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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

إستقالة احلريري 
بني القبول والعدول

  مازلت ال أفهم المدلول الحقيقي 
من وراء استقالة الرئيس سعد 
الحريري عن رئاسة الحكومة 
أراضي  داخل  من  اللبنانية 
السعودية،  العربية  المملكة 
ومدلول العدول عنها فيما بعد، 
دون وجود توضيح مقنع للرأي 
العام عن المدلولين، خاصة وأنها 
جاءت وتزامنت مع قيام السلطات 
السعودية بالقبض على عدد من 
األمراء، وعلى بعض من الوزراء 
السابقين بتهم فساد لم يقم الجانب 
أو  أبعاده  بتوضيح  السعودي 
يدفعني  ما  وهو  مالبساته، 
لالعتقاد بأنه كان للتخديم على 
المملكة  أمرين األول: احتجاز 
لكل هذه الشخصيات المعروفة 
وصرف االنتباه عن كل ما يتعلق 
زمنية  لفترة  ولو  األمر  بهذا 
محدودة حتى يتم االنتهاء منه 
بالشكل الذي يتوافق مع مصالح 
المملكة، من خالل خلق مثل هذا 
السيناريو واستغالله لتحقيق هذا 

الغرض.
الثاني : في تقديري كان  واألمر 
لممارسة المزيد من الضغط من 
الجانب السعودي على قيادات 
حزب هللا في لبنان بعد االتهام 
المباشر الذي وجهه السيد عادل 
المملكة  خارجية  وزير  جبير 
لقيادات الحزب وكشف فيه عن 
تورط الحزب في تقديم شحنة من 
الباليستية لجماعات  الصواريخ 
الحوثيين في اليمن، والتي تم 
استخدامها ضد بعض األهداف 
المدنية داخل األراضي السعودية 

عادل  السيد  دفع  الذي  للحد 
الجبير بوصف األمر  بأنه بمثابة 
إعالن للحرب من قبل حزب هللا 
اللبنانية على المملكة  والحكومة 
العربية السعودية، هذا بخالف 
عن التصريحات الصادرة من كبار 
المسئولين اللبنانيين وتكلمت عن 
اعتقال المملكة لرئيس الحكومة 
اللبنانية وعلى إرغامه وإجباره 
على تقديم استقالته عن رئاسة 
الحكومة اللبنانية، وهو الشئ 
الذي لم ينفه أو يؤكده الجانب 
مثلما  اللبناني،  أو  السعودي 
الشيخ سعد  يؤكده  أو  ينفه  لم 
الحريري أثناء زيارته األخيرة 
لكل من العاصمة الفرنسية باريس 
أو للعاصمة المصرية القاهرة أو 
حتى بعد عودته للبنان وتأكيده 
على استمراره كرئيس للحكومة 
بعد عدوله عن االستقالة التي 
تقدم بها من العاصمة السعودية 

الرياض.
دار  ما  أفهم كل  أقول مازلت ال 
ويدور اآلن حول هذا الموضوع 
األيام واألسابيع  الذي ستكشف 
ماهيته  عن  القادمة  القليلة 
قد تكون  التي  أهدافه  وحقيقة 
بعيدة  إقليمية  لحرب  بداية 
وحلفائها،  إيران  بين  المدى 
السعودية  العربية  المملكة  وبين 
المنطقة والعالم.  وحلفائها في 
تكون  بأن ال  وأتمنى  أمل  والذي 
والشعب  لبنان  حساب  على 
ناقة له  الذي ال  الشقيق  اللبناني 
وال جمل وال حول له وال قوة .. 

وهللا سميع مجيب.

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

5 سياسـة

  وصف ولي العهد السعودي، األمير 
األعلى  المرشد  سلمان،  بن  محمد 
بأنه  خامنئي،  علي  هللا  آية  اإليراني، 

»هتلر جديد في الشرق األوسط«.
وتصاعد التوتر بين إيران والسعودية، منذ 
أن أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا على 
مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وتعتقد السعودية أن إيران هي التي وفرته 
للحوثيين، غير أن إيران تنفي ذلك.

وقال بن سلمان في مقابلة مع صحيفة 
األعلى  »المرشد   : تايمز  نيويورك 
اإليراني هلتر جديد في الشرق األوسط«.

تنفع، وال  التهدئة ال  أن  وأضاف: »تعلمنا من أوروبا 
نريد أن يتمكن هتلر الجديد اإليراني من أن يكرر في 

الشرق األوسط ما حدث في أوروبا«.
وكان الرئيس اإليراني حسن روحاني قد حذر السعودية 

من »قوة« إيران.
ويتزامن تصاعد التوتر بين البلدين مع ما توصف بحملة 
على الفساد يقول بن سلمان إنه يقودها في بالده، وأدت 
أمراء  بينهم  من  200 شخص  اعتقال  إلى  اآلن  حتى 

ورجال أعمال كبار.
وقلل ولي العهد من شأن تقارير توحي بأنه يهدف من 
وراء »حملة مكافحة الفساد« إلى االستحواذ على السلطة 

في البالد، قائال إن »الكثير من المعتقلين في فندق ريتس 
كارلتون سبق أن بايعوه وليا للعهد«.

نافيا  تؤيده«،  الحاكمة  العائلة  أفراد  وأضاف: »أغلبية 
وجود معارضة داخلية.

وقال إن »95 في المئة من المعتقلين وافقوا على تسوية 
مع الحكومة يتنازلون بموجبها على ما كسبوه بطريقة 

غير قانونية«.
ويقدر المدعي العام السعودي األموال المكتسبة بطريقة 
غير قانونية خالل عقود من الزمن بنحو 100 مليار دوالر.
وقد جمدت السلطات أرصدة المتهمين وهددت بتحويل 
األصول المرتبطة بقضايا الفساد إلى ملكية الدولة، في 

إطار »حملة مكافحة الفساد«. 

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

مصادر أمنية: اجليش املصري ينفذ ضربات جوية 
قرب منطقة هجوم مسجد سيناء

إخالء حمطة »أكسفورد سريكس« ملرتو 
األنفاق بوسط لندن

حممد بن سلمان: علي خامنئي هتلر جديد يف الشرق األوسط

السيسي: سنرد على هذا العمل 
بقوة غامشة ملواجهة هؤالء 

املتطرفني القتلة

  خالص العزاء لجميع أسر الضحايا األبرياء 
والفكر  والتطرف  اإلرهاب  نتاج  الذين سقطوا 
المغلوط في سيناء لينضموا بذلك لقائمة شهداء 
الشعب المصري في حربه الضروس ضد هذا 
الفكر  الظالمي الذي أكله السوس ويتطلب خلعه 

بسرعة وبدون بنج!!
 

 فريد زمكحل

حكمة العدد
أفتقد ذلك النوم الذي كان يأتي وحده ليالً، 
ليتسرب داخلي برفق، ويطيب خاطري، 

ويغسل همومي، خدٌر شهُي، ليهرب مع أولى 
اللحظات التي يغزو فيها ضوء الصباح الغرفة، 
يأتي رقيقاً، ويغادر رقيقاً، وأقوم كمولوٍد جديد 

يستقبل الحياة ألول مرة.

دورين أسعد

قتلى باجلملة يف هجوم مروع استهدف مسجدا يف مشال سيناء
  هاجم مسلحون مسجدا في محافظة شمال 
سيناء المصرية، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات 

القتلى، بحسب مصادر رسمية.
وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام في البالد 
لثالثة أيام. وقالت مصادر رسمية إن حصيلة 

الضحايا تصل إلى 235 قتيال و 109 جريحا.
وبحسب مصادر قبلية وسكان في مدينة العريش، 
فإن المسجد يقع على بعد 20 كيلومترا غرب مدينة 

العريش بقرية الروضة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المسلحين 

استهدفوا المسجد بعبوة ناسفة وأسلحة آلية.
وأوضح سكان محليون وصحفيون مقيمون في 
العريش أن "المسجد الذي استهدف تقوم عليه 
جماعة صوفية تسمى بالطريقة الصوفية الجريرية، 
والتي يكفرها المتشددون، ومعظم مرتادوه من 
قبيلة السواركة التي تساند الجيش والشرطة بشكل 

واضح ضد المسلحين."
وقد هرعت العشرات من سيارات اإلسعاف إلى 

موقع الحادث.
لكن أحمد األنصارى، رئيس هيئة اإلسعاف، قال 
لوسائل إعالم محلية إنه تم استهداف سيارات 

اإلسعاف التي تنقل الضحايا.

وأعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء حالة 
الطوارئ إلى الحد األقصى في جميع المستشفيات 
الحكومية. وصدرت نداءات للمواطنين بالتوجه 

للمستشفيات للتبرع بالدم.
واستنكرت حركة حماس الفلسطينية "التفجير 

اإلجرامي" الذي استهدف المصلين في مسجد 
الروضة بمنطقة بئر العبد.

وقالت الحركة إن "استهداف المساجد والمصلين 
ودور العبادة تجاوز لكل التشريعات السماوية 

والقيم اإلنسانية". 

الطيب: اإلرهاب يريد أن حيبط عزمية املصريني لكنه 
سيندحر ولن يفلح بإذن اهلل ووحدة املصريني

  أدان األزهر الشريف وإمامه األكبر أحمد الطيب اليوم 
الجمعة، بأقسى العبارات الهجوم اإلرهابي البربري، الذي 
استهدف أحد مساجد مدينة بئر العبد في شمال سيناء، موقعا 

العديد من الشهداء والمصابين.
وشدد اإلمام األكبر على أن سفك الدماء المعصومة وانتهاك 
حرمة بيوت هللا وترويع المصلين واآلمنين يعد من اإلفساد 
في األرض، وهو ما يستوجب الضرب بكل شدة وحسم على 
أيدي هذه العصابات اإلرهابية ومصادر تمويلها وتسليحها.

ولفت اإلمام األكبر إلو أنه بعد استهداف الكنائس جاء الدور 

على المساجد، وكأن اإلرهاب يريد أن يوحد المصريين في 
الموت والخراب، لكنه سيندحر وستنتصر وحدة المصريين 
وقوتهم بالتكاتف والعزيمة. وأكد دعمه ودعم األزهر الشريف 
وجموع الشعب المصري لمؤسسات الدولة المصرية، وعلى 
رأسها القوات المسلحة وقوات الشرطة، في جهودها للقضاء 
على تلك العصابات اإلرهابية الخبيثة وتطهير تراب الوطن منها.
ويتضرع األزهر الشريف إلى هللا عز وجل أن يتقبل 
الشهداء وأن يصبر ذويهم وأسرهم وأن يمن على المصابين 

بالشفاء العاجل.

  أدانت الكنيسة المصرية األرثوذكسية الهجوم اإلرهابي 
الغاشم الذي استهدف مصلين آمنين والذى وقع ظهر 
اليوم الجمعة على مسجد 

الروضة ببئر العبد.
القبطية  الكنيسة  ونعت 
األرثوذكسية -في بيان- 
بكل الحزن واالسى شهداء 
الوطن األبرار، وأكدت أنها 
البابا تواضروس  برئاسة 
الثاني تصلي إلى هللا أن يهب 

العزاء ألسر الشهداء والشفاء للمصابين والمجروحين.
وتوجهتن الكنيسة بالدعاء إلى هللا أن يرحم مصر ويدفع 
عنها هذا اإلرهاب الوحشى الغاشم الذى لم تعرف له 
مثيال من قبل، والذى تلفظه مصر بسماحتها وحضارتها 
العريقة، وتتضامن مع كل أطياف الشعب المصرى 

وكافة مؤسساته في حربها العادلة ضد اإلرهاب.
وأكد بيان الكنيسة أن مصر ستظل حصنا منيعا تنكسر 

على أسواره كل مؤامرات األعداء.

له  السيسي في أول خطاب  الفتاح  الرئيس عبد    قال 
على الحادث اإلرهابي الخسيس الذى استهدف المصلين 
فى مسجد قرية الروضة بالعريش شمال سيناء: ما يحدث 
لإلرهاب«.،  لمواجهتنا  حقيقى  انعكاس  هو  سيناء  فى 
من  تبقى  ما  لتدمير  إرهابى  مخطط  هو  يحدث  ما  إن 

المنطقة، والمعركة ضد اإلرهاب هى األنبل واألشرف، 
مشددا: "سنرد بكل قوة على حادث العريش.. ونحارب 

اإلرهاب نيابة عن العالم"
اإلرهابية  العملية  أن  السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس  أكد 
»ونتصدى  متابعا:  صالبة  إال  تزيدنا  لن  سيناء  بشمال 

لمحاربة اإلرهاب ولن تزيدنا إال إصراًرا ووحدة«.
المدنية  والشرطة  المسلحة  القوات  »ستقوم  وأضاف: 
بالثأر لشهدائنا واستعادة األمن واالستقرار بمنتهى القوة 

المقبلة«. القليلة  الفترة  خالل 
لمواجهة  غاشمة  بقوة  العمل  هذا  على  »سنرد  وتابع: 

الغاشمين«. االرهايين  المتطرفين  الشرزمة  هؤالء 
ووجه السيسي رسالة للمصريين، “الزم تكونوا متأكدين 
معركة،  أشرف  بنخضها  اللي  المعركة  إن  وواثقين 
الخير  أهل  األخر،  في  مين  هيساعد  ربنا  وهنشوف 

وال أهل الشر؟”.

مبسجد الروضة بسيناء

  قالت مصادر أمنية وشهود إن الجيش المصري بدأ 
تنفيذ ضربات جوية قرب منطقة الهجوم على مسجد 
الروضة بشمال سيناء والذي قتل فيه أكثر من 230 

شخصا يوم الجمعة.
وأضافت المصادر أن الضربات تركزت في عدة مناطق 
جبلية حول المسجد يعتقد أن المتشددين يختبئون فيها. 

 أخليت محطة أكسفورد سيركس لمترو اإلنفاق بوسط 
العاصمة البريطانية.

وقد انتشر أفراد شرطة مسلحون وغير مسلجين في 
المكان. وقالت الشرطة إنها استجابت للبالغ كأن الحادث 

له عالقة بـ"اإلرهاب".
وهذه المحطة هي من أكثر محطات المترو ازدحاما 

في لندن.
وقالت شرطة النقل في تغريدة على تويتر إنها تدخلت 

للتعامل مع "حادث" في محطة أوكسفورد سيركيس، 
التي أغلقت. ونصحت الناس بتجنب المنطقة.

إنها  الحادث  وقالت مراسلة بي بي سي في مكان 
الركاب، وهروبهم في هلع وسمعت  تدافع  شاهدت 

صراخ بعض المارة.
وتحدثت إلى متسوقين في محالت بشارع أوكسفورد 
المجاور فقالوا إن بعض المشترين تركوا مشترياتهم 

وهربوا بسرعة خائفين على حياتهم. 



 Vendredi 24 novembre  2017 
الجمعة 24 نوفمبر 2017

Join Carols Beau rivage Matrouh

and enjoy our exclusive special and Gifts in the one and only El Dar Christmas Festival
Friday 1st December 2017 from 11:00 am to 11:00pm 

Games, Bazar, DJ, Kids, Costume competetion, Papa Noel 

Christmas Festival



إميرسون منانغاغوا يؤدي اليمني الدستورية رئيسا لزميبابوي

Vendredi 24 novembre  2017
الجمعة 24 نوفمبر 2017

بقلم: رفاه السعد

المعارك  نازحون هربوا من    
الدائرة في مدنهم... منهم من افترش 
االرض واخرون اوفر حظا حصلوا 
تفتقر البسط  على فسحة في خيام 

مقومات الحياة...
بعد ان تحررت المدن العراقية من 
تنظيم داعش قررت بعض من هذه 
االسر العودة الى مدنهم رغم الدمار 
وانعدام االمن والخدمات..قرار وان 
كان صعبا اال انهم رأوا في مدينتهم 
افضل حاال من ما هم عليه فالخيام 
ال تقيهم حر الصيف او برد الشتاء... 
لكن السؤال هنا هل يستطيع هؤالء 

النازحين العودة فعال !!! 
الفلوجة..فهم  لنتحدث عن نازحي 
يعانون اآلمرين مثلما تحدثت في 
المر االول هو دمار مدنهم  البداية 

وانعدام الخدمات   
الثاني هو خالفات عشائرية  والمر 
وعمليات انتقام تحول دون العودة .. 
الفلوجيون النازحيون ارسلوا بالغات 
الى المرصد  العراقي لحقوق اإلنسان 
ذكروا فيها ان هناك معوقات تقف حائال 
امام عودتهم ابرزها انتماء بعض من 
افراد هذه العشيرة الى داعش وتلك 
العشيرة قتل التنظيم عدد من افرادها 
فاصبحت القضية بالنسبة لهم ثأر لم 
بنتهى!! وأصدر فيها المرصد بيان 
بهذه الحاالت مشيرا ان استمرارها 
العائالت في  بقاء هذه  واستمرار 
للمتطرفين  المجال  الخيام قد يفسح 
بالحصول على تأييد بعضهم وإعادة 

ترتيب خططهم من هناك.
اما الموصل فساحلها االيسر افضل 
بكثير من ايمنها... بعد عودة البعض 
اليها ممن ال تزال بيوتهم موجودة.. 
عودة محفوفة بالمخاطر فهناك خاليا 
نائمة لداعش بحسب مااعلنه بعض 
المحافظة وبعضهم  المسؤولين في 
يختبأ في منازل بعيدا عن االنظار...

