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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

حممد بن سلمان وخطوات صحيحة 
على طريق األلف ميل!

بوتني وترامب تصافحا بشدة 
وتبادال احلديث يف قمة ابيك

العربية  للمملكة  البد  كان    
بشكل  تنتفض  أن  السعودية 
الفساد  عناصر  ضد  بآخر  أو 
واإلرهاب والتطرف الذي تبناهم 
البعض على المستوى اإلداري، 
والبعض اآلخر على المستوى 
الفكري تحت لواء الحرام والحالل 
الذي تعامل معهما شيوخ الفكر 
الوكالة  الوهابي المتطرف بعقود 
زوراً  لهم  الممنوحة  اإللهية 
األحاديث  خالل  من  وبهتاناً 
الصحيحة  غير  والنصوص 
والمنطق  العقل  مع  وتتنافى 
وصحيح الدين واإليمان القويم، 
ولألسف بموافقة السلطة الحاكمة 
للبالد وبمساندتها، التي ساعدتهم 
في مصادرة الحريات الشخصية 
لمواطنيها أو للعاملين فيها أو 
بعرض  ضاربة  لها  للزائرين 
الحائط بكل المواثيق والقوانين 
الدولية المنظمة لحقوق اإلنسان، 
ما أدى إلى تغلغل الفساد وانتشار 
أرجاء  في  والتطرف  اإلرهاب 
البالد وخارجها واساء كل اإلساءة 
للدين والبالد والعباد من خالل 
ظهور وانتشار تلك الجماعات 
والتنظيمات اإلرهابية المتطرفة 
إلى حد التوحش والرجعية تحت 
لواء ال إله إال هللا محمد رسول 
هللا وهم ال عالقة لهم باهلل وال 

برسول هللا.
ولولي  للمملكة  البد  كان  نعم 
الشاب محمد بن  األمير  العهد 
قام  ما  بكل  القيام  من  سلمان 
البالد والعباد من هذا  به إلنقاذ 
العفن والمتخلف  الفكر الظالمي 
على كافة األصعدة والمستويات 
لتصحيح المسار على أمل اللحاق 
بركب التقدم والتطور قلباً وقالباً، 
اكتشاف تورط بعض  خاصة بعد 
امراء األسرة الحاكمة وبعض 
واألعمال  المال  رجال  كبار  
الوهابي في  الدين  وبعض رجال 
ممارسات تتنافى مع الصالح العام 
الحاكم، وتهدد المصالح  للنظام 

للمملكة  والقومية  الوطنية 
وللشعب  السعودية  العربية 
السعودي الشقيق لصالح بعض 
المتطرفة فكرياً  الدول اإلقليمية 

وعقائدياً في المنطقة.
وكلي ثقة بكل ما قام به األمير 
الشاب محمد بن سلمان حتى هذه 
الموقف  رغم صعوبة  اللحظة 
قابلته  التي  التحديات  وعظمة 
وستقابله خالل األيام واألسابيع 
أتوقع أن يسانده  القادمة والذي 
على تجاوزها الشعب السعودي 
الشقيق ألنها تصب في صالحه 
رغم   ... عاجالً  أو  أجالً  إن 
التي  الكبيرة  المشاكل الحدودية 
تحيط بالمملكة من اليمن وبعض 

الدول اإلقليمية في المنطقة.
تقديري  في  خير  فاتحة  وهي 
بما  للقيام  المصرية  للقيادة 
المملكة من اجراءات  قامت به 
حاسمة للقضاء على كل أشكال 
التطرف واإلرهاب والفساد الذي 
السلفية  شيوخ  بعض  يتبناها 
وبعض رجال المال واألعمال في 
مصر بصورة حاسمة ونهائية 
للنهوض بمصر وشعبها على 
كافة المستويات واألصعدة في 
إشارة واضحة لكل زعماء العالم 
للبدء في حملة من التطهير الجاد 
ضد عناصر وقيادات ورموز هذا 
في  الذي عاث  الظالمي  الفكر 
بال مانع أو رادع  األرض فساداً 
وبدأ يكشف عن وجهه الكريه في 
الكبرى  الكندية  المقاطعات  بعض 
الدولة في تطبيق  نتاج تخاذل 
العظيم  الكندي  الدستور  قوانين 
العمل بها لصالح دعاة  وتعطيل 
المتخلف بكل  الفكر الظالمي  هذا 
أن ينتبه  الكلمة... راجياً  معنى 
السيد جيستان ترودوه رئيس 
أن  يمكن  لما  الكندي  الوزراء 
الخاطئة  سياساته  فيه  تدخلنا 
في معالجة هذا الملف الشائك 
التطور  والخطير ويهدد مستقبل 

والتقدم واالستقرار في كندا.

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

وغير محدود 

فقط 29.99 $
أضف على ذلك إمكانية حصولك على خط تليفون 

فقط 9.99 $ شهرياً 

انتهز الفرصة واتصل بنا على الرقم التالي:

514.849.5231
www.connectmoi.ca

عرض خاص يمكنك مشاهدة 
أكثر من 400 قناة 

عربي/ أجنبي  فقط 12.50$ بالشهر

شــركة
 ConnectMoi Télécom
 UnliMiTEd internet

illiMiTÉ

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

Inscrivez-vous maintenant

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيسان  تصافح   
التقاط  أثناء مراسم  ترامب  دونالد  واألمريكي 
صورة جماعية لزعماء دول مجموعة »آبيك« 

في مستهل قمتهم بفيتنام اليوم الجمعة.
يذكر أن ترامب اقترب من بوتين أثناء مراسم 

التقاط الصور وصافحه لعدة ثوان.

تجدر اإلشارة إلى أن الرئيس الروسي وصل 
هامش  على  وعقد  الجمعة  صباح  فيتنام  إلى 
مشاركته في قمة »آبيك« عدة لقاءات ثنائية، 
يتفقا  لم  واألمريكي  الروسي  الجانبين  أن  إال 
بوتين  الرئيسين  بين  ثنائي  لقاء  عقد  على 

وترامب على هامش القمة.

  قال النائب العام السعودي اليوم الخميس 
إنه جرى استدعاء 208 أشخاص لالستجواب 
في تحقيق فساد واسع النطاق وقدر أنه جرى 
من  دوالر  مليار   100 عن  يقل  ال  ما  تبديد 
خالل الكسب غير المشروع فيما تجاوز التحقيق 

حدود المملكة.
وقال الشيخ سعود المعجب في بيان ”تصل القيمة 
المالية لهذه الممارسات التي دامت عقودا عديدة 
مبالغ كبيرة جدا من األموال العامة المختلسة 
والُمساء استخدامها. وقد تكون القيمة المحتملة 
لهذه المبالغ تتجاوز 375 مليار لاير )100 مليار 
دوالر( وفقا لما تبين من التحقيقات األولية“.

جرى  أشخاص   208 بين  من  أنه  وأضاف 
دون  سبعة  سبيل  أخلي  للتحقيق  استدعاؤهم 

توجيه اتهامات لهم. ولم يذكر أسماءهم.
المسؤولين  واحتجز عشرات األمراء وكبار 
ورجال األعمال، بما في ذلك وزراء في الحكومة 

ومليارديرات، في إطار التحقيق الذي أعلن مطلع 
األسبوع ويبدو أنه يهدف في جانب منه إلى 
تعزيز سلطة ولي العهد األمير محمد بن سلمان.

وامتد نطاق التحقيق ليصل إلى اإلمارات حيث 
قالت مصادر في بنوك تجارية اليوم الخميس 
إن البنك المركزي اإلماراتي طلب من البنوك 
التجارية والمؤسسات المالية تقديم تفاصيل عن 

حسابات 19 سعوديا.
احتجاز جميع هؤالء  تم  أنه  المعروف  ومن 
التسعة عشر تقريبا بما في ذلك األمير الوليد 
وزير  هللا  عبد  بن  متعب  واألمير  طالل  بن 

الحرس الوطني السابق.
وقالت المصادر في البنوك التجارية إن السلطات 
اإلماراتية لم تقدم سببا لطلب المعلومات لكنهم 
يعتقدون أن السلطات تتحرك بطلب من الحكومة 
السعودية التي قالت إنها تهدف السترداد أمواال 

غير مشروعة.

year

اعداد: أنطوانيت جرجوس

diner - Souper
Tout frais  Cuisine Santé

المذاق المتميز - الخدمة األفضل والسعر المناسب

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

Afghan Cuisine

livraison

www.riazkabab.com
450.688.1919

االحتاد األوروبي وإيران يدافعان 
عن االتفاق النووي

البطريرك الراعي إىل السعودية بتكليف 
من عون للتأكد من وضعية احلريري

    دافع مسئوالن بارزان من 
االتحاد األوروبي وإيران يوم 
يقيد  الذي  الجمعة عن االتفاق 
برنامج طهران النووي في مواجهة 
انتقادات حادة لالتفاق من جانب 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

وقالت مسئولة السياسة الخارجية 
فيدريكا  األوروبي  باالتحاد 
موجيريني في مؤتمر صحفي في 
أوزبكستان إن االتفاق ”إنجاز كبير 
للدبلوماسية األوروبية والدولية 

متعددة األطراف“.
وأضافت أن ”االتحاد األوروبي 
سيعمل على ضمان مواصلة 
االلتزام باالتفاق بشكل كامل من 

كل األطراف وبكل أجزائه“.
الرئيس األمريكي دونالد  كان 
ترامب قد وجه ضربة لالتفاق 
في 13 أكتوبر تشرين األول 
التصديق على أن  حين رفض 
إيران ملتزمة به رغم أن المفتشين 

الدوليين أكدوا التزامها. ووافقت 
طهران بموجب االتفاق على كبح 
برنامجها النووي مقابل تخفيف 
عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.
الكونجرس مهلة حتى  وأمام 
منتصف ديسمبر كانون األول 
ليقرر ما إذا كان سيعيد فرض 
العقوبات التي تقرر رفعها بموجب 

االتفاق.
وتحدث وزير الخارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف أيضا يوم 
الجمعة في مؤتمر ترعاه األمم 
المتحدة في سمرقند بشأن األمن 

والتنمية في منطقة وسط آسيا.
وقال ظريف ”أثبتنا عمليا امتثالنا 
لمبدأ منع االنتشار ونزع السالح 
النووي من خالل التمسك باالتفاق 
النووي وتنفيذ كل التزاماتنا التي 
تنص عليها خطة العمل المشتركة 
الشاملة“ في إشارة لالسم الرسمي 

لالتفاق. 

 غادر البطريرك الماروني 
الكاردينال مار بشارة بطرس 
القصر الجمهوري  الراعي 
لقائه رئيس  في بعبدا، بعد 
الجمهورية العماد ميشال عون، 
من دون االدالء باي تصريح.

ومن المؤكد أن “زيارة الراعي 
الى السعودية قائمة، أنه سيعمل 
على لقاء الرئيس سعد الحريري 

للتأكد من وضعه”.
 ولفتت المصادر الى أن الراعي 
سيبلغ المملكة العربية السعودية 
لبنان ال يحتمل حروب  بأن 
اآلخرين على أرضه وكذلك 

الصراع اإليراني السعودي، وأن ما يقوم به الرئيس سيستكمله البطريرك حيثما كان”.
وأفادت مصادر  أن هناك إتجاه لىمخاطبة الخارج بعد إنجاز ترسيخ الوحدة اللبنانية في ظل هذه االزمة لحلها وتحميل 
لبنان عن الصراعات  السعودية وهي تحييد  الذي سيزور  الراعي  الماروني ما بشارة بطرس  البطريرك  رسالة عبر 

الخارجية والمطالبة بعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان.
وأفادت المصادر  أن الراعي تلقى ردا إيجابيا من مسؤولين سعوديين بشأن لقاء الحريري وسيتم اللقاء من حيث المبدأ.

تيلرسون حيذر دول املنطقة من 
استخدام لبنان ساحة حرب بالوكالة

جناحات واخفاقات يف انتخابات بلدّية كيبيك

السعودية: استدعاء 208 للتحقيق معهم يف قضايا فساد 
و تبديد 100 مليار دوالر على األقل

حكمة العدد

الخارجية  وزير  حذر    
األمريكي ريكس تيلرسون الدول 
والجماعات من استخدام لبنان 
أداة لشن حرب أخرى أكبر 
بالوكالة في الشرق األوسط 
قائال إن الواليات المتحدة تؤيد 

بقوة استقالل لبنان.
وقال تيلرسون إنه يعتبر سعد 
لبنان  الحريري رئيس وزراء 
قوي  ”شريك  بأنه  ووصفه 

للواليات المتحدة“.
دفعت استقالت الحريري  بلبنان 
إلى واجهة المنافسة اإلقليمية بين 
السعودية وإيران والتي ظهرت 
أيضا في سوريا والعراق واليمن 

والبحرين.
ويتناقض دعم تيلرسون للحريري والحكومة 
اللبنانية مع النهج الذي تبنته السعودية حليفة 
الواليات المتحدة إذ اعتبرت الرياض لبنان 

وحزب هللا من الجهات المعادية لها.
بيان نشرته وزارة  تيلرسون في  وقال 
الخارجية األمريكية يوم الجمعة ”ال يوجد 
مكان أو دور شرعي في لبنان ألي قوات 
أجنبية أو فصائل أو عناصر مسلحة غير 
قوات األمن الشرعية في الدولة اللبنانية“.
اللبنانية إن الحريري  السلطات  وتقول 
محتجز رغما عنه في السعودية وهو اتهام 

تنفيه الرياض.
إنه ليست هناك  قبل  تيلرسون من  وقال 
الحريري رغما  مؤشرات على احتجاز 

عنه لكن واشنطن تراقب الموقف.
إنه ليس هناك دور  تيلرسون  بيان  وقال 
شرعي ”ألي قوات أجنبية أو فصائل أو 
عناصر مسلحة“ في إشارة على ما يبدو 

إلى حزب هللا وداعمته إيران.
لكن تيلرسون حذر أيضا من ”استخدام أي 
طرف داخل أو خارج لبنان ألراضيه ساحة 
صراعات بالوكالة أو مساهمته بأي شكل 

في زعزعة استقرار هذا البلد“. 

الخامس من تشرين    تمت في 
الثاني/ نوفمبر الجاري  االنتخابات 
البلديّة في كيبيك الختيار رؤساء 
البلديّات وأعضاء المجالس البلديّة 

في مختلف أنحاء المقاطعة.
وحملت النتائج مفاجآت ساّرة للبعض 

ومريرة للبعض اآلخر.
العاصمة، جدّد  ففي مدينة كيبيك 
الناخبون ثقتهم بالعمدة ريجيس البوم 
المجلس  لوالية رابعة على رأس 

البلدي.
وفي مونتريال، فاز حزب مشروع 
مونتريال الذي ترأسه فاليري بالنت 
بأغلبيّة 34 مقعدا لتصبح بالنت أّول 
سيّدة تترأس بلديّة للمدينة التي تحتفل 

هذه السنة بالعيد ال375 لتأسيسها.
العمدة دوني كودير  وُمني  حزب 
بخسارة مريرة وأعلن كودير في كلمة 
ألقاها بعد إعالن النتائج اعتزال العمل 

السياسي على المستوى البلدي.

وهنّأ كودير منافسته وأّكد أنّه سيوفّر 
المساعدة الالزمة لفاليري بالنت لكي 
تجري المرحلة االنتقاليّة بسالسة.

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 
بالمئة  في مونتريال نحوا من 32 

من مجموع الناخبين.
الناخبون  وفي مدينة الفال ، جدّد 
ثقتهم بالعمدة الخارج مارك دوميرس 

ومنحوه تفويضا لوالية ثانية في المدينة 
الواقعة إلى شمال مونتريال.

ومن بين النتائج التي لفتت االنتباه، فوز 
الكندية من أصل مصري دورين أسعد 
بمنصب عمدة مدينة بروسار باالضافة 

لفوز عدّة سيّدات برئاسة البلديّة في 
بعض المدن ومن بينها ساجني ولونجاي 

وروان نوراندا وريفيار دو لو. دورين أسعد
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بقلم: رفاه السعد

    بقلم : 
خالد عبد القادر بكداش 

Bakdash1@el-ressala.com

  سوق النخاسة الذي باع واشترى 
فيه تنظيم داعش االطفال والنساء 
قانونية جديدة  للعراق بحلة  ..يعود 
فالبرلمان العراقي عدل قانون االحوال 
البرلمان  الشخصية.. وصوت عليه 
المبدأ وبانتظار تمريره  من حيث 
للتصويت على تشريعه وإذا ما أقر 
هذا القانون... سيثير جدال واسعا بل 
سيخلق مشاكل اجتماعية ال تعد وال 
تحصى..  التعديل يشمل فقرات اساسية 
القاصرات  السماح بزواج  أبرزها 
الكبرى فهناك  هذه ليست الطامة 
العراقي لطالما  المزيد..فالبرلمان 
ندد وأدان مرارا النتهاكات تنظيم 
داعش بحق االطفال والنساء وكيف 
اعتدى على القاصرات وسمح بالزواج 
منهن وخلفت هذه الظاهرة جيل من 
القاصرات اللواتي تتراوح اعمارهن 
بين ١٢ و١٣ عاما ولديهن أطفال ..

التعديل الثاني حرمان االم المطلقة من 
أطفالها!!! فهي التي حملت بابنها أو 
بابنتها تسعة أشهر وأنجبت وأرضعت 
لمدة عامين عند انتهاء هذه المدة تجبر 
الطفل لألب وهو  األم على تسليم 

بعمر »العامين« 
فيما »القانون النافذ يضع فترة الحضانة 
يتم  للتسع سنوات وبعدها  لدى االم 

تخيير الطفل بين أبيه أو أمه،
التعديل على   االدهى من هذا كله 
القانون يشمل ايضا الحق »العرفي« 
الخبير  وهذا يعني بحسب ما ذكره 
القانوني والمحامي »أمير الدعمي« 
انه سيشمل الزوجات  المتعارف عليها 
لدى المذاهب أي زواج »المسيار« و 
»المتعة« لغير الباكر.. طبعا الخبير 
القانوني اكد لي ايضا أن القانون المعدل 
سيسمح ايضا بتعدد الزوجات بعد أن 
كان القانون الحالي ال يسمح به إال بعد 
الحصول على موافقة  الزوجة االولى 

اما بالنسبة للميراث فحرمت الزوجة 
من أي ميراث!!! فبعد وفاة زوجها 

يذهب االرث ألطفاله أو اخوته  ..
 واألخطر من قانون االحوال الشخصية 
تعديله .فحسب. بل ما بعد ؟  .ليس 
فنحن امام حديث طويل عن جدلية 

الدين والدولة ؟
تطرف التشريع هذه التسمية التي اطلقها 
ناشطون وناشطات على تعديل قانون 
االحوال الشخصية .. بل واكدوا أن 
القانون بصيغته الدينية سيفتك بالعائلة 
كما فتكت االحزاب الدينية بالدولة!!

ورغم التنديدات والتظاهرات المستمرة 
فيه  الذي طرح  االول  اليوم  منذ 
التعديل اال أن االحزاب  مشروع 
المتطرفة المسيطرة على  الدينية 
البرلمان تمضي قدما دون رادع 
ودون االستماع لما سيخلفه هذا القانون 
وذكرت البرلمانية فرح السراج التي 
حضرت جلسة التصويت أن التعديل 
سيسبب مشاكل مجتمعية كبيرة على 
المدي الطويل ومنها زيادة نسب الطالق 
بالمجتمع الن الخالفات مابين المذاهب 
بقضية الزواج والطالق وعقودهما 
المهر والميراث وحضانة  وتثبيت 
االطفال هي  عديدة مما سيزيد المشاكل 
داخل المجتمع العراقي الذي يعاني 

اصال من مشاكل جمة 
وبينت السراج ان تمرير مقترح 
البالد  القانون سيمثل كارثة ترجع 
للخلف والذي  ألكثر من ١00 عام 
التي  للنتائج  نتائجه مشابهة  ستكون 
انتجتها القوانين القسرية التي فرضها 

داعش اإلرهابي 
نبذ  العراقية تتحدث عن  فالسلطات 
الطائفية والتفرقة من جهة فيما تعمل 
اقرار مشروع  ثانية على  من جهة 
...ويخلط  الطائفية والمذهبية  يعزز 

بين إدارة الدين والدولة..

بوتني يتهم أمريكا بالسعي إلثارة املشاكل 
يف انتخابات الرئاسة الروسية

ماكرون يصل إىل الرياض 
للقاء ولي العهد السعودي

مقتل رئيس عمليات القوات اخلاصة 
للمليشيات باحلديدة  و 15 آخرين 

يف غارات للتحالف العربي

سوق النخاسة 
يعود حبلة جديدة 

 يف العراق

 )) صبيان (( العـم ســام

مناورة أمريكية يف بكني لكبح طموحات بيونغ يانغ النووية 

 ابتلينا في دول الشرق األوسط ببعض حكام و 
.. ذلك ألنهم  رؤساء ما أنزل هللا بهم من سلطان 
يعشقون روح المؤامرة و فن الحرب و يتمتعون 

بقتل األبرياء و نزيف سيول من الدماء .
العالم كله منشغل بما فعل محمد بن سلمان  اليوم 
ولي ولي العهد السعودي حول إلقاء القبض على 
مجموعة من األمراء و بعض أوالد عمومه من 

العائلة الملكية .
و تناسى العالم مأساة الشعوب العربية التي تعيش 
المنطقة و  الدائرة في  الحروب  أسوء حالتها في 
خاصة في سوريا و العراق و اليمن و ليبيا .. حيث 
تحتاج هذه الشعوب اهتمام أكبر من إلقاء القبض 

على مجموعة من األمراء الفاسدين .. 
السوريين  الماليين من  اللحظات  يعيش في هذه 
والعراقيين و اليمنيين في مخيمات إيواء ال تتناسب 
وأقل مواصفات العيش لإلنسان و هم بحاجة إلى الكثير 
من المستلزمات التي تقيهم برد الشتاء و عواصفه .

تحدث البعض حول حجم األموال التي تم التحفظ 
عليها من هؤالء األمراء المقبوض عليهم و التي 
تصل لحوالي 500 مليار دوالر أمريكي .. و يمكن 
الذين قبض عليهم  أكثر ألن األشخاص  أن تكون 
يملكون الحصة األكبر من العالم و خاصة األمير 
الوليد بن طالل و الشيخ كامل صالح و غيرهم من 
أصحاب البنوك و الشركات القابضة العالمية وكبرى 

الشركات في العالم .
الحقيقة و بحسب تقديري األمر ليس كما يذاع أبداً 
.. أي أن مسألة القبض على هذه الشخصيات ليس 
لمكافحة الفساد في المملكة فقط بل هناك أمر من 
التي أعطت الضوء األخضر  اإلدارة األمريكية 
لهذه العملية و إال ما كان استطاع أحد وضع يده 
على هذه األموال ألن الجزء األكبر منها في البنوك 

السويسرية و البنوك األمريكية .
األيام القادمة سوف تظهر لنا الحقائق حول جميع 
القضايا التي تحدث اآلن دون أي تفسير حقيقي لها 
ولكن سوف يفاجئ الكثيرين بأن كل ما يحدث هو 
عبارة عن خطة سياسية للمرحلة القادمة تقودها إدارة 

ترامب و يساعده فيها أتباعه من الحكام العرب .
لعنة سترافقنا دائماً و أبداً و هي أن بعض حكامنا 

العرب ليسوا سوى موظفين عند إدارة العم سام.

  تؤكد تصريحات الرئيس األميركي 
دونالد ترامب المتناقضة حول البرنامج 
النووي لكوريا الشمالية والتداعيات 
التي يمكن أن تخلفها بسبب استفزازاتها 
العسكرية، في غياب استراتيجية 
واضحة للتعامل مع طموحات بيونغ 

يانغ.
ويسعى ترامب خالل زيارته األولى 
للصين التي بدأت األربعاء، في محطة 
قد تكون األكثر أهمية في جولته 
إلى تشكيل جبهة موحدة  اآلسيوية 
الذي  الشمالية  في وجه نظام كوريا 

وصفه بـ”الدكتاتوري”.
ويقول مراقبون إن مهادنة كوريا 
الشمالية تارة ومهاجمتها تارة أخرى 
تعكسان ارتباك واشنطن حول اختيار 
الطريقة المثالية وكيفية استمالة بكين 
حليفة بيونغ يانغ في صفها من أجل 

حل األزمة سلميا.
بالرئيس  وأشاد ترامب بشكل كبير 
الصيني شي جين بينغ قبيل وصوله 
إلى بكين، فيما استغل خطابا ألقاه في 
سيول لحث الصين على بذل المزيد من 
الجهود لكبح جماح حليفتها المعزولة.

ويرى البيت األبيض في بكين مفتاحا 
لضبط سلوك كوريا الشمالية التي تعتبر 
الصين شريانها الحيوي االقتصادي 
وتعتمد عليها في 90 بالمئة من تجارتها.
وكتب ترامب على حسابه في تويتر 
قبل ساعات من وصوله لبكين “أنتظر 
بفارغ الصبر لقاء الرئيس شي الذي 
حقق للتو نصرا سياسيا عظيما”، في 
إشارة إلى فوزه بوالية جديدة مدتها 
خمس سنوات على رأس الحزب 

الشيوعي الصيني الحاكم.

ورأى محللون سياسيون 
ترامب  استخدام  في 
“نصر  لمصطلح 
حديثه،  في  سياسي” 
محاولة إلرضاء الرئيس 
المحادثات  الصيني قبل 
الشمالية  كوريا  بشأن 
وغيرها من الملفات التي 
البلدين ومن بينها  تهم 

المجال االقتصادي.
وقال جان بيير كابيستان 
المختص في سياسات 
هونغ  بجامعة  الصين 
كونغ بابتسيت يونيفرستي 
معلقا على كالم ترامب إنه 
“يبالغ بالمديح لوضع شي 
في مزاج جيد تحضيرا 
لألمور غير الجيدة التي 

سيخبره إياها”.
خالل  ترامب  وألمح 
الجنوبية  زيارته لكوريا 
بكين  من  سيطلبه  بما 
تقديم  يمكنكم  قائال “ال 
الدعم وال الموارد لكوريا 

الشمالية وال القبول بذلك”، فيما حث 
روسيا على تطبيق العقوبات األممية 
العالقات  يانغ وخفض  بيونغ  بحق 

الدبلوماسية.
كوريا  برلمان  أمام  وفي خطاب 
الجنوبية، رسم ترامب صورة قاتمة 
عن نظام كوريا الشمالية قائال “وسط 
ما يشبه نظام عبادة لدى العسكريين، 
يكمن اعتقاد واهم بأن مصير القائد هو 
الحكم كوالد حام لشبه الجزيرة الكورية 
المحتلة والشعب الكوري المستعبد”.

وحذر محللون من تبعات تصريحات 
ترامب المعادية لكيم جونع أون ومن 
تركها ألثر سلبي في بيونغ يانغ التي 
أي  الحساسية حيال  تعد غاية في 

لقائدها. انتقادات 
وقال يانغ مو جين من جامعة سيول 
إن  الشمالية،  الكورية  للدراسات 
بأنه ديكتاتور  لكيم  “وصف ترامب 
قاس قد يكون كافيا الستفزاز كوريا 
الشمالية حيث تولي المنظومة أهمية 

كبرى لكرامة قائدها”.
وبينما أدان ترامب السلطات في بيونغ 

يانغ، إال أنه أظهر كذلك انفتاحا حيال 
كيم الذي أشرف على التطور السريع 
الذي شهدته تكنولوجيا السالح في 
الشمالية  بالده، حيث أجرت كوريا 
السادس واألقوى  النووي  اختبارها 

في سبتمبر الماضي.
وقال ترامب في ما وصفها بأنها رسالة 
الجرائم  إلى كيم “رغم كل  مباشرة 
التي ارتكبتها بحق هللا واإلنسان، 
سنعرض عليك طريقا نحو مستقبل 
أفضل بكثير”، في إشارة إلى أن باب 

الحوار مازال مفتوحا.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية 
هوا تشون ينغ في ندوة صحافية على 
هامش زيارة ترامب، أن بالدها 
متمسكة بحل قضية كوريا الشمالية 

النووية من خالل الحوار.
واستبعدت اإلدارة األميركية السابقة 
بقيادة باراك أوباما التعامل مع كوريا 
التزاما ملموسا  تقدم  الشمالية حتى 
بالتخلي عن سالحها النووي وكانت 
الدولية  العقوبات  تدفع  تأمل في أن 
والضغوط الداخلية، بيونغ يانغ إلى 

تغيير سياستها. 

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

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

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

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

تصميم وإخراج أغلفة الكتب اخلارجية ، تصميم وطباعة وإخراج الفصول الداخلية للكتب 
للمزيد من املعلومات، االتصال بالسيد يوسف فؤاد على الرقم التالي: 

Tél.: 438.989.1056

اإلعالم  وكالة  ذكرت   
الروسية يوم الخميس أن 
الرئيس فالديمير بوتين اتهم 
الواليات المتحدة بالسعي 
إلثارة المشاكل في االنتخابات 
الروسية ردا على التدخل 
الروسي المزعوم في انتخابات 
الرئاسة األمريكية في ٢0١6.

وقال بوتين أيضا إن االتهامات 
برعاية  لروسيا  الموجهة 
برنامج للمنشطات، والتي 
أدت لحظر مشاركة عدد من 
الرياضيين الروس في أولمبياد 
بيونجتشانج الشتوي ٢0١8، 
تهدف على ما يبدو لعرقلة 
االنتخابات الرئاسية الروسية 

 أفادت تقارير إخبارية يوم الخميس بمقتل رئيس عمليات القوات الخاصة التابعة المقررة في مارس آذار.
لمليشيات الحوثي في محافظة الحديدة اليمنية و١5 آخرين.

وأوضحت التقارير أن القيادي الحوثي قتل مع ١5 عنصرا آخرين في غارة للتحالف 
العربي استهدفت تجمعا لهم في مديرة الخوخة بالحديدة.

يتشرف مكتب مصر للعالقات الثقافية والتعليمية بكندا 
بدعوتكم إلى محاضرة بمقر المكتب الثقافي بعنوان:

Le Bureau Égyptien des Affaires culturelles et de 
l'Éducation au Canada

Vous invitent cordialement à la conférence :

محاولة إلستخدام اللغة العربية واللهجة المصرية 
الدارجة )العامية( 

لمعرفة النطق الصحيح عند المصري القديم

Dr. Moustafa Zayed - يقدمها : دكتور/ مصطفى زايد
Université du Québec à Montréal

تحتفظ اللهجة الدارجة )العامية( المصرية الحالية بعناصر متفرقة 
من اللغة القديمة. وحيث أن الوسيلة المنطوقة تكون محددة بصورة 
األهمية  تكون من  الدارجة  اللهجة  فإن  الكتابة،  أكبر من عالمات 
بمكان فى ربط الحاضر بالماضى خاصة فى بلد يحافظ على التراث 
مثل مصر. ومن ناحية أخرى، تضمنت المصادر المصرية القديمة 
على شواهد وقرائن للتقارب بين اللغتين العربية والمصرية. وزاد 
من قيمتها أنها لم تتوقف عند حد تطابق المفردات، وإنما تجاوزت 
لقواعد  أصوال  معها  قدمت  حيث  أهم،  هو  ما  إلى  األلفاظ  حدود 
تأصيل  مجال  فى  عداها  عما  األكثر حجة  وهى  مشتركة،  نحوية 

اللغات.
وذلك يوم الخميس 16 نوفمبر 2017 الساعة 6 مساء 

على العنوان التالي: 
Bureau Égyptien des Affaires Culturelles et de 

l'Éducation au Canada,
1 Place Ville-Marie, 10e étage, suite 1076 

Montréal, QC, H3B 4S6
)المحاضرة باللغة العربية (

د. حازم صالح 
قنصل مصر للعالقات الثقافية 
والتعليمية بكندا

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات جرى الترتيب لها على 
عجل في الرياض يوم الخميس مع ولي العهد السعودي األمير محمد بن 
سلمان وسط تصاعد التوتر بين المملكة وإيران خاصة بشأن لبنان واليمن.

