراعاة تخصيص   7-
سالمتهم وعدم وقوع حوادث. هذا بعض من كل ما أراه ضرورياً 
للقضاء على هذا االختناق باالضافة لضرورة اقامة جراجات متعددة 

الطوابق في جميع المناطق.
-8 تشجيع المواطنين على استخدام المواصالت العامة من خالل 
بأسعار  المواطنين  جميع  تخدم  حديثة  ادمية  نقل  وسائل  تجهيز 
زهيدة.. ألن إرادة النهضة أساس التغيير. أللهم إني قد بلغت فاشهد . 
وأخيرا كل عام وانتم بخير بمناسبة أعياد الميالد المجيدة وعيد 
رأس السنة الميالدية ومولد النبوي الشريف أعادهم هللا على الجميع 

بالخير والسالم والمحبة.

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

 تأسست في مونتريال
29/11/1995
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Courtier immobilier agréé

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

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

Bur. (450) 625-2001

حتى ما توقع بالمشاكل والندم 
       وحتى القلق ما يعود فكرك يعتري   

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

 وألذ الفطاير المصرية

INTERNET WI-FI, JEUX, 
TRAITEUR

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

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

Resto Café Egyptien, Salon        
Shisha & Cigar

Fetir & Grill

 فريد زمكحل 

fzemokhol@gmail.com

eng.

Agence immobilière

Courtier Immobilier and 
Real Estate Broker

Residential - Commercial - Industrial

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

Tél.: 514.216.8706

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

أكثر من 30 عاماً من الخبرة بالسوق 
الكندي )مونتريال(

نستخدم مصور فوتغرافى محترف
بيع- شراء-استثمار

بدون رتوش

السيسى ألوباما: ملتزمون باستكمال باقى استحقاقات خارطة الطريق 

إرادة النهضة أساس التغيري

 ConnectMoi Télécom  شــركة
UNLIMITED Internet ILLIMITÉ

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

Inscrivez-vous maintenant

عرض خاص
لماذا تدفع أكثر ويمكنك أن تدفع أقل؟

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

فقط 34.99 $
أضف على ذلك إمكانية حصولك على خط تليفون 

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

514.849.5231
www.connectmoi.ca

  أعلن الرئيس الروسى فالديمير بوتين متحديا أن 
الراهنة  بالده قادرة على تجاوز األزمة االقتصادية 
ببناء »جدار  الغرب  الوطنية، متهما  العملة  وانهيار 
جديد« فى أوروبا، وذلك فى الوقت الذى عقد فيه قادة 
العالقات  االتحاد األوروبى أمس قمة تركزت على 
المتوترة مع روسيا والعقوبات المفروضة عليها بسبب 

أنشطتها فى أوكرانيا.
الغرب  السنوى  الصحفى  المؤتمر  فى  بوتين  واتهم 
بالتصرف »كإمبراطورية تتحكم فى أتباعها«. وقال 
الرئيس الروسى ردا على سؤال حول أجواء المواجهة 
بين موسكو والغرب : »إنه جدار افتراضى .. لكن 
تشييده بدأ«. وأضاف »الدرع الصاروخية بالقرب 
أنهم  قرروا  أليست جدارا؟ شركاؤنا  من حدودنا، 
ليسوا  إمبراطورية، واآلخرون  وأنهم  المنتصرون 
أن  وأوضح  فيهم«.  التحكم  يجب  لهم  أتباع  سوى 
العقوبات التى فرضها الغرب ضد بالده ساهمت فقط 
المشكالت االقتصادية  بنسبة ال تزيد على٣٠٪ فى 

الروسية الراهنة.
النمو فى غضون  إلى  وأكد بوتين أن روسيا ستعود 
عامين فى أسوأ االحوال، وذكر أن االحتياطيات الالزمة 
موجودة ومنها ٤١٩ مليار دوالر لدى البنك المركزى 
تريليونات روبل االحتياطى  ثمانية  يزيد على  وما 

الحكومي، وقال إن ذلك ال يعنى عدم االهتمام بتنويع 
أن  القومي، وكشف عن  الدخل واالقتصاد  مصادر 
ميزانية العام المقبل تتضمن زيادة الدخل القومى عن 

المصروفات بنسبة ١،٩٪. 
إلى عوامل  الحالية  األزمة  الروسى  الرئيس  وعزا 
خارجية ومنها انخفاض أسعار البترول التى قال إنها 
قد تؤثر الحقا على األوضاع االقتصادية، لكنه أكد فى 
الوقت نفسه ضرورة أخذ ذلك فى الحسبان ومواجهة 

األزمات المرتقبة بالكثير من القرارات الصائبة.
وفى هذا الشأن قال بوتين إنه راض عن أداء الحكومة 
لمواجهة  اتخذاه من قرارات  المركزى وما  والبنك 

األزمة الراهنة. 
الذى  الهجوم  بوتين  أدان   وحول األزمة األوكرانية، 
للروس فى  الموالين  االنفصاليين  تشنه كييف على 
بأنه »عملية عقابية«، وقال  شرق أوكرانيا ووصفه 
بوتين إنه »بعد االنقالب الذى قامت به القوة المسلحة 
فى كييف«، لم ترغب السلطات األوكرانية الجديدة فى 
إجراء حوار مع الشرق الموالى لروسيا لكنها »أرسلت 
الشرطة ثم الجيش عندما لم يكف ذلك، واآلن فرضوا 

حصارا اقتصاديا«. 
وحول ضم القرم، قال بوتين إن ما يحدث ضد روسيا 
ليس ردا على استعادة شبه جزيرة القرم، بل هو ثمن 

لتمسك روسيا باستقاللية 
القرار ورفضها لهيمنة 

القوى الخارجية. 
يأتى ذلك فى الوقت الذى 
واصل فيه الروبل أمس 
انتعاشه مع فتح األسواق 
المالية فى موسكو بعد 
التدهور التاريخى الذى 

سجله االثنين والثالثاء الماضيين ، وذلك بعدوقت قليل 
من مؤتمر بوتين الصحفي.

فى الوقت نفسه، قال وزير االقتصاد الروسى أليكسى 
التى  العقوبات  إن  فيدوموستى  أوليوكاييف لصحيفة 
فرضها الغرب على روسيا بسبب دورها فى األزمة 
األوكرانية ستستمر على األرجح »لفترة طويلة جدا« 

ربما لعشرات السنين.
من جانبها، أكدت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل 
الغربية  االقتصادية  العقوبات  اإلبقاء على  ضرورة 
الغربية  القيم  تنتهك  على روسيا طالما ظلت روسيا 

فى تعاملها مع األزمة األوكرانية. 
القمة  بشأن  لحكومتها أمس  بيان  وقالت ميركل فى 
لنفسها  أوروبا ال تستطيع ولن تسمح  إن  األوروبية 
بأن تنتهك روسيا مبادئ القانون واالحترام والشراكة.

يسعى  األوروبى  االتحاد  أن  أيضا  ميركل  وأكدت 
للتعامل بشكل مشترك مع روسيا وليس ضد روسيا.

وذكرت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يقر زعماء 
القمة التى يرأسها للمرة األولى رئيس الوزراء البولندى 
السابق دونالد تاسك خطة استثمار ضخمة بـ٣١٥ مليار 
يورو - ٣٨٠ مليار دوالر - كشف عنها فى الشهر 
الماضي رئيس المفوضية األوروبية الجديد جان كلون 
يونكر، بالرغم من توقع نقص السيولة الالزمة إلنعاش 

االقتصاد األوروبي.
وقال دبلوماسى أوروبى »سيكون الوضع االقتصادى 
وأكد عدد من  الجميع«،  أذهان  فى  ماثال  الروسى 
المصادر األوروبية أنه سيتم تخصيص محادثات لبحث 
»استراتيجية« حيال موسكو. وذكر دبلوماسى آخر أنه 
لن يتم إقرار عقوبات جديدة فى قمة بروكسل نظرا 

إلى أن االتحاد األوروبى »ليس فى ذهنه التشدد«.

بمناسبة عيد الميالد المجيد 
و رأس السنة الميالدية 
ومولد النبوي الشريف 

نتقدم من الجميع بأحر التهاني وخالص 
األماني بأعياد مباركة وعام جديد سعيد 

كل عام وانتم جميعا بخير
جريدة الرسالة

حكمة العدد ربنــا نفــرح    .. الناس  عــذرنا  لــو 
ربنـا نفـرح   .. الناس  سامحنا  لــو 
ربنـا نفـرح   .. النـاس  خـدمنا  لــو 
وقبل كل ده لو رجعنا لربنا.. نفرح ربنا

1695, boul. Laval, suite 340
Laval (Québec) H7S 2M2
Tél.: (450) 490- 3338  
Fax : (450) 490- 3449
www.mmnotaires.ca
radwan.moussa@notarius.net

حملب : علماء مصر فى اخلارج هلم إسهامات 
فى مجيع اجملاالت

إبراهيم  المهندس  قال   
محلب رئيس مجلس الوزراء 
ان مصر حرصت على أن 
تكون من أولى الدول التى 
صدقت على االتفاقية الدولية 
لحماية حقوق جميع العمال 
المهاجرين وأفراد أسرهم .

وشدد على ضرورة أن تكون 
سياسات وإجراءات تصدير 
متفقاً  المهاجرين  واستقبال 

عليها بين الدول وفق معايير شفافة وعادلة 
وإنسانية، وخالية من التمييز العرقى أو الدينى 

أو الجغرافى . 
العالمى  باليوم  االحتفال  فى  امس  ذلك  جاء 
للمهاجر، الذى  تنظمه القوى العاملة والهجرة، 
. وقال  الدولية  الهجرة  بالتعاون مع منظمة 
رئيس مجلس الوزراء- فى كلمته التى ألقتها 
نيابة عنه الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى 
تشارك  إن مصر وهى   : والهجرة  العاملة 
العالم فى احتفاله   ”  بالمهاجر  ”  يسعدها أن 
يكون من بين أبنائها المهاجرين من أسهموا 

فى شتى بقاع العالم بجهدهم وعلمهم ونبوغهم 
  ، الحديثة  والتكنولوجيا  العلوم  تطوير  فى 
وفى إثراء اآلداب والفنون العالمية . وقال : 
إن  مصر وهى تفخر وتعتز بما قدمه، وما 
سوف يقدمه هؤالء المصريون المهاجرون 
فى  تسهم  مهمة  أدوار  من  األم  إلى وطنهم 
عمليات التخطيط والتنمية الوطنية الشاملة ، 
وتعتز وزارة القوى العاملة والهجرة - على 
وجه الخصوص - بأن لديها فى سجالتها ما 
يقرب من ثالثة آالف اسم لعلماء مصريين 
ممن هاجروا عن الوطن بأجسامهم لكنهم - 

ابداً - ما هجروه فى عقولهم.

اجلمعية العامة لالمم املتحدة تقرر احالة كوريا الشمالية اىل حمكمة اجلنايات الدولية
 صوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة الخميس لصالح 
مشروع قرار يطالب باحالة كوريا الشمالية الى محكمة 
الجنايات الدولية بتهمة ارتكابها جرائم ضد االنسانية.
وصوتت لصالح القرار 116 دولة فيما عارضته 20 

وامتنعت اكثر من 50 عن التصويت.
ومن المتوقع ان يناقش مجلس االمن القرار يوم االثنين، 
ولكن من المرجح ان تعارض روسيا والصين اتخاذ 

اي اجراء ضد بيونغيانغ.
من جانبها، قالت كوريا الشمالية إن القرار جاء “نتيجة 

مؤامرة ومواجهة سياسية.”
الدولية في فبراير /  وكان تقرير اصدرته المنظمة 

شباط الماضي قد كشف عن ان المواطنين الكوريين 
الشماليين العاديين يعانون من “انتهاكات ال يمكن 
وصفها.” وأدى نشر التقرير الى ان تجري لجنة 
حقوق االنسان في االمم المتحدة تصويتا في الشهر 
الماضي كانت نتيجته احالة كوريا الشمالية الى محكمة 
الجنايات الدولية. كما صدقت الجمعية العامة أمس 
الخميس على قرارين آخرين يدينان سجلي ايران 

وسوريا في مجال حقوق االنسان.
ومن المعلوم ان القرارات التي تصدرها الجمعية 
العامة غير ملزمة، ولكن ينظر اليها على انها انعكاس 

للرأي العام الدولي.

 هديل مشلّح / القاهرة:
المصرية  العالقات األمريكية  تمهيداً إلعادة 
المشتركة و إعادة مستوى التمثيل الدبلوماسي 
لدرجة سفير ، استقبل مطار القاهرة الدولي 

“ ستيفن بيكروفت “ سفير الواليات المتحدة 
األمريكية الجديد بالقاهرة ليقدم أوراق اعتماده 
للرئيس عبد الفتاح السيسي وليبدأ  تولي مهام 
منصبه رسميا خلفاً لـلسفيرة “  آن باترسون  “.
فيها  15 شهرا، ظل  أكثر من  بعد  ذلك  جاء 
منصب السفير األمريكي بمصر شاغرا عقب 
ترك آن باترسون لمهام منصبها رسمياً ، في 

30 أغسطس .2013
ووصل السفير األمريكي الجديد إلى القاهرة، 
على متن طائرة الخطوط األلمانية “ لوفتهانزا 

“ قادماً من الواليات المتحدة .
العراق  في  لبالده  سفيراً  بيكروفت  عمل   
واألردن، حيث شغل منصب سفير أمريكا لدى 
األردن في الفترة من أغسطس 2008 وحتى 
يونيو 2011  قبل أن يلتحق بالبعثة الدبلوماسية 
بالعراق كقائم باألعمال، في يوليو 2012، ثم 
سفيراً للواليات المتحدة بالعراق، في أكتوبر 

من نفس العام.

ويعد ستيفن بيكروفت من األعضاء الكبار في 
السلك الدبلوماسي األمريكي، فقد عمل كمساعد 

الخارجية  وزراء  من  الثنين  تنفيذي 
كونداليزا  و  باول  كولن  اأَلمريكيين، 
رايس، كما تقلد أيضا مناصب أخرى 
الخارجية  لوزارة  التنفيذية  األمانة  في 
األميركية ومكتبها لشؤون الشرق األدنى
من  ليسانس  وبيكروفت حاصل على 
جامعة بريجام يونج ودرجة الدكتوراه في 
القانون من جامعة كاليفورنيا، ومارس 
المحاماة في مكتب سان فرانسيسكو التابع 

لشركة تعمل بالقانون الدولي
استماع  جلسة  فى  له   حديث  في  و 

األمريكي ضمن مجموعة  الشيوخ  بمجلس 
من الدبلوماسيين األمريكيين المرشحين لشغل 

مناصب جديدة
قال ستيفن بيكروفت : إن مصر واحدة من أهم 
دول المنطقة العربية، وتمثل حليًفا استراتيجًيا 

مهما للواليات المتحدة ومصالحها.
وأضاف أن تلك المصالح مرتبطة بشكل وثيق 
بـ”األمن القومي األمريكي” ويأتي على رأسها، 
قناة السويس، وأهميتها كمعبر للقوات األمريكية 

وتعتبر ثالث أكبر سوق للصادرات األمريكية 
فى الشرق األوسط، معتبرا أن الواليات المتحدة 

تمثل ثاني أكبر مصدر لالستثمارات المباشرة 
فى مصر .

القاهرة  في  األمريكي  السفير  وظل منصب 
البالد، في  باترسون  آن  بعد مغادرة  شاغرا 
أغسطس 2013، ليقوم ديفيد ساترفيلد بوظيفة 
نائب  مارك سيفرز  تبعه  ثم  قائم  باألعمال، 
السفيرة األمريكية السابقة في القاهرة، وبات 
يشغله اآلن توماس جولدبرجر كقائم باألعمال 

ونائب  السفير الجديد .

بوتني : الغرب يتصرف وكأنه إمرباطوريةالسفري األمريكي اجلديد يف طريقه للقاهرة لتولي مهام منصبه اجلديد

ترقبــوا العــدد القــادم مــن 
جريدة »الرسالة« في حوار 
مفتـوح مــع رئيس الهيئــة 
العامة لالستعالمات السفير 

صالح عبد الصادق.

من أقوال األب داوود لمعي
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 مطعم ومقهى عمدة 
 يرحب بعمالئه الكرام لقضاء
 أجمل األوقات وتذوق أحلى

 األطباق، وألذ الفطاير المصرية

Resto Café Egyptien, Salon Shisha & Cigar  

INTERNET WI-FI, JEUX, 
TRAITEUR

 مطعم ومقهى عمدة يتقدم بخالص التهاني للجالية العربية
 المسيحية بمناسبة قرب حلول عيد الميالد المجيد

 ورأس السنة الميالدية
أعادهما هللا على الجميع بالخير واليمن والمحبة والسالم

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

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

Mediterranean & Middle-Eastern food 
للمنتجات الغذائية اإليرانية والشرقية

 يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان
 أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم

  األماني من الجالية العربية المسيحية
 بمناسبة قرب حلول

 عيد الميالد المجيد
 والعام الجديد

 أعادهما هللا على الجميع بالسالم والمحبة

 أخوان كبرى األسواق التجارية التي
 توفر لك كل ما يحتاجه البيت

  من المنتجات الغذائية اإليرانية والشرقية

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   

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

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

    /TanouraRestaurantf

إدارة مطعم  تنورة تهنئ اجلالية العربية 

واملسيحية مبناسبة قرب حلول 

عيد امليالد اجمليد 
ورأس السنة امليالدية 

اعادهما اهلل على اجلميع باخلري والصحة والسالم

وتنتهز الفرصة لتقدم لزبائنها الكرام اطيب 

واشهى املأكوالت واحللويات 

املصرية والعربية 

كل عام وانتم مجيعا خبري



Montreal 19 décembre 20143 إعالنات



بقلم : 
خالد عبد القادر بكداش 
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نقابة الصحفيني الرتكية: 2014 عام أسود للصحافة

تأجيل حماكمة عالء ومجال مبارك يف قضية 
»التالعب بالبورصة« إىل 15 يناير

وفد إثيوبيا للسيسى: مصر أرض مقدسة.. وإفريقيا وجدت قائًدا هلا

االحتاد املصري للعمال والفالحني يهدد باللجوء جمللس الدولة ملنع 
بيع بسكو مصر لـ«كلوجز« األمريكية

بيان االحتاد: مذكرة للرئاسة ومساندة »أبراج« اإلماراتية 
ومظاهرات أمام جملس الوزراء كخطوات تصعيدية األسبوع القادم

أوباما يؤكد استمرار بالده يف دعم 
مصر مبكافحة اإلرهاب 

ثورة على التضليل 

 كلودين كرمة: القاهرة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح أمس 
الجمهورية فى مصر  بمقر رئاسة  الخميس، 
الجديدة، وفًدا إثيوبيًا شعبيًا موسًعا، برئاسة زعيم 
البرلمان اإلثيوبى، وعضوية عدد من ممثلى 
مختلف أطياف الشعب اإلثيوبى والقيادات الدينية 
اإلسالمية والمسيحية، وذلك بحضور سامح 
شكرى، وزير الخارجية، ومحمد إدريس، سفير 
مصر لدى أديس أبابا، ومحيى الدين عفيفى، أمين 
عام مجمع البحوث اإلسالمية، ونيافة األنبا بيمن، 
ممثاًل عن الكنيسة القبطية األرثوذكسية، ومن 
الجانب االثيوبى حضر سفير إثيوبيا لدى القاهرة.

المتحدث الرسمى  وقال السفير عالء يوسف، 
باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء 
بالتأكيد على أن مصر تبدأ حقبة جديدة لالنفتاح 
على إفريقيا، خصوًصا مع إثيوبيا، ُمرحبًا بالوفد 
اإلثيوبى، ومؤكًدا أنهم فى بلدهم الثانى مصر، 
كما نوه إلى استعداده لزيارة البرلمان اإلثيوبى، 
ومخاطبة نواب الشعب اإلثيوبى، للتأكيد على 
أن مصر تتمنى إلثيوبيا ولشعبها الصديق كل 
التوفيق والتنمية واالزدهار، الفتًا إلى ضرورة 
التعاون من أجل اإلعمار والبناء والتغلب على 

التحديات التى تواجه الشعبين.
أبناء  وأوضح الرئيس إلى ثقته الكاملة فى أن 
الضرر  بإلحاق  يقوموا  لن  اإلثيوبى  الشعب 
بأشقائهم المصريين، ولو عن طريق نقص قطرة 
النيل، مشدًدا على أن اإلرادة  واحدة من مياه 
السياسية والنوايا الطيبة يجب أن يتم إثباتها من 
خالل إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية 

إلى حقائق واقعية.
وقد دعا رئيس الوفد اإلثيوبى إلى قيام برلمانه 
بإصدار قرار يشير فيه إلى حق الشعب اإلثيوبى 

فى التنمية، وإلى حق الشعب المصرى فى مياه 
المائية، مؤكًدا أن  النيل، وفى تأمين مصالحه 
المؤسسات الدستورية، ومن بينها البرلمانات، 
تعد جهات مسؤولة عن تحقيق مصالح الشعوب، 

وتعميق العالقات بين الدول الصديقة.
من جانبه، أعرب رئيس البرلمان اإلثيوبى عن 
عميق شكره للرئيس، إلتاحة الفرصة لاللتقاء 
الشعبى اإلثيوبى، ونقل تحيات وتقدير  بالوفد 
رئيس الوزراء اإلثيوبى ديسالين للرئيس، كما 
أشاد رئيس البرلمان اإلثيوبى بالمنحى اإليجابى 
لمصر فى إدارتها لعالقاتها مع إثيوبيا، مشيًرا 
إلى أن البرلمان اإلثيوبى يدعو الرئيس لزيارته، 

ومخاطبة نواب الشعب اإلثيوبى.
وأكد رئيس البرلمان اإلثيوبى أن شعبه ال يفكر 
إطالقًا فى إلحاق الضرر بأشقائه المصريين، وإنما 

تنحصر أهدافه فقط فى تحقيق التنمية، ليس فقط 
إلثيوبيا ولمصر، وإنما للقارة اإلفريقية بأكملها، 
وذلك عبر التعاون والعمل المشترك معها، مثمنًا 
الروح اإليجابية التى لمسها فى حديث الرئيس، 

والتى سيقوم بنقلها إلى الشعب اإلثيوبى.
وقد تحدث عدد من أعضاء الوفد الشعبى اإلثيوبى، 
حيث أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم فى مصر، 
التى تعد وطنًا وأرًضا مقدسة بالنسبة لهم، مؤكدين 
البلدين ال  الودية والتاريخية بين  العالقات  أن 
يمكن أن تتزعزع، وأن نهر النيل سيظل مصدًرا 
للتفاهم والتعاون والعمل المشترك، ولن يكون 
أبًدا نقطة للخالف، مؤكدين أن إفريقيا وجدت 
قائًدا له رؤية واضحة، وإرادة حقيقية للتعاون 
التنمية واالستقرار لمصر  المشترك، وتحقيق 

وللقارة اإلفريقية.

 خالد عبد القادر بكداش / الرسالة:
هدد االتحاد المصري للعمال والفالحين باللجوء 
إلى مجلس الدولة لرفع دعوى قضائية لمنع شركة 
جلوكز األمريكية اإلسرائيلية صاحبة المنتجات 
المسرطنة من شراء شركة بسكو مصر الغذائية 

إحدى أهم قالع الصناعة المصرية.
وقال بيان لالتحاد اليوم: “من الواضح أن هناك 
تواطؤ حكومي من أجل تسهيل عملية بيع الشركة 
المصرية لكلوجز القاتلة صاحبة السمعة السيئة 
فلي العالم، ووضع العراقيل أمام عرض شركة 
أبراج اإلماراتية ذات رأس المال العربي وصاحبة 
لدولة  تنتمي  الطيبة فضال عن كونها  السمعة 
اإلمارات العربية الشقيقة صاحبة التاريخ المشرف 
مع الدولة المصرية خاصة بعد ثورة 30 يونيو”.
وأضاف عمرو عبد الرحمن المتحدث الرسمي 
لالتحاد المصري للعمال والفالحين، قررنا في 
االتحاد تنظيم خطوات تصعيدية تبدأ األسبوع 
القادم لمنع عملية بيع بسكو مصر إلى “كلوجز” 
من جانب آالف العمال والفالحين أولها التقدم 
لمنع  الدولة  في مجلس  قضائية  برفع دعوى 
استيالء “كلوجز” على بسكو مصر ويليها رفع 
تنظيم  ثم  السيسي،  الفتاح  للرئيس عبد  مذكرة 
ثم االعتصام  الوزراء  أمام مجلس  مظاهرات 

أمام مقر هيئة سوق المال

وأشار إلى أن بيع بسكو 
مص لكلوجز يعني أن 
األمن القومي المصري 
وصحة  خطر،  في 
في  وغذائهم  األطفال 
الرأي  خطر، ونطالب 
العامل المصري بالوقوف 
أمام هذه الشركة متعددة 
تضم  التي  الجنسيات 
إدارتها  بداخل مجلس 

ومالكها إسرائيلين
االتحاد  بيان  وناشد 
المصري للعمال والفالحين 
الذي يضم نحو 40 نقابة 
ومنظمة عمالية وزراعية 
مستقلة وسائل اإلعالم 
للمشاركة في حملة مقاطعة 

منتجات شركة كلوجز المسرطنية
وتابع: “كنا تنمنى أن يكون المال الوطني حاضرا 
في عملية شراء شركة بسكو مصر بدال من ترك 
الساحة خالية أمام شركة كلوجز ولكن من الواجب 
مساندة رأس المال العربي الذي يواجه شركة 

كلوجز المتمثل في شركة أبراج اإلماراتية”
حقوق  منظمات  من  عدد  أن  بالذكر  جدير 

العام  للنائب  ببالغ  تقدمت  اإلنسان في مصر 
لمنع شركة كلوجز من شراء بسكو مصر، كما 
تقدمت جمعية مواطنون ضد الغالء ببالغ لجهاز 
حماية المستهلك من أجل وقف منتجات كلوجز 
في األسواق المصرية ومن المقرر أن تصدر 
من  عينات  بعد سحب  القادم  األسبوع  بيانها 
منتجات الشركة من األسواق تمهيدا لعرضها 

على المعامل المركزية بوزارة الصحة

 أعلن مسؤولو جمعية الصحفيين األتراك 
ونقابة الصحفيين، خالل اجتماع لتقييم نتائج 
العام الجارى، أن 2014 هو عام أسود للصحافة 
التركية، بعد أن تعرضت المؤسسات الصحفية 
لسياسات قمعية، ورفع دعاوى قضائية ضد 
وتعقب  الصحافة، وقرارات حظر ومراقبة 
العمل،  من  وفصل  تعسفية،  واعتقاالت 
ومداهمات أمنية للمؤسسات الصحفية، فضاًل 

عن تهديدات أخرى.
لنقابة  العام  األمين  لسان  على  ذلك  جاء 
الذى  كوليلى،  التركية مصطفى  الصحفيين 
أشار إلى أن األزمة ال تتعلق فحسب بصحيفة 
التابعتان  يولو”  “زمان” وفضائية “سامان 
اإلسالمى  الداعية  بزعامة  الخدمة  لحركة 
الشيخ فتح هللا جولن، بل قد تشهد غًدا وسائل 
المداهمات، ومن  أخرى نصيبها من  إعالم 
رجال  أصوات  على  تستيقظوا  أن  الممكن 
فال يجب  أمام صحيفة “حرييت”،  الشرطة 

أن تفاجأوا من ذلك.
ومن جانبها، أكدت األمين العام لجمعية الصحفيين 
األتراك سيبل غونش فى كلمتها أن 2014 كان 
 217 عام ضغط كبير على الصحفيين وأن 

صحفى تعرضوا للضرب 
خالل العام الجارى وتم فصل 
559 صحفيًا وكاتبًا وعاماًل 
بوسائل اإلعالم من عملهم، 
واستقالة 83 صحفيًا، فضال 
عن االستقاالت الجماعية، 
مع فرض حظر نشر على 
30 حادثًا، عالوة على تنظيم 
هجمات إلكترونية مستمرة 
على الصحف العلمانية مثل 
وآجوس،  “جمهوريت، 

باإلضافة  وآيدنلك”،  وإفرونسل، وصول، 
السماح لصحيفتى زمان وبوجون  إلى عدم 
ووكالة أنباء جيهان ومحطة سامان يولو بنشر 

أو قراءة أى بيانات صحفية.
الصحفيين  أعداد  أن  إلى  غونش  وأشارت 
 104 إلى  2010 وصلت  المعتقلين فى عام 
صحفى وانخفض هذا الرقم إلى 19 خالل عام 
2014، ولكن الصحفيين بداًل من االعتقاالت 
واجهوا تهديدات بالفصل والطرد من عملهم، 
مؤكدة أن 200 صحفى اعتقلوا خالل الفترة 

من عام 2009 حتى عام 2013.

وذكرت صحيفة ميلليت التركية فى مقال لها 
أمس الخميس، أنه تم رفع العديد من الدعاوى 
القضائية ضد الصحف والفضائيات اإلخبارية، 
بسبب نشرهم تعليقات أو تحليالت سياسية، 
العدالة  حكومة  لسياسة  مناهضة  أخبار  أو 
والرشاوى  الفساد  بفضيحة  والتنمية خاصة 
التى تم الكشف عنها فى 17 ديسمبر 2013، 
وأهم هذه الدعاوى كان 43 قضية تم رفعها 
ضد صحيفة يورت، و27 ضد بوجون، و8 
ضد جمهوريت، و8 ضد إفرونسل، و3 ضد 
طرف، وقضية واحدة ضد كل من سوزجو، 

وزمان، وفضائية “أولونصال” اإلخبارية.

  كلودين كرمة: القاهرة قررت محكمة جنايات 
القاهرة، أمس الخميس، تأجيل القضية المعروفة 
إعالميا بـ”التالعب بالبورصة” والمتهم فيها 
عالء وجمال مبارك، نجلي الرئيس األسبق 
حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار 
رجال األعمال، إلى جلسة 15 يناير المقبل.

عبد  المستشار  األسبق  العام  النائب  وكان 
المجيد محمود قرر -أواخر مايو -2012 إحالة 
جنايات  محكمة  إلى  القضية  في  المتهمين 
القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين 
حسين  فتحي  أحمد  و”المرحوم”  سليمان، 
سليمان، وياسر الملواني، وأحمد نعيم بدر، 
وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال مبارك، 
القاضي، وحسين  وعمرو  مبارك،  وعالء 

لطفي الشربيني.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال 
مبارك اشتراكه بطريقي االتفاق والمساعدة 
التربح  مع موظفين عموميين “في جريمة 
والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ 
مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 
جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك 
الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم 
مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه 
من االستحواذ على حصة من أسهم البنك عن 
طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي 
تساهم في شركة االستثمار المباشر، بجزر 
العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق 

)أوف شور(.”
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما 
بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، 
تمكنوا من خاللها من السيطرة على إدارته 
على خالف  وذلك  التفاقهم،  تنفيًذا  وبيعه، 
لإلفصاح  المنظمة  واإلجراءات  القواعد 
بالبورصة، والتي توجب اإلعالن عن كافة 
المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر 

السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
مبارك  للمتهم عالء  أيًضا  النيابة  وأسندت 
بطريقي  عموميين  موظفين  مع  اشتراكه 
االتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، 
 12 مقدراها  مالية  مبالغ  على  والحصول 
من خالل  جنيها  و442  ألفا  و253  مليونا 

شرائه أسهم البنك.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار 
محمود كامل الرشيدي، أصدرت حكمها -في 
29 نوفمبر الماضي- ببراءة الرئيس األسبق 
مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 
من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين 

أثناء 25 يناير.
مثلما برأت المحكمة الرئيس األسبق ووزير 
البترول سامح فهمي، من تهمة تصدير الغاز 
إلسرائيل بسعر مخالف دوليا، بعدما قضت 
بانقضاء المدة عن عالء مبارك وجمال مبارك 
ورجل األعمال الهارب حسين سالم في قضية 

االستيالء على المال العام.

 خالد عبد القادر بكداش/ القاهرة  
أكد الرئيس األمريكي باراك أوباما في اتصال 
أن  السيسي   الفتاح  الرئيس عبد  هاتفي مع 
الواليات المتحدة األمريكية مستمرة في دعم 

مصر بمكافحة اإلرهاب.
واستعرض أوباما مع الرئيس السيسي مجمل 
العالقات الثنائية وسبل تعزيزها، فضال عن 
التنسيق والتعاون الجاري بين البلدين في مختلف 
المجاالت، والسيما على صعيد مكافحة اإلرهاب.

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي 
باسم رئاسة جمهورية مصر العربية بأن الجانبين 
اتفقا على أهمية العالقات اإلستراتيجية بين البلدين 
مع الحرص على تطويرها واالرتقاء بها، السيما 
في ضوء إدراك الواليات المتحدة لمحورية دور 
مصر في منطقة الشرق األوسط، وأن تحقيقها 
السياسي واالقتصادي سينعكس على  للنجاح 

المنطقة بأكملها.
وأضاف السفير يوسف أنه تم خالل ااِلتصال 
بحث عدد من الموضوعات التي تحظى باهتمام 
الجانبين، السيما فيما يتعلق بالتطورات التي تشهدها 

مصر على الصعيدين السياسي واالقتصادي.
السيسي على  الرئيس  أكد  اإلطار،  هذا  وفي 
التزام مصر الكامل باستكمال باقي استحقاقات 
خارطة المستقبل لتحقيق آمال وطموحات الشعب 
المصري في إقامة دولة ديمقراطية حديثة تحترم 

الحقوق والحريات.
من ناحية أخرى، تم اِستعراض الجهود المصرية 

فيما  اإلقليمي، والسيما  الصعيد  المبذولة على 
يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، وسبل اِستعادة 
االستقرار السياسي واالستتباب األمني في كل 

من العراق وليبيا.
وفي هذا الصدد،أكد الرئيس السيسي على أن 
العراقية  الحكومة  لمساندة  تبذل جهوداً  مصر 
والمؤسسات الشرعية الليبية، متمثلًة في البرلمان 

المنتخب والجيش الوطني الليبي .
كما تم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها مصر 
في مجال مكافحة اإلرهاب، حيث أشاد الرئيس 
األمريكي بالدور المحوري الذي تقوم به مصر 
دعم  اِستمرار  إلى  مشيراً  المجال،  هذا  في 
الواليات المتحدة لمصر بما يعزز من قدرتها 

على مكافحة اإلرهاب
ه الرئيس السيسي إلى أن مصر  من جانبه، نوَّ
تواجه الفكر المتطرف من خالل جهود المؤسسات 
الدينية متمثلًة في األزهر الشريف والدور الهام 

الذي يقوم به لنشر القيم اإلسالمية المعتدلة.

 قد تستغربون لو قلت لكم كم هي كثيرة 
األفكار التي بداخلي و تحتاج إلى ثورة 
... فأنا أهيم بمساحة كبيرة من التناقضات 
التي استمع إليها و أشاهدها يومياً على 
الوسائل اإلعالمية .. هذه الوسائل التي 
بدأت تحول عقل كل واحد فينا إلى مستوعب 
ضيق تتوه فيه األفكار لكثرتها و تنوعها 
.. فإحدى هذه الوسائل اإلعالمية تعرض 
لنا تقريراً عن حرب عالمية ثالثة محتملة 
و وسيلة إعالمية أخرى تغرد الطيور على 
شاشاتها المختلفة .. و وسيلة أخرى تنقل 
لنا بالبث المباشر مسيرات  و مظاهرات 
- مناوشات وهتافات و كأن الدنيا اشتعلت 
بالثورات ... و الحقيقة أن الطيور ما زالت 
تغرد و عدوية يشدو بصوته بتلك القهوة 
و أم كلثوم تطرب الحضور و السهرة .

و هنا قررت أن أقوم أنا بثورة .. عنوانها 
التغيير و برنامجها سطور قليلة مغزاها 
التحليل.. قررت القيام بدور المذيع والضيف 
الفصيح و بنفس الوقت سأكون أنا المشاهد 
المرتاح.. سأحلل كل وسيلة إعالمية على 

حدة و سأكون صاحب القرار.
ستصدمون لو عرفتم ما كانت النتيجة ، 
وسوف تصدمون لو علمتم أن هذه الوسائل  
 ... الفلكية  لمؤشراتها  كأرقام  تستخدمنا 
تقوم هذه الوسائل اإلعالمية على أساس 
التجارة بالمعلومات و هدفها النبيل بنقل 
داخل صندوق  بات  المعرفة  و  الحقيقة 
خشبي أغلقت عليه سبعة أبواب بعد أن 
القنوات  األموال على  سيطرت رؤوس 

والصحف و اإلذاعات .. 
لقد فقدت هذه الوسائل اإلعالمية  أساس 

العمل اإلعالمي .. فقدت المهنية والمصداقية 
و تنازلت عن الموضوعية .. فقدت هذه 
تناست  و  معناها  و  الكلمة  قوة  الوسائل 
أن الكلمة رسالة .. رسالة يجب أن تصل 

للجمهور بلغة صحيحة..
تحولت هذه الوسائل إلى وسيلة للضغط 
والمساومة و للتهديد و الوعيد .. تخلت عن 
مسؤولياتها المهنية بنقل الحقيقة الصحيحة 
وباتت لها حقيقتها الخاصة التي تبني عليها 
برامجها و ساعات عملها و كل بحسب 

توجهها و مرجعيتها .
لقد فقدنا اإلعالم المهني الصادق و صرنا 

نبحث عن الحقيقة  بين السطور .
الحقيقة أيها األعزاء موجودة و لن تغيب 
ولن  يستطيع أحد أن يطمسها لألبد وسيأتي 
يوم وتظهر فيه للعلن فالوقت كفيل بأن 
المستور  يكشف  أن  و  الحقائق  يظهر 
بدقائق .. هي حكمة قالها أجدادنا قديماً :

 “ األمور مرهونة بأوقاتها “ فلكل أمر 
وقته و اآلن جاء وقت الصحوة .. الوقت 
الذي يجب أن ال نكون فيه أداة بيد الوسائل 

اإلعالمية المزيفة ..
خطوة علينا االنطالق منها  لبناء الوطن 
فيه  تحكمنا  ال  لمستقبل   .. جديد  من 
األقاويل و النشرات اإلخبارية .. فبعض 
يسمون  الذين  المهرجين  الديوك  هؤالء 
بالمذيعين، تحكمهم سلطة المال و يتحكم 
يبنون  ال  ... هؤالء  أكثر  يدفع  من  بهم 

وطن بل هم شركاء بالدمار .
علينا أن نعلم دائما أن الوطن يبنى بتضافر 
يقوم على دولة  الوطن  أن  .. و  الجهود 

القانون .
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المحامي دانيال بروك
في خدمة الجالية العربية 

إدراج »أجناد مصر والربيش« على الئحة 
اإلرهاب الدوىل 

أمس  األمريكية،  الخارجية  وزارة  قامت   
مصر”،  “أجناد  جماعة  بإدراج  الخميس، 
بتنظيم “القاعدة” فى  القيادى  الربيش،  وإبراهيم 
الخاص  التصنيف  العربية، ضمن  الجزيرة  شبه 

لإلرهاب الدولى. 
بيان صدر عنها  الخارجية األمريكية فى  وقالت 
اليوم: “أجناد مصر هى مجموعة متطرفة وعنيفة 
المقدس  بيت  أنصار  تنظيم  انشقت عن  مصرية 
المصنف كمنظمة إرهابية أجنبية، تشكلت رسمًيا 
فى يناير 2014، وتبنت عدًدا كبيًرا من الهجمات 
المؤسسات  فى  المصرية  األمنية  القوات  ضد 
العامة، والجامعات، متسببًة  الحكومية، واألماكن 
البيان:  وأضاف  األبرياء”.  وجرح  قتل  فى 
فى شبه  القاعدة  قيادات  أحد  الربيش  “إبراهيم 
الجزيرة العربية المصنف كتنظيم إرهابى أجنبى 
عمل مستشاًرا استراتيجًيا لتنظيم القاعدة فى شبه 
الجزيرة العربية بما فى ذلك اشتراكه فى تخطيط 
شبه  فى  للقاعدة  كمفٍت  عمل  كذلك  هجمات، 

قدم  فالربيش   ،2013 منذ عام  العربية  الجزيرة 
بيانات  التنظيم، وأصدر  نفذها  تبريرات لهجمات 
عامة بما فى ذلك فى أغسطس 2014، نادى فيها 

المسلمون لشن حرب ضد الواليات المتحدة”.
األمريكية خصصت  الخارجية  أن  بالذكر  جدير 
مكافأة بقيمة 5 ماليين دوالر لمن يدلى بمعلومات 
وذلك  الربيش،  إبراهيم  القبض على  إلى  تؤدى 
الذى  العدالة”،  “مكافآت ألجل  برنامج  ضمن 
تتبناه الوزارة منذ عام 1984، وتستخدمه للقبض 
بضرب  ويهددون  باإلرهاب  تتهمهم  من  على 
مصالحها أو مواطنيها ومؤسساتها خارج البالد.