اما من هدم منزله فظل في المخيمات 
ينتظر عطف حكومة تغرق في الفساد 

والفاسدين.. 
اما أيمن الموصل فحدث وال حرج 
البدلمان  تحرر قبل اشهر واعلنه 
العراقي »مدينة منكوبة« وبحسب 
شهود ابلغوا المرصد أن ُجثث المدنيون 
وقتلى عناصر »داعش« أثناء المعارك 
مازالت في بعض األزقة والشوارع 
وإن نسبة كبيرة من تلك الُجثث تفسخت 

ولم تعد مالمحها واضحة، وبعضها لم 
يعد موجوداً إال بقايا العظام والمالبس.
تبليغات المواطنين فإن  وبحسب 
مناطق شهر سوق والشهوان والميدان 
والقليعات والنبي جرجيس، مازالت 
تنتشر فيها بعض الُجثث وُهناك ُجثث 
أخرى مازالت تحت األنقاض أو في 
سراديب منازل ُهدمت أثناء المعارك.
ليث حبابة مدير صحة نينوى اعلن 
انه في االسابيع االخيرة استقبل الطب 
العدلي »2650 جثة وال يعرف العدد 
التي مازالت تحت  للجثث  المتبقي 
لنازحي  األنقاض حتى االن..فكيف 
ايمن الموصل ان يعودوا لمدينة اعلنت 
رسميا »منكوبة« والجثث تنتشر في 

شوارعها!!
الدين.. الى نازحي صالح  وصلنا 
مجلس المحافظة يعلن أن المحافظة 
جاهزة لعودة النازحين وبعد ايام قليلة 
يظهر المحافظ ويتهم الحشد الشعبي 
بمنع عودتهم ويطالب رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب 
سليم الجبوري وهيئة الحشد واألمم 
المتحدة بتسهيل عودة النازحين لكن 
مجلس المحافظة لم يلق أي استجابة 
الدين مسقط رأس  تذكر...فصالح 
الرئيس الراحل صدام حسين وللحشد 
انتقامية تذكر هناك وسجلها  اعمال 
التاريخ وعرضتها وسائل االعالم 
المدينة  وليس ذلك فقط بل حظيت 
بزيارة قائد فيلق القدس االيراني قاسم 
التدمير  ليطلع على حملة  سليماني 
والتهجير وهذا ما اثار غضب الكثير 
من السياسيين خاصة الٌسنة منهم ...

االمم المتحدة لم تكن بعيدة عن مايحدث 
تمنع  واكدت ان هناك اسبابا كثيرة 
النازحين الى مدنهم بدءا من  عودة 
بالخدمات وانتهاءا  السكن مرورا 

باألمن واالمان...  
ختامها سرقة وفساد 

النازحون الذين انتشرت صور معاناتهم 
للغذاء والماء والدواء.. وحاجتهم 
تعرضوا للسرقة من وزارة الهجرة 
ومن اعضاء مجالس المحافظات سرقة 
علنية دون خوف أو خجل أو حتى 
رحمة بحال امرأة مسنة تحتاج للدواء 
أو طفل رضيع ينتظر رشفة حليب.. 
وثائق الفساد كشفها برلمانيون تشير 
الدوالرات كانت  الى هدر ماليين 

مخصصة للنازحين...  

البابا فرنسيس يندد مبقتل 
النساء واألطفال يف قداس 

من أجل إفريقيا

احلريري حيث اللبنانيني على تقديم مصلحة لبنان

نازحون بيت العودة 
 وال عودة

يف رسالة عيد الشكر.. ترامب يشيد مبكاسب عسكرية 
و »ختفيضات ضريبية كبرية«

  وجه الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
رسالة متفائلة في مناسبة عيد الشكر يوم 
الخميس إلى القوات األمريكية في الخارج، 
مشيدا بالتقدم الذي حققته في أفغانستان 
والمعركة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.

وأبلغ ترامب، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة 
من بالم بيتش بوالية فلوريدا، عسكريين 
يخدمون في أفغانستان والعراق ومناطق 
أخرى بأنهم ”أناس متميزون جدا جدا“.

ووصف الجنود األمريكيين في أفغانستان 
بأنهم ”مقاتلون شجعان بشكل مدهش“ 
حققوا ”نقلة نوعية“ في األشهر الثالثة 

إلى األربعة الماضية.
لننتصر“.  نقاتل  وقال ترامب ”نحن 
وأضاف أن مشاة البحرية ينزلون ”الهزيمة 
تلو الهزيمة“ بتنظيم الدولة اإلسالمية.

أنهم يمكنهم أن  الجنود  وأبلغ ترامب 
يتطلعوا إلى الداخل ليروا فوائد ”تخفيضات 
ضريبية كبيرة ومبهجة“ وإلى سوق 
لألسهم تسجل مستويات قياسية مرتفعة 

ونمو  وإلى وظائف 
اقتصادي.

نحقق  ”نحن  وقال 
الداخل..  في  نجاحا 
االقتصاد يعمل على 
نحو رائع... أنتم تقاتلون 
من أجل شيء حقيقي، 
تقاتلون من أجل  أنتم 

الخير“.
وفي حين ساعدت أجواء 
التفاؤل بشأن إصالح 
للضرائب  رئيسي 
في دفع سوق األسهم 
للصعود  األمريكية 
معظم العام الحالي، فإن 
الرئيس الجمهوري ال 
يزال يسعى إلى أول 
انتصار تشريعي مهم 

بعد عام تقريبا على توليه الرئاسة.
اقتصاديين  بين خبراء  وعبرت غالبية 

شملهم استطالع أجرته رويترز مؤخرا 
عن اعتقادهم بأن من غير المتوقع أن 
ينجح الجمهوريون في إقرار التخفيضات 

العام.  الكونجرس هذا  الضريبية في 
ويشكك خبراء اقتصاديون أيضا في أن 
التشريع سيعطي دفعة مهمة لالقتصاد.

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

البابا فرنسيس يوم الخميس    ندد 
بمقتل النساء واألطفال األبرياء ووصفه 
بأنه ”الوجه القبيح“ للحرب بينما كان 
يترأس قداسا خاصا من أجل السالم في 
السودان والكونجو  جمهوريتي جنوب 

الديمقراطية.
وكان البابا فرنسيس قرر الذهاب في وقت 
الحق هذا العام إلى جنوب السودان الذي 
تعصف به حرب أهلية ومجاعة وأزمة 
الجئين لكنه ألغى الخطة ألسباب أمنية.

وخالل القداس، الذي تخللته ترانيم إفريقية 
باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإليطالية 
والسواحيلية، دعا فرنسيس هللا أن ”يحطم 
جدران العداء التي تفرق اليوم اإلخوة 
السودان  واألخوات خاصة في جنوب 

وجمهورية الكونجو الديمقراطية“.
وفي الكونجو الديمقراطية لقي عشرات 
األشخاص حتفهم في احتجاجات على 
التنحي  الرئيس جوزيف كابيال  رفض 

في نهاية مدته الدستورية.
وأضاف البابا في عظته الوجيزة ”ليحمي 
الرب األطفال الذين يعانون من الصراعات 
لكنها تحرمهم  فيها  التي ال يشاركون 
من طفولتهم وفي بعض األوقات من 

الحياة نفسها“.
وتابع ”يا له من نفاق أن ينكر )البعض( 
القتل الجماعي للنساء واألطفال!.. الحرب 

تظهر أقبح وجه لها“.
القديس بطرس بصور  وعجت ساحة 

أطفال أفارقة. 

  قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري 
التي  السياسية  الخميس إن األزمة  يوم 
الشهر كانت مثل  لبنان هذا  شهدها 
اللبنانيين من  ”صحوة“ تدفع جميع 
مختلف االنتماءات لتقديم مصلحة بلدهم 

على أي قضايا إقليمية أخرى.
وكان الحريري يشير إلى األزمة التي 
أثارها قراره االستقالة في وقت سابق 
الحريري استقالته  الشهر. وأعلن  هذا 
التي تخوض  المفاجئة من السعودية 
تنافسا مع إيران على النفوذ في المنطقة.
لبنان هذا  إلى  وبعدما عاد الحريري 
األسبوع، قال يوم األربعاء إنه سيتريث 
في قرار االستقالة بناء على طلب الرئيس 

ميشال عون.
وقال الحريري في المؤتمر المصرفي 
العربي السنوي في بيروت ”المرحلة يلي 
مرقت كانت مثل صحوة لنا جميعا.. أنه 
ننظر لمصلحة لبنان قبل ما نتطلع على 

المشاكل حوالينا“.
وأضاف ”المشاكل حوالينا مهمة ولكن 

لبنان أهم“.

وأكد الحريري أيضا على ضرورة 
التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن 
بالقول  الصراعات اإلقليمية ”ليس 

ولكن بالفعل أيضا“.
وتشير تصريحاته إلى حزب هللا 
المدعوم من إيران والذي أثار دوره 
السعودية،  بالمنطقة قلق  العسكري 

حليفة الحريري منذ وقت طويل.
وقال ”أؤكد لكم… همنا األساسي هو 

االستقرار وهذا ما سنعمل عليه“.
وذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم أن 
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، 
رئيس الحزب السياسي الذي ينتمي 
إلى األمين  إليه عون، بعث رسالة 
الخميس  العربية يوم  للجامعة  العام 
لبنان  شدد فيها على أن ”سياسة 

نيران األزمات  إبعاده عن  قائمة على 
المحيطة به“.

واجتمعت الكتلة البرلمانية لجماعة حزب 
بيان بعد  هللا يوم الخميس وقالت في 
االجتماع إن عودة الحريري إلى لبنان 
”والتصريحات اإليجابية التي صدرت 

إلى  بإمكانية عودة األمور  عنه تبشر 
طبيعتها“.

وكان الحريري قد أعرب يوم األربعاء 
عن أمله أن يكون قرار التريث في مسألة 
االستقالة ”مدخال جديا لحوار مسؤول… 
يعالج المسائل الخالفية وانعكاساتها على 
لبنان مع األشقاء العرب.“  عالقات 

وعاد الحريري إلى لبنان بعد تدخل من 
جانب فرنسا.

وقال قيادي في تيار المستقبل الذي يتزعمه 
الحريري يوم الخميس إن قرار الحريري 
التريث بدال من تقديم استقالته رسميا من 
الوزراء كان ”خطوة حكيمة“  رئاسة 

ستسمح بمزيد من الحوار.

اخلام األمريكي عند أعلى 
مستوى يف عامني مع تعطل خط 

أنابيب وتراجع املخزونات
أعلى مستوى  الخام األمريكي  بلغ   
يوم  تعامالت ضعيفة  في عامين خالل 
إشارات على نقص  الخميس في ظل 
المعروض في األسواق مع إغالق خط 
أنابيب نفطي كبير قادم من كندا وانخفاض 

مخزونات الوقود.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 
للبرميل  إلى 58.56 دوالر  54 سنتا 
بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش 
مقتربا من أعلى مستوى في عامين، والذي 
المسه في وقت سابق من الجلسة عندما 

بلغ 58.58 دوالر للبرميل.
وجرت تسوية خام القياس العالمي مزيج 

برنت عند 63.55 دوالر للبرميل بارتفاع 
قدره 23 سنتا عن مستوى اإلغالق السابق.

وكانت أحجام التداول ضعيفة نظرا لعطلة 

عيد الشكر في الواليات المتحدة.
وساعد إغالق خط أنابيب كيستون البالغة 
طاقته 590 ألف برميل يوميا بعد حدوث 
تسرب األسبوع الماضي في ارتفاع أسعار 
النفط بسبب توقعات بأن يؤدي ذلك إلى 
الخام في مركز  انخفاض مخزونات 
التخزين في كاشينج بوالية أوكالهوما.

انخفاض  تلقت األسعار دعما من  كما 
مخزونات الوقود التجارية في الواليات 

المتحدة.
وانخفضت مخزونات النفط األمريكية 1.9 
مليون برميل في األسبوع المنتهي في 17 
نوفمبر تشرين الثاني إلى 457.14 مليون 

في  المخزونات 15  برميل. وتراجعت 
المئة من مستوياتها القياسية المسجلة في 
مارس آذار إلى ما دون مستويات 2016. 

رئيس األركان الروسي يرجح خفض القوات بسوريا
  رجح رئيس أركان القوات المسلحة 
تقليص  فاليري جيراسيموف  الروسية 
حجم القوة العسكرية الروسية في سوريا 
»بشكل كبير«، متوقعا أن يبدأ ذلك قبل 

نهاية العام.
وكان الدعم العسكري الروسي للرئيس 
عبر  خاصة  األسد،  بشار  السوري 
الضربات الجوية، حاسما لهزيمة جماعات 
المعارضة المسلحة وتنظيم داعش في 

سوريا.
للصحفيين على  وقال جيراسيموف 
الرئيس فالديمير  بين  اجتماع  هامش 
الجيش في منتجع  قادة  بوتين وكبار 
يتبق  البحر األسود: »لم  سوتشي على 
األهداف  اكتمال  قبل  العمل  الكثير من 
العسكرية. بالطبع سيتخذ القائد األعلى 

القرار وسيتم خفض القوة«.
القوات  المرجح خفض  أن من  وذكر 
بشكل كبير لكن ستبقى لروسيا قاعدتان 
عسكريتان ومركز لمراقبة وقف إطالق 
الضرورية  المباني  النار و«عدد من 
لدعم الوضع الذي تطور« في سوريا.

واستضاف بوتن األسد في سوتشي االثنين 
االنتقال من مرحلة  الماضي، وناقشا 
العمليات العسكرية لمرحلة البحث عن 

حل سياسي للصراع السوري.
تركيا  بدعم  األربعاء،  بوتن،  وحظى 
وإيران الستضافة مؤتمر سالم سوري، 
مما أعطاه دورا محوريا في المساعي 
الدبلوماسية إلنهاء الحرب األهلية السورية 

الدائرة منذ أكثر من ست سنوات.

 أدى إيمرسون منانغاغوا اليمين الدستورية 
رئيسا جديدا لزيمبابوي في حفل تنصيب 
بملعب لكرة القدم مليء بالحاضرين في 

العاصمة هراري.
واحتشدت جموع بلغ عددها نحو 60 ألف 
شخص في هراري لحضور حفل تنصيبه 

خلفا للرئيس السابق روبرت موغابي.
ويأتي رحيل روبرت موغابي بعد 37 

عاما من الحكم االستبدادي.
وأشعل طرد نائب رئيس زيمبابوي السابق، 
منانغاغوا، شرارة األحداث التي أدت إلى 
استقالة موغابي إذ تدخل الحزب الحاكم، 
الرئيس  زانو بي إف، والجيش وأرغما 

على تقديم استقالته.
وكان منانغاغوا عاد إلى البالد األربعاء من 
جنوب إفريقيا التي فر إليها قبل أسبوعين.
الذي كان  المعارضة منانغاغوا  وحثت 
جزءا من النخبة الحاكمة على وضع حد 

لــ »ثقافة الفساد«.
الجماهيرر  التنصيب  ودعا منظمو حفل 

إلى الحضور لشهادة »يوم تاريخي«.
الوطني بعد وصول  النشيد  وُعِزف 
منانغاغوا وزوجته ماي، واألسقف 
موتوندي الذي سيقود الحاضرين في 

أداء الصلوات.
وكانت التوقعات عدم  حضور موغابي 

مراسم أداء القسم وحفل التنصيب.
والتفسير الرسمي لغياب موغابي البالغ 
من العمر 93 هو أنه يحتاج إلى الراحة.

قبل الجيش.
وذكرت تقارير عديدة الخميس أن 
موغابي ُمنِح الحصانة من أي مالحقة 

قضائية.
وقالت وسائل إعالم محلية أن منانغاغوا 
منح أسرة موغابي »الحد األقصى من 

األمن والرفاهية«.
ونقل عن صحيفة هيرالد أن الرئيس 
الطيبة  السابق عبر عن »تمنيايته 

ودعمه للرئيس القادم«.وجاء إعالن استقالة 
الرئيس، البالغ من العمر 93 عاما، عن 

منصبه في شكل خطاب مكتوب قُرئ في 
البرلمان األربعاء، وأوقف بطريقة مفاجئة 

إجراءات عزله.

وقال موغابي في رسالته إن قراره كان 
انتقال سلس  لتحقيق  اتخذه  طوعيا، وأنه 

للسلطة.

املعارضة السورية تتفق على تشكيل وفد موحد يف حمادثات جنيف
 اتفقت أطراف بالمعارضة السورية 
على إرسال وفد موّحد يضم 50 عضوا 
التي  السالم  للمشاركة في محادثات 
ترعاها األمم المتحدة في جنيف األسبوع 

المقبل.
وفي وقت سابق، أكدت جماعات 
بالعاصمة  أثناء اجتماع  المعارضة، 
السعودية الرياض، على مطلبها برحيل 
السوري، بشار األسد، عن  الرئيس 
السلطة قبل المضي قدما في أي مرحلة 

انتقال سياسي.
وحتى اآلن، ترفض الحكومة السورية 

أي مناقشة بشأن مصير األسد.
وشارك في االجتماع أكثر من 140 
عضوا من المعارضة السورية، بينهم 
ممثلون عن "الجيش السوري الحر".
المعارضة  وجاء اجتماع جماعات 

بالتزامن مع  الرياض  السورية في 
محاولة روسيا، حليفة األسد، لطرح 
مبادرة دبلوماسية موازية إلنهاء الحرب 

في سوريا.
وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
قد أعلن عن نيته عقد مؤتمر "حوار 
وطني" في روسيا لوضع حد للحرب 

في سوريا المستمرة منذ أعوام.
وحتى اآلن لم يتم تحديد موعد مؤتمر 
المقرر عقده في  الوطني"  "الحوار 

سوتشي في جنوب غرب روسيا.
وجاء إعالن بوتين بعد محادثات 
مع  الروسي  الرئيس  أجراها 
نظيريه اإليراني، حسن روحاني، 

والتركي، رجب طيب أروغان.
العسكرية  الحملة  وساعدت 
الروسية المستمرة في في سوريا 

على  األسد  حكومة  عامين  منذ 
النزاع  في  واضح  تقدم  إحراز 

المتواصل منذ عام 2011.
وطالما وصف بوتين واألسد معارضين 

سوريين بأنهم "إرهابيون".
وفي مارس/ آذار 2016، أعلن بوتين 

أن الحملة العسكرية الروسية في سوريا 
حققت أهدافها بصفة عامة، لكن قواته 

ظلت هناك.
بقتل مئات  اتهامات  وتواجه روسيا 
المدنيين السوريين في ضربات جوية، 

وهو ما دأبت موسكو على نفيه.