كان ماكرون الذي وصل إلى الرياض قادما من اإلمارات رفض الحديث 
عن عمليات احتجاز واسعة طالت شخصيات كبيرة في السعودية في إطار 
تحقيقات عن الفساد لكنه قال إن من الضروري العمل مع المملكة بهدف 

توطيد االستقرار في المنطقة.
وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان عقب االجتماع أن أول محادثات مباشرة 
بين الرجلين ركزت على القضايا اإلقليمية، خاصة في اليمن ولبنان، وعلى 

”ضمان الحفاظ على االستقرار في المنطقة“.
وقال مسؤوالن كبيران في الحكومة اللبنانية يوم الخميس إن لبنان يعتقد أن 
السعودية تحتجز رئيس وزرائه سعد الحريري. وقال مصدر ثالث لرويترز 
إن السلطات السعودية أمرت الحريري باالستقالة عندما كان في زيارة 

للرياض قبل أيام ووضعته رهن اإلقامة الجبرية.
ونفت السعودية ما تردد عن فرض اإلقامة الجبرية على الحريري لكن 

الحريري نفسه لم ينف فرض قيود على تحركاته.
وترتبط فرنسا بعالقات وثيقة بلبنان مستعمرتها السابقة وخاصة بالحريري 

الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية وقضى سنوات في باريس.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من الخميس في 
دبي إنه كانت هناك اتصاالت غير رسمية مع الحريري لكن لم يجر التقدم 

بطلب لنقله إلى فرنسا.
وقالت الرئاسة الفرنسية ”بحثا الوضع في لبنان في أعقاب استقالة رئيس 
الوزراء الحريري... الرئيس ماكرون أعاد التأكيد على األهمية التي توليها 

فرنسا الستقرار لبنان وأمنه وسيادته ووحدة أراضيه“.
ولم يذكر البيان شيئا بشأن ما إذا كان ماكرون تحدث مع الحريري أو التقى 

به خالل زيارته للرياض.
القليلة  ونجحت فرنسا في بناء روابط جديدة لها بالخليج خالل السنوات 
الماضية نتيجة موقفها الصارم تجاه إيران في المفاوضات النووية والتشابه 
الكبير في سياسات دول المنطقة وباريس بشأن صراعات الشرق األوسط.

لكن األمير محمد بن سلمان البالغ من العمر ٣٢ عاما أكد على قوة العالقات 
مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب في الوقت الذي سعى فيه ماكرون إلى 

تحسين عالقات بالده مع إيران خصم السعودية اللدود.
وقال ماكرون إنه سيتوجه إلى إيران في ٢0١8 ليصبح ربما أول رئيس 

فرنسي يزور الجمهورية اإلسالمية منذ ١97١. 

نصر اهلل: حنن نستبعد حربا 
إسرائيلية على لبنان

استبعد حسن نصر هللا األمين العام لجماعة 
حزب هللا اللبنانية يوم الجمعة أن تشن إسرائيل 
حربا على لبنان وحذر إسرائيل من استغالل 

األزمة السياسية الحالية في بالده.
ومن ناحية أخرى قال  األمين العام لجماعة 
حزب هللا اللبنانية إن السعودية ستفشل في لبنان 
كما فشلت في كل الميادين في المنطقة وأضاف 

”ال يستطيعون القضاء على حزب هللا“.
وفي خطاب بثه التلفزيون نفى نصر هللا أن 

يكون حزب هللا مسؤوال عن إطالق صاروخ 
من اليمن نحو العاصمة السعودية الرياض 
وقال ”اليمنيون لديهم القدرة على صناعة 

الصواريخ“.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري 
استقالته في خطاب من الرياض يوم السبت ولم 
يعد بعد إلى لبنان. وفي خطاب بثه التلفزيون 
قال نصر هللا إنه يعتقد أن الحريري رهن 

اإلقامة الجبرية بالسعودية.

اجلبري: لن نسمح للبنان بأن يكون قاعدة للهجمات ضد السعودية
أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم 
الجمعة  ، أن بالده ال يمكن أن تسمح للبنان بأن 
تكون قاعدة للهجمات ضد السعودية، مشيرا إلى 

أن تأزم الوضع في لبنان 
هو نتيجة أنشطة “ميليشيا” 
حزب هللا، على حد وصفه.

وقال الجبير في مقابلة 
قناة سي إن بي  مع 
سي األمريكية : “ال 
نسمح  أن  نستطيع 
للبنان بأن يكون قاعدة 
للهجمات التي تحدث 
ضد السعودية، علينا 
أن نجد طرقاً للحد من 
نفوذ حزب هللا، وأن 
نجد سبالً للضغط على 
“أنشطته اإلرهابية”.

وأشار الوزير إلى أن الوضع الراهن في لبنان 
“مؤسف” مؤكداً أن كل ما يحدث هناك جاء 

نتيجة أفعال حزب هللا وإيران.
وكان رئيس وزراء لبنان سعد الحريري قد 
الماضي، بشكل مفاجئ  السبت  أعلن ، يوم 
الحكومة  الرياض، استقالته من رئاسة  من 
اللبنانية، وعلل ذلك بوجود مؤامرة تحاك 

ضده الغتياله في لبنان.

اتهم الحريري إيران صراحة بـ “التدخل في شؤون 
بالده”، وقال إن “حزب هللا بات دولة داخل دولة 
بدعم من إيران، وزرع بين أبناء البلد الواحد الفتن 
وتطاول على سلطة الدولة، مضيفا، “أيدي إيران 

في المنطقة ستقطع”.
اللبناني، حسن  فيما أتهم األمين العام لحزب هللا 
السعودية بدفع  الماضي،  نصر هللا، يوم األحد 
الحريري إلعالن  اللبناني سعد  الوزراء  رئيس 
تنم عن حجم  تلك االستقالة  استقالته، مؤكدا أن 

التدخل السعودي في لبنان.



   قالت مصادر مطلعة يوم األربعاء إن 
السلطات السعودية قامت بعمليات احتجاز 
جديدة وجمدت مزيدا من األرصدة في إطار 
حملة لمكافحة الفساد طالت النخبة السياسية 

ورموز عالم األعمال بالمملكة.
من  عشرات  بالفعل  السلطات  وتحتجز 
أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال 
األعمال ضمن حملة التطهير التي أُعلن عنها 
يوم السبت. ويواجه المحتجزون اتهامات 
تشمل غسل األموال وتقديم رشا واالبتزاز 
واستغالل النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

تم  إنه  األربعاء  يوم  قالت  المصادر  لكن 
احتجاز عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم 
التي ينظر  الحملة  تجاوزات مع استمرار 
لها على نطاق واسع باعتبارها مبادرة من 

ولي العهد األمير محمد بن سلمان.
أن محققين يتصلون  المصادر  أحد  وذكر 
هاتفيا ببعض الشخصيات الخاضعة للتدقيق 
للتحقق من مصادر أموالهم لكنهم ما زالوا 
طلقاء فيما يبدو مضيفا أن عدد األشخاص 
الذين تستهدفهم الحملة من المتوقع أن يزيد 

في نهاية المطاف إلى مئات.
وقالت مصادر مصرفية إن عدد الحسابات 
البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد 
عن 1700 حساب وآخذ في االرتفاع، بعدما 
كان عددها 1200 حساب وفق المعلن يوم 

الثالثاء.
وقالت المصادر إن عددا من الذين طالتهم 
أشخاص  بينهم  احتجاز  عمليات  أحدث 
تربطهم صالت بأسرة ولي العهد ووزير 
الدفاع الراحل األمير سلطان بن عبد العزيز 

الذي توفي عام 2011.
قال أحد المصادر إنه يبدو أن حملة التوقيف 
شملت أيضا آخرين من المدراء والمسؤولين 

من مستويات أقل.
ورحب كثير من السعوديين بحملة التطهير 
األثرياء  نهب  على  حملة  أنها  معتبرين 

ألموال الدولة، وقال الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب إن 
المحتجزين في الحملة كانوا 
”يستنزفون بلدهم لسنوات“.

المسؤولين  بعض  لكن 
من  قلقهم  أبدوا  الغربيين 
رد الفعل المحتمل في عالم 
السياسة الغامض في المملكة 
بتشعباته على مستوى القبائل 

واألسرة الحاكمة.
األسهم  سوق  وواصلت 
في  االنخفاض  السعودية 
يوم  المبكرة  التعامالت 
المخاوف  األربعاء بسبب 
االقتصادي  التأثير  من 
مكافحة  الناجم عن حملة 

الفساد في المملكة.
السعودي  المؤشر  ونزل 
واحدا بالمئة بعد نصف ساعة 
من بدء التداول. واستمرت 

بالموقوفين في  المرتبطة  الشركات  أسهم 
إطار تحقيق الفساد في النزول.

وسعى ولي العهد السعودي األمير محمد بن 
سلمان والبنك المركزي في المملكة مساء 
الثالثاء إلى تهدئة المخاوف المرتبطة بالتحقيق.

وقاال إنه بينما يجري استهداف أفراد وتجميد 
العمل  يتعطل  فلن  المصرفية،  حساباتهم 
في الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات 
بما فيها تلك المملوكة كليا أو جزئيا ألفراد 

قيد التحقيق.
وأضافت المصادر أن سلطات مكافحة الفساد 
جمدت أيضا الحسابات البنكية لألمير محمد 
بن نايف، وهو من بين أرفع األفراد مقاما 
في أسرة آل سعود الحاكمة، وحسابات عدد 

من أفراد أسرته المقربين.
نايف من والية  بن  األمير محمد  وأعفي 
استبدله  عندما  يونيو حزيران  في  العهد 

الذي  بابنه محمد بن سلمان  الملك سلمان 
كان يشغل منصب ولي ولي العهد آنذاك.

وقال مصرفي في بنك إقليمي رفض الكشف 
عن هويته ألنه غير مخول بالتحدث لوسائل 
البنك  يوسع  األحد  يوم  منذ  إنه  اإلعالم 
المركزي كل ساعة تقريبا قائمة الحسابات 

التي يطالب البنوك بتجميدها.
الثالثاء أول ظهور علني مؤكد  يوم  شهد 
إعفائه، وذلك  نايف منذ  لألمير محمد بن 
في جنازة األمير منصور بن مقرن نائب 
أمير منطقة عسير الذي لقي حتفه في تحطم 
طائرة هليكوبتر يوم األحد. ولم يُعلن بعد 

عن سبب الحادث.
في  الموقوفين  األعمال  بين رجال  ومن 
التحقيق إلى اآلن الملياردير األمير الوليد 
القابضة  المملكة  بن طالل رئيس شركة 
لالستثمار وناصر بن عقيل الطيار مؤسس 
مجموعة الطيار للسفر وعمرو الدباغ رئيس 

مجلس إدارة شركة البحر األحمر العالمية 
التي تعمل في مجال التشييد.

يوم  األمريكية  الخارجية  وزارة  وقالت 
الثالثاء إنها حثت السعودية على أن تكون 
طريقة مقاضاة المسؤولين الموقوفين ”عادلة 

وشفافة“.
منظمة  دعت  الحملة  على  تعقيب  وفي 
هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية 
”للكشف فورا عن األسس واألدلة القانونية 
التي استوجبت احتجاز كل فرد والتأكد من 
أن كل شخص محتجز بوسعه ممارسة كل 

حقوقه القانونية“.
وقالت سارة ليا واتسون المسؤولة بالمنظمة 
في بيان ”رائع أن تعلن السلطات السعودية 
الطريقة  لكن  الفساد  استئصال  تريد  أنها 
المثلى للقيام بذلك هي عن طريق التحقيقات 
القضائية المتأنية ضد مخالفات حقيقية وليس 
االعتقاالت الجماعية... في فندق فاخر“. 

                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

مؤمتر شباب 
شرم الشيخ 

واإلرهاب يف امريكا  
الشيخ  شرم  شباب  مؤتمر   1-    
 2017 نوفمبر   10 4- يوم  المنعقد من 
العادي  بالحدث  ليس  من وجهة نظري 
التقدير  كل  يستحق  عالمي  فهو حدث 
أن  أستطاع  المؤتمر  فهذا  واالحترام 
العالم  دول  من  دولة   46 بوفود  يأتي 
ومنها على سبيل المثال كندا وأستراليا 
لترى  وغيرها  وأرمينيا  والبرازيل 
مجرد  لهم  بالنسبة  كانت  التي  مصر 
الصحراء  في  تسير  وجمال  أهرامات 
الكبيرة ومدينة  بمصر  فوجئوا  أنهم  إال 
بشمسها  المبهرة  الساحرة  الشيخ  شرم 
إعجابنا  نسجل  أن  بد  وال   ، الدافئة 
لهذا  الجيد  والتخطيط  الرائع  للمجهود 
خالد  الشاب  أغنية  من  بدءاً  المؤتمر 
والعربية  الفرنسية  باللغة  الرائعة 
والمروري  األمني  للتنظيم  وصواًل 
، وهذا  الوفود  تحركات  الذي يصاحب 
المنتدى يتضمن 64 جلسة يتحدث فيها 
هذا  فكرة  أن  والحقيقة  متحدثاً   222
المؤتمر رائعة حيث يحتاج شباب العالم 
إلى من يسمعهم وهم يمثلون نسبة كبيرة 
السيسي  للرئيس  تحية   . العالم  هذا  في 
الذي دعم هذا المنتدى بحضوره ونقاشه 
من  بالرغم  والعالم  مصر  شباب  مع 
األحداث الخطيرة التي تمر بها المنطقة 

اآلن .
بشدة  أمريكا  يطول  بات  اإلرهاب   2-
النار عشوائياً  أحد األشخاص  فتح   فقد 
يصلون  الذين  األشخاص  بعض  على 
برينفز  ساذرالند  بمدينة  كنيسة  في 
 27 مقتل  إلى  أدى  مما  تكساس  بوالية 
هذا  ويأتي  العشرات  وإصابة  شخصاً 
الدهس  حادث  من  أيام  بعد  الحادث 
الذي تعرضت له مدينة مانهاتن وأسفر 
عن مقتل 8 أشخاص وبعد حادث الس 
األشخاص  أحد  فيه  أطلق  الذي  فيجاس 
على  الفنادق  أحد  في  من غرفته  النار 
المقابلة  الليلية  المالهي  إحدى  في  حفل 
وإصابة  قتياًل   58 عن  وأسفر  للفندق 
اسباب ساعدت  وهناك   . آخرين   500
في  اإلرهابية  العمليات  زيادة  على 
أنها  أمريكا  اعتقاد  أولهما  أمريكا  
اإلرهاب  عن  بعيدة  منعزلة  جزيرة 
األمريكية  األمنية  األجهزة  أن  وثانيهما 
اإلرهابية  الخاليا  متابعة  في  تراخت 
آخر  ثالث  المتطرفة وسبب  والعناصر 
مبيعات  كثرة  إلى  يعود  الذي  األهم  هو 
قيود  وجود  وعدم  أمريكا  في  السالح 
أن شراء  مقولة  وفعاًل صدقت   ، عليها 
شراء  من  اسهل  أمريكا  في  السالح 
للمادة  وفقاً  وذلك  هامبرجر  ساندويتش 
التي  األمريكي  الدستور  من  الثانية 
تمنح المواطن األمريكي الحاصل على 
امتالك  18 عاماً حق  ويتعدى  الجنسية 
سالح يقتل ما بين 50 إلى 100 شخص 
التي  أوربا  عكس  على  الدقيقة  في 
والرئيس   ، أسلحة  امتالك  فيها  يصعب 
على  قيود  حاول وضع  أوباما  باراك 
بسبب  فشل  لكنه  وتملكه  السالح  حيازة 
رابطة بائعي السالح وهي رابطة قوية 
الرئاسية  االنتخابات  في  وتؤثر  جداً 
أمريكي  رئيس  اي  يجرؤ  لن  وبالتالي 
كل  بعد  والغريب   !. المادة  هذه  تغيير 
لم يخرج علينا  العمليات اإلرهابية  هذه 
الواليات  إلي  السفر  من  يحذرنا  أحد 

المتحدة األمريكية...  
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ماكرون خالل زيارة أبوظيب: جيب 
مواصلة احلزم مع إيران

حاالت احتجاز جديدة يف محلة السعودية على الفساد

   قال قائد في التحالف العسكري 
الداعم للرئيس السوري بشار األسد 
السوري  الجيش  إن  األربعاء  يوم 
اللبناني  بقيادة حزب هللا  وحلفاءه 
استعادوا آخر مدينة كبيرة من تنظيم 

الدولة اإلسالمية في سوريا.
البوكمال  إن  العسكري  القائد  وقال 
آخر معقل للدولة اإلسالمية تحررت 

من التنظيم المتشدد.
أن قوات  العسكري  القائد  وأضاف 
شاركت  العراقية  الشعبي  الحشد 
أيضا في انتزاع السيطرة على مدينة 
الواقعة في سوريا قرب  البوكمال 

الحدود العراقية على نهر الفرات.
مقاتلي حزب  أن  إلى  القائد  وأشار 

هللا ”كانوا هم األساس في معركة 
من  المئات  أن  البوكمال“ مضيفا 
قوات النخبة لحزب هللا المدعوم من 

إيران شاركوا في المعركة.
قال  يوم األربعاء  وفي وقت سابق 
تلفزيون المنار التابع لحزب هللا إن 
قوات الجيش السوري وحلفاءه تطوق 

البوكمال وبدأت تدخلها.
الدولة اإلسالمية تسيطر  تزال  وال 
الصحراوية  المناطق  بعض  على 
إلى  القريبة منها باإلضافة  والقرى 
إحدى البلدات وبعض القرى األخرى 
للعراق وفي  المتاخمة  المناطق  في 
جيوب متناثرة في أماكن أخرى من 

الدولتين. 

     قال وزير الخارجية اللبناني جبران 
باسيل يوم الخميس إن الشعب اللبناني هو 
الذي يقرر ما إذا كان سيزيح ممثليه وذلك 
عقب إعالن رئيس الوزراء سعد الحريري 

استقالته في مطلع األسبوع من السعودية.
وقال باسل في تغريدة على تويتر ”نحن من 
اختار من يمثلنا ونحن من يقرر إزاحتهم 

أو ال“.

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  قال    
ماكرون يوم األربعاء إنه يرغب في 
مواصلة الحزم مع إيران فيما يتعلق 
ببرنامج الصواريخ الباليستية ونفوذها 
في الشرق األوسط لكنه حذر دول 

المنطقة من تصعيد التوتر.
ووصل ماكرون إلى اإلمارات يوم 
يومين  تستمر  زيارة  في  األربعاء 
سيفتتح خاللها فرعا جديدا لمتحف 
بشأن  محادثات  ويجري  اللوفر 
عهد  ولي  مع  السياسية  األوضاع 
آل  زايد  بن  الشيخ محمد  أبوظبي 
نهيان قبل أن ينهي زيارته بحضور 

منتدى اقتصادي في دبي.
وفي مقابلة مع صحيفة االتحاد نشرها 
الموقع اإللكتروني للسفارة الفرنسية 
في اإلمارات كرر ماكرون موقف 
بالده من أنه ال بديل لالتفاق النووي 

العالمية  والقوى  إيران  بين  المبرم 
عام 2015.

وقال ماكرون ”وفي نفس الوقت من 
المهم أيضا بالنسبة لنا مواصلة الحزم 
مع إيران فيما يتعلق بأنشطتها اإلقليمية 

وبرنامجها للصواريخ الباليستية“.
وحذر ماكرون من أي تصعيد في 
لبنان  في  التوتر  تفاقم  المنطقة مع 
الوزراء سعد  استقالة رئيس  عقب 
الحريري وإطالق الحوثيين في اليمن 

صاروخا باليستيا باتجاه الرياض.
أكثر  نحتاج  ”اليوم  ماكرون  وقال 
من أي وقت مضى إلى منطقة سالم 
والعبين إقليميين يتحلون بالمسؤولية 
ويعملون من أجل استقرار الشرق 
األوسط. إن فتح جبهة إضافية لن 
التوتر وزعزعة  لتفاقم  إال  يؤدي 

استقرار المنطقة“. 

مسؤول كبري: لبنان يعتقد أن احلريري حمتجز يف السعودية

قائد: اجليش السوري وحلفاؤه 
يسيطرون على آخر معقل للدولة 

اإلسالمية يف سوريا

  قال مسؤول كبير في الحكومة اللبنانية 
يوم الخميس إن لبنان يعتقد أن السعودية 
الحريري  تحتجز رئيس وزرائه سعد 
مضيفا أن بالده تتجه لدعوة دول عربية 
وأجنبية للضغط على الرياض إلعادته.
بارز  ثان، وهو سياسي  وقال مصدر 
مع  المتحالف  الحريري  من  مقرب 

المملكة  إن  السعودية، 
أمرته باالستقالة ووضعته 
قيد اإلقامة الجبرية. وقال 
ثالث على علم بالوضع إن 

السعودية تقيد حركته.
وأدخلت استقالة الحريري 
في  أعلنها  التي  المفاجئة، 
من  التلفزيون  بثها  كلمة 
السعودية، لبنان في أزمة 
سياسية عميقة ودفعته مرة 
أخرى إلى واجهة الصراع 
السعودية  بين  اإلقليمي 
وإيران. كما أثارت تكهنات 
الحريري،  بأن  لبنان  في 
فترة  منذ  الرياض  حليف 
طويلة، أجبر على االستقالة.
السعودية وأعضاء  ونفت 
التي  المستقبل  من حركة 
يتزعمها الحريري ما تردد 
اإلقامة  قيد  وضعه  عن 
الجبرية. لكنه لم يدل بنفسه 
بأية تصريحات تنفي تقييد 
بزيارة  قام  كما  حركته. 
لإلمارات  واحد  يوم  لمدة 
هذا األسبوع قبل أن يعود إلى السعودية.

وقال مكتب الحريري في بيان إنه استقبل 
سفير فرنسا لدى السعودية يوم الخميس 
االتحاد  بعثة  كذلك مع رئيس  واجتمع 
األوروبي لدى السعودية يوم األربعاء 
والتقى السفير البريطاني والقائم باألعمال 

األمريكي يوم الثالثاء.
وتقول السعودية إن حزب هللا المدعوم من 
إيران ”خطف“ النظام السياسي بلبنان.
وفي خطاب استقالته، هاجم الحريري 
إيران وحزب هللا واتهمهما بإثارة الفتنة 
في العالم العربي، وقال إنه يخشى اغتياله. 
وكان والده رئيس الوزراء السابق رفيق 
الحريري قد اغتيل في تفجير استهدف 

موكبه عام 2005.
إلى  يتجه  ”لبنان  الكبير  المسؤول  قال 
الطلب من دول أجنبية وعربية الضغط 
على السعودية لفك احتجاز رئيس الحكومة 
سعد الحريري. نحن نعتبر أننا لم نتسلم 
االستقالة بعد وسعد الحريري ال يزال 

رئيس حكومتنا“.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر 
اسمه ألن الحكومة لم تعلن موقفها بعد 
الحرية  مقيد  الحريري  على  ”اإلبقاء 
في الرياض يشكل اعتداء على السيادة 
اللبنانية. كرامتنا من كرامته. وسوف 
نعمل مع الدول على إعادته إلى بيروت 

صونا لهذه الكرامة“.
زال  ما  الحريري  إن  المسؤول  وقال 
رئيسا لوزراء لبنان مؤكدا ما صرح به 
مسؤولون آخرون بالحكومة اللبنانية من 
أن الرئيس ميشال عون لم يتلق استقالة 

الحريري بعد.
ويريد عون أن يعود الحريري إلى لبنان 
لشرح أسباب إعالنه االستقالة قبل أن 

يتخذ أي إجراء.

وتزامنت استقالة الحريري، وهو رجل 
أعمال كبير له استثمارات ضخمة في 
السعودية، مع حملة توقيف في السعودية 
أعمال  أمراء ووزراء ورجال  شملت 

نسبت إليهم اتهامات بالفساد.
سياسي  وهو  الثاني،  المصدر  وقال 
إن  الحريري،  من  قريب  كبير  لبناني 
السعودية  إلى  سافر  الوزراء  رئيس 

حيث أمليت عليه االستقالة.
يلقي  بأن  أوامر  أنه صدرت  وأضاف 
بيان االستقالة وأنه رهن اإلقامة الجبرية 

منذ ذلك الحين.
وذكرت قناة المنار التلفزيونية التابعة 
لجماعة حزب هللا الشيعية المدعومة من 
إيران أن عون يجري مساعي دبلوماسية 
استقالة  يلف  الذي  الغموض  ”لكشف 

الحريري“.
وتولى الحريري السلطة العام الماضي 
في إطار اتفاق تولى عون المتحالف مع 

حزب هللا الرئاسة بمقتضاه. 

وزير خارجية لبنان: 
حنن من اختار من ميثلنا

تيار املستقبل :
على احلريري العودة إىل لبنان

  قال تيار المستقبل وهو الحزب السياسي الذي 
يقوده رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري 
يوم الخميس إن على الحريري أن يعود إلى 
بيروت للحفاظ على نظام الحكومة في لبنان.
واستقال الحريري من السعودية في مطلع 

األسبوع وال يزال هناك.
الحريري  إن عودة  المستقبل  تيار  وقال 
االعتبار واالحترام  ضرورية ”الستعادة 
للتوازن الداخلي والخارجي للبنان في إطار 

االحترام الكامل للشرعية اللبنانية“. 

مثول رئيسة برملان كتالونيا أمام 
احملكمة اإلسبانية العليا

األناضول: تركيا حتتجز 165 شخصا لالشتباه 
بصلتهم بالدولة اإلسالمية

لألنباء  األناضول  قالت وكالة    
التركية  الشرطة  إن  الخميس  يوم 
احتجزت 165 شخصا تشتبه بأن 
لهم صالت بتنظيم الدولة اإلسالمية 
في أنقرة وإن لديها أوامر باعتقال 
245 مشتبها به إجماال في العاصمة 

واإلقليم التابعة له.

وأضافت الوكالة التي تديرها الدولة 
أن 1500 من قوة الشرطة يشاركون 
في العملية التي تجري في إقليم أنقرة 

وأنها داهمت 250 موقعا. 
على  أخرى  تفاصيل  تتوافر  ولم 
سي.إن.إن  قناة  وذكرت  الفور. 
ترك الخاصة إن الشرطة في مدينة 

بورصة بشمال غرب البالد اعتقلت 
27 مشتبها بهم بينهم بعض السوريين 
لصالتهم المزعومة بتنظيم الدولة 
الشرطة  أن  اإلسالمية.وأضافت 
مرتبطة  ومواد  وثائق  صادرت 
لمنازل  مداهمات  بالتنظيم خالل 

بعض المشتبه بهم. 

للبرلمان  السابقة  الرئيسة  مثلت    
اإلسبانية  المحكمة  أمام  كتالونيا  في 
اإلقليم  في سعي  دورها  بشأن  العليا 

إلى االستقالل.
وقد يقرر القضاة إبقاء كارمي فوركاديل 
وخمسة نواب آخرين قيد االحتجاز بتهم 
استغالل  والتمرد وإساءة  التحريض 

المال العام.
أعضاء  ثمانية  بالفعل  احتجز  وقد 
آخرين سابقين في الحكومة الكتالونية 

في تحقيق مواز.
وقضت المحكمة اإلسبانية الدستورية 
في  االستقالل  استفتاء  بعدم شرعية 

كتالونيا.
وتعرضت إسبانيا ألزمة منذ إجراء 
االستفتاء في كتالونيا لالنفصال عن 
البالد في 1 أكتوبر/تشرين األول في 
المحلية  الحكومة  فيها  تحدت  خطوة 

الحكومة المركزية في مدريد.
اإلدارة  مدريد  في  الحكومة  وتولت 
المباشرة لإلقليم، بعد تصويت البرلمان 
المحلي بالموافقة على إعالن االستقالل 
في 27 أكتوبر/تشرين األول، وطرت 

قادته من الحكومة.
المحكمة  فوركاديل  دخلت  وعندما 
الخميس صاح عليها أنصار الوحدة 

اإلسبانية ساخرين.
وكانت هي وزمالؤها الخمسة جزءا من 
المجموعة التي تنظم شؤون البرلمان 

في كتالونيا.
ويتهم هؤالء باتباع “استراتيجية مرتب 
لها إلعالن االستقالل”، أدت إلى إعالن 

كتالونيا انفصالها عن البالد.
وتقول فوركاديل إن إجراء المناقشات 
والتصويت في برلمان منتخب ديمقراطيا 
ليس جريمة. وتنظر المحكمة اإلسبانية 
العليا في القضية ألن األشخاص الستة 
البرلمانية  بالحصانة  يتمتعون  كانوا 
وقت ارتكاب ما يوجه إليهم من تهم. 
وكانت جلسة سابقة للمحكمة أوائل هذا 
الشهر قد أرجئت إلى اليوم الخميس.
المتهمين على  قرار حبس  ويتوقف 
قد  مما  التحقيقات،  من  مزيد  إجراء 
من  االحتجاجات  من  المزيد  يشعل 

قبل مناصري االستقالل.
وقد بدأ هؤالء المناصرون بالفعل سد 
الطرقات ومحطات القطارات، لغضبهم 
من حبس ثمانية سياسيين واثنين من 
النشطاء، يرون أنهم سجناء سياسيون.
وينظر قاض إسباني آخر في ترحيل 
خمسة أعضاء في الحكومة اإلقليمية، من 
بينهم زعيم اإلقليم كارلس بوجديمون، 

من بلجيكا.
ويبحث قاض بلجيكي مذكرة اعتقال 

أوروبية صدرت بشأنهم.
وقد أفرج بكفالة عن بوجديمون، ومن 
المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 17 

نوفمبر/تشرين الثاني.
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بقلم:  علي عبيد

ثقافة تقبيل غربة السباطات
    لطالما قلنا إن ثقافة االعتذار من الثقافات التي تنقصنا 
في العالم الثالث بشكل عام، وفي عالمنا العربي بشكل خاص، 
ألن االعتذار أول خطوة في طريق االعتراف بالخطأ والعودة 
النفوس التي لم تعتده، ولكن  إلى الحق، وهو أمر ثقيل على 
يبدو أن البعض فهم هذه الثقافة بطريقة خاطئة، وِعَوَض أن 
يستخدمها االستخدام الصحيح، قام باستخدامها استخداما خاطئا، 
أساء إلى هذه الثقافة، فأهان نفسه وأذلها. وهذا أمر يسئ إلى 
هذه الثقافة، حتى لو حدث ذلك تحت التهديد واستخدام وسائل 
إلى  الوسيلة  يكون هو  أن  الذي يجب  اإلقناع  بينها  ليس من 
له  الذي  االعتذار،  تقديم  إلى  والمبادرة  بالخطأ،  االعتراف 

قواعده وشروطه وأصوله.
الجنوبية من  بالضاحية  السلم  ما حدث في حي  يكون  ربما 
بيروت أواخر شهر أكتوبر الماضي شأنا داخليا، يخص »حزب 
هللا« وحده، ويأتي في إطار أسلوب تعامل الحزب مع أتباعه، 
والطريقة التي يربيهم أو يؤدبهم بها، لكنه يعطينا مثاال لطريقة 
الفهم الخاطئ لثقافة االعتذار التي نتحدث عنها، وكيف يمكن أن 
يكون االعتذار وسيلة إلذالل البشر وتربيتهم وتأديبهم حتى ال 
يحيدوا عن الطريق المرسوم لهم، ويعرفوا حدودهم، ويتعلموا 
أننا ما زلنا نعيش في  كيف يحترمون أسيادهم، على اعتبار 
إلى  قد ذهب  أنه  البعض  الذي يزعم  عصر األسياد والعبيد، 
غير رجعة، وأن آخر رموزه قد تم القضاء عليها قبل أكثر من 
150 عاما، على يد الرئيس األميركي السادس عشر أبراهام 
الحرب  أثناء  العبيد«  الذي أصدر إعالن »تحرير  لنكولن، 
األهلية األميركية، قبل أن يتم اغتياله على يد أحد مناهضي 
سياسته. فما الذي حدث في حي السلم الضاحية الجنوبية من 

بيروت، وما هي عالقته بثقافة االعتذار التي نتحدث عنها؟
ما حدث في حي السلم، الذين يدين سكانه بالوالء لحزب هللا، 
هو أن بعض سكان الحي قد تجرؤوا على شتم زعيم الحزب 
أمام عدسات الكاميرا على الهواء مباشرة، وانتقدوا مشاركته 
في الحرب القائمة في سوريا، في رد فعل غاضب منهم على 
لتجميل الضاحية، في إطار حملة  إزالة مخالفات في مسعى 
قامت بها قوة أمنية بلدية، في ساعات الفجر األولى، هدمت 
خاللها عددا من المحالت المخالفة في الحي. وعندما وصل 
الخبر إلى أصحاب المحالت من األهالي، نزلوا إلى الشارع 
وقطعوا الطريق وأحرقوا الدواليب، ولم يجدوا أمامهم، وهم 
المسؤولية،  تحميل »حزب هللا«  إال  في حالة غضبهم هذه، 
باعتبار أنه المسؤول عن الضاحية من حيث األمن والبلديات 
والبيئة والتعبئة والحشد. وبقي كل هذا مقبوال لوال أنه عندما 
حضرت كاميرات  التلفزيون بدأ الكالم الكبير يظهر على الهواء 
مباشرة، فقام أكثر من شخص بانتقاد زعيم الحزب، الذي يرى 
الحزب  أنه معصوم، وحّملوه مسؤولية إرسال شباب  أتباعه 
إلى سوريا لقتلهم، وأتبعوا هذا االتهام بشتيمة من النوع الثقيل.