وبوضع كل من الربيش و”أجناد مصر” ضمن 
من  الدولى يصبح  لإلرهاب  الخاص  التصنيف 
المحظور على أى شخص أمريكى أو متواجد فى 
الواليات المتحدة أن يتصل بأى منهما، وتوضع 
لهما  العائدة  واألمالك  المالية  تعامالتهما  جميع 
نطاق  أو ضمن  المتحدة  الواليات  داخل  سواء 

صالحياتها، تحت الحظر

سجن  40 إسالميا يف مصر إلدانتهم بإحراق 
كنائس ومراكز شرطة يف أسيوط

حكم على عشرات  القاهرة:  كلودين كرمة/    
اإلسالميين المصريين، المتهمين بإضرام النار في 
كنائس ومراكز شرطة بعد اإلطاحة بالرئيس السابق 

محمد مرسي، بالسجن ألكثر من 15 عاما.
وقال االدعاء إن 40 رجال كانوا ضالعين في هجمات 

اجتاحت مدينة أسيوط الجنوبية العام الماضي.
وبرأت المحكمة 61 شخصا آخر كانوا بين المتهمين.

وكانت السلطات المصرية قد سجنت أكثر من 16000 
شخص منذ أغسطس/آب الماضي.

1400 شخص آخر في حملة  كما قتل على األقل 
مالحقة واسعة النطاق على مناوئي الحكومة.

وشهدت أرجاء البالد اضطرابات في أعقاب إطاحة 

الجيش بمرسي في 2013.
وفي أسيوط، أحرق عدد من مراكز الشرطة، مع 

خمس كنائس، وعدد آخر من المحال التجارية.
الجنائية في سياق حكمها بسجن  المحكمة  وقضت 
متهَمين 15 عاما، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس 
المتهمين اآلخرين  بينما حكم على  لألنباء،  برس 

بأحكام تتراوح بين عام واحد و10 أعوام.
وحكم على عشرات من مؤيدي مرسي باإلعدام في 

محاكمات جماعية خالل العام الماضي.
اإلخوان  قادة جماعة  أن مرسي وعددا من  كما 
المسلمين التي حظرت أنشطتها إما يحاكمون، وقد 
يواجهون أحكاما باإلعدام، وإما يقضون عقوبة السجن.

بدعم من  الكردية  البيشمركة  تمكنت قوات   
طيران التحالف الدولى، من استعادة 8 قرى من 
قبضة تنظيم الدولة اإلسالمية “داعش” غرب 
نينوى، وذلك ضمن عملية واسعة للسيطرة على 

منطقة جبل سنجار بالعراق.
األمريكى، عن مسؤول  “راديو سوا”  ونقل 
الكردستانى سعيد  الديمقراطى  الحزب  إعالم 
ماموزينى اليوم الخميس، إن أكثر من 86 مسلًحا 
فى صفوف “داعش” لقوا حتفهم خالل المعارك 
التى أدت إلى استعادة السيطرة على القرى الـ8 

التابعة لناحيتى “زمار وربيعة”.
وأضاف أن قيادات تنظيم “داعش” اإلرهابى 
قامت بإعدام 20 من عناصره الذين هربوا من 

ساحة القتال.
الموصل  امتالء مستشفيات مدينة  إلى  وأشار 
بجرحى “داعش”، فضاًل عن عشرات القتلى 
التى تسلم قسم الطب الشرعى فى المدينة جثثهم.

 شنت اسرائيل هجوما على 
الفلسطينى،  القرار  مشروع 
رسميا  األردن  قدمه  الذى 
إلى مجلس األمن فجر أمس، 
ويدعو إلى السالم بين إسرائيل 
والفلسطينيين خالل عام واحد 
وإنهاء االحتالل اإلسرائيلى 
بنهاية  الفلسطينية  لألراضى 

 .2017
إن  دبلوماسيون  قال  وبينما 
المفاوضات بشأن المشروع قد 

تستغرق أياما أو أسابيع، اعتبر يوفال شتاينتس 
وزير الشئون االستراتيجية اإلسرائيلى، إن 
توجه الفلسطينيين إلى مجلس األمن “يُعتبر 
عملياً بمثابة إعالن حرب”. ونقلت اإلذاعة 
إنه “ينبغى على  القول  اإلسرائيلية عنه 
إسرائيل مقابلة هذا اإلجراء بالتوقف عن 
تحويل المستحقات الجمركية إلى السلطة 
الفلسطينية والنظر فى احتمال حّل السلطة 
إذا ما واصلت تحركها ضد إسرائيل فى 
الدولية”، وحذر شتاينتس من أن  الساحة 
“إقامة دولة فلسطينية فى الظروف الراهنة 
تعنى الحرب واإلرهاب وسيطرة حماس 

وداعش على مناطق الضفة الغربية”.
الخارجية  وزير  جانبه، وصف  ومن 
اإلسرائيلى أفيجدور ليبرمان مشروع القرار 
بالخدعة، وأنه “خطوة عدوانية أخرى من 
جانب السلطة الفلسطينية ، ونقلت اإلذاعة 
اإلسرائيلية عن ليبرمان القول إن “الرئيس 
قيادة  يواصل  الفلسطينى محمود عباس 
إجراءات ال تستهدف إال مشاكسة إسرائيل 
دون أن تعود على الفلسطينيين أنفسهم بأى 
فائدة بل بالعكس، ألنها ستؤدى إلى تصعيد 
النزاع وتشديد األوضاع ميدانيا”، وأكد 
أن “أى تغيير على األرض لن يطرأ إال 

بموافقة إسرائيل.

البيشمركة تستعيد 
السيطرة على 8 قرى من 

قبضة »داعش« 

إسرائيل تعترب مشروع القرار الفلسطينى فى 
جملس األمن »خدعة«

قريبا يف كندا
أحدث اصدارات 

الكاتب الصحفي األستاذ 
فريد زمكحل

احرص على حجز 
نسختك من اآلن

سعر النسخة 15 دوالر
لالستعالم: 

514: 961-0777  /  
450-972-1414

فريد فؤاد زمكحل

قصـائد 
     وأشـعار

 بكاٌء ُيغـنَّي

Email: elressala@bellnet.ca

تدمري 20 نفقا جديدا على الشريط احلدودى مع غزة
حرس  عناصر  تمكنت   
مع عناصر  بالتعاون  الحدود 
اكتشاف  من  الهندسية  الهيئة 
على  جديدا  نفقا   ٢٠ وتدمير 
قطاع  مع  الحدودى  الشريط 
غزة، وضبط ٣ سيارات مالكى 
محملين بألفى قاروصة سجائر 

مسرطنة برفح.
كما تم ضبط عربة عثر بداخلها 
على ١٢٤ كجم لنبات  البانجو 
التفتيش  نقاط  بإحدى  المخدر 

أثناء  الشهيد احمد حمدى، وتدمير ٦ عربات  بنفق 
الرمال  بمنطقة بحر  التهريب  قيامهم ببعض أعمال 
األعظم، وضبط ٨ أفراد يستقالن ٥ عربات محمل 
بسيوة،  قاروصة سجائر مسرطنة   عليها ٨٥٠٠ 

الهجرة غير  أثناء محاولتهم  وضبط ٣٩٨ متسلال 
الليبية، وضبط  المصرية  الحدود  عبر  الشرعية 
بمليونى ونصف  محملتين  رباعى  دفع  سيارتين 
المخدر و١٢٢ كجم  التامول  لعقار  المليون قرص 

لجوهرالحشيش المخدر بالسلوم.



بقلم:  علي عبيد

aliobaid4000@yahoo.com

Montréal 19 décembre  20145

Tel. 450.972.1414 
514.961.0777 

email: elressala@bellnet.ca

أحداث وآراء

بقلم: فرج ميخائيل

إلعالناتكم يف  الرســالة

Fayez Altounji
Traducteur agréé
(depuis / since 1986)

ترجمة رخصة قيادة السيارة
 بخمسة عشر دوالراً
880 Décarie # 7 

St-Laurent, Qc. H4L 3L9
(métro Côte-Vertu)

Tél.: (514) 747-4905

احلصان الثاني ال يعرفه أحد قيـل وقـال 
 حين تكرم دولة اإلمارات العربية 
في  األوائل  من  رائدا   43 المحدة 
منحهم  ويتم  المجاالت،  مختلف 
أسماؤهم  وتُخلَّد  ميداليات خاصة، 
فإن  اإلمارات،  أبناء  ذاكرة  في 
والرموز  الدالالت  من  يحمل  هذا 
الشئ الكثير، أهمه أن التكريم يأتي 
متوائما مع فكر قيادة دولة اإلمارات 
في  منهجا  الريادة  من  تتخذ  التي 
كل  في  للتميز  ووسيلة  العمل، 

المجاالت. 
اإلمارات  دولة  قيام  يتأمل  من 
من  ينطلق  يجده  المحدة  العربية 
على  واإلصرار  الريادة  فكرة 
النجاح، وهذا ما عبر عنه صاحب 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
أمامه  اإلنسان  إن  قال  مكتوم حين 
أو  تابعا  يكون  أن  إما  خياران؛ 
مبادرا، ونحن نرغب في أن نكون 
لذلك فإن فكرة  مبادرين ومتقدمين. 
من  تخرج  البدايات  إلى  العودة 
الذاكرة بشخوصها  استدعاء  سياق 
من الجيل السابق، لتدخل في سياق 
المقبلة  الجيل واألجيال  تحفيز هذا 
االبتكار  العمل، وحثهم على  على 
التكريم  بقطار  يلحقوا  والتميز، كي 
عجلة  ألن  المقبلة،  السنوات  في 
االبتكار ال تقف عند محطة معينة، 
المبتكرين  بعينه، وألن  وال عصر 
هم الرصيد الذي تعتمد عليه الدول 
تم  ما  على  لالطمئنان  والشعوب 
والحاضر،  الماضي  إنجازه خالل 
واالنطالق نحو المستقبل بثقة وقوة.
بن  محمد  معالي  أكده  ما  وهذا 
شؤون  وزير  القرقاوي،  عبدهللا 
إن  قال  حين  الوزراء،  مجلس 
الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات 
تتمثل  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
األوائل؛  من  صنفين  تكريم  في 
أول  كانوا  الذين  السابقون  األوائل 
المواطنين في مجاالتهم، كأول معلم 
وأول طبيب وأول سفير وغيرهم، 
برزوا  الذين  المنجزون  واألوائل 
جديدا  شيئا  وابتكروا  وأبدعوا 
مختلف  في  لمجتمعهم  ومختلفا 
توجيهات  أن  مؤكدا  المجاالت، 
عادة  التكريم  يكون  أن  سموه هي 
أهل  ترسخ حب  سنوية،  إماراتية 
األول، وشغفهم  للمركز  اإلمارات 
لم  جديدة  مجاالت  باقتحام  الدائم 

يسبقهم إليها أحد.
المركز  فكرة حب  أين جاءت  من 
األول، ولماذا يركز صاحب السمو 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
اإلجابة  دائما؟  األول  المركز  على 
حيث  “رؤيتي”  سموه  كتاب  في 
يقول: “من يعرف اسم ثاني شخص 
هبط على سطح القمر، أو تسلق قمة 
الثاني ال يعرفه  إيفرست؟ الحصان 
أحد، لذا ال بد أن نكون في المقدمة، 
ثم نريد أن نحقق المهمة األصعب، 
في  تكن  لم  إن  المقدمة.  في  ونظل 
الطليعة فأنت في الخلف. إن لم تكن 
في المقدمة فأنت تتنازل عن مكانك 
أقل  كان  آخر ربما  منافس  لصالح 

منك مقدرة واستعدادا وإبداعا”.
عليها  تقوم  التي  القاعدة  هي  هذه 
حتالل  ا ى  عل لحرص  ا ة  سف ل ف
دولة  قيادة  لدى  األولى  المراكز 
فلسفة  ل ا هذه  ولوال  اإلمارات، 
لتحتل  اإلمرات  دولة  تقدمت  لما 
المراكز األولى في مجاالت كثيرة، 

الكبرى في  الجوائز  وتحصل على 
بتنظيم  وتفوز  عديدة،  منافسات 
الدولية من  المعارض والمؤتمرات 
المنافسة،  العظمى  الدول  كل  بين 
في  الدول  قوائم  وتأتي على رأس 
التي  واالستفتاءات  اإلحصاءات 
تجريها جهات محايدة ال مجال فيها 
بفضل  كله  هذا  للمجامالت. حدث 
القيادة الحكيمة التي هيأها هللا لدولة 
هذا  الكريم؛  وشعبها  اإلمارات 
الشعب الذي تالقت إرادته مع إرادة 
قيادته، فمضى يحقق األرقام األولى 
توالت  التي  اإلنجازات  في سجل 

على هذه األرض.
اإلمارات  دولة  قيادة  تكرم  وعندما 
أسماءهم  كتبوا  الذين  األوائل  اليوم 
في سجل الخالدين من أبناء الوطن، 
الفضل ألهله، وتسجل  فهي تعرف 
بادرة قليٌل هم من سبقوها إليها، لكن 
ويعرفون  قيمتها،  يدركون  الجميع 
لها  تصدت  التي  المهمة  صعوبة 
مجلس  شؤون  وزارة  مشكورة 
التدوين  نقص  ظل  في  الوزراء، 
الذي صاحب مرحلة البدايات، وفي 
لكننا  األوائل،  بعض  رحيل  ظل 
على  الوزارة  من حرص  واثقون 
تحري الدقة، واتباعها كل الوسائل 
من  األولى  ئمة  ا ق ل ا تكون  كي 
ومحققة  شاملة  األوائل  المكرمين 
السمو  أطلق صاحب  الذي  للهدف 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من 

أجله هذه المبادرة.
نتحدث عن  ونحن  النظر  يلفت  ما 
الكبير  اإلقبال  هو  األوائل،  تكريم 
لهذه  الترشيح  الشعب على  قبل  من 
على  دل  إن  إقبال  وهو  القائمة، 
الجميع  إدراك  يدل على  فإنما  شئ 
وحرصهم  المبادرة،  هذه  لقيمة 
إلى  فيها، وتحويلها  المشاركة  على 
الجميع،  فيها  يساهم  مبادرة شعبية 
السمو  لها صاحب  أراد  كما  تماما 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
عندما أطلقها، وطلب من الجمهور 
ل  ئ وسا ى  عل سموه  عي  ب ا ت وم
ترشيح  إلى  االجتماعي  التواصل 
في  األوائل  اسما من   43 واقتراح 

مختلف المجاالت لتكريمهم.
بقي أن نقول إن التكريم إذا اقتصر 
ة  شخصي  43 على  لمرة  ا هذه 
برقم  المكرمين  فقط، الرتباط عدد 
عدم  يعني  ال  هذا  فإن  المناسبة، 
كما  الجميع،  تكريم  في  الرغبة 
دولة  في  األوائل  يعني شح  أنه ال 
من  حظه  ينل  لم  فمن  اإلمارات، 
التكريم هذا العام سيناله في األعوام 
تماما مثلما  تعالى،  بإذن هللا  المقبلة 
ودافعا  حافزا  التكريم  هذا  سيكون 
لإلبداع والتميز في مجاالت جديدة 
العام،  هذا  تكريم  يشملها  لم  ربما 
وهي مجاالت نحن واثقون أن أبناء 
اإلمارات قادرون على تحقيق أرقام 
قادته  يكرم  فيها، ألن وطنا  جديدة 
أبناء  فيه  يكون  بأن  جدير  أبناءه 
ويسعون  التكريم،  هذا  يستحقون 
ويتبارون  قيمته،  ويعرفون  إليه، 
دولة  عليه، وستبقى  الحصول  في 
األولى  المتحدة  العربية  اإلمارات 
شعبها  وسيبقى  الدول،  بين  دائما 
بإذن هللا  دائما  األول  الحصان  هو 

تعالى. 

كل عام والوطن بخير. 

روسيا ترحب بعودة العالقات بني أمريكا 
وكوبا والنواب األمريكى ينتقد بشدة 

الربملان األوروبي يتبنى قرارا يؤيد قيام دولة 
فلسطني من حيث املبدأ

  قال عمرو موسى، األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ورئيس لجنة 
تراجع فرص  فى  تسببت  التى  المشاكل  إن   :2014 الخمسين إلعداد دستور 
التنمية بالدول العربية، سببها تراكم نتائج سوء إدارة الحكم، والتى أدت إلى 

قيام ثورتى 25 يناير، و30 يونيو.
لعربية،                                  ا لمنظمة  ا لمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة  خالل  موسى،  أشار 
يوم األربعاء، إلى أن حسن إدارة الحكم تكمن فى إحداث أى تقدم اقتصادى 
الوضع  لتحقيق  العمل  عليها  الحكومات  أن  الطبقات، موضحاً  كل  به  تشعر 

االقتصادى األفضل للمواطن.
عليها  العربية  الجامعة  أن  العربية  الدول  لجامعة  السابق  العام  األمين  وأكد 
الدستور  بجانب  وأنه  المخاطر،  تلك  لمواجهة  لوضع رؤية محددة  االجتماع 
المصرى، فهناك بند خاص بـ”الالمركزية” والذى ينص فيه على أن تكون 
اإلدارة المحلية باالنتخاب وليس بالتعيين، قائاًل: “هناك 54 ألف مقعد انتخاب 
بالمحافظات، ربعه للمرأة، وربعه للشباب تحت 35 عاًما، ونصفه للفالحين، 
والعمال والموظفين، الفتاً إلى أن مصر تسير على طريق إعادة البناء مع قرب 
انتهاء خارطة الطريق، مؤكداً أن الشرق األوسط بحاجة لنظام عربى جديد يشكل 

د للوصول لمصلحة مشتركة تجاه المستقبل الخاص بها. تصوره بشكٍل موحَّ

 أعرب نائب وزير الخارجية 
الروسى سيرجى ريابكوف، 
فى رد فعل سريع وفورى، 
عن ترحيب موسكو بتحرك 
لتطبيع  المتحدة  الواليات 

عالقاتها مع كوبا.
إن روسيا  ريابكوف  وقال 
ترى فى ذلك التطبيع خطوة 
فى االتجاه الصحيح، وال تعتقد 
أن فرض األمريكيين عقوبات 
أساس  له  الجانب  أحادية 
شرعى وأسس قانونية على 

اإلطالق، مشيًرا إلى أن موسكو سوف 
تتابع العملية عن كثب فى المستقبل.

لألمم  العام  األمين  أعلن  جانبه  من 
المتحدة بان كى مون أن عزم الواليات 
المتحدة إعادة عالقاتها الدبلوماسية مع 
كوبا، بعد قطيعة دامت أكثر من 50 
عاما، أمر إيجابى جدا. وقال لقد حان 
الوقت أن تطبع كوبا والواليات المتحدة 

العالقات الثنائية بينهما.
وكان الرئيس األمريكى باراك أوباما 
أعلن عن قرار الواليات المتحدة تطبيع 
العالقات مع كوبا. واعترف أوباما فى 
التى  العزل  بأن سياسة  متلفزة  كلمة 
مارستها واشنطن تجاه كوبا أخفقت فى 
تحقيق أهدافها، معلنا أن بالده ستنهى هذه 
السياسة، التى عفا عنها الزمن، لتفتح 
صفحة جديدة فى العالقات بين البلدين.

وأعلن البيت األبيض أن الواليات المتحدة 
تخطط للمبادرة ببدء اتصاالت مع كوبا 
على مستوى رفيع، وبناء عالقات معها فى 
مجاالت عدة منها مكافحة فيروس إيبوال 
والهجرة ومحاربة تهريب المخدرات.
النواب  من جانبه وجه رئيس مجلس 
الذعا  انتقادا  بينر  جون  األمريكى 
للرئيس باراك أوباما بعد إعالنه تطبيع 
العالقات مع كوبا، واصفا هذا التحول 
فى السياسة بأنه تنازل آخر فى سلسلة 

طويلة من التنازالت الطائشة.
وقال بينر فى بيان إن العالقات مع نظام 
الرئيس الكوبى رؤول كاسترو ال يجب 
تغييرها، ناهيك عن تطبيعها.. قبل أن 

يتمتع شعب كوبا بالحرية، وليس قبل 
ذلك ولو بثانية واحدة.

الكوبى رؤول  الرئيس  أكد  من جانبه 
كاسترو إعادة عالقات بالده مع الواليات 
المتحدة. وفى كلمة متلفزة رحب كاسترو 
بهذا الحدث لكنه أشار إلى أن ذلك ال 
يعنى حل المشكلة الرئيسية، إذ يجب 
إنهاء الحصار االقتصادى الذى يجلب 

لبلدينا خسائر هائلة.
ودعا الرئيس الكوبى نظيره األمريكى 
أنه  إلى  الحصار، مشيرا  إلى تخفيف 
على الرغم من أن اإلجراءات الخاصة 
بالحصار تخص التشريع األمريكي، فإن 
بإمكان رئيس الواليات المتحدة بصفته 
ممثال للسلطة التنفيذية أن يغير تطبيقها.
الحكومتان  تتخذ  أن  واقترح كاسترو 
الكوبية واألمريكية خطوات من شأنها 
البلدين وتطبيع  بين  األجواء  تحسين 
القانون  أساس  بينهما على  العالقات 

الدولى وميثاق األمم المتحدة.
هافانا  بين  الثنائية  العالقات  وكانت 
1961 على  انقطعت عام  وواشنطن 
الكوبية  الثورية  السلطات  قيام  خلفية 
بتأميم مزارع قصب السكر ومصادرة 
الممتلكات األمريكية فى الجزيرة، بما 
فيها مصانع النفط. وشهدت العالقات 
الكوبية األمريكية انفراجا نسبيا بعد انهيار 
االتحاد السوفييتى، أكبر شريك سياسى 
واقتصادى لهافانا، أواخر عام 1991، 
دون أن يؤدى ذلك إلى تطبيع العالقات 
االقتصادى  الحصار  أو رفع  الثنائية 

والتجارى األمريكى عن كوبا.

الجنديان  توجه     
السابقان  البريطانيان 
ريد وجيمس  جيمي 
هيوز إلى سوريا، ولكن 
ليس للقتال إلى جانب 
تنظيم الدولة “داعش”، 
للقتال ضدها،  وإنما 
فيديو  وسجال شريط 
“وداعياً” ألسرتيهما 

في حال مقتلهما.
وأثناء وجودهما على جبهة القتال، تعهد ريد 
وهيوز، اللذان انضما إلى المقاتلين األكراد، 
بأن يقتل أحدهما اآلخر قبل أن يقعا في أسر 
تنظيم الدولة. وأوضحا أنهما لم يرغبا في أن 
يعرض رأسيهما المقطوعين على “اليوتيوب” 
والقنوات التلفزيونية، غير أنهما تمكنا من 
العودة إلى بريطانيا، دون أن يصابا بأذى، 
وخالل المقابلة، نفى كل منهما أنهما “جنود 
مرتزقة”، مشيرين إلى أنهما باعا ممتلكاتهما 
من أجل تمويل رحلتهما للقتال ضد داعش 
الديون  والعودة، ووجدا عند عودتهما أن 

والفواتير “تغرقهما”.
وأكد ريد )24 عاماً( وهيوز )26 عاماً( أنهما 
لم يتسلما، وال فلساً واحداً نظير القتال ضد 
داعش، لكنهما أكدا أنهما تلقيا معاملة جيدة 

من بعض عناصر القوات الكردية.
وشدد الجنديان السابقان على أن قرارهما 
العراق وسوريا  لقتال داعش في  بالتوجه 
جاء نظراً ألنهما “ال يتهاونان مع اإلرهاب”.

وقال ريد إن دافعه الرئيسي لقتال داعش كان 
“قطع رأس المتطوع البريطاني آلن هيننغ”، 
مشيراً إلى أنه كان بمثابة القشة التي قصمت 
ظهر البعير، وبالتالي قرر القتال ضد داعش.

وأوضح الرجالن أنهما توجها أواًل إلى إربيل 
شمالي العراق، ومن ثم نقلتهما القيادة الكردية 

إلى الخطوط األمامية في سوريا.

وتطرقا، خالل المقابلة، إلى عائق اللغة وإلى 
الوقوع في شرك قد يودي  مخاوفهما من 
بحياتهما، مشيرين إلى أنهما لم يكونا األجنبيين 
الوحيدين اللذين يقاتالن في صفوف األكراد.

وقاال إنهما، بعد أن وصال إلى مناطق القتال 
في سوريا ورحب بهما القادة األكراد وقدموا 
لهما الشاي والزي العسكري، اكتشفا وجود 3 

أجانب آخرين يقاتلون ضد داعش.
وأشارا إلى أنهما بقيا في مناطق القتال مدة 
3 أسابيع، وتضمنت مهامهما القتالية القيام 
اليوم األخير  إلى  ليلية. وتطرقا  بدوريات 
لهما بجبهة القتال، عندما اندلع اشتباك على 
حين غرة، وراح الرصاص يتطاير في كل 
األرجاء، وأوضحا أنهما اضطرا في نهاية 
المطاف إلى الهرب عبر قرية كانت مزروعة 
باأللغام، قبل أن يعودا إلى قاعدتهما بسالم.
األسبوع  إلى بالدهما  البريطانيين  وعاد 
الماضي، وخضعا للتحقيق على أيدي ضباط 
مكافحة اإلرهاب طوال 6 ساعات، قبل أن 

يفرج عنهما.
البريطانية تحقق مع  السلطات  إلى  يشار 
العائدين من مناطق القتال في سوريا والعراق، 
ثبوت اإلدانة  العقوبة في حال  وقد تصل 
إلى السجن، كما أن الذاهبين إلى القتال في 
المتشددين مثل داعش  المسلحين  صفوف 
إمكانية تجريدهم من  والنصرة يواجهون 

الجنسية البريطانية.

تهانى اجلباىل: رسائل السيسى تؤكد أن 
مصر ستنهض وستتقدم رغم كل التحديات 

  أكدت المستشارة 
تهاني الجبالى، نائب 
المحكمة  رئيس 
الدستورية السابق، 
التى  الرسائل  أن 
وجهها الرئيس عبد 
الفتاح السيسى، خالل 
افتتاح ميناء الغردقة 
البحرى الجديد، أول 
أمس األربعاء، تؤكد 
أن مصر ستنهض 
رغم  دم،  ق ت وست
كل ما تواجهه من 
تحديات، الفتة إلى 
أن كلمات الرئيس 

صنعت معانى يمكن اإلنسان أن يحفظها 
باعتبارها ميثاق شرف بين قائد وشعبه.

وقالت المستشارة الجبالى إن ثقة الرئيس 
السيسى هى بمثابة ثقة القيادة فى نفسها 
وشعبها، الفتة إلى أن رسائل الرئيس أكدت 
أيضا أن الماضى لن يعود والمستقبل 

دائما مرهون بحركة التاريخ لألمام.
وأشارت الجبالى إلى أن لقاء الرئيس 
السيسى كان مفعم باألمل والمعانى، كما 

أنه كان حريصا بشأن شفافية المعلومة 
وذلك خالل مناقشته تفاصيل هذا المشروع 

وميزانيته وتكلفته أمام شعبه.
وردا على سؤال بشأن دعوة الرئيس 
السيسى بعدم تدخل أى شخص بينه وبين 
شعبه، قالت المستشارة تهانى إنه يوجد 
بالفعل محاوالت جاهدة لزعزعة الثقة 
بين الشعب المصرى وقيادته ومحاوالت 
ممنهجة أيضا من أجل تفكيك بنية الشعب 

المصرى.

 “مبارك براءة” لذلك المحاكمات 
الثورية هي الحل .. ولكن هذا يعني 
، والعيش  الدستور  القانون و  الغاء 

في الالدولة .
“مبارك براءة “ ومن قتل الثوار؟ .. 
ليس كل من قتل فى الثورة ثورجى 
، فأغلب من قتلوا يوم 28 يناير أمام 
أثناء محاولتهم  السجون  و  األقسام 

ألقتحامها اما مجرمين اوبلطجية .
“ مبارك براءة” وأين كانت اجهزة 
الدوله مما يدبر لها من مؤامرات ،واين 
حرس الحدود والنقط العسكرية على 
الطريق من سيناء الى وادي النطرون 
لتنفيذ  اجنبية  عندما تسللت عناصر 
المسئول عن  خطط تخريبية، ومن 
حماية المواطنين اثناء الثورة وتأمين 
االقسام ..ولكن جميعنا يعلم انه مخطط 

نفذه األخوان مع حماس. 
“ مبارك براءة” والفساد الذي توغل 
في جميع أجهزة الدولة..مبارك برئ 
من فساد ضمير المواطن، بتنا شعب 
او حتي  يتعلم  او  يعمل  ان  اليريد 
بلدك من  ،دافع عن  القانون  يحترم 
االرهاب والمتأسلمين قبل ان تتحدث 

عن فساد مبارك. 
التي  والجماهير  براءة”  مبارك   “
ظلمت وسرقت ونهبت حقوقها على 
مدار 30 عام وشعرت ببصيص من 
المحتكرين  القبض على  بعد  االمل 
النهاية كسرهم  البلد، وفي  لخيرات 
حكم البراءة مرة اخر ..اوراق األدانه 
بعض منها اختفي والبعض االخر اما 
حرق بماس كهربائى او تم فرمه او 
الملفات -وهذا غالباً  اخذ خلسة من 
فالقاضي حكم  ثم  ومن  يحدث-  ما 
بناء على االوارق المقدمة وله وكتب 
للجميع  ومطروحة  حكمه  حيثيات 
ومن لديه دليل ادانة يتقدم للنائب العام 
للطعن علي الحكم ، وثانياً التطالب 
بحق لك بعد مضي ثالثون عاما فقد 
سقط بالتقادم، كلنا ساهمنا بطريقة أو 
بأخرى فى بقاء نظام مبارك  ،وما 
نهنئ به انفسنا اننا اخيراً وجدنا قاضي 

قادر على ان يصدر حكماً دون ان 
يستشعر الحرج. 

“ مبارك براءة” جرائم مبارك عديده 
ومنها األغذيه المسرطنه والرشاوى 
االخالق  واالنهيار  المحسوبيات  و 
جانب  الى   ، والصحي  والتعليمي 
سوء البنية التحتية لمصر، وحوادث 
و”جبروت”  والبطالة  القطارات 
الداخلية .. السرطان نسبته عاليه في 
كل الدول واولهم امريكا وكثير من 
الشعوب تعاني من الفساد االخالقي 
والثقافي واالجتماعي، يجب آال ننسي 
واآلن  في عهده مستورين  كنا  اننا 
اصبحنا مطحونين ، شركات افلست 
والسياحة دمرت ، عهده لم يكن كله 
اسوداً ، البد ان نرحم شيخوخته فقد 
حارب من اجلنا ونحن داخل منازلنا 
في يوم ما ،ولم يكن خائن او عميل 
او متأمر او جاسوس ،و إعدام مبارك 

أو براءته لن يجعل البلد تتقدم 
يحاسب  براءة”ومتى  “مبارك 
المسئول اذا كنا نتسامح على طول 
الخط؟ ..الحكم السياسي على مبارك 
أصدره الشعب في ثورة 25 يناير، 
والتاريخ القادر على كشف الحقيقة 

مهما طال األمد.
وسامحوني ان كانت ذاكرتي خانتني 
، فهل على الساحة من راى آخر، 
لالجواء  اشعااًل  كفانا  جدااًل  كفانا 
فهي بطبيعتها ملتهبة ، ففي وسط هذ 
الزخم واالختالف قد يسقط الوطن 
انتبهوا للغد القادم فلنبنى مصر قويه 
قادره على حساب كل فاسد ، علينا 
العلم  اساسه  سليم  نظام  ننشئ  ان 
والكفاءه ، البد ان نكون على قدر 
المسئولية في اى اختيار يعرض علينا 
خاصة ونحن على مشارف انتخابات 
برلمانية ،ومن المفترض ان نكون 
تعلمنا المشاركة  بإيجابيه فى العمل 
الوطنى ، ففي قضية مبارك قد نكون 
اخطأءنا حين سهوناعن ايجاد قانون 
يحاكم الرئيس علي االهمال في عمله 

ولكن هذا ليس نهاية المطاف .

 أعلن الرئيس األمريكي باراك أوباما 
بدء تطبيع العالقات مع كوبا، وفتح سفارة 
أمريكية في العاصمة األمريكية هافانا.

وقال أوباما إن الواليات المتحدة ستفتح 
صفحة جديدة في العالقات مع كوبا، 
وتعمل على خلق فرص جديدة للعمل 
مع كوبا، وان هذه التغييرات هي األكثر 
أهمية في السنوات الخمسين الماضية.

ووجه أوباما الشكر إلى البابا فرانسيس 
أعضاء  وبعض  الكندية  والحكومة 
الكونجرس لما قدموه من مساعدة في 

هذا الشأن.
وقال أوباما “أتطلع لنقاش رفع العقوبات 
فتنشيط  الكونجرس،  مع  االقتصادية 
والكوبيين  لألمريكيين  مفيد  التجارة 

على حد سواء”.
وأكد أن “سياسة العزل لم تنجح، “ وأن 
الوقت قد حان لتغيير أسلوب التعامل.

وتأتي هذه التطويرات في إطار اتفاقية 
أالن  األمريكي  عن  بموجبها  أفرج 
غروس، وعن ثالثة كوبيين مسجونين 

في فلوريدا بتهمة التجسس.
العمر  من  البالغ  وقد قضى غروس 

السجون  في  أعوام  عاما خمسة   65
بسبب  بالتخريب  اتهامه  بعد  الكوبية 
جلب خدمات االنترنت الى كوبا، وقد 

أفرج عنه العتبارات صحية.
كاسترو  الكوبي  الرئيس  أعلن  كما 
وصول الكوبيين الثالثة المفرج عنهم 

وفقا لالتفاقية.
عالقات  المتحدة  الواليات  وستقيم 
دبلوماسية كاملة مع كوبا، لكن المواطنين 
بالتسهيالت  أكثر  الكوبيين سيهتمون 

االقتصادية الموعودة.
وسيساهم رفع الحد األقصى للحواالت 
دوالر   2000 الى   500 من  المالية 
معيشة  مستوى  رفع  في  أمريكي 
يتلقون  الذين  الكوبيين  المواطنين 
مساعدات من اقرباء لهم في الواليات 

المتحدة.
لشركات  السماح  سيساهم  كذلك 
في  كوبا  داخل  بالعمل  االتصاالت 

تحسين خدمات االنترنت.
وتعرضت اإلدارة األمريكية النتقادات 
هذه  اعتبروا  كوبيين  معارضين  من 
االجراءات “تصب في صالح كاسترو”.

ملك األردن: خطر داعش بعيد 
عن حدودنا ومع ذلك نسعى 

أوباما يعلن بدء »فصل جديد« يف 
العالقات مع كوبا

تعهدا بقتل بعضهما.. 
بريطانيان ضد داعش 

 تبنى البرلمان األوروبي يوم األربعاء 
قرارا يؤيد قيام دولة فلسطينية من حيث 
يمثل حال وسطا ال  إجراء  في  المبدأ 
الوطنية  البرلمانات  يحذو حذو بعض 
األوروبية التي ساندت االعتراف بالدولة 

الفلسطينية على الفور. 
وتوصلت األحزاب الرئيسية إلى اتفاق 
البرلمان  أن  ينص على  اقتراح  على 
بدولة  االعتراف  “يؤيد  األوروبي 
فلسطينية وحل الدولتين من حيث المبدأ 
ويعتقد أن ذلك يجب أن يكون مصاحبا 
لتطور محادثات السالم التي يجب دفعها 
قدما.” تم تبني االقتراح بموافقة 498 

صوتا مقابل 88. 
البرلمان األوروبي  وكان أعضاء في 
ينتمون للحزب الديمقراطي االشتراكي 
واليسار وحزب الخضر تقدموا باقتراحات 
بإجراء تصويت رمزي يوم األربعاء 
يطالب الدول أعضاء االتحاد وعددها 28 
دولة باالعتراف بفلسطين دون شروط.
وجاء هذا التحرك بعد قرار السويد في 
أكتوبر/ تشرين األول االعتراف بدولة 
فلسطين ثم تصويت برلمانات بريطانيا 
وفرنسا وأيرلندا على قرارات غير ملزمة 
للحكومات تدعوها إلى االعتراف بها في 
خطوة أظهرت تزايد نفاد صبر أوروبا 

إزاء تعثر عملية السالم.
لمحادثات  جولة  أحدث  انهيار  ومنذ 
المتحدة  الواليات  التي رعتها  السالم 
في ابريل نيسان مضت اسرائيل قدما 

في بناء المستوطنات في أراض يريد 
الفلسطينيون اقامة دولتهم المستقبل عليها.
لكن حزب الشعب األوروبي المنتمي 
في  كتلة  أكبر  -وهو  الوسط  ليمين 
البرلمان األوروبي- وتحالف الليبراليين 
والديمقراطيين من أجل أوروبا -وهو 
رابع أكبر تجمع في البرلمان األوروبي- 
قاال إن االعتراف يجب أن يكون جزءا 
من اتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل يتم 

التوصل إليه من خالل المفاوضات.
وقال إلمار بروك وهو أحد المحافظين 
االلمان ويرأس لجنة الشؤون الخارجية 
التصويت  بالبرلمان االوروبي “بهذا 
بوضوح  االوروبي  البرلمان  رفض 
عن  منفصال  مشروط  غير  اعترافا 

مفاوضات السالم.”
تأييد عريض  يوجد  انه  اليسار  وأكد 
القامة دولة كما تبين في برلمانات الدول 
االعضاء. وقال ريتشارد هويت عضو 
البرلمان االوروبي عن حزب العمال 
“االعتراف  بريطانيا  في  المعارض 
االوروبي بدولة فلسطينية ليس بديال عن 
حل الدولتين أو محادثات السالم وانما 
يعطي قوة دافعة ضرورية لكليهما.” 