جنبالط ينتقد السعودية 
بشأن احلريري

 استهجن السياسي اللبناني الدرزي وليد 
جنبالط يوم الجمعة طريقة تعامل ”بعض 
األوساط السعودية“ مع رئيس وزراء لبنان 
سعد الحريري، في أول انتقاد علني من 
يتعلق  فيما  للرياض  يبدو  جانبه على ما 
باالستقالة التي أعلنها الحريري من هناك 

هذا الشهر.
كما رفض جنبالط أي ”إمالءات“ إيرانية، 
وذلك ردا فيما يبدو على تصريحات أدلى 
بها قائد الحرس الثوري اإليراني محمد 
علي جعفري هذا األسبوع وقال فيها إن 
نزع سالح حزب هللا المدعوم من إيران 

أمر غير وارد.
السعودية  لبنانيون إن  ويقول مسؤولون 
وضعت الحريري قيد اإلقامة الجبرية في 
الرياض وأجبرته على إعالن استقالته في 
الثاني. ونفت  الرابع من نوفمبر تشرين 
السعودية احتجاز الحريري دون إرادته 

أو إجباره على االستقالة.
وأعلن الحريري، وهو حليف للسعودية منذ 

أمد طويل، تعليق استقالته يوم األربعاء بعد 
يوم من عودته إلى بيروت عقب تدخل فرنسا.
وكانت استقالة الحريري قد أعادت لبنان 
إلى واجهة الصراع اإلقليمي بين السعودية 

وإيران الداعمة لجماعة حزب هللا.
وكتب جنبالط على تويتر ”كما استهجن 
اللبنانيون الطريقة الغير مألوفة في التعاطي 
الشيخ سعد من قبل بعض األوساط  مع 
السعودية، نرفض هذا اإلمالء اإليراني 
على لسان محمد علي الجعفري قائد 

الحرس الثوري“.
الخبرة  اللبنانيين يملكون  وأضاف ”إن 
الكافية لمعالجة أمورهم عبر  والدراية 
الحوار، وال نريد إمالءات من عبر الحدود 

لغير صالحهم“.
وفي إعالن تعليق استقالته، شدد الحريري 
بالنفس عن  النأي  على أهمية سياسة 
الصراعات اإلقليمية في إشارة إلى حزب 
العسكري اإلقليمي  الذي يعد دوره  هللا 

مصدر قلق عميق في السعودية. 



   قالت بثينة شعبان المستشارة السياسية واإلعالمية للرئيس 
السوري بشار األسد يوم الخميس إن محادثات السالم المزمع 
عقدها بين األطراف السورية لن تنجح إال إذا أنهت جماعات 

المعارضة حربها ضد الحكومة.
وأضافت بثينة في تصريحات لوكالة أنباء روسية نقلتها وسائل 
إدراك  المؤتمر يعتمد على  إعالم رسمية سورية ”إن نجاح 
جماعات المعارضة المختلفة أن الوقت قد حان لوقف العنف 
وإلقاء أسلحتها واالنخراط في حوار وطني يؤدي إلى تسوية 

شاملة لجميع المسائل المتصلة باألزمة الراهنة“.
وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين التقى األسد وأيضا زعيمي 
إيران وتركيا في منتجع سوتشي المطل على البحر األسود هذا 
األسبوع في إطار جهود دبلوماسية للتحضير لمؤتمر بين الحكومة 

السورية والمعارضة.
المعارضة  الغربية والعربية مطلب  الدول  ولسنوات دعمت 
بضرورة رحيل األسد عن السلطة، ولكن منذ دخول روسيا إلى 
الحرب عام 2015 استعادت حكومته المدن الرئيسية وتبدو اآلن 

غير قابلة للهزيمة عسكريا.
وال تزال أجزاء كبيرة من شمال غرب وجنوب غرب سوريا 
في أيدي المعارضة وكذلك جيب بالقرب من دمشق، وتسيطر 
الجماعات التي يقودها األكراد على جزء كبير من شمال شرق 

البالد.

وقالت المعارضة السورية الرئيسية في 
اجتماع في العاصمة السعودية الرياض 
يوم األربعاء إنها ستتمسك بطلب رحيل 
األسد وترفض أي دور لألسد في بداية 
فترة انتقالية ترعاها األمم المتحدة وتؤدي 

إلى تحول سياسي.
 ولكن بعد أن استعاد الجيش السوري 
وحلفاؤه بلدة البوكمال، آخر مدينة سورية 
المتشدد  الدولة اإلسالمية  تنظيم  كان 
الحملة  إن  بوتين  قال  يسيطر عليها، 
العسكرية في سوريا آخذة في التراجع.
ولم تذكر روسيا موعد انعقاد المؤتمر 
السوري الذي سيعقد أيضا في سوتشي 
أو األطراف التي ُستدعى للمشاركة فيه.
وقال بوتين إن المؤتمر سيشمل وضع 
إطار للهيكل المستقبلي للدولة السورية 

وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف األمم المتحدة.
وعقب اجتماعهم يوم األربعاء دعا بوتين والرئيس التركي طيب 
إردوغان والرئيس اإليراني حسن روحاني الحكومة السورية 

والمعارضة المعتدلة إلى ”المشاركة البناءة“.
وقالت بثينة شعبان إن الحكومة مستعدة إلجراء حوار مع كل 

من يؤمن بالحل السياسي مضيفة أن رغبة المعارضة أو حتى 
قدرتها على االنخراط في عملية سياسية حقيقية لم تتضح بعد.

وأسفرت الحرب األهلية التي تدور منذ ست سنوات في سوريا 
عن مقتل مئات اآلالف، ودفعت الماليين إلى الفرار في أسوأ 
أزمة لالجئين منذ الحرب العالمية الثانية، وأصبحت قوى إقليمية 

وعالمية أطرافا فيها.

                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

مسرحيات السياسة ! 
ا  ه ي ف عيش  ن سة  ا سي ل ا ى  حت   
لن  وكثيرين  نفهمها  ال  مسرحيات 
تلك  كواليس  أن  يفهموها وخصوصاً 
المسرحية اكتنفت بالغموض وآخر تلك 
الحريري  سعد  مسرحية  المسرحيات 
الشائعات  من  كثيراً  والتي صاحبتها 
المستوى  إلى  يرتقى  ال  تكذيبها  كان 
أفهم  لم  المقال  هذا  كتابة  القوي وحتى 
الحريري  لماذا سافر  البعض  يفهم  ولم 
إلى السعودية وتقدم باستقالته من هناك 
بحجة أن حزب هللا يخطط الغتياله كما 
قبل  من  الحريري  رفيق  والده  اغتالوا 
لبنان  في  اإليرانية  التدخالت  وبحجة 
وفجأة انطلقت األخبار المدوية من لبنان 
تحتجز رئيس  السعودية  أن  تدَّعي  التي 
أيام  وبعد عدة  الحريري  وزرائها سعد 
بنفي  السعودية  قامت  االدعاء  هذا  من 
الفرنسي  الرئيس  أعلن  ثم  االدعاء  هذا 
الحريري  سعد  أن  ماكرون  إيمانويل 
هو  بدعوته  وقام  فرنسي  مواطن 
من  أيام  عدة  وبعد  فرنسا  إلى  وأسرته 
هو  الحريري  سعد  سافر  الدعوة  تلك 
ماكرون  وأستقبله  فرنسا  إلى  وأسرته 
في قصر اإلليزيه استقبال حافل ثم سافر 
الرئيس  ليقابل  مصر  إلى  الحريري 
مصر  دعم  على  ويشكره  السيسي 
سيعود  الحريري  أن  أعلن  ثم  للبنان 
إلى لبنان وعاد فعاًل إلى لبنان واستقبل 
استقبال حافل وكأنه كان منفياً وعاد إلى 
أنتظره  في خطاب  وقال  الوطن  أرض 
عن  الدفاع  في  سيستمر  أنه  الكثيرين 
أنه  مؤكداً  وعروبته  واستقراره  لبنان 
ثم  أواًل  لبنان  في شعار  مبدأه  يغير  لن 
أعلن الحريري عن تعليق استقالته قائاًل 
باقين سوا  معكم  ومكمل  معكم  باق  أنا 
الرئيس  دولة  يا  .. طيب  ومكملين سوا 
لبنان  في  موجوداً  مازال  ما حزب هللا 
ولم ولن يترك لبنان وإيران لم تعلن بعد 
الجديد  فما  لبنان  اتجاه  سياستها  تغيير 
إذن يا دولة الرئيس ؟! ولماذا ال تكون 
ولماذا  الحقيقة  إظهار  في  هناك شفافية 
تنتشر  أن  للشائعات  الفرصة  تتركون 
في كل أرجاء العالم ووصل مداها إلى 
يحق  وأال  االجتماعي  التواصل  وسائل 
للشعب اللبناني والعالم الذي كان حديثه 
األول وشغله الشاغل هو سعد الحريري 
وكانوا يتسائلون هل الحريري محتجزاً 
في السعودية آم ال ؟ وكان وجودك في 
فوازير  من  فزوره  السعودية  المملكة 
هل  أنه  شعرنا  الذي  رمضان  شهر 
الرأي   .. بعدة شهور  ميعاده  قبل  علينا 
الرئيس  دولة  يا  الحقيقة  يريد  العام 
وليس  منك  نعرفها  أن  نريد  والحقيقة 
                                       !. الفيس بوك والجرائد والمجالت  من 
العالم  يعيشها  التي  الثانية  والمسرحية 
جونغ  وكيم  ترامب  دونالد  مسرحية 
لمنع  القوة  باستخدام  يهدد  فاألول  أون 
النووية  يانغ من تطوير أسلحتها  بيونج 
تطلقها  التي  البالستكية  وصواريخها 
لكل  وتهديداً  للقوة  استعراضا  أحياناً 
كوريا  في ضرب  نفسه  له  تسول  من 
بتدمير  يهدد  الذي  والثاني  الشمالية 
التهديدين  بين  والعالم  األمريكية  المدن 
انطالق شرارة  أنفاسه خوفاً من  يحبس 
لماذا  أدري  الثالثة وال  العالمية  الحرب 
يقف العالم متفرجاً وال يكون شريكا في 
للحوار  يانغ  بيونغ  ويدعو  القضية  تلك 
ال  المتفرج  موقف  تقف  الصين  ولماذا 
أدري رغم أن األمر هام جداً على األقل 

لمنطقتها .؟!  

youssef.zemokhol@yahoo.com
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بقلم: فرج ميخائيل

النظام الفوضوى

شعبان: على املعارضة إلقاء سالحها واالخنراط يف حوار وطين

   أضافت الدول األربع المقاطعة 
لقطر منظمتين و11 شخصا لقائمة 
اإلرهاب التي تدعي أن قطر تدعهما، 
وذلك حسبما قال تلفزيون العربية.

وقالت السعودية والبحرين واإلمارات 
ومصر في بيان إن قرارها جاء 
بمحاربة  “التزامها  ضوء  في 
اإلرهاب، وتجفيف منابع تمويله 
وتحدي األيديولوجيا المتطرفة”.

وقطعت الدول األربع عالقاتها مع 
قطر في يونيو/حزيران الماضي، 
متهمة إياها بدعم جماعات ومنظمات 

إرهابية في المنطقة.
وتخضع قطر لمقاطعة دبلوماسية 
وحصار وعقوبات اقتصادية غير 

مسبوقة في منطقة الخليج.
وتنفي قطر االتهامات الموجهة إليها 
بدعم وتمويل اإلرهاب وزعزعة 

السلم واالستقرار اإلقليمي.
وأضافت الدول األربع إلى القائمة 
المجلس اإلسالمي العالمي واالتحاد 

العالمي لعلماء المسلمين.
وقال البيان “المنظمتان اللتان أضيفتا 
للقائمة جماعتان إرهابيتان تعمالن 
اإلرهاب عن طريق  دعم  على 

واستخدامه  اإلسالمي  الخطاب 
كغطاء لتيسير العديد من األنشطة 

اإلرهابية”.
وأضاف التحالف الرباعي أيضا 
11 فردا لقائمته، من بينهم محمد 
اإلخوان  زعيم  إبراهيم،  عزت 

المسلمين في قطر.
وكانت جماعة اإلخوان المسلمين من 
بين الجهات التي قادت االحتجاجات 
العربي  الربيع  والمظاهرات في 
التي أدت إلى اإلطاحة بالعديد من 

القادة العرب.
الجماعة  أن  الخليج  دول  وترى 

تمثل تهديدا أمنيا لها.
علماء  اتحاد  أعضاء  بين  ومن 
السعودي  الدين  المسلمين رجل 
اعتقلته  الذي  العودة،  سلمان 
السعودية في سبتمبر/ السلطات 

أيلول الماضي، وراشد الغنوشي، 
زعيم حركة النهضة التونسية ورجل 

الدين المغربي أحمد الريسوني.

ورد خطأ في نسخة سابقة من هذا 
الموضوع اسم راشد الغنوشي على 
أنه ضمن قائمة “إرهاب” جديدة 

أعلنتها الدول المقاطعة لقطر.

     قالت الحكومة الليبية المدعومة من األمم 
المتحدة يوم الخميس إنها تحقق في تقارير 
أفارقة كعبيد وتعهدت  بيع مهاجرين  عن 

بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم.
وأثارت لقطات مصورة بثتها شبكة )سي.
فيها  التلفزيونية األمريكية يظهر  إن.إن( 
مهاجرون أفارقة يباعون مثل العبيد في ليبيا 
غضبا دوليا واحتجاجات في أوروبا وأفريقيا.

وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني 
الليبي العارف الخوجة في مؤتمر صحفي 
بمدينة طرابلس ”صدرت التعليمات المباشرة 
لتشكيل لجان التحقيق للوصول إلى الحقيقة 
واقتياد المسؤولين عن هذه األعمال إلى ساحة 
القضاء لنيل جزائهم“. وتابع الخوجة قائال 
”نحن في صدد انتظار النتائج... التي أعتقد 
قريبا سوف تكون قد وصلت إلى نهايتها“.

وأظهرت اللقطات التي بثتها الشبكة ما قالت 
إنه مزاد لبيع رجال لمشترين ليبيين كعمالة 
زراعية مقابل 400 دوالر للشخص في تأكيد 
على ما يبدو لتقارير سابقة عن وجود أسواق 

لالتجار في المهاجرين في ليبيا.
ورد كثير من الليبيين بغضب على هذه الضجة 
المثارة وأشار بعضهم بأصابع االتهام إلى 
مساع أوروبية لوقف عبور المهاجرين للبحر 
المتوسط نحو إيطاليا والتي قال عنها نشطاء 
المهاجرين  إلى تدهور أوضاع  أدت  إنها 

داخل ليبيا.
وقالت رئاسة الحكومة الليبية في بيان ”ندعو 
المحلية والدولية  الجهات  في هذا اإلطار 
للتعاون مع مكتب االدعاء العام لتقديم أية 

معلومات تساهم في كشف الحقيقة“.
ليبيا ضحايا  البيان ”إننا في  وأضافت في 
الهجرة غير الشرعية ولسنا مصدرا لها“ 

وناشدت القوى األجنبية المساعدة في وقف 
تدفق الالجئين من الدول الطاردة لهم وعبر 

حدودها الجنوبية.
ويوم األربعاء قالت بعثة األمم المتحدة في 
ليبيا إنها ”تتابع األمر بجدية مع السلطات 
الليبية للخروج بآلية للرقابة تتسم بالشفافية 
تحمي المهاجرين من انتهاكات حقوق اإلنسان 

المروعة“.
وبضغط من إيطاليا أشركت حكومة الوفاق 
الوطني جماعات محلية معها للتصدي لهذه 
الظاهرة وحاولت تعزيز قوات خفر السواحل 
لكبح التدفق القياسي للمهاجرين الذين يعبرون 

البحر المتوسط منذ 2014.
وعلى الرغم من أن أعداد الوافدين إلى إيطاليا 
العام  الثلث هذا  يقترب من  بما  انخفضت 
إال أن خفر السواحل اإليطالي وجماعات 
إغاثة قالت إن األسبوع الحالي شهد زيادة 
في عمليات اإلنقاذ بعد عدة أيام من الطقس 

السيء فيما انتشلت جثة واحدة.
وقال خفر السواحل إن 1100 مهاجر أنقذوا 
أكثر من مائتين  انتشل  فيما  يوم األربعاء 

يوم الخميس.