ربما يبدو هذا غير مألوف داخل الضاحية التي يحكمها الحزب 
بقبضة حديدية،  في ظل القداسة التي يضفيها أتباع الحزب 
على زعيمهم، والتي ال تسمح بتوجيه انتقاد من أي نوع له، فما 
بالكم بشتيمة من النوع الذي ظهر على شاشة القناة، التي هي 
بالمناسبة ليست قناة الحزب الرسمية؟! لذلك كان المشهد في 
اليوم التالي مناقضا تماما لما رآه المشاهدون في اليوم السابق، 
حيث ظهر المنتفضون على الشاشة نفسها وهم يحملون صور 
السيد، ويقولون كالما رقيقا ومناقضا تماما لما قالوه قبلها بيوم 
واحد فقط. كل هذا كان متوقعا وطبيعيا ومقبوال في ظل السيطرة 
التي يفرضها الحزب على ضاحيته، بل على لبنان كله. وكان 
متوقعا أن يقدم المنتفضون اعتذارهم للزعيم بعد كل اإلهانات 
يعتذروا  أن  متوقعا هو  يكن  لم  الذي  لكن  له،  التي وجهوها 
إلى »سباط« الزعيم، كما ظهر في التسجيالت التي عرضت 
انتقاداتهم قبل يوم واحد من االعتذار،  القناة التي نقلت  على 
وقد شمل االعتذار القناة التي تجرأت وعرضت االنتقادات، 
فخرجت مذيعتها على المشاهدين قائلة: »عاد الحي إلى سلمه، 
إلى  االعتذار  هّدأ من روعه، وقدم  باألمس  وما كان غضبا 
غبرة سباط السيد«. وهكذا لم يكتف المذنبون باالعتذار إلى 
السباط وحده، بل اعتذروا إلى »غبرته« وفق تعبير المذيعة 
التي تحمست لالعتذار أكثر من المعتذرين أنفسهم، في سباق 

محموم إلى كسب رضا سباط الزعيم وغبرته.
ال أحد يعرف ما حدث خالل الفترة الفاصلة بين ثورة المنتفضين 
الغاضبين واعتذارهم، وإن كان كل واحد منا يستطيع أن يتوقعه، 
فقد بدت آثاره واضحة في عيونهم الذابلة، وأصواتهم المبحوحة، 
وعلى وجوههم الشاحبة، بعد أن كانت تفيض حيوية قبل ليلة 
واحدة فقط. وهذا مفهوم، لكن غير مفهوم هو أن يقوم نائب 
في البرلمان اللبناني، في معرض رده على المنتفضين، إلى 
استذكار لحظة، وصفها بأنها من أسعد لحظات حياته، هي لحظة 
دنوه لتقبيل حذاء السيد، والقول إنه حينما هبط لتقبيل الحذاء 
كان يستشعر أنه خارج الناسوت، وأنه دخل عالم الملكوت! 
فهل هذه هي الثقافة التي نريد أن ننشرها بين أفراد مجتمعاتنا، 
وهل يمكن أن تنتج ثقافة تقبيل األحذية مواطنين قادرين على 

بناء أوطان قوية ومتماسكة، وحماية هذه األوطان؟
الجواب بالتأكيد ال.. ألن من يستطيب تقبيل األحذية وكعوبها 
وغبرتها ال يستطيع أن يعرف طعم الحرية، ومن يقبّل األحذية 
خوفا من بطش أصحابها ال يستطيع أن يرفع رأسه، ومن ال 

يستطيع أن يرفع رأسه يعش ذليال أبد الدهر.

aliobaid4000@yahoo.com
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بابا الفاتيكان يقيم مأدبة طعام خاصة يف منزله 
تكرمياً لشيخ األزهر

اخلارجية: إعادة انتخاب مصر 
لعضوية اجمللس التنفيذي لليونسكو

السيسى يتقدم ماراثون “اجلميع من أجل السالم”ويؤكد 
: مصر تواجه اإلرهاب بوجه واحد 

استقبل  القاهرة/ رامي جورج:    
يوم  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 
األربعاء على هامش أعمال منتدي 
شباب العالم فى شرم الشيخ الرئيس 

التشادي “إدريس ديبي”.
وصرح السفير بسام راضي الُمتحدث 
الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن 
السيد الرئيس رحب بالرئيس التشادي 
تقديره  الشيخ، معرباً عن  في شرم 
لحرص الرئيس “إدريس ديبي” على 

المشاركة في منتدى شباب العالم.
كما أكد السيد الرئيس على العالقات 
الوثيقة التي تربط بين البلدين واالهتمام 
الذي توليه مصر لتعزيز التعاون مع 
التشاد في مختلف المجاالت، ومتابعة 
العاصمة  إلى  سيادته  زيارة  نتائج 

التشادية في أغسطس الماضي.
وأضاف الُمتحدث الرسمي أن الرئيس 
التشادي أشاد من جانبه بتنظيم منتدي 
شباب العالم وما يتناوله من قضايا 
مختلفة تمس الشباب، منوهاً إلى ما 
يمثله المنتدي من نموذج ناجح إلشراك 
الشباب فى الحياة العامة والتواصل 
مقترحاتهم  إلى  واالستماع  معهم 

واالستفادة من طاقاتهم.
العالقات  تميز  على  التشادي  الرئيس  أكد  كما 
الوطيدة التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى حرص 
التعاون مع مصر في  تفعيل وتطوير  بالده على 

شتي المجاالت.
وذكر السفير بسام راضي أنه تم خالل اللقاء التباحث 
حول سبل الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين، 
وتعظيم االستفادة من وجود خط طيران مباشر بين 
الركاب والشحن بواسطة  لنقل  القاهرة وإنجامينا 

شركة مصر للطيران.
كما تم التباحث حول عدد من القضايا اإلقليمية، 
حيث اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق 
المشترك على المستوي االفريقي وفي إطار المحافل 

والمنظمات الدولية.

  القاهرة/ رامي جورج: وجه البابا 
فرنسيس بابا الفاتيكان، الدعوة لفضيلة 
اإلمام األكبر دكتور أحمد الطيب شيخ 
في  الطعام  لتناول  الشريف،  األزهر 
مأدبة خاصة،  له  أقام  حيث  منزله، 
تكريما له وللوفد المرافق، وذلك في 
لمسة أخوية معبرة، عقب لقاء القمة، 
المقر  في  الثالثاء  يوم  الذي جمعهما 

البابوي .
وذكر بيان لألزهر الشريف، أن البابا 
فرنسيس اصطحب فضيلة اإلمام األكبر، 
سيرا على األقدام، إلى منزله القريب 
منهما  كل  وأخذ  البابوي،  المقر  من 
بيد اآلخر في مشهد يعبر عن األخوة 
الصادقة التي تربط بين الرمزين الدينيين 
اللقاء  األبرز في العالم، واستمر هذا 
األخوي قرابة الساعتين ونصف الساعة 
في جو مفعم بروح المحبة واألخوة .

كان القطبان الدينينان الكبيران، قد اتفقا خالل جلسة 
حوار مطولة، على أهمية العمل المشترك بين األزهر 
الشريف والفاتيكان في تبني حوار جاد بين الشرق 
والغرب وبين جميع األطراف، لحل النزاعات والتأكيد 
على براءة جميع األديان من دعاوى العنف والتطرف.

ويمثل اللقاء قمة تاريخية بين الرمزين ليست األولى 
تقوية  استمرار  دليل عملي على  نوعها؛ وهي  من 
أطر الحوار الحضاري بين الشرق والغرب، وتنسيق 

أجل  من  والفاتيكان  الشريف  األزهر  بين  الجهود 
والتعايش  التسامح  ثقافة  السالم، ونشر  قيم  ترسيخ 
بين مختلف الشعوب والدول، وحماية اإلنسان من 

العنف والتطرف.
واحتلت قضايا النزاعات الطائفية واالضطهاد الديني 
والعنصرية إلى جانب قضايا نشر السالم والتسامح 
وقيم العدل والمساوة صدارة مباحثات فضيلة اإلمام 

األكبر مع قداسة البابا فرانسيس.
وتطرق الحديث بين شيخ األزهر وبابا الفاتيكان إلى 

بحث الجهود المشتركة من أجل السالم وخاصة ما 
بعد مؤتمر السالم العالمي الذي عقده األزهر ومجلس 
حكماء المسلمين بالقاهرة وحظيت رسالة شيخ األزهر 
وبابا الفاتيكان باهتمام بالغ وواسع النطاق في مختلف 

األوساط الشرقية والغربية.
كما رحب البابا فرانسيس بتواجد شيخ األزهر الشريف 
بروما، وأكد أنه يعتز بشخص شيخ األزهر وبنشاط 
فضيلته المكثف لنشر قيم السالم و المحبة والعيش 

المشترك بين البشر عالميا.

  القاهرة/ كلودين كرمة: أُعيد انتخاب مصر، يوم األربعاء، لعضوية 
المجلس التنفيذي لليونسكو، والذي يعد الجهاز األهم بالمنظمة األممية المعنية 
بالتربية والعلوم والثقافة، حيث حصلت على 141 صوتاً من أصل 184 دولة 
لها حق التصويت بالمؤتمر العام لليونسكو، والذي ينعقد كل عامين، وبهذا 

تحتفظ مصر بمقعدها ألربعة أعوام إضافية تنتهي في 2021.
أبوزيد،  أحمد  المستشار  الخارجية  باسم وزارة  الرسمي  المتحدث  وصرح 
بأن هذه النتيجة تدل على ثقة المجتمع الدولي في مصر ومكانتها الدبلوماسية 
والثقافية على الساحة الدولية، متوجهاً بالشكر لكافة الدول الشقيقة والصديقة 
التي دعمت مصر في هذه االنتخابات والتي كانت تتنافس فيها على المقعد مع 

ثالث دول عربية أخرى.
وأشار أبوزيد، إلى أن هذا الفوز هو نتيجة جهد كبير للدبلوماسية المصرية 
خالل األسابيع الماضية، وبصفة خاصة من البعثة المصرية في باريس برئاسة 
السفير إيهاب بدوي، ووحدة الترشيحات الدولية بوزارة الخارجية، حيث كان 
وزير الخارجية سامح شكري يتابع عملية الترويج للترشيح المصري مع الدول 

األعضاء بشكل مكثف خالل األسابيع الماضية.

شارك  كرمة:  كلودين  القاهرة/    
السيسي صباح  الفتاح  عبد  الرئيس 
األربعاء في ماراثون السالم العالمي 
“الجميع من أجل السالم” على هامش 
فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، 
وذلك بحضور عدد كبير من الشباب 

الذين يمثلون دواًل مختلفة.
وصرح السفير بسام راضي الُمتحدث 
الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن 
انطلق من طريق  الذى  الماراثون – 
الشيخ زايد وصواًل إلى ميدان السالم 
العالم  دعوة  مفادها  رسالة  يحمل   –
لنشر السالم وقيم التسامح ونبذ العنف 
إلى  باإلضافة  والتطرف واإلرهاب، 
تأكيد وحدة وتماسك شباب العالم في 
مواجهة جميع التحديات، وقد جاءت 
ُمشاركة السيد الرئيس في الماراثون 
في إطار دعمه الشديد للسالم وإيمانه 
بدور شباب العالم في إرساء قيم التعايش 
بين الشعوب والحضارات والشعوب 

على أساس التكامل وليس الصراع.
ألقى  الرئيس  السيد  أن  الرسمي  الُمتحدث  وأضاف 
بشباب  سيادته  خاللها  المناسبة رحب  بهذه  كلمة 
العالم في مدينة شرم الشيخ بلد األمان والسالم، في 
التي كلم هللا بها موسى عليه  المقدسة  أرض سيناء 
السالم، ومرت فوق ترابها العائلة المقدسة، مؤكداً 
أن العالم بالسالم أكبر وأفضل فالعالم يسع الجميع. 
المنتدى هو نتاج تجربة  وأشار سيادته إلى أن هذا 
لمدة عام مع شباب مصر اجتمعوا سوياً وتحاوروا ولم 
يستأثر أحداً برأي أو فكر، وأظهرت عظمة التجربة 
العالم،  لشباب  المؤتمر  هذا  فكان  توسعها  ضرورة 

مشدداً على أن العالم هو الشباب فهم من سيتملكون 
العالم في السنوات المقبلة.

ونوه السيد الرئيس إلى االقتراح الذي طرحه أحد 
هذا  يكون  أن  في  المؤتمر  في  الُمشاركين  الشباب 
تحقيق  على  سيادته  عزم  مؤكداً  سنوي،  المنتدى 

ذلك المطلب.
وطالب سيادته شباب العالم الُمشاركين في فعاليات 
أنهم  مفادها  بلدانهم  إلى  رسالة  بتوصيل  المنتدى 
مشيراً  وتسامحاً،  وسالماً  أمناً  مصر  في  وجدوا 
إلى ضرورة التكاتف وأن يكون الجميع يداً واحدة 
إلطالق رسالة سالم لمواجهة اإلرهاب الذي يدمر 
التي يمكن أن تدمر  ويخرب، فاإلرهاب هو اآلفة 

البشرية، كما أكد سيادته في هذا اإلطار ضرورة 
الوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذا الفكر المتطرف.
السيد  أكد  الحضارات،  بين  بالحوار  يتعلق  وفيما 
الرئيس أنه من األفضل للحضارات أن تتفاعل وال 
والتكاتف  التعاون  على ضرورة  مشدداً  تتصادم، 
من أجل البناء والتعمير لتحقيق االستقرار، وهو ما 

سيساعد حتماً على مواجهة قوى الشر والتطرف.
وفي ختام كلمته، وجه السيد الرئيس رسالة لشباب 
العالم الُمشاركين في المؤتمر قال فيها: “لقد سعدت 
بكم .. أذكروا مصر وشعبها … مصر بلد االستقرار 
.. مصر بلد السالم والمحبة.. من أرض سيناء المقدسة 
دعونا نطلق أخر نداء للحوار والتسامح والتفاهم”.

    هناك اعالن ال يفتأ يتكرر على 
التلفزيون ، وهي اعالنات  شاشات 
قد اصبحت مثيرة للضجر، خاصة 
ونحن ال ننتج شيئا ذي اهمية لنعلن 
عنه، وهذا االعالن المتكرر ال يقدم 
منتجا وال خدمة ولكنه يعلن فقط عن 
افتتاح أحدى  اقامة حفل، فمناسبة 
العسكرية سيقام حفل ضخم  الدور 
المطربين من نوع  يضم ثالثة من 
»الميجاستار« وهو تصنيف اعلى من 
»السوبر ستار« الذي اصبح يطلق على 
الجميع، المطربون  من ثالث بلدان 
مختلفة، أولهم مطرب خليجي ضخم 
الحجم كعادة معظم نجوم الخليج حيث 
تنعكس الوفرة المالية على أجسادهم 
والثانية مطربة جميلة من لبنان الذي 
اشتهر بجمال نساءه والثالث من مصر 
وهو مطرب ضئيل الحجم كثيف 
الشعبية بحكم اغلبية  الشعر واسع 
المهم  للمصريين،   الكبيرة  االعداد 
في االعالن بالنسبة لي ليست األشكال 
ولكن األصوات، فاألصوات الثالثة 
متشابهة، ال فرق بين رجل وامرأة، 
وال بين حجم ضخم أو ضئيل، كلها 
تأتي من حناجر مستعارة، تعتمد على 
صخب اآلالت الموسيقية وقوة اجهزة 
الصوت وما فيها من مؤثرات، لم يعد 
من الممكن الحكم على جمال الصوت، 
وإن كنت اعتقد، وهذا مجرد رأي 
شخصي، أن االصوات الثالثة ال قيمة 
لها، وأن شهرتها ناتجة عن آذان ال 
تحسن االستماع، فإن انخفاض المستوى 
الذي طال كل شيء في حياتنا قد طال 
الحناجر أيضا،  وعلي أن اعترف أن 
ذوقي قديم في الغناء، فمازلت أومن 
المطرب البد أن يمتلك حنجرة  أن 
المخارج، وأن يكون  قوية واضحة 
قادرا على فهم الكلمات التي تخرج 
لها  الكلمات  إذا كانت  من فمه، هذا 
الذي ال نجده في  معنى وهو األمر 

معظم األغاني الجديدة. 
ويدرك هواة الغناء والطرب العربي، 
أننا نعيش في ظل انتهاء مرحلة قديمة 
من تاريخ هذا الغناء، وبداية مرحلة 
أخرى لم تتبلور، ولم تكون شخصيتها 
بعد، وإن كانت في معظمها تعتمد على 
حناجر من الدرجة الثانية،  وأذكر أنه 
أديبنا  أم كلثوم كتب  في عز شهرة 
السبب في  إنها  قائال:  الحكيم  توفيق 
فقد استنامت  العربي،  الغناء  تأخر 
الجماهير لجمال صوتها وكل ما تمتلكه 
القديم من عقف  الغناء  من مواهب 
الناس  وعطف وتأوهات، ورضي 
بمطربة تشدو ألكثر من ساعة بأغنية 
واحدة وهي تشد منديلها، وكان هذا 
الرأي صحيحا في مجمله، فالموسيقى 
العربية بفضل ملوك الطرب القدامى 
دخلت في غيبوبة من الدندنة والتكرار 
لم تفق منها إال بعد سنوات طويلة، 
الناس ظل  المدهش أن ذوق  ومن 
الخاصة، بل  مختلفا ومغايرا لذوق 
ومستقال عن ذوق األجهزة الرسمية 

بالرغم من سطوتها. 
وقد قامت اإلذاعة المصرية ذات مرة 
بإجراء استطالع للرأيـ  شبه حقيقي 
ـ الختيار أفضل مطرب يحبه الناس، 
وكانت تتصدر أجهزة األثير يومها 
أصوات رائعة مثل أم كلثوم، وعبد 
الحليم حافظ وفريد األطرش وفايزة 
أحمد وشادية ووردة وفيروز، ولكن 
الجمهور ترك كل هؤالء واختار 
محمد فوزي، و)مال القمر ماله.. ما 
جناش على باله(، ذلك اللحن الشعبي 
الفاتن، وكانت النتيجة صاعقة لدرجة 
أن اإلذاعة لم تكرر هذا االستطالع 
مرة أخرى، فقد أثبت أن هناك ذائقة 

العاديين، وأنه مهما  للناس  مختلفة 
حاولت األجهزة الرسمية، وكبار 
المطربين محاصرة ذوق الجمهور، 
فهو يكون مزاجه الخاص، وبالرغم 
التمرد  من أن فوزي قد مات، فإن 
الجماهيري ظل مستمرا، ففور أن 
انتشرت أجهزة الكاسيت، عبروا عن 
لم تكن  باختيار مطرب  التمرد  هذا 
األجهزة الرسمية تذيع له أي أغنية 
هو أحمد عدوية، هل تذكرون عدوية 
بالشجن؟  المليء  المجروح  بصوته 
المستمرة من  وهل تذكرون شكواه 
لقد  الزمان وخيانة الخالن؟!  غدر 
غدر به الرفاق بالفعل واعطوه جرعة 
زائدة من المخدر دمرت بضع مراكز 
من مخه، كان صوته فطريا خارجا 
الحارة المصرية، لذلك  من عمق 
الحارات من  التف حوله أهل هذه 
التف  الوقت نفسه  الحرفيين، وفي 
شباب الجامعات حول ثنائي آخر، لم 
تكن األجهزة الرسمية تعترف به، بل 
كانت تعاديه على طول الخط، وأعني 
بهذا الثنائي الشيخ إمام مطربا وأحمد 
فؤاد نجم شاعرا، ما كان أجملهما، 

وأجمل هذا الزمان. 
وهكذا ظل التمرد ساريا، وبلغ األمر 
قمته بعد موت أم كلثوم، وعلى عكس 
التوقعات بدأت موجة غريبة من 
األغاني الطويلة والبطيئة، اعتقد 
أنه يمكن  المطربين  كل واحد من 
إذا تمكن من  الست  أن يكون خليفة 
المسرح أطول مدة،  الوقوف على 
وغنى األغنية الواحدة في أطول وقت 
ممكن، كانت هذه واحدة من أطول 
الغناء وأكثرها ملال، وكان  فترات 
من الطبيعي أن تولد موجة جديدة من 
األلحان الجديدة والسريعة، ولكنها كانت 
والدة مبتسرة، دون أصوات مميزة، 
ألحان أصيلة، وبإعادة سخيفة  وبال 
للمعاني القديمة نفسها، وكانت هناك 
فورة من المطربين )الصينيين(، أي 
الذين يشبهون بعضهم بعضا، شكال 
وصوتا ومضمونا. وبالرغم من كل 
)الفيديو كليبات( الساخنة، وما فيها من 
فوره حسية، فإن العديد من الناس لم 
يجدوا بدا من العودة إلى أعماق الحارة 
المصرية مرة أخرى، إلى واحد من 
ألحانها األكثر بدائية، وحدث أن كان 
الدارج،  بغنائه  الرحيم،  شعبان عبد 
الشاعرية، بل  الخالية من  وكلماته 
وبمالبسه الغريبة المتنافرة األلوان، 
فلم يعد  وألن االختيار كان مبتذال، 
التمرد، وال بحثا عن  تعبيرا عن 
اليأس،  األصالة، ولكن عالمة على 
لم  الناس  الفطرية داخل  فاإليقاعات 
تجد من يعبر عنها، وكل ما في الثقافة 
الشعبية من مفردات افتقدت من يعيد 
صياغتها. أهمية »شعبوال« وبعده 
»شيبة« أنهما المرحلة البدائية التي 
يجب أن نبحث من خاللهما عن قوالب 
اكثر فنية وأفضل ذوقا، فحتى اآلن لم 
يسمع الناس الغناء الذي يحبونه، وهم 
يعاقبون أنفسهم باالستماع إلى شعبان 
الرحيم وتيجا اورتيجا وحتى  عبد 
شيبة، لقد فتحت الحارة ابوابها بكل ما 
فيها من فقر واحباط دون أن نستطيع 
اغالقه، فقد انتشرت اغاني االفراح 
والتحقت بها اغني عربات »السرفيس«  
واشتعلت إلى درجة غناء المهرجانات 
ودخلتها وجوه غريبة اشبه بمدمني 
المخدرات ولكنها اصبحت سائدة 
وتوارى اصحاب الحناجر المستعارة، 
وحتى اآلن مازال الغناء غريبا يعبر 
فقط عن حالة االزمة االقتصادية 
نعاني منها بال  التي  الخانق  الزحام 
مشاعر، بال مشاعر على اإلطالق.

بقلم: محمد منسي قنديل

أصوات.. بال مشاعر

  القاهرة/ كلودين كرمة: أعلنت سلطات مطار 
القاهرة الدولي يوم األربعاء حالة الطوارئ تزامنا 
الوفود  بتسفير  الخاصة  االستعدادات  انتهاء  مع 
المشاركة بمؤتمر )منتدى شباب العالم( الذي يختتم 
الرئيس  تحت رعاية  الشيخ  بمدينة شرم  أعماله 

عبدالفتاح السيسي.
وتبدأ الوفود العودة لمطار القاهرة وتغادر إلى دولها 
على مختلف الرحالت, باإلضافة إلى استقبال الوفود 

المصرية التي شاركت بالمنتدى.
وأشارت مصادر بمطار القاهرة إلى أن أعلى كثافة 
تشغيل لمغادرة الوفود سوف تبدأ صباح اليوم الجمعة 
وتتواصل حتى مساء السبت, وأنه تم تخصيص فرق 
من عالقات شركة الميناء الخارجية ومصر للطيران 
الوفود وإعادة تسفيرهم  إلنهاء إجراءات وصول 
على الرحالت الدولية ما بين مباني المطار الثالثة.

وأوضحت المصادر أن شريف فتحي وزير الطيران 

المدني وجه بضرورة تنظيم مجموعات مشتركة 
من العاملين بمختلف جهات المطار لتوديع الوفد 
التي شاركت بالمؤتمر, وأنه تم تخصيص كاونترات 
فرق  تقوم  فيما  الوفود  مغادرة  إجراءات  إلنهاء 
بتسفيرهم  للطيران  بالتنسيق مع مصر  العالقات 
علي مختلف رحالت الطيران .. كما يجري إنهاء 
من  الشخصيات  وكبار  الوزراء  سفر  إجراءات 

استراحة كبار الزوار.

طوارئ مبطار القاهرة استعدادا لتسفري الوفود املشاركة 
مبنتدى شباب العامل

السيسى يبحث مع رئيس تشاد تعزيز التعاون 
الثنائى على هامش أعمال منتدى شباب العامل



فصل من رواية )إنه هو( لـ )آن الصايف(
كثري من احلقائق الغري مكتملة تسمح ثقوبها بنسف منطقها* 

يضم 12 قاعة عرض وأكثر من 600 قطعة فنية
»اللوفر أبوظيب« يفتح أبوابه للجمهور 

أدب وثقافة Vendredi 10 novembre 2017 
الجمعة 10 نوفمبر 2017

هاني نديم

  كلما سمعت عنه خبرية جديدة، أهرع إلى غوغل ألبحث عن أصولها. في 
الغالب المعلومة مادة كتبها، او مقال، أو حوار أثار صخباً كبيراً وقتها. من 
فضائل وسائل التواصل االجتماعي أنها تكشف فسافس األمور وكبائرها، ولك 
مقااًل  السر  كان  جبيل.  ساسي  التونسي  الكاتب  على  مرة عرفني  تختار.  أن 
»علينا أن ندمر قرطاج« كتبه عن تونس وخفاياها وصعلوك أزقتها ساسي 
متوحشاً  نصاً  تضبط  أن  تشتهي  حين  واستمر.  لمهرجان،  رفيقه  كان  الذي 

بإمضائه يعود إلى  زمن خال، تلعن االنترنت أنه لم يكن موجوداً وقتها.
في الفيسبوك ال يمكن أن تعرف إال أنه شاعر، وهكذا كانت بدايتنا. بالشعر 
فقط. السطور التي يخطها كل ليلة وهو على سرير الوجد أو الفقد أو الثمالة. 
وهو يبكي وطناً بحجم سطر نثر. في لقاء عابر تنهمر األسماء كالمطر، إال أنه 
وفي للصحافة. ال يهادن مارسيل حين جاء أبوظبي ليتحدث عن درويش ونسيه 
- رغم مشروع يجمعه وإياه وكريمة الصقلي. هو هكذا ال يساير. وال يتوقف 
عن كتابة الشعر. تغنيه لينا شماميان ويغيب عن حفلها في الشارقة. »عندي 
لفعلها.  الوقت  شغل كثير في أبوظبي«. ليست حجة. لو كان يملك ثغرة من 
هو الذي انحاز لها عالنية، لن ينكرها في السر. مكادي نحاس تغنيه وتطرب. 
تترك سيارتك وتمضي معه وعدنان العودة. يسأله عما ألقاه من شعر في سكاي 
نيوز. يجيب، فتكاد تبكي. أترى بكيت قبلي يا هاني؟.  ماذا في جعبتك من خبايا 
يا هاني أيضا؟. أميمة الخليل وأنشودة المطر. فن المماحكة. كتاب الحوارات 
المعنون »أعرف الناس من أحذيتها«. كم من الشعر تلقي في قلبي يا هاني ؟؟. 

عبارة يشاركني الكثير فيها لكني أقولها.
 * * *

يفرك  وكما  السوريين،  جروح  كل  ففتح  بدبي  »الرواق«  في  مرة  حضرته 
الباذنجان بالملح عند صناعة المكدوس، كذلك فعل، وهو يغالب دموع الروح 
التي ذرفها عرقاً غزيراً. سيردد السوريون -على وجه الخصوص- قصائدك، 
أو يحولونها رصاصا يصوب على منبع الحنين. دمت لبيوت العتابا المنتشرة 

على طول منافي األرض. لألسف ال أحفظ أيا منها لكني جد نادم!. 
 * * *

الواطئة  سمائك  تحت  الرؤوِس  مطأِطئي  نعبر  نحن  ها  وطنا؟/  سّماك  ومن 
المزروعة بالقناصين/نصفنُا مات../ ونصفنا صار نصفه حفار/ قبوٍر/ ونصفه/ 
كفنا/ من سّماك وطنا/ ومن ِمن األوغاد وّظف حزننا؟/ سرق الحقل والبالد 
والخوف واألوجاع والجنى../ وكيف لنا بعد أن نعطيك/ ظهرنا/ نصُفـنا يقاتل 

نصفـَنا/ أينّا فاز../ سيحمل ثأر)نا(. 

بقلم: بهيج وردة 

الصفحة من اعداد / بهيج وردة 

دوري.  أنتظر  جعلني  االستقبال  عامل    
نسائي  عطر  رائحة  لرؤيتها.  متلهفا  كنت 
لفحت أنفي وباب عيادتها يفتح تخرج امرأة 

برفقة ممرضة.
وغادرت.  أتت  وجوه  وعدة  ساعة  مرت 

ذنبي أني أتيت دون موعد. 
صوت الممرضة ناعم جداً بصعوبة سمعتها 
وهي تناديني مبتسمة ممسكة بمقبض الباب 

وجسدها خلفه.
مددت  الحجرة.  نحو  خطواتي  أعد  وقفت 
المرضة أوال ومن ثم الطبيبة  رأسي محيياً 
عاملة  أخبرت  فقط  لزيارتها.  أتيت  التي 
االستقبال أنها زيارة خاصة من صديق قديم 

وتركت اسمي.
يدها  ومدت  مكتبها  أمام  وحيتني  وقفت 
الكرسي  بينما جلست في  للجلوس  تدعوني 
المقابل. كانت الممرضة جالسة على كرسي 
النافذة خلف شاشة حاسوب محمول.  قرب 

تبدو منهمكة في عمل ما.
مدخال  لها  أقدم  وأن  أفكاري  جمع  حاولت 
لحديث آمل أن يكون جديا لكلينا. ابتسامتها 
الهادئة ونظراتها الحانية تشجعاني على أن 

آتي بما يجعل الوقت مجديا في هذا اللقاء.
-  سيدتي أنا جورج..

عبر  تحدثنا  )هو(،  أسميته  من  صديق   -
الهاتف سابقاً عدة مرات، نعم أذكرك ..أتيت 

لتعيدنا لعالقتنا معاً؟
- ...نعم..بشكل أو بآخر!

هو(  المشوار،)إنه  عليك  أختصر  سوف   -
مجرد بحث علمي، قمت به على مدى أربعة 
أعوام. بحث قمت به بمعاونة مركز أبحاث 
علوم إنسانية. دوري  أن أجد ظاهرة غريبة 
فيمن  لتأثيرها  مالحاظاتي  وأدون  أعايشها 

يحملها ومن حوله.
-  إنه هو مجرد )حالة( لبحث سيدتي؟

-  نعم هو كذلك!
-  خلت أن األمر أكثر من هذا!

-  هذا ما خلته أنت..وربما هو... تركت له 
النهاية بالشكل الذي يستحقه.كان جداً مناسباً 
لي ألكمل مشواري المهني بحصيلة علمية 

ومعرفية جيدة.
-  تتعلق به؟

-  نعم.
-  وماذا عن العواطف والحياة التي..

-  استاذ جورج، )إنه هو( بحث شهي جداً 
عدة حاالت  هناك  تفاصيله.  بكل  استمتعت 
نقوم بدراستها نحن عدد كبير من الباحثين 
والمتخصصين . ندرس بعض األمور التي 
وما  الحديثة  المجتمعات  فهم  على  تساعدنا 
يفعله وجود ظواهر طبية وسلوكية مغايرة 
للعادة أي األمور النادرة سلباً وإيجاباً. )إنه 
هو( في البدء كان تعرفي عليه إنسانيا بحتا 
اللقاء  ذات  في  وحوارات  نقاشات  وبعد 

األول حسمت أمري! 
ليمنى  بعينها  غامزة  إلي  ونظرت  صمتت 

وأكملت:
-  حين غادرنا السفينة كنت وصلت لقناعة 

بأنه حالة مثالية لن أفرط فيها. 
-  فتم مرادك.