ولم يرد رد فعل فوري من الحكومتين 
الفلسطينية أو االسرائيلية على التصويت. 
وكانت اسرائيل قد عبرت في وقت سابق 
عن استيائها ازاء قرار محكمة لالتحاد 
االوروبي استنادا الى شكوى اجرائية لرفع 
حماس من قائمة المنظمات االرهابية.

العاهل  أكد   
الملك  األردنى 
عبدهللا الثانى، أول 
األربعاء،  أمس 
خطر  أن  على 
)داعش(  تنظيم 
بعيد عن الحدود 
ومع  األردنية، 
ذلك يسعى األردن 
مع  وبالتعاون 

فى  العشائر  لدعم  األطراف  مختلف 
العراق وسوريا، لمواجهته والدفاع عن 

أراضيهم ضد هذه التنظيمات.
جاء ذلك خالل لقاء العاهل األردنى، عددا 
من شيوخ ووجهاء )البادية الجنوبية( 
الدائم  تواصله  إطار  فى  يأتى  والذى 
معهم وحرصه على االستماع لهم فى 
كل ما من شأنه خدمتهم وخدمة األردن، 
األردنية  األنباء  وكالة  أفادت  حسبما 

الرسمية )بترا( .

وفيما يتعلق بالوضع السياسى فى المنطقة 
وجهود مكافحة اإلرهاب والوضع على 
الجبهة الشمالية من الحدود مع العراق 
وسوريا ، قال الملك عبدهللا الثانى “إن 
لمواجهة هذه  أمنية  استراتيجية  هناك 
القوات  لدى  برامج  التحديات ضمن 
المسلحة األردنية واألجهزة األمنية”، 
الفتا إلى أن تنظيم داعش اإلرهابى هو 
خطر يتجاوز سوريا والعراق ويستهدف 

جميع الدول. 

احلوثيون يعززون قبضتهم على 
العاصمة اليمنية 

العاصمة  على  قبضتهم  الحوثيون   عزز 
من  بعد سيطرتهم على عدد  اليمنية صنعاء 

المبانى الحكومية فى المدينة، أمس األربعاء.
النفط  شركة  مقر  على  الحوثيون  وسيطر 
العاملين  ومنعوا  “سافر”،  الوطنية  والغاز 
الشركة  من  الدخول حسب مصادر  من  فيها 
الحكومية، وعينوا مديًرا جديًدا للشركة، التى 
النفط  مجال  فى  اليمنية  الشركات  أكبر  تعد 

والغاز.
كما تمكنوا من االستيالء على مقر التليفزيون 
حسب  الفساد،  مكافحة  بداعى  واإلذاعة 

مصادر فى المؤسستين.
الحوثيين  من  مسلحة  مجموعة  أن  يذكر 
اقتحمت، أمس الثالثاء، مقر صحيفة “الثورة” 
الرسمية، مطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارتها، 

بداعى الفساد.

موسى: سوء إدارة احلكم أدى لقيام 
الثورات.. ومصر على الطريق الصحيح

شرطة لندن توقف مراهقة 15 عاما 
باملطار قبل حلاقها بداعش 

صحيفة  ذكرت   
"ستاندارد اند ايفننج" 
البريطانية، أول أمس 
األربعاء، أن  الشرطة 
أوقفت طائرة على متنها 
مراهقة من لندن، 15 
إقالعها  قبل  عاما، 
حيث  السطنبول، 
السفر  تحاول   كانت 
إلى سوريا لالنضمام 
إلى الجهاديين هناك. 

من  الفتاة،  أن  الصحيفة  وأوضحت 
لندن،  بشرق  هاملتس  تاور  منطقة 
به  اشترت  المال  مبلغا  من  ادخرت 
والدها،  علم  دون  تذكرة ألسطنبول 
إال أن محققى شرطة "أسكوتالنديارد" 
السفر  إيقافها ومنعها من  فى   نجحوا 

لالنضمام للجهاديين فى سوريا. 
وكانت الطائرة، طبقا للصحيفة، على 
مدرج اإلقالع، إال أن الشرطة أمرت 
قائدها بالعودة،  حيث شوهدت وهى تهبط 

من الطائرة بصحبة رجال الشرطة. 
فتاة  أن  البريطانية  الصحيفة  وأكدت 
أخرى فى العمر نفسه نجحت فى مغادرة 

البالد قبل تدخل  الشرطة. 
وقال محققو الشرطة إن هناك زيادة 
يغادرون  الذين  المراهقين  عدد  فى 

البالد لالنضمام  للجهاديين. 
"أسكوتالنديارد"  شرطة  ورفضت 
إال  بالتفصيل،  الحادث  التعليق على 
أنها أكدت أن "قضية  الفتاة المفقودة" 

تم حلها بنجاح. 
وقال متحدث باسم الشرطة: "فى يوم 
تلقت  ديسمبر،  من  السادس  السبت 
 15 فتاة،  بالغا عن  فقدان  الشرطة 
تاور  منطقة  فى  منزلها  من  عاما، 
العثور  فى  الضباط  ونجح  هاملتس. 

عليها  وإعادتها سالمة إلى منزلها". 
آخر حلقة فى سلسلة  العملية  وتعتبر 
هروب البريطانيين وسفرهم إلى سوريا 
التنظيمات  إالى  لالنضمام  والعراق، 
الصراع  يواصل  حيث  اإلرهابية، 
أمنية  مشاكل  فى  التسبب  فى  هناك 

كبيرة  لبريطانيا.



  كلودين كرمة: القاهرة 
المشتركة  العليا  للجنة  العاشرة  الدورة  اختتمت 
المصرية - الكويتية، أعمالها بالكويت يوم الثالثاء، 
بالتوقيع على ١٢اتفاقية، بشأن تجنب االزدواج 
المعهدين  البلدين، والتعاون بين  الضريبى بين 
البلدين، والتربية والتعليم  الدبلوماسيين فى كال 
والتعليم العالى والبحث العلمى والرياضة واإلسكان 

والنقل البحرى والموانى.

وكان سامح شكرى وزير الخارجية، والشيخ صباح 
الخالد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
خارجية الكويت، ترأسا أعمال االجتماع الوزارى 
لهذه الدورة، بحضور وفدى البلدين من مختلف 
الوزارات المعنية، فى مقر وزارة الخارجية الكويتية.
وقال الشيخ صباح الخالد - فى مؤتمر صحفى 
مشترك للوزيرين عقب التوقيع على االتفاقيات - إنه 
التقى وشكري، أمير الكويت، واستمعا إلى تقييم 

األمير للقضايا اإلقليمية 
مع  الثنائية  والعالقات 
مصر، وسبل تعزيزها 

فى مختلف المجاالت.
تم  أنه  الخالد،  وأضاف 
أيضا استعراض االتفاقيات 
وأعمال اللجنة، خالل لقاء 
جمعه وشكري، مع رئيس 
الوزراء الكويتى الشيخ 
الذى  المبارك،  جابر 
طرح مالحظاته بشأن 
تعزيز العمل المشترك 

والنتائج االيجابية التى أثمرت عنها أعمال اللجنة.
من جانبه، قال وزير الخارجية سامح شكري، 
إنه التقى أمير دولة الكويت، واستمع إلى رؤيته 
الثاقبة، فيما يتعلق بتعزيز العالقات بين البلدين 
وأيضا التطورات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
الراهنة.  العربية  القضايا  المشترك وخاصة 
وأضاف شكري، أنه التقى أيضا برئيس الوزراء 
الكويتى »الذى عبر بعبارات الدعم لهذه العالقات 
والرغبة األكيدة على استمرار الكويت فى دعم 
الطريق  المصرية واستكمال خارطة  اإلرادة 
ودعم استكمال المؤسسات، مشيرا إلى المواقف 
التاريخية التى أكدت الروابط السابقة التى تجمع 

بين القيادتين والشعبين«.
وردا على سؤال حول القمة الخليجية األخيرة 
والمصالحة التى تمت خاللها واالزمة السورية 
قال  لها،  إذا كانت هناك حلول مقترحة  وما 
فى  الوئام  تحقيق  تابعت جهود  لقد  شكري: 
أن مصر  مؤكدا  الخليجية،  العالقات  نطاق 
دائما تعضد وتؤيد وتدعم أى عمل يؤدى إلى 
المشترك  للمصير  نظرا  التضامن  مزيد من 
وتفعيال لمواجهة التحديات التى نتعرض لها 
جميعا.وأضاف شكري، أن القيادة المصرية 
تقوم بكل جهد فى هذا الصدد، وكان موقفها 
خادم  لنداء  الفورية  االستجابة  فى  واضحا 
الشريفين، وهى تتحرك من خالل  الحرمين 

العمل العربى المشترك وتحرص على مصالح 
األشقاء، معربا عن أمله فى أن تكون العالقات 
على المستوى الذى نتطلع إليه، ألن ما يربطنا 
ليس هو الماضي، فقط ولكنه الحاضر والمستقبل.
وفيما يتعلق بالقضية السورية، أكد شكري، أن 
مصر تدعم التوصل إلى حل سياسي، إلنهاء 
الخارجية  السوري.وقال وزير  الشعب  معاناة 
بوفود  الكويت ستشارك  دولة  »إن  الكويتي، 
فى  االقتصادى  المؤتمر  فى  المستوى  رفيعة 

مارس المقبل.
وأعرب وزير الخارجية الكويتي، عن سعادته 
الستعادة مصر دورها القيادى الريادي، وفى 
العربية  والملفات  القضايا  مختلف  متابعة 
وخاصة فى سوريا واليمن. وفيما يخص التنسيق 
الخليجى العربى فى مواجهة االرهاب وخاصة 
تنظيم داعش، قال الوزير الكويتي، إن مواجهة 
اإلرهاب ليست مسئولية خليجية أو عربية فقط، 

ولكنها مسئولية تحالف مكون من ٦٠ دولة.
واستهل الشيخ صباح أعمال اللجنة بالتأكيد على 
أهمية العالقات مع مصر، موضحا أن شعب 
الكويت ال يمكن أن ينسى ما قدمته مصر من دعم 
ومساندة له وقيادة الكويت فى فترات تاريخية 
دقيقة، مؤكدا أهمية ما ذكره الرئيس السيسى 
من ارتباط أمن الخليج بأمن مصر، وتطلعهم 
لتطوير العالقات والزيارات وبرامج التدريب 

فى المعاهد األمنية والعسكرية المصرية.
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هل الدولة عازمة 
فعالً على مواجهة 

اإلرهاب ؟
داعش ... اجلاهلية احلديثة

 موضوعات مهمة وخطيرة فرضت نفسها هذا الشهر 
أخترت منهم موضوعان ذات أهمية والموضوع األول 
أن  التطرف ؟ واإلجابة هي  اسأل سؤااًل ما هو  جعلني 
التطرف يعتنق أفكار خاطئة وخطيرة وممكن أن يشطح 
أكثر من هذا فيستخدم العنف لفرض هذا التطرف مستخدماً 
السالح ثم يدعي بعد كل هذا أنه ينفذ شرع هللا وأن هللا 
أرسله لهذا الغرض ولكن في حقيقة األمر أن أصحاب 
هذا الفكر هم عمالء للشيطان وإلجهزة مخابراتية لتنفيذ 
أهداف سياسية والعالم العربي من حولنا خرج منه الكثيرين 
لينشروا أفكارهم الهدامة من قتل وتكفير بدءاً من أسامة 
بن الدن ومروراً بالظواهري ووصواًل ألبو بكر البغدادي 
أمير داعش ومنذ أيام قليلة وصل الفكر المتطرف لقمة 
الجنون عندما قام مسلحون في باكستان بقتل مائة وأثنين 
العلم  أي سالح غير سالح  يحملون  تلميذاً ال  وثالثون 
فقط ذهبوا إلي مدرستهم ليتلقوا العلم من أجل غٍد مشرق 

يحلمون به لهم ولبالدهم .
والموضوع الثاني وهو ما اثاره اإلعالمي الكبير إبراهيم 
عيسى في برنامجه25/30 عن أن الدولة تّدعي إنها عازمة 
على إقتالع جذور اإلرهاب فيشن رجال قواتها المسلحة 
وشرطتها البواسل هجمات واسعة على أوكار األرهابيين 
الكثيرين منهم  في سيناء ونجحوا إلي حٍد كبير في قتل 
وإلقاء القبض على آخرين ولكن الدولة في نفس الوقت 
هي أكبر داعمة لإلرهاب كيف .. بسكوتها على تعيين 
األزهر  لشيخ  وكياًل  اإلخواني  د.عباس شومان  الشيخ 
الموقف  المستنير صاحب  الرجل  الطيب  أحمد  الشيخ 
الوطني المشرف قبل وبعد ثورة 30 يونيو 2012 والشيخ 
أيام  إخوانيته  والصورة  بالصوت  أثبت  عباس شومان 
حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وهو يدافع عنه بعد 
إصداره اإلعالن الدستوري الذي أثار غضب المصريين 
بل  وأعطى فيها لنفسه صالحيات تصنع منه ديكتاتوراً 
ويعطي له الحق في التخلص من خصومه  سواء كانوا 
قضاة أو إعالميين وأن هذا هو شرع هللا ثم يأتي الرجل 
الشافعي  د. حسن  الشيخ  األزهر  في  اإلخواني  الثاني 
والصورة وهو  بالصوت  لإلخوان  أيضاً  إنتماءه  ليثبت 
يهاجم عملية فض رابعة العدوية والغريب أن اإلعالمي 
إبراهيم عيسى بح صوته في اكثر من حلقة محاواًل أن 
يلفت نظر المسئولين ووصل به األمر أن أتهم الرئيس 
السيسي شخصياً وشيخ األزهر بأنهما يتستران على شيخان 
ظهرا للجميع إنهما من الجماعة اإلرهابية والغريب أن 
اليوم لم ترد ولم تحاول أن تبرأ نفسها من  الدولة حتى 
هذا األتهام الخطير والسؤال الذي يطرح نفسه فعاًل اآلن 
أم أن  الدولة عازمة فعاًل على مواجهة اإلرهاب ؟  هل 
الدولة لها حسابات أخرى وكل ما يهمها فقط هو مواجهة 

اإلرهاب الرابض في سيناء ؟
 

التوقيع على ١٢ وثيقة مشرتكة فى ختام أعمال اللجنة املصرية ـ الكويتية

  كلودين كرمة: القاهرة 
أعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، 
مقتل 17 ارهابيا فى سيناء على جميع المحاور، 
خالل تبادل الطالق النار فى محاوالت للهروب 
من االكمنة، ومحاوالت االرهابيين مراقبة 
التى  المداهمات،  االكمنة، واثناء عمليات 
تنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر 
الشرطة المدنية وذلك خالل الفترة من 13 

الى 15 ديسمبر الحالى .
وصرح المتحدث العسكرى بأن تلك العمليات 
تأتى فى اطار الخطة الشاملة التى وضعتها 
القوات المسلحة للقضاء على االرهاب فى 
فردا   11 تم ضبط  أنه  الى  سيناء، مشيرا 
ارهابية ضد  تنفيذ مخططات  شاركوا فى 
المدنية  القوات المسلحة والشرطة  عناصر 
. واضاف العميد محمد سمير انه تم ضبط 
وتدمير 9 عربات بأنواع مختلفة و 16 دراجة 
بخارية بدون لوحات معدنية تستخدم فى تنفيذ 
العمليات االرهابية ضد عناصر القوات المسلحة 
والشرطة، كما تم تدمير 64 مقرا ومنطقة 
تجمع خاصة بالعناصر االرهابية وتدمير 22 

مزرعة، مضيفا انه تم ضبط مستشفى ميدانى 
العناصر االرهابية ووجد  بإحدى مزارع 
بداخله ثالجة امصال وانبوبتان لالكسجين، 
وتدمير مخزن يحتوى على نصف طن من 

نبات البانجو . 
وفى سياق متصل وجهت القوات المسلحة 
ضربة جديدة موجعة لالرهابيين حيث شنت 
عناصر الجيش الثانى الميدانى و الشرطة 
المدنية حملة موسعة شملت العديد من القرى 
جنوب مدينة الشيخ زويد ورفح، وأكد مصدر 
8 من  الحملة أسفرت عن مقتل  أن  أمنى 
العناصر االرهابية بمناطق متفرقة خالل 
الـ 24 ساعة الماضية. واشار إلى أن الحملة 
أسفرت أيضا عن تدمير 51 بؤرة إجرامية 
عبارة 33 منزال و 18 عشة، وتدمير سيارة 
يرجح انها السيارة التى استهدفت الشرطيين 
االسبوع الماضي، كما تم حرق 3 دراجات 
إلى ان االجهزة  المصدر  بخارية. وأشار 
كان  12 مزرعة  بتجريف  قامت  االمنية 
 9 تدمير  تم  بها كما  يختفون  االرهابيون 

آبار مياه فى الحملة األمنية.

مقتل 17 إرهابيا والقبض على 11 نفذوا 
عمليات بسيناء 

تطوير التعاون التجارى والصناعى بني مصر وروسيا االحتادية
  كلودين كرمة/ القاهرة: أكد الرئيس عبد الفتاح 
السيسى أهمية المضى قدما فى مختلف مجاالت 
بين مصر وروسيا االتحادية، السيما  التعاون 
بالنسبة لمصر  الوقت  على ضوء أهمية عامل 
التى ترغب فى تعويض ما فاتها واللحاق بركب 
التنمية والتقدم؛ وفاًء بتطلعات المصريين المستحقة.
أركادى  الرئيس،  استقبال  ذلك خالل  جاء 
دفوركوفيتش، نائب رئيس وزراء روسيا االتحادية، 
بحضور منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة 
والتجارة، وسفير روسيا بالقاهرة، ونائبى وزيرى 

الطاقة والزراعة الروسيين. 
باسم  المتحدث  السفير عالء يوسف،  وصرح 
الرئاسة بأن الرئيس أكد أن مصر حريصة على 
تطوير عالقاتها مع روسيا االتحادية فى المجاالت 
كافة، ومن بينها التعاون إلنشاء الصوامع وتخزين 
الغالل بما ييسر من تصديرها إلى إفريقيا، أخذا 
فى االعتبار أن مصر تقدم لروسيا فرصا واعدة 

ليس فقط على المستوى 
الداخلى وإنما أيضا كمعبر 
التجارة  لمرور وتيسير 
من  كل  إلى  الروسية 
السودان وإثيوبيا فى إطار 
ما يمثله البلدان إلى جانب 
مصر من سوق ضخمة 
وفرص واعدة لالستثمار 
والعمل المشترك. وأضاف 
الرئيس أن مصر تتطلع 
المصانع  هيكلة  إلعادة 
فى  إنشاؤها  تم  التى 
مصر إبان حقبة االتحاد 

السوفيتى السابق.
النمو  إن  الروسى  الوزراء  نائب رئيس  وقال 
بين مصر وروسيا  التجارى  للتبادل  الملحوظ 
التدفق السياحى إلى مصر فى  وزيادة معدالت 

العالقات  أن مستقبل  يؤكدان  اآلونة األخيرة، 
سيكون أكثر ازدهارا وتقدما.

وأشار إلى أن بالده لديها توقعات كبيرة بخروج 
زيارة الرئيس بوتين المرتقبة إلى مصر بنتائج 
العالقات بين  تتناسب مع متانة وعمق  إيجابية 

الجانب  يعكف  البلدين، حيث 
الروسى على صياغة العديد من 
اتفاقيات التعاون المشترك التى 
سيتم توقيعها فى أثناء الزيارة، 
فضال عن اهتمام روسيا بمجال 

االستثمار فى مصر.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسى 
إنه يصطحب فى زيارته وفدا من 
ممثلى كبريات الشركات الروسية 
للتعرف على أرض الواقع على 
فرص التجارة واالستثمار المتاحة 
النشاط  فى مصر، بغية تكثيف 
التجارى  االقتصادى والتعاون 
واالستثمارى بين البلدين. وفى هذا اإلطار، أعرب 
عن تطلع بالده إلقامة منطقة للتجارة الحرة بين 
الذى  الجمركى األوروآسيوى  مصر واالتحاد 

يضم كاًل من روسيا وكازاخستان وبيالروس.

  في الحرب العالمية الثانية قامت 
الدول األجنبية بتشجيع  حكومات 
الفتيات على مراسلة الجنود في ارض 
المعارك لشحذ هممهم وتحفيزهم 
على الصبر ورفع معنوياتهم لتصبح 
بالدنا  في  ما حصل  هذا   ، قوية 
العربية بعد أن أفتت شيوخ الفتنة 
الطائفية وباتفاق مع الدول المعتدية 
و  النكاح  تجيز جهاد  فتوى  على 
الذي لم نسمع عنه حتى بالجاهلية  
إلرضاء المرتزقة المشاركين في 
المعارك ممن لديهم مشاكل عقلية و 
نشر إشاعة أن ما  يفعلونه ليس إال 
لنصرة الديانة اإلسالمية وأصبحت 
مسألة سبي النساء عادية وبيعهن 
ليصبحن جواري و يلبين رغبات 

المرتزقة البهائمية.
كل  على  البربرية  شنوا حربهم 
الطوائف اإلسالمية وحتى األقلية، 
باسم الدين قطعوا رؤوس النصارى 
وتناسوا الدعوة المحمدية بأنه دين 
سالم وسماحة ال متناهية وأصبحوا 
هم من يحاسبون البشرية  و من كان 
رفيقاً لهم  بتكفير البشرية فهو مؤمن 
أو حتى  إذا كان عسكرياً  وكافراً 
إنسانا عادياً، انساقوا بطلب الحرية 
و نّصبوا أميراً داعشياً لجمع الثروة 
النفطية وبيعها للدول الغنية لزيادة 
الذهب واألوراق  مخزوناتهم من 
الدية  دفعت  النقدية  وقد سبق و 
بعض الشعوب العربية في العراق 
وليبيا وسوريّة ، تزايدت وحشيتهم 
مع ازدياد الفتاوى الهمجية وامتدوا 
مولتهم  التي  الغربية  الدول  إلى 
بالمال وغذت عقولهم الغبية وهي 
اآلن تدفع ما صنعت أيديهم بتزايد 
القلق والحاالت اإلرهابية  كم أتمنى 
أن يكون هذا حلماً رمادياً و أستيقظ 
منه على واقع ليس مأساوياً  ولكم 
تساءلت متى سيتحقق حلم األغلبية 
البلدان  لنا جيش يجمع  يبقى  بأن 
الطغاة  وجه  في  ويقف  العربية 
والطامعين ويكون عدوهم واحد 
و هو الهوية الصهيونية ونسترجع 

فلسطين لتبقى ذات قومية عربية  ال 
تقسيم بينها وبين دولة إسرائيلية ، 
كما هو درع الجزيرة في السعودية 
الذي وقف ضد الفوضى في دولة 

البحرين الملكية . 
ليشكلوا   اليهود  فمن دعم  بعض 
الحكام  انصياع  إال  ما هو  دولة  
ألوامر أمريكية  وخوف األغلبية 
على مصالح لهم في دول غربية ، 
هدموا فيها العزة العربية وقد نسوا 
أن الجميع سيحاسب وهناك رب 
للبرية  لم يعد ينفع مال وال ندم على 
ما فعلوا في األسبقية فالبالد دمرت 
وسرقت ، وقد أخذت األولية في 
اإلرهاب والقتل والتدمير والجوع 
، ضاع حق  والطائفية  والجهل 
له  بالقوة  القاتل  المقتول وأصبح 
األولوية ولم يعد يجمعنا في بلدنا 
حتى حروف األبجدية ، قتلوا الشيوخ 
نبشوا  األموية،  المساجد  وهدموا 
القبور وحللوا المشروبات الروحية  
ذبحوا األم واألب  ألنهم لم يدخلوا 

في دين الداعشية .
متى سنعيد األمجاد الوطنية كما في 
حرب تشرين التحريرية ونتحد كلنا 
كشعوب عربية تقرر إطالق الثورة 
على طغيان المصالح األجنبية ال 
ترضى أن نكون مقسمين بين دولة 
أخرى  و  شيعية  وأخرى  كردية 
أمام  نقف  أن  للعلوية يجب  تابعة 
مطامع الغرب و حتى تركيّا التي  
أرادت أن يكون لها نصيباً من تركة 
اإلرهابية بأن يستولوا على حلب 
احتلوا  كما  الصناعية  المحافظة 
لواء اسكندرون من أيام العثمانية 
وال ننسى الجزء الذي تريده الدولة 
الذي  حلمها  لتحقق  اإلسرائيلية 
تبخر ألن لنا جيش عربي سوري 
ذو مهمة وطنية ال يهاب الخوف 

وال الموت فداًء للقضية .
وأخيراً تحية للجيش العربي السوري 
و تحيا الجمهورية العربية السورية 
العزة  مصر  و  األبية  والعراق 

وفلسطين ذات القضية .

بقلم: هديل مشلّح 

Tél.: (450) 973 - 7888

laval@eggsquis.com

 خدمة ممتازة مع اشهى 
المأكوالت

 أّدى انزالق أرضي شمال مدينة فانكوفر 
إلى ظهور بحيرة  الكندي  الغرب  في 
جديدة . فقد توّسعت بحيرة  “سيمور” 
على مسافة 2000 متر وارتفع منسوب 
المياه خمسة أمتار وأصبح التيّار أكثر 
قّوة وظهر شاّلل جديد. وكانت أمطار 
غزيرة قد هطلت في المنطقة وأّدت إلى 
انزالق صخرة كبيرة في محيط بحيرة 

“سيمور”. ويقول الخبراء إن الظاهرة 
نادرة ولكنّها طبيعيّة. وأحدث االنزالق 
تغييرات في المعالم الجغرافيّة وغرقت 
المياه  بعض الطرقات الصغيرة تحت 
وتعّطلت حركة المرور فوق جسر “توين”.

للتأّكد  المنطقة  الخبراء بتمشيط  ويقوم 
من عدم وجود مخاطر. وتّم قطع عدد 

من األشجار المعّمرة من باب الحذر.

 أفاد تحقيق أجرته المؤّسسة الكنديّة 
بأن سعر  العقاريّة واإلسكان  للرهون 
الشقق والدوبليكس هو األعلى  إيجار 
في كالغاري من بين سائر المدن الكنديّة.
فيها  ا سعر إليجارات  ويبلغ متوّسط 

1449 دوالر شهريّا للشّقة.
وتقّدمت كالغاري على مدينة تورونتو 
التي كانت تحّل في المرتبة األولى العام 
الماضي، وبلغ متوّسط سعر اإليجار فيها 
1420 دوالرا، تليها مدينة كيلونا في 
مقاطعة بريتيش كولومبيا )1336 دوالرا 
(، وحلّت كالغاري في المرتبة الثالثة 
مع متوّسط أسعار بلغ 1340 دوالرا.

وأشار التحقيق إلى أن أسعار اإليجار 
في كيبيك معقولة أكثر من غيرها حيث 
 749 الشّقة  إيجار  متوّسط سعر  بلغ 
دوالرا في مدينة كيبيك و815 دوالرا 

في مدينة مونتريال.

ولم تعلن المؤّسسة عن عدد األشخاص 
الذين شملهم التحقيق الذي يقارن أسعار 

اإليجار في 16 مدينة كنديّة.

 تعّرض عدد من أصحاب بطاقات 
االئتمان لعمليّة احتيال في مدينة “وينيبيج”  

في وسط الغرب الكندي. 

في  واالئتمان  التوفير  وأفاد صندوق 
أقدموا على  المحتالين  أن  “وينيبيج” 
سحب مبالغ من المال  نهاية األسبوع 

الفائت من حساب الزبائن بعد استنساخ 
عمليّات  االئتمان. وطاولت  بطاقات 
االحتيال زبائن 3 شركات هي “اسينيبوان 
 Assiniboine credit ”كريديت يونيون
يونيون”      union و”كاسيرا كريديت 
Casera credit union   و”كامبريان 
 Cambrian credit ”كريديت يونيون

. union
وأّكد الناطق باسم “كامبريان” حصول 
تحديد عددها.  دون  احتيال  عمليّات 
اعتماد  الزبائن  من  الشركة  وطلبت 
الحذر ومراجعة حساباتهم. وأوضحت 
أنه من الممكن لمن يشاء تعليق العمل 

ببطاقته عبر االنترنت.
وأشار صندوق التوفير واالئتمان إلى 
أنه  مؤّكدا  باألمر  الشرطة  أبلغ  أنه 
التي خسرها  المال  مبالغ  سيعّوض 

ضحايا االحتيال.

 أثناء فترة األسئلة األخيرة قبل 
األعياد، طالبت النائبة البرلمانية 
الفدرالية لمنطقة أهونتسيك السيدة/ 
ماريا موراني من الحكومة كبح 
ومراقبة  “أوبر”  شركة  جماح 
جميع األفراد الذين يكسبون أجراً 
من  األشخاص  نقل  عن طريق 
على  لحملهم  وذلك  ذاتهم  تلقاء 
مثل  الضرائب  من  قسطهم  دفع 

جميع المواطنين. 
“أوبر”  شركة  بدأت  بالفعل، 
أعمالها مؤخراً في مدينة مونتريال 

وتورونتو وفانكوفر في ميدان نقل األشخاص. وقد وضعت هذه الشركة الدولية 
لنفسها نظاماً يشجع على العمل في السوق السوداء ويتحايل على قوانين تحصيل 

ضريبة السلع والخدمات وضرائب المقاطعات. 
في الواقع، تستخدم شركة “أوبر” وسيطاً وتحصل على نسبة من إيرادات نقل 
األشخاص الذين يستخدمون خدماتها. واستناداً إلى ممثلين عن تجمع مالكي 
وسائقي سيارات األجرة في مونتريال الذين التقت بهم السيدة/ ماريا موراني، 
فإن الفواتير التي تُعطيها شركة “أوبر” غير مضبوطة كما أن هذه الشركة ال 
ترسل إلى هيئة الدخل الكندية أو وزارة دخل كيبيك لوائح عمليات النقل التي 

قامت بها وكذلك أسماء السائقين والمبالغ المالية المحصلة. 
وصرحت السيدة/ ماريا موراني قائلة: “يجب على شركة “أوبر” شأنها كشأن 
أي شركة تعمل في ميدان نقل األشخاص، أن تدفع قسطها من الضرائب إلى 

الحكومة وتحترم القواعد المعمول بها في ميدان نقل األشخاص”. 

 ترك تراجع سعر 
أثره  الخام  النفط 
على المالية العامة 
لمقاطعة نيوفاوندالند 
والبرادور في أقصى 
الشرق الكندي. فقد 
أعلن وزير المالية 
في حكومة المقاطعة، 
روس وايزمان، عن 
في  العجز  ارتفاع 

ميزانية السنة المالية 2015-2014 إلى 916 مليون دوالر.
ويشكل العجز في الميزانية المعلن عنه ارتفاعاً بقيمة 378 مليون دوالر عّما 
كان متوقعاً. وقال الوزير وايزمان إن هذا التردي في المالية العامة يمكن عزوه 

إلى “سبب واحد... وهذا السبب هو النفط”.
ومع تراجع سعر النفط الخام حتى بلوغه أدنى مستوى له في خمس سنوات، 
مليون دوالر   791 بقيمة  النفط  نيوفاوندالند والبرادور من  تتراجع عائدات 

للسنة المالية الحالية. وتشكل عائدات النفط نحواً من ثلث مداخيل المقاطعة.
وكانت حكومة نيوفاوندالند والبرادور قد توقعت قبل أقل من تسعة أشهر العودة 

إلى فائض في الميزانية في 2015، وهي سنة انتخابات عامة في المقاطعة.

 أعلن رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر خالل زيارته يوم الثالثاء مدينة كيبيك 
، عاصمة المقاطعة التي تحمل االسم نفسه، عن تخصيص مبلغ خمسة وثالثين 
مليون وسبعمئة ألف دوالر لترميم ثالثة أمكنة تاريخية في المدينة. وأشار هاربر 
إلى أن المبالغ المستثمرة ستسمح بالمحافظة على التحصينات للمدينة القديمة التي 
هي بطول أربعة كيلومترات ونصف. واعتبر هاربر أن تلك األسوار مهمة جدا 
في تاريخ كيبيك وتاريخ كندا. وقال: “تلك األسوار التي عمرها ثالثمئة سنة ليست 
فقط تذكيرا بالدور العسكري الذي لعبته كيبيك عبر التاريخ، إنما هي أيضا تأكيد 

محسوس على رغبة الكنديين األوائل بالتجذر في األرض”.
يذكر أن أسوار كيبيك قد صنفتها اليونسكو عام 1985 تراثا عالميا.

الكندي جون  الخارجية  قال وزير   
بيرد في بيان أصدره يوم الثالثاء إن 
مداهمات  تقارير عن  من  قلقة  “كندا 
تعرضت لها مؤخراً وسائل إعالم في 
وتم خاللها  الحكومة  من  بأمر  تركيا 
آخرين  وممثلين  صحفيين  توقيف 

لوسائل اإلعالم”.
“هذه اإلجراءات تتعارض مع االلتزامات 
التي اتخذتها تركيا إزاء القيم الديمقراطية 
واحترام حقوق اإلنسان والحريات”، 
“القناعة  على  مشدداً  بيرد  أضاف 
الراسخة” لدى كندا بأن “حرية التعبير 
واستقاللية وسائل اإلعالم وحريتها هي 
عناصر أساسية في أّي ديمقراطية”.

ويأتي هذا الموقف الكندي بعد قيام الشرطة التركية بتوقيف 24 شخصاً خالل مداهمات لمحطة “سمان يولو” التلفزيونية 
التركي رجب طيب  للرئيس  كولن. وكولن حليف سابق  فتح هللا  اإلسالمي  المفكر  القريبتْين من  وصحيفة “زمان” 
أردوغان، لكّن االثنْين دخال في صراع مفتوح منذ أن استهدف تحقيق في الفساد الدائرة المقربة من الرئيس التركي 

وينيبيج: عملّيات احتيال يف بطاقات االئتمان

ماريا موراني تناشد وزير الدخل الوطين

نيوفاوندالند والبرادور: هبوط النفط 
يرفع العجز يف امليزانية

دعم مالي فيديرالي لرتميم أسوار كيبيك 
التارخيية

كندا قلقة من مالحقة وسائل اإلعالم والصحفيني يف تركيا

 تحت عنوان : "قانون هاربر غير 
"ذي  كتبت صحيفة  للتنفيذ"،  القابل 

جلوب أند ميل تقول":      
القانون الكندي الجديد لمكافحة الدعارة 
الماضي  األسبوع  التنفيذ  حيز  دخل 
وبدون شك لم ينتبه لذلك كثيرون من 
الضالعين في ما يعرف بـ"أقدم مهنة 

في العالم".
وتستعرض الصحيفة مواقف رؤساء 
والسلطات  الكندية  المقاطعات  بعض 

األمنية فيها من القرار:
فرئيسة حكومة أونتاريو "كاتلين وين" 
أعربت عن شكها في دستوريته وأكدت 
أن حكومتها لن تعمل بموجبه وفي بعض 
بنوده تجريم الدعاية للخدمات الجنسية 
والبحث عن زبائن بالقرب من المدارس 

ودور العبادة. وقالت: " أنا قلقة من أن 
ما يدعى بحماية المجتمع والمعرضين 
لالستغالل الجنسي لن يحمي ال المجتمع 

وال المستغلين جنسيا ".
حكومة  رئيسة  أعربت  جهتها  من 
"كريستي كالرك  كولومبيا  بريتيش 
أنها  وأضافت  نفسها  الخشية  "عن 
تؤيد قرار شرطة فانكوفر بعدم اعتبار 

القانون الجديد أولوية.
أما شرطة مكافحة الدعارة في مونتريال 
فأكدت أنها ليست على عجلة في تطبيق 
القانون الجديد وستواصل عملها لحماية 

العاملين في القطاع الجنسي.
وتتابع "الجلوب أند ميل" : بعد عدم 
بانتقادات  الكندية  الحكومة  اكتراث 
وتجاهلها  الجديد،  للقانون  الخبراء 

أمام  رفع  ما  إذا  خسارته  احتمال  
واقعا  تواجه  اليوم  هي  ها  القضاء، 

أكيدا بعدم تطبيقه.
وترى الصحيفة أنه في أعقاب قرار 
محكمة كندا العليا بإلغاء قانون مكافحة 
الدعارة القديم الذي عفا عليه الدهر ، 
كان على الحكومة استغالل الفرصة 
لمعالجة المآسي االنسانية التي تتسبب 
بها تجارة الجنس. وبدل ذلك أصدرت 
قانونا خاليا من سلطة التنفيذ. كل ذلك 
أدى بالحكومة إلى أن تجد نفسها في 
مواجهة سؤال مزعج تسببت به هي 
بنفسها وهو : متى يفقد القانون صفته 
أحد  يشعر  عندما ال  ربما  القانونية؟ 
بواجب الخضوع له تختم ذي جلوب 

أند ميل مقالها.

“قانون هاربر غري القابل للتنفيذ”

 فانكوفر: انزالق أرضي ثّم حبرية

كالغاري أغلى مدينة كندّية للسكن

ترانس كندا وأهمّية 
احرتام الثنائّية اللغوّية

 قال المركز الكيبيكي لحقوق البيئة 
قانون  انتهكت  إن شركة ترانس كندا 
قّدمت مشروع  اللغويّة عندما  الثنائيّة 
"انيرجي ايست" لبناء خّط أنابيب لنقل 
الزفتيّة في مقاطعة  الرمال  النفط من 
البرتا في وسط الغرب إلى مقاطعتي 

كيبيك ونيوبرنسويك في شرق كندا.
ورفع المركز شكوى بهذا المعنى إلى 
مفّوض اللغتين الرسميّتين وأخرى إلى 

المكتب الوطني للطاقة.
ويقول المركز إن الوثائق التي نشرتها 
ترانس كندا صدرت باللغة االنكليزيّة 
فقط ولم تصدر إاّل أجزاء صغيرة منها 
بالفرنسيّة ، علما أن الفرنسيّة واالنكليزيّة 

هما اللغتان الرسميّتان في كندا.
ويرى المركز أنه ال يمكن اتخاذ قرار 
بشأن الموافقة على المشروع أو عدمها 
إن لم يكن بإمكان الناطقين بالفرنسيّة في 
مقاطعتي كيبيك ونيوبرنسويك االّطالع 

على الوثيقة بلغتهم الفرنسيّة.
وتقول شركة ترانس كندا إنها تحترم 
أن  إلى  اللغويّة وتشير  الثنائيّة  قانون 
الوثائق المتعلّقة بكيبيك ونيوبرنسويك 
بالفرنسيّة على موقعها على  متوّفرة 

االنترنت.
ترانس كندا جيم  باسم  الناطق  ويقول 
بترجمة  باشرت  الشركة  إن  دوبويس 
الوثائق التي تقع في 30 ألف صفحة 

إلى الفرنسيّة.
ويتوقّع أن تستغرق الترجمة بضعة أسابيع.