االحتاد العاملي لعلماء املسلمني 
يتصدر قائمة »إرهاب« جديدة 
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  أصبح النظام “ الفوضوي” 
مختلف  فى  السائد  النظام  هو 
مصطلح  ..ولكل  المجاالت 
 : مختلف  ايضا  تعريف  جديد 
هو نظام  يقنن الفوضى اى انه 
يجد لكل مخالفة اسباب شرعية 
تصبح  حتى  قانونى  ومنطق 
يفرض  قانونا جديدا  الفوضى 
نفسه على مجتمع بائس تغيرت 
مبادئه واختلف اسلوب تفكيره 
ودراستها  للمواقف  وتحليله 
بحسب معطيات جديدة واسس 
مغايرة تفشت فى البالد نتيجة 
لتضارب االفكار واالتجاهات 
السياسية والدينية على صعيد 

واسع.
فنرى شئ ال يصدقه العقل وهو 
لهم  الشئ و عكسه  انه اصبح 
واختفت  على صحتهم  دالئل 
مقولة “ال يصح اال الصحيح” 
مقبول  ايضا  الخطاء  فاصبح 
البشرى  المنطق  يرفضه  ال 
تخصصوا  اناس  واعتنقه  بل 
لكل  والنظر  الحقائق  قلب  فى 
العادات والتقاليد  بل والقوانين 
وتنظم  مجتمعاتنا  تحكم  التى 
انها مجرد  الى  بيننا  العالقات 
وجهة نظر وعملوا على اثبات 
فشلها بتطبيق منطقهم العجيب 
وتحويل الحرام الى حالل والمنفر 
الى غاية والبشع الى مقبول وسؤ 
االخالق اصبح فضيلة ، فانقلبت 
الموازين..فلم يعد هناك تقدير 
والعجب  ؛   او الكتشاف  لعلم 
انهم تمادوا فى جهلهم فيرفضون 
القواتين العلمية التى تحكم الكون 
والطبيعة واالكتشافات العلمية 
ويدعون انها كلها اكاذيب  تهذب 

بالعقول!!!
فهل يمكننا ان نتخيل كيف يمكننا 
العيش تحت طائلة هذا القانون 
نقلبت  ا حيث  الفوضوى..؟ 
الموازين واصبح الغش شطارة 
والسرقة مهارة واالستهزاء ذكاء 
واالهانة مسموحة واالستهتار 
غير مرفوض والكلمات البذيئة 
رأى حر والفن الرخيص اصبح 
يعكس صورة مجتمع انهار بكل 

معنى الكلمة...
والسؤال الذى يطرح نفسه فى 

ظل هذا الواقع المؤلم: كيف للقلة 
القليلة الباقية على منهج االلتزام 
والمتمسكة بالمبادئ والقيم ان تشق 
طريقها فى وسط هذا الطريق 
الحاقدون  الذى يحاول  المظلم 
فيه والمستهترون ان يحجبوا اى 
بصيص من االمل الصالح ما 
قد فسدوه..النهم اعتمدوا على 
منهجية القوة وكثرة العدد التى 
تساعدهم فى بث السم فى اي 

وسط وجدوا فيه .
واالخطر من هذا عندما تكون 
هذه الفئة ممن فى يديهم نفوذ او 
سلطة او ادارة والطامة الكبري 
عندما يكون هوالء ذوى العقول 
المظلمة مسئولين عن تنشئة وتعليم 
اطفال يزرعون فى نفوسهم قبل 
بل  المغلوطة  المبادئ  عقولهم 
ويدربونهم على االلفاظ البذيئة 
فيمهدون  الحاقدة  والنظرات 
النفسهم ارض خصبة يزرعون 
فيها الجهل والتخلف ويرونها 
بدماء االبرياء. ولالسف لشدة هذا 
التيار وانتشاره يكلفنا التصدى 
له الكثير والكثير من التضحيات 
التى تدمى قلوبنا..فيعم الحزن  
وتعلو الوجوه الحسرة  و لشدة 
إما  البعض  يستسلم  الضيقات 
لألحزان أو بانضمامه للفريق 
حتى  االقوى  انه  يظنه  الذى 
يمد يديه الى االذى لعله يشفى 
غليله.. أو أضعف اإليمان ان  

يحمي نفسه من شرهم.
ولكن لن يستسلم ابدا ذوى االلباب 
الى هذا االعصار المدمر انما 
يواجهونه بالسالح تارة وبالعلم 
والفضيلة تارة اخرى ولن يكلوا 
السحابة  بهذه  يذهبون  حتى 
رؤية  حجبت  التى  السوداء 
المستقبل المشرق وزرعت السواد 
داخل القلوب قبل العقول..فالقلة 
التى التملك اال الحب وااليمان 
وتحمل نبراس العلم والفضائل 
قادرة على اظهار النور البراق 
الذى يعمى اعين الجهال ويأخد 
من  ليمكنهم  المستنيرين  بيد 
ورفع  الحرة  المسيرة  تكملة 
العدالة  وتحقيق  الوطن  شأن 
االنسان  كرامة  والحفاظ على 

وحريته وحقوقه.

احلكومة الليبية تقول إنها حتقق يف 
تقارير عن بيع مهاجرين يف »سوق للعبيد«

قاذفات روسية تضرب أهدافا 
لداعش يف سوريا

نقال  الروسية  اإلعالم  وكالة  ذكرت    
عن وزارة الدفاع يوم الخميس أن قاذفات 
نفذت ضربات جوية ضد  المدى  بعيدة 
دير  محافظة  في  داعش  لتنظيم  أهداف 

الزور السورية.
وذكر بيان الوزارة أن هذه القاذفات أقلعت 
من مطار في روسيا وحلقت لمسافة أكثر 
من ألفي كيلومتر وأصابت نقاط دعم تابعة 

لالرهابيين في محيط بلدة القاطع.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الضربات 
أدت إلى تدمير تجمعات ومدرعات لإلرهابيين 
أيضا، مشيرة إلى أن جميع األهداف نفذت 
وفق الخطة الموضوعة، وأن طائرات مقاتلة 
من طراز “سوخوي 30 اس ام” و”سوخوي 
35 اس” أقلعت من قاعدة حميميم قامت 
بتأمين تغطية للطائرات القاذفة الروسية.

الرئيس  الشمالية، يوم األربعاء، قرار    وصفت كوريا 
الدول  األمريكي دونالد ترمب بإعادة وضعها على الئحة 
الراعية لإلرهاب بـ”االستفزاز الحقيقي” الذي يبرر تطويرها 

أسلحة نووية.
األنباء  نيوز( األمريكية عن وكالة  ونقلت شبكة )فوكس 
الرسمية في البالد أن قرار الواليات المتحدة شكل انتهاكا عنيفا 
لحقوق كوريا الشمالية، قائلة “إن بيونج يانج يجب عليها أن 
تستمر في التمسك بقوة بسيفها النووي الغالي لحماية نفسها 
من العداء األمريكي، مؤكدة أنها ال تهتم بتوجيه الواليات 

المتحدة اتهامات اإلرهاب لها من عدمه”.
الرئيس األمريكي دونالد ترمب قد أدرج كوريا  يذكر أن 
الراعية  للدول  السوداء  أمريكا  قائمة  الشمالية مجددا في 
لإلرهاب بهدف زيادة الضغوط على برنامجها النووي، فيما 
فرضت وزارة الخزانة األمريكية المزيد من العقوبات على 
13 كيانا من الصين وكوريا الشمالية على خلفية القضية ذاتها.

احلزب الدميقراطي االشرتاكي 
يواجه ضغوطا لتشكيل ائتالف 

موسع يف أملانيا

  تزايدت الضغوط على زعيم الحزب 
يوم  ألمانيا  في  االشتراكي  الديمقراطي 
لتشكيل  معارضته  عن  ليتخلى  الخميس 
”ائتالف موسع“ جديد مع المحافظين بقيادة 
المستشارة أنجيال ميركل، بينما يجادل ساسة 
بارزون بأنه يجب على الحزب أن يدعم 

االستقرار في البالد.
وتواجه ميركل أكبر أزمة سياسية في حياتها 
العملية منذ انهارت مساعي تشكيل ائتالف 
ثالثي مع الديمقراطيين األحرار والخضر في 
مطلع هذا األسبوع. وأثار ذلك قلقا في أنحاء 
أوروبا من أن يطول أمد الفراغ السياسي 
في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في القارة.

وشارك الحزب الديمقراطي االشتراكي في 
 2013 منذ عام  ائتالف حاكم مع ميركل 
على  إن  قال  شولتز  مارتن  زعيمه  لكن 
الحزب االمتثال لرغبة الناخبين والبقاء في 
المعارضة بعد أن حقق أسوأ نتيجة في حقبة 
ما بعد الحرب في االنتخابات التي جرت في 

24 سبتمبر أيلول.
وتتزايد الضغوط على الحزب إلعادة النظر 
في قراره، إما بالموافقة على دعم حكومة 
أقلية يقودها المحافظون بعدم التصويت ضدها 
في البرلمان أو الدخول مجددا في ائتالف.

وفي كال الحالتين فإن شولتز قد ال يتمكن 
من االحتفاظ بموقعه كزعيم للحزب. وإذا 
كان تغيير القيادة أمرا مطلوبا للحزب لتغيير 
مساره والتعاون مع المحافظين فلن يحدث 
هذا قبل مؤتمر للحزب سيعقد من السابع إلى 

التاسع من ديسمبر كانون األول.
اجتماعا  الخميس  بعد ظهر  وعقد شولتز 
فالتر  فرانك  األلماني  الرئيس  مع  مطوال 
برلماني سابق عن  نائب  شتاينماير، وهو 
الحزب الديمقراطي االشتراكي ووزير سابق 
للخارجية، قبل أن يتوجه إلى مقر الحزب 
شتاينماير  ويحاول  مشاورات.  إلجراء 
المساعدة في تشكيل حكومة ائتالفية وتفادي 

انتخابات جديدة. 
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بقلم:  علي عبيد

احلب والشغف واحلماس
    قبل 90 عاما؛ عام 1927 على وجه التحديد، أحب شاب من 
إمارة الشارقة الصحافة، وشغف بها فتحمس إلصدار أول صحيفة 
خ بها لنشأة الصحافة في اإلمارات، وسماها »عمان«. كانت  يؤرَّ
صحيفة »عمان« تكتب بخط اليد وتعلق على الحائط، وتنَسخ 
منها 5 نسخ يتم تداولها بين فئة محدودة من الناس، هم الذين 
كانوا يجيدون القراءة في ذلك الوقت، وقد تلتها صحف عديدة 
الغرار نفسه، تحمس إلصدارها شباب أحبوا الصحافة  على 
وشغفوا بها وتحمسوا لها، حتى صدرت مجلة »أخبار دبي« عام 
1965 لتكون أول مطبوعة تصدر في اإلمارات بشكل منتظم، 
واستمرت في الصدور حتى عام 1980 حيث توقفت لتصدر 
محلها في شهر مارس صحيفة »البيان«. كان اسم ذلك الشاب 

هو إبراهيم المدفع، عليه رحمة هللا.
وقبل 59 عاما؛ عام 1958 على وجه التحديد، أحب شاب من 
إذاعة،  بها، فتحمس إلنشاء  إمارة دبي اإللكترونيات وشغف 
إذاعة في  لتكون أول  الشندغة«  أطلق عليها »إذاعة دبي من 
اإلمارات، وكانت تبث ساعة في اليوم. كان اسم ذلك الشاب هو 

صقر ماجد المري، وهو عميد متقاعد اليوم.
وقبل 56 عاما؛ عام 1961 على وجه التحديد، وبعد فترة عمل 
الخارج،  خاللها في ورشة لتصليح األجهزة اإللكترونية في 
أنشأ شاب من إمارة عجمان إذاعة أخرى أطلق عليها »إذاعة 
الشاب هو راشد عبدهللا بن حمضة  عجمان«. كان اسم ذلك 

العليلي، عليه رحمة هللا.
قصص نجاح لثالثة من شباب اإلمارات، أحبوا مجاالت مختلفة، 
وشغفوا بها، فسجلوا أسماءهم في تاريخ نشأة اإلعالم في اإلمارات 
قبل قيام االتحاد، في زمن لم تكن تتوفر فيه اإلمكانات وال الوسائل 
التي تتوفر اآلن، لكن هذا كله لم يكن ليقلل من حبهم وشغفهم 
وحماسهم، فعملوا وأبدعوا، ليصبحوا اليوم جزءا من تاريخ نشأة 
اإلعالم في اإلمارات، التي أصبحت واحدة من مراكز اإلعالم 
تهتم  أكثر دولة  لم تكن مركزه األول، وأصبحت  العربي، إن 
بالشباب، وتتيح لهم الفرص لممارسة حبهم وشغفهم وحماسهم، 
وأصبحت أكثر دولة تهتم بالمستقبل، ويرى قادتها أن المستقبل يبدأ 
اليوم وليس غدا، كما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
للمشاركين في  أقّرب الصورة  الثالثة حاولت أن  بهذه األمثلة 
برنامج »القيادات اإلعالمية العربية الشابة« الذي ينظمه مركز 
الشيخ منصور بن زايد  بتوجيهات من سمو  العربي،  الشباب 
آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 
ومتابعة من معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة 
لشؤون الشباب، والذين زاروا مقر مؤسسة دبي لإلعالم لاللتقاء 
بقيادات المؤسسة ومحاورتهم، في إطار تقريب وجهات النظر 
بين الجيل الحالي من العاملين في وسائل اإلعالم، التي يطلق 
عليها البعض تقليدية، ويصر مذيعنا الشاب أحمد عبدهللا، الذي 
أدار الحوار، على تسميتها باألصلية، وبين جيل المستقبل من 
بقدراته في صنع  الذي تؤمن دولة اإلمارات  العربي  الشباب 
لها،  بأن طاقاته ال حدود  العربي، وتثق  للعالم  مستقبل أفضل 
وفق ما جاء على لسان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 
الذي أطلق المبادرة خالل منتدى اإلعالم العربي، لتكون منصة 
إلعداد جيل من اإلعالميين الشباب، يواكبون متغيرات العصر 

في المجاالت كافة.
التقوا  العربية،  الدول  أكثر من مئة شاب وشابة، من مختلف 
على أرض دولة اإلمارات، لينتظموا في برنامج مزدحم بورش 
العمل، واللقاءات، والزيارات الميدانية، والتدريب المهني، حيث 
يوفر البرنامج منصة تجسد شغف الشباب وطموحهم، ورغبتهم 
بالمساهمة في رسم صورة إيجابية عنهم، تصنع األمل وتنقل 
محتوى دقيقاً وشفافاً، وفقا لما صرحت به معالي شما بنت سهيل 
المزروعي، عند بدء أعمال البرنامج، الذي يعد أضخم برنامج 
من نوعه في المنطقة، يهدف إلى تطوير جيل متمكن من المواهب 
اإلعالمية الشابة والمؤثرين اإلعالميين في الوطن العربي، لبناء 
منظومة إعالمية متكاملة، تضمن استمرارية تطور هذا المجال 

في المستقبل، وتواكب أهم تطوراته وتغيراته.
في الجلسة الحوارية التي شاركت فيها الزميلة هبة السمت، مدير 
إدارة اإلعالم الرقمي في المؤسسة، كان الشباب متفاعلين إلى 
لم يكونوا  أفكارهم منظمة وأسئلتهم ذكية.  أقصى حد، وكانت 
البعض، ولم يكونوا عدائيين  الواقع كما يدعي  مغيبين عن 
تجاه وسائل اإلعالم التقليدية. كانوا موضوعيين ومتفقين معنا 
على أن كل وسيلة تطور نفسها وفقا لمقتضيات العصر الذي 
الوسيلة مهمة، لكن  بأن  التقنية، يؤمنون  فيه وتطوراته  تعمل 
المضمون هو األهم، ويعترفون، كما نعترف نحن أيضا، بأن 
وسائل التواصل االجتماعي أصبحت تستقطب الغالبية العظمى 
منهم، لكنهم يقّرون أيضا بأن الكثير من مضمون هذه الوسائل 
المراجعة، وأن ما  إلى  الدقة والمصداقية، ويحتاج  إلى  يفتقر 
ينشر أو يبث أو يعرض من خالل وسائل اإلعالم التقليدية هو 
أكثر دقة ومصداقية وموضوعية، وإن كان هذا ال ينفي، كما 
قلت خالل الجلسة الحوارية، أن هناك وسائل إعالم تقليدية تبث 
أخبارا وموضوعات ومواد تفتقر أيضا إلى الدقة والمصداقية 

والموضوعية، ولدينا عليها أمثلة كثيرة.
الحب والشغف والحماس عناصر أساسية للنجاح في أي عمل 
الحب والشغف والحماس واضحا  إنسان، وقد كان  يقدمه أي 
على وجوه الشباب والشابات الذين التقينا بهم في »مؤسسة دبي 
لإلعالم«، وكان اللقاء مفيدا لنا ولهم. لذلك نحن متفائلون بأننا 
سنسلم الراية قوية ومشّرفة، وأن إعالمنا العربي سيكون بأيد أمينة، 
طالما كان لدينا شباب مثل الذي رأيناهم وحاورونا وحاورناهم.

aliobaid4000@yahoo.com
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عدة قرارات مجهورية منها اتفاقية للتعاون 
اجلمركي بني مصر وأوروجواي الشرقية

شكري يستقبل رئيس 
الربملان العربي

»الداخلية«: ضبط 9 إرهابيني ومقتل 3 يف عملية أمنية مكربة

الوزراء  كرم رئيس  القاهرة/ رامي جورج:    
المركزي  البنك  محافظ  الحريري  سعد  اللبناني 
محافظ  أفضل  “جائزة  عامر  طارق  المصري 
2017” خالل المؤتمر  بنك مركزي عربي لعام 
العاصمة  في  العربية  المصارف  السنوي التحاد 
إدارة  بإجماع من مجلس  بيروت، وذلك  اللبنانية 
اتحاد المصارف العربية تقديًرا لجهوده المميزة في 
ضبط السياسة النقدية في مصر في احتفالية كبيرة 

بحضور رفيع المستوى.
حضر احتفالية التكريم األمين العام لجامعة الدول 
العربية السيد أحمد أبوالغيط ، وحاكم مصرف لبنان 
لتجارة والصناعة  السيد رياض سالمة، ووزيرا 
والمدير  الروضان،  ناصر  خالد  السيد  الكويتي 
اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وآسيا في صندوق 
النقد الدولي السيد جهاد أزعور، ورئيس الهيئات 
االقتصادية في لبنان الوزير السابق عدنان القصار، 
العربية  المصارف  إتحاد  إدارة  مجلس  ورئيس 
السيد محمد الجراح الصباح ، واألمين العام إلتحاد 
المصارف العربية السيد وسام فتوح ، باإلضافة إلى 
بنوك  قيادات مصرفية ومالية ومحافظو وممثلي 
مركزية عربية وسفراء عرب وأجانب ، ووفد رفيع 
المستوى من قيادات القطاع المصرفي المصري.