-  بشكل جداً مرضي.
-  ال ترغبين فيه كإنسان في حياتك؟

لي  هدفاً  أبداً  يكن  لم   ! بالطبع  -  ال 
للدراسة(.  جيدة  )حالة  أنه  سوى 
عن  أبحث  كنت  بأمر  أخبرني  كلما 
وأعود  أمكن  ما  الحقيقة  تفاصيل 
يستمر  بشكل  مشواري  مكملة  إليه 
بتلقائية ليتكشف لي بتفاصيله أكثر. 
أعرفه  طيب.  رجل  صديقي   -
لسنوات طويلة. هو إنسان سيدتي، 
إيجابية  جوانب  به  جميعنا.  كما 

وأخرى سلبية.
أن  يجب  ما  بالفعل  هذا  نعم    -
عليه  يغلب  ولكنه  عليه  يكون 
من  أكثر  والكذب  األنانية  طابع 

أي شيء آخر. هذه صفات ال تليق بشخص 
متحضر يعيش في مجتمع يحتويه ويقدم له 

أسباب السعادة واألمان.
المجتمع  إيجابية ومثالية عن  -  هذه نظرة 

الذي حوله وهناك ظلم له بشكل واضح!
-  لك أن تدافع عنه بعواطفك ولنا أن نلتزم 
الموضوعية والحيادية ما أمكن. إنه شخص 
من  عالم  له  حقيقية،  غير  بأشياء  موهوم 
الهذيان وبعض العلل النفسية، يجيد الكذب 
قلت  كما  بأنانية عالية  ويتمتع  بشكل مذهل 
هو  أبداً  بمرضي  ليس  قلبه  أمر  إن  لك. 
مجرد حالة نادرة، هناك كائنات ليس لديها 
يوجد  فمثاًل  عليه.  المتعارف  بالمعنى  قلب 
تؤدي  الساق  العناكب عضلة في  لنوع من 

في  عضلة  لديه  )هو(  وحتى  القلب.  مهمة 
وسط تجويفه الصدري تؤدي مهمة القلب. 
هذا األمر محسوم منذ البدء وتحمله التقارير 

الطبية. 
الحظت أن الممرضة تكتب بالتوازي أثناء 
حديثنا. اعتدلت مضيفتي في جلستها تأكدت 
من إسناد ظهرها إلى الكرسي تماماً. أكملت 

مبتسمة:
- ال تحسب )أنه هو( حالة دراسة ألمر قلبه 

بل لألسف بل لعلته في تفكيره وسلوكه. 
-  صديقي ليس بهذا السوء! 

بمفرده،  ليلة  يمض  لم  به  عالقتي  أثناء   -
فهناك دائماً رفيقة ما يبثها األوهام ويستغلها 
المادية  مآربه  لتحقيق  بآخر  أو  بشكل 
شاكياً  يتباكى  الصباح  وفي  والمعنوية. 
الوحدة  من 

من  عدد  هناك  كاذبة،  وهموم  والعزلة 
دراستي  في  عاونوني  والخبراء  الباحثين 

وتحليالتي لحالته.
-  أنت ...أنت حاقدة عليه ليس إال! 

معنى  تدرك  هل  عذوبة(  في  )ضاحكة   -
رأيت  هل  العمل؟  في  والجدية  التفاني 
إلقناع  أدوارهم  يجيدون  كيف  الممثلين 
جمهورهم بالشخصية التي يؤدون؟ كل ذلك 
من متطلبات عملي. إنهاتجربة بين الواقعية 
أهداف  المهنية وكذلك  االجتماعية والجدية 
صادقة  وكنت  تماماً  تجردت  معلنة.  غير 
حالة  مجرد  أنه  عدا  شيء،  كل  في  معه 

للبحث أختبرها بتفاصيلها. 

- هل لي أن أطلع على هذا البحث ؟
يجوز  وال  األبحاث  لمركز  ملك  هو   -
بعض  معهم،  تواصلت  ربما  للعامة.  نشره 
اللوائح عليك المرور بها وتوقع على بعض 
مصداقيتك  وجدوا  إن  ثم  من  الشروط. 
عن  والحيثيات  التفاصيل  ترى  أن  فيمكنك 

حالة )إنه هو(.
صمتت كمن استدرك أمراً وواصلت قائلة:

في  بتوقيعها  قام  التي  األوراق  بعض    -
المشفى األول الذي احتجز به بعد اكتشاف 
على  تحتوي  كانت  النادرة،  الطبية  حالته 
كيفما  عليه  أبحاث  بإجراء  منه  تخويل 
يتوافق مع متطلبات العلم والمعرفة.  مركز 
دولية  مراكز  مع  ويتعاون  وطني  األبحاث 
ما  كل  في  وموضوعية  شفافية   هناك  لذا 
أو  البشرية  لخير  المستطاع  قدر  يعرض 
على األقل تدوين وإيصال 
العلوم  في  لدينا  ما  أفضل 
بعدنا  يأتون  لمن  اإلنسانية 
عليه  كانت  كيف  ليروا 

حياتنا. 
-  كم وماذا جنيت من هذا 

البحث ؟!
المعرفة  سوى  شيء  ال   -
ال  متعة  هذا  وفي  والعلم. 

تضاهى!
-  ال أصدق!

كل  لصديقك  توفرت  لقد    -
األسباب ليكون صادقاً وأميناً 
كان  يكون!  ال  أن  آثر  ولكنه 
له  دراستي  مرحلة  في  هناك 
نزيهاً  ليكون  مثالية  معطيات 
في تواصله ....لم يكن إال تلك الذات األنانية 
مرتدياً أقنعة الضحية تارة وتارة االكتئاب..

لكل  تسجيالت  لديكم  أعني  لديك،  هل    -
ذلك؟

ما يثبت الحالة بوقائعها نعم،  - هناك دوماً 
وموضوعي.  علمي  بشكل  المستطاع  قدر 
كان  معه،  أشهدها  لم  سابقة  مراحل  هناك 
قبل  وحياته  صداقاته  مثل  عنها  يخبرني 
اكتشاف حالته، عاوننا عدد ممن كانوا حوله 
لتجميع وقائع ومعلومات. ال نقول كلها ولكن 
معظمها أظهر الكثير مما كان تنطوي عليه 
كان  وسلوكه.  تفكيره  وأسلوب  شخصيته 

يموهكم كأصدقاء بشكل لم تشعروا بهليبدوا 
فقط ذاك البريء ليحقق كل ما يشاء.

-  إنه أنبل األصدقاء! هذا ما أعرفه عنه...
اإلنسانية  من  تجردتم  من  وأنتم  )غاضباً( 

إلخضاعه لتجاربكم الال إنسانية هذه!
أتفهم  جورج،  أستاذ  فعلك  رد  أتفهم    -
رأيك هذا. صديقك بحق مادة مثالية للبحث 
تقرأ دراستنا  بذلك حين  والدراسة وستوقن 
عنه، تلك الفتاة التي برفقته اآلن، زميلة في 
عني  لتكمل  تركتها  أيضاً  األبحاث  مركز 
مرحلة أخرى من البحث في حالة )إنه هو(. 
فتاة نشطة تقوم بتزويدنا بمعلومات جيدة عن 
سير حالته. ليس هذا فحسب بل كل سكان 

الجبل حوله!
حريته  اقتحمتم  إنساني،  غير  عمل  هذا   -

الشخصية بشكل مريع، لم؟!
- قبل أن تطلق االتهام آمل أن تجد طريقك 
بعدها  الوثائق.  على  واالطالع  للمركز 
ستدرك من وما هو اإلنساني وغيراإلنساني. 
وعومل  األمان  أسباب  كل  أوتي  صديقك 
لنفسه  ارتضى  ذلك  ومع  متوج  ملك  وكأنه 
أن يكون منافقاً وأنانياً ألقصى الدرجات. ال 

تأخذك العاطفة فكر وتأمل! انظر لـ...
- قاطعها

- ال أقبل ذلك في صديقي!
آمنت  لو  الوثائق متوفرة،  لك  أؤكد  - مهاًل 
المجتمع  الفرد في  لخير  به  نقوم  ما  بأهمية 
التحضر  معنا.  بدورك  ألسهمت  والبشرية 
االنتهازية  وليس  وتعامل  سلوك  الحقيقي 
مشروع  هو(  ....)إنه  والمبادئ  القيم  وهدم 
مفهومنا  تطوير  في  األهمية  في  غاية 
السلوك  ونبذ  السليمة  الفطرة  مع  للتعاطي 

السلبي...
غاضباً  حديثها  تكمل  أن  قبل  وقفت 
يلحقني  المبنى.  خارج  هرولت  ومصدوماً 
وجدتني  هو(  )إنه  مردداً  صوتها  صدى 
مترنحاً تبتلعني زحمة طرقات المدينة، قلب 

من سراب يتخلله دخان. 
للكاتبة  هو«  »إنه  رواية  من  فصل   *
دار  عن  صادرة  الصافي،  آن  السودانية 
وتنشر   ،)2017( والتوزيع  للنشر  ثقافة 

بموافقة المؤلفة ودار النشر.

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

فنزويال  كما هي

 -   Le Droit ترجمة عن صحيفة   
مونتريال

الماضي  أكتوبر   ١٥ يوم  في  حدث 
انتخابات عامة  في منافسة  شديدة ونجح  
الحزب الحاكم  برئاسة - مودورا - خليفة  
الرئيس الراحل هوجو  شافيز  الذي  تسلم  
ذلك  منذ   البالد عام ١٩٩٨.   رئاسة  
دعايات   لحملة   البالد   تعرضت   العام  
سلبية  شاركت  فيها أكثر وكاالت األنباء 
العالمية  المرتبطة  بأثرياء من  فنزويال  
وخارجها، وَوصف النظام الجديد بالفشل 
الغذائية  الحاجات  تأمين  عن  والعجز 
إذا  يقول:  عامي  مثل  هناك  للشعب. 
رًددت الكذبة عشرة مرات تصبح الكذبة 

حقيقة  !!
في فترة الحرب اإلعالمية المضللة أعلن 
االقتصادية  للتنمية  المتحدة  األمم  مكتب 
بأن فنزويال حققت أهداف تنفيذ برامجها 
للتنمية لعام 2000 بمدة تسع سنوات - أي 

بثالث سنوات أقل من المدة المحددة.
حسب تقارير اللجان االقتصادية ألميركا 
فنزويال خالل  تمكنت  الالتينية  الجنوبية 
2015 من تخفيض   -  1999 األعوام 
نسبة الفقر  في البالد من ٦٨٪  إلى ١٧٪  
.  كما أعلنت منظمة الصحة  العالمية عام  
بالضمان  بأن  فنزويال  شملت     2017
كافة   المجاني   الحكومي   الصحي 
الشعب؛  ويؤكد التقرير  أن نسبة  وفيات 
األطفال  انخفضت  من  عشرين  طفال  
إلى ١٢ من كل ألف طفل ؛  كما  قامت 
مليون  ونصف منزل   ببناء   الحكومة  
بأسعار  مخفضة  لذوي الدخل المحدود.

كندا  ألبيرتا    - مثل   فنزويال   واجهت  
اقتصادية ومالية العتماد  -  صعوبات  
إلى  باإلضافة  النفط  على  اقتصادها  
تهريب رؤوس اموال األثرياء إلضعاف 
اإليكونوميست  النقد.  حسب مجلة  قيمة 
انتقلت ٦٥ ٪  من رؤوس أموال األثرياء 
إلى الخارج ولهذه النسبة تأثير كبير على 

سعر النقد  المحلي .
 / األميركية  االقتصادية   للعقوبات  كان 

الكندية على فنزويال األثر الكبير  بعجز 
البالد  في  اقتراض  األموال   وبتبادل  
العمالت وباجتذاب المستثمرين؛  وهذا ما 

يزيد بشكل كبير من التضخم .
الفقراء   أحوال  كهذه يصعب على  في 
البضائع  شراء  الوسطى   والطبقة 

المستوردة .
الثرية   الطبقة  شعرت    ١٩٩٨ عام 
شكل   بأي  فحاولت   النفوذ  بخسارة 
بانقالب عسكري عام  السلطة  استعادة  
الشعب  فقط  آلن  أسبوعا   دام     2002
إلى  شافيز  وأعيد   الشوارع   أحتل  

السلطة  .
األحد  في  باالستقرار  البالد  تتمتع  لم 
عشر عاما التالية ؛ فأثيرت االضطرابات  
وإضرابات  في حقول  النفط ؛ وصرفت 
الماليين  المتحدة   الواليات  في  منظمات 
الدوالرات  إلعادة  سيطرة شركة  من 
النفط   وتسويق  إنتاج   على   Exon

الفنزويلي  .
أقيمت  حرائق في األبنية  العامة  بما فيها 
مستشفيات  عامة ومراكز حضانة أطفال  
وفاة  وأغلقت طرقات وأعلن عن ١٢٦ 
وفاة  منها ١٤  - نسب  الحوادث  في هذه 
الضحايا  -أما عدد  األمن  يد رجال  على 
على يد مجموعات  تابعة لألثرياء  كان 
أحياء  فتيان زنوج أحرقوا  ٣١ منهم  

بالبنزين .
يوم 30 تموز / يوليو قال الشعب - كفى 
- وانتخب أعضاء المجلس النيابي وكانت 
النتائج محطمة آلمال المخربين؛ منذ ذلك 

التاريخ استعادت البالد االستقرار.
العديدة  التخريب   بالرغم من محاوالت  
على  استقرار البالد عاد الشعب ألعماله 
اليومية وإلعادة إصالح  وبناء  ما دمرته 

الحوادث الدامية  .
ال شك أن تهديد الرئيس األميركي  دونالد 
الشعب  أخاف  قد  البالد  بغزو  ترامت – 
الدفاع عن  الشعب مصمم على  لكن هذا 

مكتسباته  ومشاريع  تنمية  بالده .

  الرسالة- بهيج وردة: 
فيلم سينمائي،  إلى  مع ورود أخبار عن تحول رواية 
فإن الذهن يستدعي تلقائياً المشاهد التي مرت في بالك 
المشاهد  تذكر  في  ستجهد  لربما  الرواية.  تقرأ  وأنت 
التي اخترعها خيالك وأنت تقرأ، لكن في الوقت نفسه 
تحاول أن تتقمص شخصية مخرج لتفكر في أي المشاهد 
التي سيبني عليها المخرج حبكته، أو الشخصيات التي 
سيستبعدها ليكون فيلمه ال الرواية مصورة. هذا أول 
رواية  تحويل  خبر  قرأت   حين  ذهني  إلى  تبادر  ما 
»الكافرة« )دار المتوسط( إلى فيلم سينمائي نقاًل عن 
الواقع  في  الفيسبوك.  على  بدر  علي  مؤلفها  صفحة 
المهمة صعبة عندما تكون قد أنهيت الرواية قبل وقت 
من  انتهائك  القصة طزاجة  تحمل  عندما  لكن  طويل، 

قراءتها  قبل أيام معدودة فذلك أمر مختلف بالتأكيد.
يبني  مخرج  بطريقة  “الكافرة”  لقراءة  محاولة  هنا 
شخصياته. صوفي/فاطمة هي البطلة. أدريان العشيق 
الذي التقته يوم عيده في بلجيكا. األب الفقير المهمش 
الذي يصير قيادياً مع جماعات المسلحين الذين دخلوا 
قريته وينتقم بسلطته من تاريخه ومن أساؤوا له. راضي 
بائع الكحول الذي يغض المسلحون عنه الطرف لكونه 
يزودهم بالمال من تجارته المسموحة برضاهم، إضافة 
إلى زجاجات الكحول الضرورية قبل النوم مع السبايا. 
والتحول الذي يطاله بعد قتل ابنه على يد القساة، ألنه 

لم يحصل على إذن بالزيارة.
عالقة األم الضحية الدائمة، والتي تنظف بيت السبايا 
سوى  تتفوه  ان  دون  فاطمة  مع  الدواعش(  )ضحايا 
بكلمات الخضوع، وحواراتهما عن الخنوع والخوف 
رجم  مشهد  فيها  تشاهد  التي  اللحظة  منذ  والخشية 

“الزانية”، ورفض فاطمة لمشهد الرجم البدائي، يبني 
لشخصية بالغة الحساسية والتمرد، إال أن عالقة األم 
بأحمد )ابن راضي زوجها الثاني( الجامعي الذي يدرس 

في العاصمة، يظهر عندما تتحدث فاطمة 
“لقد رأيت أمي للمرة األولى، وهي تزين 
نفسها .. أخذت أمي تتغير شيئا فشيئا، كان 
حلمها أن تتزوج شابا مثل هذا الشاب، 
مثل  معتوهاً  وال  والده،  مثل  سكيرا  ال 

والدي”.
رياض الشاب الوديع الذي يلون حياة 
فوسفورية  برسومات  المظلمة  القرية 
تشع في الظالم، يتحول إلى انتحاري 
يريد دخول الجنة ألن فيها 70 حورية 
المشهد  جمالية  تتخيل  بانتظاره. 
حيواناته  يرسم  عندما  الفيلم  في 
عندما  ستبكي  وكم  الفوسفورية، 
يحيطون  القساة  المسلحين  تشاهد 
به ويضربونه مقابل فعلته الشنيعة 
إلى  والدته  ترشده  حتى  تلك، 
لوحات  لهم  ليخطط  مسايرتهم، 
الفتاوى، على اعتباره غير صالح 
المخرج  يتخلى  لن  ال.  للقتال. 
عن رياض، فهو بالتأكيد نقطة 

ألجل  فاطمة  ترك  من  وهو  تحول، 
الحوريات في الوقت الذي تكاد فاطمة تصيح به “تريد 
أن تضاجع سبعين عذراء؟ وأنت معي ال تستطيع أن 

تفعلها مرتين …”.
اغتصاب  مشهد  الفيلم:  في  الجنسية  المشاهد  تحصي 

الوادعة  الشابة  زوجته  نظرات  وقع  على  المهرب 
وطفلته اللطيفة، ورنين كلماته “أنا هكذا أصنع الخير 
لست  أنا  سعداء،  اآلخرين  أرى  أن  أحب  لآلخرين، 
مثل المهربين اآلخرين، صدقيني أنا متزوج، وعندي 
طفلة، ستكونين بأمان صدقيني .. أنا 
رجل يخاف هللا انظري 
مفتوح  القرآن  هنالك 
اآلخر  الدوام”.  على 
سيكون مشهد حب على 
روح  من  فيه  الشاطئ 
الجنس في الماء في سكس 
أدريان،  مع  لوسيا  آند 
في  االستمناء  والثالث 
الحقيبة –سيكون ساحراً إن 
نفذه هكذا. طبعا هناك المزيد 
لكن تتركه للقارئ والمشاهد. 
الحمد هلل أن الفيلم سيكون من 
إنتاج شركة ألمانية وغالبا لن 
يتم إسناد الدور لممثلة عربية. 
مثل  ببالك  خطر  لم  تدري  ال 
من  تشاهد  وأنت  الخاطر  هذا 
العربية  الممثالت  لدى  الجرأة 
هذه  بك  تستحكم  لماذا  الكثير، 
المخرج  يختار  لربما  العقدة؟. 
الفت  دور  تقديم  تمانع  ال  بطلة 
دانييل  كبطالت  معاصرة  رواية  عن  مقتبس  فيلم  في 
عربيد –على سبيل المثال ال الحصر. غالب الظن إن 
بحثت ممثلتنا المتعففة عن “الكافرة” في النت ستجد هذه 

المادة وتعتذر عن الدور.
سينمائي-  -أحدهما  قارئان  كتبت  ما  قرأ  بعدما  اآلن 
وكالهما لم يقوما بقراءة الرواية بعد، وحفزتهما المادة 
على قراءتها، ستكون المادة قد مرت على المحرر، 
كتب  وما  النقد  شاكست  قد  تكون  للنشر،  وأجازها 
قارئ  إلى  ووصلت  لؤم،  أو  حب  بكل  الرواية  عن 
في النهاية، لن تعتذر له عن إفساد المتعة وستستعين 
بخلطة الناشر السحرية في الغالف األخير التي تضيء 
على استخدام بدر لتقنيات “الدراسات الثقافية، وأدب 
ما بعد االستعمار، واألنثروبولوجيا وأدب االعتراف 
مميزة”،  شعرية  بلغة  المرة  هذه  ممزوجة  الجنسي، 
وتعود لباطن الغالف األول للرواية مستحضراً شهادة 
مؤرخ  “أعظم  وايمبل  ماري  األمريكية  الصحفية 
للتواريخ الهامشية وللقصص والحكايات المهملة والتي 
يصوغها بإطار ساخر”، وتحار أيهما أكثر إخالصاً 
للتواريخ الهامشية علي بدر أم مواطنه حسن بالسم، 
المتن  في  فكالهما  منهما،  أي  زعل  تخشى  أن  دون 

بكل تأكيد.
بالمناسبة، هناك خط درامي كامل لم يتم الحديث عنه 
بتاتاً، ليبقى بمثابة “مكافأة” لقارئ الرواية أو مشاهد 

الفيلم، أو ربما كليهما.

»الكافرة« .. رحلة فيلمية يف أقاصي الرواية

يوسف زمكحل   همسـات
نفسك  في  السعادة  عن  أبحث   -

اواًل حتى ولو بقيت وحيدا
جعله  قلبك  أصاب  سهماً  ولعل   -

هللا لك عيناً تبصر بها الحقيقة  
فيديو  هو  للماضي  الحنين   -

تسمعه وتراه كل يوم لألسف 
- أن تخسر من تحب أهون من أن 
إذا خسرتها  ألنك  كرامتك  تخسر 

خسرت كل شئ 
على  قادرة  بسيطة  تفاصيل   -

كسر الخواطر 
- أنجح من أجل نفسك أواًل 

- ال أحد يعيش في الظالم إال إذا 
أغلق أبواب الفكر 

كما  سيئة  ليست  الوحدة   -
وصفوها

فضع  الفواصل  تملك  الزلت   -
فصلة بعد كل عثرة وأبدأ من جديد
اخدت  أنت   : اشعاري  من   -
األيام  وأال   .. البعد  على  خالص 
عرفت تلهيك .. كنت أتمنى تيجي 
لعندي .. تعاتب فيا وأعاتب فيك .. 
أنا نفسي أسأل سؤال .. هو اللي 
بينا ده كان حب .. وأال كان مجرد 
أوهام .. عرفت تلعب بيا وبيك .. 

  الرسالة- أبوظبي:  يعرض اللوفر أبوظبي مجموعة 
المقتنيات  بين  تتراوح  قطعة   600 أكثر من  فنية تضم 
باإلضافة  المعاصرة  الفنية  واألعمال  العريقة  األثرية 
إلى المنحوتات الكالسيكية الجديدة ولوحات فنية بريشة 
التركيبية  األعمال  من  ذلك  وغير  اليوم  فناني  أشهر 
المصممة من قبل فنانين بتكليف من المتحف إلى جانب 
الفرنسية  المتاحف  من  المستعارة  االعمال  من   300
والتي تمتّد على مساحة 6400 متر مكعب من صاالت 

العرض خالل السنة االفتتاحية.
العريق  البشري  التاريخ  أغوار  أبوظبي  اللوفر  ويسبر 
عبر مجموعة من التحف النادرة بما فيها تمثال "أميرة 
من باختريا" الذي يعود تاريخه إلى أواخر األلفية الثالثة 
قبل الميالد وينتمي إلى منطقة آسيا الوسطى وتمثال "أبو 
الهول اليوناني" والذي يعود تاريخه إلى القرن السادس 
ويدعو  أسد.  برأسي  إيراني  ذهب  وسوار  الميالد  قبل 
عبر  العالمية  األديان  في  التأمل  إلى  زّواره  المتحف 
مجموعة من النصوص المقدسة من بينها مخطوطات 
إلى  باإلضافة  و"اإلنجيل"،  األزرق"  "المصحف  من 
تمثال "بوداسف واقفا" والذي يعود إلى الفترة بين القرن 
من  المصنوع  "بوذا"  ورأس  الميالدي  والثالث  الثاني 

الرخام األبيض من الصين.
حول  تتمحور  التي  العرض،  صاالت  وتصطحب   
الناشئة،  العالمية  التجارة  وطريق  الكوني  التصوير 
الزّوار في رحلة نحو االستكشاف والتبادل الثقافي عبر 
مجموعة من االعمال اآلسرة تضم أسطرالب تاريخي 
ولوحة "العذراء والطفل" للفنان جيوفاني بيليني وخزينة 
بالطالء  معالجة  فرنسا  من  بأدراج  مجّهزة  عريقة 
فان  الثاني  برنارد  المبدع  األحمر من تصميم  الصيني 
على  المعروضة  القطع  بعض  وتركز  ريسينبرغ. 
أنحاء  جميع  في  أشكاله  بمختلف  الملكي  البالط  فخامة 
العالم، ومن أبرزها تمثال رأس أوبا البرونزي ولوحة 

"السامري الصالح" للفنان جاكوب جوردانس.
 ويرصد اللوفر أبوظبي أمام أعين زّواره نشأة وظهور 

الفنية بريشة  اللوحات  العالم العصري عبر سلسلة من 
ورق  "لعبة  لوحة  ذلك  ويشمل  معروفين،  رسامين 
الشرق"  و"عذوبة  كايبوت  غوستاف  للفنان  بزيك" 
و"األوالد  مانيه  للفنان  و"الغجري"  كلي  بول  للفنان 
شاب  و"أمير  غوغان  بول  للفنان  يتصارعون"  وهم 

حمدي  عثمان  للفنان  الدراسة"  على  منكب 
واألصفر  واألحمر  باألزرق  و"تشكيل  بك 
ولوحة  موندريان  بييت  للفنان  واألسود" 
ورينيه ماغريت "القارئة الخاضعة" ولوحة 

بيكاسو بعنوان "صورة شخصية المرأة".
المعاصرة،  الفنية  األعمال  عّشاق  أما   
متميّزة  مجموعة  عبر  المتحف  فيخاطبهم 
إبداعات  من  قماشية  لوحات  تسع  تضم 
والمنحوتة  تومبلي  سي  األمريكي  الرسام 
 ،)1957( ويوي  آي  الفنان  من  التذكارية 
قام  التي  التركيبية  األعمال  إلى  باإلضافة 
معاصرين  فنايين  بتكليف  أبوظبي  اللوفر 
وجوسيبي  هولزر  جيني  وهما  بتنفيذها 

بينوني، ضمن برنامج التكليف الخاص بالمتحف. ويتم 
عرض هذه األعمال الضخمة تحت قبة المتحف والتي 
تنسجم تماماً مع التصميم المعماري لهذا المعلم الثقافي 

البارز.
وسوف يعرض اللوفر أبوظبي عند االفتتاح 300 عمل 
أبرزها  من  شريكة،  فرنسية  متاحف  من  ُمعار  فني 
لوحة "جميلة الحّداد" للفنان العالمي ليوناردو دافينشي 
للفنان  ذاتي"  و"بورتريه  باريس(؛  اللوفر  )متحف 
ال  دى  ومتحف  أورسيه  )متحف  جوخ  فان  فينسينت 
النادرة من  العاجية  اورانجيريه(؛ ومنحوتة "المالحة" 
شيراك(؛  جاك   – برانلي  )متحف  بنين  إمبراطورية 
)مكتبة  كورونيلّي  فينسينزو  للفنان  األرضية"  و"الكرة 
فرنسا الوطنية(؛ وزوج من األواني من متحف جيميه 
"نابليون  ولوحة  اآلسيوية(؛  للفنون  الوطني  )المتحف 
للفنان جاك لويس دايفيد )المتحف  عابراً جبال األلب" 

الوطني لقصر فرساي(؛ ولوحة أوغست رودان "جان 
)متحف رودان(؛  كاليه"  دير" من مجموعة "مواطنو 
وصندوق المدخرات )متحف كلوني - المتحف الوطني 
فارسي  بتصميم  صيني  وإبريق  الوسطى(؛  للعصور 
)سان  مارميسي  ودرع  الزخرفي(؛  الفنون  )متحف 

جيرمان او الي-المتحف الوطني لآلثار(؛ وتمثال "أبولو 
بلفيدير" )قلعة فونتينبلو(؛ وتمثال "المرأة المنتصبة 2" 

للفنان ألبرتو جياكوميتي.
أبوظبي  اللوفر  سيعرض  المحلي،  الصعيد  وعلى 
مجموعة من التحف األثرية اإلماراتية تضم قالدة يعود 
الميالد  قبل  الزمنية 2000-1800  الفترة  إلى  تاريخها 
ومزهرية أثرية تنتمي إلى العصر الحجري الحديث تم 
اكتشافها في أحد مستوطنات العصر الحجري التي يبلغ 
عمرها 8000 عام في جزيرة مروح الواقعة قبالة ساحل 
أبوظبي )متحف رأس الخيمة الوطني(، باإلضافة إلى 
أجزاء من الجص المزخرف من الدير المسيحي األثري 

في بني ياس بأبوظبي )متحف العين الوطني(.
وعلى الصعيد اإلقليمي، سيكشف اللوفر أبوظبي النقاب 
بالمنطقة  المتاحف  أشهر  من  بارزة  ُمعارة  أعمال  عن 
ويشمل ذلك تمثال "عين غزال" وتمثال أثري برأسين 

يبلغ عمره 8000 عام )دائرة اآلثار العامة األردنية(، 
باإلضافة إلى أداة حجرية يعود تاريخها العام 350000 
قبل الميالد ومعلماً بنقوش كوفية يشير إلى المسافة من 
مكة )الهيئة السعودية العامة للسياحة والتراث الوطني(. 
فضاًل عن ذلك، يقدم اللوفر أبوظبي أكثر من 400 درهم 
بسلطنة عمان  الوطني  المتحف  ُمعار من  أثري  فضي 
باإلضافة  اإلسالمي،  العصر  بدايات  إلى  تعود  والتي 
إلى مبخرة صدفة بحرية يعود تاريخها إلى فترة القرن 
الثاني عشر-القرن الرابع عشر الميالدي، وكذلك جرة 
الميالدي  العاشر  القرن  من  الرافدين  بالد  من  فخارية 

وإناء حجري من الفترة 300 ق.م.– 400 ق.م.
 تبادل الفن والخبرات

بين حكومتي  أبوظبي ثمرة التفاق  اللوفر  يُعد متحف 
دولة اإلمارات وفرنسا، والذي بموجبه تمت إعارة اسم 
أشهر.  وستة  عاماً   30 لمدة  الباريسي  اللوفر  متحف 
وتحت مظلّة هذه الشراكة االستراتيجية، يستفيد اللوفر 
ممثاًل  شريكة  فرنسية  مؤسسة   17 دعم  من  أبوظبي 
في اكتساب خبرات جديدة وتدريب أفراد طاقم العمل، 
كما تتضّمن الشراكة إعارة أعمال فنية من 13 متحفاً 
إلى  10 أعوام  لمدة  بارزة في فرنسا  ثقافية  ومؤسسًة 
جانب التعاون بين الدولتين إلقامة معارض مؤقتة على 

مدار 15 عاماً.