 ستيفن هاربر يقول: عالقات كوبا والواليات 
املتحدة  “كانت تتطور ببطء شديد”

الواليات  بين  العالقات  أن دفء  الكندي ستيفن هاربر  الوزراء  قال رئيس   
المتحدة وكوبا "كان  يتطور ببطء شديد" خالل  نصف قرن من الحرب الباردة، 
ويسره أن كندا صار معترف بها لدورها في جعل الجارتين أقرب مع بعضهما.   
وصرح هاربر بالقول: "اننا قمنا بتوفير األماكن  حيث يمكن للبلدين إجراء الحوار 
17 ديسمبر  بذلك يوم االربعاء  العالقات" وقد صرح  واستكشاف سبل تطبيع 
الجاري خالل مقابلة نهاية العام مع  Peter Mansbridge  رئيس مراسلي 

األخبار في  إذاعة  CBC راديو كندا  باللغة اإلنجليزية .
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  MASTERS
تصوير الحفالت واألفراح بأسعار مناسبة وخدمة ممتازة

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

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

Vidéo

 األسعار: تصوير فيديو مع مونتاج
             تصوير فوتو

 200 دوالر
 200 دوالر

Tel.: (450) 972-1414/ 

(514) 961-0777
Email: elressala@bellnet.ca    

www.el-ressala.com

العالناتكم يف الرسالة

للراغبين في تعلم العود
دروس عود
احياء مناسبات واحتفاالت خاصة وعامة

- ال قانون في الحب
- ال تفكر في ما خسرته باألمس بل فكر في ما ستربحه غداً

بداية  بل  الحب  لمشوار  نهاية  يكون  أن  يجب  ال  الزواج   -
نتظاهر بالقوة حتى يأتينا الحب 

- األهتمام .. األهتمام .. األهتمام هو أهم األشياء للحفاظ على 
الحب

- الحب يحتاج فقط إلي األنقياء 
- أحيي أحالمك وطموحاتك .. وأدفن فشلك وخيبة أملك

- الحب أهم مفاتيح الحياة 
- أينما يكون الحب تكون الحياة  )غاندي (

من شعر فاروق جويدة : الطقس هذا العام ينبئني .. بأن شتاء 
أيامي طويل .. وبأن أحزان الصقيع ... تطارد الزمن الجميل .. 
وبأن موج البحر ... ضاق من التسكع والرحيل .. والنورس 

المكسور يهفو .. للشواطئ والنخيل .

بقلم : شريف رفعت

حكاية قبل النوم

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

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

للوطن والمواطن العربي من المحيط إلى الخليج !

باب خطرات القلم

شعر:  د. مها يحيى الذهبي

اشراف: رئيس التحرير

يوسف زمكحل  همسـات

 الجزء الثاني:  

ملخص ما سبق: أختي سميرة تصبح 
مـُقـَعـَدة بعد عملية جراحية فاشلة، أتذكر 
أيام طفولتها، تيتمها مبكرا، عناية أخي 
األكبر صالح بها في صغرها حيث اعتاد 
أن يضعها في فراشها وقت النوم و يحكي 
لها حكايتها المفضلة عن “أرتوش الرمادي”

الجزء الثاني:  
منذ توابع الجراحة الكارثية و أنا أحضر 
سنويا لمصر أقضي فيها عطلتي السنوية 
و التي أمضي أغلبها مع سميرة و صالح، 
من كالمي مع صالح و زوجته و من 
مالحظاتي لتصرفات سميرة شعرت أن 
شخصيتها قد تغيرت، اختفت سميرة البريئة 
ذات المشاعر الطفولية و التي اعتادت أخذ 
كل األمور ببساطة و حلت محلها أخرى 
عنيدة منطوية و غامضة، فقدت الكثير من 
وزنها، أكلها قليل و ترفض أغلب األطعمة 
التي تعرض عليها، تجاوبها مع جلسات 
العالج الطبيعي التي وصفت لها كان سلبيا 
للغاية فاضطر صالح إليقافها، أكثر ما 
يصيب من حولها باإلحباط كان رفضها 
للكالم و الحوار، نطقها بدى عاديا لكن 
أي سؤال يوجه لها تكون إجابته كلمة أو 
اثنين على األكثر، أْيَوه، أل، ِمش عارفة، 
الحمد هلل، تقولهم بصوت منخفض بطيء 
لكنه واضح، في نفس الوقت لم يكن عقلها 
مـُـغـَـيـَب، نسألها عن ممثل في أحد أفالم 
التلفاز إذا كانت تعرفه اسمه، فتخبرنا به، 
فنسألها “كان  للحوار  نحاول أن نجرها 
متجوز مين من الممثالت” فترفض الرد، 
أثناء فترات  ترى ماذا يدور في عقلها 
صمتها الطويل؟ طفولتها المليئة بالحنان 
المتواضع؟  الدراسي  أداءها  دون أم؟ 

زواجها العاصف؟ عدم إنجابها؟ طالقها؟ 
للخارج  ناقشت مع صالح سفرها معي 
للعرض على أطباء لكن الموضوع بدى 
غير عملي، عرضت عليه أن نـُحِضر لها 
جليسة و أن أدفع أنا أتعابها، لكنه أصر على 
أن زوجته هي خير جليسة لها تساعدها في 
كل ما تحتاج له. في زيارتي هذه أخذت 
أتحدث مع أخي عن الوضع بصراحة، 
أبديت له تعجبي من أن صحتنا نحن االثنين 
على ما يرام بينما سميرة و التي تصغرنا 
كثيرا قعيدة مريضة، تساءلت بطريقة غير 
مباشرة كأني أحدث نفسي ماذا سيجري 
لها إذا انتقل صالح إلى جوار ربه؟ ملمحا 
أنه سيكون من األرحم لها أن تسبقه هي، 
بيد  التأنيب أن األعمار  رد بشيء من 
هللا و أن هللا ال ينسى عبيده، و أن ولديه 
لن يمضيا عمرهما كله خارج مصر، 
و إذا استدعى األمر سيعتنيان بعمتهما. 
أخبرني صالح أن العبء عليه و على 
زوجته ليس في العناية بسميرة فحملها من 
سريرها لمقعد الُمَقَعدين و وضع الطعام 
في فمها و إدخالها دورة المياه و تنظيفها 
بعد ذلك كل ذلك مقدور عليه، لكن ما 
يدفعه للجنون هو عدم رغبتها في التعاون 
معهما، لم تتعاون مع العالج الطبيعي، ال 
تأكل الكميات الكافية من الطعام، و حتى 
التواصل عن طريق الكالم ال ترغب فيه، 
أخبرته أني سأتحدث معها و أحثها على 

التعاون و التجاوب معهما.
أفقت من أفكاري الحزينة، حملقت فيها 
ناعسة تتنفس بانتظام بصوت مسموع، هناك 
شيء غير آدمي حولها كأنها تحولت من 
إنسانة حية إلى شيء نصف ميت، شيء 
غامض منهزم، لكن هناك في نفس الوقت 
فيها، ضعفها، عنادها،  آدمي جدا  شيء 

عيناها المملوءتان باأللم الممزوج بالالشيء. 
استيقظت سميرة من نعاسها، قَرْرت أن 
أنتهز فرصة إنفرادنا و أن أتحدث معها 
بالقرب  إلى مقعد  انتقلت  عن أحوالها، 

منها، قلت لها بهدوء و ببطء:
ـ سميرة حبيبتي، الزم تحاولي أكتر، فيه 
أسبابه  ده  إللي عندك  إن  كبير  احتمال 
نفسية مش عضوية بس، الزم يبقى عندك 
قوة إرادة، الزم تاكلي كويس، إرجعي 
للعالج الطبيعي و خديه بجدية، حاولي 
بالتدريج تمشي علشان على األقل تدخلي 
إللي  إتكلمي مع  لوحدك،  الماية  دورة 
حواليكي، كالمي ده معقول؟ حتحاولي 
تنفذيه؟ لكن ال حياة لمن تنادي، نظرت 
لي بعينيها الواسعتين كأنها تلومني على 
حديثي، سلمت عليها و خرجت من منزل 
صالح و أنا محبط، في نفس الوقت أدركت 
بعد حديثي لها كم هما بطالن صالح و 
زوجته يتحمالن و يخدمان سميرة دون 

تذمر أو شكوى.
لسفري عائدا  السابق  اليوم  في مساء 
للسالم  أخي  لبلد مهجري زرت منزل 
و الوداع، مرة أخرى عرضت عليهما 
مساعدة مادية بخصوص العناية بسميرة و 
احتياجاتها لكنهما رفضا، انفردت بسميرة 
أخرى  أحاول محاولة  أن  قد قررت  و 
لتغيير أحوالها البائسة لكن بأسلوب آخر 
غير النصح المباشر الذي لم ينجح معها، 
جلست بجوارها و قلت لها مبتسما راجيا:

ـ سميرة، أنا عاوز منك خدمة.
إن كانت مالمح  بانتباه و  لي  نظرت 

وجهها لم تتغير.
ـ أخوكي صالح كبر في السن، دلوقت داخل 
على السبعين سنة ربنا يديله طولت العمر، 
بيعتني بيكي هو و مراته و مش متأخرين 

عن خدمتك، لكن سكوتك ده بيضايقه 
جدا و بيشعره إن مفيش نتيجة لمجهوده 
معاكي، إعملي حاجة واحدة بس علشان 
تساعديه و تحسسيه بنتيجة خدماته لكي، 
حاجة واحدة بس، إنسي العالج الطبيعي 
إنما من وقت  المشي،  إنسي محاولة  و 
للتاني إتكلمي معاه، مجرد إتكلمي معاه، 
بكلمة  لما يسألك سؤال ما ترديش عليه 
واحدة، يعني يسألك مثال “عاوزة حاجة 
له “أيوه،  تاكليها؟” ردي عليه و قولي 
لو تسمح تقشر لي برتقانة”، أو “أل، أنا 
شبعانة دلوقت لما أجوع حاقول لك”، أو 
من نفسك إنتي اطلبي منه حاجة، قولي له 
مثال “لو تسمح تغير القناة أنا شفت الفيلم 
ده قبل كده”، مجرد جـُـمـَْل بسيطة تشعره 
بالتواصل بينك و بينه، كده حتبسطيه جدا، 
حترفعي روحه المعنوية، جربي الموضوع 
السهل ده علشان خاطر أخوكي صالح.  
ال أدري إذا كانت فهمت أم ال، و إذا كانت 
اقتنعت أم ال، قلت لها أني سأسافر غدا 
و سألتها هل أوصل سالمها لزوجتي و 

األوالد فأجابت:
ـ أيوه.

سألتها إذا كانت تريد شيئا مني قبل سفري 
فأجابت:

ـ أل.
دخل صالح و زوجته علينا، تبادلنا الحديث 
عن سفري المقرر له الغد، اقتربت الساعة 
من العاشرة مساءا، صالح قرر أن يدخل 
ينام، سلم علي بحرارة مودعا، قبل خروجه 

من الغرفة سأل سميرة كالمعتاد:
ـ سميرة حبيبتي، عاوزة حاجة مني 

قبل ما نام؟
صمتت برهة ثم قالت له بهدوء و ببطء:
ـ أيوه، احكي لي حكاية أرتوش الرمادي.

على شفري احلب

شعر: ليلى كوركيس

شـعاع

فريد زمكحل

. . . لبهلوان  ا مثل 
تسرُي بحذٍر
تقفُز بخفٍة

ُت كالعصفور تتلفَّ
الوقوَع يف مصيدة عينيها تخىش 

. تتبعرُث . . . ترتبُك  . . تتلعثُم 
تصري جثًة ماضيًة إىل ماضيها
وروحاً تائهًة يف املثالب تسبُح

لبهلوان .. ا مثل 

تكرُّ تفرُّ
ياه إ ترتدي يف كل يوم ثوبَك 

ترسُم الدمَع عىل َخّديك
لبكاَء عىل األطالل ا عي  تدِّ
وأنت تتوُق إىل الطريان

َنرِس هزمتُه املدينة َك
واحتضنتُه الصحراء

وأي صحراء؟!

يا أنَت؟  . . من أنَت 
اً من ورق ن أتكون إنسا

قتُه املنايف واملحطات؟ مزَّ
وٍر متشْقٍق ْل ب أم أنك من 
يخدشه الفجُر كلام صاح

أننِي املسافات اً من  ويرتجُف حنين
وصفرِي القطارات؟

يا أنَت؟  . . من أنَت 
ع بسحنة إنسان يا رساًم تقنَّ

ُه َن مل متُح آالُف السنني نقشُه وال طي
ٍن أو طوفاٍن ُه يف فيضا ُن ُد ُم وما غرَقت 

المَس املوُت جفنيَك ومل ُيطبقهام
أتكوُن سفراً ملراكِب العشِق
لغانيات يف قلوب العذارى وا
بٌة تلبدت بالغضِب أن أنك غا

فابتلعت أطفالها قبل أن تلدهم الحياة؟
راً احتار بأمرك الهوى مرا

اً للوقت يا ناحت
ل قبل العصيان متهَّ

اً ي َك متدل عىل شفرِي الحْب أرا
ت  لرياَح لو هبَّ ا حاذر 

لن ترحمَك ..
لن ترفق بهيكِل ذكراَك

. . َك  لن مُتهَل
يا وجهاً بال مالمح يرتسُم

كوحش عىل شفرِي الحْب يتضور

لن تشفَق عليك ال أمرياُت غدرَك
. . وال الجواري 
وال آلتهَك ..

كَلهن عىل شفرِي الحب منتظرات
. . أن تستغيَث 

. . . أن تقَع
لبحَر مغادراً ا أن تركَب 

فيبتلعَك موُجُه نهاًم
يف قنينة أغَلقت عنقها عنوًة

لٍة من رحيق الفشل تقتاُت برسا
ويف طيات نزوٍة آمثٍة تغرتُب

تنتحُر ..

جبران خليل جبران 
فيلسوف وشاعر وكاتب ورسام لبناني 
عربي من أدباء وشعراء المهجر هجر 
صبيا رفقة عائلته الى الواليات المتحدة 
األمريكية، وحاصل على جنسيتها، ولد 
في 6 يناير 1883 في بلدة بشري شمال 
لبنان حين كانت تابعة لمتصرفية جبل 
لبنان العثمانية. توفي في نيويورك 10 
ابريل 1931 بداء السل. ويعرف أيضاً 
بخليل جبران، وهو من أحفاد يوسف 
جبران الماروني البشعالني. هاجر وهو 
صغير مع أمه إلى أمريكاعام 1895 
حيث درس الفن وبدأ مشواره األدبي. 
الذي  بكتابه  الغربي  العالم  اشتهر عند 
تم نشره سنة 1923 وهو كتاب النبي 
بالشاعر  )كتاب( أيضاً عرف جبران 

األكثر مبيًعا بعد شكسبير والوزي.
نشأته في لبنان

ولد جبران لعائلة مارونية.  أمه كاميليا 
رحمة )واسمها األصلي كاملة( كان 
30 عندما ولدته وهي من  عمرها 
عائلة محترمة ومتدينة. وأبوه خليل هو 
الزوج الثالث لها بعد وفاة زوجها األول 
الثاني. كانت أسرته  وبطالن زواجها 
فقيرة بسبب كسل والده وانصرافه إلى 
السكر والقمار، لذلك لم يستطع الذهاب 
للمدرسة، بداًل من ذلك كان كاهن القرية، 
لمنزل جبران  يأتي  األب جرمانوس، 
ويعلمه اإلنجيل والعربية والسريانية 
تعلم مبادئ القراءة والكتابة من الطبيب 
أمامه  الشاعر سليم الضاعر مما فتح 
التاريخ  مجال المطالعة والتعرف إلى 
والعلوم واآلداب. في سنة 1891 تقريبًا، 
سجن والده بتهمة اختالس وصودرت 

أمالكة، وأطلق سراحه في 1894 .و في 
25 يونيو 1895، قررت والدته الهجرة 
مع أخيها إلى أمريكا وتحديداً نيويورك 
مصطحبة معها كاًل من جبران وأختيه، 

ماريانا وسلطانة، وأخيه بطرس.
في المهجر

سكنت عائلة جبران في بوسطن.  بالخطأ 
تم تسجيل اسمه في المدرسة خليل جبران. 
هناك، بدأت أمه العمل خياطة متجولة، 
كما فتح أخوه بطرس متجراً صغيراً، 
للمدرسة في  بالذهاب  فبدأ  أما جبران 
30 سبتمبر 1895 . وضعه مسؤولون 
للمهاجرين  المدرسة في فصل خاص 
أيضاً  التحق جبران  لتعلم اإلنجليزية. 
في مدرسة فنون قريبة من منزلهم. 
ونّمت مواهبه الفنية وشجعتها )فلورنس 
المدرسة،  بيرس( معلمة الرسم في 
وكان من أعضاء هذه المدرسة اآلنسة 
)دغيسي بيل( التي كتبت إلى صديقها 
المثقف الغني فريد هوالند داي، وهو 
الذي شجع جبران ودعمه لما رأى 
محاوالته اإلبداعية، كان يعيره الكتب 
التي أثرت في توجيهه الفكري والروحي 
والفني وقد استخدم فريد بعض رسومات 
جبران ألغلفة الكتب التي نشرتها دار 

)كويال اند داي(.
جبران خليل جبران في 1898

في عمر الخامسة عشر، عاد جبران مع 
عائلته إلى بيروت ودرس في مدرسة 
إعدادية مارونية ومعهد تعليم عال يدعى 
الحكمة. بدأ مجلة أدبية طالبية مع زميل 
الكلية، كان  انتخب شاعر  ثم  دراسة، 
يقضي العطلة الصيفية في بلدته بشّري 
ولكنه نفر من والده الذي تجاهل مواهبه، 

فأقام مع ابن عمه نقوال.
وجد جبران عزاءه في الطبيعة، وصداقة 
أستاذ طفولته سليم الضاهر. ومن عالقة 
الحب بينه وبين حال الضاهر التي استوحى 
المتكسرة( بعد عشر  قصته )األجنحة 
سنوات. بقي في بيروت سنوات عدة 
قبل أن يعود إلى بوسطن في10 مايو 
بأسبوعين توفيت  1902. قبل عودته 

بالسل.  سلطانة  أخته 
بعد سنة، توفي بطرس 
المرض وتوفيت  بنفس 
أمه بسبب السرطان. أما 
ماريانا، أخت جبران، 
فهي الوحيدة التي بقيت 
معه، واضطرت للعمل 

في محل خياطة.
مقالة مفصلة: الرابطة 

القلمية
أسس جبران خليل جبران 
القلمية مع كلِّ  الرابطة 
من ميخائيل نعيمة، عبد 
المسيح حداد، ونسيب 
عريضة.  كانت فكرة 
الرابطة القلمية هي لتجديد 
األدب العربي وإخراجه 
من المستنقع اآلسن كما 
يروي إسكندر نجار في 
كتابه الذي ألّفه عن جبران 
ويحمل اسم )جبران خليل 

جبران(.
أدبه ومواقفه

كان في كتاباته اتجاهان، أحدهما يأخذ 
بالقوة ويثور على عقائد الدين، واآلخر 
يتتبع الميول ويحب االستمتاع بالحياة 

النقية، ويفصح عن االتجاهين مًعا قصيدته 
“المواكب” التي غنتها المطربة اللبنانية 

فيروز باسم “أعطني الناي وغنّي”.
تفاعل جبران مع قضايا عصره، وكان 
من أهمها التبعية العربية للدولة العثمانية 
والتي حاربها في كتبه ورسائله. وبالنظر 
إلى خلفيته المسيحية، فقد حرص جبران 
على توضيح موقفه بكونه ليس ِضًدا 

الذي يحترمه ويتمنى عودة  لإلسالم 
مجده، بل هو ضد تسييس الدين سواء 

اإلسالمي أو المسيحي.
بهذا الصدد، كتب جبران في مقال 

وصفه بأنه رسالة “إلى المسلمين من 
شاعر مسيحي:

الدولة  أكره  فأنا  لقد صدقوا،  إي وهللا 
العثمانية ألني أحب العثمانيين، أنا أكره 
الدولة العثمانية ألني أحترق غيرة على 

األمم الهاجعة في ظل العلم العثماني.
العثمانية ألني أحب  الدولة  أنا أكره 
اإلسالم وعظمة اإلسالم ولي رجاء 

برجوع مجد اإلسالم.
أنا ال أحب العلّة، ولكنني أحب الجسد 
المعتّل، أنا أكره الشلل ولكنني أحب 

األعضاء المصابة به..
أنا أجلُّ القرآن ولكنني أزدري من 
يتخذ القرآن وسيلة إلحباط مساعي 
الذين  أنني أمتهن  المسلمين كما 
يتخذون اإلنجيل وسيلة للحكم برقاب 

المسيحيين.
مؤلفاته

دمعة  العربية:  باللغة  مؤلفاته 
وابتسامة، األرواح المتمردة، األجنحة 
العواصف )رواية( ،  المتكسرة، 
البدائع والطرائف:  مجموعة من 
مقاالت وروايات تتحدث عن مواضيع 
عديدة لمخاطبة الطبيعة ومن مقاالته 
“األرض”. نشر في مصر عام  

1923، عرائس المروج
نبذة في فن الموسيقى المواكب.

باللغة  المؤلفات  من  العديد  وله 
النبي، مكون من  اإلنجليزية منها: 
إلى ما  26 قصيدة شعرية وترجم 

يزيد على 20 لغة.
المجنون، رمل وزبد، يسوع ابن اإلنسان، 

حديقة النبي، أرباب األرض.
فنانون تغنوا بكلماته

أقوله لك ال معنى  مقطع “نصف ما 
له، غير أني اقوله لعل النصف اآلخر 
يبلغك “ من قصيدة )رمل وزبد( 1926، 
استخدمه المغني جون لينون مع تغيير 
طفيف في اغنية Julia التي اصدرتها 
الفنان  أفرد   .1968 البيتلز سنة  فرقة 
النور  اللبناني جبريل عبد  األمريكي 

لقصائد جبران ألبوًما كاماًل. 
المواكب  الفنانة فيروز قصيدته  غنت 
باسم “أعطني الناي وغني” كما غنت 
له مقاطع كاملة من كتاب النبي باإلضافة 
لقصيدة األرض والتي مطلعها سفينتي 
بانتظاري، وأخيرا غنت له قصيدة يا بني 
أمي لتبقى المطربة الشهيرة فيروز هي 

أكثر من تغنى بقصائد جبران.
غنت فرقة )Mr. Mister( له قصيدة 

األجنحة المتكسرة.
عزف له فنان الجاز األمريكي جاكي 
ماكلين مقطوعة موسيقية سماها جبران 

النبي.
شخصية جبران وثقافته

كان جبران ميااًل منذ الطفولة إلى الوحدة 
والتأمل أحالم اليقظة. وظل في مراهقته 
منطوياً على نفسه، بعيداً عن األقارب 

والجيران.
وكان سريع البديهة، متواضعاً و طموحاً 
، ولكنه كان أنانياً . فحين توفي أخوه 
إلى جانب أخته مريانة  يبق  لم  وأمه، 
ليواسيها بل تابع حياته االجتماعية كأن 
شيئاً لم يكن. وكان شديد الرغبة بالشهرة 
ولو عن طريق االنتقاد. فقد سر باتنقاد 

المنفلوطي لقصته )وردة الهاني(

البقية في العدد القادم

دعاء للسنة اجلديدة

يا إلهي:-

يل وقفة عىل بابك اسألك فيها ثواباً البتهايل

أطلب منك الرحمة لعاملنا وعفوا لسؤايل

أكرمنا يا رب بعطفك وغري عطفك النبايل

أنت الرجاء وبابك املنري بنور الهالل

يدعونا نطمنئ إىل حياتنا فأفسح لنا املجال

وحفظنا من الرشور لباقي السنني من األهوال

وسخر لنا منا خرية األنام وحسن األعامل

وكلل وجوهنا بالضياء وبالهيبة والجامل

لرتتاح لها األبصار يف الحقيقة والخيال

يا إلهي يل وقفة عىل باب الرجاء أنوح

بك استعني وبرسي لك أبوح

هو الخوف أنت أعلم برسائره

وعامل األرسار بالرس ال يبوح

أنت الرجاء ومنك الرجاء يصحبه

أمل يسعد القلوب ويدمل الجروح

ألطف بأوطاننا وعزيز شبابهم

واجعل ليلك أجرهم وفجرهم صبوح

واختم صربنا بدمعة المعة

باركها بالفرح ال بالقلوب تنوح
علماء: انتهاء احلياة على األرض بعد 

100 عام 
موقع أمريكى يعرض آثارا مصرية نادرة 

للبيع بأكثر من 6 ماليني دوالر 
 عرض موقع سوثبى 
األمريكى المتخصص 
وبيع  المزادات  فى 
التحف النادرة مجموعة 
المصرية  اآلثار  من 
من  تمثاال  تضمنت 
الصيد  الرخام إللهة 
الرومانية "أرتميس"، 
كانت موجودة  والتى 

إلى جانب مجموعة أخرى من   ،1975 فبراير عام  الموقع فى  على صفحة 
التماثيل الهلنستية، وتمثال من الديوريت ألحد كهنة معبد الموت فى الكرنك 

ووضع الموقع مبلغ 6،359 مليون دوالر لهذه المجموعة. 

%41 للنباتات و26%   أكد تقرير علمى أن معدل االنقراض الحالى بلغ 
للثديات و%13 للطيور، وهو ما رأى فيه العلماء القائمون عليه مؤشًرا النتهاء 

مظاهر الحياة على كوكب األرض بعد 100 عام، كحد أقصى.
التقرير الذى يحذر من انتهاء الحياة على  وقد نشرت دورية نيتشر العلمية 
المناخية،  التغييرات  بسبب  وذلك  المخلوقات،  من   75% بانقراض  كوكبنا 

الناجمة عن ممارسات اإلنسان نفسه.
يلفت العلماء االنتباه إلى أن المحاوالت التى تتخذها الجهات المعنية بهدف 
الحيلولة دون اختفاء تماما الحيوانات المهددة باألنقراض، ال تجدى نفًعا، ما 

يعنى أن ذلك يؤدى إلى تداعيات تتجاوز بقاء األمور على حالها.
3 عوامل من شأنها أن تؤدى إلى نهاية العالم، هى  ويشير العلماء إلى أهم 

التلوث وتغير المناخ، والصيد الجائر.
كما حذر العلماء القائمون على التقرير من أنه فى حال عدم اتخاذ الخطوات 
الكافية فى المستقبل القريب جدا، فإن كوكب األرض سوف يكون على موعد 

مع ما هو أسوأ من انقراض بعض األنواع.
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     بقلم : ماريان فهيم

ما وراء احلكم 

الشجاعة (كما يراها 
مسرت كريي(!

إليها   شارك اآلالف في مسيرات دعت 
منظمة مناهضة “ألسلمة الغرب” في مدينة 

دريسدن األلمانية.
وتعد دريسدن، شرقي ألمانيا، موطن منظمة 
“أوربيون وطنيون ضد أسلمة الغرب” التي 

نظمت تجمعا كبيرا األسبوع الماضي.
وكانت المستشارة األلمانية، أنغيال ميركل قد 
حذرت األلمان من “االنضمام إلى مسيرات 
مناهضة للمهاجرين”، قائلة أن ذلك سيخدم 

أهداف اليمين المتطرف.
الشعب”  المتظاهرون هتاف “ نحن  وردد 
للمتظاهرين منذ 25 عاما  الذي كان شعارا 

قبيل سقوط جدار برلين.
قد وصف  هيكو ماس  العدل  وكان وزير 

المسيرة بأنها “مخزية”، ولكن حزب “البديل األلماني”، المناوئ 
لالتحاد األوروبي، أبدى تعاطفة مع المسيرة.

ويقول زعيم الحزب، بيرند لوكه، الذي يدعو إلى تشديد قوانين الهجرة، 
ويرفض االنضمام إلى منطقة اليورو، إن “أغلب مطالبهم شرعية”.
وكان 15 ألف شخص شاركوا األحد في مظاهرة تدعو إلى التسامح 

واالنفتاح، رافعين شعار “أنتم كولون، ال مكان للنازيين هنا”.
وأصبحت الهجرة موضوعا ساخنا في ألمانيا هذا العام، مع تزايد 
اللجوء بسبب الحرب في سوريا والعراق. وتستقبل  أعداد طالبي 
ألمانيا أكبر عدد من طالبي اللجوء مقارنة بالدول األوروبية األخرى.

وتتوقع الحكومة 20 ألف طالب لجوء عام 2014، بينما كانت استقبلت 
127 ألف في 2013. وجاء في وسائل اإلعالم األلمانية أن منظمة 
“أوروبيون وطنيون” أنشأتها مجموعة على فيسبوك بقيادة لوتس 

باتشمان، وهو رسام يبلغ من العمر 41 عاما.

ويصر باتشمان على أنه ليس عنصريا. ويعترف بأنه أدين في قضية 
بيع المخدرات وسجن مدة عامين.

ويقول مسؤول حزب البديل األلماني، في دريسدن، فروك بيتري، 
إن “منظمة أوروبيون وطنيون يحتجون على قوانين اللجوء غير 
القانون األلماني على الخارجين عن  المالئمة، ويطالبون بتطبيق 

القانون، ويرفضون التطرف الديني”.
أما حزب يسار الوسط، الذي يشارك في االئتالف الحكومي مع حزب 
المستشارة أنغيال ميركل، الديمقراطي المسيحي، فقد وصف منظمي 

المسيرة بأنهم “نازيون بلباس عصري”.
ونقل موقع صحيفة شبيغل عن مصادر أمنية قولها إن المئات من 
ناشطي منظمة “أوروبيون وطنيون” هم أعضاء في مجموعات شغب 
محسوبة على اليمين المتطرف. وقال وزير العدل: “البد أن نسقط 
القناع عن منظمة “أوروبيون وطنيون”، ودعا إلى حركة واسعة 

مناهضة لها تجمع المجتمع المدني وجميع األحزاب السياسية”.

اآلالف يشاركون يف مسرية »ضد أسلمة الغرب« 
يف دريسدن األملانية

احملكمة اإلدارية مبصر ترفض عودة احلرس إىل اجلامعات

أبوت: ملاذا مل يدرج حمتجز رهائن سيدني على قائمة اإلرهاب؟

 بوش »األخ« يفكر يف الرتشح لرئاسة 
الواليات املتحدة

صدق أو ال تصدق...

سليم خليل

 هل سيتخلى اجلنس اللطيف عن
 اإلغراء ويتناسى اجلنس اخلشن

الرجولة يف عامل املساواة

 بعد انتشار أخبار الفضائح األخالقية 
ومالحقات قضائية  من نساء وفتيات 
ضد مشاهير ونجوم  سينمائية وتلفزيونية 
الناتجة  الخالفات  إن  القول  يمكن 
أو عاطفية في  عن عالقات جنسية 
المجتمعات الحرة ال تحصى وما ينشر 
في وسائل اإلعالم عن هذه المشاكل 
غيض من فيض .  أما نتائج الفصل 
القضائية بين الشركاء وتدخل المحامين 
تكون سلبية على الجنسين وتولد في 
المتخاصمين ومن حولهم  الحذر من 

أي عالقة مستقبلية .
ال عجب  أن نشاهد في المناطق السكنية  
في  مدن العالم األول وضمنها كندا  
صباحا ومساَء  عشرات  النساء وعشرات 
الرجال يتنزهون منفردين  ومصطحبين 
معهم كالبا  من مختلف األحجام للحفاظ 
على صحة تلك الحيوانات األليفة التي 
حلًت  محل  الزوج أو الزوجة  في 
المنازل وذلك لتحاشي صعوبات وحدة 
العيش اإلنفرادي  ولإلبتعاد عن  البدء  

بعالقة عاطفية جديدة .
في ذات الوقت صباحا  ومساًء نشاهد 
يتنزهون  قليلة  من األزواج  أعدادا 
للرياضة وللحفاظ على رشاقة األجسام .

دفعتني الحشرية أنا وزوجتي لنتغًزل 
الوسيلة  آلنها  المتنزهين  بكالب 
ولنتكلم   في حديث  للدخول  األسهل 
مع المتنزهين  -  رجل  أو إمرأة - 
وعلمت أن أكثرهم  كان  لهم عالقة 
زوجية  فاشلة وقبل إنجاب األوالد  تم 
اإلنفصال ؛   وتحدثوا عن التعايش 
نفسيا  المريح  والقطط   الكالب  مع 
وهذه المخلوقات مخلصة  وال تخون!

ما يلفت اإلنتباه إهتمام أصحاب الحيوانات 

األليفة بشراء األحسن واألفضل والجديد 
بأوالدها.  العائالت  تهتم  كما  تماما 
في  المتاجر عربات شبيهة  بعربات 
األطفال وألبسة صيفية وشتوية  للوقاية 
؛ وألعاب  مختلفة   الحر والبرد  من 
لتسلية  تلك المخلوقات ؛ وال يمكن أن 
نتناسى المستشفيات وتكاليف المعالجة 
الباهظة ؛ كما أن اصحابها مستعدون  
لصرف الغالي والثمين للحفاظ على 

صحتها وسالمتها . 
بالنسبة لنا نحن الشرقيين المؤمنين 
كانت  مهما  العائلة  على  بالحفاظ 
األمر خطيرا   هذا  نعتبر  الظروف 
واإلنفصال  الطالق  مخاوف  ألن  
أخذت تنتقل إلى عائالتنا  وأوالدنا 
الذين بعد اإلضطالع على المشاكل 
العائلية يحاولون تحاشي تلك المشاكل 
بناء عش  مسؤولية  ويبتعدون عن 
الزوجية وإنجاب األطفال تماما كما 

حدث في الجاليات التي سبقتنا .
والحقوق  الحضارة   عصر  في 
المدنية  والحريات العامة واستقالل 
األوالد المبكر عن األهل  وضمان 
ومساعدة  الحريات   لتلك  الدولة  
اإلستقالل  على  الفتيات خصوصا 
عن األهل وتأمين السكن والمعاش 
في حال الشكوى عن عنف منزلي 
من األهل  - وكثيرا  ما تكون هناك 
مبالغات  -  ضعفت العالقة العاطفية 
فقدان  ويتبعها  واألوالد  األهل  بين 
؛   الجنسين  بين  العاطفية   العالقة 
ولتحاشي  خالف المستقبل في حال 
اإلرتباط بزواج تلغى العاطفة وتنظم 
عقود بشروط وكأن الزواج  صفقة  
تجارية بحتة وعند أي خالف بالشروط  

تلغى الصفقة .
 غالبا ما يكون قرار اإلنفصال  نابعا 
عن إنفعال يتبعه عناد ؛ وألن العالقة 
مع األهل شبه مقطوعة  تتضخم األمور  
النصيحة  يبدي  ويصعب وجود من 
عن خبرة حياتية  نابعة عن الرغبة 
بالتضحية والتنازل للحفاظ على العائلة 
.  وفي هذه األحوال  يتولى المحامون  
والقضاء فصل العالقة ؛  والجميع على 
علم  بالصعوبات وتقسيم الممتلكات 
وحضانة األطفال أو الحيوانات األليفة 
إذا وجدت .  بعد هذه المتاعب يصبح  
األليفة من  الحيوانات  التعايش مع  
والحياة  الفراغ  لسد  الضروريات 

اإلنفرادية .
العالقة بين  شاب  وفتاة  كما شرحها 
أمير الشعراء أحمد شوقي تبدأ باإلغراء 
: نظرة فإبتسامة  فسالم  وكالم وموعد 
ولقاء؛ إنها حكمة التاريخ  ولن تلغيها 
تشريعات الحريات والحقوق الشخصية 
إلى األبد ألن  والمساواة  وستستمر 
الجنس  تخلق مع  اإلغراء واألنوثة 
والفحولة   الرجولة  ومثلها  اللطيف 
عند الجنس الخشن . لكننا مجبرون 
للتعايش مع  صعوبات تخلقها األنانية  
وانعدام  التضحية وعدم التنازل الواحد 
لآلخر !!! إنها حلقة  مفرغة ومشاكل  
يفصل فيها القانون وتولد األحقاد وتدفع 
الجنسين للعيش سيدة مع أخرى ورجل 
مع آخر  - ليس بالضرورة لحاجات 
طبيعية - وذلك  لإلبتعاد عن العيش 
يزدهر  نشاهده  ما  وهذا  اإلنفرادي 
في هذا العصر على كافة المستويات 
الحيوانات  العيش مع  إلى  باإلضافة 

األليفة المخلصة. 

  كلودين كرمة/ القاهرة: أصدرت 
المحكمة اإلدارية العليا في مصر حكما 
التابع  الحرس  عودة  برفض  نهائيا 
لوزارة الداخلية إلى داخل الجامعات 

المصرية.
وقالت المحكمة، التي تفصل في الدعوى 
التي تكون الدولة طرفا فيها، فى حيثيات 
حكمها إنه “ال يوجد ثمة نص قانوني 
يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة 
الجامعات  بجميع  الجامعي  للحرس 

المصرية توجد فيها بشكل دائم”.
بهذا  العليا  اإلدارية  المحكمة  وأيدت 
عليه  الطعن  يمكن  ال  الذي   - الحكم 
السابق من  - مجددا حكما صدر في 
محكمة القضاء اإلداري برفض دعوى 
قضائية طالبت بعودة ذلك الحرس إلى 

الجامعات.
ويعنى القضاء اإلداري في مصر بحسم 
النزاعات الناشئة عن قرارات إدارية 

تكون الحكومة طرفا فيها.
واألزهر،  القاهرة،  وكانت جامعات 
واألسكندرية قد شهدت، في أكتوبر/

تشرين األول مظاهرات وعنفا اعتراضا 
على اإلجراءات األمنية التي تزامنت 

مع انطالق العام الجامعى الجديد.
وانتشرت القوات خارج أبواب وأسوار 
جامعة القاهرة، إلى جانب شركة األمن 

الخاصة المكلفة بتنظيم دخول الطلبة 
إلى الحرم الجامعى، للتصدي الفوري 

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

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

وممنوعات.

كما تتولى الشركة حماية 1250 موقعا 
باستخدام  الجمهورية،  مستوى  على 
8 آالف موظف من الرجال والنساء، 
باإلضافة المتالكها أسلحة وسيارات 

مصفحة.
وتعرض أفراد األمن بالشركة العتداء 
من بعض الطالب في مظاهرات أكتوبر/
تشرين األول، ووقعت اشتباكات بين 
الجانبين أدت لتحطيم أجهزة التفتيش 

اإللكتروني الخاصة بالشركة.
في  أيد  قد  المصري  القضاء  وكان 
سبتمبر/أيلول عام 2010 إلغاء الحرس 
التابع لوزارة الداخلية من الجامعات 

المصرية.

ينفَّذ سوى بعد  غير أن هذا الحكم لم 
تنحي الرئيس المصري حسني مبارك 
عن الحكم في شهر فبراير/شباط 2011.

 تساءل رئيس الوزراء األسترالي، 
توني أبوت، عن السبب في عدم إدراج 
المسلح الذي احتجز رهائن في مقهى 

بسيدني على قائمة اإلرهاب.
وكانت عملية احتجاز الرهائن قد انتهت 
باقتحام القوات الخاصة “الكوماندوز” 
المسلح،  مقتل  للمقهى، وأسفرت عن 
إيراني  ويدعى هارون مؤنس، وهو 

المولد، مع رهينيتين آخرين.
وقال أبوت إن الحكومة ستدرس لماذا 
أفرج عن مونس بكفالة في جرائم سابقة.