صرح األمين العام إلتحاد المصارف العربية السيد 
وسام فتوح ” يعد محافظ البنك المركزي المصري 
رائدا من رواد الصناعة المصرفية العربية وواحد 
المالية  الخدمات  قطاع  في  الخبرات  أفضل  من 

المشّرفة  والمصرفية، حيث حقق خالل مسيرته 
إنجازات عمالقة كان لها الفضل الكبير في دعم 
االقتصاد الوطني، وتحريك العجلة االقتصادية في 
جمهورية مصر العربية، وتعزيز وتطوير العمل 

المصرفي العربي.”
المنسق  المركزي  البنك  “يعتبر محافظ  وأضاف 
تم  الذي  االقتصادي  اإلصالح  لبرنامج  الرئيسي 
والقوة  الدولي،  النقد  مع صندوق  عليه  االتفاق 
الذي ساهم  الصرف  نظام سعر  الدافعة إلصالح 
بشكل محوري في وضع االقتصاد المصري على 
المستثمرين األجانب  ثقة  مسار مستدام واستعادة 
، وقد ساهم في تدعيم هذا االتجاه التزامه بتطبيق 

سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهداف واضحة للتضخم 
، والتواصل مع األسواق في الوقت المالئم ، ووضع 
الضوابط والتعليمات الرقابية إلدارة المخاطر الكلية.
استعادة  إلي  فترة قصيرة  البرنامج في  أّدى  ولقد 
االستقرار المالي و ضبط السياسة النقدية و انتظام 
األسواق واستعادة االقتصاد نشاطه كما أّدى إلى 

تعاظم االحتياطيات الدولية.
تسلم  قد  المصري  المركزي  البنك  محافظ  وكان 
الشهر الماضي جائزة أفضل محافظ لعام 2017 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريفيا، وذلك 
لصندوق  السنوي  االجتماع  فى  مشاركته  خالل 
النقد والبنك الدولي بالعاصمة األمريكية واشنطن

  القاهرة/ رامي جورج: أصدر الرئيس عبد الفتاح 
 2017 لسنة   81 رقم  الجمهوري  القرار  السيسي 
بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر 
العربية وجمهورية أوروجواي الشرقية بشأن التعاون 
والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، والموقع 
بالقاهرة بتاريخ 28 نوفمبر 2016، وذلك مع التحفظ 

بشرط التصديق.
وتقضي االتفاقية بأن يقوم الطرفان بالتعاون والمساعدة 
والتشاور  المعلومات  تبادل  ذلك  المتبادلة، ويشمل 
الالزم لضمان التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي، 
وتيسير التجارة ومنع ومكافحة المخالفات الجمركية 
والتحري عنها.. وكان مجلس النواب قد وافق على 
هذا القرار بجلسته التي عقدت في 5 يوليو 2017.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري 
رقم 72 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق منحة، 
البلدية  والخدمات  الصحة  قطاع  مشاريع  لتمويل 
والمياه والصرف الصحي، من المنحة المخصصة 
من الصندوق الكويتي لإلسهام في خطط االستجابة 
لالجئين السوريين في الدول المستضيفة، بين حكومة 

جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 15 مليون دوالر، 
والموقع في القاهرة بتاريخ 3 ديسمبر 2016، وذلك 

مع التحفظ بشرط التصديق.
القرار  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  أصدر  كما 

الجمهوري رقم 549 لسنة 2017 باعتبار مشروع 
بناحيتي صقارة وميت  محطة رفع صرف صحي 
رهينة بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة من أعمال 
المنفعة العامة، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه 

الشرب والصرف الصحي.

  القاهرة/ كلودين كرمة: استقبل سامح 
شكري، وزير الخارجية، يوم الخميس 
23 نوفمبر الجاري، الدكتور مشعل بن 
فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي.

وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد، 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، 
أشار إلى أن اللقاء تناول بشكل أساسي 
حيث  اإلرهاب،  مكافحة  موضوع 
هذا  العربي  البرلمان  رئيس  اعتبر 
الموضوع يمثل اولوية أولى للبرلمان 
العربي خالل المرحلة القادمة، مشيرا 
عربية  استراتيجية  وجود  أهمية  إلى 
اإلرهاب،  لمكافحة  موحدة وواضحة 
مصر  لمساهمة  تطلعه  عن  ومعربا 
الواسعة  الواضحة وخبراتها  برؤيتها 

فى هذا المجال.

ومن جانبه، أمن سامح شكري 
على هذا الطرح، مستعرضا 
جوانب الرؤية المصرية فى 
اإلرهاب،  مكافحة  مجال 
مكافحة  مجال  في  السيما 
المتطرف واالعتماد  الفكر 
على دور المؤسسات الدينية 

المصرية باعتبارها منارة للفكر اإلسالمي 
الوسطى.

وقد تم التأكيد في هذا اإلطار على أهمية 
تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين البرلمان 
العربي ومجلس النواب المصري وسائر 
المهتمة والمعنية بقضية  الدولة  اجهزة 

مكافحة االرهاب.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن 
أيضا تطورات األوضاع  تناول  اللقاء 

في المنطقة العربية، خاصة اليمن وليبيا 
والعراق، حيث طرح وزير  وسوريا 
تلك  تجاه  المصرية  الرؤية  الخارجية 
للمستجدات األخيرة،  القضايا وتقييمها 
مؤكداً على أهمية تعزيز التضامن العربي 
تسوية  أجل  المستويات من  كافة  على 

النزاعات القائمة.
آخر  الخارجي  وزير  استعرض  كما 
الوطنية  المصالحة  ملف  مستجدات 
الفلسطينية ونتائج اجتماع القاهرة األخير، 

مستعرضا موقف مصر الثابت الداعم 
الداعمة  الفلسطينية، وجهودها  للقضية 
تشجيع  تستهدف  التي  الدولية  للجهود 
الفلسطيني واإلسرائيلي على  الطرفين 

استئناف المفاوضات.
الدكتور مشعل عن تقديره  وقد أعرب 
به  تقوم  الذي  والمحوري  الهام  للدور 
الفلسطينية هي  القضية  مصر، معتبرا 
محور االهتمام األصلي للبرلمان العربي 

باعتبارها قضية العرب جميعا.

  القاهرة/ كلودين كرمة: أعلنت وزارة الداخلية 
ضبط 9 عناصر من تنظيم »لواء الثورة« اإلرهابي، 
اإلرهابية،  العمليات  العديد من  تنفيذ  في  متورطين 
العدائية خالل  عملياتهم  لتصعيد  تخطيطهم  أثناء 
الفترة المقبلة للنيل من أمن واستقرار البالد، ومقتل 
3 إرهابيين في حمالت أمنية بالقاهرة وكفر الشيخ 

والبحيرة.
بيان  في  »الداخلية«،  وأوضحت 
لها صادر اليوم الخميس، أن قطاع 
األمن الوطني تمكن من رصد مخطط 
يستهدف تصعيد عملياتها  للجماعة 
اإلرهابية ضد رجال القوات المسلحة 
والشرطة والمرافق المهمة والحيوية 
بالدولة وذلك استمراًرا لجهود وزارة 
الداخلية إلجهاض مخططات جماعة 
اإلخوان اإلرهابية التي تستهدف إشاعة 
الفوضى وتقويض دعائم االستقرار 

األمني بالبالد.
األجهزة  معلومات  أن  وأضافت 
تكليفات من  أكدت صدور  األمنية، 
قيادات الجماعة اإلرهابية بالخارج 

لعناصر ما يسمى بـ»تنظيم لواء الثورة«، والذي يعد 
أحد أجنحة الجماعة المسلحة والمسؤول عن ارتكاب 
العديد من العمليات اإلرهابية وفي مقدمتها »استشهاد 
العميد أركان حرب عادل رجائي، واستهداف عدد من 
المنشآت والتمركزات الشرطية بمحافظتي المنوفية 
الفترة  العدائية خالل  والغربية«، بتصعيد عملياتهم 
أمن  من  للنيل  الهادف  لمخططاتهم  تنفيًذا  المقبلة 

واستقرار البالد.
هذا  الموضوعة إلجهاض  األمنية  الخطة  وأسفرت 
المخطط عن تحديد عناصر التنظيم المسلح واألوكار 
للتدريب واإليواء وتخزين وتصنيع  يتخذونها  التي 
الجيزة–  »القاهرة–  بمحافظات  المتفجرة  العبوات 
البحيرة– كفر الشيخ«، فتم عقب استئذان النيابة العامة 

توجيه عدد من الضربات األمنية االستباقية للحيلولة 
دون تمكن تلك العناصر من تنفيذ أي عمليات عدائية 
وأمكن  المواطنين،  وأمن  الدولة  مقدرات  تستهدف 
خالل هذه الضربات ضبط 9 من العناصر المتورطة 

في اإلعداد لتلك العمليات.
وفي ذات اإلطار، تم استهداف »ورشة حدادة بمنطقة 

الشعور  أم  بقرية  القاهرة، مرزعة  بمحافظة  السالم 
بدائرة مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، شقة سكنية 
بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة«، يجري استخدامهم 
المتفجرة  العبوات  لتصنيع  التنظيم  بمعرفة عناصر 
وتجهيز السيارات المفخخة، وُعثر بها على العديد من 
المضبوطات الُمعدة لتنفيذ العمليات اإلرهابية وأبرزها 
سيارتين مفخختين كانتا ُمعدتين للتفجير، و3 بنادق آلية، 
وطبنجة عيار 9 مم، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة 
األعيرة، و4 عبوات تحتوي على مادة RDX شديدة 
االنفجار، وبعض العبوات المتفجرة، وكمية كبيرة من 
المفجرات، وصندوق خشبي بداخلة مادة »4C«، شديدة 
االنفجار مجهز الستخدامه كعبوة متفجرة، وكمية كبيرة 
من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المتفجرات، 

وكاميرات تصوير متقدمة التقنيات.
استهداف شقة  تم  العناصر،  تلك  وبمواصلة مالحقة 
سكنية أخرى بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة 
التنظيمية  لقاءاتهم  لعقد  وكًرا  يستخدمونها  البحيرة 
وتصنيع العبوات الناسفة وحال مداهمة القوات للشقة، 
فوجئت بإطالق األعيرة النارية بكثافة تجاهها حيث 
تم التعامل مع مصدر النيران ما 
أسفر عن مصرع 3 من العناصر 
اإلخوانية اإلرهابية وهم كٍل من 
»يحيى أحمد يحيى عبد الحليم عبد 
الرحمن، والمحكوم عليه بالسجن 
10 سنوات في القضية رقم -380

2016 جنايات ديرب نجم “عمليات 
نوعية”، ومحمد شعبان عويس عبد 
الهادي، ومحمد نادر أحمد فتحي«، 
وُعثر بالشقة على بندقيتين آليتين، 
وفرد خرطوش، وكمية من الذخائر 
متنوعة األعيرة، وكمية من مواد 
وأدوات تصنيع العبوات الناسفة.

ارتباط  الفحص  نتائج  وأكدت 
عناصر التنظيم التي تم ضبطها 
ببعض قيادات الجماعة اإلرهابية الهاربين بالخارج 
وارتكاز مخططهم على دفع تلك العناصر لتلقي دورات 
تدريبية في مجال تصنيع المتفجرات وتفجيرها عن بعد 
وتكليف بعضهم برصد الشخصيات والمواقع المهمة 
المزمع استهدافها على أن تضطلع هذه العناصر بتنفيذ 
المقبلة  الفترة  اإلرهابية خالل  العمليات  سلسلة من 
من خالل استخدام أسلوب تفخيخ السيارات المجهزة 
بالمواد شديدة االنفجار إلحداث أكبر قدر من الخسائر.
وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال الواقعة وتوالي 

نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية، على مواصلة جهودها لحماية 
الشعب المصري وإجهاض كافة المخططات اإلرهابية 

الرامية إلى زعزعة األمن واالستقرار بالبالد.

الفتاح ليوخز      يعود عالء عبد 
ضمائرنا من جديد، أربع سنوات من 
الغياب المجحف خلف القضبان، فقد 
وجهه استدارته، وازدادت كثافة لحيته، 
ولكن عينيه لم تفقد بريقها، جيفارا جديد 
يولد من تراب مصر، ويدفع ثمنا غاليا 
لخط النضال السلمي الذي اختطه لنفسه، 
يعود لبرهة وجيزة من الزمن ليقف أمام 
قضاة غاضبين، يجددون أمر سجنه 
دون مباالة بوضعه اإلنساني، يعانون 
الدرجة نفسها من الغضب التي كانوا 
عليها عندما اصدروا حكمهم األول، 
ذلك القاضي كان يدرك أنه قد اصدر  
حكما متعسفا، وحاول أن يبرره أمام 
نفسه قائال أنه استخدم أقصى درجات 
الرأفة، أي نوع هذا من الرأفة الذي 
يحكم بخمس سنوات من السجن المشدد 
الشباب الغض  على مجموعة من 
الوقوف على أحد االرصفة  لمجرد 
أمام مجلس النواب، لم يفعلوا أكثر أنهم 
كانوا ضد قانون التظاهر، وضد تقديم 
المدنيين للمحاكمات العسكرية،  لقد 
شملت قائمة االتهامات الموجهة ضد 
عالء  حوالي خمس تهم كلها انشائية 
لم تتطور  الكلمات  تتعدى حدود  ال 
إلى  فعل غير فعل االحتجاج، بينما 
مورست ضدهم كل انواع  االفعال 
العدوانية، خراطيم المياه التي انصبت 
التي  للدموع  المسيلة  القنابل  عليهم، 
خنقتهم، وتعرضهم للضرب بالهراوات 
واالعتقال واالحتجاز، واكمل القاضي 
ذلك كله بالحكم باإلدانة، لم يبال بما 
القوه من عنت واهانات، وكأن الدور 
األساسي لرجال األمن هو ممارسة 
الزائد دون خشية من أي  العنف 
مسائله، وعلى الشباب أن يدفعوا الثمن 
مضاعفا لمجرد أنهم اعترضوا على 
قوانين غير طبيعية تسير حياتهم رغما 
عنهم، فالعالقة بين المواطن والسلطة 
الحاكمة هو نوع من العبودية الطوعية، 
إال في مصر، فالعبودية هي نوع من 
القدر الذي يشكل حياتنا ويجعلنا غير 

قادرين على المجاهرة بأي رأي.
أنه  ليذكرنا  الفتاح  يعود عالء عبد 
ذات مرة كانت هناك ثورة، فشلت 
في تحقيق أهدافها، وتشوه تاريخها، 
انتفاضة تطالب بحق  وتحولت من 
الناس إلى مؤامرة عالمية، ولكن 
هذا كله لم يمنع من يوجد من استفاد 
منها وأحسن استثمارها، هناك من 
الذين سقطوا  الشهداء  اقتسم اجساد 
الميدان، حولوها إلى مكاسب  في 
شخصية لهم، صعدت وجوه جديدة إلى 
مناصب السلطة وهي تلعن الثورة، 
وجاء جيل جديد من رجال األعمال 
بنفس شراهة الجيل السابق، وظهر 
السلطة يطنطنون  جيش من منافقي 
الثورة  في اجهزة االعالم في قدح 
بالعمالة، تحالفوا  واتهام كل شبابها 
جميعا على عزل كل من شارك في 
الثورة من الصورة، إما داخل السجن 
أو خارج البالد، كأنما كأن هناك اتفاق 
بينهم آال يتركوا الفرصة لقيام الثورة 

من جديد.
عالء عبد الفتاح هو ابن االنتلجنسيا 
التي  المتعلمة  النخبة  المصرية، 
تمخضت عنها الطبقة الوسطى، تلك 
التي تحملت عبء الثورة قبل أن تنضم 
إليها بقية فئات الشعب، اسمه مركب 
وطويل بعض الشيء، عالء احمد سيف 
االسالم عبد الفتاح حمد، ناشط سياسي 
حقوقي، والده هو احمد سيف االسالم 
المحامي المدافع عن الحقوق  السياسية 
للمواطنين التي اهدرت طويل أيدي كل 
األنظمة المصرية وهي مهمة جليلة  
قام بها من خالل مركز هشام مبارك 
للقانون، ووالدته هي الدكتورة ليلى 
سويف استاذة الرياضيات بكلية علوم 
القاهرة، وشقيقتها  هي األديبة القديرة 
الدكتور  اهداف سويف، وجده هو 
النفس  مصطفى سويف استاذ علم 
الشهير، وزوجته هي منال بهي الدين 

حسن ، خبيرة في التكنولوجيا ووالدها 
حسن بهي الدين الناشط المعروف في 
حقوق االنسان، عائلة نادرة بجموع 
المرتفع عالميا  افرادها ومستواهما 
واجتماعيا، عائلة مثل هذه ال يمكن 
أن تكون خانعة، اليمكن أن تكون مثل 
العديد من العائالت المصرية التي ال 
تحرك ساكنا مهما مر بها من احداث، 
ويجب ان يكن االبن صنو ابيه كعضو 
عامل في الحياة السياسية، وقد بدأ عالء 
الذي  نشاطه مبكرا في عهد مبارك 
الفساد واستغل  استطال واوغل في 
سمة الطواعية في الشخصية المصرية 
وأخذ يعد ابنه لخالفته، هذه الطواعية 
واستكانة المصريين ألهواء حكامهم 
هي أحدى الصفات التي طالما كرهها 
جمال حمدان في الشخصية المصرية، 
فما أن يعلو نجم حاكم، سواء كان شرعيا 
أو غير ذلك، حتى يلهج الجميع بالثناء 
عليه، وينقادون إليه دون تفكير ودون 
قدرة على النقد والمحاسبة، ولكن بعد 
ثالثين عاما من الحكم المطلق ولدت 
حركة »كافية«، مجرد حجر صغير 
الراكد،  المعارضة  ألقي في بحر 
ولكن دوائر االحتجاج ظلت تواصل 
االتساع حتى وصل إلى حافة الخامس 
والعشرين من يناير لينزع المصريين 
من على اكتافهم رداء الخنوع، وكان 
الفتاح هو أول من نزع  عالء عبد 
2006 اعتقل  الرداء، ففي عام  هذا 
للمرة األولى عندما شارك في الوقفة 
التضامنية من أجل استقالل القضاء، 
وكانت التهمة هي اهانة أحد القضاة، 
وانشأت زوجته  مدونة بعنوان »الحرية 
لعالء عبد الفتاح«، وصرحت قائلة 
بدأنا  لقد   : ألحد الصحف األجنبية 
ولن نتوقف عن االحتجاج بعد اآلن، 
وتم االفراج عنه بعد 45 يوما، ولكن 
مدة االعتقال طالت بعد ذلك، فرغم 
رحيل مبارك وانهيار نظامه إال أن 
قبضة النظام لم تتراخ، ففي أحداث 
ماسبيرو التي اندلعت ابان حكم المجلس 
العسكري وأهدر فيها عددا من ارواح 
اخوتنا االقباط ، تم القبض عليه مرة 
أخرى ووجهت إليه تهما اشد عنفا، 
بل واستطاعت قوى األمن أن تجند 
صحفية ناشئة حتى تدلي بشهادة تدعي 
فيها أنها شاهدت عالء وهو يضرب 
الجنود ويستولى على سالحه  أحد 
لم تصمد  النيل، تهمة  به في  ويلقي 
طويال، ولكن السجن تواصل بسبب 
اتخذه عالء في وجه  الذي  الموقف 
أ يخضع  لقد رفض  من يحاكمونه، 
العسكرية وأن يجيب على  للمحاكة 
اسئلته، لقد اصر على آال تتم محاكمته 
إال أمام قاضيه الطبيعي، مع ان هذا 
القاضي أثبت فيما بعد مدى قسوته، 
فقد تراجع قضاة المحاكمة العسكرية 
أمام هذا الموقف الصلد، وحولوه لنيابة 
أم الدولة التي لم تجد بدا من االفراج 
عنه، ولكن قانون منع التظاهر الجديد 
تحول ليكون سيفا مسلطا على الجميع، 
على كل مظاهر االحتجاج، كان النظام 
الجديد يفرض نفسه  بنصوص مخالفة 
للدستور، كان ابرز ضحاياه هم شباب 
الثورة على  الثورة، خاصة شباب 

وجه التحديد.
في األيام األولى لسجن عالء عبد 
الفتاح في طرة استقبلت الحياة أولى 
صرخات ابنه، فتح الطفل عينيه فلم 
يجد أباه، لكنه كان ابن الثورة، حمل 
بأيقونتها خالد سعيد  تيمنا  اسم خالد 
الذي اطلق مصرعه الشرارة األولى 
للثورة، ولم يشاهد خالد الصغير أباه 
إال في زيارات السجن الخاطفة، أنه 
في الرابعة اآلن، ولن يظفر بحضن 
أبيه إال بعد عام اضافي، ربما يستطيعا 
أن يتحدثا معا، وربما يظل الوطن آمنا 
حتى يراه وهو ينمو وأن يعلمه كيف 
أن الروح تبقى طليقا مهما احاطوها 

بالقضبان. 
بالمناسبة: روح كلمة مذكرة

بقلم: محمد منسي قنديل

روح طليق خلف القضبان

  القاهرة/ كلودين كرمة: انعقد اجتماع يومى 21 و22 نوفمبر الجارى فى 
العاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلى القوى والفصائل الفلسطينية 
وتعميق  وتعزيز  الفلسطينية  األوضاع  لمناقشة  المستقلة  والشخصيات 

الوحدة الوطنية.
واتفقت القوى والفصائل الفلسطينية التي حضرت االجتماع على ضرورة 
تفعيل اتفاق القاهرة وإجراء انتخابات عامة فى فلسطين قبل نهاية 2018.
وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية والدعم الذى تقدمه 

مصر وقيادتها، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ورحبت الفصائل باالتفاق الذى تم توقيعه فى القاهرة 12 أكتوبر الماضى 
بين حركتى حماس وفتح فى القاهرة برعاية مصرية كريمة، وأكدوا دعمهم 
لهذا االتفاق باعتباره بداية عملية إلنهاء اإلنقسام بجميع جوانبه، وشددوا 
على ضرورة التنفيذ الدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصوال 
الضطالع الحكومة الفلسطينية بمسئولياتها وواجباتها كاملة، وأهمية العمل 
الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام 
الفلسطينى فى قطاع  فورا بواجباتها ومسئولياتها، وإنهاء معاناة الشعب 
غزة فى مختلف المجاالت المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها 
مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة اإلعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات 

على المعابر الفلسطينية بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.