 أعلن الرئيس األميريكي دونالد ترامپ 
بتاريخ ٢١ تشرين األول/أوكتوبر ٢٠١٧ 

إعتراض  نيته، رغم  عن 
مجلس األمن القومي الشديد، 
الوثائق  كافة  اإلفراج عن 
والمتحفظ  السرية  فائقة 
عليها منذ مدة طويله حول 
ڤيتزجيرالد  إغتيال چون 
الخامس  الرئيس  كينيدي، 
والثالثين للواليات المتحده 
األميريكية والمعروف ب 
)چي إف كي(. تراجع الرئيس 
ترامپ عن مشروع قراره 
المذكور بعد عدة أيام بناء 
على طلب كل من مكتب 
التحقيقات الفيديرالي ووكالة 
المركزية،  اإلستخبارات 
نيته مجدداً،  ثم عاد وأكد 
هذه  في خالصة  سأذكر 
المقاالت الدوافع التي تقف 

خلف قرار الرئيس ترامپ بنشر هذه الوثائق 
ونكىء الجروح في هذا الوقت بالذات، مع 
التي سيتم  الوثائق  أن نشر  يعلم ونعلم  أنه 
لسبب  نشرها التسمن والتغني من جوع 
“الدولة  قبل  الحقيقة من  بسيط هو طمس 

العميقة” التي وقفت وراء اإلغتيال. 
نذكر أنه في الساعة ١٢:٣٠ من بعد ظهر ٢٢ 
تشرين الثاني/نوڤمبر ١٩٦٣ إغتيل الرئيس 
كينيدي أثناء حملته اإلنتخابية لفترة ثانية في 
مدينة داالس عاصمة والية تكساس. وأعلنت 
وفاته في الساعة ٢:٣٠ في مستشفى القوات 
البحريه في المدينة، وفي الساعة ٢:٣٩ أدى 
‘ليندون بي )بينز( چونسون’ نائب الرئيس، 
اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس 

والثالثين للواليات المتحدة. 
في  السابق  الجندي  إلى  اإلتهام  توجيه  تم 
مشاة البحرية السيد “لي هارڤي أوزوالد”، 
الشخصية المهزوزة المثيرة للجدل باإلغتيال 
مستخدماً بندقية قديمة صوبها إلى رأس الرئيس 
المصاب أصاًل بشظية أثناء الحرب العالمية 
الثانية من أحد طوابق مخزن للكتب المدرسية. 
لي هارڤي أوزوالد أميريكي منشق، متزوج 
من روسية أقام في اإلتحاد السوڤييتي فترة 
إلى  ينتمي  بأنه  زمنية طويلة نسبياً ومتهم 
الحزب الشيوعي. كما قام في إيلول/سيبتمبر 
بنفس العام بزيارة إلى المكسيك إلتقى فيها 
السوڤييتي  اإلتحاد  بمسؤولين في سفارتي 
وكوبا. بعد مرور يومين من اإلغتيال، قام 
اليهودي چاك )روبي( روبينشتاين، صاحب 
ملهى ليلي بقتل أوزوالد أثناء نقله من سجن 
شرطة الوالية إلى سجن فيديرالي بحراسة 
ضباط مكتب التحقيقات الفيديرالية )إف بي 
آي(. المثير لإلنتباه هو نقله دون إتخاذ أية 
إجراءات أمنيه لحمايته وكأن تعريضه للقتل 
كان مقصوداً كما سنرى فيما بعد، رغم أنه 
كان محاطاً بالضباط المذكورين. سنتطرق 
فيما بعد إلى مصير چاك روبي في سجنه 

وكيف كانت نهايته. 
إغتيال كينيدي الذي اعتبر في حينها أصغر 
كاثوليكي  رئيس وأول وربما آخر رئيس 

بيل  بعده  )جاء  المتحدة  الواليات  بتاريخ 
الرئاسة وهو يصغره  تولى  الذي  كلينتون 
بعام واحد( هز العالم بشكل 
بشكل  واألميريكيين  عام 
خاص، علماً بأنه ال يختلف 
عن بقية الرؤساء األميريكيين 
عندما تقتضي مصلحة بالده 
القيام بعمل ال أخالقي. چون 
كينيدي أمر بتفجير طائرة أمين 
عام األمم المتحدة في زمنه 
السويدي ‘داغ همرشولد’ في 
الثاني/يناير ١٩٦١  كانون 
أثناء قيامه بمهمة وقف إطالق 
النار في الكونغو لمعارضته 
المتحده  الواليات  سياسة 
ضد باتريس لومومبا )قتل 
غيلة في شباط/فبراير من 
نفس العام من قبل تشومبي 
بتواطؤ غربي( الذي كان 
أول رئيس وزراء كونغولي 
البالد  بعد استقالل  إنتخابه ديموقراطياً  تم 
عن اإلستعمار البلجيكي إلتهامه بالشيوعية. 
عندما إغتيل “چي إف كي” كنت في عز 
الشباب ومن المعجبين به جداً. بالفعل منذ 
ذلك الوقت حتى اليوم لم يصدر بموضوع 
إغتياله تقريراً مسموعاً أو مكتوباً أو مرئياً 
على شكل مسلسل أو فيلم سينمائي إال تابعته 
وال أزال. وقد تشكلت لدي قناعات كثيرة 
أوصلتني إليها وأكدتها مالحظات ومشاهدات 
وأحداث ال يمكن إال أن تكون براهين على 
تلك القناعات التي توصلت إليها. وقد قمت 
مقاالت على  بكتابة عدة  أعوام  منذ عدة 
صفحات هذه الجريدة الغراء تشرح تسلسل 
األحداث وتفند الدوافع والجهات المستفيدة 
مدفوعاً مرة  اليوم  وأراني  اإلغتيال.  من 
أخرى للكتابة حول هذا الموضوع مع بعض 
التعديالت واإلضافات طبعاً. وسأقوم أيضاً 
بنقل آراء المؤرخين والمحققين الصحفيين 
الذين أدلوا بدلوهم ألول مرة أو مرة أخرى 
ترامپ عن رغبته  الرئيس  عبر  أن  بعد 

اإلفراج عن وثائق اإلغتيال. 
سأبدأ هذه المرة بوصف األحداث وتسلسلها 
من الموقع الذي تم إغتياله فيه. يميز الموقع 
الموكب  يُجبر  بأنه منعطف  فيه  قتل  الذي 
إختلفت  سرعته.  تخفيف  على  الرئاسي 
شهادات شهود العيان في الموقع عن عدد 
الطلقات، فمنهم من قال إنه سمع طلقة واحده 
ومنهم من قال إنه سمع طلقتان وآخرين قالوا 
أن عدد الطلقات كان ثالث وربما أكثر. إذا 
أوزوالد  إستخدمها  التي  البندقية  أن  علمنا 
قديمة وإن إعادة تلقيمها اليدوي يحتاج لوقت 
أطول من سرعة الطلقات التي سمعت لشككنا 
بأن هناك شريك آخر أو أكثر باإلغتيال، ثم 
إن الرئيس المغتال أصيب بطلقتين إستقرت 
إحداها في الرأس والثانية في الرقبه يصفها 
بعض المحللين أنها أكملت طريقها لتصيب 
السيد كوناللي حاكم تكساس مؤدية إلى إصابته 

بجرح طفيف. 

وللحيث بقية.

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

هى ليه مصر مش كده؟
    سؤال يدور بذهن ابنتى..

فاألفكار افكارها ولكنى أحاول صياغتها بشكل مسلسل، 
السؤال  ألنها لحماسها فى عرض مشاكلها تكرر نفس 

بعينه وكأنها تتوق الى اجابة مقنعة حتى تهدأ نفسها.
وبالطبع مع بداية العام الدراسي تتوالى األسئلة وتتسابق 
االدارة  بمدارسنا ونظم  ما يحل  فهم  االفكار سعيا فى 

ومنهجية التعليم.
بالدول  التى  تشبه  المصرية ال  المدارس  لماذا   : اوال 
ودراسة  تناولها  وطريقة  المناهج  فى  األوروبية 
النظريات  تدعم  ولما ال  بأسلوب مشوق،  مواضيعها 
بالنشاط العملى المفيد الذى ينشط الفكر ويحمس الطالب 
لينال المزيد من المعرفة  ويحصل على المعلومة بشكل 
ابسط وفى نفس الوقت اعمق بحيث ال يكون العلم مجرد 
كالم يحفظ لفترة بغرض اداء االمتحانات يم ينسى بعد 

ذلك؛ انما تبقى المعلومات ثابتة فى اذهان الدارسين.
قى  العلمية  النظريات  نستفيد من  ان  نستطيع  ولما ال 

حياتنا العملية؟ 
نشأة  فى  الفعلى  تأثيره  للعلم  يكون  بأن  نطالب  نحن 
الطالب وتربيته ويكون له التأثير الفعلى على شخصيته 
بحيث تواكب العصر الذى يعيش فيه فال يتوقف فى زمن 
ماضى نتيجة لدراسة مواضيع من زمن ولى ..مثال فى 
الطلبة  أن معظم  وبالرغم   - الكمبيوتر   مادة  دراسة 
الكمبيوتر  او شاشات  المحمول  التليفون  يستخدمون  
اوامر  بأخذ  او  الشاشة  لمس  تعمل عن طريق  التى 
صوتيه- يظلون يدرسون ما يحتوى عليه الكمبيوتر من 
الماسح الضوئي  المفاتيح او  اجزاء ومداخله من لوحة 
يعقل؟!!!  كالطابعة مثال...فهل هذا  االخراج  ووسائل 
الذى نري فيه االطفال منذ نعومة اظافرهم  الوقت  فى 
يستخدمون هذه االجهزة بمهارة فائقة من دون دراسة..
المستخدمون وليس عن  بالطبع عن  هنا  اتحدث  اننى 

التقنيين و المتخصصين.
ثانيا: لماذا ال تهتم وزارة التربية والتعليم بنفسية الطفل 
والمراهق؟لماذا ال تدرك ان العقل له قدرة معينة على 
المناهج  تختار مواضيع  ان  يتوجب  وانه  االستيعاب 
العقلى و ومالمح  العمر  توائم  الالزمة حتى  بالعناية 

الشخصية فى مراحل العمر المختلفة ؟ 
مثل  البشرى  العقل  مع  نتعامل  يمكن  ال  انه  كما 
 ... النطاق  الواسعة  الذاكرة  ذو  اإللكتروني  الحاسوب 
و الدليل على ذلك النظام العقيم ان يطالب الممتحن بأن 
االجابة  نموذج  -اى حسب  نموذجية  اجابات  يجاوب 

المصححين فى جميع  توزيعه على االساتذة  يتم  الذى 
النموذج  الدراسية وان من خالفت اجابته هذا  المراحل 
الدرجة  ينال  تقدير ال  اقل  او على  اجابته خطأ  تعتبر 

المستحقة!!!!
وليس  الثقافة  بغرض  التعليم  المنشود هو  الهدف  انما 

لوضع اجابة فى ورقة امتحان.
تساؤل أخر لماذا ال يتم تغير زى المالبس المدرسية أو 
التالميذ زي مختلف  السماح بيوم ترفيهى يرتدى فيه 
ويشعرون أنهم أحرار وليس سجناء فصول ومقررات 
، ومختلفتها  بالحياز عنها  يسمح  وقوانين صارمة ال 

تستحق أشد عقاب؟؟؟
وتتساءل ابنتى ايضا “ تخيلوا لو مصر اهتمت شوية 
بمشاكل الطلبة؟” وتهتم ايضا بتنمية المواهب واحترام 
ان  قولها  البدنية ألن على حد  التربية  الفكر ورعاية 
الجملة األكثر شيوعا التى يرددونها “ ان العقل السليم  

فى الجسم السليم”.
وتقول ايضا انه ينقصنا التدريب على تحديد المشاكل  
و اسلوب حل يعتمد على المنطق حتى يستطيع االوالد 
والبنات على حد سواء صنع القرارات وتحديد معالم 
مستقبلهم.كما تطالب ايضا ان تتساوى حقوق االوالد 
والبنات فى أحقية الدفاع عن النفس وان ال يعتبر جنس 
دون اخر  ، وانه يجب ان يتدربوا منذ نعومة أظافرهم 
عن  والتعبير  البعض  بعضهم  تفكير  احترام   على 

الرأى واتخاذ ذلك على محمل الجدية.
من  الكثيرين  تعبر عن  ،والتى   نظرها  وجهة  ومن 
االسلوب  هذا  اتباع  ان   ، المراهقة  سن  فى  اقرانها 
ايجابى فى  يؤثر بشكل  التربية  فى  والفكر  التعليم  فى 
ان يصنع  يستطيع  والطموح  بالذكاء  يتميز  خلق جيل 
حضارة ويواصل التقدم واالبتكار وال يستسلم لقواعد 
لفكر عتيق  فريسة  احالمه ويصير  تحد من  وقوانين 
يحوله  الى دمى ال حول لها وال قوة ،يحاكون النماذج 
السابقة، ألنهم لم يتعودوا ان االختيار ليس جرما وأن 
االختالف ليس عيبا وعدم الخضوع و رفض الخنوع 

ال يستحق العقاب او االهانة.
فإن اخذنا فى عين االعتبار هذه االراء  ودرسنا  هذه 
المشاكل فإنه بالطبع سينشأ جيل واثق من ذاته يتميز 
الفاحصة  والعين  السديدة  واآلراء  الشخصية  بقوة 
التى تختبر  وتميز ما هو االصلح فى مجتمع مستنير 
والقهر  التخلف  يرفض  مشرق  مستقبل  ينتظره 

واالستسالم.

هرطقات سياسية
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إلعالناتكم يف الرسـالة

بقلم : خالد بنيصغي 

وحين أقترب من عينيِك أغفو وأنام

رغم مشاجرات الفصول بدون كالم

سالم وال  اع��ت��ذار  ب��دون  تكسر 

وفيه الورد والفراشات ولهو وانسجام

االضرام شدة  من  وجعاً  الغصُن  ويئن 

وضميني برقة الورد وعذب االنغام

الغرام وأحالم  وليلى  قيس  قصة 

ع��ي��ن��ي��ِك وأن����ا ج����اٌد ب��ال��ك��الم

أعلم ال  أيضاً  أحبك  سأظل  متى  إلى  أعلم 

فأنِت من أشعل فصولي بلوحة رسام

ق���ص���ائ���دي ب��أج��م��ل اإلن���س���ام

وسالم بعطر  موقعة  حب  باقة  مع 

أح��ت��رق بعيد  م��ن  أراِك  ح��ي��ن 

آت ال���رب���ي���ع  ب�����أن  ف���أع���ل���م 

واألغصان  الشجر  أوراق  تسقط 

عينيكِ  بجمال  الربيع  يبقى  لكن 

ببرودته الشتاء  غضب  ويأتي 

وحنانه بدفئه  صيفي  فكوني 

أك��ث��ر من  ي���ا س��ي��دت��ي  أح��ب��ك 

بدون  الدنيا  إل��ى  النظر  وأك��ره 

ل��ى م��ت��ى أش���ع���اري س��ت��ق��رأ ال

ب��ِك م��ج��ن��ون  ع��ن��ي  ق��ل��ِت  إن 

وح������رك م���ش���اع���ري ول����ون 

ف�����أن�����ا ل�������ِك وأن�����������ِت ل��ي 

شعر: جاك سمير جرجوس 

 أشرقت من جديد بطلعتها البهية .. صفاء 
ونقاء ، مودة وسكينة ، جمال وبهاء .. 
تلك الدعوات المباركة تحققت على أرض 
الواقع بما تحمله من مبادرات العودة من 
المحال إلى الحقيقة ، ومن الغياب للحضور 

للمرة األخرى 
 ، الواسعة  برحمته  يرحمها هللا  بديعة 
الشمس التي غابت عنا لتشرق للتو في 
العالم النقي الطاهر ، لقد تركتنا وغادرت 
 ، للحظة  أبدا ولو  ننسها  لم   .. منذ سنة 
لو استطاعت  تتوق لرؤيتنا  أيضا  وهي 
لذلك سبيال ، لقد ظلت تدعو قيد حياتها 
في أعز اللحظات وأرقاها عند هللا ، في 
سجودها ، في تهجدها ، وفي تالوة القرآن 
، في حركاتها  الفجر وبعده  قبل صالة 
الدعاء  التي تؤمن أن  وسكناتها ، وهي 
َرْحَمِة  ِذْكُر   ، ، “ كهيعص  العبادة  مخ 
َربَِّك َعْبَدُه َزَكِريَّا، إِْذ َناَدى َربَُّه ِنَداًء َخِفيًّا 
، َقاَل َرّبِ إِنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشَتَعَل 
ْأُس َشْيًبا َولَْم أَُكْن ِبُدَعاِئَك َرّبِ َشِقيًّا “   الرَّ
واليوم أشرقت شمس أخرى ورأت النور 
بين أحضاننا بعد دعوات صالحة مباركة، 
بعد انتظار بلهفة وشوق حلت “ بديعة “ 
الصبية الفتية الجميلة البهية ، جاءت تحمل 
إسم جدتها التي غادرتنا إلى دار البقاء ، 
حلت “ بديعة “ للمرة األخرى لنراتها من 
جديد ، ونهتف باسمها من جديد ، ونحملها 
بين دراعْينا وفوق رؤوسنا منتشين بها ، 
سعداء سعادة ال توصف ، ولنا الشرف 
أنفسنا  العزيز على  يعود هذا اإلسم  أن 
للمرة األخرى ليكون خلفاً ألعظم سلٍف 

وأطهره وأجمله .. 
بتجليات رحمته  إنه هللا سبحانه وتعالى 
الغامرة ، يأخذنا إلى عوالم العطاء بغير 
حساب ، جنة ورضوان من رب كريم، 
ويكرمنا   ، يبالي  لنا وال  يغفر  سبحانه 

بالجنة والخلد فيها برحمته .
وفي الدنيا تأتينا منه عز وجل أجمل هدية 
على اإلطالق ، “ بديعة “ للمرة األخرى، 

، سعادة  توصف  التي ال  السعادة  إنها 
اختلطت فيها دموع الفرح بذكريات أجمل 
امرأة طاهرة عفيفة عابدة لربها ، محبة 
له ، خاشعة خاضعة ، تدعو هللا في السر 
والعلن بالخير والهداية والرزق والصحة، 
بقلب مطمئن ، صادق ، عامر باإليمان 

والود والمحبة واإليثار .. 
اليوم أزف لك خبرا ساّراً يا “ أختي بديعة“ 
وأنت في حياة البرزخ هو أن هللا أكرمنا 
مرة أخرى وَمنَّ علينا بفضله ، وتحققت 
دعواتك المباركة ، اليوم أخبرك ياغالية 
أنه في بيتنا “ بديعة “ التي رأت النور 
في هذه اللحظات ، شكرا هلل ألن “ بديعة“ 
بيننا ، نناديها للمرة األخرى ، نحملها ، 
 ، نومها واستيقاظها  ندللها في   ، نقبلها 
نحضنها ، نعلمها األخالق والصالة ... 

لها منح  بديعة “ وأن  أنها “  سنخبرها 
 ، غالية  يا  اسمك  تحمل  أن  هللا شرف 
سنحدثها عن أخالقك العالية ، وعن حياتك 
الطاهرة ، وعن مودتك ومحبتك لنا ولكل 
الناس ، سنحدثها عن جودك وكرمك ، 
عن صبرك وعزمك في طاعة هللا وبين 
نوفيك حقك مهما حدثناها  لن   ، الناس 
عن أخالقك الراقية ، ولكننا سنحكي ما 
استطعنا لذلك سبيال ، ولكننا سنكرر آالف 
المرات ونذكرها أنها تحمل اسمك الجميل، 
وتحمل الكثير من عالمات الشبه فيك يا 
“ أختي بديعة “ سنخبرها في النهاية أننا 
في غاية الفرح والسرور أن نَُداِوَل هذا 
اإلسم الرائع “ بديعة “ بيننا في كل مكان 
وزمان بلسان األسرة الصغيرة والكبيرة ، 
ونحن نرجو من هللا تعالى أن يجعلها بنفس 
جمال روحك وطاعتك وكرمك ، بنفس 
عزيمتك وجمالك الخلقي واألخالقي ...

شكرا لك ربي عوضتنا بهذه الصبية الجميلة 
فراق أحب الناس إلينا ، شكرا لك ربي 
أن ترعاها كما تحب أنت ، في طاعتك 
ومحبتك ، شكرا لك ربي أن تجعلها نعم 

الخلف لنعم السلف ..

سألُت األجبديََّةنشوُة الغرق
شقراء شقراء سيفاها على عنقي
أرجوحتان من األهداب والحدق
على غدائرها شمٌس رمت ذهباً
وفي األصيل بقايا من دم الشفق

كأنها قمر السمار في جبٍل
يراقص الشجر الحاني على األفق...

أو زورٌق ذهبي الشال طار غوى
حول الزمرد فوق األبحر الزرق

يجري على صهوات الماء في خفٍر
والموج سرج حصاٍن ابيض نزق

 
شقراء مثل دمي أشواقها فجرت
نهر الفؤاد ونهر الزنبق القلق....
على كرائمها األكواب من عسٍل
وفي يديها قواريٌر من الحبق...
أرخت على كتفي ريا جدائلها

ورحت أترع كأسي خمرة العبق...
ما ذنبنا وسعير الوجد يلفحنا

والدمع يفرش انهارا من األرق...
والصدر مل فؤاداً يصطلي وجعاً
بين الضلوع ولم يبرأ ويحترق...

شقراء ال زمٌن يمحو هنيهتها
وال طريٌق مشتها ضيعت طرقي...

سيان عندي ابدراً هل مطلعها
أم خبأته غيوم الهم في الغسق...
فالشوق ال زال في األفق مشتعاًل

غداً على الليل يرمي معطف األلق...
غداً بالبلنا تصحو على نغٍم

ترنحت فيه آُه الناي والبُزق...
كأننا في الصحارى مشتهى مطٍر

وفي القصيد حنين الحرف للورق....
شقراء في وجع الحرمان بعُض غنى

أغلى من الدمع ،دمٌع في العيون بقي....
والهجر طيٌر بنى في الريح صومعًة

على قطاٍر تناهى آخر النفق...
تدور أحالمه البيضاء في فلك

تجري مكبلًة كالخيل في السبق
فالحب من شجر األحزان أغصنه

مثل الوداعة تجلو صفحة الحنق...
كتبت شعري على مرآة ذاكرتي
وكان أجمله مع سال من حرقي
فكم جفاني نهاٌر واستحال دًجى

شككُت فيه حروفي . بهجة البرق
وكم هوى في جنون الموج زورقنا

ولم نضل كنوز اللؤلؤ اليقق
عيناِك بحٌر وسياٌف على عنقي
وأروع العشق فيه نشوة الغرق

شع��ر: 
     د. محمد توفيق صادق

شع��ر: 
         هتاف السوقي

ال تبوحي
ْحَتِمي َي بسّرٍ 

قلبي وروحي
ها سألُت حروَف
ال تستجيبي

إذا فاض اليراُع
بحبِر َبْوحي

تجاهلِت السؤاَل
بهمِس طرٍف

ُق حيَرتي .. َطّوِ يُ
يجلو جروحي
وصاَر السرُّ

هانا ْشَت نجوى ُم
ِشْعُر ل وَشعَّ ا

روِح في أعلى الصُّ

ارتفاع طفيف ملؤشرات 
البورصة يف مستهل التعامالت

مع هبوط اسعار النفط
   صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف في مستهل 

تعامالت األربعاء.
على صعيد حركة المؤشرات، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي 

اكس 30” بنحو 0.07 % مسجاًل 14067.76 نقطة.
وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” محدد األوزان النسبية 0.32 % مسجاًل 
2468.64 نقطة. وارتفع مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي األوزان 
0.10 % مسجاًل 13344.13 نقطة. وكسب مؤشر األسهم الصغيرة 
والمتوسطة “إيجي اكس ″70 نحو 0.13 % ليبلغ 772.36 نقطة.
وارتفع مؤشر “إيجي اكس 100” األوسع نطاقاً 0.10 % مسجاًل 

1746.28 نقطة.
كانت البورصة المصرية انهت تعامالت الثالثاء على هبوط للجلسة 
الثالثة على التوالي بينما قلصت السوق خسائرها بنهاية التعامالت 
متأثرة بصعود محدود لسهم البنك التجاري الدولي األعلى وزناً 

بالمؤشر الرئيسي.
والجدير بالذكر هبوط اسعار النفط يوم األربعاء مع تراجع واردات 
الصين من الخام إلى أدنى مستوى في عام، وإن كان التجار أكدوا 
أن السوق بشكل عام تظل مدعومة بتخفيضات اإلنتاج التي تقودها 
أوبك. وأضافوا أن السوق تراقب بقلق التوترات المتصاعدة في 

الشرق األوسط وتواصل توخي الحذر بشأن التجارة.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 31 سنتا، أو ما يعادل 
0.5 %، إلى 63.38 دوالر للبرميل وإن كان ال يزال غير بعيد 
عن أعلى مستوى في نحو عامين ونصف العام البالغ 64.65 دوالر 

للبرميل والذي سجله في وقت سابق هذا األسبوع.

بهذه  بدأُت  إن  يأس  أنطق صرخة  ال     
نظرٌة  أنها  األمر  في  ما  كل  إنما  العبارة 
موضوعية لألزمات العربية على العموم، 
معنى  ويدرك  يعلم  بات  والداني  فالقاصي 
من  عانت  دوٌل  تعيشها  التي  الفوضى 
بداية  العربي من  الربيع  انعكاسات أحداث 
سنوات،  بعد  ما  وإلى  اآلن  إلى  نشوئه 
وماذا بعد؟ سؤال يطرح نفسه بقوة بعد أن 
و  األسر  تفككت  و  المجتمعات  تشرذمت 
تشردت العائالت نتيجة ما حدث و يحدث 
, ماذا بعد انتهاء االزمات األساسية و توالد 
لنتائج  تكرس  عنها  منبثقة  حديثة  أزمات 
ما كان قبلها , نحن نرى جيداً ما آلت إليه 
تلك المجتمعات جراء االقتتال الداخلي فيها 
إلى  مقّسم  بلد  فهناك  األخيرة  السنوات  في 
في عصر  كأنها  بينها  فيما  تتصارع  قبائل 
بلد آخر يعيش االنسالخ عن  الجاهلية , و 
حضارته القديمة و دينه و انتماءه و تراثه 
حد  على  والتحضر  الرقي  بذلك  يبتغي  و 
ثالثاً  بلداً  نرى  كذلك  و   , المضمحل  فهمه 
يأخذ  نخاسة  أجمع حوله لسوق  العالم  كأن 
كأنه  أجزاء  إلى  يقّسمه  و  نفطه  و  أبناءه 
الهزيمة  رفض  آخر  بلد  و   , حلوى  قطعة 
و استطاع و إن بشكل جزئي أن يستمر في 
الصمود العسكري و اإلعالمي لكن بالتالي 
يجمع  ما  إن   , للغاية  باهظاً  ذلك  ثمن  كان 
و  فحسب  الثورات  ليست  البلدان  هذه  بين 
إنما ما أحدثته من تشرد و تشتت و هجرات 
أفراد  لبعض  مدقع  فقر  و  اضطرارية 
آخرين  أفراداً  نرى  بالمقابل  و   , شعوبها 
ما  يمتلكون  و  يستغلون  الشعوب  هذه  من 
لم يكونوا يوماً يحلمون به طبعاً بالسرقة و 
األزمات  هذه  بفضل  و  النصب,  و  السلب 
و  المكائد  و  االحتكار  معنى  أكثر  عرفنا 
االحتيال , تعرفنا أكثر على بشاعة وسفاهة 
أو  بالوطنية  يتشدقون  كانوا  الذين  تفكير 
مما  أكثر  بلدنا  أهل  من  عانينا   , بالتدين 
عانيناه من الغرب وكذلك لم يكن لألغراب 
حجة علينا إال أننا نستحق ما يحدث لنا و ما 
يظهره بعضنا لبعض من عداوة و بغضاء 
األخالقي  للفساد  يكن  لم   , بالمثل  فعاملونا 
ميدان يخوض فيه معاركه ضد الشرف و 
العربي  وطننا  ميادين  من  أوسع  الضمير 
الشاسع األرجاء الفقير القيم وااللتزام , لم 
كانت  التي  اإلعالم  أبواق  أن  يوماً  نتخيل 

تصدح في كل مناسبة وطنية و كل مذبحة 
الصهاينة  من  استفزاز  كل  و  فلسطين  في 
للعرب و المسلمين أن تخرس تلك األبواق 
عندما يتعلق األمر بشعوبها أو باألحرى و 
كما في األحوال العادية الماضية كانت تلك 
األبواق تنعق كأداة تنويم مغناطيسي لتسلك 
لها  التي ُرسمت  المنومة الطريق  الشعوب 
من قبل أو ليبرمجوا تفكير العوام بما يناسب 
لنكف   , محدد  لمقصد  يرمي  معيناً  توجهاً 
العبارات  و  العاطفية  الشعارات  تلك  عن 
الخرافية و القصص األسطورية , لنتوقف 
و  الصماء  و  العصماء  الخطب  إلقاء  عن 
التي ال يعي أصحابها ما يحدث في الخفاء 
التأزم  يزيد  و  الناس  بعقول  يذهب  فذلك   ,
و الشرخ بين الوطن و أبناءه على مختلف 
مشاربهم و عقائدهم , لنُقل الحقيقة كما هي 
, نحن الناس العاديون تتحكم بنا الكلمة أكثر 
من الفعل و هذا ما أدى إلى تلك الحالة من 
الواحد  المجتمع  بين طبقات  التجاوب  عدم 
حتى قبل ظهور مهزلة الربيع العربي , إن 
العبارات  تكرار  و  إصدار  عن  نتوقف  لم 
قبلنا  من  و  نحن  اعتقدنا  التي  الجوفاء 
و  نحن  ريب  بال  فإننا  المسلّمات  من  أنها 
األجيال اآلتية بعدنا سنهوي إلى قاع الجهل 
و التخلف و التبعية و إلى مؤخرة التاريخ 
العالم  في  بلٌد  ينهض  لم   , مقدمته  ليس  و 
إال  حضارته  يصنع  و  العصور  مر  على 
و  ببعضهم  و  بمقدراتهم  أهله  آمن  عندما 
وضعوا مصلحة وطنهم فوق كل اعتبار , 
عندما  تجذرت  و  طالت  فأزماتنا  نحن  أما 
نصنع  لم  و  أجدادنا  بأمجاد  بالتغني  اكتفينا 
مجد وطننا بحق , و كذلك عندما كنا نكرر 
بشكل ببغائي تلك الهتافات الرنانة دون أن 
نعيها أو نؤمن بها , كل ما فعلناه أننا رأينا 
و  بعضنا  من  لالنتقام  مواتية  الفرصة  أن 
التجبر  و  التسلط  أساليب  أعتى  لممارسة 
السعي  بالقوة و  الرأي  الهيمنة و فرض  و 
الماكر لنيل السؤدد و المناصب و األلقاب 
الوطن  هذا  أن  تناسينا  أو  نسينا  و  الالمعة 
بحضارته و تاريخه و مستقبله  للجميع و 
يندثر  و  يسقط  بالجميع  أو  ينهض  بالجميع 
كرهه  أو  أحبه  من  سواء  معه  يندثرون  و 
من أبناءه أو الواقفين على الحياد في نظرة 

ال مبالية.
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أناقة اخلريف ال ختلو من البليزر الطويل هكذا تقلل التوابل من ضغط دمك وحتميك من أمراض خطرية
أفادت دراسة صينية أن من يحبون    
إضافة التوابل إلى الطعام قد يتناولون كمية 
أقل من الملح وربما يكون ضغط دمهم أقل 
مما قد يحد من خطر تعرضهم لـ أزمات 

قلبية و سكتات دماغية.
وأظهرت الدراسة التي نشرت في دورية 
»هايبرتينشن« أن األشخاص الذين ال يميلون 
بمعدل  الملح  يستهلكون  المتبلة  لألطعمة 
13.4 غرام يوميا. أما بالنسبة للذين يشتهون 
األطباق المتبلة فقد بلغ معدل تناولهم للملح 

10.3 غرام يوميا فقط.
كما توصلت الدراسة إلى أن ضغط الدم 
ثمانية  قدره  انخفاضا  سجل  االنقباضي 
الناس شغفا  أكثر  عند  زئبقية  ملليمترات 
لهذه  حبا  بأقلهم  مقارنة  المتبلة  باألطعمة 
األطعمة. وكان ضغط الدم االنبساطي أقل 
بخمسة ملليمترات زئبقية لدى محبي التوابل.

وقال كبير الباحثين في الدراسة الدكتور 
شيمينج شو من الجامعة الطبية للجيش الثالث 
في تشونغتشينغ بالصين »تظهر دراستنا 
أن االستمتاع بمذاق التوابل وسيلة مهمة 
كان  أيا  الدم  وضغط  الملح  تناول  لتقليل 

نوع الطعام وكميته«.
وأضاف شو »ننصح الناس بتناول الطعام 
المتبل في حياتهم اليومية طالما يطيقون 

ذلك«.
واستخدم الباحثون في الدراسة أيضا تقنيات 
تصوير لفحص منطقتين في المخ تعرفان 
بأنهما تشتركان في تذوق الملح، ووجدوا أن 
التوابل عززت نشاط المخ أكثر من الملح.
وترتبط الزيادة في تناول الملح منذ فترة 
طويلة باحتماالت اإلصابة بارتفاع ضغط 
الدم وأمراض القلب، فضال عن زيادة خطر 
اإلصابة باألزمات القلبية والسكتات الدماغية.

٣ خلطات للوجه من اخلمرية لبشرة 
خالية من العيوب

مميزات وعيوب صبغ أو تشقري احلواجب

أفضل ماسكات طبيعية للشعر 
الدهين واجلاف والعادي

 يُعد االهتمام بتنسيق الحواجب جزًءا مهًما من االهتمام بجمال 
المرأة وإبراز جمال وجهها، وتحجم الكثيرات عن إزالة شعر 
الحواجب لعدة أسباب صحية  ظهرت مؤخًرا ومنها ارتخاء 
الجيوب األنفية والصداع  العلوي والتهاب  الجفن  عضالت 
واإلصابة بالبهاق عند ضعيفات المناعة وزيادة احتمالية اإلصابة 

بسرطان الجلد.
صبغ الحواجب أو تشقيرها هو الحل البديل
لهذه األسباب جميعًا تلجأ الكثيرات إلى 
أو تشقيرها بعدة  الحواجب  فكرة صبغ 
طرق منها صبغها لتتوافق مع لون الشعر 
أو تشقير جزء من  التجديد،  كنوع من 
الحاجب بحيث يظهر الحاجب وكأنها قد 
أزالت بعض الشعر منه ونظمت شكله، 
أو تلجأ بعضهن إلى صبغ الحاجب كله 
بلون أشقر فاتح جدًا كأنه لون الجلد ثم 

ترسم عليه بالقلم حسبما ترى.
في كل األحوال عليك القيام بالخطوات 

التالية:
-1   استشيري طبيبة الجلدية، وهذه ليست رفاهية أبدًا فأطباء 
الجلد األكثر معرفة باألضرار والمسموح والممنوع، باإلضافة 

إلى معرفتهم بالعالمات التجارية للصبغات.
-2   ال تستخدميها إن كنت تعانين من التهابات أو كانت بشرتك 

متهيجة بسبب الحر مثاًل أو بسبب المصيف
-3   انتقي عالمة تجارية جيدة وليس ضروريًا الغالء الفاحش 
وإنما الجودة حسب استشارة الطبيب وال تهملي فهذا وجههك
-4  التزمي بالتعليمات المكتوبة مع المنتج مثل اختباره على جلدك

-5    تأكدي من إمكانية استعمالك له إن كنت حاماًل أو مرضع، 
فبعض األنواع غير مسموح بها للحامل والمرضع

-6   إن حدث بعد االختبار تهيج في الجلد، فال تستعمليه
المميزات

-     أن يظهر الحاجب بشكل جيد دون الحاجة إلزالته بالنتف.
العيوب

-   أن الحاجب ال يظهر بشكل جيد من مسافة قريبة، فيظهر 
لون الشعر الفاتح

طريقة صبغ الحواجب في المنزل:

 اختاري صبغة افتح درجتين من لون شعرك األساسي، اختاري 
عالمة تجارية موثوق بها وقمِت بتجربتها من قبل.