ونعى أبوت الرهينتين اللذين لقيا حتفهما 
في عملية تحرير الرهائن، ووصفهما 

بأنهما “شخصان فاضالن”.
وقد لقي الرهينتان، باإلضافة إلى مونس، 
حتفهما حينما اقتحمت القوات الخاصة 
“الكوماندوز” المقهى في وقت مبكر 
الثالثاء، لتنهي حصارا استمر 16 ساعة.
التي شنتها  العملية  في  التحقيق  وبدأ 

الشرطة لتحرير الرهائن.
في  التحقيق  أيضا  الشرطة  وبدأت 
األسباب التي دفعت مونس، وهو الجئ 
إيراني معروف لدى السلطات بتاريخه 
الطويل مع جرائم العنف وتبنيه ألفكار 
االعتداء، وكيف  لتنفيذ هذا  متطرفة، 

حصل على السالح.
وتساءل أبوت في مؤتمر صحفي: “كيف 
التاريخ  هذا  مثل  لديه  يمكن لشخص 
الطويل والمريب أال يكون مدرجا على 
المناسبة، وكيف يمكن  المراقبة  قائمة 
لشخص مثل هذا أن يكون طليقا تماما 

وسط المجتمع؟”
النظر  إلى  تحتاج  أسئلة  وقال: “هذه 
فيها بعناية وهدوء وطريقة منهجية”.

لكنه أضاف بأنه “من الممكن” أن يحدث 
هذا الحصار حتى إذا كان مونس مدرجا 

على قائمة المراقبة.

وتابع بأن “مستوى المراقبة، الذي سيكون 
ضروريا لمنع الناس من ممارسة حياتهم 
اليومية، سيكون مرتفعا جدا بالفعل”.

وهما  الضحيتين  أسماء  عن  وأعلن 
البالغة من  المحامية كاترينا داوسون 
العمر 38 عاما، وهي أم لثالثة أطفال، 
وصاحب المقهى توري جونسون البالغ 

من العمر 34 عاما.
ووصف أبوت الضحيتين بأنهما “شخصان 
محترمان وفاضالن كانا ضحية للخيال 

المريض لشخص مختل بشدة”.
وكان أبوت صرح في وقت سابق بأن 
محتجز الرهائن سعى الى تغطية أفعاله 

برموز تنظيم الدولة اإلسالمية.
الحادث  “هذا  أن  إلى  أبوت  وأشار 
تعجز  “مأساة  المقهى  في  المروع” 
الكلمات عن وصفها” مشددا على أن 
هذه  من  تعلمها”  يجب  دروسا  “ثمة 

“المواجهة مع اإلرهاب”.
وفي ساحة “مارتن بليس” بوسط سيدني، 
بدأ األستراليون يتوافدون على المكان 
أكاليل  التعازي ووضع  دفاتر  لتوقيع 

الزهور تكريما للضحيتين.
مناطق وسط سيدني صباح  وأغلقت 
مقهى  المسلح  اقتحم  أن  بعد  االثنين 
“لينت تشوكوليت” واحتجز 17 رهينة.
وتمكن خمس رهائن من التسلل خارج 
المقهى بعد ظهر االثنين، باإلضافة إلى 
عدة أشخاص آخرين في الساعات األولى 
من صباح الثالثاء بعد أن اقتحمت قوات 

الكوماندوز المقهى.
وفي مؤتمر صحفي الثالثاء، لم توضح 
دبليو”  اس  “ان  رئيس شرطة  نائبة 
كاثرين بيرن إذا كان مونس قد أطلق 

النار بنفسه على الرهينتين أم ال.
التقارير  الشرطة  تؤكد مسؤولة  ولم 
أن مدير  إلى  أشارت  التي  اإلعالمية 

جونسون  السيد  المقهى 
أن  بعد  النار  أطلق عليه 
لكنها  اشتبك مع مؤنس، 
من  فرد  “كل  إن  قالت 
الرهائن تصرف  هؤالء 

بشجاعة”.
وردا على سؤال عما إن 
اقتحمت  الشرطة  كانت 
المقهى ألنها شاهدت شيئا 
أو سمعت شيئا انطالقا من 
فقط  بيرن  قالت  المقهى، 
إنه “سمع صوت طلقات 
وجرى تفعيل خطة تدخل 

عاجلة”.
وشددت على أنه “من المهم 
للغاية أال أتحدث كثيرا عن 
األحداث التي جرت خالل 
والعشرين ساعة  األربع 
تزال  بينما ال  الماضية” 

التحقيقات جارية.
التحقيقات  تستغرق  وقد 
أسابيع  الحادث  هذا  في 

أو أشهرا.
ويخضع أربع رهائن آخرون وضابط 
شرطة للعالج من جراح أصيبوا بها.

وقال رئيس الوزراء األسترالي “إن هذه 
االحداث تظهر أن بلدا مثل بالدنا حر 
ومنفتح وسخي وآمن عرضة ألعمال 

عنف ذات دوافع سياسية”.
وقالت الشرطة األسترالية إن 4 أشخاص 
الرهائن  أصيبوا خالل عملية تحرير 

الذين احتجزوا ألكثر من 16 ساعة.
وكانت طواقم طبية هرعت باتجاه المقهى 
بعد لحظات من سماع دوي سلسلة من 

االنفجارات والومضات.
وذكرت وكالة اسوشييتدبرس أن قوات 
األمن دخلت المقهى بعد فرار نحو 5 

أو 6 أشخاص من الرهائن.
وأظهرت صور تلفزيونية هؤالء الرهائن 
وهم يركضون باتجاه الشرطة وقد رفعوا 

أياديهم في الهواء.
وأضافت الوكالة أن قوات األمن دخلت 
المقهى الذي يقع في منطقة مكتظة من 
الحي المالي بسيدني بعد سماع فرقعة 

مدوية.
اإليراني  الالجئ  وقد وصف محامي 
هارون مؤنس بأن موكله شخص انعزالي 
وبالتالي يرجح أن يكون قد تصرف من 
تلقاء نفسه. وحصل مونس على اللجوء 
السياسي في أستراليا بعد مغادرته بلده 
وقت  في  الرهائن  أرغم  وقد  إيران. 
سابق على رفع أعالم إسالمية سوداء.

 االدارة االمريكية دخلت الحرب في فييتنام بعد عجز فرنسا ..بحّجة 
وقف المد الشيوعي في جنوب شرق اسيا.. هي حرب تحرير خاضها 
الفييتناميون ضد االحتالل الفرنسي لبالدهم واكملوها ضد امريكا التي 
في تصريحه  كيري  ويتحّدث مسترجون  بدورها مهزومة!  خرجت 
فييتنام  في خوض حرب  الشجاعة  فأين  الشجاعة؟!!!   األخيرعن 
وأين الشجاعة في وقفها؟ هذا هراء ! ويعلمنا جون كيري ايضا أن 
حب الوطن يتضمن االحتجاج!! وليس فقط الخدمة العسكرية!! اشارة 
منه- كما فهمت- الى التظاهرات االحتجاجية للشعب االمريكي ضد 
ارسال الجنود االمريكيين الى فييتنام؟ وانا ما زلت اذكر اسلحة الدمار 
الشامل المحظورة دوليا ) النابالم الحارق، مثال( الذي استعملته امريكا 
ضد الشعب الفييتنامي واكذوبة زعيمة العالم الحر ما زالت مستقرة 
في ذاكرتي!! الصل الى بيت القصيد ..الى هذه االيام المأساوية التي 
لبنان.. بلدي  الى  العراق  الى  تعيش فيها شعوب منطقتنا من سوريا 
الى هذه االيام التعيسة التي يترأس فيها جون كيري وزارة الخارجية 
االمريكية ..وامريكا”زعيمة العالم الحر”في عهده تتنازل، المرة تلو 
العهر  معه  وتتقاسم  الطاغيةبوتين  الجديد  ،لقيصر روسيا  األخرى 
السياسي مشاركة اياه شرب نخب دماء الشعب السوري المظلوم الذين 
استكثروا عليه مطالبته بالحرية والكرامة واسقاط نظام يرأسه طاغية 
له وحوشا  واستنسخ  والنار  بالحديد  المظلوم  للشعب  ،تصدى  آخر 
والتحّدث  االسالم  لمحاولةضرب  خلقية  بتشّوهات  مصابة  بشرية 
منه  الحنيف  والدين   ! وأخواتها  داعش  مثل  مسّميات  تحت  باسمه 
ومنهم براء ..الشعب المظلوم سيستمر في ثورته حتى يسقط النظام 
الثورة  الذين دخلوا على  البشرية معا وسينتصر على كل  ووحوشه 
ليسرقوها من اصحابها االحرار ويشّوهون سمعتها ويتآمرون عليها 
ويخونونها..رغم انف المجتمع الدولي المنافق والمتآمر بقيادة امريكا 
وربيبتها الدولة العنصرية االسرائيلية.. رغم أنف طاغية روسيا الجديد 
خليفة الطاغية األكبر ستالين ..وال مجال للتشكيك أن مشاريع الهيمنة 
االقليمية بقيادة”الجمهورية االسال مية األيرانية”على العالم العربي 
سوف تسقط بدورها وتصيبها ايضا الهزيمة ويعود،من جديد، الدور 
الرائد لجمهورية مصر العربية ..ومن يعش ير !! ألن ارادة الشعوب 

العربية الحرة  تبقى االقوى...

 مفكرة الذاكرة

طالبان باكستان تقتل 141 شخصا معظمهم أطفال مبدرسة يف بيشاور
  قتل 132 طفال إضافة إلى 9 أشخاص 
بالغين في هجوم شنته حركة طالبان 
باكستان على مدرسة يديرها الجيش 
في مدينة بيشاور، شمال غربي البالد، 

حسبما أفاد مسؤولون.
وبعد معارك مع قوات األمن استغرقت 
ساعات، أعلن الجيش الباكستاني انتهاء 

األزمة بمقتل المسلحين وعددهم 7.
ويقول الجيش إن غالبية تالميذ المدرسة، 

وعددهم 500، قد تم إجالؤهم.
ويبدو أن المسلحين كانوا عازمين على 
قتل أضخم عدد ممكن من التالميذ وليس 
احتجاز رهائن كما كان ُمعتقدا في وقت 
سابق، بحسب شاهزيب جيالني، مراسل 

بي بي سي في كراتشي.
وخالل السنوات القليلة الماضية، ُقتل 
العنف  الباكستانيين في أعمال  آالف 
الهجوم  لكن  المسلحون،  ينفذها  التي 
على المدرسة تسبب في صدمة غير 

مسبوقة، حيث يُنظر إليه باعتباره األسوأ 
في تاريخ البلد.

وقال متحدث باسم المسلحين لبي بي 
سي إن استهداف المدرسة جاء ردا على 

عمليات الجيش ضد الحركة.
ونقلت وكالة رويترز لألنباء عن متحدث 
باسم طالبان قوله إن الهجوم جاء ألن 
“الحكومة تستهدف عائالتنا ونساءنا”. 
وأضاف “نريدهم أن يشعروا باأللم”.
ويسود اعتقاد بأن مئات المقاتلين في 
صفوف طالبان قتلوا في عملية عسكرية 
نفذها الجيش في اآلونة األخيرة في شمال 

وزيرستان ومنطقة خيبر.
وتشير تقارير إلى أن غالبية ضحايا 
الهجوم على المدرسة قتلوا في تفجير 
انتحاري. وقال مسؤول محلي لرويترز 
إن هناك أكثر من مئة طفل بين القتلى.

وبدأ الهجوم في الساعة العاشرة صباحا 
بالتوقيت المحلي )05:00 غرنيتش(. 

وقال عامل في المدرسة إنه شاهد ستة 
أشخاص يتسلقون الجدران.

وأضاف العامل لرويترز “اعتقدنا أنهم 
أطفال يلعبون لعبة ما. لكن رأينا معهم 

الكثير من األسلحة النارية.”
“بمجرد أن بدأ إطالق النار، هرعنا 
إلى الفصول. كانوا يدخلون كل فصل 

ويقتلون األطفال.”
وروى سكان بالمنطقة أنهم سمعوا 
أصوات صراخ التالميذ والمدرسين. 
نار  إطالق  أصوات  ُسمعت  كما 
وانفجارات فيما كانت قوات األمن 
المشهد  وامتأل  المسلحين.  تالحق 
بسيارات اإلسعاف التي كانت تنقل 

المصابين إلى المستشفيات، فيما حلقت 
طائرات مروحية في السماء. وأغلقت 
السلطات الطرق الرئيسية في بيشاور.
وقالت طبيبة في مستشفى محلي إن 
الكثير من التالميذ في “حالة سيئة جدا”، 

مشيرة إلى إصابة بعضهم بجروح في 
الرأس. وتجمعت أسر التالميذ في حالة 
من الذعر حول المستشفيات لإلطمئنان 

على أبنائهم.
مجمع  من  بالقرب  المدرسة  وتقع 
عسكري في مدينة بيشاور القريبة من 

الحدود األفغانية والتي شهدت بعضا 
تمرد  أثناء  العنف  أعمال  أسوأ  من 

طالبان المستمر منذ سنوات.
وانتقل رئيس الوزراء، نواز شريف، 
بأنه  الهجوم  بيشاور، ووصف  إلى 

“مأساة وطنية”.

يكتبه  فهو  التاريخ  في  اثق   “ ال 
بشر” هذه الجملة قالها لي صديق قديما 
وللوهلة االولي ظننته  “ بيتفزلك” 
او يتهرب من المجادلة ولكن واقع 
ما نعيشه جعلني اتذكرها مراراً، من 
يكتب التاريخ واالحداث لالجيال؟، ما 
هو انتماءه الفكري، كيف نشأ وما هي 
مؤهالته ، ماذا يؤيد او يعارض أهو 
ناصري ام وفدي ام طابور خامس 
ام خاليا نائمة ام فلول ام  اخوان ام 
سيثبت  ،فالتاريخ  اجانب جواسيس 
األجيال  أمام  مدونيه  نظر  وجهات 
القادمة ، ومن ثم من يضمن صحة 
كتابته؟ فبكلمة قد يحرف ،وبحرف 
قد يدمر ، وبمعني ضمني قد يساق  ، 
وال يخفي عليك سيدي القارئ فمصر 

اليوم تضربها رياح التشتت .
وأكبر مثاًل على ذلك ، الحكم ببراءة 
الرئيس المخلوع حسني مبارك اختلف 
لثورة 30  المؤيد والمعارض  عليه 
منقسيمن  له  المؤيدين  يونيو وحتي 
يناير   25 وثوار  الكنبه  بين حزب 
ليمونة  نفسهم  على  ومن عصروا 
وبتنا حتي  وفريق “تحيا مصر “، 
نختلف علي انتماء القاضي صاحب 
الحكم أهو اخواني وجاء حكمه لتهيج 
الرأي العام ام انه فلول عينه مبارك 
وبراءته باتفاق مسبق ام انه سيساوي 

وحيثيات حكمه مسيسة. 
فلمن سنعطي القلم ليكتب تاريخ وطننا، 

وهذا هو االمراالول الذي اثارني وانا 
المواطنين على  افعال  اتابع رددود 

قضية القرن.
ان  له  تعجبت  الذي  الثاني  االمر 
المصريين جميعاً اصبحوا محلليين 
سياسين، نبكي على االطالل ونضيع 
الطريق وال نخطو لالمام ،وان كنتم 
تعارضوني على رأي هذا فاجيبوني، 
كم منكم ال يتحدث داخل مكان العمل 
في السياسة ،كم من الوقت نستهلكه 
االخبارية،وما  االحداث  متابعة  في 
هو شعورك غالباً بعد االنخراط في 
االحداث السياسية اكتئاب ام ارهاق 
جميعها  ان  تالحظوا  ،آلم  ملل  ام 
تستنزف من صحتنا  مشاعرسلبية 
تفعلون  ماذا  المقابل  ،وفي  االنسان 
اجل  االيجابية من  الروح  الستعادة 

ان تكونوا شخصيات منتجة . 
كم يعجبني ارباب العمل الذين يمنعون 
الكالم في السياسية داخل مكان العمل 
،كم احترم المجتمعات االوربية التي 
بالكاد تعرف اسماء رؤسائها،بالتاكيد 
انا ال اقصد كالمي هذا بشكل حرفي، 
فهو  يجري حوله  ما  يتابع  ال  فمن 
شخص ميت ،هدفي من حديثي هذا 
وتحليال  كالما  كفانا   ، الحكمة  هو 
وتوقعاً، استعد للمستقبل بالعمل الجاد، 
متفائاًل  تكون  ان  كن حريصاً على 
النه بذلك ينهض المجتمع فنحن امام 
مجتمع يحتاج طاقة بناء وليس هدم .

Centre Social D’Aide aux Immigrants
المركز االجتماعي لمساعدة المهاجرين

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

مجتمعهم الجديد.
الخدمات المقدمة:

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

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

- تقديم شهادات االيواء
- تعليم االنترنت ودروس الكمبيوتر

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

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

6201 rue Laurendeau
Montréal, Qc 
H4E 3X8
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بقلم : ميشال رزق هللا

 أعلن جيب بوش، الشقيق األصغر 
جورج  السابق،  األمريكي  للرئيس 
دبليو بوش، إمكانية ترشحه لالنتخابات 

الرئاسية األمريكية عام 2016.
فقد كتب حاكم والية فلوريدا السابق على 
أنه “يبحث  فيسبوك  حسابه في موقع 
فعال مسألة ترشحه لالنتخابات الرئاسية 

عام 2016”.
مهمتها  سياسية  لجنة عمل  وسينشئ 
“تسهيل التواصل بين المواطنين عبر 

الواليات المتحدة”.
الداعمة  بمواقفه  األخ  بوش  ويعرف 

للمهاجرين.
ويتوقع أن يحتل موضوع الهجرة موقعا 

أساسيا في الحملة االنتخابية عام 2016.
وال تخلو ساحة الترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلة من أسماء المعة، إذ يتوقع أن تدخل سيدة أمريكا األولى السابقة، 

ووزيرة الخارجية السابقة، هيالري كلنتون، السباق عن الحزب الديمقراطي.

الدمنارك تطالب بالسيادة على 
القطب الشمالي 

 قدم الدنمارك وثائق الى األمم المتحدة تثبت أن المنطقة المحيطة بالقطب الشمالي 
متصلة بالجرف القاري في غرينالند، التي تعد جزءاً من الدنمارك يتمتع بالحكم الذاتي.

وقال وزير الخارجية الدنماركي إنها “ تشكل معلماً تاريخياً ومهماً للدنمارك”.
وقد أكدت روسيا وكندا سيادتهما بالفعل على المنطقة القطبية الشمالية الغنية بالطاقة.
وتنظر لجنة أممية مؤلفة من 12 عضواً في مطالبات الدول التي تزعم ملكيتها 

للقطب الشمالي وذلك استناداً على األدلة العلمية المقدمة اليها.
ويتركز الخالف بين هذه الدول حول سلسلة جبال تحت الماء طويلة يطلق عليها 
اسم “ريدج لومونوسوف” تمتد 1800 كيلومتراً، كما تقسم منطقة القطب الشمالي 

إلى جزئين.
وفي عام 2008، قدر تقرير المسح الجيولوجي االمريكي أن 22 في المئة من الغاز 
الطبيعي غير المكتشف يقع شمال الدائرة القطبية، إال أنه من غير المرجح أن يحتوي 

القطب الشمالي على الكثير من النفط أو الغاز تحت مياه العميقة.
وقال ناطق باسم فريق من البعثة الدنماركية في األمم المتحدة إن “ثالثة صناديق 

من األدلة قدمت للجنة يوم االثنين”.
وقال جون كليسمنسيان من جامعة الدنمارك إن “الحكومة في كوبنهاغن تقدمت 
بطلب إلثبات سيادتها على قسم من المنطقة القطبية، لتثبت للعالم بأنها ال يمكن أن 

تهمش، إضافة الى رغبتها بإثبات وجهة نظر سياسية لشعب غرينالند”.
ويؤكد كريستان ماركوسان من هيئة المسح الجيولوجي في الدنمارك وغرينالند أن 

“ريدج لومونوسوف هو امتداد طبيعي للجرف القاري في غرينالند”.

توني ابوت

هارون مونس



حتذير... ال جتففوا مالبسكم 
داخل املنزل

10 استخدامات جتميلية قد ال تعرفينها عن 
بودرة األطفال

صاحبة الثدي الكبري: 
عشر قواعد أساسية الختيار مالبسك

مشروبات الفاكهة أشد خطورة على 
األطفال من »الكوكاكوال«

بودرة األطفال على  القليل من   زيادة حجم رموشك : ضعي 
الرموش، فيما بينها. ستضيف طوال وسمكا وحجما للرموش.

 شامبو الجاف: رشي بضع رشات من بودرة األطفال على جذور 
بودرة  الشعر. ستساعد  استعملي فرشاة  ثم  قليال  افركيها  الشعر، 
يخلّصك من  الرأس مما  فروة  الزيت من  امتصاص  األطفال على 

مظهر الشعر الدهني ويزيد من حجم الشعر.
 إزالة اللمعان: بودرة األطفال تمتص العرق من الوجه، خصوصا 
اللمعان.  تعكس مزيدا من  بطبيعتها  والتي  الداكنة  البشرة  لون  مع 
بودرة األطفال تقوم بخدعة أفضل من معظم مساحيق الوجه بالحفاظ 
البودرة  التخفيف من مسحوق  يمكنك  على مظهر غير المع. كما 

الغامق الذي تستعملينه بخلطه بالقليل من بودرة األطفال.
 إطالة بقاء أحمر الشفاه: وضع القليل من مسحوق بودرة األطفال 

على أحمر الشفاه يعززه بقوة دائمة. 
 إزالة الشعر الزائد: وضع بودرة األطفال على الجسم قبل إزالة الشعر الزائد سيساعد الشمع على اإلمساك بالشعر بدال من الجلد.  

لتساعد على  الوسائد  بين أغطية  بودرة األطفال  ومزعج. رشي  التعرق سيء جداً  يبدو مظهر  الحارة  الصيف  ليالي  الحرارة: في  الليالي شديدة   
امتصاص العرق  وتبّرد األجواء.

االنثناءات:  حيث يوجد انثناءات في الجسم تساعد بودرة األطفال على منحك الشعور بالراحة الذي قد يمنعك منه التعرق، خصوصا عند اإلبط. 
 تنظيف الجسم على الشاطئ: ضعي بودرة األطفال في حالة التصاق الرمال بجسمك، إذ سيسقط الرمل بمجرد نفضه 

 األقدام الرطبة: ليس لديك الوقت لالستحمام بعد ممارسة الرياضة وقد تعرقت بعد التمارين رش القليل من بودرة األطفال في الحذاء الرياضي مما 
يمتص العرق والروائح غير المحببة.

خلطات تبييض الجسم:  تدخل بودرة األطفال في الكثير من الخلطات التي بمكنك إعدادها في المنزل من مكونات بسيطة، تشّكل بودرة األطفال 
مكّون أساسي لها.

 تجنبي المالبس الفضفاضة جدا: المالبس الواسعة بشكل مبالغ فيه، ستفشلين 
في الظهور بإطاللة أنيقة ومميزة. ولهذا، ال تخش ارتداء المالبس التي تأخذ شكل 

الجسم أو التي بها وسع بسيط .
األلوان الداكنة: المالبس ذات األلوان الداكنة تساعد على إعطاء جسمك مظهرا 
أنحف مما هو عليه بالفعل، وبالتالي فإن ارتداء توب علوي بلون داكن سوف 

يقلل من حجم الثدي الكبير. 
تجنبي التوب ذو التفاصيل الكثيرة عند الصدر:النه سيقوم بلفت االنتباه بشكل 

أكبر لمنطقة الصدر.
طبقات المالبس المتعددة:من الحيل الذكية إلخفاء مظهر الثدي الكبير، ارتداء 
أكثر من طبقة من المالبس. كأن ترتدي توب بسيط يعلوه جاكيت بذلة رسمي 

، فهو يشتت اإلنتباه عن كبر منطقة الثدي.
متى ترتدين األحزمة؟: حتى ال يتسبب الحزام في إبراز منطقة الصدر ، ال 

ترتديه أسفل الثدي مباشرة، بل حول منطقة الخصر.
تلفت اإلنتباه  القصيرة هي األفضل،األعقاد الضخمة والطويلة  األعقاد 

بشكل أكبر للثدي الكبير. 
ال ترتدي البلوفر ذو الرقبة العالية:الرقبة العالية تخلق بروزا أكبر للثدي.
الياقات الواسعة هي األنسب لك:من األفضل أن تختاري الياقة المستديرة 

 V الكبيرة أو الفضفاضة أو التي تأخد شكل حرف
احذري عند شراء المالبس المخططة:النها ستوحى بزيادة كبر منطقة 

الثدي
ارتدي فستان بقصة الـ Wrap:حيث أنها تعزز مظهره بشكل أنيق

المنازل  داخل  المالبس  تجفيف غسيل  أن  البريطانيين من«   حذرت مجموعة من األطباء 
المناعة  يعانون من ضعف جهاز  الذين  إلى مخاطر صحية خطيرة، لألشخاص  يؤدي  أن  يمكن 

أو الربو الحاد«.
ترفع  أن  يمكن  الحرارة  أو مشعات  التجفيف  إطارات  المعلقة على  المالبس  أن  األطباء  وأكد 
لتكاثر جراثيم  المثالية  الظروف  إلى 30%، وتخلق  بنسبة تصل  المنزل  في  الرطوبة  مستويات 

العفن.
أبدي خبراء قلقهم بشكل خاص من »جراثيم »، يمكن أن تسبب التهابات الرئة.»الغسيل الرطب 
يحتوي على ما يقرب من لترين من المياه، يتم تحريرها في الغرف إذا تم التجفيف في الداخل. 
الظروف  في هذه  الفطريات  فيها  تنمو  الذي  الوقت  في  المناعة  يعاني من ضعف جهاز  معظمنا 

الرطبة«.

باحثون  أشار   
بريطانيون إلى أن أكثر من 
ربع مشروبات وعصائر 
تُباع لألطفال  التي  الفاكهة 
مشروبات  أنها  على 
صحية، بل ومصرح ببيعها 
المدارس، خطيرة جداً  في 

على صحتهم.
نسبة  وذلك الحتوائها على 
إذ  السكريات،  عالية من 
تحتوي على 60% نسبة 
تلك  من  أعلى  سكر 

الموجودة في المشروبات الغازية.
 وذكر الباحثون في مؤسسة »أكشن أون شوجار« البريطانية غير الربحية، التي تضم العديد من 
األخصائيين واألطباء وخبراء التغذية، أن 200 مل من »كوكا كوال« تحتوي على ما يعادل 5 

مالعق سكر، بينما الكمية ذاتها من مشروب الفاكهة يحوي نحو 8 مالعق سكر.
 وبطبيعة الحال فإن المنتجات التي تباع بكمية أقل من 200 مل تحتوي على نسبة أقل من السكر، 
األسواق  في  الموجودة  الفاكهة  أنواع عصائر ومشروبات  أكثر من ربع  بفحص  الباحثون  وقام 
الموجودة  تلك  أكثر من  فيها  السكر  البريطانية، أي 57 من أصل 203 منتج، فوجدوا أن نسبة 

في كوكا كوال.

كل غرام من الدهون غري املشبعة 
ينسيك 67 كلمة

النساء ذوات اخلصر النحيل أكثر 
ذكاء ومقاومة لألمراض

قصار القامة أكثر عرضة لإلصابة 
بـ«الزهامير«

أصحاب العيون الزرقاء والشعر 
األمحر أكثر إصابة بالسرطان

النساء هن األسوء على اإلطالق يف 
قيادة السيارات

العسل واخليار أفضل 
الطرق للتخلص من 

حبوب الوجه

6 منتجات جتميل جيب ان حتفظ يف الثالجة

ضوء اهلواتف 
احملمولة يسبب 

األرق

 كشفت دراسة حديثة، 
عن  باحثون  اجراها 
التي  األطعمة  تأثير 
الدهون  على  تحتوي 
على  المشبعة سلبياً  غير 

الذاكرة.
أّن  العلماء  اكتشف 
يحتوي  الذين  األشخاص 
الغذائي على  نظامهم 
الدهون  نسبة عالية من 
أو  المشبعة  غير 
المتحولة، تذكروا كلمات 
باألشخاص  مقارنة  أقل، 
يتناولون كميات  الذين 
التي  المأكوالت  أقل من 

تحتوي على الدهون غير المشبعة.
بنسيان  تناولها األفراد، تسبب  المشبعة،  الدهون  أّن كل غرام إضافي من  العينة  نتائج  وأظهرت 
76 كلمة، من العدد اإلجمالي للكلمات المعروضة. أما الشخص الذي تناول أكبر كمية من الدهون 
تناولوا  الذين  باألشخاص  مقارنة  الكلمات  المائة من  في  فتذكر 10  الدراسة،  في  المشبعة  غير 

كميات أقل.

خبراء  أشار   
أن  إلى  الجمال  في 
يتمتعن  اللواتي  النساء 
بمحيط خصر نحيل 
يتمتعن  كبيرة  وأوراك 
بخصوبة أعلى من 
غيرهن، بل وهّن أكثر 
ذكاًء وجاذبية،ووجدت 
لجامعتي  دراسة 
بتسبرغ وكاليفورنيا 
منذ عام 2007  بدأت 

له  الكبيرة  الخلفية  النحيف والمنطقة  الموجود بين الخصر  شملت 16 ألف امرأة، أن االنحناء 
عالقة بذكاء المرأة.ويعزى السبب في ذلك إلى أن الدهون الموجودة في تلك المنطقة الواقعة بين 
الورك والفخذ تحوي نسبة عالية من األحماض الدهنية أوميغا 3، الذي ينمي القدرات العقلية 
اللواتي لديهن دهون في منطقة الخصر، لديهن نسبة عالية من  بينما أولئك  أثناء فترة الحمل، 
العقلي.وبناًء  والذكاء  الدماغ  نمو  تساعد على  بمفردها ال  والتي   ،6 أوميغا  الدهنية  األحماض 
عليه، فإن األطفال مواليد األمهات ذوات الخصر النحيف واألوراك الكبيرة، لديهن مستويات 
مقاومة  أكثر  السيدات  أن هؤالء  الباحثون  أكثر من غيرهنكما وجد  المعرفي  األداء  عالية من 
الزهايمر، كما أنهن  القلب وكذلك  لمرض السرطان  مع انخفاض مخاطر إصابتهن بأمراض 

بمأمن من اإلصابة بمشاكل الصحة العقلية.

نشرتها مجلة »British Journal of Psychiatry«، عن   كشفت دراسة علمية حديثة، 
وجود عالقة بين قصر القامة ومرض الخرف.

ولفتت الدراسة، أن نسبة اإلصابة بمرض الخرف أو الزهايمر، وما يتعلق به من خطر الموت، 
أكبر 35% لدى اإلناث، اللواتي يقل طول قامتهن عن 155 سم، مقارنة بنظيراتهن، اللواتي يبلغ 

طول قامتهن 165 سم.
وأفاد الدكتور »ديفيد باتي« -أحد المشاركين في إعداد الدراسة- أن النتائج ال تعني بطبيعة الحال؛ 
القامة؛ يدل على عوامل  إلى أن قصر  القامة سبب من أسباب مرض الخرف، مشيرا  أن قصر 

خطر أخرى بشكل عام.

األكثر عرضة  األحمر هم  والشعر  الزرقاء  العيون   حذرت دراسة طبية من »أن أصحاب 
لإلصابة بسرطان الجلد، والذى غالباً ما يكون أشد أنواع السرطان فتكا«.

أنه ال يمكن الهرب من  إلى  النتيجة بأى حال من األحوال تشير  الباحثون، ومع ذلك، فإن  وقال 
يتسبب  مما  الطفولة،  الضارة، خاصة فى مرحلة  البنفسجية  فوق  الشمس  التعرض ألشعة  كثرة 
الشمس  التعرض ألشعة  إلى كثرة  المتابعة  الجلد.وأشارت  فى زيادة فرص اإلصابة بسرطان 
بين األطفال. وتوصل  الجلد  الضعفين، فرص اإلصابة بسرطان  بمعدل  وحروقها يضاعف، 
الزرقاء والشعر األحمر بزيادة نسبة اإلصابة بمعدل 2,5 ضعف،  العيون  إلى ارتباط  الباحثون 

بالمقارنة باألطفال الذين ال يتعرضون ألشعة الشمس.

النساء هم األسوأ   
في  اإلطالق  على 
و  السيارات  قيادة 
يتفوقون  الرجال 
في  النساء  على 
مهارات وفنون القيادة 
تتراجع نسبة  حيث 
دائما في  الناجحات 
القيادة  اختبارات 
الكثيرات  وتفشل 
أقماع  تفادي  في 

االختبار!!
دراسة  أثبتت  فقد 
النساء  أمريكية أن 

قيادتها خاصة في  أثناء  المرأة  تعاني  الرجال حيث  الطريق من  لحوادث  أكثر عرضة  هن 
الغربية وعدم  المرأة  تعيشه  الذي  التحرر  الرغم من  والمفترقات هذا على  الطرق  تقاطعات 
وضع قيود على قيادة السيارة في أي مكان وفي أي وقت وتعتبر الحوادث التي تقع بين رجل 
وامرأة أقل خطورة بكثير من الحوادث التي تقع بين امرأة وأخرى لقدرة الرجل على المناورة 
يقضون  الرجال  أن  تركيزها ومعروف  وتفقد  باالرتباك  تشعر  ما  التي سريعا  المرأة  أكثر من 
أوقاتا أطول في قيادة السيارات مقارنة بالسيدات مما يصقل خبرات الرجل في القيادة ويجعله 

متفوقا عن المرأة.

النصائح  التجميل بعض  يقدم خبراء   
للحصول على بشرة خالية من حب  الطبيعة 
الطبيعية  الوصفات  الكثير من  شباب.فهناك 
التى تخلصك بشكل نهائى من مثل هذه 
المشكالت وعلى رأسها »العسل األبيض« 
بشرة خالية  الحصول على  فى  يساعدك  الذى 
فى  أيام  ثالثة  بمقدار  الوجه  بعد وضعه على 
الزيتون،  بقليل من زيت  األسبوع مع خلطه 
يتجاوز 3  تخلصك فى وقت ال  الوصفة  فهذه 
الممكن  فمن  يساعدك  أيضا  أسابيع »الخيار« 
أجزاء صغيره وخلطه مع عسل  إلى  تقطيعه 
النحل أو وضعه كدوائر على مناطق اإلصابة 
يوميا قبل الذهاب إلى السرير وستحققى هدفك 
فى التخلص من هذه المشكلة فى أسرع وقت.
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 أشياء جيب ان تشعر باخلوف منها

 أغلب النساء ال يعلمون كيفية الحفاظ 
علي منتجات التجميل والمكياج حتي 

ال تتلف. 
العطور: ابقاء العطور بعيداً عن الحرارة، 
يساعد علي اطالة عمر المكونات النشطة 

في التركيبة.
كريم العين: استخدام كريم العين وهو بارد 
تحت العين أو علي العيون المنتفخة فعال 
جداً. ألن درجة الحرارة الباردة تحدث 
انقباض في األوعية الدموية مما يمنع تدفق 

السوائل للمنطقة المنتفخة وبالتالي يقل االنتفاخ.
أقنعة الوجه: يجب ابقاء أقنعة الوجه المستخدمة للترطيب والتهدئة وتنعيم البشرة في الثالجة.

الكحل أو قلم تحديد العيون: ينصح خبراء التجميل ، ابقاء قلم الكحل في الثالجة لمدة 10 دقائق قبل 
االستخدام.

أحمر الشفاه: أحمر الشفاه من أكثر المنتجات التي تذوب بسرعة في درجات الحرارة العالية، لهذا من 
األفضل ابقاءه في الثالجة.

 افادت دراسة جديدة اجراها علماء في 
الذين يقرؤون قبل  برلين » أن األشخاص 
المحمولة والكمبيوترات  الهواتف  النوم من 
اللوحية يصبحون في اليوم التالي أكثر شعوراً 
التذكر. والسبب في  بالتعب وأقل قدرة على 
ذلك أن موجات الضوء الزرقاء -الصادرة 
الكمبيوترات  المضيئة لشاشات  عن مصابيح 
المسؤولة  المحمولة- هي  اللوحية والهواتف 
التأهب لدى مستخدمي هذه  إثارة حالة  عن 
النوم،.ويعود حدوث اضطراب  األجهزة قبل 
النوم إلى وجود خاليا مستقبلة للضوء في 
العين تتحسس وتشعر باإلجهاد تجاه  شبكية 
الطول 480  الزرقاء ذات  الموجات الضوئية 
بالضوء األزرق  ينتقل اإلحساس  إذ  نانومتر. 
الداخلية في دماغ اإلنسان،  الساعة  إلى خاليا 
ويسفر ذلك عن الحد من إنتاج هرمون 
النوم والمسؤول  الميالتونين المساعد على 
عن شعور اإلنسان بالنعاس أثناء الليل، والذي 
ألياف  المتصلة عبر  الغدة الصنوبرية  تفرزه 

عصبية بخاليا الساعة البيولوجية الدماغية.

 جميعنا نقلق ونخاف من أمور كثيرة فالرجل 
أو  ايجاد وظيفة أحالمه  يقلق من عدم  مثالً 
المفضل  فريقه  أو خسارة  له  المناسب  الفتاة 
أمور طبيعية عند  كلها  ولكن هذه  المباراة.  في 
تستحق!  أكبر مما  قدراً  تعطيها  الجميع ولكنك 
أخري يجب ان تقلق حيالها ألنها  هنالك أموراً 

مرتبطة بسعادتك وراحتك:
أثبتت دراسات  التواصل مع أصدقائك:  فقدان 
ان الصديق الجيد يطيل عمرك ب 10 سنوات. 
ولكن مع االنشغال، يصبح من الصعب 

التواصل مع أصدقائك.
وعلي الرغم من هذا فأنت تحتاج الي أصدقائك، فقد أثبتت دراسة في جامعة هارفرد انك تحتاج 

الي 3 أصدقاء مقربين علي األقل لتتحدث معهم واالعتماد عليهم وقت الشدة.
تناول األطعمة المليئة بالسكر: استخدام الهاتف أثناء القيادة:استخدام الهاتف أثناء القيادة من أسوأ 

العادات وأكثرها خطورة.
التوتر السيئ: لتوتر السيئ هو التوتر الذي يدوم ألسابيع ويمكن أكثر وال يقل ويمنعك من النوم. 
هذا النوع من التوتر يؤدي الي االصابة باألمراض المزمنة مثل القلب واالكتئاب والسرطان.   