الفصائل الفلسطينية بالقاهرة 
تتفق على إجراء انتخابات عامة 

قبل نهاية 2018

سعد احلريري يسلم طارق عامر جائزة أفضل 
حمافظ بنك مركزي عربي لعام 2017



عامل األشياء الدقيقة اجملهرية اليت ال يراها أحد هو ما يغذي عظمة الكون
»إدواردو غاليانو«: العامل مصنوع من القصص*

أدب وثقافة Vendredi 24 novembre 2017 
الجمعة 24 نوفمبر 2017

أزمة القراءة 
يف مونرتيال!

لمعرض   40 الــ  الدورة  زيارة  بعد  لديك  يتشكل  أن  يمكن  سؤال  أول    
مونتريال للكتاب الذي عقد من 15 إلى 20 نوفمبر في بالس بونافنتور، هل 
الحديث عن تراجع الكتاب الورقي حقيقة في هذا الجزء من العالم؟. سأحاول 
التي  المعضلة  هذه  في  والتفكير  النظر  أمعن  أن  من خالل بضعة مشاهدات 

أشَبعنا فيها العالم العربي لطماً ونواحاً. 
يبلغوا  لم  ألطفال  بانتظام  المصطفة  الطوابير  من  الكبيرة  األعداد  مشهد1: 
على  المفضل،  كاتبهم  أو  رسامهم  توقيع  ينتظرون  عمرهم،  من  العاشرة 

إصداراته، فيما يرسم الفنان توقيعه على مهل مستخدماً ألوانه الكثيرة.
مشهد2: لم يفصل المعرض دور نشر كتب األطفال في أجنحة خاصة بهم، إنما 
كانت هذه األجنحة بين أجنحة كتب الكبار، كي ال تحرم الكبار متعة التجول، 
وفي الوقت نفسه تسمح بمرافقة األطفال داخل المعرض إلى دورهم المفضلة.
يقرأ  الكل كباراً وصغاراً  مشهد3: ال أحد يضيع وقته في طوابير االنتظار. 

ويقرأ ويقرأ. 
على ما تحمله هذه المشاهدات من بساطة، إال أن ما تحمله من دالالت يدعو 
األطفال  وجود  أن  األقل  على  أولها  جديد.  من  باألزمات  والتفكير  للتأمل 
يمكن  ال  لعادة  وغرسهم  القراءة،  بأهمية  األهل  وعي  على  يدل  كبير  بشكل 
لها أن تكون مضرة في يوم ما، إلى ما تحمله هذه العادة من غراس تنمو في 
المادي  الحديث بطريقة نمط االنتاج  المستقبل، وتنتج أطفااًل تقرأ –إن أردنا 
تزيد  الكتب  من  وسالسل  كوميكس،  سالسل  وجود  الثانية  بالدرجة  للسلعة. 
إصداراتها كل عام، يدل على مالمح لمشروع متكامل في تقديم المعرفة للطفل 
إليها هي وجود مشاهير  النظر  يمكن  التي  األمور  ثالث  النشر.  دار  قبل  من 
في عالم النشر لألطفال، لكن متابعة منتجهم المعرفي يدل على شغل دؤوب 
وحرص من قبل الكاتب وما يليه من جهد الناشرين، فيما يشكل هذا الجيل من 

القراء الصغار نواة قارئ المستقبل. 
منها،  التي جئت  العربية  الثقافة  إلى اآلخر، وأجلد  أكون مشدوهاً  أن  أود  ال 
لكن هناك حاجة حقيقة لكتب الطفل، وضرورة لمحاربة هيمنة الديناصورات 
العربية، رغم حداثة  النشر  الذين تتكرر أسماؤهم من قبل دور  المؤلفين  من 
عهدها بكتب األطفال أو اليافعين، إضافة لغياب المحرر عن إصدارات الطفل، 
المجال،  هذا  لريادة  كمحاولة  لألطفال  النشر  الكتاب  من  الكثير  واستسهال 
المشهد  جمالية  عن  بعيداً  جدياً  واهتماماً  ضبطاً  بالضرورة  يستدعي  األمر 
المالي  المرورد  الحديث عن  مانع وقتها من  المنشورة، وال  للكتب  البصري 
لهذه الصناعة الناشئة، أما الدخول من باب التجارة فيجعل الهروب إلى عالم 

الكتاب االلكتروني و«األجنبي« واجباً.

بقلم: بهيج وردة 

الصفحة من اعداد / بهيج وردة 

  إدواردو أوغيس غاليانو كاتب وصحافي 
3 سبتمبر عام  في  ولد  األوروغواي،  من 
1940، وتوفي في العام 2015. ذو أصول 
واإليطالية  اإلسبانية  بين  تمتزج  متعددة 
والبريطانية، باشر العمل الصحفي في سن 
مبكرة حيث نشر أول مقاالته في الجريدة 
األسبوعية EL SOL، »الشمس« موقعة 
عام  األرجنتين  إلى  نُفي   .Guius بـ 
 LA األزمة  جريدة  فيها  وأسس   1973
CRISES، تحسس نبض أمريكا الالتينية 
إبداعه وعطائه ككاتب  والعالم عبر رحلة 
وصحافي ورسام، وترجمت أعماله األدبية 
لغة، وكان أشهرها  أكثر من عشرين  إلى 
الالتينية«  ألمريكا  المفتوحة  »الشرايين 
ويمثل هذا العمل تحلياًل دقيقاً لما تعرضت 
لثرواتها  استغالل  من  الجنوبية  أمريكا  له 
أيامنا  حتى  كولون  كريستوفال  عهد  منذ 
هذه، وقد طبع هذا العمل ثالثين طبعة منذ 
للمنع  وتعرض   ،1973 عام  في  إصداره 
في عدة دول منها األرجنتين واألورغواي 
وتشيلي. حقق الكتاب شهرة إضافية بعدما 
تشافيز  هيوغو  الفنزويلي  الرئيس  قام 
بإهدائه إلى الرئيس األمريكي باراك أوباما 
إدواردو غاليانو  2009. يتحدث  العام  في 
إيريك  الصحافي  مع  المقابلة  هذه  في 
وعن  الالتينية  أمريكا  عن  نيبوموسينو 
الحياة والوداع والخوف وعن كل ما يموج 
داخله إن كان من هواجس أو من طمأنينة 
يستشفها المرء من خالل شخصيته الفريدة 
الخاص.  عالمه  إلى  تأخذنا  التي  وكلماته 

أجريت هذه المقابلة في العام 2011.
مقتطف من كتاب »معانقات« تحت عنوان 
»العالم« يقرؤه غاليانو في بداية المقابلة...
الواقعة  نيغوى  قرية  من  رجل  »تمكن 
إلى  الصعود  من  الكولومبي  الساحل  على 
تأمله  عن  تحدث  عودته  وعند  السماء، 
للحياة البشرية من األعلى فوجد أننا جميعاً 
نشكل بحراً من لهب، العالم هو كومة من 
البشر وبحر من اللهب. قال، وليس هنالك 
يشع  شخص  فكل  متشابهة،  لهب  ألسنة 
بضوئه الخاص الذي يميزه عن اآلخرين، 
صغيرة،  وأخرى  كبيرة  لهب  ألسنة  ثمة 
لبعض  األلوان،  بجميع  موجودة  وهي 
البشر ألسنة لهب هادئة ال تتأجج مع هبوب 
الريح، وآخرون لهم لهب مجنون يملؤون 
الهواء بالشرار المتطاير. هنالك ألسنة لهب 
بينما آلخرين  غبية ال تضيء وال تحرق. 
برغبة  الحياة  يلذعون  حارقة  لهب  ألسنة 
عارمة فال يمكن النظر إليهم دون أن ترف 

أعيننا، ومن يقترب منهم يشتعل«. 
أود لو تحدثني عن أمريكا الالتينية، كيف 
الذي  العالم  هذا  ترى  وكيف  اليوم؟  تراها 

نعيش فيه؟
يبدو هذا السؤال معقداً بعض الشيء. تريد 
أيضاً،  والعالم  الالتينية  أمريكا  عن  إجابة 
المريخ  عن  تسألني  لم  أنك  الحظ  لحسن 
والقمر! حسنا أعتقد أن بالدنا تعيش حقبة 
فهمها،  يصعب  والجمال  باإلبداع  مليئة 

خارجية  نظرة  إليها  نظرنا  ما  إذا  خاصة 
وفوقية، فإن نحن أردنا فهم حقيقة األمور 
من  إليها  النظر  علينا  نبضها  واستشعار 
الداخل، أي من العمق ومن األسفل. أما إذا 
ما نظرنا إليها بتلك الفوقية التي يتصف بها 
المتحدة  الواليات  في  الديمقراطية  إعالم 
األمريكية أو في أوروبا مثاًل فلن نتمكن من 
فهم شيء على اإلطالق. وذلك لسبب وجيه 
وهو أن بالدنا هي أكثر بالد العالم تفرداً، 
العرقي  التعدد  وطن  الواقع  في  هي  بل 

واإلنساني، ومن ينظر لهذا التمازج 
العظيم نظرة خارجية سيبدو له ذلك 
فتلك  كبرى،  ومشكلة  كبيراً  عيباً 
عن  الخاصة  نظرتها  تمتلك  الدول 
تدخل  لم  أنت  وإن  الديمقراطية، 
المعمعة وتشاركهم  تلك  معهم في 
فأنت  إذاً  تلك  الفوقية  نظرتهم 
وهذا  بالديمقراطية.  تؤمن  ال 
تعج  بالدنا  فكون  فادح،  خطأ 
بالتناقضات واالختالف والتنوع 
تتمازج  الذي  المدهش  العرقي 
بألوانها  البشرية  األطياف  فيه 
أن  على  دليل  أكبر  هو  كافة 
بالدنا هي عرش للديمقراطية.
سأذكر  العالم  عن  حسناً، 
لشاعرة  كثيراً  تعجبني  مقولة 
موريك  تدعى  أمريكية 
إن  ))يقال  تقول:  ريكايستر 
الذرات!  من  العالم مصنوع 
مصنوع  إنه  أقول  وأنا 
شخصياً  القصص((.  من 
فالعالم  ذلك،  بصحة  أعتقد 
القصص،  من  مصنوع 
كانت  إن  وجميعها 
نحكيها  التي  القصص 
تلك  أو  نسمعها  التي  أو 
التي نختلقها ونعمل على 
تضخيمها، تمتلك القدرة 
الماضي  تحويل  على 

يمكنها  كما  حاضر  إلى 
تقريب البعيد وجعله ممكناً ومرئياً.

واجهتها  كيف  الخسارات،  عن  لنتحدث 
وتغلبت عليها، أم أنك واجهت صعوبة في 

ذلك؟
تكن  لم  األشياء  خسارة  بأن  القول  أستطيع 
األشخاص  خسارة  هي  إنما  يوماً،  تعنيني 
التي لطالما أثرت فيَّ وأوجعتني، وبعضها 
ترك فجوات في روحي من الصعب ملؤها 
من جديد. فالعالم بال شك مبني على قاعدة 
من  والفراق،  اللقاءات  مجموع  من  معقدة 
تلك  هي  األيام  وأفضل  والخسارة،  التملك 
التي لم نعشها بعد. وكل خسارة في الحياة 
بعد.  به  نلتِق  لم  شخص  مع  لقاء  يقابلها 
ال  فهي  الشأن،  هذا  في  الكريمة  والحياة 

تخذلنا أبداً.
بحقيقة  أحتفل  لكي  أكتب  أنا  الحقيقة،  في 
الحياة، وألدين كل ما يعيق طريقنا لمعرفة 
يشكلون  الذين  اآلخرين،  ومعرفة  الذات 

األرض.  قزح  قوس  ألوان  باختالفهم 
فحقيقتنا هي أعظم بكثير مما يقال لنا.

ماذا عن الخوف؟
الخوف يتربص بنا ويهددنا، يقول الخوف 
باإليدز  ستصاب  الحب  بممارسة  قمت  إذا 
وإذا أدمنت التدخين ستصاب بالسرطان، إن 
تنفست سيقتلك التلوث، وإن شربت الكحول 
ستتسبب بحادث سير، إذا أكثرت من تناول 
الطعام ستصاب بالكوليسترول، وإذا عبرت 
عاطاًل  نفسك  ستجد  بصراحة  رأيك  عن 
مشيت  إذا  العمل،  عن 

ن  و ك ت س
التأمل  في  غرقت  وإذا  للعنف،  معرضاً 

ستصاب بالحزن، إذا راودك الشك ستصاب 
بالجنون، وإذا كنت حساساً ستبقى وحيداً.

أمريكا  في  جمااًل  التقاليد  أكثر  هي  ما 
الالتينية بالنسبة إليك؟

األصليون  السكان  تناقلها  أسطورة  هنالك 
أو من يسمون بـ«لوس أنديهيناس« تحكي 
قصة خلق آلهة المايا للرجل والمرأة، تقول 
يشعرون  كانوا  اآللهة  إن  األسطورة  تلك 
حاولوا  وقد  البشر،  خلقوا  لذلك  بالضجر 
من  أخيراً  يتمكنوا  أن  قبل  كثيرة  مرات 
عليها  نحن  التي  الصورة  على  تشكيلنا 
صنعت  فقد  األسطورة،  وحسب  اليوم. 
المايا الرجل والمرأة من الذرة، لكن  آلهة 
الخشب،  من  قد صنعتهما  كانت  ذلك  قبل 
لكنه  صغير  عيب  باستثناء  كاملين  وكانا 
كان خطيراً، فلم يكن في إمكانهما التنفس! 

وبالتالي لم يكن في مقدورهما الكالم.
وحين أفكر في تلك األسطورة يخطر لي أنه 
لم  فهما  إذاً  التنفس  إمكانهما  لم يكن في  إذا 
يعانيا يوما من اليأس! إذاً هذه هي القاعدة إن 
أردنا الوقوف علينا أن نتعلم كيفية الوقوع، 
ولكي نربح علينا أن نتقن الخسارة، ولنكن 
الحياة؛  من  هذا جزء  بأن  تامة  قناعة  على 

الوقوع مراراً والنهوض من جديد.
بعض األشخاص يقعون ولكنهم ال يتمكنون 
من النهوض مجدداً، وهم األشخاص األكثر 
من  أعمق  بشكل  يتأثرون  الذين  حساسية 
غيرهم أولئك الذين يؤلمهم العيش، أما 
العاهرات  أبناء  األوغاد 
إرهاب  يمتهنون  الذين 
حياة  يعيشون  اإلنسانية 
ببساطة  ألنهم  طويلة 
الجزء  ذلك  يملكون  ال 
نادر  وهو  اإلنسان،  في 
على  القادر  األيام،  هذه 
يمتلكونه  من  حياة  جعل 
ارتكبوا  هم  إن  جحيماً 
وأتحدث عن  شنيعة،  أفعااًل 

الضمير بالطبع.
حدثنا عن مدينة مونتي فيديو 
وكيف  فيها،  الحياة  وطبيعة 

ترى األوروغواي اليوم؟
مدينة  أختار  أن  مني  إذا طلب 
صالحة للعيش فسأختار مونتي 
فيها؛  ولدت  ألني  ليس  فيديو، 
الذي  المكان  يختار  ال  فالمرء 
يولد فيه، أختارها ألنني ما زلت 
شوارعها  في  المشي  على  قادراً 
ال  فعالن  وهما  هوائها،  وتنفس 
في  حالياً  ممارستهما  تستطيع 
معلمتي  كانت  العالم.  دول  معظم 
لي:  تقول  االبتدائية  المرحلة  في 
مهم  فالتنفس  طفلي،  يا  ))تنفس 
أمشي  فأنا  المشي،  وكذلك  جداً((. 
أنا أمارس فعل  الحقيقة  كثيراً، وفي 
لساعات  أمشي  الحياة،  نحو  المسير 
على الشاطئ وبهذا أوفر مبالغ طائلة، 
على  سأنفقها  كنت  التي  المبالغ  تلك 
ألصاب  كنت  ألمراض  والعالج  التحاليل 

بها لو أنني ال أمارس رياضة المشي.
لو تحدثنا قلياًل عن الصداقة...