 اغسلي وجهك جيدًا وازيلي أي مكياج أو كريمات تم وضعها 
على وجهك، ثم حضري الصبغة كما ُكتب على العبوة

 ضعي فازلين حول حاجبيِك حتي ال تتناثر الصبغة على جلدك
ثم قومي برسم وصبغ الحاجبين كما تحبين واملئي الفراغات 

بينهم بالصبغة بخلة األسنان
الوجه  البارد وغسول  بالماء  وأخيًرا قومي بإزلة الصبغة 

وجففي حاجبيِك جيدًا
بالمنزل  إذا كنِت غير متمرنة على صبغ حاجبيِك  ملحوظة: 
يمكنِك شراء نماذج جاهزة لرسومات الحاجب أو تحديدها من 
الصيدلية ومراكز التجميل والسؤال عن طريقة استخدامها جيدًا.

لها  الخميرة  أن  كثيرا   سمعت 
فوائد كثيرة على البشرة حتى قمت 
بتجربتها بنفسي. حقا قناع الخميرة 
الوجه ويزيد من  يعمل على شد 
الخميرة  قناع  يساعد  نضارته. 
الحبوب، كما  التخلص من  على 
فيتامين ب  الخميرة على  تحتوي 
وتكافح الشيخوخة والخطوط الرفيعة 
المبكرة. إن كنت ترغبين في التمتع 
ببشرة نضرة وإشراقة طبيعية، إليك 
قناع  لعمل  ثالث خلطات مختلفة 

للعناية ببشرتك. الخميرة 
قناع الخميرة لتنظيف وتبييض البشرة

- اضيفي ملعقة كبيرة من الخميرة على كوب من الماء 
وقلبيها جيدا حتى تتجانس.

- ضعي الخليط على وجهك واتركيه ١٥ دقيقة. ال تقلقي 
إذا شعرت بأن الخميرة تجف على بشرتك ألنها بذلك 
الخميرة  قناع  منها. اشطفي  والغبار  الشوائب  تمتص 

بالماء الدافئ.
قناع الخميرة للتخلص من الحبوب

والليمون  األبيض  العسل  كبيرة من  ملعقة  اخلطي   -
والخميرة مع ثالثة مالعق كبيرة من الماء الدافئ وقلبي 

جيدا حتى تظهر رغوة.
- ضعي القناع على وجهك بالكامل ما عدا منطقة العين، 

وانتظري حتى يجف.
- مرري قطنة مبللة بعصير الليمون وامسحي بها وجهك، 

بعد تنظيفه بالماء الدافئ ثم اشطفيه بالماء البارد.
اختفاء  يوم وستالحظين  الخطوات كل  - كرري هذه 

البثور بشكل نهائي من وجهك.
قناع الخميرة لتبييض و تفتيح البشرة

الحليب وماء  إلى  الخميرة  كبيرة من  ملعقة  - اضيفي 
الورد واخلطيهم جيدا، ثم ضعيهم على وجهك لمدة ٣٠ 

دقيقة. اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

  إن كنت تبحثين عن قطعة مالبس تناسب تغير 
جو الخريف صباحا عن الشتاء، فالبليزر الطويل 
يعتبر من أهم القطع التي يجب أن تتوفر في خزانتك 
الطويل يضمن لك إطاللة  البليزر  الموسم.  هذا 

أنيقة كما أنه سيشعرك بالدفء الذي تحتاجينه.
ارتدائه  أنه يمكنك  الطويل  البليزر  يميز  أهم ما 
بستايل كاجوال مع تي شيرت وحذاء أرضي، 
كما يمكنك ارتداء البليزر الطويل بستايل رسمي 
إذا تم تنسيقه مع تنورة قصيرة وبوت طويل أو 

مع بلوزة شيفون وبنطلون قماش. 
البليزر الطويل لن يقيدك على اإلطالق، فيمكنك 
تنسيق ألوانه مع قطع كثيرة من مالبسك، خاصة 

أنه يتوفر بكافة األلوان تقريبا. 

يعانون من مرض  الذين  بين  كنتم من  إن  يهم    ال 
السكري أم ال، نعلم جميعنا أن الزيادة في تناول السكر 
غير صحي على اإلطالق وقد يسبب مشكالت عديدة على 

المدى الطويل. نتحدث هنا تحديدا عن 
تعد  والتي  المصنعة  السكر  حبيبات 
اليومية،  يتجزء من حياتنا  جزء ال 
به  نبدأ  التي  القهوة  بداية من كوب 
يومنا كل صباح وصوال إلى الزبادي 
بالفواكه الذي نتناوله على العشاء! فإن 
نظرنا إلى استهالكنا الحقيقي يوميا من 
السكر، سنجد أنه كبيرا جدا مما يشكل 
خطرا على صحة كل منا ما لم نحاول 
قدر اإلمكان الحد من السكر في األكل 
والشرب. لذا إليكم فيما يلي قائمة بأهم 
الطبيعية والصحية للسكر في  البدائل 
الطعام والشراب والتي ستعطيكم المذاق 

الحلو الذي تبحثون عنه.
العسل األبيض:

هذا هو البديل األول الذي يأتي في أذهاننا بمجرد تحدثنا 
عن بدائل السكر الصحية، فإن وضع العسل على الشاي 
لتحليتهم  الزبادي  الطبيعية وأيضا  والقهوة والمشروبات 

أمر متعارف عليه. 
بودرة الفانيليا:

هل تعلمين أن الفانيليا تعطي للطعام مذاق حلو فيمكن استبدال 
السكر بها في عمل الحلوى وباألخص على الزبادي أو 
األرز باللبن. يمكن أيضا استخدام مستخلص الفانيليا ولكنها 

لن تعطي نفس التأثير مثل الفانيليا البودرة.
الملح:

ال تتعجبي، فالملح الطبيعي من أهم محسنات الطعم التي 

الطعام، جربي  الطبيعي في  السكر  إبراز  تساعد على 
وضع رشة ملح صغيرة على الخضراوات المشوية أوعلى 

العصائر الطازجة وتذوقيها. ستذهلين!
اللبن أو حليب اللوز السادة:

أقل في كوب  أنك تحتاجين سكر  هل الحظت من قبل 
الشاي بلبن عن الذي تضعينه في كوب الشاي السادة؟ هذا 
ألن الحليب له مذاق حلو مثله مثل الكريمة وأيضا حليب 
اللوز السادة. ضعي أي منهم على المشروبات أو الفواكه 

الطازجة بدال من السكر واستمتعي بطعمه اللذيذ.
البنجر والجزر:

يعد البنجر من أكثر الخضراوات السكرية على اإلطالق 
باعتدال ودون مبالغة.  الجزر فهو حلو  أما 
استخدمي البنجر أو الجزر في تحلية وجباتك 
أو إن شعرت في أي وقت  السكر.  بدال من 
برغبة في تناول حلوى، اتجهي إلى أي منهم 
إليها  المصنعة والمضاف  للحلويات  كبديل 

نسب كبيرة من السكر لتحليتها.
البصل المكرمل:

هل تعرفين أن البصل يحتوي على سكر طبيعي؟ 
نعم، إن البصل في األصل حلو المذاق ويمكن 
التمتع بطعم السكر فيه عن طريق طهيه على 
لونه داكنا وإضافته  نار هادئة حتى يصبح 

ألي طعام تريدين.
صوص التفاح:

إدخاله بسهولة في  للسكر يمكنك  بديل آخر 
الحلويات المخبوزة مثل الكيك والمافن وغيرها 
من المعجنات، هو صوص التفاح المصنوع في المنزل. 

هو له مذاق حلو مثل السكر دون أضراره!
الفواكه الطازجة:

إن أردت إضافة بعض السكريات إلى إفطارك أو حتى 
الطازجة بدال من  الفواكه  إلى  اتجهي  تناول حلوى ما، 
إلى  المفضلة  فاكهتك  بالسكر! أضيفي  المشبعة  األكالت 
الشوفان أو حتى حضري طبق سلطة فواكه  الزبادي، 

واستمتعي بطعمه الحلو.

  الشعر تاج المرأة وزينتها، لذلك تحرص كل 
امرأة على مظهره وحيويته مهما اختلف نوعه، 
ولكن قد تواجهها بعض المشاكل بسبب التعرض 
للعوامل البيئية المختلفة واستخدام أدوات تصفيف 

الشعر كالمكواة والسيشوار.
في هذا المقال، بعض الماسكات الطبيعية، التي 

ستساعدك في العناية بشعرِك أيًّا كان نوعه.
أنواع الشعر:

الشهر سيسهل عليِك اختيار  التعرف على نوع 
نوع الماسك المناسب له، فهناك ثالثة أنواع من 
الشعر، ولكل نوع خصائصه التي تميزه عن غيره.

1. الشعر الدهني:
التي تفرزها  الدهون  إذا كنِت تعانين من كثرة 

فروة الرأس، فأنِت من أصحاب الشعر الدهني.
2. الشعر الجاف:

التشابك وصعب  إذا الحظتي أن شعرك سريع 
التصفيف، ويكثر فيه التقصف ويتساقط بكثرة.

3. الشعر العادي:
وهو شعر ليس جافًّا وال دهنيًّا، أي تفرز فروة 
الرأس كمية معتدلة من الدهون تساعد في تنعيمه 

وتغذيته وفي الوقت نفسه تمنع جفافه.
4. الشعر المختلط:

ويكون الشعر دهنيًّا في بداية فروة الرأس نظًرا 
الدهون وجافًّا في األطراف، وهو  إلفرازات 
المزيد من  الشعر أي يتطلب  أنواع  من أصعب 

العناية واالهتمام.
ماسكات طبيعية للعناية بأنواع الشعر المختلفة:

1. الشعر الدهني: 
الليمون  الخبز والزبادي وعصير  ماسك صودا 

وزيت الجوجوبا:
اخلطي 5 مالعق صغيرة من الزبادي العادي مع 
ملعقة صغيرة من صودا الخبز وملعقة صغيرة من 
كل من عصير الليمون وزيت الجوجوبا، وضعي 
هذا القناع على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم 

اشطفيه بالماء والقليل من الشامبو. 
ماسك الفراولة وزيت الزيتون وصفار البيض:

المهروسة مع صفار  الفراولة  اخلطي كوبًا من 
بيضة وملعقتي طعام من زيت الزيتون، وضعي 
هذا الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة 

ثم اشطفيه بالماء والشامبو.
ماسك الشوفان:

حضري عجينة مكونة من ملعقة من زيت اللوز 
الحليب  الشوفان وملعقة من  وملعقتين من دقيق 

الطازج، وضعيها على شعرك لمدة عشرين دقيقة 
ثم اغسليه بالشامبو، ضعي هذا الماسك مرة واحدة 

في األسبوع.
2. الشعر الجاف:

ماسك الموز والعسل:
اخلطي نصف كوب من العسل وموزتين مهروستين 
ونصف كوب من زيت الزيتون معًا، وضعي هذا 
الماسك على الشعر لمدة 10 دقائق على األقل، ثم 

اغسليه بالماء جيدًا.
ماسك البيض:

اخلطي صفار بيضتين مع نصف كوب من زيت 
الزيتون وضعي الخليط على شعرك وغطيه لمدة 
ساعة، ويمكنك أيًضا مزج نصف كوب من الحليب 
كامل الدسم مع بيضتين ونصف ملعقة من زيت 
الزيتون، وضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك 

ودلكيه جيدًا ثم ضعي عليه المنشفة لمدة نصف 
ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.

ماسك المايونيز:
ضعي نصف كوب من المايونيز على فروة رأسك 
وشعرك مع التدليك بلطف وغطيه لمدة نصف ساعة.

ماسك زبدة الشيا:
زبدة الشيا مع األلوفيرا من أفضل الخلطات الطبيعية، 
التي تساعد على ترطيب وتقوية الشعر واستعادة 
نعومته، اخلطي كمية مناسبة من زبدة الشيا مع 
الخليط على شعرك لمدة  األلوفيرا واستخدمي 
نصف ساعة ثم اشطفيه جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.

3. الشعر العادي:
ماسك زيت اللوز وجوز الهند:

اخلطي ثالث مالعق من زيت اللوز وملعقتين من 
زيت جوز الهند، ثم ضعيه على نار هادئة، حتى 
يصبح دافئًا، ثم دلكي شعرك بها جيدًا وفروة رأسك 
واتركيه طوال الليل واشطفيه جيدًا في الصباح.

ماسك الزبادي:
ضعي كوبًا من الزبادي مع ملعقتين صغيرتين من 
العسل وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون في 
المزيج  المكونات جيدًا، ثم ضعي  إناء واخلطي 
على شعرك لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

هل تعلمين ما هي فوائد الشاي األخضر؟ بالتأكيد ٨ بدائل صحية للسكر يف الطعام والشراب
إن تعرفتي على فوائده المذهلة ستتناولينه بشكل 
يومي. فالشاي األخضر ليس كما يعتقد البعض 
أنه يقتصر تناوله فقط لمن يريد فقد الوزن، بل 

هو مقاوم لكثير من األمراض المنتشرة وأيضا 
الحيوية والنشاط،  التي تمنح  هو من األعشاب 
مع العلم أن كوب واحد من الشاي األخضر ليس 
لذا يفضل أن  كافيا لتحصلي على كل فوائده. 
تتناولي من ٢ إلى ٣ أكواب من الشاي األخضر 
يوميا. كما يمكنك أن تخلطي الشاي األخضر مع 
الليمون للحصول على  أو  النعناع  أو  الزنجبيل 
مذاق أكثر من رائع. لذا تعرفي معنا على فوائد 

الشاي األخضر.
١- مضادات األكسدة المتواجدة بالشاي األخضر 
تعمل على قتل الفيروسات المسببة اللتهابات الحلق 

وتسوس األسنان.

٢- فوائد الشاي األخضر للتنحيف: يساهم الشاي 
األخضر بشكل كبير في خسارة الوزن والدهون، 
لذا إذا كنت تقومين عمل رجيم لخسارة الوزن، 

تناولي الشاي األخضر يوميا.
٣- يعمل على تقليل الرغبة في 
تناول الطعام وأيضا يساعد على 
إفراز مادة األنسولين بطريقة 
متوازية بحيث يمنع ارتفاع 

السكر في الدم.
٤- الشاي األخضر يعمل على 
السرطان  الوقاية من مرض 
الذي أصبح من أكثر األمراض 

انتشارا هذه األيام.
٥- يساهم بشكل كبير في الحماية 
من اإلصابة بالنوبات القلبية، 
لذا واظبي على تناول الشاي األخضر باستمرار.
الدم عالية  الكوليسترول في  إذا كانت نسبة   -٦
فينصح بتناول الشاي األخضر ألنه أفضل عالج 

يخلصك من الكوليسترول.
الشاي  يقوم  للبشرة:  الشاي األخضر  ٧- فوائد 
األخضر أيضا بمحاربة شيخوخة البشرة ويمنع 

ظهور التجاعيد.
القلب من  الشاي األخضر على حفظ  ٨- يعمل 
الجلطات ويساعده في تحمل تغيرات ضغط الدم.

ملحوظة: يجب عليك أال تفرطي في تناول الشاي 
الحديد  إلى نقص كمية  األخضر حتى ال يؤدي 

في الجسم.

اكتشفي ٨ فوائد مذهلة 
للشاي األخضر

تأثير بعض األطعمة على الصحة     ال يقتصر 
الجسدية، بل يطال الصحة النفسية والعقلية أيضاً.

ومن أبرز األطعمة التي تجلب السعادة الشوكوالتة 
بالراحة والهدوء، ويزيد  تولد إحساسا  التي  الداكنة 

الفلفل األندروفين في الجسم.
كما يقوي الثوم إفراز هورمون السعادة »السيروتونين«، 

ويعزز البصل صحة الدماغ ويقاوم االكتئاب.
التي تحسن  الدهون  الهند على  كذلك يحتوي جوز 

المزاج، ويحسن الفطر إفراز هورمون السعادة.

هذه األطعمة 
جتعلك سعيدًا
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كمال  أشرف  الزميل  يعتذر 
)السندباد( عن الكتابة  في 
الزال  ألنه  أيضا  العدد  هذا 

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

األعزاء.

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

اشرف كمال.

إدارة الجريدة

  انتهت الفنانة يسرا اللوزي من تصوير عدد من مشاهد مسلسلها الجديد »عائلة 
الحج نعمان«، في أحد الفنادق بمنطقة فيصل، وذلك بعدما قامت بتصوير عدد من 

مشاهدها في رأس البر .
استديو  قليلة في  أيام  بعد  المسلسل،  في  باقي مشاهدها  اللوزي تصوير  وتستكمل 

العزبة بمنطقة شبرامنت .
بنتان وولد،  نعمان، ولديه  الكبير  يقودها األب  كبيرة  أحداثه حول عائلة  وتدور 
وتحدث مفارقات وأحداث متشابكة حول العائلة والميراث وخالفه وتتوالى األحداث 

فى 60 حلقة.
الطوخى ومنال  نعمان«، كل من صفاء  الحاج  بطولة مسلسل »عائلة  ويشارك فى 
سالمة وسهر الصايغ وهبة مجدى وحازم سمير وشريف خير هللا وآخرون، وتأليف 

مجدى صابر.

الممثل  يبدأ    
إيهاب  المصري 
تصوير  فهمي 
األب  مسلسل 
الروحي  2 منتصف 
الثاني/ شهر تشرين 
الحالي،  نوفمبر 
جلسات  ويعقد حالياً 
مع  يومية  عمل 
المخرج تامر حمزة.

المقرر عرض  ومن 
الجزء الثاني من المسلسل في كانون الثاني/يناير المقبل، ويتكون من 60 حلقة وتدور 
العطار«،  يسيطر عليها األب »زين  كبيرة  إجتماعي، حول عائلة  إطار  في  أحداثه 
الذي يجسد دوره الممثل المصري محمود حميدة، وله عدد كبير من األبناء منهم من 
يعيش معه في المنزل عدا إثنين، واحد منهما يعيش في ملجأ واآلخر شخص عدواني، 

ويوضح المسلسل عالقة هذا األب مع عصابات السالح وتجار المخدرات.
ببطولته محمود  وقام  الماضىي  قبل شهر رمضان  الجزء األول عرض  أن  يُذكر 
العزيز، محمود  دنيا عبد  فلوكس،  أحمد  العزيز،  أحمد عبد  بدر،  حميدة، سوسن 

الجندي، وفاء سالم، الراحل أحمد راتب ، إيهاب فهمي، وغيرهم.

  تعاقد الممثل المصريتامر هجرسعلى بطولة فيلم جديد مع 
المنتج أحمد السبكي، الفيلم يحمل عنوان »الديزل« من بطولته 
بجوار الفنانمحمد رمضانو يؤدي فيه تامر دور شخص شرير 
له يد في جريمة قتل تحدث مما يجعل محمد رمضان يعكف 
على البحث عنه طيلة أحداث العمل، هذا بينما يستعد تامر 

للسفر إلى اليونان قريبا لتصوير فيلم أجنبي من بطولته.
ويشارك في بطولة »الديزل« كل من فتحي عبد الوهاب، هنا 
شيحة، ياسمين صبري، وغيرهم. وهو من كتابة أمين جمال 
ومحمد محرز ومحمود حمدان، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج 

كريم السبكي.

الفنانة رانيا يوسف، تصوير مشاهدها  تستأنف    
األسبوع  نهاية  إمبارح«،  أحداث مسلسل »كأنه  في 
المشاهد  االنتهاء من تصوير عدد من  بعد  الجاري، 

بنجوم أخرين.
وتصور »يوسف«، عدد من المشاهد الخارجية لمدة 
لفيال في طريق مصر  العودة من جديد  قبل  يومين 

إسكندريه الصحراوي.
أحمد وفيق، رانيا  كاًل من:  بطوله  إمبارح«،  »كأنه 
تأليف مريم  أنور،  الشرنوبي، خالد  يوسف، محمد 
بداية  المقرر عرضه  إخراج حاتم علي، ومن  نعوم، 

العام الجديد.

  قالت الفنانة نجالء بدر، إن المرأة دائًما ما 
تحلل تصرفات الرجل وهي تحب التفاصيل، بينما 
الرجل ال يلتقط التفاصيل البسيطة كتغيير لون 
الشعر مثالً، وبالتالي يصعب عليه فهم ما تشعر به.
وأضافت »بدر«، خالل حوارها ببرنامج »بيومي 
أفندي« على قناة »dmc«، أن هناك معاهد 
متخصصة في الخارج يدرس فيها الزوج والزوجة 

كيف يمكن أن يتفهما بعضهما البعض.
وعن مراحل الدراسة قالت إنها »فهلوية«، متابعة: 
»كنت بذاكر قبل االمتحان بشهر بس وبقية السنة 

مش بعمل حاجة«.
وأكدت أن والدها لم يعترض على عملها بالفن على اإلطالق، بل إنه كان 
يتمنى ذلك ويتوقعه »سماني نجالء على اسم نجالء فتحي وكان بيعشقها، 

وكان دايما بيقوللي يا فنانة«.
 وأوضحت أنها حين حصلت على مجموع مرتفع في الثانوية العامة 
92%، رفض والدها أن تدخل معهد السينما، والتحقت بكلية اإلعالم 

جامعة القاهرة، على اعتبار أنها األقرب للمجال الفني.

وقالت إنها عملت كمذيعة وهي طالبة جامعية، ثم التحقت بالتلفزيون 
 »mbc« الرسمي العماني كأول مذيعة غير عمانية، قبل أن تنضم إلى قناة

في لندن.
وكشفت أنها ال تحب مرحلة عملها في لندن »كنت مسؤولة عن أكلي 
وشربي ومرتبي«، مشيرة إلى أنها عملت في الفوازير مع سمير غانم، 
وكذلك ظهرت في فيديو »أنا أنا أبريق الشاي«، كما شاركت في مسلسل 

»النوة« مع المخرج محمد فاضل.

المصري عمرو  الممثل  يستأنف    
المصرية غادة عبد  الممثلة  سعد مع 
في  مشاهدهما  تصوير  الرازق، 
توقف  أسبوع، حيث  بعد  فيلم كارما 
تغير  الحالية بسبب  الفترة  التصوير 

الديكورات.
ويظهر سعد بشخصيتين ضمن أحداث 
الفيلم، األول شاب يعيش مع والدته 
دالل عبد العزيز، في حارة شعبية 
ومتزوج من  بوالق  منطقة  وهي 
التي تحمل إسم »مدينة«  الممثلة زينة، 
وديانتها مسيحية وتعيش فى حارة 
شعبية، ويهاجم بسبب هذا الزواج، 
الذي يجسده هو  بينما الشخص اآلخر 
ملياردير ويعيش في مصر الجديدة 
والتجمع الخامس ورجل أعمال معروف 
ومشهور، ويقع في غرام مديرة أعماله 
وتجسدها عبد الرازق وتدعى »نهلة«، 

ومن طبقة ارستقراطية.
الفيلم بطولة وفاء عامر، ماجد المصري، 
الرداد، خالد الصاوي، وغيرهم،  حسن 

من تأليف وإخراج خالد يوسف.

المصرية منة  الممثلة    أكدت 
العمل مع  لن ترفض  أنها  فضالي 
الفنان المصري محمد فؤاد، إذا تلقت 
عرضاً لمشاركته أحد األعمال الفنية، 
فترة  منذ  بينهما  رغم وجود خالفات 

طويلة.
تلقيت عرضاً  وقالت فضالي: »إذا 
فؤاد في أي عمل  لمشاركة محمد 
إذا كان  أوافق عليه  جديد، سوف 
فأنا  توتر عالقتنا،  جيداً، وذلك رغم 
نفسي،  للغاية مع  إنسانة متصالحة 
ولذلك أؤكد انني على استعداد للعمل 
لو كنت على  مع أي شخص حتى 
لن  القوية  خالف معه، ولكن عالقتنا 

تعود كما كانت«.
بين  قد وقعت خالفات حادة  وكانت 
أزمة صورهما  بعد  فضالي وفؤاد 

معاً في عيد ميالدها، حيث قال األخير أن منة قدمت له دعوة 
لحضور عيد ميالدها وأثناء الحفل فوجئ بها ترتمي عليه، وأن 

الصور تم تداولها بهذا الشكل لتشويه سمعته، وهي التصريحات 
التي أغضبت منة كثيراً، وأكدت أن ما قاله فؤاد لم يحدث.

   أعرب الفنان طارق لطفي، عن سعادته بردود األفعال التى جائته 
عقب طرح مسلسل »بين عالمين«.

أكد »لطفي«، في تصريح له، أن ما حدث من إطاله عدد حلقات 
المسلسل إلي 32 حلقة بداًل من 30 بسبب كثافه اإلعالنات علي 

القناة العارضة للعمل.
أنه لم يتحدث عن مشروع  على جانب آخر قال »لطفي«، 

السباق  به  مسلسل »تحت الصفر«، والمقرر أن يخوض 
الرمضاني القادم، إال بعد اكتمال تعاقد كل فريق العمل، 

التعاقد مع النجوم  مؤكدًا أنه من المتوقع أن يتم 
المشاركة خالل الشهر الجاري.

»بين عالمين«، بطولة كاًل من: طارق لطفي، لقاء 
الخميسي، هشام سليم، فيدرا، حازم سمير، دارين 

حداد، تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت.

إيهاب فهمي يبدأ تصوير »األب 
الروحي 2« منتصف هذا الشهر

رانيا يوسف تستأنف »كأنه إمبارح« نهاية األسبوع 

جنالء بدر: أنا »فهلوية«.. واملرأة حتلل تصرفات الرجل

طارق لطفي: مش هتكلم عن »حتت 
الصفر« إال يف هذه احلالة 

دالل عبد العزيز تنضم ألبطال »سوق 
اجلمعة«

عمرو سعد وغادة عبد الرازق يستأنفان تصوير 
»كارما« بعد أسبوع

الفنانة الكبرية شادية تغادر 
املستشفى بعد متاثلها للشفاء

تامر هجرس يسافر إىل اليونان لتصوير فيلم أجنيب

تعرف على خط سري يسرا 
اللوزي مع« عائلة احلاج 

نعمان«  
داليا البحريي تبدأ تصوير 

»للحب فرصة أخرية« خالل األيام املقبلة

 غادرت الفنانة الكبيرة شادية مستشفى 
الجالء العسكري، مساء اإلثنين، بعد 
بالمخ أصيبت  للشفاء من جلطة  تماثلها 

بها قبل أيام.
وذكرت نقابة المهن الموسيقية، في بيان، 
المستشفى،  الكبيرة غادرت  الفنانة  أن 
إلى منزلها بعد أن اكتمل عالجها  عائدة 
المعالج  الفريق الطبي  بنجاح، وتمكن 
لها بمستشفى الجالء العسكري من إذابة 
الجلطة التي تعرضت لها إثر هبوط حاد 

بالدورة الدموية.
المتحدث باسم  وقال طارق مرتضى، 
البيان نفسه، “هللا استجاب  النقابة، في 
لدعاء المصريين وأتم شفاء معبودة 

الجماهير”.
المعتزلة شادية أصيبت،  الفنانة  إلى أن  يُشار 
قبل أيام، بجلطة في المخ وتم نقلها من 

مستشفى العاصمة إلى مستشفى الجالء 
العسكري لتلقي العالج.

 هدايا متنوعة
لجميع المناسبات

رغم اخلالف.. منة فضالي ال متانع 
العمل مع هذا الفنان

 تبدأ الممثلة المصرية داليا البحيري تصوير مشاهدها في مسلسل 
للحب فرصة أخيرة، خالل األيام القليلة المقبلة.

المسلسل الذي كتبته شهيرة سالم وتُخرجه منال الصيفي، من 
المقبل ويصل عدد حلقاته  الربيع  المقرر عرضه خالل 

إلى 45، وفيما يجري ترشيح باقي أبطاله خالل الفترة 
الحالية، تأكد إشتراك الممثلة المصرية أمل رزق 

السيناريست  أن رشحتها  بعد  في بطولته، 
شهيرة سالم ووافقت بحماس لهذا الدور، 

المصري خالد  الفنان  الى  باإلضافة 
سليم.

البحيري من خالل هذا  وتعود 
التعاون مع سليم،  إلى  المسلسل 
أكثر من  قبل  بعد نجاحهما معاً 

11 عاماً.



 أعلن يوم  الثالثاء حاكم بنك كندا 
)المصرف المركزي( ستيفن بولوتز إن 
البنك غير قلق من أن يظل المواطنون 
يتوقعون أن يبقى معدل التضخم متدنياً 
ألن المعدل لطالما حل تحت مستوى 

الـ%2 الذي يشكل هدفه.
المحددات  أن  "بولوتز"  وأضاف 
األساسية للتضخم إضافة إلى عوامل 
أخرى قصيرة المدى تقف خلف سلوك 

التضخم.
وتراجع معدل التضخم في كندا في 
النصف األول من السنة الحالية وظل 
في النصف السفلي من نطاق التضخم 
والمتراوح  كندا  بنك  يستهدفه  الذي 

بين %1 و3%.
وحدد "بولوتز" بعضاً من العوامل 
التضخم،  في ضعف  ساهمت  التي 
مثل ارتفاع أسعار األغذية بنسبة دون 
المعدل وتخفيض حكومة أونتاريو، 
كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد 

السكان، تعرفة الكهرباء. 
وارتفع معدل التضخم في كندا لفترة 
الـ12 شهراً المنتهية في سبتمبر الفائت 
إلى %1,6، بعد بلوغه %1 و1,2% 
و%1,4 في الفترات المماثلة المنتهية 
على التوالي في كل من يونيو ويوليو 

و أغسطس الماضي. 

 الخسارة الفادحة التي مني بها الحزب الحاكم في بلدية مونتريال في االنتخابات 
التي جرت يوم األحد الفائت، طرحت أكثر من سؤال حول األسباب واألخطاء 

التي ارتكبها عمدة المدينة دوني كودير خالل الحملة االنتخابية.
ذلك أن ال أحد كان يعتقد أنه سيواجه منافسة حقيقية وأن انتخابه شبه مؤكد في 

مواجهة زعيمة حزب »مشروع مونتريال« فاليري بالنت، غير المعروفة 
من مختلف الناخبين عند انطالق الحملة. ما دفع بالعمدة إلى عدم القيام بحملة 
انتخابية حقيقية، واتكاله على تاريخه السياسي كنائب ووزير فيديرالي سابق، 

وما حققه من إنجازات كعمدة مونتريال منذ أربع سنوات.
لكن نتائج استطالعات الرأي ، التي تطورت يوما عن يوم لمصلحة بالنت، 
ومن ثم للتعادل في الشعبية مع كودير، وحتى تقدمها عليه، دفعته إلى التحرك 
وتكثيف مداخالته وأنشطته، لكن بعد فوات األوان، وما ُكِتَب كتب، وجاءت 

نتائج االنتخابات لتؤكد صحة استطالعات الرأي تلك.
أين أخطأ العمدة وفريقه المرشح؟  كيف يجرؤ الناخبون على انتخاب عمدة 
لكبرى المدن الكيبيكية ليست لديها أية تجربة سياسية سابقة؟  ما مصير فريقه 

بعد الخسارة الفادحة؟
أسئلة وسواها طرحت على مستشار البلدية في مونتريال عن دائرة سان لوران 

األستاذ عارف سالم، الذي أعيد انتخابه.

مركز تأطري النساء الشابات املهاجرات: من أجل اندماج أفضل 
يف اجملتمع الكندي

  يواجه المهاجر الواصل حديثا إلى كندا تحّديات 
عديدة على أكثر من صعيد للتأقلم مع مجتمعه الجديد.
الجمعيّات  من  واسعة  مروحة  المقابل  في  ويجد 
له وتوجيهه في  الدعم  بتقديم  تُعنى  التي  والهيئات 
المجتمع  بخصوصيّات  وتعريفه  األولى،  خطواته 
األحيان  بعض  في  تتختلف  التي  وعاداته  الكندي 

عّما ألفه في الوطن األم.
 le Centre  مركز تأطير النساء الشابات المهاجرات
 d’Encadrement pour Jeunes Femmes
الهيئات  بين  من  واحد  هو     Immigrantes i

والمؤّسسات التي تعمل على مساعدة الالجئين.
وما يميّز المركز عن سواه ربّما هو اهتمامه بالمرأة 
والخامسة  عشرة  الثانية  بين  ما  الشابّة  المهاجرة 

والثالثين من العمر. 