في  فهذا  األشياء،  الكثير من  تتذكر  يومك وال  في  توازن  بعدم  تشعر  اذا كنت  المعلومات:  كثرة 
األغلب بسبب كثرة المعلومات. فاستيعاب الكثير من المعلومات في وقتاً واحد، يؤثر علي قدرة 

األجزاء المسئولة عن التركيز والتحكم في المشاعر.
قلة النوم: فقد أثبتت دراسات ان قلة النوم؛ النوم أقل من 7 ساعات يومياً، يزيد نسبة الوفاة ب 
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التدخين: التدخين من أكثر األشياء خطورة، فهو يزيد نسبة االصابة بالسرطان  

 أظهرت دراسة 
بأن  تشيكية حديثة 
األطفال  سباحة 
الصغار في فصل 
يجنبهم  الشتاء 
التعرض ألمراض 
المعروفة  الشتاء 
نزالت  والسيما 
والتهابات  البرد 
التنفسي،  الجهاز 
أقل بثالث  وذلك 
األطفال  مرات من 
يمارسون  الذين ال 

السباحة شتاء.
أنه  بوديوفيتسه،  تشيسكي  مدينة  نوفوتنا” من جامعة  “ايفا  الباحثة  أجرتها  التي  الدراسة  وأكدت 
تؤذيهم  العمر شتاء  في  الصغار  األطفال  أن سباحة  األهل من  الكثير من  يعتقد  ما  على خالف 
إبعاد األمراض عنهم وتنمي عضالتهم وتزيد طاقة الرئة لديهم  فإن ممارسة السباحة تساهم في 
وتجعل نموهم أسرع.وشددت الدراسة على ضرورة توفر بعض الشروط كي اليصاب األطفال 
باالمراض المرتبطة بالسباحة في الشتاء، مثل أن تكون المياه نظيفة وفيها المواد الكيماوية التي 
تؤمن ذلك، وأن تكون حرارة الهواء في المسابح التي يسبح فيها األطفال الذين تتراوح أعمارهم 
المياه بين 28ــ30 أما درجة الرطوبة في المسبح  بين 3ــ6 أشهر بين 28ــ30 ودرجة حرارة 

فيجب أن تكون 65% بالحد االقصى 

أثبتته  ما   على عكس 
السابقة  الدراسات 
اللحية  صاحب  بأن 
شخص عدواني وغير 
وجدت  رومانسي، 
النساء  أن  دراسة حديثة 
الرجل صاحب  يفضلن 
القصيرة  اللحية خاصة 
 10 منذ  نبتت  )التي 
أكثر  أيام مثال( ويرونه 

جاذبية.
التي  الدراسة  وأشارت 
من  باحثون  أجراها 

جامعة نيو ساوث ويل، إلى أن السيدات ينظرن إلى الرجل الذي لديه لحية، باعتباره رجاًل كاماًل، 
وأبًا مثاليًا وأكثر قدرة على حماية امرأته.

واعتبرت الدراسة أيضا أن صاحب اللحية األقل )التي نبتت منذ خمسة أيام مثال فأقل( يعد أقل 
جاذبية، مشيرة إلى أن اللحية الناعمة، تعد األقل اهتماًما وجاذبية.

يشار إلى أن الدراسة أجريت على أساس تقييم النساء للرجل حليق الذقن، أو تلك التي نبتت لمدة 
خمسة أيام، أو التي نبتت لمدة 10 يوما، أو اللحى الكاملة التي نبتت في مدة أكثر من 10 أيام.

سباحة االطفال يف الشتاء تقوي 
مناعتهم

النساء يفضلن الُلحى!
اختارت عارضة   

األزياء الفيتنامية 
جيسيكا، برج ايفل 

يف باريس ليكون 
خشبة العرض 

اليت استقبلت 
عروضا من 

مثاني بلدان 
أوروبية 

وآسيوية

Montréal 19 décembre  2014تعد هذه الصفحة ماريان فهيم من مكتب جريدة الرسالة بالقاهرة

5 خدع مكياج بسيطة جتعلك أصغر 
10 سنوات

 هذه الخدع ستحفظ طلتك لتكوني مرتاحة 
ونابضة بالحياة.

ً 1/ ارفعي حاجبك عاليا واجعليه ممتلئا
 الحواجب الممتلئة تبدو أكثر شباباً وتساعد 
على تحديد ميزاتك ، تقول فنانة مكياج 
لوس انجلوس ،  بريت فريدمان ، استخدمي 
بودرة أو قلم الحواجب بلون افتح من لون 
الفراغات ، ثم  لتملئي مساحات  شعرك 
ارسمي خطا جميال فوق قوس حاجبيك 

تماما . 
2/ تمويه الخطوط المتجعدة حول العينين

أكثر  الخطوط واضحة   الشيئ يجعل هذه 
من تغطية سميكة للوجه ، عوضا عن ذلك 
العينين  المنطقة تحت  زيدي من اضاءة 

بكونسيلر تحت الخط الخارجي الثالث من رموشك السفلى وهاياليتر كريمي القوام سيفي بالغرض.
3/ قللي من األقواس

 لتقليل الخطوط التي تمتد من أنفك حتى فمك ، طبقي كونسلر بلون افتح من لون بشرتك فوق الظل 
اسفل الطيات فقط ، وليس على كامل منطقة التجعد .

4/ اخرجي الحيوية من تجهمك
 جوانب الفم تميل لتتدلى مع التقدم في السن . لتخفيض هذا األثر بواسطة فرشاة ضعي الهاياليتر 

على الزوايا و الكونسيلر فقط اسفل الحدود الخارجية للشفاه السفلى للحد من الظالل . 
5/ الذقن النحيلة المزدوجة

طبقي طبقة خفيفة من كريم االساس المات البرونزي بطبقتين أغمق من لون بشرتك تحت الذقن ، 
ضعيها ايضا على منطقة فوق عظمتي الفك . 

طبقيها حتى عنقك مستعملة فرشاة أو اسفنجة .  
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  الناقدة أحالم األسيوطي

أنه  السبكي،  السينمائي أحمد  المنتج   قال 
الجديد ‘’عسل  السينمائي  فيلمه  سيبدأ تصوير 
قليلة.  وأضاف،  أيام  البنات’’ وذلك خالل 
السبكي، أنه يقوم بعمل جلسات تصوير 
وتحضيرات مكثفة من أجل أن يتم عرض الفيلم 
الفيلم  الي أن  العام ، مشيراً  في اجازة نصف 
يضم عدد كبير من نجوم الفن في الفترة الحالية.
البنات’’ سيقوم  فيلم ‘’عسل  السبكي أن  وأكد 
الفنان حسن الرداد، وأيتن عامر،  ببطولته 
وايمي سمير غانم، ومي سليم، ومجموعة كبيرة 

من الفنانين.
يذكر أن المنتج احمد السبكي، قد حصد جائزة 
انتاج ثاني سينمائي من المهرجان  افضل 
القومي للسينما منذ أيام، وذلك عن فيلم ‘’ساعة 

ونصف’’.

»بتوقيت القاهرة« يف مهرجان دبي 
السينمائي الدولي

حممود عبداملغنى: مشغول مع فريق املطاردات من أجل »بصمات«

 عمر الشريف: اختذت قرار العودة إىل مصر خوفا 
من املوت خارج ارضها 

السبكي جيمع اينت عامر واميي مسري غامن ومي سليم يف ''عسل البنات''

عادل إمام ثائر يسارى فى ثورتى يناير 
ويونيو مبسلسله »أستاذ ورئيس قسم« 

عن  المصري  ماجد  الفنان  عبر   
سعادته بالمشاركة في بطولة مسلسل 
“عيون القلب”، متوقعاً ان يحقق نسبة 

مشاهدة عالية خالل عرضه.
وكشف “ماجد” عن السبب الذي حمسه 
لهذه التجربة الدرامية، قائال: “السيناريو 
الشندويلي  فداء  كتبه  الذي  المتميز 
يعد السبب الرئيسي وراء موافقتي 
على هذا المسلسل، فهو يناقش العديد 

من القضايا االجتماعية واإلنسانية”.
ويضيف: “أجسد من خالل المسلسل 
شخصية رجل أعمال يعيش في امريكا 
لسنوات طويلة، ويعود إلى القاهرة 
لكي يدير شركات والده ولكنه يتعرض 

للخداع من أقرب الناس إليه”.
المسلسل  بطولة  في  ماجد  يشارك 
إخراج  من  والعمل  يوسف  رانيا 

محمد مصطفى.

  يعقد الفنان محمود عبد المغني جلسات 
عمل مع الفريق األجنبي الذي تعاقدت 
معه شركة “راما بيكتشر” المنتج عمرو 
مكين والمنتجة مني مكين، للوصول 
إلي الفورمة المطلوبة التي سيظهر بها 
في مسلسل “بصمات” المنتظر عرضه 

في رمضان المقبل.
سيفاجيء  أنه  المغني”  “عبد  كشف 
جديد  بلوك  العمل  هذا  في  الجمهور 
من  قبل  من  به  يظهر  لم  ومختلف 
التي  والفورمة  والحجم  الشكل  حيث 
الشرطة  بها شخصية ضابط  سيلعب 

داخل العمل، بعد غياب عام كامل عن 
الدراما التليفزيونية النشغاله بالسينما.

يلعب عبد المغني شخصية ضابط شرطة 
المطاردات  يتورط في مجموعة من 
البوليسة للقبض علي عصابات مختلفة 

تقوم بعدة جرائم ويتولي هو كشفها.
“بصمات” بطولة محمود عبد المغني 
وأحمد فهمي وأحمد راتب ونبيل عيسي 
ورانيا محمود ياسين وايمان العاصي 
ومحمد نجاتي وصبري فواز، وتأليف 
مشترك ما بين كريم الحسيني وأحمد مؤمن 
وأحمد السباعي، وإخراج محمود كامل. 

 قال الفنان العالمى عمر الشريف، إنه اتخذ قرار العودة إلى 
مصر خوفاً من الموت خارج أرضها، مشيرا إلى أنه عندما عاد 
إلى القاهرة كان سعيداً بسبب حفاوة االستقبال، حيث قام السفير 
أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية فى مصر، بعمل حفلة 
من أجله، حضرها عدد كبير من نجوم الفن، منهم يسرا وإلهام 
شاهين وسمير غانم ومحمود عبدالعزيز، مما أشعره بسعادة بالغة.
وأضاف الشريف، فى تصريحات، أنه ال يحب الندم على شىء، 
ولكنه حزين ألنه وافق على فيلم المسافر قائال “هذا الفيلم سيئ 
فى كل شىء، وأتمنى مسحه من سجل حياتى، فقد تولى مهمة 
البطولة  أحمد ماهر، وشاركنى  اسمه  اإلخراج مخرج ضعيف 

ممثل متواضع هو خالد النبوى”.
وتابع الشريف: “الفيلم جاء ضعيفاً جداً، وطالبوا منى دعم الفيلم 
دولياً، وبعالقاتى تم ترشيحه لمهرجان فينيسيا، لكن الفيلم لم يحقق 
أى نجاح يذكر، لذا لو عاد بى قطار العمر للوراء لرفضت فيلم 
المسافر، فهو ال يليق بفنان مثلى أكسبته األيام والسنوات خبرة كبيرة.
أن  دليل قوى على  الفنية  المهرجانات  إقامة  أن  الشريف  وأكد 
مصر تنهض وتتحرك لألمام، مشيًرا إلى أن المهرجانات تبعث 
برسالة إيجابية لكل دول العالم وتمسح األفكار التى تحاول تشويه 

ما يحدث فى مصر، وتصويرها أنها غير مستقرة.
الزعيم واستطرد الشريف أنه ال يحب األعمال الكئيبة، وقدم نصيحته  فنية جديدة يخوضها  تجربة    

أحداث مسلسله  إمام، من خالل  عادل 
الجديد “أستاذ ورئيس قسم” والذى يكشف 
ثورتى  المصرى خالل  اليسار  فيه دور 
25 يناير و30 يونيو، وتصدر هذا التيار 
للمشهد السياسى، وتأثير شعاراته السياسية 

فى المجتمع.
ويصور الزعيم بعض المشاهد فى مقهى 
“ريش” الشهير، والذى اتخذ منه المثقفون 
والفنانون والثوار مقرا لهم فى كثير من 
األحيان، وكذلك شوارع وسط البلد، وميدان 
التحرير، ويطرح وجهة نظر حقيقية فى 

إطار كوميدى، تؤرخ للواقع.
ورفض عادل إمام إقحام “الشيوعية” على 
الشخصية التى يؤديها فى العمل، لثقل ظلها 
على مسامع الشعب، وفّضل التعمق داخل 
التيار اليسارى الذى يسعى لتغيير المجتمع 

إلى المساواة بين أفراد الشعب الواحد.
والمفارقة أن الزعيم يجسد فى المسلسل 
كلية  يعمل فى  أستاذ جامعى  شخصية 
الزراعة، يسارى الفكر، وهى نفس الكلية 
التى تخرج منها عام 1962، مع صديقه 
أن حنين  ويبدو  السعدنى،  الفنان صالح 
الزعيم لذكريات الماضى، هو الدافع ألن 
تكون الشخصية تعمل فى كلية الزراعة، 
التى درس علومها، ثم تخرج منها وبعدها 
تفرغ للتمثيل، وتجسد النجمة ميرفت أمين 
شخصية زوجة النجم عزت أبو عوف الذى 
يتزوجها بعد طالقها من عادل إمام تبعا 

ألحداث العمل.
ويعقد حاليا النجم الكبير عادل إمام جلسات 
إحسان، بصفة  المخرج وائل  عمل مع 
يومية، فى فيال الكاتب يوسف معاطى مؤلف 
المسلسل، لوضع التعديالت النهائية على 
السيناريو قبل بدء تصويره والذى تقرر أن 
يكون 20 ديسمبر المقبل، استعدادا لعرضه 
بموسم رمضان المقبل، حيث عاد الزعيم 

منتصف األسبوع الماضى إلى القاهرة، بعد 
للفيلم،  تكريمه بمهرجان مراكش الدولى 
واضطر لمغادرة المهرجان الذى كان من 
المقرر أن يحضر فعالياته لمدة 10 أيام، 
النشغاله بمسلسله ووضع اللمسات األخيرة 
قبل بدء التصوير، وأجرى المخرج وائل 
إحسان المعاينات على بعض األماكن التى 

من المقرر تصوير أحداث العمل فيها.
ويأتى تعاون الزعيم مع ميرفت أمين بعد 
تعاونهما معاً فى عدد من األفالم السينمائية 
الناجحة منها “واحدة بواحدة” إخراج نادر 
جالل، و”مرجان أحمد مرجان” إخراج 
على إدريس، كما أن هناك كيمياء خاصة 
تجمع بين الزعيم وعزت أبوعوف، حيث 
سبق وأن قدما معا العديد من األفالم منها 
إمام،  “حسن ومرقص” إخراج رامى 
الذى  إحسان،  وائل  إخراج  و”بوبوس” 
يتعاون ألول مرة مع الزعيم فى مسلسل 
تلفزيونى، و”السفارة فى العمارة” إخراج 

عمرو عرفة، وغيرها.
ويعد مسلسل “أستاذ ورئيس قسم” اللقاء 
التليفزيونى األول الذى يجمع بين الزعيم 
وميرفت أمين، وعودة لميرفت بعد غيابها 
الموسم منذ عرض  الماضى عن  العام 
مسلسلها األخير “مدرسة األحالم” الذى 

لم يشاهده أحد.
النجم  إمام  تكريم عادل  تم  أنه  إلى  يشار 
 14 الـ  الدورة  افتتاح  مؤخرا، فى حفل 
لمهرجان مراكش السينمائى الدولى على 
مجمل أعماله الفنية التى أثرى بها المنطقة 
بخفة  الحفل  فى  الزعيم  العربية، وظهر 
ودلع راقصاً وباكياً من شدة الفرحة التى 
المغرب  احتفاء جمهور  نتيجة  اجتاحته 
وإدارة المهرجان به، وأقام األمير موالى 
السادس، حفل  الملك محمد  رشيد شقيق 
عشاء ودعا الزعيم عادل إمام لحضوره 

ولبى الدعوة.

تستعد الفنانة لقاء سويدان الشهر القادم 
لتصوير أولى مشاهدها بمسلسل “اريد 
رجاًل”، والذي تخوض من خالله سباق 

الدراما الرمضاني الُمقبل.
وكشفت “لقاء” عن ان المسلسل يناقش 
العديد من القضايا اإلنسانية، ويركز على 
عالقة الرجل بالمرأة، مؤكدة ان المسلسل 
يحاول الكشف عن صفات الرجل التي 

تبحث عنها كل امرأة.
وتحدثت “لقاء” عن تفاصيل دورها قائلة: 
“أجسد دور امرأة ُمطلقة لديها ابنة تبلغ من 
العمر اربعة عشر عاماً، وبعد سنوات من 
انفصالها عن زوجها تقع في حب رجل 
ولكنها تكتشف انه يحب امرأة اخرى”.

يشارك في بطولة مسلسل “اريد رجال” 
إياد نصار وظافر العابدين وأميرة العايدي.

 أكد المخرج أمير رمسيس، أن فيلمه 
السينمائي ‘’بتوقيت القاهرة’’ عرض 
في مهرجان دبي السينمائي الدولي في 
إلي أن  الحادية عشر، مشيراً  دورته 
هذا هو العرض العالمي األول للفيلم.
سوف  الفيلم  أن  رمسيس،  وأضاف 
المصرية،  العرض  يعرض في دور 
في شهر يناير المقبل، متمنياً أن ينال 
في  سواء  المتفرجين  اعجاب  الفيلم 
مهرجان دبي أو فور نزوله في مصر.
يتناول الفيلم ثالث حكايات تجري في 
‘’ليلى  القاهرة  مدينة  في  واحد  يوم 
السماحي’’، ميرفت أمين ممثلة معتزلة 
تبحث عن ‘’سامح كمال’’ سمير صبري 

دوراً،  شاركتهم  الذين  الممثلين  آخر 
‘’سلمى’’ أيتن عامر تواعد ‘’وائل’’ 
كريم قاسم في شقة أحد أصدقائه بعد 
استحالة زواجهما، ‘’حازم’’ شريف 
رمزي تاجر مخدرات شاب، هارب 
إلى القاهرة من اإلسكندرية بعد تورطه 
انتقاله يقل  مع عصابة هناك، وأثناء 
معه ‘’يحيى’’ العجوز نور الشريف 

والمصاب بمرض الزهايمر.
يقوم ببطولة الفيلم الفنان نور الشريف، 
والفنانة ميرفت أمين، وسمير صبري، 
وأيتن عامر، وشريف رمزي، ودرة 
وعابد عناني، وهو من تأليف واخراج 

أمير رمسيس.

رحيل األسطورة الشحرورة صباح  بقلم السندباد/ اشرف كمالموسوعة السندباد

لقاء سويدان: 
أؤدي دور امرأة 
مطلقة يف »أريد 

رجالً«.. 

 عزيزي القارئ أخيراً مع األسف الشديد رحلت عنا 
اإلنسانة  المليئة بالحب والعطاء بال حدود اإلنسانة النقية 
النفس رحلت عنا ولحقت بالعمالقة أم كلثوم وعبد الوهاب 
وفريد األطرش وأسمهان ووديع الصافي وفيلمون وهبي 
ومحمد فوزي وغيرهم من عمالقة الفن. وال ننسى عبد الحليم 
حافظ ونور الهدى وأسيا وماري كويني. لقد لحقت صباح 
الشحرورة بركب العماقة لحقت بهذه النخبة من الفنانين 
هذه الباقة الجميلة حتى تزينها وتضفي عليها من روحها

الجميلة. لقد رحلت أسطورة الحب والجمال رحلت صباح 
رحلت اللبنانية التي عشقت مصر وتراب مصر واعتبرت
مصر هي وطنها حتى قبل لبنان وقضت أكبر وقت من 
حياتها بين ربوع وأحضان مصر حيث بدأت مشوارها

الفني ونالت شهرتها وعرفها وعشقها الجمهور المصري 
والعالم العربي بأجمعه. أنها اللؤلؤة  الثمينة والجوهرة

البديعة ومهما أستفاضت فلن أوفيك حقك يا شحرورة يا 
أمبراطورة الحب والعطاء .

ففي فجر يوم األربعاء الموافق 26 نوفمبر 2014 أي 
قبل أعياد الميالد بشهر رحلت صباح. فقد أبت أن تقضي
األعياد على األرض بل فضلت أن تقضي فترة األعياد 

في أحضان السماء مع القديسين وكيف ال وهي كانت
تمتاز بنقاء النفس وصفاء الروح. وقد رحلت بعد أن 
تركت رصيد فني رائع وزاخر باألعمال الجميلة والقوية
والناجحة.  ولقد تركت ما يقرب من ثالثة آالف أغنية 

جميلة نذكر منها ) عالضيعة – زي العسل – عاشقة
وغلبانة – أنا هنا يا أبن الحالل – الحلو ليه تقالن أوي 
– ساعات ساعات – الراجل ده حيجنني – سلمولي 
على مصر – يا دلع دلع – رأفة يا شباب – وغيرها من 
األغاني الجميلة العاطفية والرومانسية والراقصة وحتى

الوطنية فقد اشتركت في نشيد وطني حبيبي الوطن األكبر 
مع كوكبة من الفنانين عبد الحليم حافظ وشادية ووردة

وفايدة كامل ونجاة. وهذا عن األغنيات أما عن األفالم فقد 
تركت وراءها ما يقرب من 82 فيلماً معظمها مثلتها في

في مصر وأشهر هذه األفالم هي ) العتبة الخضراء – 
األيدي الناعمة – شارع الحب – الرجل الثاني – بلبل

أفندي – لحن حبي – ازاي أنساك – أما عن المسرحيات 
فقد تركت ما يقرب من 27 مسرحية وقد تغنت صباح

في سيرتها الفنية الحافلة بألحان كبار الملحنين عبد 
الوهاب وفريد األطرش والسنباطي ومحمد فوزي وفريد
غصن. لقد كانت صباح دائماً تردد أرجوكم ال تحزنوا 
علي وال تودعوني بالدموع فطلبت توديعها بالزغاريد 

طلبت توديعها عروساً فهي لم تكن تحب السواد أو النواح 
ويا عزيزي القارئ ال تصدق أن الصباح يطل بعد 
اليوم من دون صباح فهي الشمس المتوهجة والقمر 
المكتمل والبدر المطل وقد نعاها معظم الفنانين ومنهم 
الفنانة سماح أنور التي قالت : أنتقلت إلي السموات 
األسطورة الجميلة في الحب والفن والحياة إلي حياة 
أرحم وصحبة أكرم وجوار أعظم. ونعاها كبار الساسة 
اللبنانيون منهم النائب وليد جنبالط قائال : مع رحيل 
صباح يرحل ماضي جميل للبنان لن يعود. وطالب 
بعد  معنوياً  بإعالن حداد وطني لنعطي صباح شيئاً 
طول إهمال. أما عن حبيبة أمها أبنتها لصباح الفنانة 
هويدا فهي لم تستطع أن تحضر مراسم دفن جثمان 
صباح وذلك إلنها أصيبت بإنهيار عصبي ولم تقوي 
على تحمل رحيل والدتها وهي حبيبة أمها وقد حظيت 
هويدا بحظ كبير بمشاركتها األسطورة صباح بطولة 
فيلم نار الشوق ومعهما الفنان الكبير وديع الصافي 
ومعهم حسين فهمي وكانت باكورة أفالمه في السينما 
. لقد كانت األسطورة والشحرورة صباح تحب الحياة 
فقد جمعت موهبة الغناء والتمثيل قضتها ال تبكي وال 
تحزن فقد كان المرح يضفي عليها البهجة دائماً لقد 
طالبت صباح أن ال تحزن عليها ونودعها بدبكة فرح 
فإنها تريد يوم فرح وليس يوم حزن وهي التي طالما 
امتعتنا بأغاني الدبكة والرقص وبالفعل من سيتغني 
بأغاني الدبكة يا شحرورة وهل يجرأ أن يتغني بها من 
بعدك على كل حال حتى ال نظلم أحد فكل من يتغنى 
بها ما هو إال تقليد لك وتكملة لمشوارك الفني وتكملة 
للمسيرة التي كنت الرائدة األولى فيها. وقد استطاعت 
بالتغني بأغانيك  الشابة روال سعد أن تحظى  الفنانة 
الجميلة كما أسعدها الحظ أن تشارك في غناء بعض 
أغنياتك لقد أرادت صباح أن تكون أسطورة وبالفعل 
اصبحت اسطورة وستظل إلي األبد األسطورة الجميلة 
التي أدخلت البهجة والسعادة في قلوبنا والمرح والجمال 
في حياتنا. أما عن مسيرتها الفنية فبدأت بلبنان حيث 
الحقيقي جانيت  ولدت في وادي شحرور وأسمها 
السادسة  جرجس فغالي وقد شاركت وهي التتعدى 
عشر من العمر في بعض األعمال الصغيرة بلبنان 
وأكتشفتها المنتجة الكبيرة آسيا فقامت باحضارها إلي 
مصر لكي تنافس بها المطربة الكبيرة نور الهدى التي 
كانت في أوج شهرتها وقد شاركت صباح بدور صغير 

في فيلم أول الشهر عام 1945 ثم قامت ببطولة فيلم 
) القلب له واحد ( وتقاضت عنه أجر ال يتعدى 150 
أثبتت صباح موهبتها وطلتها  الفيلم  جنيه ومنذ هذا 
األخاذة  وبدأت تحظى بالبطوالت السينمائية وتشارك 
النجوم الكبار في ذلك الوقت بطولة  فالمهم مثل فريد 
األطرش وشاركته في مسيرتها بثالثة أفالم هم بلبل 
أفندي ولحن حبي وأزاي أنساك وشاركت المطرب 
الفنان محمد فوزي فيلمي فاعل خير واآلنسة ماما وقد 
شاركت صباح فنان الشعب وعميد المسرح العربي 
الفنان القدير يوسف بك وهبي في عدة أفالم أهمها شمعة 
تحترق وشاركت الفنان أحمد رمزي في ثالثة افالم هم  
مهرجان الحب وحبيب حياتي وسلم على الحبايب وقد 
قامت صباح ببطولة عدة أفالم في بدايه مشوارها الفني 
نذكر منها ) هذا جناه أبي – أكسبريس الحب – أول 
نظرة – بنت الشرق – سر ابي – أنا ستوتة – صباح  
الخير – لبناني في الجامعة حتى أتى دورها في فيلم 
بلبل افندي مع الموسيقار الخالد فريد األطرش وقد 
ظهرت موهبة صباح  وتجلت في هذا الفيلم حيث قامت 
بدورين متناقضين فقد قامت بشخصيتين احداهما طيبة 
القلب ومرحة واألخري  شريرة ومتعجرفة ومتعالية 
وقد اثبتت صباح في هذا الفيلم قدرتها وموهبتها في 
تقمص الشخصيات ثم شاركت المطرب الجميل محمد 
فوزي بطولة فيلم اآلنسة ماما وفيلم فاعل خير وتغنت 
بأغاني جميلة من ألحانه ومعظمها اغاني مرحة تدل 
الحياة والتفاؤل. ثم عادت صباح  على األمل وحب 
وشاركت فريد األطرش بطولة فيلم )لحن حبي( وفي 
هذا الفيلم شاركت صباح فريد األطرش في عدة أغاني 
ومنها أوبريت لحن حبي الذي يحكي قصة سندريال 
الشهيرة ثم شاركت النجم أنور وجدي بطولة فيلم خطف 
مراتي ومعهما فريد شوقي وليلى فوزي ويحكي الفيلم 
قصة رجل يحاول أن يغازل زوجة صديق له ولكنه 
ال يستطيع لتمسكها بزوجها وأخالصها له ثم قامت 
صباح ببطولة عدة أفالم جميلة منها يا ظالمني – ثورة 
قلبي يهواك – وهبتك حياتي مع شكري  المدينة – 
سرحان وعمر الحريري وكانت صباح في هذا الفيلم 
على درجة كبيرة من األداء الفني المميز ثم عدة أفالم 
أخرى مثل ) إغراء – نهاية حب نهاية حب – وكر 
الملذات – توبة – صحيفة سوابق – ثم قامت صباح 
أفالمها وهو ) شارع  فيلم من أحلى وأنجح  ببطولة 

الحب مع العندليب األسمر عبد الحليم حافظ ويحكي 
الفيلم قصة مطرب مغمور يشتغل في مدرسة للبنات 
كمعلم للموسيقى وتحبه إحدى بنات المدرسة الثرية 
وتدفعه للوصول إلي الشهرة وكانت صباح في هذا الفيلم 
في قمة جمالها وإشراقها وتغنت بأغاني علمني الحب 
وأغنية أل وتابعت صباح مسيرتها الفنية بعد النجاح 

الساحق في فيلم شارع الحب وقامت ببطولة فيلمي 
مهرجان الحب وسلم على الحبايب مع فتى الشاشة في 
ذلك الوقت النجم أحمد رمزي ثم أتى دورها في فيلم 
العتبة الخضراء مع النجوم فارس السينما المصرية 
أحمد مظهر وملك الكوميديا أسماعيل يس والنجم عمر 
الحريري وقنبلة الكوميديا  زينات صدقي والراقصة 
هدى شمس الدين وتحكي قصة الفيلم حكاية مطربة 
مغمورة يحاول نصاب أن يشركها في أعمال النصب 
التي يقوم بها وفي النهاية يتم إلقاء القبض عليه وقد 
تغنت صباح في هذا الفيلم بعدة أغنيات جميلة منها ) 
أنا هنا يا أبن الحالل ( ثم شاركت النجوم عماد حمدي 
وصالح ذو الفقار فيلم الرباط المقدس قصة األديب 
الكبير توفيق الحكيم والذي يحكي قدسية الزواج فهو 

الفقار بطولة  ثم شاركت صالح ذو  المقدس  الرباط 
فيلم ) الحب كده ( ويحكي قصة شاب يقوم بالتضحية 
من أجل حبيبته ليثبت لها مقدار حبه لها ثم شاركت 
صباح كمال الشناوي بطولة فيلم ) طريق الدموع ( 
وهو يحكي مسيرة الفنان أنور وجدي وقد جسدت صباح 
شخصية المطربة وقيثارة الحب ليلى مراد ثم كانت 
صباح في ذلك الوقت تتردد بين الحين واآلخر وتشارك 
في بطولة أفالم في لبنان ومنها فاتنة الجماهير- حبيبة 
الكل – عقد اللولو – المليونيرة – ليالي الشرق – لبنان 
في الليل – الصبا والجمال – كرم الهوى – بيروت 
صفر – شارع الضباب – أهال بالحب – إيدك عن 
فندق األحالم – عصابة  الموت –  مراتي – وادي 
النساء ثم قامت صباح ببطولة فيلم الرجل الثاني مع 
النجوم سامية جمال ورشدي اباظة وصالح ذو الفقار 
وصالح نظمي وعبد الخالق صالح ونجوم الشر حسن 
حامد ومحمود فرج وفرج العربي والفنان القدير بدر 
نوفل ويحكي الفيلم قصة عصابة تقوم بتهريب العمالت 
خارج مصر ويقوم أحد ضباط اإلنتربول بزج نفسه 
العصابة وعن طريق مطربة أخوها  في قلب هذه 
كان من أفراد هذه العصابة غير أنها تخلصت منه 
بعد خالف على صفقة تهريب . لقد كانت صباح هي 
البهجة واإلطاللة الرابعة والجميلة في هذا الفيلم مع 
كافة األحترام للفنانة سامية جمال والطريف في هذا 
الفيلم أنه جمع بين زوجتين للفنان رشدي اباظة وهما 
صباح وسامية جمال وقد أستطاعت صباح أمام هذا

الحشد الفني أن تثبت موهبتها وأن تسرق الكاميرا منهم 
ثم قامت صباح ببطولة فيلم ) نار الشوق ( وشاركتها 
البطولة أبنتها هويدا والمطرب الكبير وديع الصافي 
والنجم حسين فهمي وعبد المنعم إبراهيم وحمدي غيث 
وعلى رأس كل هؤالء الفنان رشدي اباظة ويحكي 
قصة الفيلم تزمت األخ األكبر الذي يرفض أن يقترن 
أخيه بمطربة ولكنه يندم على فعلته ولكن بعد فوات 
أبن أخو هذا  المطربة تعشق  ابنة  األوان غير ان 
الرجل المتزمت ولكن في النهاية ينتصران ويقترنا 
ببعضهما وأستطاع المخرج محمد سالم ملك المنوعات 
في التلفزيون المصري في تلك الحقبة أن يجمع بين 
صباح وأبنتها هويدا وهو ما لم يفعله مخرج من قبل 
ثم شاركت صباح في بطولة فيلم األيدي الناعمة قصة 
توفيق الحكيم ومعها كوكبة من النجوم هم مريم فخر 

الدين وليلى طاهر وأحمد مظهر وصالح ذو الفقار 
وأحمد خميس ووداد حمدي وحسين عسر ويحكي الفيلم 
قصة العاطلين بالوراثة وقد قامت صباح بدور أخت
زوج إحدى بنات هذا العاطل بالوراثة ومن أجل أن 
يفوز بحبها يدفعه هذا على البحث عن عمل.  ويعمل 
في مجال السياحة كمرشد سياحي ويستطيع اإلقتران 
بها – ثم قامت صباح ببطولة فيلمين في لبنان هما – 
الحب في باريس – جيتار الحب مع عازف الجيتار 
الشهير عمر خورشيد ثم قامت ببطولة فيلم ليلة بكى 
فيها القمر مع النجم حسين فهمي الذي كان قد شاركها 
بطولة فيلم نار الشوق ومع مشوار صباح في مسيرتها 
الفنية ال نستطيع أن ننسى لها فيلم ) إغراء ( مع النجم 
شكري سرحان والعمالق زكي رستم وعزيزة حلمي 
وعبد المنعم إبراهيم وقد تغنت صباح في هذا الفيلم 
بأغاني من أحلى أغانيها وأشهرها مثل اغنية ) من 
سحر عيونك ياه ( وأغنية )حبيتك يا أسمك إيه ( والفيلم 
يحكي قصة فتاة يتيمة تعيش مع عمها الذي يستغلها 
ويأخذ كل ما تكسبه من مال فتهرب في النهاية منه مع 
اإلنسان الذي تحبه وكم كانت صباح في قمة جمالها 
وأناقتها فاألزياء التي ظهرت بها في هذا الفيلم كانت 
في منتهى األناقة وبالفعل كان يدل هذا على ذوقها 
الرفيع فهي بالفعل كانت ملكة األناقة وقد ظهر هذا 
في معظم أفالمها . عزيزتي صباح  لقد أسعدني الحظ 
أن أقوم بتصويرك في مصر في عدة لقاءات وأيضاً 
قمت بتصويرك في مونتريال عام 1995 وهناك حدث 

يجب علي أذكره حتى أوفيك حقك والذي يدل على
الجدد ففي حفلتيك  للمواهب  للناس وتشجيعك  حبك 
شارك معك المطرب الشاب المبتدئ طوني حوشيتي 
الذي عرف فيما بعد بإسم زين العمر وقد وضعه متعهد 
الحفل في الترتيب في إطالله على الجمهور بعد أن 
تنتهي صباح من أداء وصلتها الغنائية فجلس طوني 
إنتهاء  لتأكده أن ما أحد سيبقى لسماعه بعد  حزين 

صباح من الغناء والحظت
أنا ذلك فذهبت إلي صباح في غرفتها وحكيت لها األمر 
وعلى الفور طلبت من متعهد الحفل أن يسبقها طوني في 
الغناء وبالفعل غنى طوني وأعجبت به الجماهير لجمال 
صوته وإطاللته الجميلة على المسرح ويرجع الفضل في 
ذلك لصباح كم كنت عظيمة يا صباح أما بالنسبة لي فقد 
كانت صباح تصر بعد اإلنتهاء من الحفل على توصيلي

منزلي  إلي 
ة  ر ا ي س ل ا ب
ن  ي ز و م ي ل ل ا
تصحبها  التي 
إقامتها  في 
ل  ا ي ر ت ن و م ب
حيث كنت أنتقل 
بسيارة أجرة فلم 
يكن لي سيارة 

في ذلك الوقت . وكانت صباح طوال عمرها تتبرع 
بفساتينها لكل من ترغب في أحد فساتينها لقد كانت 
لقد تزوجت صباح   .. الحدود  سخية وكريمة ألبعد 
العديد من األزواج منهم عازف الكمان أنور منسي 
أباظة وهو  أبنتها هويدا والفنان رشدي  وهو والد 
التي أحبتهم ووسيم طبارة واإلذاعي  أكثر األزواج 
المشهور احمد فراج وأخرين لقد كانت صباح تحب 
الحياة وتحب الناس وتحب مصر وتربط بين مصر 
المصرية يجب أن  أفالمها  ولبنان ويتضح ذلك في 
تشمل أغنية لبنانية وأفالمها اللبنانية يجب أن تشمل 
أغنية مصرية لقك كنت شديدة الحرص على الربط 
بين مصر ولبنان لقد كنت خير سفيرة للبنان ويكفيك 
فخراً أنك كنت تتمتعي بالعديد من الجنسيات اللبنانية 
أم كلثوم  الوحيدة بعد  والمصرية واألمريكية وأنك 
التي غنت في مسرح األوليمبياد بالعاصمة الفرنسية 
باريس ومن العجب أنك ولدت في العاشر من نوفمبر 
عام 1927 ورحلتي في السادس والعشرون من شهر 
نوفمبر عام 2014 أي رحلتي في نفس الشهر التي 
ولدت فيه – لقد رحلتي يا جانيت جرجس فغالي وهذا
الميالد وإنعمي ألنك  فترة أعياد  الحقيقي في  أسمك 
القديسين وبجوار ربنا سيدنا يسوع  ستمضيه مع 
 87 البال بعد طوال  بالهناء وراحة  فأنعمي  المسيح 
بالكفاح والمثابرة  فيها مجدك وشهرتك  بنيتي  عاما 

وكنت طوال حياتك تعيشين
على البساطة فكسرة خبز مع قطعة جبن وزيتون تكفيك 
– فوداعاً أيتها الشحرورة وأعلمي أنك ستظلين دائماً 
باقية وعايشة في قلوبنا وفي مخيلتنا ومهما طال بنا العمر 
فلن ننساكي أبداً فهل أحد يستطيع أن ينسى األسطورة
الشحرورة الخالدة جانيت جرجس فغالي عفوا أقصد 

صباح .

بمناسبة رحيل الفنانة الكبيرة : مريم فخر الدين
أقدم نقد فيلم : “ حكاية حب “

ال يأس مع الحياة ، وال حياة مع اليأس ) مصطفى كامل (
هذا الفيلم يجمع بين : العندليب األسمر للشرق 

وأميرة الشاشة العربية

ماجد املصري: تعرضت للخداع يف 
»عيون القلب«

الموضوع : زنوبة ) صباح ( عالمة من شارع 
نادية جمال (  محمد عالي . شقيقتها لوزة ) 
. تعيشان مع  زوج امهما )رياض  راقصة 
أتعابهن وينفقها على  يأخذ  الذي  القصبجي ( 
المنزل ،  الخمر . تهرب زنوبة ولوزة من 
الفنان فريد ) فريد األطرش (  إلي  وتلجأن 
الغناء  ليسمعهما . تنجح زنوبة في أختبار 
ويعينهما فريد في الفرقة.  وتتوالى األحداث .