الصداقة هي وجه من أوجه الحب، وأعتقد 
الصداقة  أما  الصدق.  قاعدة  تقوم على  أنها 
بكلمات  نفسها  عن  تعرف  التي  األخرى 
مثل أحبك جداً وكم أنت جميل...إلخ فليست 
عندما  فاألصدقاء  الحقيقية،  بالصداقة 
إلى  يعمدون  فهم  حقيقين  أصدقاء  يكونون 
قول ما يجب قوله حتى لو كان مؤلماً، لهذا 
فمن الصعب إيجاد الصداقة الحقيقية المبنية 
المرور  يتطلب  فذلك  القاعدة،  هذه  على 
يحب  عندما  اإلنسان  لكن  معقدة.  بمراحل 
فهو  الحبيب،  أو  الصديق  كان  إن  بحق، 

يعشقه بكل ما فيه.
ما هي وظيفة األدب والفن برأيك في يومنا 

الحاضر؟
إجابة عن  أعطيك  أن  الصعب  من  حسناً، 
يملكها  التي  العامة  النظرة  فعادة  هذا، 
أنهم  والمبدعين  الفنانين  عن  األغلبية 
إليهم  وينظر  ومتغطرسون،  متكبرون 
هللا  وأن  اآلخرين،  إلنقاذ  وجدوا  وكأنهم 
أعطاهم قبلة في المهد فصاروا المختارين 
أؤمن  ال  حسناً،  اإلبداع.  بملكة  إذ خصهم 
بسيطة  أفعااًل  بأن  أعتقد  بل  هذا،  بكل 
كالتعاطف إذا ما فسح لها المجال لتتحول 
على  جيداً  تمريناً  يكون  فقد  فعل  إلى 
التواضع وفي إمكانه أن يعلم اإلنسان كيفية 
التعرف على نفسه وعلى اآلخرين، وأيضاً 
فهو يساعدنا على اكتشاف عظمة األشياء 
إلى  يقودنا  المتوارية عنا، وذلك  الصغيرة 
الكبيرة  األشياء  في  الزائفة  العظمة  إدانة 
وسط عالم ال يملك القدرة على التمييز بين 

مفهومي العظمة والضخامة.
مدريد:  من  صحافي  لي  قال  مدة  منذ 
بأنك  إليَّ  يخيل  تكتبه  ما  أقرأ  ))عندما 
على  وأخرى  المجهر  على  عيناً  تضع 
لما  جيد  وصف  أنه  وأعتقد  التلسكوب((. 
األشياء  مالحظة  طريق  عن  فعله  أحاول 
التي ال يالحظها أحد في العادة، ولكنها في 
الحقيقة تستحق أن تكون مرئية من الجميع.
التي ال  المجهرية  الدقيقة  إن عالم األشياء 
عظمة  يغذي  الذي  برأيي  هو  أحد  يراها 
قادراً  يجعلني  نفسه  الوقت  وفي  الكون، 
العظيمة  األسرار  على  الوقوف  على 
للحياة، سر األلم اإلنساني والكفاح من أجل 
ألناس  وليس  للجميع  العالم  هذا  يكون  أن 
الجمال  كأهمية  أخرى  وأشياء  بعينهم، 
الذين  البسطاء  الناس  ألولئك  والروعة 
والرقة  الروعة  من  عظيمة  هالة  يمتلكون 
في  أو  صورة  في  تتمثل  أن  لها  يمكن 
ذاته  أو في محادثة عابرة. ذاك هو  أغنية 
البالغين،  نحن  ولكننا،  األطفال،  يملكه  ما 
نجتهد في جعلهم نسخة عنا، وهذا ما يدمر 
علينا  الحقيقة  في  لكن  بالكامل.  حياتهم 
نحن البالغين أن نتعلم من الطفل، األطفال 
أذكر  الطبيعة.  يعبدون  وثنيون  جميعهم 
يوماً عندما خرجت في إحدى الصباحات، 
فكنت  حزين،  إيقاع  يومها  لروحي  وكان 
الكلب  فقدت صديقي ورفيقي مورغان  قد 
الذي رافقني لسنوات، وبينما كنت أتمشى 
في الحي صادفت طفلة تبدو في الثالثة من 
التجاه  معاكس  باتجاه  تقفز  كانت  العمر 
الطريق وتلقي تحية الصباح على النباتات 
واألشجار ))بوينوس دياس باستو!(( كانت 
نعبد  وثنيون  العمر جميعنا  هذا  في  تقول، 
وبعد  ومبدعون،  شعراء  وأيضاً  الطبيعة، 
تخريب  فيه  نعيش  الذي  العالم  يتولى  ذلك 

أرواحنا، وهو ما ندعوه النمو والكبر.

من  معلنة«،  »دردشة  كتاب  من  فصل   *
أمل  االسبانية(:  )عن  وترجمة  إعداد 
عدوان  ممدوح  دار  عن  صدر  فارس، 

للنشر والتوزيع، 2017.

  الرسالة/ نادين باخص: بوفاة أبيها اكتشفت علياء 
ابراهيم أّن الكتابة اعتماداً على »ذاكرة من ورق تتأبّط 
ذاكرة سمعيّة أورثنيها شغف استراق السمع ألحاديث 
الكبار« هي قدرها. ورغم أنها ليست أديبة وال شاعرة، 
إال أنها أرادت نقل »تجربة إنسانية مثيرة«، بلغة رشيقة 
ومجاز محبّب تستهطله لترّطب به جفاف التاريخ الذي 

شغل أجزاًء كثيرة من كتابها. 
أجزاء  لها  أفردت  التي  التاريخية  األحداث  كّم  أن  إال 
مستقلة _وإن مختصرة_ دون أن يكون لها صلة مباشرة 
بما تورده من سيرة أسرتها كان عبئاً على السيرة ومتعة 
الوقائع  بإيراد  تكتفي  أن  األفضل  من  وكان  القراءة، 
التاريخية المتعالقة مع أحداث تريد سردها ضمن سيرة 

عائلتها. 
تبدأ علياء سيرتها من جّدتها ألّمها ناعمة من عام 1914، 
حيث فقدت والديها وهي فتاة صغيرة، وأخبروها أنّها 
بوصفها يتيمة قد حازت من هللا صّك دخول الجنّة ال 
محالة، ولكنّها بالمقابل ذاقت المّر من ظلم عّمها وعائلته 
رزقها،  من  وحرموها  أبيها  منزل  على  سطوا  الذين 
لينتهي األمر بأن يسافر بها عّمها من المشجب ويبيعها 
في عدن ألرمل يُدعى علي العولقي الذي فّر من قبيلته 
في صغره خوفاً من ثأر قديم، وانتمى إلى قبيلة ُحبيش. 
أنّه كان رجاًل طيّباً، عاملها كابنة،  ومن حسن حّظها 
وعلّمها الكثير من األمور في الحياة بما في ذلك رعاية 
تصبح  حين  أحمد  البنه  تزويجها  نيته  وفي  الماشية، 
وأنجب  بناعمة  أحمد  تزوج  وفعاًل  مناسبة،  سّن  في 
تزوجت  التي  علياء،  أم  أميرة  بينهم  من  أوالداً  منها 
من إبراهيم. وباإلمكان االعتبار أّن السيرة تقوم على 
أميرة،  أحمد،  )ناعمة،  أساس  بشكل  الشخصيات  هذه 

شخصيات  عنها  لتتفّرع  إبراهيم(، 
ذكرها  على  الكاتبة  تمّر  إضافية 
ذلك  السيرة  تستدعي  حين  بعجالة 
مثل شخصيات أخوالها، وغيرهم.
محاوالت  عن  علياء  تكّف  ال 
َمن  كّل  فم  من  الكالم  سحب 
عن  قصصاً  يحمل  أن  يمكن 
كّل  من  وتفيد  اليمن،  ماضي 
الحكايات  تلك  في  معلومة 
التي قرأتها  الكتب  إلى جانب 
ما  مقارنة  اليمن،  تاريخ  عن 
ببعض ما سمعته  فيها  قرأته 
من أمها وبعض األشخاص 
ومن  منهم،  سمعت  الذين 
الذي  إبراهيم  أبيها  بينهم 
سرده  في  متحّفظاً  كان 
ففي  ومقتضباً  للماضي، 
للماضي  األفضل  رأيه 
أن يطوى ال أن يُروى. 
»أهم  لها:  قال  ولطالما 
الخارجية  هويتك  من 

علياء  أما  الداخلية«.  قلبك  هوية 
لتعيش  يكفي  بما  الفكرة  بتلك  اإليمان  فاستطاعت 
الهوى،  »إماراتية  كونها  مع  والتأقلم  الّداخلي  السالم 

يمنيّة الجذور«.
تجيد علياء إبراهيم تطويع لغتها لتضيء عوالم اليمن، 
من  جمالياً  بريقاً  تفاصيل جمالية وتسبغ عليها  فتلتقط 
األدبي:  في  وصهرها  البديهي  من  انتزاعها  خالل 

واحدة  بنظرة  اليمن،  »في 
خصر  على 
ك  ث ّد ح م
أن  يمكن 
تعرف خلفيّته. 
ق  ط ن م ت ل ا
أمر  بالجنبيّة 
الزي  في  ثابت 
اليمني لكن كيفيته 
ونّوعيته هي التي 
في  وضعه  تحّدد 
وتورد  المجتمع«. 
من  كثيرة  مفردات 
وال  اليمني،  المعجم 
القارئ  على  تبخل 
الشافية  باإلجابات 
آن  في  والمختصرة 
بالكلمات  يتعلّق  فيما 
إلى  تحتاج  التي 
توضيح، وتعيد كّل كلمة 
إلى  مشيرة  أصلها  إلى 
الكلمات  من  »الكثير  أّن 
المتداولة في عدن محّورة 

أُخرى«.  لغة  الضوء عن  تسقط  ما  وكثيراً 
على كلمات وأمثال متعلقة باليهود الذين كانوا جزءاً من 

التركيبة السكانية في اليمن قبل عام 1948.
ال تخلو سيرة علياء من قصص فيها من الغرائبية ما 
يؤكد لها أكثر أّن سيرتها فيها من األحداث ما يحّض 

على أن تكتبها، مثل قّصة ابن خالها عبدهللا الذي تزامنت 
والدته بوصول قّطة إلى منزلهم، فالزمت الطفل على 
الرغم من محاوالت أمه المستمرة في طردها، إلى أن 
أتى يوم خرجت فيه القطة من المنزل، وحين عادت 
الُملّح، وفي  الباب رغم موائها  أم الصبي  لها  تفتح  لم 
اليوم نفسه وجدوا الطفل ميتاً في فراشه وقد ازرّق فخذه 

وتوّرم، ليعثروا بعد أيّام على ثعبان في البيت.
ومن تلك الشخصيات واألحداث الخالة منّو التي ُمّست 
وكانت  الزار،  تقود  كانت  التي  حماتها  عطر  بفعل 
بعد  واقعها  عن  منفصلة  حياتها  قضت  أنها  النتيجة 
أزمات عصبية ونفسية شديدة تلت استخدامها العطر. 
وغيرها من الشخصيات التي تذّكر بما ُسّمي بالواقعية 
السحرية في أدب ماركيز، وتحديداً في رواية مئة عام 
التسمية  النّقاد حينها أطلقوا هذه  إّن  العزلة، حيث  من 
على محاولة ماركيز خرق قوانين الطبيعة عبر كتابته 
إذ إن  إّن األمر هنا يختلف،  إال  الروائية،  لشخصياته 
علياء إبراهيم تكتب عن شخصيات واقعية عاشت شيئاً 

من تلك الغرائبية فعاًل.
ما يميز هذه السيرة جرأة الكاتبة في سرد وقائع أسرتها، 
أن  يمكن  ما  لتجميل  التدخل  وصدقها وعدم محاولتها 
أنها  والالفت  سرده.  الكثيرون  يتالفى  قد  سيئاً  يكون 
ضمنياً  يشعر  فالقارئ  منّفرة،  غير  بطريقة  عرضته 
أنه متعاطف مع هذه السيرة لصدقها بالدرجة األولى. 
تقول: »لست أكتب الماضي ألسيء لشخوصه أو ألنتقد 
الماضي حتى ال  أقرأ  أنا  فالماضي منتنه،  سيرورته، 
أعيشه مجدداً، وأكتبه حتى ال يكرره الناس... إن لكل 
حدث سلبي رسالة فإن فهمناها لن يظهر التاريخ القديم 

متنكراً مرة أخرى في عباءة جديدة«.

»مدينة وثالث نساء« :حني يلبس املاضي أثوابًا مسحورة

التقاط  أردت  إن  الشارقة:  الرسالة-    
إلى  بالتوجه  عليك  وعبلة  عنتر  مع  سيلفي 
الشارقة، وتحديداً إلى معهد الشارقة للتراث 
وفاء  والفنانة  ادلبي  الفنان حسن  يقدم  حيث 
»عنتر  األول  المشترك  معرضهما  شرف 
وعبلة في ساحة الكاريكاتير«. الفنان ادلبي 
فناني  كبار  بين  العباً  اسمه  رسخ  الذي 
يستدعي  العربي،  العالم  في  الكاريكاتير 
اليوم واحداً من أشهر رموز التراث العربي 
شريكة  مع  الكاريكاتير  ساحة  في  ويالعبه 
حياته، التي تخوض إلى جانبه اعتباراً من 

اآلن مشوار الفن الطويل. 
منذ صغري،  الفن  »أحب  تقول  التي  وفاء 
فنان  من  الزواج  على  شجعني  وذلك 
كان  عندما  كثيرا  بي  أثر  وهذا  معروف، 
يريني  كل رسومه قبل نشرها أوعرضها، 
الرسم،  على  ويشجعني  لرأيي  يهتم  وكان 
لكني كنت أؤجل الموضوع إلى أن أتت فكره 
المعرض، فوافقت أن أساعده«. هكذا يترك 

لتتحدث  لزوجته  المجال  الجنتلمان  الفنان 
معبرة عن رأيها وما تحب ان تقوم به، ليثبت 
أن الفن والمجتمع الشرقي  يلتقيان، ويدعو 

غير المصدقين لزيارة المعرض. 
ادلبي  حسن  لدى شخصيات  المتقدة  الروح 
فإن  دوماً،  أعماله  تميزت  وكما  تغيب،  ال 
العارف يميز بصمته من بعيد ولو لم يرى 
التفاصيل  في  المتقد  أسلوبه  ألن  التوقيع، 
بها  تمر  أن  يصعب  كاريكاتيرية  وجعلها 
مرور الكرام، إال أن الجديد الذي دخل إلى 
عمله مع مشاركة شرف معه في معرضه 
وفاء  أضافت  »فقد  الزخرفة  كان  األولى 
نفسا جديدا، حيث تألقت بعفويتها وتلقائيتها 
الذي  االنثوي  وحسها  وااللوان  بالزخارف 
أضاء زوايا كانت لتبقى ناقصة لوالها، عدا 
كنت  بها  تتحلى  التي  المغربيه  الروح  عن 

بحاجه لها وهذا ماكان«.
على  جديداً  يكن  لم  الشغف  هذا  أن  إال 
االزياء،  دراسة  تحب  كانت  حيث  وفاء 

عن  وشغلها  الموضوع  أجل  الزواج  ولكن 
متقده  بداخلي  الفن  »جذوه  ولكن  الدراسة، 
وانا اشكر زوجي النه منحني تلك الفرصه 
عند  ساكون  وانشاهلل  الثمينه 

ظنه  حسن 

بفكرته  المعرض  لهذا  المتابعين  وظن 
الجديده وهي تقديم التراث بشكل معاصر 
ورشيق«، اما عن أعمال خاصة تحمل 
النه  جدا  »فرحت  فتقول:  توقيعها 
وضع اسمي بجانب اسمه مشجعا لي، 
وكانت ردود الفعل ايجابيه مما حملني 
اعمال جديده  وانتاج  المتابعه  مسؤوليه 
تحمل توقيعي في المستقبل ربما حسن 
في  كبيره الظهر معه  اعطاني فرصه 
المعرض، وهي فرصه تختصر لي الكثير 
من الوقت وتضعني على اول طريق الفن 

الطويل«. 
وعن اختيار عنترة يقول 

جدا،  شهيره  شخصيه  »إنها  ادلبي  الفنان 
ورويت عنها القصص واالساطير ودخلت 
صفات  وحمل  الشخصيه،  لتلك  المبالغات 
القيم  وصاحب  والكريم  والعاشق  الفارس 
والمبادىء والشجاع ...الخ، فيما كانت عبله 
هي نصفه االخر التي الهمته كثيرا«، لكن 
صورة  استدعاء  عند  تتوقف  لم  الصورة 
الفارس النمطية فتدخل الكاريكاتير ليضيف 
له  مختلفا  شيئا  أضيف  ان  »وددت  حسن 
كاريكاتير،  كرسام  باختصاصي  عالقه 
الذي  للكثيرين  موجهه  رساله  واليصال 
أداروا ظهرهم للتراث واالصالة، فكان ان 
دعونا عنتر وعبله الى حياتنا اليومية الظهار 
ت  ا رق ا ف م ل ا

االستهالكية،  حياتنا  عن  والمعبره  الطريفه 
وصرخة فنية للمحافظة على التراث والقيم 

النبيله«.
عنترة  اختيار  فكرة  تحملها  التي  المفارقة 
جذابة  تاريخية  صورة  بين  يجمع  الذي 
وينظر إليه كبطل أسطوري في أذهان الناس 
العاديين، وبين المثقفين الذين ينظرون اليه 
على  ذلك ساعد  كل  كبير وعظيم،  كشاعر 
»إيصال فكرة فهو كما المشاهير في حياتنا 
او  فني  منتج  اي  إيصال  على  يساعدون 

سطوه  لهم  فالمشاهير  كبيره  بسرعه  غيره 
االسلوب  بهذا  وخاصه  الناس،  عن  التاثير 
والزخارف  المنمنمات  فن  وهو  التقديم  في 
على  اضافيه  جاذيبه  اعطت  التي  الشعبيه 
فكره المعرض ومستوى القبول والتفاعل«، 
يبقى لك بعد مشاهدة ما يقارب 40 لوحة هي 
حصيلة هذا المعرض، أن تبحث عن حساب 
عنترة وعبلة على انستاغرام وتتابعه لتشاهد 
في  والمالحم  الشعر  ألبطال  اليومية  الحياة 

عصر ما قبل السوشال ميديا!.  