ويعمل المركز على تعريفها بالمجتمع المضيف وتوعيتها 
على حقوقها ومرافقتها في مواجهة تحّديات االندماج 
حملتها  التي  الخبرة  من  واالفادة  العمل   سوق  في 
معها،والتنسيق في الوقت عينه مع متطلّبات حياتها 
بنفسها  ثقتها  تعزيز  على  يساعدها  كما    ، العائليّة 
وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي لها في حال كانت 

تحتاج لذلك.
وجدير بالذكر أن السيّدة حكيمة 
زعموم هي  مسؤولة التوجيه 
المدرسي والمهني في مركز 
المهاجرات  النساء  تأطير 
الشابات في مونتريال، وهي  
من مواليد منطقة القبائل في 

الجزائر.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي

أخـبـــار كـــــندا
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املسيحية وما تقوله عن نفسها 

بثالث  فيه  المكتوب  ونطيع   نسمع  ان  منا  يطلب  اإلنجيل  ان   
معضالت  يحل  الذي  القيامة  انجيل  هي  األولي  الصورة  صور 

الحياة . 
ان ما يحتاج اليه العالم هو هللا ،وبدونه يصير كل شي مضطربا ، 
بدون هللا ال توجد حياة حقيقية ، وال سعادة حقيقية وال شبع حقيقي، 
بدون هللا ال يوجد يقين من جهة الماضي ، وال ثقة في الحاضر، 
مخلوقا  االنسان  يمسي  بدون هللا   ، المستقبل  من جهة  وال رجاء 
تائها في ظالم ودنس الخطية ، وتنتهي أيامه في الحزن واليأس ، 
ولكن ما أن يعرف قيامة المسيح إال ويتغير كل شي ، القيامة تعلن 
هللا انه هو  المخلص والمرشد ، القادر علي كل شي ، الكل في 
الكل ، القيامة تعطينا القوة للحياة في الحاضر ، وتهبنا رجاء من 
جهة المستقبل ، ان لنا في القيامة نورا لكل نواحي الحياة ، نور 
حضور هللا ، الفرح ،السالم ، قوة ومجد الحضور االلهي ، كل 
معضالت الحياة يحلها إنجيل القيامة.   الصورة الثانية التي نراها 
في اإلنجيل هو انجيل الملكوت الذي يواجه كل صعوبات الحياة . 

ما هو السبب الرئيسي لكل متاعب االنسان ؟
رغبة  كانت   ، الجواب  تجد  سوف  وهناك  عدن  جنه  الي  اذهب 
االنسان ان تكون له حياة االستقالل عن هللا ، وخالصة الخطية 
في  االنسان  تعني عدم رغبه  ،انها  بدال من هللا  الذات  اقامه  هي 
يريد وصايا  االنسان   ، أطاعه وصايا هللا  في  او  عليه  سيادة هللا 
اخري لكي يتحكم هو في حياته ، وتاريخ العالم يُرينا ماذا حدث 
لإلنسان عندما رفض هللا ورفض حكومة هللا وطلب لنفسه حكومة 
بشريه، ان غاية ما يحتاج اليه العالم وما يحتاج اليه كل إنسان ان 
يبسط الرب يسوع سلطانه التام علي حياته ، وعندما يملك المسيح 
علي القلب والحياة فان كل الصعوبات في الحياة تجد لها حال في 

انجيل الملكوت . 
انجيل  هي  اإلنجيل  فيها  نطيع  ان  يجب  التي  الثالثه  والصورة 

الغفران الذي يفي بكل احتياجات الحياة . 
الضمير  من  التحرير   ، الغفران  هي  األولي  االنسان  وحاجه 
المتعب، االنسان ينتابه اإلحساس بالذنب ، وعدم الراحة ، احساس 
،وال  هللا  عن  واالنفصال  بالدنس  احساس   ، والضعف  االستعباد 
المسيح  يقول  فحين   ، الغفران  انجيل  في  إال  األمور  لهذه  عالج 
للنفس ) مغفورة لك خطاياك ( ففي الحال يسود السالم ، عندما 
النفس  الحياة وتنعم  الشقاق من  ذاته لإلنسان يزول  المسيح  يعلن 
ولهذا   ، الحياة  احتياجات  بكل  يفي  الغفران  انجيل  ان   ، بالشفاء 
نري ان المسيحية لديها ما تقوله وهو جدير باالستماع والطاعة 

وان يعاش .  

ترودو يؤكد على تضامن كندا مع الواليات املتحدة بقلم: خادم الرب/ هشام مرجان
بعد جمزرة تكساس

  وصف رئيس الحكومة الكندية 
جوستان ترودو الهجوم المسلح الذي 
أودى يوم االثنين بحياة 26 شخصاً 
وأصاب 20 آخرين بجراح داخل 
كنيسة في والية تكساس األميركية 
بأنه »عمل عنف مرعب وجنوني«.

وأضاف ترودو في بيان أصدره أنه 
»أمر فظيع أن يكون هذا الهجوم قد 
وقع في مكان للعبادة حيث كان ينبغي 

بالمؤمنين أن يشعروا باألمان«.
وأعلن ترودو أن »كندا تتضامن 
هذه  بوجه  المتحدة  الواليات  مع 

المحنة«.
الكنيسة التابعة للكنيسة المعمدانية 
األولى في قرية ساذرالند سبرينغ 

حيث وقع الهجوم الدامي أمس
وهذا الهجوم هو األكثر دمويًة في 

واستهدف  تكساس  والية  تاريخ 
تابعة  كنيسة  داخل  المؤمنين 
في  األولى  المعمدانية  للكنيسة 
قرية ساذرالند سبرينغ التي تعد 

نحواً من 400 نسمة.

وأفادت السلطات في والية تكساس 
أن منفذ الهجوم شاب من العرق 
األبيض يبلغ السادسة والعشرين من 
عمره وأن أعمار ضحاياه تراوحت 

بين سنة ونصف و77 سنة.

كيبيك: الطعن بقانون احلياد الديين أمام احملاكم
الوطني  المجلس  من  كل  تقدم    
للمسلمين الكنديين والتجمع الكندي 
للحريات المدنية والسيدة ماري ميشال 
المنقبة والتي  الكيبيكية   ، الكوست 
باتت تحمل اسم وردة نايلي، تقدموا 

بطعن أمام محكمة كيبيك
العليا حول دستورية قانون حياد الدولة 
كيبيك  حكومة  أعلنته  الذي  الديني 
في الثامن عشر من الشهر الماضي.
المادة  خاصة  الطعن  ويستهدف 
ترغم  التي  القانون  من  العاشرة 
موظفي القطاع العام والمواطنين على 
تقديم الخدمات العامة أو تلقيها بوجه 
مكشوف . ويعتبر مقدمو الطعن أن 
هذه المادة تنتهكك بصورة خطيرة 

الحريات الدينية وحقوق المساواة بين 
بعض النساء المسلمات في كيبيك ، 

التي تضمنها الشرعة الكندية للحقوق 
والحريات.

أوتاوا تريد وضع حد 
لكافة أنواع التحرش 

يف أماكن العمل 
ترودو  جوستان  حكومة  تنوي   
الليبرالية في أوتاوا وضع حد للتحرش 
الجنسي ولكافة أنواع التحرش والعنف 

في أماكن العمل.
وقّدمت يوم الثالثاء 7 نوفمبر الجاري  
العاملة  اليد  وتطوير  العمل  وزيرة 
في  قانون  مشروع  هايدو  باتريشا 

مجلس العموم لهذه الغاية.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد 
قانون العمل في كندا بشكل يُلزم أرباب 
العمل على التحرك فور تلقيهم شكوى 

تحرش أو عنف.
ويُلزم مشروع القانون في هذا السياق 
كل رب عمل على وضع سياسة للوقاية 
من التحرش والعنف وعلى توضيح 
اإلجراءات التي يجب اتخاذها عندما 
تُرفع شكوى، ومن ضمن ذلك قيام 
»شخص كفؤ« بتحقيق مستقل إذا ما 

دعت الحاجة لذلك. 
وال يحدد مشروع القانون العقوبة التي 
يجب فرضها على من يقوم بالتحرش 
بشخص آخر، تاركاً لرب العمل تحديد 
العقوبات المناسبة في السياسة التي 

سيقوم بإعدادها.
القطاعات  القانون  مشروع  ويشمل 
الفدرالية،  للقوانين  الخاضعة 
واالتصاالت.  والنقل  كالمصارف 
كما أنه يشمل موظفي القطاع العام 
الفدرالي وموظفي البرلمان في أوتاوا. 
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في  العراقين  وااُلدباء  الفنانين  رابطة  يسر 
كندا فرع مونتريال وألول مرة وبالتعاون  
مع دار المغرب )المركز الثقافي المغربي( 
فنيا  بإقامة معرضا  فعالياتها  اول  تفتتح  ان 
لنخبة منتقاة من الفنانين المبدعين التشكيلين 
مختلفة  مقاطعات  ثالثة  من  العراقيين 
لوطنهم  وذكراهم  الماضي  حنين  جمعهم 
حبهم  عن   فيه  ليعبروا  الحبيب  العراق 
ومشاعرهم وذكراهم في "نستالجيا" ذكرى 
وطن وهو عنوان معرضهم  كفاتحة ألول 

نشاطات الرابطة الفنية واألدبية المقبلة.
سوف يقام المعرض يوم الخميس المصادف 
تمام  في  االفتتاح  ويبدا   ٢٠١٧ ديسمبر   ٧
الساعة ٧ -٩ مساءا ويستمر المعرض لمدة 
أسبوعين ولغاية ٢٢ ديسمبر،  ويشمل هذا 
أحاسيسهم  مثلوا  مبدعين  خمسة  المعرض 
ونحت  رسم  من  شاملة  فنية  بصور  الفنية 
  : هم  المشاركين  والفنانين  وتصوير 

التشكيلي  الفنان  المعروف،  النحات طارق 
زينب  التشكيلية  الفنانة  عباس،  كريم 
شعبان، المصور الفوتغرافي حسين الحلي 

والمصور الفوتغرافي محمد شعبان.

تعريف رابطة الفنانين 
واالُدباء العراقين في كندا 

العراقيين  واالدباء  الفنانين  رابطة  تاسست 
في  الرئيسي  ومقرها   2013 عام  كندا  في 
وهي  الكندية،  هاميلتون  مدينة  أونتاريو 
نشر  االساسي  هدفها  ربحية  غير  رابطة 
المسرحي  بانواعه  الملتزم  والفن  الثقافة 
والسينمائي  والتلفزيوني  والتشكيلي 
جسور  مد  الرابطة  تحاول  كما   . واألدبي 
وجمعيات  روابط  مع  التعاون  من 
االنتشار  اجل  من  وعالمية  ومراكزعربية 

العراقيين  وفنانينا  بمثقفينا  والتعريف 
بالمجتمع  واندماجهم  وابداعاتهم  والعرب 
واعطائهم صورة مشرفة الصولنا  الكندي 
وحضارتنا وتاريخنا العريق للرابطة فروع 
منتشرة في المقاطعات الكندية، فلديها فرع 
التشكيلية  الفنانة  وترأسه  مونتريال  في 
والمهندسة المعمارية السيدة زينب شعبان، 
فنية  نشاطات  عدة  للفرع  يكون  وسوف 
 ،٢٠١٨ المقبل  العام  من  ابتداءا  وأدبية 
فني  بمعرض  للرابطة  فعالية  اول  وستقام 
يضم  القادمة  لنشاطاتها  كافتتاحية  تشكيلي 
نخبة خيرة من الفنانين التشكيلين من رسم 
ونحت وتصوير في شهر ديسمبر القادم في 
المركز الثقافي المغربي بمدينة مونتريال. 

كما لدى الرابطة االم فرع في ادمنتن مازال 
 ، فنية  نشاطات  القامة  الطريق  بداية  في 
لفتح  دراسات  وهناك   . اوتاوا  في  وفرع 

فروع اخرى.

افتتاح لرابطة الفنانني واآلدباء العراقني يف كندا فرع مونرتيال

شهادات مؤّثرة يف جلنة التحقيق حول نساء 
السّكان األصلّيني 

كندا  سّكان  من  نساء  واختفاء  مقتل  حول  التحقيق  لجنة  تواصل    
األصليّين أعمالها وتستمع على مدى 3 أيّام إلى شهادات عدد من أبناء 

السّكان األصليّين في ادمنتون في مقاطعة البرتا.
وأدلى العديد من األشخاص الذين فقدوا أما أو أختا أو زوجة بشهادات 

مؤثّرة.
توكارو  في  أمبر  فقد شقيقته  إنّه  توكارو  المتحّدثين، بول  أحد  وقال 

ادمنتون عام 2010  وكانت في العشرين من العمر.
وتّم العثور على جثّتها بعد عّدة سنوات وما زالت أسباب وفاتها غير 

معروفة. 
وأخذ توكارو على الشرطة الفدراليّة سوء إدارتها في التعامل مع قضيّة  
شقيقته واعتبر أّن لدى الشرطة أحكاما مسبقة بحّق السّكان األصليّين.

وقال الكابتن في الشرطة الفدراليّة هال تورنبول إّن الشرطة ال تعلّق 
تعانيها عائلة  التي  المشكالت  تماما  تعي  ولكنّها  على حاالت خاّصة 

توكارو وما زال ملّف امبر توكارو شقيقة بول توكارو مفتوحا.
وكانت الحكومة الكنديّة برئاسة جوستان ترودو قد شّكلت لجنة للتحقيق 
في تعّرض نحو ألف ومئتين من نساء السّكان األصليّين للخطف او 

القتل على مدى ثالثة عقود.
وباشرت اللجنة أعمالها في أيلول سبتمبر من العام 2016. 

بنك كندا غري قلق من 
توقع الناس بقاء معدل 

التضخم متدنيًا

بلدية مونرتيال: خسارة فادحة 
للحزب احلاكم

أكرب منزل يف كندا معروض للبيع باملزاد العلين
كيبيك  مقاطعتي  حدود  على   Halleybury هيليبيري   بلدية  قررت     
وأونتاريو، وضع أحد أكبر المنازل الكندية على البيع بالمزاد العلني ابتداء من 
منتصف الشهر الجاري. وينطلق المزاد من مبلغ مئة وخمسين ألف دوالر فقط، 
وهي قيمة الضرائب العقارية غير المدفوعة، بعد أن كان عرض للبيع منذ بضع 

سنوات بقيمة خمسة وعشرين مليون دوالر.
بحيرة  شاطئ  على  مربع،  قدم  ألف  وستين  خمسة  مساحته  البالغ  والمنزل 
lac Témiscamingue  ،  كان يملكه المليونير الكندي  بيتر  تيميسكامانغ  
le millionnaire Peter Grant  الذي جمع ثروته من العمل في  غرانت  
أكبر  وهو  القصر  عن  التخلي  إلى  ويضطر  يخسرها  أن  قبل  األخشاب  قطاع 

وأوسع من البيت األبيض بعشرة آلف قدم مربع. 
ينته  بعد إفالس صاحبه، ولم  لم  الفاخر  القصر  بناء هذا  المشكلة هي أن  لكن 
يسكنه أحد حتى اآلن، وقد تراكمت الديون والضرائب العقارية غير المدفوعة. 



السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو
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الكلمــات املتقاطعة 
افقيا:

-1 العب أفريقي بنادي الزمالك 
– للسؤال عن الشخص

-2 يأتي بعد – لعن وشتم – أنت 
باللغة اإلنجليزية 

-3 األلم )مبعثرة( – عكس الحلو 
-4 ممثلة امريكية 

-5 واحد باللغة اإلنجليزية – في 
صحبته – سئم

أهش   – سيول  مفرد   – فتن   6-
الذبابة 

-7 خبث ودهاء – عكس الخير 
-8 أعترف به – السوستة 

في  يستخدم   – شديد  حب   9-
الطبخ – يضع عليه الكتب 
-10 رسول – من األنبياء 

رأسياً :
-1 رئيس كوريا الشمالية 

-2 قصة وسيرة حياة طه حسين 
– فؤاد 

-3 نيسان)مبعثرة( – لقب رئيس 
مجلس الشعب المصري راحل

-4 دار – طريق
كاتبة   – )مبعثرة(  روميل   5-

عربية راحلة 
-6 مس – في الحذاء – تقال في 

التليفون
-7 افناه – من الحواس 

 – أمين  لمصطفى  قصة   8-
ألكتروني 

أدوات  من   – أبجدي  -9 حرف 
النجار 

-10 فنان مصري راحل   

حل الكلمات المتقاطعة

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

زيارة سريعة للمدينة الرائعة جنوة االيطالية

Les proverbes en français et arabe

Qui ne dit rien consent 
 - السكوت عالمة الرضى 

On n’est mieux servi que par soi-même
 - ما يحك ظهرك اال ظفرك 
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   تعتبر مدينة جنوة االيطالية هي واحدة من أكبر المدن 
الساحلية في إيطاليا، مدينة غنية بالمناظر المائية الرائعة و 
ميناء بحري مثير لالهتمام، و بها أيضا مركز تاريخي يقال 
أنه من أقدم المراكز التاريخية منذ القرون الوسطى، و بها 
العديد من المعالم السياحية المعروفة مثل الكنائس و القصور 
قائمة  الموجود على  بها قصر رولي  المتاحف، و أيضا  و 

اليونيسكو للتراث العالمي.
الغربي إليطاليا في  الشمالي  الساحل  تقع مدينة جنوة على 
منطقة ليغوريا، و تبلغ مساحتها حوالي 243 كيلومتر مربع 
)94 ميل مربع(، و موقعها بين بحر ليغوريان و جبال أبنين، 
و تمتد المدينة على طول الساحل لمسافة 30 كيلومترا تقريبا 
 10 إلى نيرفي، و على بعد  )19 ميل( من حي فولتري 
كيلومترات من الساحل إلى الشمال على طول وديان بولسيفيرا 
و بيساغنو، و ينقسم إقليم جنوة شعبيا إلى 5 مناطق رئيسية: 

المركز، والغرب، والشرق، وبولسيفيرا و وادي بيساغنو.
من المعالم البارزة لمدينة جنوة باالزي دي رولي أو قصر 
رولي، و هو مدرج ضمن قائمة مواقع التراث العالمي التي 
حددتها اليونيسكو، و أيضا قصور أخرى مثل قصر روسو و  

قصر بيانكو و قصر ريل و قصر 
األنجيلو جيوفاني سبينوال و قصر 
بيترو، و يوجد بها أيضا المركز 
التاريخي، و قد تم تصميم المركز 
التاريخي بمدينة جنوة االيطالية على 
هيئة متاهة مكونة من الساحات و 
األزقة الضيقة، و يعود تاريخيا إلى 

العصور الوسطى.
العديد من  توجد في مدينة جنوة 
القديمة، مثل  التاريخية  الكنائس 
كنيسة كاتدرائية سانت لورانس 
أو كاتدرائية سان لورينزو، و هي 
كاتدرائية المدينة و قد تم بناؤها على 
الطراز القوطي الروماني، و يوجد 
أيضا العديد من الكنائس التاريخية 
البارزة األخرى مثل كنيسة القديس 
يوحنا، و كنيسة سان ماتيو، و كنيسة 

سان دوناتو، و كنيسة سانتا ماريا دي كاستيلو، و كنيسة 
سانت أغوستينو، و كنائس أخرى مثل سانتو ستيفانو 
باسيليكا ديال سانتيسيما  و سانتي فيتوري كارلو و 
أنونزياتا ديل فاستاتو، و العديد من الكنائس األخرى.

و كانت المدينة مسقط رأس العديد من البابوات )البابا 
انوسنت الرابع، و البابا أدريان الخامس، و البابا إنوسنت 
الثامن، و البابا بنديكت الخامس عشر(، و العديد من 
القديسين )سيروس جنوا و رومولوس جنوا و كاثرين 

جنوة و فرجينيا سينتوريون براسلي(.
يوجد في مدينة جنوة االيطالية ساحة فيراري، و التي 
يوجد بها دار األوبرا و قصر دوغس، و أيضا منزل يقال 
أن كريستوفر كولومبوس عاش فيه و هو طفل صغير، 
و الذي تعرض للتدمير بواسطة الهجوم الفرنسي في 
عام 1684م، و تم إعادة بناؤه في القرن الثامن العشر.

كان قصر سان جورجيو هو المقر الرئيسي لبنك القديس 
جورج، و فيه قام كل من ماركو بولو و رستيكيللو دا 

باسا بكتابة رحالت ماركو بولو.
يوجد بمدينة جنوة االيطالية الكثير من الجدران الدفاعية 
التي ساهمت في حماية المدينة عبر تاريخها الطويل، منذ 
القرن التاسع، و الكثير منها ما زال موجودا حتى اليوم، 
و مدينة جنوة بها أكبر عدد من الجدران في إيطاليا، 
و تعرف أسوار المدينة الرئيسية بجدران القرن التاسع 
الثاني  للقرن  التي تعود  بارباروسا  عشر، و جدران 
عشر، و جدران أخرى تعود إلى القرن الرابع عشر و 

القرن السادس عشر و الجدران الجديدة.

يوجد في مدينة جنوة حوالي 82 ألف متر مربع 
من الحدائق العامة في وسط المدينة، مثل فيليتا 
التاريخي،  المركز  التي تطل على  نيغرو  دي 
و يوجد أيضا في الشرق حدائق نيرفي و التي 
تطل على البحر، بينما يوجد في الغرب الحدائق 
الجميلة المعروفة باسم فيال دورازو باالفيسيني 
و جياردينو بوتانيكو كليليا دورازو غريمالدي، 
كما يوجد في العديد من الفيالت و القصور في 
المدينة حدائق خاصة بها مثل باالزو ديل برينسيب 
و فيال دوريا و باالزو بيانكو و باالزو تورسي 

و باالزو نيكولوسيو لوميلينو.
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شيكاباال أبرز العائدين قبل لقاء غانا
 أعلن إيهاب لهيطة مدير منتخب 
مصر إستدعاء محمود عبد الرازق 
»شيكاباال« العب الرائد السعودي 
لمواجهة غانا المقرر إقامتها في 
المقبل  الثاني عشر من نوفمبر 
المؤهلة لكأس  التصفيات  ضمن 

العالم 2018.
تصريحاته  في  لهيطة  وقال 
للصحفيين أن شيكاباال سينتظم 
في معسكر المنتخب المصري الذي 
سيبدأ في السادس من نوفمبر المقبل.
العمر  البالغ من  وقدم شيكاباال 
الرائد  أداًء طيبًا مع  31 عامًا 
السعودي بعدما شارك في ست 
مباريات مسجاًل 3 أهداف باإلضافة 

لصناعة هدفين.
المنتخب المصري  ولم ينضم شيكاباال لصفوف 
إذ يعود ظهوره  قيادة هيكتور كوبر  مطلقاً تحت 
2014 ضمن  لمباراة تونس عام  الدولي األخير 
لبطولة األمم االفريقية والتي  المؤهلة  التصفيات 

خسرها المنتخب المصري بهدف نظيف.
ومن المقرر أن ينضم شيكاباال لقائمة المحترفين التي 
إختارها المدير الفني هيكتور كوبر على النحو التالي:

عصام الحضرى )التعاون السعودى( احمد المحمدى 
)استون فيال االنجليزى( محمد عبد الشافى )اهلى 
الننى )ارسنال االنجليزى(  السعودى( محمد  جدة 
محمد صالح )ليفربول االنجليزى( احمد حسن 

كوكا )سبورتنج براجا البرتغالى( عمر جابر )بازل 
السويسرى( محمود عبد المنعم كهربا )اتحاد جدة 
السعودى( عمرو جمال ) بيتدفيست ويتس الجنوب 
افريقى( محمود حسن تريزيجيه )قاسم باشا التركى( 
اليوناني( كريم حافظ  عمرو وردة )اتروميتوس 
الفرنسى( رمضان صبحى )ستوك سيتى  )النس 
االنجليزى( سام مرسى )ويجان االنجليزى( عمرو 

مرعى )النجم الساحلى التونسى(.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري قد ضمن تأهله 
للمونديال للمرة الثالثة في تاريخه بعد سبق له التأهل 

في نسختي 1934 و1990.

 اإلمساعيلي ينفي رغبته بضم متعب
العام  المدرب  وهبة  محمد  نفى   
للفريق  الفني  الجهاز  طلب  لإلسماعيلي 
التعاقد مع عماد متعب مهاجم األهلي خالل 

فترة االنتقاالت الشتوية بيناير المقبل.
الشباب  إلذاعة  تصريحاته  في  وهبة  وقال 
والرياضة أن متعب يمثل إضافة ألي فريق 
لم  ديسابر  سيباستيان  الفني  المدير  أن  إال 
أي  مع  أو  معه  التعاقد  اإلدارة  من  يطلب 

العب خالل الفترة المقبلة.
وأضاف مدرب االسماعيلي أنه سيتم تحديد 
احتياجات الفريق في الفترة المقبلة من أجل 

تدعيم الصفوف في يناير المقبل.
كبيراً  توتراً  باألهلي  متعب  عالقة  وتشهد 
بالفترة  البدري  حسام  الفني  المدير  مع 

المهاجم  مشاركات  قلة  بسبب  االخيرة 
المخضرم الذي أفصح عن رغبته من قبل 
في الرحيل من صفوف القلعة الحمراء من 
يسمح  مما  اساسي  بشكل  المشاركة  أجل 
في  المصري  المنتخب  مع  بالمشاركة  له 

مونديال 2018 بروسيا.
بالفرنسي  وهبة  أشاد  آخر،  سياق  وفي 
من  العديد  تلقى  قد  أنه  قائاًل  ديسابر 
العروض في الفترة الماضية إال أنه تمسك 

بتعاقده مع اإلسماعيلي.
ويحتل االسماعيلي صدارة الدوري برصيد 
من  مراحل  ثماني  مرور  بعد  نقطة   17
عمر المسابقة مع وجود مباراة مؤجلة في 

جعبته.

البدري: التحكيم حيسم بطوالت إفريقيا
المدير  البدري   شن حسام 
الفني لألهلي هجوماً عنيفاً على 
التحكيم بعد خسارة فريقه اللقب 

اإلفريقي أمام الوداد المغربي.
وقال البدري في تصريحاته لقناة 
»أون سبورت« أن التحكيم بات 
البطوالت االفريقية  من يحسم 
للفريق  الفني  المستوى  وليس 
مضيفاً أنه قد حذر من تلك المسألة 
مراراً قبل المباراة النهائية أمام 

الوداد.
لألهلي  الفني  المدير  وتابع 
تصريحاته قائاًل أن الحكم باكاري 
جاساما قد حرم فريقه من ركلة 
جزاء مستحقة عالوًة على إحتساب 
هدف للوداد من تسلل واضح مما 
أثر بشكل كبير على وجهة اللقب.
البدري مسئولي االتحاد  وإتهم 

اإلفريقي بتجاهل بفتح ملف التحكيم واالهتمام بتطويره 
لتفادي تأثيره السلبي على منظومة الكرة اإلفريقية.

وإختتم البدري تصريحاته باإلشادة بالعبيه قائاًل أنهم 
لم يقصروا في شيء خالل مباراتي الوداد بعدما ظهر 

األهلي كالفريق األفضل بشكل واضح إال أن ظروف 
قهرية حرمتهم من اللقب اإلفريقي.

جدير بالذكر أن األهلي قد خسر بهدف نظيف في لقاء 
اإلياب أمام الوداد ليخسر بمجموع 1-2 في المباراتين.

كردي: وديات قوية للمنتخب قبل املونديال
  أكد كرم كردي عضو 
أنه  الكرة  اتحاد  إدارة  مجلس 
على  لإلتفاق  السعي  سيتم 
مباريات الودية قوية للمنتخب 
المصري قبل مشاركته في 

مونديال 2018 بروسيا.
وأوضح كردي في تصريحاته 
المنتخب سيتم  للصحفيين أن 
قبل  األمثل  بالشكل  إعداده 
إنطالق المونديال عن طريق 
اللعب مع مدارس مختلفة في 

تجارب ودية قوية.
الجبالية أن  وأضاف عضو 
المنتخب المصري سيتواجد في 
التصنيف الثالث في مجموعته 

بالمونديال مما يعني وقوعه في مجموعة قوية بطبيعة 
الحال مما يفرض علينا االستعداد بمنتهى الجدية.

وتابع كردي تصريحاته قائاًل أن االتحاد سيسعى لمنح 
الالعبين مكافأت التأهل قبل مباراة غانا المقبلة عالوًة 
على أداء مناسك العمرة بالسعودية رغم إضطراب 

الظروف السياسية هناك بالفترة األخيرة.
المنتخب المصري مباراته األخيرة في  ويخوض 
التصفيات أمام غانا يوم األحد المقبل وذلك بعد ضمان 
التأهل للمونديال عقب الفوز على الكونغو بنتيجة 2-1 

في الجولة الماضية.

حممد صالح يكتسح ميسي كأفضل العب أعسر بالعامل
 تصدر محمد صالح، 
نجم منتخب مصر ونادى 
ليفربول اإلنجليزي، االستفتاء 
الجماهيرى الذى طرحته 
صحيفة “ماركا” اإلسبانية، 
الختيار أفضل العب يجيد 
اللعب بالقدم اليسرى فى العالم.
وحصل محمد صالح على 
%62 من أصوات الجماهير 
المشاركة فى االستفتاء حتى 
اآلن، متفوقاً على ليونيل ميسى 
نجم منتخب األرجنتين ونادى 
برشلونة اإلسبانى الذى حصل 
على %25 من األصوات، 

وجاء ماركو أسينسيو العب لاير مدريد فى المركز الثالث بعدما حصل على %7 فقط من أصوات الجماهير 
المشاركة فى االستفتاء.

آلي: إنتصارنا على ريال مدريد ليس صدفة
توتنهام  وسط  العب  آلي  ديلي  أبدى    
أمام لاير  فريقه  الذي حققه  الفوز  رضاه عن 
مرحلة  ضمن   3-1 بنتيجة  األسباني  مدريد 

المجموعات بدوري األبطال األوروبي.
تي«  »بي  لقناة  تصريحاته  في  آلي  وقال 
الرياضية أنه لم يتفاجيء مطلقاً بذلك االنتصار 
النسختين  في  اللقب  حامل  أمام  كونه  رغم 
األخيرتين مشيراً إلى أن تفوق توتنهام في لقاء 
سيكون  االنتصار  بأن  الشعور  منحه  الذهاب 
العب  وأضاف  »ويمبلي«.  ملعب  في  ممكناً 
مساحات  منحنا  الريال  أن  السبيرز  الوسط 
كبيرة في لقاء الذهاب لم نتمكن من إستغاللها 
أن  إال  بالتعادل  لنكتفي  األمثل  النحو  على 
األمر إختلف على ملعبنا بنجاحنا في إستغالل 

الفرص على النحو األمثل.
الريال  أمام  الفت  بشكل  تألق  قد  آلي  وكان 
الدنماركي  زميله  سجل  فيما  هدفين  مسجاًل 
إيركسين الهدف الثالث ليمنحا توتنهام إنتصاراً 

تاريخياً أمام الريال.
هدفاً  عاماً   21 العمر  من  البالغ  آلي  ويعد 
فترة  خالل  مدريد  لاير  لنادي  إستراتيجياً 
أشارت  حسبما  المقبلة  الصيفية  االنتقاالت 

العديد من التقارير الصحفية.
بعدما  الـذ6  دور  إلى  تأهله  توتنهام  وضمن 
رفع رصيده إلى 10 نقاط متصدراً مجموعته 
بفارق ثالث نقاط عن الريال فيما إحتل بروسيا 
برصيد  الثالث  المركز  األلماني  دورتموند 

نقطتين.

- واحدة اتجوزت وفي ليلة الزواج وهما داخلين على 
البيت، الرجل شاف ثالث قبعات معلقة، ولما سألها 
قالت: هذه قبعة زوجي الذي مات غرقاً، وهذه قبعة 
الذي  قبعة زوجي  مات محترقاً، وهذه  الذي  زوجي 

مات مقتواًل.
فقال الزوج الجديد: خذي قبعتي هذه وقولي : 

هذه قبعة زوجي الذي نفذ بجلده.

تعال  لو سمحت  يقوله:  الفندق  بمدير  اتصل  - واحد 
لي الغرفة بسرعة ، حصل خناقة بيني وبين زوجتي 

وتريد أن ترمي نفسها من الشباك.
رد المدير: أنا أسف ال استطيع أن اتدخل، هذه مشكلة 

شخصية 
رد الزوج: ال دي مشكلتكم
الشباك مش راضي يفتح.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

C’est précisément à « Belbane » une banlieue 
d’Assouan que l’on construira le plus grand 

ensemble de stations d’énergie solaire au monde 
au coût de 653 millions de dollars américains.
C’est ce qu’on peut lire dans les 13 contrats 
signés, il y a près de deux semaines, par les deux 
ministres, Sahar Nasr et Mohamad Chaker du 
côté égyptien et de M. Dimitri Tsirados, sous-
directeur de l’organisme international de finan-
cement, des stations qui produiront une énergie 
solaire propre évaluée à 590 mégawatts et qui 
viendront s’ajouter à ceux que produira la pre-
mière station en Égypte d’énergie nucléaire à « 
El Dabha »  pas loin de Marsa Matrouh et qui 
devrait être construite très bientôt par des com-

pagnies russes.
Reste à savoir que les 
stations d’Assouan 
créeront 6000 emplois 
permanents directs 
sans compter les mil-
liers d’emplois indi-
rects.
En terminant, le choix 
de l’emplacement de construction des stations 
a « Belbane » a été fait par nulle autre que 
l’agence spaciale « La Nassa » comme étant un 
des meilleurs emplacements au monde pour le 
nombre d’heures d’ensoleillement par jour. 