التحليل والنقد : قصة وسيناريو وحوار : 
الكبير » على الزرقاني« عزيزي  األستاذ 
القارئ . أنني في شهر سبتمبر الماضي قدمت 
الناعمة« بطولة صباح  نقد فيلم »األيدي 
ومريم فخر الدين وليلى طاهر . وكنت سعيدة 
بأنهن على قيد الحياة . فإذا » بمريم فخرالدين 
ترحل عنا في 7 أكتوبر 2014 ، وبعدها 
الشحرورة  بشهر 26 نوفمبر 2014 ترحل 
القدر أراد أن أكتب عن  » صباح« . وكأن 
»األيدي الناعمة« الذي يجمع بينهما وهما في 

أوج المجد والشباب .
وقد اخترت نقد فيلم » ازاي أنساك«الن 
»صباح« تلعب فيه دور عالمة من شارع 
محمد علي . وهو دورجديد »لصباح« 
. وقد  وقالباً  قلباً  بالرقي واألناقة  المعروفة 
أنها ممثلة قديرة  أبدعت فيه صباح وأثبتت 
بجانب أنها مطربة اولى . وأصحبك عزيزي 

القارئ لتحليل الشخصيات :
نبيل ،  فريد: فنان كبير مطرب عاطفي ، 
العاطفية  متسامح ، يعطي ويهدي موسيقاه 
للجمهور وهو يبحث عن الحب . يرى في 
زنوبة بساطة في الطبع وغناء جميل يتفق مع 

مجال الفرقة . فضمها إليها مع لوزة أختها .
لها،  عطف عليها ألهانة زيزي ) كريمة ( 
فأحبها وأعطاها فرصة عمرها أن تكون 

بريمادونا . 
الفنان الحساس بصدق  فريد األطرش : جسد 
شديد ، وأستطاع بوجهه أن يعبر عن 
الحيرة  الدهشة ،  الداخلية مثل:  األحساسيس 
، الحزن العميق ، الفرحة ، الحب والتضحية 
دون تشنج أو أنفعال . رحم هللا سلطان الطرب
 والعود في الشرق. زنوبة : فتاة فقيرة ، جميلة 
، لبقة ، صوتها رنان وعذب ، لها إرادة قوية . 
متمردة على أستغالل زوج أمها لها ولشقيقتها 

. طموحة ولها تطلعات في الحياة .
طموحها  أن تغني مع األستاذ فريد في مسرح 
بلباقتها ( دخول  الكورسال . أستطاعت ) 
العذب نجحت في أختبار  المسرح وبصوتها 
للغناء  الفرقة . هي  فريد لها . وعينت في 
الكبير أن  ولوزة للرقص . ولكن طموحها 
تكون بريما دونا الفرقة ويكون أسمها بجانب 
فريد . ) سأتحدث عن صباح الحقاً ( زيزي: 
أبنة األكابر . وهي الشخصية المحورية التي 
ال ترحم وال تلين حتى تصل إلي هدفها. 
التحب فريد لكن تريد األستحواز عليه 
أبعاد  . حاولت  المجتمع  كشخصية المعة في 
فإذا بفريد   . زنوبة عن فريد وعن طريقها 
يدخل منزلها ويمسك بأيدي زنوبة ولوزة 
تقدم  أثار غيرتها . ووجدت أن زنوبة  بما   .
وردة بلدي لفريد فقالت ايه شغل العوالم ده . 
زنوبة: أنا عالمة لكن بشرفي – فتصفعها بأللم 
فقال فريد : ساعتك  وتطردها من منزلها – 
البلدي .  الوردة  أنا كفاية عليا  الذهب أهيه 

فأنهارت لفقدان فريد .
رشدي : من عائلة كبيرة يسمى باألكسلنس 
– صديق لزيزي ال يستطيع رؤية غضبها 

فأراد مساعدتها. 
السيناريست صراع مكون من خطين  أنشأ 
 . . من األضداد : زنوبة وزيزي  متوازيين  
فهما متساويتان في قوة النضال الناشب بينهما 
حول من تفوز بفريد . فهل زنوبة ألنها تحبه ؟ 

أو زيزي لألستحواز عليه ؟
من جانب زنوبة : بما أن العطف يولد الحب 
أثار عطف فريد ) لجرح وأهانة زيزي   ،
لزنوبة( أن تحول عطفه إلي حب لها . وأراد 
أن يجعلها تغني معه أوبريت صانع التماثيل . 
الفور ألنه حلم حياتها بل  وافقت زنوبة على 
أقصى تطلعاتها أن يكون أسمها بجانب فريد. 
وكانت تضحية ومخاطرة منه لعدم خبرتها 

بالمسرح واألوبريتات . 
البروفات  أنفق فريد ساعات كثيرة في  لذلك 
ليعلمها . وأباح كل منهما حبه لآلخر . تنجح 

زنوبة في األوبريت . مما دفع فريد إلي 
التفكير في خطبتها .

أما من جانب زيزي : نجد رشدي ينهال على 
زنوبة بالهدايا الثمينة مثل : أسورة وخاتم من 
لها في سمير أميس ،  الماس – حجز جناح 
أزياء من باريس وفرو من أالسكا – سيارة 
بكار بمفتاح ذهب – ثم سينتج لها فيلما عالمياً

باأللوان . كل ذلك نمى في زنوبة عزيزة 
األستعالء والتكبر واألبتعاد عن فريد رويداً 

رويداً .
) األزمة ( تتمرد زنوبة على فريد وال 
البروفات . وتتأخر عن ميعاد  تحترم مواعيد 
تفكير  األوبريت وذلك لشحن رشدي بكالمه 
الفرقة من غيرك ال تساوي شيئ  .  زنوبة : 
والشرط الجزائي ألف جنيه  حدفع  10 آالف. 
الفاصل – وقد أبدعت  الذروة ( المشهد   (

»صباح« في تمثيلها هذا المشهد للذروة في 
الفيلم ولوالها لكان سقط : فتعال معي عزيزي 

القارئ لتقرأ هذا الحوار .
لما  الليلة إال  : زنوبة : مش حغني  الحوار 
المدير ) سراج منير (   . تدوني ألف جنيه 
انا حدفعلك بكره زنوبة : ) بكل   : يرجوها 
ثقة وحسم ( دلوقتي وكاش . فريد : ) يشرح 
خطورة الموقف ( الحفلة مذاعة- سمعة الفرقة 
- سمعتنا كلنا – زنوبة : ) بحسم ( األلف جنيه. 

فريد ) باستعطاف ( تسمعي أقولك حاجة .
اللي  أنا عارفة  زنوبة : ) بصوت مرتفع ( 
أدتني فرصة عشان صعبت عليك   . حتقوله 
يا حبيبي لوال كويسة ما كنتش عبرتني  . ال 
) تردد كالم زوج أمها ( فضلت ورايا لحد ما 
خلتني خاتم في أيدك عشان تمشي حالك . أنت
من غيري ما تسواش بصلة ) كالم رشدي ( . 
) بتصميم ( أنا مش حغني الليلة ، اتفضل غني 
يا سي فريد  نتفرج  األوبريت لوحدك خلينا 
إيه   : المدير ) يترجاها ( زيزي – زنوبة   .
الشرط الجزائي ) بصوت عال وثقة ( حدفعه 

بكره وكاش . تتركهم .
الفيلم منذ أغنية  ابدعت في هذا  » صباح«   
الرنان وجمالها ودلعها ،  )زنوبة( وصوتها 
ياني( بفستان أبيض وأسود من  إلي )أحبك 
لبساطتها وتمثيلها  المالبس لصباح ،  أشيك 
. ثم أعتراف بحبها  البكاء ألستعطاف فريد 
آلهة   الهة من  له . وغنائها األوبريت كأنها 
المشهد  اليونان بفستانها األبيض، إلي هذا 
أثبتت فيه أنها ممثلة كاملة  )للذروة(التي 
النضج واألحساس بالدور الذي تلعبه وتجسيد 
ابن  الفقيرة، تظن ان  الفتاة  العالمة،  سذاجة 
االكابرسوف يتزوجها وينتج لها فيلما بااللوان 
، فتنفذ كل ما قاله رشدي دون التأكد من صحة 
كالمه بكتابة اي شئ باسمها وال حتي السيارة 
الباكار وال تدرك ما يخفيه عنها.  ثم أنهيارها 
ألكتشاف الحقيقة المرة )التي يعرفها الجمهور 

قبلها( . فنتعاطف معها لصدمتها.
) النتيجة ( عادت زنوبة إلي رشدي ، ففقدت 
بذلك : شرفها بل نفسها، روحها المرحة 
لها، مكانتها في مسرح  المنطلقة ، حب فريد 
الكورسال بل في كل المسارح الخطار مدير 
الذي  الكورسال بما فعلته، بل رشدي نفسه 
عاملها على أنها عاهرة فصفعته  وجهه 
فطردها من منزل زيزي – وبذلك كسبت 
زيزي معركتها  ضد زنوبة. ولكن لم تستحوز 

بعد على فريد. فماذا جرى ؟
)القرار( : ذهبت زنوبة إلي فريد ، فكان في 
قمة الغضب لرؤيتها وجرحه لم يلتئم بعد لما 
فعلته. لكن لكرم اخالقه عندما سمعها تتحدث 

بأنها سوف تحافظ على كرامتها  مع لوزة 
كما قال فريد، رق قلب فريد لها )اظهر ذلك 
للجمهور وليس لزنوبة والفضل  السيناريست 

يرجع لتعبيرات فريد المتأثرة علي وجهه (.
وفي لحظة يأس ألقت زنوبة بنفسها أمام سيارة  
النابلسي  السالم  فأنقذتها لوزة وعدنان )عبد 
لها ووافق  (، عطف عليها فريد وتجدد حبه 

أن تغني معه األوبريت.  فبذلك تفوقت زنوبة 
على زيزي باألحتفاظ بفريد لحبها له .

اإلخراج : » أحمد بدرخان« 
مخرج قدير من الزمن الجميل . وفق في عمل 
بلبلين : فريد األطرش وصباح .  جمع بين 
وكانوا في قمة نضجهما الفني سواء الغناء أو 
. وأحبك  بأغانيهما زنوبة  فامتعونا   . التمثيل 
بإيه  تفيد  ياني ) لصباح ( . هو بس هو – 
الذي  التماثيل  ) لفريد ( ثم أوبريت صانع 
الغناء ونادية جمال  جمع فريد وصباح في 

في الرقص .
يذكرنا بأفالم فريد مع صباح مثل بلبل أفندي 
ولحن حبي . بالطبع الموسيقى واأللحان لفريد 
األطرش . أنا والعالم العربي نعشق فنك ) يا 
فريد األطرش ( – كما نجد مجموعة كبيرة من 
الممثلين : كريمة ) فاتنة المعادي( كانت الئقة 
في أبنة األكابر التي تريد تدمير غريمتها بأي 
ثمن بال رحمة . نادية جمال رقصها الشرقي 
الكبيرة  الفنانة  إلي  بنا  الجميل وأسمها يعود 
سامية جمال. كذلك عبد السالم النابلسي )الذي 
الدور(  قلوبنا رغم صغر حجم  أضحكنا من 
سراج منير ممثل قدير – برلنتي عبد الحميد 
)طبيعية كعادتها ( رشدي أباظة أثبت أنه فنان 
راقي حتى في دور الشر . رياض القصبجي 
) بارعاً كزوج أم سكير ( . ومجموعة أخرى 

كبيرة .
نقل » بدرخان«  الحي الشعبي لزنوبة وغنائها 
بما  أمها ولوزة  في األفراح وشقتها مع زوج 
يتفق مع بيئتها . في مقابل شقة فريد الفاخرة 

على النيل أو منزل زيزي .
الحليم نصر«  التصوير » عبد  اظهر مدير 
مسرح الكورسال وهو مشابه لمسرح األوبرا 

على أصغر ، بما يليق بمكانة فريد الفنية .
بالفعل ملكة  كانت ازياء صباح رائعة فهي 
األناقة منذ صغرها . وكان أوبريت صانع 
التماثيل يذكرنا بقصة سيدتي الجميلة . 
الذي وقع  المثال  )لجورج برنارد شو( وهو 
تبدو  تمثاله – خاصة صباح كانت  في غرام 
مثل آلهة األغريق وأحبها فريد وأبدعت نادية 

جمال في رقصتها على أنغام فريد .
أظهر بدرخان عزف على العود لفريد في 
بداية أغنيته ) تفيد بإيه ( وركز مدير التصوير 
األضاءة فقط على العود ويد فريد تعزف . 
ثم يقف فريد ويغني بمفرده وكادرات مختلفة 
من زوايا متنوعة تظهر الجمهور والمسرح 

أمام فريد .
كل ذلك كان ورائه مخرجاً كبيراً » أحمد 
بدرخان« أستطاع أن يجمع بطلين عظيمين 
في الغناء والتمثيل وقدمهما في قصة »ازاي 
أنساك« للكاتب الكبير على الزرقاني . وبالفعل 
كيف ننسي فريد وصباح وهذا الفيلم محفور 
في قلوبنا وله بصمة قوية في السينما المصرية 
ويحمل رسالة جميلة »ماذا ينتفع اإلنسان لو 
ربح العالم كله وخسر نفسه« )السيد المسيح 
متى 16 : 26 ( فجمع بذلك سلطان الطرب 
والعود في الشرق  »فريد األطرش« وملكة 
األناقة األسطورة الشحرورة » صباح« عزائنا 

أنها مع القديسين – أحبك يا صباح .
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التطرف، أسبابه وإمكانية معاجلته 

)اجلزء السادس واألخري – آفاق احللول(

 يخطئ من يعتقد أن الدبابة والمدفع 
والطائرة والسالح بشكل عام سواء 
نووياً  أوحتى  أوثقيال  خفيفاً  كان 
التطّرف.  على  اإلنتصار  يستطيع 
التطّرف هو أفكار ومعتقدات سكنت 
لذلك  بها.  وآمن  تبناها  من  عقول 
ولكن  بالسالح  انتزاعها  اليمكن 
وتبين  تناقشها  بأفكار وعقائد وآراء 
فيها.  والصواب  الخطأ  مواقع  لها 
المفكرين  جميع  ذلك  على  يُجمُع 
وعلماء اإلجتماع ويَُبيِّنوَن أن العقيدة 
السالح  بمراحل.  األفكار  أقوى من 
يقتل  ولكنه  أوالمعتقد  الفكره  اليقتل 
العقيده  هذه  تكون  بينما  حاملها 
مكان  في  اإلنتشار  أوقيد  منتشره 
القوة  تُْسَتْبَعُد  لهذا  أخرى.  أوأماكن 
المسلحة وحدها كوسيلة للقضاء على 

التطّرف. 
من أهم ماقرأت حول هذا الموضوع، 
دارسين  ل ا من  ير  كث ل ا ن  أ رغم 
له  تطرقوا  قد  والعلماء  والسياسيين 
وأدلوا بدلوهم في محاوالت إلقتراح 
إيجاد حل مناسب، إال أن رأي السيد 
فيلپان” رئيس وزراء  “دومينيك دو 
خارجيتها  ووزير  السابق  فرنسا 
أعداد  أحد  في  نشره  الذي  األسبق 
الماضي  )أوكتوبر(  األول  تشرين 
الباريسية  “لوموند”  صحيفة  في 
ُجلَّ  لفت  الذي  اإلنتشار، هو  واسعة 
فيه  ماجاء  بعض  أقتطف  انتباهي. 
اعتبر  بأنه  التنويه  مع  بتصرف، 
“....هذه  يقول:   . إرهاباً التطّرف 
فيها مثلما  الحرب اليمكن اإلنتصار 
والعراق، وهي  أفغانستان  في  ثبت 
تخضع لقانون حرب العصابات التي 
هي حرب متواصلة ضد عدٍو يظهر 
وتزداد شرعيته   جديد  من  مرة  كل 
وقدراته وصدقيته.....عشر سنوات 
الشرق  في  المضطرب  ل  الَتَدخُّ من 
نشوء  إلى  أدت  التي  هي  األوسط 
لخنق  الدوله اإلسالميه.....المطلوب 
التمويل  مصادر  تجفيف  اإلرهاب 
وتجفيف  التهريب  شبكات  وضرب 
المجندين في  تأخذ منه  الذي  المعين 
مع  شامل  حوار  وإجراء  صفوفها 
ضمانات  وتقديم  المعتدلين  السنه 
دولهم....... أنظمة  في  لهم  سياسيه 
اإلقتصادي وصعود  والنمو  العولمه 
األوسط  الشرق  في  الغنيه  الطبقات 
شياطين  أيقظ  اإلتصال  ووسائل 
فالحرب  جديدة.  ومخاوف  قديمه 
تخيلها  التي  اإلرهاب  الشاملة ضد 
الخليفة  فكرة  أيقظت  بوش  چورج 

الغرب خوض  العالمي.......هاجس 
حرب مع صفر خسائر، حيث تُْسِقُط 
من  العقاب  طيار  بدون  الطائرات 

الحالية نكون  السماء......مع الحرب 
نحو حرب  قد خطونا خطوة جديده 
الحضارات....في مواجهة اإلرهاب 
عن  محلي  سالم  عن  البحث  يجب 
ومؤسسات  إدارات  تعزيز  طريق 
وتشجيع  العامة  وخدماتها  الدول 

استراتيجيه الحوار”.  
الخمسة  المقاالت  في  ذكرنا  وقد 
األسباب  من  الكثير  الكثير  السابقه 
الخطاب  استحواذ  إلى  أدت  التي 
م  ما هت ا على  لمتطرف  ا ني  دي ل ا
الشباب، وهو ماتثبته نسبة المشاهدة 
اإلجتماعي  التواصل  لمواقع  العاليه 
الجهادية  للمجموعات  “واليوتيوب” 
إن األميه والجهل والفقر  المتطرفه. 
والقهر  واإلهانات  واإلذالل  والظلم 
وتدمير  اإلنسان  حقوق  وتجاهل 
المجتمعات  في  الوسطى  الطبقات 
فئات  بين  السلطه  تداول  وعدم 
الشعب المختلفه وتهميشها إلى جانب 
األسباب األخرى التي ذكرناها سابقاً 
للتطرف  غنيه  بيئة حاضنه  شكلت 

واإلرهاب. 
الحرب  أن  األمريكيه  اإلداره  تؤكد 
بدأت  التي  “داعش”  الجوية ضد 
الماضي  )سبتمبر(  إيلول  أواخر 
تشرين  أواخر شهر  حتى  كلفت  قد 
األول )أكتوبر( حوالي ٤٥٠ مليون 
دوالراً. وقد طلب الرئيس أوباما من 
الموافقه على تخصيص  الكونغرس 
٥٠٠ مليون دوالراً أخرى الستمرار 

باعتراف  الذي  الجوي  القصف 
لن  أنه  العسكريين  العسكريين وغير 
سيوقف  وإنما  داعش  على  يقضَي 

تقدمها مرحلياً.
يلي  فيما  التي سأقترحها  الحلول  في 
واإلرهاب  التطّرف  على  للقضاء 
ذلك  اليقظه، ومع  أحالم  الكثير من 
ستتحقق  بأنها  يحدوني  األمل  فإن 
يوماً ما سواًء بكاملها أو بجزء منها.    
التي صرفت  لوأن هذه األموال   ٠١
إلرهاب  ا ة  رب محا ل آلن  ا ى  حت
منها  يسيراً  أوجزءاً  لتطرف  وا
وجامعات  مدارس  لبناء  َص  ُخصِّ
الثالث  العالم  بالد  في  ومستشفيات 
للنهوض بالمستوى التعليمي والثقافي 
التطّرف  من  اليوم  مانراه  رأينا  لما 
التي  المناطقية  واإلرهاب والفوضى 
تضرب أطنابها في معظم دول العالم 

الثالث. 
بكافة  التعليمية  البرامج  إن   ٠٢
العربيه  البالد  في  الدراسه  مراحل 
بحاجه  استثناء  بدون  واإلسالمية 
تتماشى  بحيث  جذري  تغيير  إلي 
للدول  العلمي والثقافي  المستوى  مع 
استحداث  أيضاً  علينا  الصناعية. 
ص  ي ص خ ت و ث  ا ح ب أل ل ز  ك ا ر م

ميزانيات مجزية لها.  
الغرو  الديني:  الخطاب  في   ٠٣
هاماً  دوراً  الشريف  لألزهر  أن 
معتقدات  وتصويب  لتصحيح  اليوم 
من  المتطرف  الشباب  ومفاهيم 
جهه وعالقة الدين بالدوله من جهة 
الديني إلى  أخرى، وإعادة الخطاب 
على  والبرهان  الصحيح  مساره 
العنف  ينبذ  سمح  دين  اإلسالم  أن 
إن  مع كل زمان ومكان.  ويتماشى 
اليوم  يعتبر  اإلجتهاد  إلى  العوده 
ضرورة قصوى إلثبات أن اإلسالم 
فنون  ل وا لعلوم  ا مع  اليتعارض 

واآلداب وتقدمها. 
على األزهر الشريف أيضا التصدي 
أصحاب  من  الدين،  رجال  لبعض 
في  الدين  يُدخلون  الذين  النفوذ، 
للمسلمين  اليوميه  الحياة  تفاصيل 
وأسلمة  العقل  إلغاء  إلى  أدى  مما 
الفنون واآلداب والعلوم واتهموا من 

يخالفهم بالزندقة. 
الوطنيه  الرساميل  عودة  إن   ٠٤
استثمارها  وتشجيع  بالدها  إلى 
األفراد سيقضي على  تنقل  وسهولة 
منهما  تعاني  اللتان  والفقر  البطاله 
واإلسالميه  العربيه  الشعوب  كافة 
أنه  كما  وإندونيسيا(،  ماليزيا  )عدا 

عمل  فرص  خلق  على  سيساعد 
العامة  الثروة  من  ويزيد  جديدة 

ويخفف من التعصب.
المفاهيم  ونشر  السلطه  تداول   ٠٥
الشباب خاصة،  بين  الديموقراطية 
لسلطات  ا فصل  على  د  كي أ ت ل وا

واستقالليتها. 
إقتصاديه  إصالحات  إجراء   ٠٦
حديثه  ماليه  أنظمه  وإنشاء  جذريه 
ومحاربة الفساد حربا الهوادة فيها، 
النشاء  الفائضه  األموال  واستخدام 
كافة  في  أبحاث  مراكز  وتمويل 

المجاالت العلميه والفنيه وغيرها. 
الفرد  تثقيف  أن  تقدم  مما  نستنتج 
اإلصالح  عمود  يعتبر  ته  أ وتهي
مفتي  قال  وكما  إليه.  ندعوا  الذي 
العالمه  السابق  المصرية  الديار 
الوعي  جمعه:  علي  الشيخ  الكبير 
البنيان  قبل  واإلنسان  السعي  قبل 
يمكننا  هنا  من  اإلثاره.  ال  واإلنارة 
يعتمد  الذي  الوعي  نشر  أن  القول 
يعتبر  اآلخر  وقبول  الحوار  على 
األولويات.  ومن  قصوى  ضرورة 
أوالدنا  مع  ونتعلم  نعلم  أن  علينا 
وأحفادنا  اننا ال نعيش في هذا العالم 
بمعزل عن اآلخرين وكأننا جئنا من 
كوكب آخر أو أننا نعيش في غيرهذا 

الكوكب. 
تغيير  إلى  بحاجة  نحن  بالنتيجه،   
نظر  ل ا ة  د عا وإ ا  ن ت ف ا ق ث ب جذري 
الرئيس  ذلك  أدرك  ككل.  بمفاهيمنا 
الجزائري األسبق، هواري بومدين 
حين قال: “هناك انفصال بين الفكر 
لمثمر  ا الحوار  يمنع  والسياسه 
الحيه  المناقشات  عبر  واإلصالح 
للتبادل  تقليدي  خوف  إلى  ويؤدي 
السياسيه”. كما  المفكر ورجال  بين 
مالك  الراحل  الجزائري  المفكر  أن 
السياق نفسه: “لم  بن نبي يقول في 
تكن ألمانيا تملك سنة 1945 اآلالت 
والحتى  والدوالرات  والماركات 
إال  تملك  تكن  لم  القوميه.  السياده 
إن  تدميره.  واحدا اليمكن  رأسماال 
ودون  التباس  دون  األلمانيه  الثقافه 
لمعناها،  أوفكري  إجتماعي  تضييق 
غوته  بلد  بناء  أعادت  التي  هي 

وبسمارك”.    
الوصول  اليمكن  أنه  المؤكد  من 
التطّرف  إلنهاء  أوحلول  حل  إلى 
المعنيه  األطراف  تعاون  دون  من 
كان  ولو  استثناء،  بدون  جميعها 
يقع على  المسؤولية  من  أكبر  جزٌء 

عاتق طرف دون الطرف اآلخر . 

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

 حضارتي يف القرآن ..

بقلم: خالد بنيصغي

The harmony
BB400

BBC200

BB 70

BBC250BB i3000

َشيِّْد ما تشاء من الحضارة والعمران .. 
نَّة والقرآن .. فحضارتي وحياتي في السُّ

بهما أحيى وأموت راجياً جنََّة الرحمان ..
طامعاً أن يغفر لي ربي اإلثم والِعْصيان ..
وما بدر مني من السهو واللهو والنسيان ..

ْيطان .. ِمْن َفْرِط ذنبي رأيُت كيف يرقص الشَّ
فرحاً بسقوطي أغواَر الرذيلة في كل األحيان ..
فاسقاً أو فاجراً أو آكاًل في لحم أخي اإلنسان ..
واليوم عدُت ربي تائباً من كل هذه األدران ..
كي يِشعَّ نوُرك الهادي في الوجوه واألبدان ..

كما أراه في كل َخْلِقَك  بهذا الجمال واأللوان .. 
حاماًل للمسلمين بشرى السعادة في الِجنان .. 
عطاًء من ربٍّ كريم بالرحمة في الفرقان .. 
وأنا المسلم اآلِيُب بالحب والرهبة واإليمان ..

ْيطاَن يخاف .. يُْحِزنُه اإلسالم واآلذان .. أرى الشَّ
ر المسلُم للصالة في الَملوان .. يُؤلمه أن يَتَشمَّ

َق أو يعمَل بالِبرِّ واإلحسان ..  أو يصوَم أو يتصّدً
يُْغِضبُُه أن يفوز بالجنة َمن َيْعبُد هللا ِمَن “الثقالن” ..
وبفضل من الرحمان ننجو من العذاب والنيران ..
وإلى نعيم دائم وفاكهة ولحم طير وحور ورّمان ..
على ُسُرٍر وزرابيٍّ بال ِغلٍّ متقابلين كاإلخوان ..

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

www. el-ressala.com 

Arabic language and Egyptian colloquial courses

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

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

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

زمن توقع 
الغرائب 
  كلودين كرمة

 شهدت مصر مؤخراً إعالن عدد 
من السفارات فى وقت واحد إغالق 
مقارها فى القاهرة بدأت بالسفارة 
البريطانية لحقت بها السفارة الكندية 
 ، السفارة األسترالية  ، وأعقبتهما 
االجنبية  السفارت  بعض  واكتفت 
في  النزول  من  رعاياها  بتحذير 
أحداث  وقوع  المحتمل  االماكن 

إرهابية بها .
ذلك  تفسير  في  المحللين  واجتهد 
،فمنهم من قال : انها محاولة  للي 
بمظهر  وإظهارها  مصر  زراع 
الغير آمنة أمام المجتمع الدولى ، 
واخرين قالوا أن أجهزة المخابرات 
فى هذه الدول توصلت الى معلومات 
باستهداف السفارات قبل ذكرى 25 
يناير المقبل ، والبعض ردد ان هذه 
السفارات  تطلب اغالق الشوارع 
المؤدية لها وهو ما ترفضه وزارة 
الداخلية لوجود حكم قضائي لفتح 

تلك الشوارع امام المارة .
الغريب في االمر ان تلك السفارات 
لم تقذف بحجارة واحدة طوال ايام 
الثورة والمظاهرات واالحتجاجات 

والشغب الذي شهدته مصر.
 الغريب ان هذه السفارات لم تغلق 
ابوابها في سوريا والعراق وتفعل 

ذلك في مصر .
الدول جاء  هذه  قرار  ان  الغريب 
او  اسباب  أى  ابداء  دون  مفاجئ 

الدولة  اجهزة  مع  التشاور  حتي 
للتنسيق بينهم .

والغريب ان الحكومة التزمت الصمت 
دون ان تخرج ببيان رسمي واحد 
مما  متوجسين  مواطنيها  وتركت 

يحدث فوق أرض دولتهم .
والغريب ان تختار تلك السفارات 
السنة  ورأس  الميالد  أعياد  فترة 
التي تزدهر فيها السياحة في شرم 

الشيخ والغردقة. 
االجراء  هذا  يكون  ان  والغريب 
الكبير  االقتصادي  المؤتمر  قبيل 

الذي سيعقد في القاهرة .
السفارات  ايضاً ان هذه  والغريب 
تأمينية-  قوة  تستنفزة من  ما  رغم 
لم    - اليها  الحاجة  امس  في  نحن 
يتم تقليصها بل تزداد وفقا لتواتر 

االحداث. 
جيران  المواطنين”  ان  والغريب 
السفارت “ ضاقوا من الثكنة العسكرية 
التي يعيشون فيها متناسين تنعمهم 
باالمن المكثف في الوقت الذي كان 
يرتعب فيه الشارع المصري باكمله 
في واقعنا هذا البد ان نمحي كلمة 
هذا  ،ورغم  قاموسنا  من  تعجب 
فانا من مؤيدي اقتراح ان يتم نقل 
رحمة  القاهرة  خارج  السفارات 
على  وتخفيفاً  المزدحمة  بالمدينة 
جيران السفارة ومن اجل تحصيناً 
مضاعفاً من قبل الجيش والشرطة .

 استأنفت السفارة البريطانيّة في القاهرة 
خدماتها العامة الثالثاء بعد َحّل المسائل 
األمنيّة المتعلِّقة بمبنى السفارة بالتعاون 

مع الحكومة المصريّة.
وقال وزير الخارجيّة البريطاني فيليب 
هاموند في بيان وزعته السفارة البريطانية 
بالقاهرة: “إنّه من دواعي سروري أن 
السفارة البريطانيّة في القاهرة استأنفت 
بالكامل. وأُعِرب عن  العامة  خدماتها 
امتناني للتعاون الوثيق من ِقبَل الحكومة 

المصرية”.
وكانت السفارة البريطانية بالقاهرة قد 
علقت خدماتها قبل نحو أسبوع بسبب ما 
أسمته دواع أمنية ما استدعى السلطات 
الى تكثيف خدماتها األمنية  المصرية 

في محيطها القريب من ميدان التحرير.
تفاصيل  أي  السفارة حينها  تذكر  ولم 

حول طبيعة األسباب األمنية.
األوسط  الشرق  أنباء  وكالة  وكانت 
نقلت عن مصدر  الرسمية  المصرية 
أمني مصري وصفته بأنه رفيع المستوى 
قوله إن السفارة أخطرت أجهزة األمن 
المصرية بأنها “رصدت معلومات حول 

تهديدات تستهدف مقرها.”
وظل مكتب القنصلية العامة في مدينة 

األسكندرية يعمل بشكل طبيعي.
قد حذرت  األمريكية  السفارة  وكانت 
العاملين فيها من التجول لمسافة بعيدة 

جدا عن مقرات إقامتهم.
بريطانيا رعاياها  أن حذرت  وسبق 

من السفر إلى شمال سيناء، حيث تشن 
عسكرية  حملة  المصرية  السلطات 

كبيرة هناك.

كما نصحت بعدم السفر إلى جنوب سيناء 
أو إلى مسافة 50 كيلومترا من الحدود 
المصرية مع ليبيا إال في حاالت الضرورة.

السفارة الربيطانية يف القاهرة تستأنف أعماهلا

بقلم: درويش صباغ

 قبضت الشرطة في أسبانيا والمغرب 
على سبعة أشخاص يشتبه بتجنيدهم نساء 
لالنضمام إلى المتطرفين اإلسالميين الذين 

يقاتلون في العراق وسوريا.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية األسبانية 
أن خمسة أشخاص ألقي القبض عليهم في 
برشلونة، واثنين احتجزا في سبتة ومليلة.
إن  المغربية  الداخلية  وزارة  وقالت 
قائدين للمجموعة كانا يقيمان في منطقة 
الفنيدق خارج سبتة، حيث كانت النسوة 
يجلبن من أسبانيا، ويلّقن الفكر الجهادي.

وقد الحظت السلطات األوروبية زيادة 
األوروبيات  النساء  تجنيد  في  حادة 
اإلسالمية  الدولة  لتنظيم  لالنضمام 
بينهن على  الماضي، من  العام  خالل 

األقل 100 من فرنسا.
وكان الهدف هو استخدام هؤالء النسوة 
إما انتحاريات، وإما لتزويجهن مقاتلين 

جهاديين، بحسب بيان مغربي.
وتقول تقارير واردة من المناطق التي 
التنظيم في سوريا  تقع تحت سيطرة 
إن أعدادا كبيرة من األجنبيات يعملن 
طباخات، ومنظفات، وفي رعاية األطفال.

تلك  إن  أوروبيون  ويقول مسؤولون 
يعمل كثير منها عبر  التي  الشبكات، 
اإلنترنت، تستهدف الشباب الذين يبحثون 
عن هويتهم من أجل توفير أشخاص من 

أعمار مختلفة للتنظيم.
وكانت أسبانيا والمغرب قد قبضتا على 
الجهاديين  من  بهم  المشتبه  عشرات 
خالل  يجندونهم،  ومن  المتشددين، 
السنوات األخيرة، خاصة في المناطق 
الواقعة حول شمال المغرب وأسبانيا.

 1200 من  أكثر  بأن  تقارير  وتفيد 
تنظيم  يقاتلون في سوريا مع  مغربي 
الدولة اإلسالمية، وأن أكثر من 100 

قبض عليهم عند عودتهم.
الخطر  ناقوس  قد دق  المغرب  وكان 
بشأن تهديد هجمات اإلرهابيين خاصة 
العائدين من سوريا والعراق، وشددت 

إجراءات األمن في األماكن العامة.
وجاء في البيان المغربي أن الخلية التي 
قبض عليها كانت على صلة بقادة مغاربة 
اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  مع  يقاتلون 
لشن  تخطط  كانت  أنها  من  ويخشى 

هجمات في المملكة.

القبض على خلية جتند النساء لتنظيم 
»الدولة« يف أسبانيا واملغرب

ملاذا كل هذه اللعبة القذرة

 رفض الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغان، انتقادات االتحاد األوروبي 
لتوقيف صحفيين معارضين في بالده 

األسبوع الماضي.
ونفى أردوغان أن تكون عمليات التفتيش 
الصحافة، ووجه  تضييقا على حرية 
كالما لالتحاد األوروبي قائال: “على 
بمشاكله  يهتم  أن  األوروبي  االتحاد 

ويحتفظ برأيه لنفسه”.
إن  قالوا  األوروبيون  الزعماء  وكان 
التوقيفات ال تتوافق مع “القيم األوروبية”.
ويحتجز 24 صحفيا على األقل، يعتقد 
أنهم مرتبطون برجل دين مقيم في أمريكا، 
بتهمة التخطيط لالستيالء على الحكم.

التفتيش صحيفة  واستهدفت عمليات 
إذ  الفضائية،  الزمان وقناة سامانيولو 
الدين،  قريبتان من رجل  أنهما  يعتقد 
فتح هللا غولن، زعيم حركة “حزمت”.

ويتهم غولن، الذي كان حليفا ألردوغان، 
بإدارة “دولة موازية” داخل تركيا.

وجاء في بيان مشترك لمسؤولة السياسة 
األوروبي،  االتحاد  في  الخارجية 
فريديريكا موغيريني، ومفوض توسيع 
االتحاد األوروبي ، يوهانس هان، إن 
طلب االنضمام )إلى االتحاد األوروبي( 

مرتبط “باالحترام التام لدولة القانون 
والحقوق األساسية”.

التفتيش  عمليات  أن  البيان  وأضاف 
والتوقيف ال تتوافق مع حرية الصحافة 
التي هي مبدأ جوهري في الديمقراطية”.
بالقول:  رد  أردوغان  الرئيس  ولكن 
“ماذا تعرفون عن هذه العمليات، حتى 

تطلقون مثل هذه التعليقات؟”.
االتحاد  يقول  ما  يهمنا  وأضاف: “ال 
العمليات، سواء  هذه  األوروبي عن 

قبلت عضويتنا أم لم تقبل”.
وتابع يقول إن “هذه العمليات كانت ردا 
ضروريا على “عمليات قذرة” قام بها 

“متآمرون” على الدولة التركية.
وقال إيتيان موهكوبيان، مستشار رئيس 
الوزراء إن داوود أوغلو، في تصريح 
لبي بي سي: “لدينا أدلة على أعمال غير 
قانونية يقوم بها أعضاء في حركة غولن، 
ولدينا أدلة على أن هؤالء الصحفيين 

ينتمون لحركة غولن”.
وجاءت عمليات التفتيش عقب إعالن 

اردوغان حملة ضد أنصار غولن.
ويتهم الرئيس اردوغان أنصار غولن 
في الشرطة والقضاء باستغالل تحقيقات 

في الفساد إلسقاط حكمه.

أردوغان لالحتاد األوروبي: 
اهتموا بشؤونكم 

نمسك  ا  ن ن أ وك األمور  دو  ب ت  
اللعب  أوراق  من  مجموعة  بأيدينا 
المختلفة النماذج والصور واأللوان 
األوراق  هذه  ترتيب  ونحاول   ،
تناسب  أنها  أو  لها  نرتاح  بصورة 
اللحظة التي نعيشها ، ثمة أشكال في 
ترتيب هذه األوراق ، تبدو األمور 
من جديد وكأن هذه األوراق تخرج 
االنصياع   وترفض  طاعتنا  عن 
لرغبتنا في ترتيب األمور بالصورة 

التي نراها والتي نريد أن تكونها .
ا  ه سل تسل حسب  لعب  ل ا ق  ورا أ
الرقمي وصورها  واضحة األلوان 
كيانات  إنشاء  تريد  وكأنها  تتمرد 
وعلى  ها  ب تمارس  ها  ب خاصة 
نقف  لعبة جديدة  المبتكرة  طريقتها 
الترتيبات  تلك  أمام  حائرين  نحن 
بصورة  تخرج  التي  واألبتكارات 
د  عا ب أ وذات  فة  ل ومخت نوعة  مت
لها  المرسومة  تلك  غير  ونماذج 
اللعبة  بأوراق  نمسك  أن  نحاول   ،
جديدة  منظومة  لنؤسس  جديد  من 
نرسي بها وقائع امر واقع نستطيع 
معه العبور إلي نقاط جديدة وأنماط 
مبتكرة من فعل يوصلنا إلي ثوابت 
المنطق  مع  تتماشى  عليها  متفق 
الحقيقية.  الحياة  ومقومات  والعقل 
هذه  وأصحاب  الكبار  الالعبون 

على  وهم  البداية  يعرفون  اللعبة 
ية  نها ل يخططون  للعب  ا طاولة 
األثارة  من  مستوى  على  تكون 
التصريحات  وتصدر  واألهتمام 
ألستمرار  بينها  فيما  والتوقعات 
وقائع  وترسيخ  والفوضى  األثارة 
ازع  ن مت ل ا األرض  على  دة  جدي
الخاسرون  الالعبون  بينما  عليها 
لعب  ل ا ة  ول طا غادرون  ي سوف 
أوراقهم  الرابحون  فرض  أن  بعد 
تراثاً  حملت  أرض  على  المجنونة 
إنسانياً  وتاريخاً على أمتداد الزمن 
الحب  بسر  يبوح  الشام  ياسمين   .
متيمين  عاشقين  بأيدي  ويمسك 
على ضاف بردى يرد عنهما غبار 
الحسد وقسوة عين ظامئة لألغتيال 
والود  الحب  من  عصر  ولنهاية 

واألنسجام.
ر  ع ا ش م م  ه م ه ت ال ن  و ح ب ا ر ل ا
الخاسرين وال حياتهم وال مستقبلهم 
دماً  تنزف  أرض  على  المبعثر 
أجزاء  في  يوم  كل  في  وتختصر 
منها حتى لم يعد الوطن هو الوطن 
ولم  الحدود  هي  الحدود  تعد  ولم 
يعد الزمن هو الزمن . كانت اللعبة 
أستطاع  وظالمة  وشرسة  قاسية 
مآربهم  تحقيق  فيها  المنتصرون 
بتفتيت أواصر وطن وتحطيم أحالم 

ما.  منظومة  تغيير  في سبيل  شعب 
كان الثمن غالياً ونهاية اللعبة لم تحدد 
معالمها بعد ، ثمة أمور سوف تستمر 
انقضاء  اللعبة وبعد  أنتهاء هذه  بعد 
الالعبين  المفاوضات وتوقف  زمن 
مجنونة  لعبة  في  األستمرار  عن 
نتيجتها  وكانت  غالياً  ثمنها  كان 
وللعرف  الطبيعة  لقانون  محطمة 
المتوارث  اإلنساني ولمبدأ األخالق 
والمعمول به على مّر الزمان . كانت 
الخاسر وعرضه  بيت  على  اللعبة 
لم  األن   ، األزلي  وتاريخه  وأوالده 
تعد اللعبة هي الهدف والغاية ، األن 
اللعب  طاولة  شكل  تغيير  يريدون 
وأستبدال الالعبين بآخرين يعطونهم 
معلوم  لربح محدود  أخضر  ضوءاً 
اللعبة  بمبدأ  األلتزام  من  مساحته 
واألقوياء  الرابحون  يمارسها  التي 
وكل الذين يخططون لحروب طويلة 
على  وتبديالت  ولتغييرات  المدى 
أرض الواقع . نحن المذبوحون من 
حاملي صليب  الوريد  إلي  الوريد 
آمالنا وسحقت  تحطمت  وقد  اآلالم 
الشر علينا بحرب  أحالمنا وأنتصر 
نصر  راية  ترفع  بربرية  جاهلية 
لنا بصلة وال ترتبط  سوداء ال تمت 
عالقة  أي  أو  تاريخ  أو  بإرث  لنا 

أخرى .