Construction à Assouan du plus grand projet de stations d’énergie 
solaire au monde au coût de 653 millions de dollars américains

Le Parti québécois demande 
à la ministre Lucie Charle-
bois d’investir rapidement 

«sur le terrain» les 3,1 millions 
$ versés par Ottawa pour lutter 
contre l’usage et la dépendance 
aux drogues.
Cette somme provient du Pro-
gramme sur l’usage et les dépen-
dances aux substances (PUDS), 
qui est doté d’une enveloppe de 
26 millions $ pour l’ensemble du 
Canada,
«Nous craignons que les sommes 
fédérales ne soient pas utilisées 
par Québec pour soutenir des 
projets concrets qui viennent 
en aide, sur le terrain, aux per-
sonnes consommatrices de dro-
gues», a résumé le chef  du PQ, 
Jean-François Lisée, par com-
muniqué, lundi.
Le PQ soutient qu’ailleurs au 
Canada, l’appel d’offres pour 
investir ces sommes est déjà 
lancé depuis plusieurs mois, ce 
que la ministre déléguée à la 
Santé publique tarde à faire.
«Que fait la ministre Lucie 
Charlebois? Qu’attend-elle pour 

mettre les 3,1 
millions $ à 
la disposition 
des gens qui 
en ont besoin? 
Que l’année 
fiscale se ter-
mine?», a criti-
qué la députée 
péquiste Nicole 
Léger.
La formation 
politique était appuyée par plu-
sieurs organismes qui viennent 
en aide aux consommateurs de 
drogues, notamment le site d’in-
jection supervisée Dopamine, 
qui juge sa situation «précaire».
La ministre Charlebois se défend 
d’être en retard sur les autres 
provinces, et promet que les 
sommes seront investies d’ici la 
fin de l’automne.
«On est au même stade que les 
autres provinces canadiennes. On 
ne dort pas sur de l’argent. [...] 
On est en train de déployer ces 
sommes-là», a-t-elle indiqué, en 
entrevue à TVA Nouvelles, lundi.
«On va la distribuer en toute cohé-

rence et de manière rigoureuse», 
a-t-elle ajouté, en disant se baser 
sur des consultations effectuées 
avec des gens du milieu.
Contrairement à ce qu’a indi-
qué le Parti québécois, le gou-
vernement ne procédera pas par 
appel d’offres pour distribuer les 
sommes, a précisé Mme Charle-
bois.
Quant à la «précarité» de l’or-
ganisme Dopamine, elle dit ne 
pas comprendre leur demande 
d’aide financière.
«On a investi 12 millions $ dans 
les sites d’injection supervisée. 
Je ne comprends pas qu’ils me 
disent une chose comme ça», 
a-elle indiqué.

Le président du financement 
du Parti libéral du Canada 
(PLC), Stephen Bronfman, 

un proche du premier ministre 
Justin Trudeau, et l’ancien sénateur 
libéral Leo Kolber auraient mis sur 
pied différents stratagèmes pour 
cacher 60 millions $ US dans les 
paradis fiscaux.
Selon le Toronto Star et CBC/
Radio-Canada, qui se sont basés 
sur une fuite de 5000 pages de docu-
ments des Paradise Papers analysées 
par le Consortium international des 
journalistes d’investigation (CIJI), 
M. Bronfman se serait lié à M. 
Kolber pour placer des fonds aux 
îles Caïmans, à l’abri des impôts 
canadiens, américains et israéliens.
L’ancien sénateur Leo Kolber, 
nommé au Sénat par Pierre Elliot 
Trudeau pour services rendus au 
PLC, aurait créé, en 1991, une fidu-
cie aux îles Caïmans. La famille 
Bronfman, qui a fait fortune notam-
ment grâce à la distillerie Seagram, 
a contribué en versant des millions 
de dollars à cette fiducie, que ce soit 
par sa société d’investissement Cla-
ridge ou par des versements indivi-
duels.
Stephen Bronfman, qui a comme 
parrain Leo Kolber, a notamment 
fait un prêt de 5,3 millions $, selon 
le Toronto Star. En tout, les Bronf-
man auraient fait des prêts de plus 
de 25 millions $ américains à la 
fiducie Kolber qui ont ensuite été 
remboursés, sans intérêts. Mais 

les profits de l’argent 
placé dans cette fidu-
cie, dissoute en 2016, 
n’ont jamais été impo-
sés durant ses 25 ans 
d’existence, puisque le 
taux d’imposition est 
inexistant aux îles Caï-
mans pour ce type de 
structure financière.
Cette fiducie devait 
notamment servir à 
payer Jonathan Kolber, le fils de Leo 
Kolber, qui s’était installé en Israël 
pour gérer les investissements mas-
sifs des Bronfman dans ce pays.
Pour être légale, une fiducie dans 
un paradis fiscal doit être dirigée 
depuis le pays où elle a été implan-
tée. Or, les documents des Paradis 
Papers laissent croire que les déci-
sions étaient prises à Montréal, ce 
qui contreviendrait aux règles.
Pour éviter des problèmes avec le 
fisc canadien, la fiducie a, au fil 
des ans, mis sur pied des coquilles 
vides et d’autres fiducies au Nevada 
ou dans les îles Vierges britanni-
ques pour ne pas payer d’impôts. 
Ceci permettait aussi de contour-
ner d’autres règles liées aux fiducies 
étrangères pour qu’il n’y ait pas de 
lien avec le Canada.
En 2013, Stephen Bronfman a 
dirigé la campagne au leadership 
entamée par Justin Trudeau qui ten-
tait alors de devenir le chef  du PLC. 
Le philanthrope multimillionnaire, 
aujourd’hui impliqué dans le retour 

des Expos à Montréal, est ensuite 
devenu le grand argentier de la for-
mation politique.
Les familles Bronfman et Kolber 
n’ont pas souhaité commenter l’en-
quête du Toronto Star et de CBC/
Radio-Canada. Un avocat repré-
sentant les principaux intéressés 
a toutefois indiqué qu’ils ont tou-
jours agi en respectant les règles en 
vigueur.
Le premier ministre Trudeau a 
aussi refusé de répondre à des ques-
tions sur cette affaire, tandis que 
le PLC a simplement mentionné 
que le rôle de Stephen Bronfman 
consiste en « des efforts de collecte 
de fonds, pas en des décisions poli-
tiques », a rapporté le Toronto Star.
Les Paradise Papers désignent 
plus de 13 millions de documents 
obtenus par le quotidien allemand 
Süddeutsche Zeitung qui ont été 
partagés au CIJI. Ils proviennent 
d’un cabinet d’avocats spécialisés 
dans la création d’entreprises dans 
les paradis fiscaux.

Aide aux utilisateurs de drogues: 
Le PQ revendique des investissements par Québec

Un proche de Trudeau associé à des fonds de plus de 
60 millions $ US dans des paradis fiscaux

Un élu dénonce la «terrible campagne» de 
l’Équipe Coderre

Contestation de la loi 62 : les élus fédéraux 
marchent sur des oeufs

Les parlementaires 
fédéraux ont réservé 
un accueil prudent, 

mardi, à la contestation 
judiciaire de la loi québé-
coise sur la neutralité reli-
gieuse.
«On a un système dans 
notre pays. Les gens, s’ils 
veulent contester quelque 
chose qu’ils ne croient pas 
justifié, ils ont le droit de le 
faire», a affirmé le ministre 
des Transports, Marc Gar-
neau.
Les ministres libéraux 
marchaient sur des oeufs 
lorsqu’ils ont été appelés 
à commenter le recours 
intenté en Cour supérieure 
du Québec par la citoyenne 
Warda Naili, une contesta-
tion soutenue par l’Asso-
ciation canadienne des 
libertés civiles et le Conseil 
national des musulmans 
canadiens. Mme Naili 
conteste la constitutionna-
lité de la loi 62, qui exige 

que quiconque qui donne 
ou reçoit un service public 
le fasse à visage découvert.
«Le gouvernement fédéral 
ne s’en mêle pas. La pour-
suite vient du secteur civil 
et c’est ce que beaucoup de 
gens anticipaient», a quant 
à lui indiqué le ministre 
de la Famille, Jean-Yves 
Duclos.
Bien que le gouvernement 
ait choisi de ne pas inter-
venir dans le processus 
pour l’instant, le premier 
ministre Justin Trudeau a 
déclaré à plusieurs reprises 
dans les dernières semai-
nes qu’Ottawa étudierait 
la loi 62 et qu’il «pren-
drait ses responsabilités» 
pour s’assurer de défendre 
les droits garantis par la 
Charte canadienne.
Le chef  du Nouveau Parti 
démocratique, Jagmeet 
Singh, n’a pas souhaité 
préciser s’il se réjouissait de 
cette contestation, même 

s’il dit depuis le début être 
personnellement opposé 
à la loi québécoise. «C’est 
le droit des gens de contes-
ter les lois dans les cours 
de justice, c’est le rôle du 
gouvernement d’avoir des 
lois qui protègent les droits 
de la personne. Il y a déjà 
au Québec une Charte des 
droits qui est très forte, 
donc je suis confiant que 
les lois en place vont proté-
ger les droits individuels», 
a-t-il expliqué.
De son côté, l’opposition 
conservatrice a tout sim-
plement refusé de com-

menter le dossier en raison 
des procédures judiciaires 
en cours.
Le Bloc québécois, lui, 
demeure méfiant quant 
aux intentions du gouver-
nement Trudeau, criti-
quant le fait qu’Ottawa met 
une «épée de Damoclès» 
au-dessus des lois québé-
coises. «Les organismes de 
la société civile ont chacun 
le droit de faire valoir leurs 
idées, mais le fédéral doit 
respecter ce qui est décidé 
à Québec», a mentionné 
le député bloquiste Xavier 
Barsalou-Duval.

Un premier membre 
influent de l’Équipe 
Denis Coderre 

dénonce mercredi sur Face-
book les erreurs de son parti 
qui ont mené à une sévère 
défaite.
Même s’il a échappé à la 
débâcle en se faisant réé-
lire dans Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce, le 
conseiller municipal Lionel 
Perez ne mâche pas ses mots 
dans son analyse d’après-

élection.
Dans un long billet publié 
en anglais sur Facebook, le 
conseiller municipal parle 
d’une «terrible campagne» 
menée par l’Équipe Denis 
Coderre.
Pour lui, la vraie surprise 
n’est pas la victoire de Valé-
rie Plante, mais l’écart de 7% 
entre les deux candidats à la 
mairie, ainsi que la majorité 
de sièges obtenue par Projet 
Montréal au conseil munici-

pal.
«Notre plateforme n’était 
pas inspirante et pour une 
grande part limitée à réitérer 
ce que notre administration 
avait déjà fait ou annoncé», 
dénonce M. Perez.
Il estime également que 
cette campagne défensive 
n’était pas la bonne straté-
gie, en raison de la dyna-
mique particulière d’une 
opposition entre deux prin-
cipaux candidats.
M. Perez poursuit en cri-
tiquant l’organisation de 
l’équipe Coderre. «Beau-
coup au sein du caucus ne 
savaient pas clairement qui 
était le directeur de campa-
gne, affirme-t-il. Aussi, nous 
n’avions pas de directeur des 
communications ou d’atta-
ché de presse jusqu’à trois 
jours avant le lancement 
de la campagne et dans 
les deux cas il s’agissait de 
transfuges du cabinet du 

maire. Vous ne pouvez pas 
mener une campagne avec 
des gens qui sautent dans le 
bateau au dernier moment.»
M. Perez reconnait toue-
fois la bonne campagne de 
Projet Montréal qui a su, 
selon lui, organiser un réfé-
rendum sur la personnalité 
du maire Coderre.
Enfin, il pointe comme 
dernière raison de la 
défaite les insatisfactions 
dont se sont emparés les 
médias, comme les nom-
breux chantiers, les coû-
teux bancs de granite du 
mont Royal, l’interdiction 
des pitbulls ou la Formule 
E. «Après avoir durement 
critiqué pendant deux ans 
notre administration avec 
ces histoires, plusieurs de 
ces médias se sont mis à 
soutenir le maire en raison 
de son bilan. Trop peu, 
trop tard», écrit-il.

Le Rassemblement des chrétiens du Moyen-
Orient (RCMO) tenait dimanche dernier son 
souper-conférence annuel. La soirée s’est tenue 

sous le patronage de Mgr Paul-Antoine Nassif  qu’on 
voit ici sur la photo entouré à sa droite par le confé-
rencier invité M Rachad Antonius et le président du 
RCMO: Dr Raouf  Ayas, tandis qu’à sa gauche on voit 
M Alain Rayes député fédéral conservateur de Rich-
mond-Athabasca et M Raymond Ayas maître de céré-
monie pour cette soirée.
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يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

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

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

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

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

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

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

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

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

خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian



من واقعنا

رئيس الوزراء.. الرقي السياسي

العثور على 3.6 مليون دوالر يف 
صناديق خضار بالربازيل

عراقية تنافس على تاج مجال الكون ألول مرة منذ نصف قرن

   أكد المشاركون في جلسة “نحو عالم توحده اآلداب والفنون..رؤية لتحقيق 
السالم” إحدى جلسات محور “الحوار الحضاري والثقافي” في منتدى شباب 
العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ حاليا، أن “الفنون واآلداب والثقافة تشكل 
تاريخاً حضارياً للبشرية ال يمكن أن يٌقتل أو ينتهي على يد اإلرهاب والتطرف، 

وإن الفنون واآلداب تعد سالحا فعاال ضد التطرف واإلرهاب”.
وأكد المشاركون في الجلسة أن تاريخ البشرية ملئ بالعديد من أشكال مواجهة 
التطرف والعنف بالفنون، فلجأت العديد من الشعوب إلى الفنون لتوثيق قصص 
كفاحها، كما نجحت العديد من الرسومات والصور في جذب نظر العالم للعديد 
من القضايا اإلنسانية مثل مشكالت الالجئين، وكفاح الشعب الفلسطيني ضد 

االحتالل.
وأوصى المشاركون في الجلسة بدعم الفنون واآلداب التي تعبر عن قضايا السالم 
بدون تمييز، وعقد العديد من اللقاءات التي تجمع فناني العالم، ودعم المسابقات 
الدولية والوطنية التي تهدف إلى اكتشاف أجيال جديدة من الفنانين واألدباء.

السيناريست والشاعر مدحت العدل، قال خالل الجلسة، “إن الفنون هي أكثر 
الوسائل تواصاًل بين الشعوب، وهي التي توحد األعداء وتزيل الحواجز بين 
المجتمعات..إن الفنون والثقافات هي العدو األول للتشدد والظالمية، ودائما تسعى 
التنظيمات المتشددة لمحاربة الفنون والثقافة، ولعل ما قام به تنظيم )داعش( 
من تشويه لآلثار والتراث الحضاري في العراق وسوريا أكبر دليل على ذلك”.

وأضاف” إن المثقفين والفنانين المصريين كان لهم دور كبير في مواجهة التطرف 
خاصة خالل فترة حكم اإلخوان، مشيرا إلى أن صالح المجتمعات البد أن يكون 

ضمن منظومة متكاملة تشمل تطوير التعليم، وعلينا أيضا أن نواجه مشكلة عدم 
تقبل اآلخر بأن نغرس داخل أبناءنا قيم تقبل اآلخر واحترام االختالف، مؤكداً أن 
الحفاظ على التراث وتنوع الثقافات والحضارات لم يكن أبداً سببا في قيام الحروب 
يوما ما بين الدول، لكن كانت دائماً األطماع هي السبب الحقيقي لتلك الحروب”.

اآلداب  توحده  عالم  )نحو  بشتجي، خالل جلسة  الباكستاني علي  الفنان  وقال 
والفنون(” إن الفنون تعد كنزا يساعدنا على فهم بعضنا البعض، ويمكنها السفر 
ألي مكان وعبور الحدود لتوصيل رسائل السالم والحب بين البشر، ولديها القدرة 
على تحجيم مشاعر العداء..فاألغاني الباكستانية الجيدة تسمع في الهند والعكس 

صحيح، ال أحد يستطيع أن يمنع الفن والثقافة من عبور الحدود بين الدول”.
من جانبها، قالت المذيعة في التلفزيون الفلسطيني روان السعيد” إن العديد من 
الفنانين الفلسطينيين كانوا رسامين تشكيليين أو شعراء أو ممثلين شاركوا فيما 
يسمي بـ”المقاومة بالفن”، إذ وظف كل فنان موهبته في توصيل رسالة الشعب 

الفلسطيني للعالم، ولتوثيق كفاح الشعب الفلسطيني ضد االحتالل”.
وأضافت” إن الظروف التي يعاني منها الشعب الفلسطيني لم تمنعه عن اإلبداع 
الفني واألدبي، واهتمت الحكومة الفلسطينية باالستثمار في مجال الفنون وخاصة 

الفنون البصرية والتي لها دور كبير في توثيق حق الشعب الفلسطيني”.
بدورها، أكدت المحللة السياسية والصحفية البوليفية ليلي بنارندو، أهمية دور 
اإلعالم في تطوير المجتمعات، خاصة أن وسائل اإلعالم هي التي تقوم بترجمة 
الفنون إلى لغة مبسطة يفهمها الجميع، وضرورة العمل على دعم قيم تقبل قيم 

اآلخر، وغرس قيم الحوار وثقافة االختالف لدى الطالب منذ الطفولة.

أبو حجاج

 جمرد كلمة
  ذكر مسئولون أمريكيون أن المسلح الذي اطلق النار 
في كنيسة بوالية تكساس ويدعى ديفن باتريك كيلي كان 
قبل  مع حماته  في شجار  ودخل  نارية  أسلحة   3 يحمل 
ارتكابه الحادث.                                                             

رحمة  بناتكم  أزواج  تغضبوا  ال  الحموات  كل  إلى  نداء 
باإلنسانية . ! 

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

كيندة الجيوش

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

Email: 
  elressala@videotron.ca  

 www.el-ressala.com
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

  إلعالناتكم يف »الرسالة«

جلسة الفنون مبنتدى الشباب: الفن واألدب يف مواجهة التطرف واإلرهاب

Canadian  Realities  
 آخر عمود       ــ

شعر: فريــد زمكحـل

فتاة عراقية توجت   ألول مرة منذ نحو 45 عاماً، تشارك 
العراق، بعد تجريد سابقتها منه، في  بلقب ملكة جمال  حديثا 
إقامتها في 26 نوفمبر،  المزمع  الكون”  مسابقة “ملكة جمال 

2017، في مدينة الس فيغاس األميركية.
الفتاة وهي سارة عيدان تبلغ من العمر 27 عاما، نمت 
أبوين ينحدر  العراقية بغداد، من  العاصمة  وترعرعت في 
أصلهما من محافظة بابل موطن الحضارة والتاريخ اإلنساني 
الجاري “ملكة  الشهر  البالد، توجت مطلع  القديم، في وسط 

جمال العراق” في ظروف سريعة.
وتخرجت عيدان وهي مطربة وكاتبة لألغاني، بشهادة في فنون 
القوات األميركية والتي  األداء، وعملت في عام 2009، مع 

من خاللها حصلت على فرصة للسفر إلى الواليات المتحدة.
وهناك شاركت سارة في مسابقة للجمال ونالت “لقب 
ملكة جمال العراق في الواليات المتحدة األميركية” العام 

الماضي في والية ميشيغان.
السابقة  الملكة  الكون، من قبل  وتوجت عيدان ملكة جمال 
لعام )2015-2016( شيماء قاسم، األربعاء الماضي، في 
1 نوفمبر في حفل عقد في مقر منظمة ملكة جمال العراق 

في القادسية ببغداد.
وتم اختيارها بالتشاور مع منظمة ملكة جمال الكون، بعد 
العراق. ونقلت وكالة  الفائزة األصلية ملكة جمال  تجريد 
الروسية عن مدير عام منظمة ملكة جمال  “سبوتنيك” 
العراق، أحمد ليث، قوله “لدينا اتفاق على إرسال فتاة تمثل 

الدول  التي أعلن منظموها خالل مؤتمر صحافي عن  الكون  العراق في مسابقة ملكة جمال 
اللقب “فيان سليماني” كانت  الذي حصل، أن حاملة  المسابقة”. وتدارك، لكن  المشاركة في 

متقدمة للمسابقة بأوراق مزورة، ولذلك تم سحب اللقب منها، وقمنا بتجميد المسابقة.
وأضاف ليث، أن منظمي “ملكة جمال الكون” بعثوا لنا بريدا، طالبونا فيه بإرسال ممثلة عن 
العراق للمشاركة في المسابقة، ولكون حاملة اللقب غير مؤهلة وكذلك الوصيفات، والمشكلة 

ذاتها حصلت مع مصر وماليزيا.
وأكمل، أن منظمي “ملكة جمال الكون” اقترحوا علينا، أن نجري تقديما سريعا ونشر استمارة 

عن طريق اإلنترنت، الختيار “ملكة جمال العراق” تحمل اللقب.
وأفاد ليث، بأن نحو 100 فتاة تقدمن للمنافسة على اللقب، وبعد التصفيات اخترنا سارة عيدان، 

وتم الحدث بتتويج بسيط كي تذهب للمشاركة في مسابقة “ملكة جمال الكون”.

أنها كانت  المنظمة،  قال رئيس  القوات األميركية،  العراق”، مع  وعن طبيعة عمل “ملكة جمال 
تعمل بصفة قانونية، ولم تكن مشاركة في المسابقة التي أجريت قبل نحو 6 أشهر في بغداد.

التواصل االجتماعي فيسبوك، أن سارة  العراق، عبر موقع  لملكة جمال  الرسمي  الموقع  وذكر 
سوف تجعل التاريخ يذكرها كأول امرأة عراقية بعد أكثر من أربعة عقود تشارك في مسابقة ملكة 
جمال الكون هذا العام في مسرح أكسيس من بالنيت هوليوود في الس فيغاس بالواليات المتحدة 

األميركية. وكان العراق شارك أخر مرة في 
المرموقة “ملكة جمال  العالمية  المسابقة  هذه 
الكون” في عام 1972. ومثلت العراق حينها 
الشابة وجدان سليمان في المسابقة التي أجريت 

في بورتوريكو. 

العشـق ختليد
كــــيــــد أ شـــــــــٌئ  وبـــــيـــــِنـــــك  ـــــيـــــنـــــي  َب
ــد ي ــور ل ا ــي  ف يــســكــن  ــا  ــخــاي ل ا ــي  ف يــكــُمــن 
يـــد َتـــغـــر ــــوت  ــــص ل ا و ٌر  بــــــد ـــــوجـــــُه  ل ا و
يــــد لــــمــــز ا ــــو  ــــح ن ــــي  ــــون ــــن ج فـــــع  ـــــد ي
ــد ــي ــل ــج ل ا ــــُب  ي ــــذ ُت ِهـــْك  ِشـــفـــا رة  وحـــــــرا
ــد ــري ــف ل ا ــن  ــص ــغ ل ا فـــي  ل  لــجــمــا ا ــــرح  وم
ــد ــجــي ُت ـــْك  ه ـــا ـــف وِش ئـــْك  عـــطـــا حـــب  ُيـــصـــا
ــد ــي ــف ــُم ل ا لــفــعــل  بــا ْر  ــــوا ــــح ل ا ـــُق  ـــي ث ـــو ت
تــنــهــيــد ِر  ـــصـــد ل ا فـــي  ــق  ن ــا ــع ُي َهـــمـــُســـْك  و
يــد تــجــد ــــْر  ــــك ــــف ل ا و ة  ـــد ـــي ـــص ق ـــب  ـــت ـــك َي
ــد ــي ــمــه ت ـــر  غـــي مــــن  دي  فـــــــؤا ـــت  ـــل حـــت ا
لــيــد لــو ا قــهــا  ســيــا ــي  ف نــي  ــمــعــا ل ا ــحــيــي  لــُت
ــد ــي ب عــر ـــشـــْق  ـــِع ل ا و ْق  مـــشـــتـــا لـــقـــلـــُب  ا و
ــد ــي وح رْك  ــــا ـــْك وســــم ل ـــا ـــم َج ـــق  ن عـــا ـــأُ ف
ــيــد ــعــن ل ا ه  بــــمــــردود ء  لـــعـــطـــا ا ـــــاوة  وح
كـــيـــد أ شــــــــٌئ  وبـــــيـــــِنـــــْك  ــــي  ــــن ــــي ب و
يــــد تــــجــــد ـــــه  ـــــي ف تـــــغـــــيـــــيـــــٌر  ـــــه  ـــــي ف
يــــد لــــمــــز ا ــــو  ــــح ن ــــي  ــــون ــــن ج فـــــع  ـــــد ي
تــخــلــيــد ـــشـــْق  ـــع ل ا و يــــُخ  ر تــــأ ـــصـــُد  ـــق ل ا و

أقيم حفل في مونتريال اخيراً   
لتكريم الشاعر والكاتب والمغني 
كوهين  ليونارد  الكبير  الكندي 
الفنانين  وشارك فيها العديد من 

الكنديين والعالميين. 
الذي  التأبيني  ولكن مفاجأة الحفل 
حضره اآلالف كانت حضور رئيس 
الوزراء جاستن ترودو وزوجته 
صوفي في مونتريال. والقى ترودو 
وزوجته كلمة رفعا فيها من شأن 
المغني الراحل الذي كانت تربطهما 

به صداقة شخصية. 
الجميل في هذا الموقف هو ليس 
قيام ترودو بتكريم كوهين وحده 
الحفل وإنما أيضا تكريم  بحضوره 
ومشاركة الجمهور الكندي الذي 

حضر الحفل. 
الماهر هو قبل كل شيء  السياسي 
جزء وفرد من الشعب ويشعرهم 
بوجوده ومشاركته لهم ليس في 
كبريات األمور والملمات فقط وإنما 
اليومية. وهذا  في تفاصيل حياتهم 
امر يتقنه ترودو وهو ناتج عن صدق 

في التفكير والتعامل. 

الحكم  نتوقف هنا عند مفهوم  ولكن 
الديمقراطي  الذي يسلح  والنظام 
القيادات - كبيرها وصغيرها- 
بأدوات وادوار تمكنهم من ان يكونوا 
الشعب، ال وبل صوت  قريبين من 

وإحساس وفكر الشعب في آن 
وطبعا هو ليس نظام مثالي يعف عن 
انواع  األخطاء فهي تحصل في كل 
األنظمة ولكنها اسهلها اصالحا في 
النظم الديمقراطية. وكندا منها ونحن 
النظام  النوع من  محظوظين بهذا 

والحكم.
ونعود الى كوهين وكلماته التي 
جعلت منه كنديا كبيرا وإنسانا رفيع 
الدمار  .. ومنها: »ان أسلحة  الفكر 
الناس  الحقيقية هي قلوب  الشامل 

القاسية.«
وقال:«ال احد منا يملك قدرة وكلما 
كبرت بالسن ادركت اكثر بأنني 
لست أنا من يدير األمور في الحياة.«
وقال:«أنا ال أفكر بنفسي بأنني 
شاعر ومغني او اَي شيء اخر. ان 
أكبر من  واجب ان أكون رجال هو 

كل ذلك.«

الشرق والغرب يلتقيان يف افتتاح متحف اللوفر أبوظيب
  تفتتح العاصمة اإلماراتية أبوظبي نسختها 
لتقدم  القادم  السبت  اللوفر يوم  الخاصة من متحف 
الثقافية إذا تعرض مئات  نفسها مدينة للسياحة 
الزائرين من  التي تأمل أن تجذب  الفنية  األعمال 

شتى أنحاء العالم.
بالماء من  المحاط  أبوظبي،  اللوفر  ويضم متحف 
المقتنيات  ثالث جهات، 600 قطعة تتراوح بين 
المعاصرة إضافة  الفنية  العريقة واألعمال  األثرية 
إلى 300 قطعة من األعمال المستعارة من المتاحف 

الفرنسية موزعة على 23 قاعة عرض دائمة.
وتعود هذه األعمال إلى فنانين كبار من فترات زمنية 
مختلفة بينهم بول جوجان وفينسنت فان جوخ وبابلو 

بيكاسو وسي تومبلي.
وسيكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيف 
الشرف في حفل االفتتاح الذي سيحضره أيضا عدد 

من رؤساء الدول والحكومات.
المبارك رئيس مجلس إدارة هيئة  وقال محمد 
أبوظبي للسياحة والثقافة لرويترز إن متحف اللوفر 
للسالم  أكبر من مجرد متحف، فهو مركز  أبوظبي 

والتسامح وقبول اآلخر والتعلم.
بالمتحف منحوتة  الدائمة  المعروضات  ومن بين 

للفنان  البرونز  الفرنسي أوجست رودان وشجرة من  للفنان 
النور“ وثالثة  بينوني تحمل اسم ”أوراق  اإليطالي جوسيبي 
ألواح حجرية منقوشة تحمل نصوصا تاريخية من المنطقة للفنانة 

األمريكية جيني هولزر.
وهناك ثالث قطع ال تقدر بثمن عبارة عن تمثال ألبي الهول يرجع 
تاريخه إلى القرن السادس قبل الميالد و13 جزءا من إفريز عليه 

آيات من سورة الحشر وتمثال رخامي لإلسكندر األكبر.
ومن بين اللوحات التي يضمها المتحف لوحة لإليطالي ليوناردو 
دا فينشي أنجزها بين عامي 1495 و1499 وتحمل اسم )جميلة 
الحداد( أو )بورتريه امرأة مجهولة(. واللوحة مستعارة من 

متحف اللوفر األصلي في باريس.
اتفاق بين حكومتي اإلمارات  أبوظبي وفق  اللوفر  أقيم متحف 
وفرنسا في 2007، وكان محددا افتتاحه في 2012 إال أن هذا 
الموعد تأخر بسبب األزمة االقتصادية العالمية وانخفاض أسعار 

النفط آنذاك وهو ما دفع اإلمارات إلى ترشيد إنفاقها.
اللوفر أبوظبي شراكات مع متاحف ومؤسسات  وأقام متحف 
بارزة.  فنية  العربي سيستعير بموجبها 28 قطعة  بالعالم  ثقافية 
ومن بين هذه القطع تمثال برأسين من األردن يطلق عليه )عين 
غزال( ويرجع تاريخه إلى 800 عام مضت ونحو 400 عملة 
فضية من سلطنة عمان وأداة حجرية لتعود لعصر ما قبل التاريخ 

من السعودية.

وتأمل اإلمارات التي استثمرت أكثر من مليار دوالر في المتحف 
السياحة. وهناك متحفان  الثقافي في جذب  الوهج  في أن يسهم 
اللوفر أبوظبي هما  المقرر تشييدهما في محيط  آخران من 
جوجنهايم أبوظبي ومتحف زايد الوطني في المنطقة الثقافية في 

السعديات التي تستضيف بالفعل معارض وعروضا فنية.
وقال سيف سعيد غباش مدير دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 
إن الثقافة هي العنصر الذي ”سيميزنا عن اآلخرين“، مضيفا أن 

المتحف سيجذب نوعية مختلفة من السياح.
اللوفر أبوظبي 60 درهما  وتبلغ قيمة تذكرة دخول متحف 
إماراتيا )16.30 دوالر( ونفدت حاليا جميع تذاكر يوم االفتتاح 

وعددها 5000 تذكرة. 

البرازيلية عن ضبط     كشفت الشرطة 
مبلغ نقدي قياسي بقيمة توازي 3.6 ماليين 
دوالر مخبأ في صناديق للخضار محملة 

على شاحنة.
تفتيش  وقد ضبطت األموال خالل دورية 
روتينية بالقرب من كامبينا غرانده دو 
البيان الصادر  البالد، وفق  سول في جنوب 
عن الشرطة المرورية الفدرالية التي 
وصفت المضبوطات »بأكبر مبلغ نقدي« 
الطرقات  المكلفة مراقبة  الهيئة  تضبطه هذه 

البرازيلية.

وكانت األكياس تحوي 
ماليين لاير   8 قرابة 
و1,2 مليون دوالر وهي 
كانت مخبأة »في صناديق 
الثوم  فيها خضار، مثل 

والخس«.
وأوقف سائق الشاحنة 
البالغ من العمر 55 عاما 
الذي أكد أنه لم يكن على 
علم بالمال الموجود فيها.

وهو روى أنه غادر ساو باولو باتجاه الحدود 

المنطقة  مع األرجنتين وباراغواي. وهذه 
المعروفة ب »الحدود الثالثية« تشكل محطة 

عبور رئيسية للمخدرات والسلع المقلدة.