في   ! القذرة  اللعبة  هذه  كل  لماذا 
قادمة  األيام وخالل سنوات  مستقبل 
وسوف  التاريخ  أستاذ  يأتي  سوف 
الجغرافيا وسوف يحمل  أستاذ  يأتي 
للتالميذ  تعطي  منهما معلومات  كل 
تاريخاً جديداً  يدرسون  الذين سوف 
يتعلم  وسوف   ، جديدة  وجغرافيا 
أن  القادمة  السنوات  تلك  تالميذ 
تاريخها  تغير  قد  بيكو  دول سايكس 
دول  وتوالدت  وتغيرت جغرافيتها 
جديدة  بمسميات  أخرى  جديدة 
ابتداء  جديد  وبتقويم  وحدود جديدة 
تحريك  لعبة  فيه  بوِشرت  يوم  من 
سوف  تي  ل ا ج  لشطرن ا ر  حجا أ
الواقع  تفرض وجودها على أرض 
كان  ما  كينونتها على كل  وتفرض 
يعرف بأرض سورية والعراق وما 

بينهما!      

إلعالناتكم يف الرسالة

خلية األزمة تدعو التونسيني إىل إرجاء 
سفرهم إىل ليبيا

 دعت خلية األزمة 
لخاصة  ا ة  تونسي ل ا
األوضاع  عة  ب ا مت ب
المواطنين  ليبيا،  في 
إلى إرجاء  التونسيين 
 ، ا ي ب ي ل لى  إ سفرهم 
ت  ال ا ح ء  ا ن ث ت س ا ب
القصوى،  الضرورة 
مجددة الدعوة إلى كافة 
أفراد الجالية التونسية 
إلى  ليبيا  في  المقيمة 

توخي أقصى درجات الحذر والحيطة في تنقالتهم داخل ليبيا.
واستعرضت خلية األزمة، خالل اجتماعها مؤخراً، تطورات األوضاع األمنية 
الفترة األخيرة، ما دفع  التدهور في  ليبيا التي شهدت مزيدا من  والسياسية في 
السلطات التونسية إلى اتخاذ قرار المنع المؤقت لسفر التونسيين إلى ليبيا على 

مستوى معبر رأس جدير الحدودي أواخر األسبوع الماضي.
وتم خالل االجتماع بحث أوضاع الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير 
القطاري، والموظف بسفارة تونس بطرابلس وليد الكسيكسي المختطفين بليبيا.

ودعا المشاركون في االجتماع إلى مواصلة الجهود المبذولة في معالجة ملف 
المختطفين التونسيين ومتابعة االتصاالت التي تجريها وزارة الشؤون الخارجية 
مع عدد من الشخصيات الليبية النافذة، من أجل اإلسراع في عملية اإلفراج عنهم 

في أقرب وقت ممكن.



البشارة  أقامت جوقة رعية سيدة   
بقيادة السيد Samy Ackad يوم السيت 
الغنائي  حفلها  الجاري  ديسمبر   13
وذلك   الميالد  بعيد  الخاص  السنوي 
باإلشتراك مع جوقة األطفال الصغار 
بقيادة السيدة Doris Awwad وجوقة 
  Pierrefonds رعية سانت سوزان في
 .Robert Laframboise بقيادة السيد
وجوقة رعية الُمَخلـِـّص بقيادة السيد 
Antoine Khayat  وللسنة الخامسة 
على التوالي، حقق الحفل نجاحا باهرا . 
 Antoine شرف الحفل األب الجليل
Semaan كاهن رعية سيدة البشارة 
Pier� "للروم الملكيين الكاثوليك في 

 R.P.Pierre واألب الجليل ،"refonds
Gagné راعي كنيسة سانت سوزان، 
واألب الجليل Bernard Basset من 
الملكيين  للروم  المخلص  كاتدرائية  
الكاثوليك بمونتريال، وعلى رأسهم جميعا 
سيادة المطران ابراهيم ابراهيم راعي 
أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في 
كندا. ومن ضيوف الشرف األب الجليل 
Kamil Ishak سريان أورثوذكس 
وعقيلته السيدة جاكلين إسحاق واألب 
الجليلKhaled Karoumi سريان 
 Sr. Angèle كاثوليك واألخت الجليلة

 Eva والسيدة   du Bon Pasteur
Nassif مع زوجها وهي من حزب 

. Laval الليبرالي الفيديرالي في
 Le Maître وال يفوتنا أن نخص بالذكر
 Aline  السيدة  de Cérémonie
DerMarkar  المسؤولة عن تقديم 
برنامج الحفل وإستباق كل أغنية وكل 
صورة تظهرعلى شاشة العرض بنبذة 
تارخية ، لكن هذه المرة كان ذلك بشكل 
مقتضب نظرا لطول برنامج الحفل. 
 Kamy ووفقا لمنظم هذا الحدث، السيد
Barakat  يشارك في هذا الحفل أربعة 

جوقات: 
األطفال  جوقة  هي  األولى  الجوقة   
 Chorale des Enfants الصغار 
في  عضوا   43 تضم   التي   NDA
 7 وقدمت  البشارة،  سيدة  رعية 
أغان بمصاحبة عازفة البيانو السيدة 
Howaida Francis ، وقامت بالغناء 

  Kasbar  Celia الطفلة   المنفرد 
 Sainte Nuit  التي أبدعت في أغنية
والطفلة  Emmanuel Bishay في 
أغنية Jingle Bells ، وقد أثر غناء 
األطفال في قلوب كل الحضور بسماعهم 
التراتيل الميالدية  بثالث لغات العربية 

والفرنسية واإلنجليزية. 
للمرة  شاركت  التي  الثانية  والجوقة 
الثالثة هي جوقة كنيسة سانت سوزان 
الالتينية Chorale Ste�Suzanne التي 
تضم 17 عضوا وقدمت  خمس أغاني 
 Giancarlo بمصاحبة عازف البيانو
Scalia ، األمر الذي عزز العالقات 
بين الرعيتين: سيدة البشارة وسانت 

سوزان. 
سيدة  جوقة  هي  الثالثة  والجوقة 
البشارة  Chorale NDA التي تضم 
32 عضوا وقدمت 13 أغنية بأربع 
أصوات بمصاحبة عازف البيانو السيد 
Giancarlo Scalia.  وقام بالغناء 
غنت  أّوال  أعضاء:  أربعة  المنفرد 
 ، "أومن"   Elza Thomas السيدة 
ثم  السيد  KAMAL Tewfik الذي 
 Minuit Chrétiens  تغنى بالفرنسية
،  و ثالثا اآلنسة Alexa Saba غنت 
Happy Christmas ، ورابعاً السيد 

Samy Ackad قائد الجوقة الذي غنى 
وأبدع في أغنيتين مشتهرتين جدا للمغني 
الجزائري  Enrico Macias األولى  
Noël à Jérusalem واألغنية الثانية 
 Aimez�vous les uns les autres
وشارك في الغناء كل الحضور  وكان 
التصفيق يدوي في كل أرجاء الكنيسة .

أما الجوقة الرابعة وهي جوقة رعية 
 ، Chorale St�Sauveur المخلص
التي شاركت على سبيل المفاجأة بدعوة 
من مدير جوقة سيدة البشارة ، وقدمت 
أغنيتين : األولى  En traîneau  والثانية  
 À Noël, c'est dans un petit
berceau  ونالت إعجاب الجميع . 
وتخلل اإلحتفال كلمة للمطران إبراهيم 
رّحب فيها بضيوف الشرف وكل الحضور 
وهنـّأ أبناء الرعية علي تزايد ونجاح 
أنشطة الكنيسة وذكـّر سيادة المطران 
إبراهيم بالمعنى الحقيقي للمسيحية لدى 

هاتين الرعيتين سانت سوزان وسيدة 
البشارة الـّـلـتـين تتعايشان سويا في نفس 
الكنيسة منذ أكثر من  16 عاما.  كما 
أعرب كل من الكاهنين األب انطوان 
سمعان واألب  Pierre Gagné عن 

ترحيبهما بالجميع في رعيتهما. 
وجدير بالذكر أن هذا الحفل حضره 

أكثر من 600 شخصا من أبناء الرعيتين 
استمتعوا وهم في  الذين  واألصدقاء 
هذه  طيلة  واإلبتهاج  السعادة  غاية 
ببوفيه  انتهت  التي  الرائعة  األمسية 
يحتوي على ما لذ وطاب من الحلويات 
الشهية والمشاريب المتعددة  في قاعة 

الرعية .
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عرض خاص لقراء الرسالة

انتهز هذه الفرصة وال تجعلها تفوتك، أسعار خاصة في مكان تحلم به

Special price for El Ressala readers

كونشرتو رعية سيدة البشارة يضم هذه السنة أربع جوقات
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

La firme américaine “Stevies”accorde au jeune 
home d’affaires “Abou Héchéma” le prix du meilleur 

président du conseil d’administration au monde 
dans le milieu industriel
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Une nouvelle polémique 
fait rage à l›hôtel de ville 

de Montréal, alors que le chef 
de l›opposition officielle, Luc 
Ferrandez, a accusé le maire 
Denis Coderre d›être un «sans-
cœur».
Le chef de Projet Montréal a 
eu ces mots durs, mardi après-
midi, parce que l›administration 
Coderre n›a pas voulu entendre 
une motion de sa collègue 
conseillère Émilie Thuillier en 
raison de l›absence de cette 
dernière.
Mme Thuillier, conseillère 
municipale du district 
d›Ahuntsic, avait été mandatée 
par son parti pour présenter la 
motion, mais elle a été forcée de 
s›absenter de la salle du conseil 
en raison de contractions, elle 
qui est enceinte de neuf mois.

En l›absence d›Émilie Thuillier, 
Projet Montréal a alors proposé 
à l›administration Coderre 
que la motion, qui s›oppose au 
prolongement de l›autoroute 
19, soit présentée par Craig 
Sauvé, un autre conseiller de 
l›opposition officielle. Mais 
le leader de l›administration 
Coderre, Francesco Miele, a 
refusé.

Quelques minutes plus tard, la 
colère des élus de l›opposition 
officielle s›est exprimée 
sur Twitter. À la suite de la 
controverse sur les réseaux 
sociaux, M. Coderre s›est 
ravisé et a finalement accepté 
d›entendre la motion de Projet 
Montréal.

Cela n›a pas empêché Luc 
Ferrandez de tenir un point de 
presse dans le hall d›honneur 
de l›hôtel de ville et d›accuser 
Denis Coderre d›être un sans-
cœur face à la situation de la 
conseillère Émilie Thuillier. Il 
l›accuse aussi d›avoir changé 
d›idée uniquement parce que 
cette affaire a fait beaucoup de 
bruit sur Twitter.
Pour sa part, le maire Coderre 
a dit qu›il avait un cœur depuis 
30 ans, depuis son entrée en 
politique. «On va être digne des 
deux côtés de la chambre et on 
va faire ce débat», a-t-il déclaré. 
Denis Coderre va appuyer le 
prolongement de l›autoroute 19 
entre les autoroutes 440 à Laval 
et 640 à Bois-des-Filion. 

Le maire 
Coderre est 

traité de 
«sans-cœur»

L’évènement s’est passé récemment à Paris dans un des plus chics hôtels de la 
ville lumières en présence de 166 représentants des secteurs privés et publics 
des milieux industriels du monde.

En plus, Abou Héchéma le P.D G. de la compagnie 
‘Hadid El Masréyine’ (Ferdés égyptiens) s’est vu 
octroyer le jour même le premier prix d’honneur 
comme le meilleur nouvel homme d’affaires au monde 
pour l’an 2014 dans le milieu industriel.
Deux grands prix qui font honneur à tous les hommes 
d’affaires égyptiens en même temps qu’ils donnent 
un coup de pouce à l’économie égyptienne puisque 
la compagnie ‘Fer des égyptiens’ que préside ‘Abou 
Héchéma’ vient d’investir près d’un milliard de 
dollars dans une des plus modernes usines qui a été 
construite en utilisant les plus récentes technologies 
qui respectent l’environnement (une première en 
Égypte et au Moyen-Orient) et où travaillent près de 
6000 ouvriers et employés. 

De bonnes nouvelles pour Rob Ford
La tumeur de l›ancien maire de 

Toronto, Rob Ford, a diminué de 
moitié, mais M. Ford fait néanmoins face 
à 25 journées de traitement de radiation.
Rob Ford a dit que ses médecins lui ont 
donné la «formidable nouvelle» voulant 
que le volume de sa tumeur soit passé de 
13 cm à 6 cm. Il est hospitalisé jusqu›à 
vendredi à l›hôpital Mount Sinai de 

Toronto pour une cinquième ronde de 
chimiothérapie.
Le frère de Rob Ford, Doug, a indiqué 
mardi en conférence de presse que son 
frangin se porte bien.
«C›est comme être dans une montagne 
russe, a illustré Doug Ford. Nous sommes 
juste heureux que ça aille dans la bonne 
direction. Tout le monde aura un beau 

Noël. C›est la première 
nouvelle positive que 
nous avons reçue 
depuis six semaines.»
Rob Ford, qui est 
redevenu conseiller 
municipal lors de la 
dernière élection à 
Toronto, a dit qu›il sera de la course à la 

mairie contre le maire actuel, John Tory, 
si sa santé le lui permet.

Couillard dit non au gaz de schiste

Philippe Couillard ferme la porte à 
l›exploitation du gaz de schiste au 
lendemain d›un rapport critique 

du Bureau d›audiences publiques sur 
l›environnement (BAPE) à l›endroit de 
cette filière énergétique.
«Je crois de toute façon qu›il n›y a pas 
grand intérêt à développer cette ressource, 
uniquement sur le plan économique et 
financier. De toute façon, l›acceptabilité 
sociale n›est pas là», a affirmé Philippe 
Couillard au cours d›une entrevue diffusée 
à TVA.
«Actuellement, je ne vois pas l›intérêt de 
développer ça», a-t-il ajouté.
M. Couillard tire ainsi un trait sur une 
saga qui dure depuis plusieurs années. 
«La caractéristique des gaz de schiste au 
Québec est qu›ils se trouvent dans une zone 
densément peuplée», a expliqué le premier 
ministre pour justifier sa décision.
Les libéraux de Jean Charest avaient à 
l›époque accordé des permis d›exploration 
dans la vallée du Saint-Laurent. La rapidité 
avec laquelle l›industrie s›était lancée dans 
l›aventure avait provoqué un ressac dans la 
population.
Lundi, le BAPE a réitéré l›absence 
d›acceptabilité sociale et souligne que le 
potentiel économique de ce secteur n›est 
pas démontré.

«La commission a constaté qu›il n›était pas 
démontré que l›exploration et l›exploitation 
du gaz de schiste dans les basses terres 

du Saint-Laurent, avec la technique de 
fracturation hydraulique, serait avantageuse 
pour le Québec en raison de l‘ampleur des 
coûts et des externalités potentiels par 
rapport aux redevances qui seraient perçues 
par le Québec», ont écrit les commissaires 
dans un volumineux rapport de plus de 500 
pages publié lundi.
Le document souligne que cette industrie 
aurait un impact sur la qualité de l›air et 
de l›eau.
«Advenant un déploiement intensif de 
l›industrie du gaz de schiste, des odeurs 
pourraient être perçues sur une bonne 
partie du territoire d›implantation lors des 
activités de fracturation, et ce, même avec 
l›application de mesures d›atténuation», 
ont affirmé les auteurs du rapport.

Ottawa condamne l`attaque des talibans 
au Pakistan

Le premier ministre Stephen Harper a condamné, 
mardi, l›attentat meurtrier perpétré par les 
talibans dans une école du Pakistan, qui a fait 

plus de 130 victimes, en majorité des enfants.
«C›est difficile pour quiconque d›entre nous en tant 
que personnes rationnelles et compatissantes de 
comprendre le terrorisme, a indiqué M. Harper tout en 
ajoutant que «ça brise le coeur» de voir des enfants être 
ciblés par des terroristes.
M. Harper a aussi indiqué qu›Ottawa est en 
communication avec les alliés canadiens qui ont 
récemment été la cible d›attaques terroristes pour 
savoir ce qu›ils ont appris, et comment les leçons 
qu›ils ont tirées peuvent être mises en place ici.
Le ministre des Affaires étrangères, John Baird, a lui 
aussi condamné l›attaque.
«Le Canada condamne sans équivoque ce crime 
haineux. Il n›y a aucun acte plus lâche que de s›en 
prendre à des enfants innocents et aucun acte plus 
terrible que de les abattre brutalement sur les bancs 
d›école», a-t-il déclaré par voie de communiqué.
«Nos pensées et nos prières se tournent vers les 
familles et les amis touchés par cette tragédie, et nous 
souhaitons un prompt rétablissement aux blessés», 
a-t-il ajouté.
Le chef de l›opposition officielle, Thomas Mulcair, a 
lui aussi réagi par voie de communiqué, mardi. «Nous 
sommes de tout cœur avec la population pakistanaise 
et la communauté pakistanaise du Canada à la suite de 

l›attaque terrible qui a eu lieu aujourd›hui contre une 
école à Peshawar», a-t-il déclaré.
Les talibans ont attaqué mardi matin la Army Public 
School à Peshawar, une école pour les enfants 
de militaires pakistanais. Environ 500 élèves s›y 
trouvaient alors que six terroristes y ont fait irruption, 
avec des armes et des explosifs.
L›armée pakistanaise a pris d›assaut le bâtiment, 
une opération qui a duré près de sept heures. Les six 
assaillants ont été tués.
L›attentat a été revendiqué par le Mouvement des 
talibans du Pakistan, connu pour ses attaques contre 
des écoles. Les talibans voulaient se venger du 
gouvernement qui a lancé une offensive en juin dans la 
région tribale du Nord-Waziristan.
Les terroristes sont passés dans les classes où ils ont 
abattu des élèves d›une balle dans la tête.

Il faut clarifier la situation de 
PKP, dit le ministre Fournier

Une sortie de Pierre Karl Péladeau, mardi, contre le 
géant américain Netflix démontre la nécessité de 
clarifier la situation de l›actionnaire de contrôle de 

Québecor, selon le ministre Jean-Marc Fournier.
Le leader du gouvernement estime que le magnat de la 
presse doit choisir entre son siège de député et son empire 
médiatique.
Sur sa page Facebook, le député de Saint-Jérôme s›est 
inquiété de l›avenir de la production télévisuelle canadienne 
avec l›arrivée de Netflix, qui refuse de faire sa part.
L›entreprise a refusé récemment de dévoiler son nombre 
d›abonnés sur le territoire canadien devant le CRTC.
PKP reproche au gouvernement Harper de ne pas avoir 
forcé la firme américaine à verser une part de ses recettes 
pour financer la production de contenu canadien.
«Netflix pourra continuer à diffuser sans s›acquitter des 
responsabilités qui échoient à tous les autres distributeurs 
et diffuseurs. Les conséquences seront néfastes et 
fragiliseront le système de financement de la production 
canadienne et la production québécoise», a écrit PKP.
Québecor, comme tous les diffuseurs canadiens, doit payer 
des redevances pour financer la production de contenu 
canadien.
Des questions se posent chaque fois que le député de Saint-
Jérôme intervient dans un domaine qui touche de près ou 
de loin à ses intérêts, insiste le ministre Fournier.
C›est pourquoi le gouvernement Couillard allonge 50 000 
$ pour que le Centre d›étude sur les médias de l›Université 
Laval se penche sur le cas du baron de la presse, même 
sans l›appui du PQ.
Le mandat soumis par le centre d›étude est «inacceptable», 
estime la députée péquiste Agnès Maltais. L›analyse cible 
uniquement l›actionnaire de contrôle de Québecor, a-t-elle 
déploré. Elle veut que d›autres entreprises de presse comme 
Gesca, Cogeco ou Radio-Canada fassent également l›objet 
d›une analyse du groupe d›experts.
Mais rien n›est encore réglé. Le Centre d›étude de 
l›Université Laval a fait savoir en fin de journée, mardi, qu›il 
était «toujours en réflexion» suite à ces rebondissements.

Le gouvernement fédéral va 
investir 35,7 millions $ au 
cours des cinq prochaines 

années pour restaurer les 
fortifications du Vieux-Québec qui 
ceinturent la ville.
Le plus gros des fonds (30 
millions $) ira à la réfection 
du lieu historique national des 
Fortifications, a annoncé le premier 
ministre Stephen Harper lors d›une 
conférence de presse mardi dans les 
vestiges du Château St-Louis, sous 
la terrasse Dufferin.
«Je suis heureux d›être à Québec 
pour annoncer un important soutien 
afin de préserver le patrimoine et la culture de ce lieu 
du patrimoine mondial», a dit M. Harper, en présence 
du maire Labeaume.
La redoute Dauphine, datant de 1712, sera rénovée 
au coût de 4 millions $, tandis que la maison Maillou 

recevra 1,2 million $ pour se refaire une beauté.
M. Harper était accompagné du ministre de la Sécurité 
publique Steven Blaney, de son lieutenant au Québec 
Denis Lebel et du secrétaire parlementaire Jacques 
Gourde.

35 millions $ pour les fortifications du Vieux-Québec
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يسعـــد         
السيد سامي األسمر

 أن يتقدم من الجالية العربية المسيحية
 واالسالمية بخالص التهاني وعظيم

 األماني بمناسبة قرب حلول
 عيد امليالد اجمليد والعام اجلديد

 و مولد النبوي الشريف
 أعادهم هللا على األمة العربية والعالم

 أجمع بالخير واليمن والبركات
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Succ :  1320, boul. Jules-Poitras   Saint-Laurent, Qc. H4N 1X7   
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(514) 368-1333
(514) 593-1333
(514) 856-1333

Bonne année
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Call Allstate First
Fouad Zemokhol

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

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

GOOD HANDS

GOOD PRICE

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

Canadian  Realities  

من واقعنا

كينده الجيوش

 كل عام وانتم بالف خير في ايام عيد 
الميالد المجيد.. ايام تذكرنا بالتضحية 
والمحبة والرحمة وهي الرسالة التي 
جاء بها السيد المسيح. وفي بلدنا كندا 
بشكل  والمحبة  التاخي  نرى مظاهر 
لخدمة  الكثيرين  يتسارع  كبير حيث 
الفقراء والبسطاء واحياء روح عمل 
عيد  مظاهر  بكل  تحيط  التي  الخير 
قلوب  في  الفرحة  وتزرع  الميالد 
القلب  يفرح  ومما  والصغار.  الكبار 
هو ان نرى المسلمين يتعاضدون مع 
في  ويشاركونهم  المسيحيين  اخوتهم 
في  لخدمتهم  ويذهبون  الخير   فعل 
ايام الميالد المجيد في اطعام الفقراء. 
يعلمون االطفال حب فعل الخير واهمية 
خدمة االخرين في ايام فضيلة تزورنا 
فيها ذكرى السيد المسيح وامه سيدتنا 
على  بسكينة  يعم  السالم  انه  مريم.. 

الجميع .. 
هذا هو الدين المسيحي الجميل وهذا هو 
االسالم النبيل.. الذي يعرف ان هللا واحد 
وانه ما ارسل رسله اال ليتمم االخالق 
الحميدة والمسالمة بين اهل االرض. 

وهنا اذكر مبادرة جميلة حصلت اخيرا 
مدينة وشوارع  في  تظاهرة  وكانت 
بروسارد في جنوب مونتريال حيث 
المسلمين  من  واغلبهم  المئات  سار 
ليذكروا الناس بان االسالم دين تسامح 
وليعلنوا رفضهم لمن يحاول اختطاف 
اسم االسالم وارتكاب الفضائع تحت راية 
سوداء ال عالقة لها بدين او اله رحيم. 
هذا كان جهد مشكور واحب ان اذكره 
تعيد  ومبادرة  فعل شجاع  كان  النه 
تصويب االمور وانعاش الذاكرة للصور 
الجميلة لالسالم الرحيم المتسامح. ..

بان  نتذكر  المجيد  الميالد  ايام  ومع 
العديد من اهلنا المسيحيين والمسلمين 
شرد من دياره وسلبت حقوقه ويعاني 
واحساسه  تطحن عظامه  من حرب 
باالنسانية في سوريا الجميلة.. اميرة 
الخير وام الفقير.. واالرض التي حملت 
المسيحي والمسلم وانجبت ابناء كان 
دينهم هو محبة هللا واالرض واالنسان.. 
نتمنى السالم للجميع.. وكل عام وانتم 

اهل لالنسانية.

الوجه اجلميل لالسالم .. عيد ميالد جميد 

 آخر عمود      ــ

شعر: فريــد زمكحـل

ر  ا ه ن ل ا ضوء 

أبو حجاج

 جمرد كلمة
القوات  فترة  منذ  تشنها  التي  الحرب 

المسلحة المصرية وقوات الشرطة على اإلرهاب في سيناء لن تأِت بفائدة 
الموجودة في  التطرف  الداخل على منابع  يقابلها حرباً أخرى في  لم  ما 
مناهج األزهر ووكيله اإلخواني عباس شومان وتصريحات الشيخ السلفي 
ياسر برهامي وأمثاله وضرورية فصل السياسة عن الدين وأال كأنك ياأبو  

زيد ما غازيت .

Roku 3  -   C$ 310.00

Roku 2  -  C$ 285.00

Tel.: (514) 961-0777

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

أحدث جهاز استقبال                                                   يعمل بواسطة 
                                                                              االنترنت

السعر شامل اشتراك سنة كاملة وجهاز استقبال عالي الجودة 

 أبدت سيغولين رويال، 
وزيرة التنمية المستدامة 
في فرنسا، استعدادها 
إللغاء قرار كان قد اتخذ 
سابقا يقضي بمنع التدفئة 
بمواقد الخشب في منازل 
العاصمة باريس وعدد 
من ضواحيها، اعتبارا 
المقبل.  العام  من أول 
وقالت رويال في مقابلة 

تلفزيونية لها، إن القرار سخيف وستعمل 
على تغييره. الوزيرة التي ورثت منع 
التدفئة بشعلة النار من سابقيها، أضافت 
قابل  القرار في كل األحوال غير  أن 
للتطبيق طالما أنه لم يحدد أي نوع من 
العقوبات على المخالفين. كما أعلنت أنها 
تشجع التدفئة بالخشب وال تنوي معاقبة 
هذا القطاع التجاري الحيوي. وفي المقابل 
فإن خطا هاتفيا سيكون جاهزا الستقبال 
المنازل وإرشادهم  اتصاالت أصحاب 
إلى اإلعانات التي تقدمها الدولة للراغبين 
بتحديث وسائل التدفئة التقليدية واالنتقال 

إلى وسائل عصرية جديدة.
تعمل  التي  الحجرية  المدافئ  وتعتبر 
من عالمات  األشجار  بحرق خشب 
العمارة في البيوت التقليدية، قبل شيوع 
التي تعمل بالكهرباء  التدفئة المركزية 

الغاز. ومع  الساخن وإمدادات  والماء 
انتشار الوعي بضرورة حماية الطبيعة 
راح ناشطو أحزاب البيئة يطالبون بمنع 
التدفئة بالخشب ألنها تنشر مواد سامة 
في الفضاء، عدا عن استهالكها ألشجار 
الغابات. وعموما، فإن إيقاد النار للتدفئة 
ممنوع منذ سنوات في العمارات السكنية 
القديمة بباريس، خشية نشوب الحرائق، 
وهناك قرار يوصي بوضع حاجز زجاجي 
أمام الموقد في المنازل التي تشيد حديثا.

ومن المتوقع أن تلقى تصريحات رويال 
ارتياحا في أوساط العائالت الباريسية 
التي اعتادت أن تجتمع حول نار المدفئة 
في ليالي الشتاء، وخصوصا أنها تأتي 
قبل أيام من أعياد الميالد ورأس السنة. 
فاألسطورة الشعبية تقول، إن »بابا نويل« 
يتسلل إلى البيوت من خالل فوهة المدفئة 

لكي يحمل الهدايا لألطفال في العيد.

 أعيد في مدينة األقصر المصرية تمثال 
ضخم ليقف مرة أخرى على قدميه بعد 
أكثر من ثالثة آالف سنة قضاها ملقى 

في الحقول بعد سقوطه إثر زلزال.
وكشف علماء اآلثار، في احتفال بانتهاء 
اللثام عن شخصية  ترميمه،  مشروع 

الفرعون أمنحتب الثالث العمالقة.
وقد ظل التمثال مكسورا على األرض 
في نحو تسعين قطعة منذ أن ضرب 

الزلزال المنطقة.
ويقف التمثال - الذي يبلغ ارتفاعه ثالثة 
التاج  اآلن  يرتدي  - وهو  عشر مترا 
األبيض الذي يرمز لصعيد مصر، أو 
مصر العليا. ووضع قرب تمثال آخر 
رمم  قد  كان  نفسه،  للفرعون  ضخم 

وكشف عنه النقاب أوائل هذا العام.

وقال مدير المشروع، هورينغ سوروزيان، 
إن هذا إنجاز كبير. وأضاف “كان هذا 
التمثال على وشك اإلهمال، كان يرقد في 
الحقول ثم أنقذناه. وهذا هو أكبر تمثال 
ترقد  أخرى  تماثيل  وهناك  ارتفاعا، 
ارتفاعا وأكثرها  أكثرها  قطعا، وهذا 

بروزا في الحضارة المصرية”.
أن ترميم  إلى  المشروع  وأشار مدير 
التمثال تطلب عمال فنيا دقيقا وأن إتمامه 

يعد إنجازا تقنيا كبيرا.
وقال إن المصريين القدماء اعتادوا على 
عمل تماثيل ضخمة، وإن في مقابرهم 

رسومات رائعة الجمال.
بإتمام  وعبر سوروزيان عن سعادته 
مشروع الترميم قائال إن هذه “لحظة 

إنتاج فني راق”.

متثال أمنحتب الثالث يعود ملكانه 
يف األقصر بعد 3000 عام

ملكة مجال جنوب أفريقيا ترتبع 
وزيرة فرنسية تلغي قرار منع التدفئة على عرش مجال العامل 

باخلشب يف العاصمة وضواحيها

Services Bancaires Commerciaux TD
8801, route Transcanadienne, bureau 600
Saint Laurent, (Qc) H4S 1Z6

Tél.:    514-335-4510
Téléc: 514-335-6930
Cell:   514-258-7481
liza.abdelhafez@td.com

Liza Abdelhafez
Directrice de compte

السيدة/ ليزا عبد الحافظ

في خدمة الجالية العربية

الوليد بن طالل: قناة العرب ستبدأ 
البث يف أول فرباير

 قال الملياردير السعودي األمير الوليد 
التلفزيونية  العرب  قناة  إن  بن طالل 
اإلخبارية الجديدة ستبدأ البث في األول 

من فبراير شباط القادم.
وستتنافس قناة األمير الوليد الفضائية 
التي يقع مقرها في البحرين مع قنوات 
وقناة  الدوحة  ومقرها  الجزيرة  مثل 
العربية التي يملكها سعوديون ومقرها 
دبي وسكاي نيوز العربية التي تبث من 
أبوظبي والميادين التي تذيع برامجها 

من لبنان.
أخي  ابن  -وهو  الوليد  األمير  وقال 
الملك عبد هللا- في بيان إن قناة العرب 
ستغطي الشؤون السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والسفر والرياضة والثقافة 

على نحو يجعلها تعلو عن المنافسة.
وقال لشبكة سي.إن.إن في عام 2012 
في أعقاب انتفاضات الربيع العربي إن 
القناة المزمعة محاولة لسد “فجوة تحتاج 
قناة أكثر براجماتية ومنطقية تتخذ فعال 

وجهة النظر المحورية.” 
وقال إن األخبار االقتصادية التي ستبثها 
قناة العرب ستكون بالتعاون مع مؤسسة 
بلومبرج. وسيتولى فهد السكيت الرئيس 
اإلعالمية  لمجموعة روتانا  التنفيذي 
ومقرها البحرين منصب الرئيس التنفيذي 
لقناة العرب بينما سيتولى جمال خاشقجي 

منصب المدير العام. 
ولشركة المملكة القابضة التي يملكها 
األمير الوليد حصص أقلية في شركات 

من أكبر الشركات بالعالم. 
وشركة المملكة واحدة من أكبر المساهمين 
في مجموعة سيتي جروب كما تملك 
حصصا في مؤسسة نيوز كورب التي 
يملكها قطب اإلعالم روبرت مردوك 

وفي موقع تويتر للتدوين المصغر.

ر لنهـا ا ِء  كضـو ليلي  في  َنـِك  أل و
ر ا حـو صـل  ا تَو ة  لقصيـد ا ُء  عطـا

ر ا مـد نك  وكـأ فلكك  في  سبح  أ
ر ختيـا ا ت  بـا قلبي  في  حبـك  و
ر ا قتـد ا بكل  حبــك  أ كتب  سـأ

قرار وعشقك  وجودك  وأفرض 
ر ا قد أ فعل  و لمشيئة  ا فرضته 
أعذار خلق  أو  تراجع  تقبل  ال 

ر ا صـر إ بكل  حبـك  أ كتب  سأ
اختصار بدون  كتب  وأ كتب  وأ

ر ا جد حطم  وأُ مخاوف  سقط  وسأُ
ر ختبا ا غلى  أ عمري  في  وعشقك 
ر ونا نـور  مـن  يث  حـد حـل  مرا

ر بتكا ا فيها  مل  نا أ تالمس 
ر شرا ُتحدث  يف  شفا عناق 
ر لستا ا ُيزيح  لعيون  ا ء  لقا و
ر نتظا ا في  بع  قا عمر  عن 

مدار كأنك  و  فلكك  في  يدور 
ر ا مـز نك  كـأ و  ليك  إ يهفـو 

اختصار بدون  كتب  أ و  ألكتب 
ر نتصا ا ته  ا ذ في  بِة  لكتا ا وفعل 

إشهار ته  ا ذ في  لسطور  ا واعتراف 
ر فتخا ا كلي  و  حبك  أُ ني  بأ

ر لنهـا ا ِء  كضـو ليلي  في  نك  أ و

سيارات أجرة نسائية ملواجهة 
االغتصاب باهلند

مؤسسات  دعت   
ة  ي د هن وشركات 
توفير سيارات  إلى 
أجرة تقودها نساء في 
مختلف أنحاء البالد، 
وذلك بعد أن اتهمت 
سيارة  امرأة سائق 
لشركة  تابعة  أجرة 

أوبر باغتصابها.
وكانت والية كيراال 
الجنوبية أطلقت العام 

الماضي مشروع سيارات أجرة “شي 
أجرة  40 سيارة  الذي يضم  تاكسي” 
مزودة  نساء،  تقودها  اللون  وردية 
بأجهزة إنذار مرتبطة بمراكز لالتصال.
وقال المدير التنفيذي لشي تاكسي، بي.تي.
إم سونيش، إن الخدمة أصبحت اآلن 
نموذجا تسعى حكومة رئيس الوزراء 
مختلف  في  لتطبيقه  مودي  ناريندرا 

أنحاء البالد.
وأضاف: “يظهر الحادث الذي وقع في 
دلهي الحاجة إلى وجود شي تاكسي في 
ما ذكرت وكالة  البالد”، وفق  عموم 

رويترز.
وأقلت خدمة شي تاكسي 24 ألف شخص 
نوفمبر  10 آالف رحلة منذ  في نحو 

2013، وقال سونيش إن الطلب حتى اآلن 
يتجاوز طاقة المشروع إذ ال يتم توفير 
الخدمة لنصف عدد المتصلي نتقريبا.

ودفع تزايد الجرائم الجنسية الواليات 
الهندية والشركات الصغيرة إلى اطالق 
بقيادة نساء،  خدمات سيارات األجرة 
وزاد االتجاه بعد احتجاجات اندلعت في 
ديسمبر 2012 عقب اغتصاب شابة في 
حافلة أثناء سيرها في العاصمة نيودلهي 
وموتها متأثرة باإلصابات التي لحقت بها.
وأظهر مسح أجري مؤخرا أن شبكة 
المركز  تحتل  الهند  في  المواصالت 
الرابع بين األكثر خطورة على النساء 
في العالم، بينما تأتي إجراءات السالمة 
الليلية في الهند كثاني أسوأ اإلجراءات 

في العالم.

منظمو  أعلن   
مسابقة ملكة جمال 
رولين  أن  العالم 
شتراوس من جنوب 
أفريقيا البالغة من 
عاما   22 العمر 
فازت باللقب لعام 
لندن  في   2014

مساء األحد.
مركز  في  وحلت 
الوصيفة المجرية 
أدينا كولشار، وجاءت 
في المركز الثالث 
سفريت  إليزابيث 
الواليات  ممثلة 
المتحدة في المسابقة.
المسابقة  ومنيت 
في نسختها الرابعة 
والستين لهذا العام 
بمأساة، بعدما عثر 
جمال  ملكة  على 
مقتولة  هندوراس 
في  لرصاص  ا ب
جريمة يشتبه أنها 
اقترفت على خلفية 
عاطفية،  عالقة 
وذلك قبل أيام من 

اشتراكها في المسابقة.
وكانت المتسابقات ويبلغ عددهن 124 
متسابقة قد سافرن إلى جمعية “اكسفورد 

الشهر  من  سابق  وقت  في  يونيون” 
الجاري، لمناقشة ما إذا كانت مثل هذه 
المسابقات ال تزال تحتفظ بمكانتها في 

المجتمع المعاصر.

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

في خدمتكم وتحت تصرفكم 
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