معرض فين حلسن ادليب ووفاء شرف 
عنرت وعبلة »سيلفي« يف الشارقة

سلسلة:
)1( اللغة  أخطاؤنا يف 

نكهة:
النكهة، في اللغة: "رائحة الفم" )راجع محيط المحيط للبستاني(. أما "فقه 
طيبة  الفم،  "رائحة  هي:  قائاًل:  عليه  ويزيد  ذلك  فيؤكد  للثعالبي"  اللغة 
كانت أو كريهة" )ص 151(. فلماذا إذن يريد منا كثيرون أن نشرب ذلك 
المشروب أو نأكل ذلك الطعام "برائحة الفم"، وكثيًرا ما تكون كريهة، 

بدل أن يكون ذلك ب "طعم" أو "مذاق" كذا...!!!؟
على مقربة:

نقرأ أحياًنا: )أصبح فالن على مقربة من كذا.( يقصدون أصبح قريًبا منه. 
في "محيط المحيط" باب "قرب"، "مقَربة: الطريق المختصر"، )ما نعرفه 
بالعامية: بالقدومية أو القادومية(. "والمْقُربة والمْقَربة والمْقِربة: القرابة". 
وفي القرآن الكريم: }يتيما ذا مْقَرَبة{ )البلد 15( أي: ذا قرابة في النسب. 

وإني أترك التعليق لك أيها القارئ الكريم.

سلسلة:
أخطاؤنا يف اللغة )2(

أجهش:
كثيًرا ما نقرأ: )بكى فالن وأجهش بالبكاء( بقصدهم أنه بكى بكاًء شديًدا. 
يقول المعلم بطرس البستاني في "محيط المحيط" باب "جهش": "أجهش 
بالبكاء: هم به وتهيأ له". ولست أدري كيف يتهيأ اإلنسان للبكاء بعد أن 
يبكي؟ وفي الصفحة )133( من كتاب "فقه اللغة" "للثعالبي" جاء: " إذا 
تهيأ الرجل للبكاء قيل: أجهش، فإن امتألت عينه دموًعا قيل: اغرورقت 
عينه وترقرقت، فإذا سالت قيل: دمعت أو َهَمَعت، فإذا حاكت )أي شابهت( 
دموعها المطر قيل: هَمت، فإذا كان لبكائه صوٌت قيل: نحب ونشج، فإذا 

صاح مع بكائه قيل: أعول."
انصاع:

يعني،  االنصياع،  أن  باعتقادهم  لفالن...(،  )انصاع فالن  بعضنا:  يقول 
الطاعة أو الخضوع. وبالعودة إلى "محيط المحيط" نقرأ: " انصاع الرجل 
انصياًعا: انفتل راجًعا مسرًعا ومر". فأي معنى لمثل هذه الجملة؟: " انفتل 
فالن راجًعا مسرًعا ومر لفالن..." أليس هذا مضحًكا؟ و"شر البلية ما 

يضحك". ولماذا ال نقول: أطاعه، أو خضع أو أذعن ألمره؟؟؟

أسامه كامل أبو شقرا



بالعدد  بدأناه  الذي  اليوم حديثنا  نستأنف   
الرئيس كينيدي  الماضي حول حادثة إغتيال 

من  كبيراً  التي شغلت عدداً 
الصحفيين وغير  المحققين 
الصحفيين. وعلى مايبدو أن 
بعضهم إقترب من إكتشاف 
الحقيقة عن أسباب اإلغتيال 
أكثر  َفَقَد  لهذا  وَمْن وراءه. 
أربعين شخصاً حياتهم  من 
بعد  غامضة  ظروف  في 
اإلغتيال بفترة قصيرة دون 
معرفة األسباب الحقيقية. كما 
إرتكب  كينيدي  الرئيس  أن 
قاتلة  أخطاء  عدة  برأيي 
ساهمت بإغتياله أهمها إبقاء 
‘چي )چون( إدغار هوڤر’ 

مؤسس ومدير مكتب التحقيقات 
الفيديرالية في منصبه الذي شغله 
منذ عام ١٩٣٥ حتى وفاته عام 
١٩٧٢ ‘وأالن داالس’ مدير 
وكالة اإلستخبارات المركزية 

)سي آي إي( وشقيق وزير الخارجية األسبق 
‘چون فوستر داالس’. لكل منهما مشكلة مختلفة 
مع الرئيس كينيدي سنأتي على ذكرهما بعد قليل. 
في اليوم التالي لإلغتيال نقلت طائرة القوات 
الجوية رقم ١ )إير فورس ١( جثمان الرئيس 
القتيل، ولكن بدون دماغه، إلى واشنطن للقيام 
بمراسم الدفن الرسمية. فقد تم إستئصال الدماغ 
لياًل، بمعرفة رئيس األطباء الذي ذكرت إسمه 
في المقاالت السابقة. قد يتساءل البعض ماهو 
الهدف من إستئصال الدماغ؟؟؟ اإلجابه بمنتهى 
البساطه ألن التشريح المقطعي للدماغ سيبين 
قتلته وبالتالي  التي  مسار وإتجاه الرصاصة 
ستعرف الجهة التي أطلقت منها وستكون النتيجة 
مفاجئه إذا تبين أنها لم تأت من مخزن الكتب 
المدرسيه التي أطلق منها لي هارڤي أوزوالد 

بندقيته القديمة، حسب إدعاء أجهزة األمن. 
حقيقتان أخريان غريبتان، تدعوان للتساؤل عن 
مصدرهما وكيف تم نقلهما؟؟؟ وماكان الهدف 
من نشرهما؟ األولى هي تلقي صحفي بريطاني 
يعمل لدى وكالة أنباء كامبريدج مكالمة هاتفية من 
مجهول قبل ٢٥ دقيقة من وقوع اإلغتيال يطلب 
إليه التحدث مع السفارة األميريكية إلعالمها 
إنتظار نبأ مهم جداً بعد قليل. أما الحقيقة الثانية 
فقد تحدث عنها المخرج السينمائي المعروف 
لعام ١٩٩١ )چي  فيلمه  ‘أوليڤر ستون’ في 
إف كي( عالج فيه موضوع اإلغتيال وبين فيه 
أن إذاعة نيو زيالندا أذاعت نبأ اإلغتيال قبل 
وقوعه بست ساعات. والسؤال من قام بنشر 
الحقيقة  الهدف منها؟؟؟  المعلومات وما  هذه 
أنه التوجد أي مبررات منطقية لذلك سوى أن 
أجهزة األمن األميريكية هي التي قامت بذلك، 
ولم أجد، من جهتي مع األسف أي تفسير أو 
تفسيرات لذلك. كما أنني أعتقد جازماً أن نشر 
الوثائق التي تعد باآلالف وتتكون من ماليين 
الصفحات، اآلن لن يوصلنا، كما أسلفت إلى 
أي نتيجة حول تفاصيل العمليه ومن قام بها، 
ناهيك  أبد اآلبدين،  إلى  وربما ستبقى سرية 
عن قيام أجهزة األمن بطمس كثير من الجمل 
والمعلومات الهامة بالحبر األسود بحجة خطورتها 

على األمن القومي. 
الرئيس )چي إف  بأعداء  قائمة  لنضع اآلن 
كي( والمستفيدين من إغتياله، ومن ثم نشرح 

األسباب التي أدت إلى عداء تلك الشخصيات 
والجهات المختلفة للرئيس وأعطتها المبررات 
الالزمة للتخطيط واإلشتراك 
باإلغتيال، علماً بأنه قد نتمكن 
من تصنيف أيها كان أكثر عداًء:

١. ‘أالن داالس’، مدير وكالة 
اإلستخبارات المركزية )سي 

آي إي( والعاملين فيها. 
٢. ‘چي إدغار هوڤر’ مدير 
الفيديرالي  التحقيقات  مكتب 
)إف بي آي( والعاملين فيها. 
الشيء بالشيء يذكر، هوڤر، 
لم يتزوج وهو متهم بالشذوذ 
الجنسي الذي كان يمارسه مع 
صديقه ومعاونه في المكتب، 

‘كاليد تولسون’. 
الدفاع  وزارة  ٣. جنراالت 

)الپنتاغون( 
٤. شركات الصناعات الحربية 
العمالقة وعلى رأسها لوكهيد 
مارتن وبوينغ وپيوتن وغيرها. 
٥. المافيا مع القائمين على الجريمة المنظمة. 

٦. ليندون پي جونسون، نائب الرئيس. 
٧. الثائر الشيوعي فيديل كاسترو، رئيس كوبا. 
٨. اإلتحاد السوڤييتي بقيادة ‘نيكيتا خروتشيڤ’ 
رئيس مجلس السوڤييت األعلى بعد بناء قواعد 
إطالق صواريخ عابرة للقارات في كوبا التي 

تسببت بأزمة ُعرفت بأزمة الصواريخ. 
كل  وفوائد  دوافع  تفاصيل  بذكر  اآلن  نبدأ 
جهة قد تكون ساهمت بشكل أو بآخر بإغتيال 

چي إف كي:
١. لم تكن وكالة اإلستخبارات المركزية غارقة 
أذنيها بعملية اإلغتيال، بل هي غارقة  حتى 
حتى قمة رأسها، كما كشف أحد عمالئها، الذي 
اليزال على قيد الحياة لصحيفة اإلنديپيندنت 
اللندنية. لذلك كان ‘مايك پومپيو’ مدير الوكالة 
الرئيس  لقرار  المعارضين  أشد  الحالي من 

وأشدهم غضباً. 
مدير  داالس”  “أالن  كينيدي  الرئيس  أبقى 
الوكالة في عهد الرئيس دوايت آيزنهاور في 
منصبه. كانت الوكالة أقامت، في عهد آيزنهاور 
معسكراً في فلوريدا لتدريب وتسليح الكوبيين 
الهاربين والمعارضين لإلنقالب الشيوعي بقيادة 
فيديل كاسترو وإرنستو تشي غيفارا في كوبا 
تمهيداً لغزوها وقلب نظام الحكم فيها. ورث 
الهجوم  المعسكر وخطة  ذلك  إف كي  چي 
على كوبا من سلفه، ويبدو أنه لم يكن موافقاً 
الكوبيون  قام  يعلن عنها.  لم  عليها ألسباب 
المعارضون بشن هجومهم على كوبا من خليج 
الخنازير حيث إصطدموا بمقاومة شديدة جداً 
إحتاجت إلى دعم جوي رفض الرئيس كينيدي 
تقديمه وبالتالي منيت الحملة بفشل ذريع. يقول 
مؤيدوا نظرية المؤامرة أن الهجوم ُخطط له 
كي يفشل إلعطاء المبررات الالزمة إلتهام 

الرئيس كينيدي بإفشاله.  
كان لي هارڤي أوزوالد تحت مراقبة وكالة 
التحقيقات  المركزيه ومكتب  اإلستخبارات 
الفيديرالي الشديدة بسب نشاطاته في اإلتحاد 
السوڤييتي وكوبا. في العدد القادم سنتطرق 
إي’  آي  ‘السي  مع  عالقته  عن  للحديث 
وزيارته إلى المكسيك التي دامت ستة أيام 
السفارتين  إجتمع خاللها مع مسؤولين من 

الكوبية والسوڤييتية. 

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

اجلرح عميق جدا
    الجرح عميق النه اتى من الحبيب

فلم يلتئم مع طول السنين
انما يزاداد عمقاوبحي االنين

وما اكثر الجراح ولكن اقساها ما يمس الحنين
فهل هناك من يهدينى الى طريق

اى اختيار اختار
فان قررت الرحيل فذاك مرار السنين

وان اخترت البقاء فهذا حقا مهين
فاذ لجأت الى الحكمة فربما تبقينى فى حالى الحزين

خوفا من ان افقد حصاد السنين
وان لجأت الى نفسي فانها ترفض االستمرار بالتأكيد

فهل انتى سعيدة يا نفسي بالرحيل 
ام تتريثي ربما يهتدى الحبيب

ام فقدت االمل  فى ان يلين
ياله من صراع يضنى قلبى الحزين

فالبقاء او الرحيل كالهما مهين
وماذا بعد اآلنين هل يفيد 

واين اجد الراحة و على كتف من استريح
اين اجد صدر يضمنى 

وفى احضانة انسي مرار الخسارة وحسرة الفراق
ففى الفراق اسى وشجن ولوعة

فراق الونيس اشبه بانفصال الروح عنى 
فهو موت وبئس المصير

وما اصعب فراق نفسي عنى ان عزمت على االستمرار
فكيف احيا واتكيف مع انسان اصبح غريب

هل اتغرب عن نفسي وانا فى مسكنى الجميل
لقد اصبحت ذكرياتى اجمل  من ايامى

فعندما اشتاق الى نفسى فانى اهيم فى عالمى القديم

اتذكر فيه الحب بمعناه العميق
فتترسم على وجهى بسمة اقترضها من زمن جميل

فياله من كنز ثمين انهل منه عندما اريد
وكأننى  اخفى ببريقه قتام االيام الالحقة

نفسي وال عن  االنفصال ال عن  يمكننى  اننى ال  بما 
الحبيب

فياله من اسي فاننى اسكن فى مسكنى ولكننى غريب
فاين اشعر باالسقرار والراحة اذا كان بيتى عنى بعيد

فانه خال من كل شعور دافئ واحساس بديع
فهل فى االمكان ان يرجع مثلما كان؟

الصدق فيه يكون والحب فيه يسود
واالستقرار فيه يعود بعيدا عن الشكوك

تتعالى فيه الضاحكات وتحيط به طيور الغناء
تجذبها اليه رائحة عطر المحبة فتسعد بها وتبقى

ياله من حلم بعيد ولكنه ليس محال
فالقلب الشفوق الرحيم دائما يأمل فى الجديد

يحاول ان يقاوم الحس المرير
فينهض من يأسه يبحث عن بغية حسنة 
فيجد هدفا يحيا به ويحييه يسعد به نفسه

ويتنشق من عطر الحياة ما يرضيه
ويهيم  بفكره بعيدا عن الواقع االليم

فيجد لنفسه منفذا ويعيش فى عالم فريد
فيه يحقق ذاته بعيدا عن مفارق الطريق

حريصا على حياته التى هى اغلى ما يقتنيه
ويتقبل بصدر رحب ما يالقيه 

فال تعود تحزنه التقلبات وال تفتره الكلمات
انه اخيرا ادرك ان فرحه ليس بايد العباد 

لكنه يمتلكه فى اعماقه وال احد يستطيع ان يسلبه حقه.
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إلعالناتكم يف الرسـالة

بقلم : خالد بنيصغي 

أوت���ارا األرُز  ه���ام   ، األرُز  ت��م��اي��َل 
تنّسكها ف��ي  م���زاراً  أض��ح��ت  ف��ال��غ��اب 
صومعٍة  ره��ب��ان  َغ��دْت  النسور  حتى 
أغنيًة ال��ك��وُن  م���اج  ك���ان  م��ا  وك���ان 
وع���ان���َق ال��ع��ل��م ال��غ��ال��ي رح��اب��ن��ًة
وص���اح ل��ب��ن��ان ف��ي ع���ّزٍ وف���ي ِك��َب��ٍر 

س����رُّ ال��ح��ك��اي��ة أن��ط��ل��ي��اس دال���ي���ٌة
ج��دائ��ل��ه أرخ���ى  المشتهى  وال��ل��ؤل��ؤ 
واختمرْت  الشقراء  الكرمة  واحلولت 
ملحمًة ال��ت��اري��خ  ب��ال��ه��ا  ف��ي  وط���اف 
ُع��ّش��اق��ه��ا ش���رب���وا رّي����ا خ��واط��ره��ا
فاتنًة ال��ب��ح��ر  ع���روُس  ُج��ب��ي��ُل  م���ّرْت 
ص���ي���دون م����رْت وم����ّرت ص����وُر في

ف��اف��ت��رَّ ث��غ��ُر ال��ه��وى أوت����ار أم��ن��ي��ٍة 
وأش�����رَق ال��ف��نُّ ف��ي رؤي����ا رح��اب��ن��ة

وط����اف ل��ب��ن��ان ف���ي أح���ام���ه َم��لَ��ك��اً               

ن���واب���ٌغ ن���ّض���دوا ُج���لَّ���ى روائ��ع��ه��م 
ف���أّرخ���وا وط���ن األل��ح��ان وارت��ش��ف��وا

ضيعتنا  م��ن��وال  على  ال��زم��اَن  ح��اك��وا 
ع���اش���وا رح���اب���ن���ًة ف���ّن���اً وره��ب��ن��ًة

ه��ن��ا أض����اؤوا م��راي��ا ال��ري��ف ذاك���رًة
دبكتنا  أص��داء  على  الجمال  ص��اغ��وا 
إبا  سيُف  العّزِ  صهل  الساح  وصهجُة 
وحاملها     الكبرى   ( الَقْيَمُة   ) و  والُمخُل 
غ��ّن��وا ال��م��راك��ب وال��م��ي��ن��ا ورّي��َس��ه��ا 
وأل��ب��س��وا ت��ع��َب األي����ام ن���اي ش��ج��اً 
وال��ُخ��َي��ا  الفخر  وال��ِع��ت��اب��ا  والميجنا 

وابتدعوا         الفنيَّ  المسرح  ج��ّددوا  هم 
ل��ول��و وِب��ت��را وم��ي��ُس ال��ري��م ف��ي ف��رٍح 
زن��وب��ي��ا ج��ب��ُل ال���ص���ّوان ف���ي ي��ده��ا
رحلوا  قد  والقنديل  والليُل  والشخُص 
ق��م��ٌر  وال  ج��س��ٌر  ال  ال��ن��واط��ي��ُر  أت���ى 
ط����وائ����ٌف وم����ل����وٌك ف����وق أن���دل���ٍس 
وع�����ودُة ال��ط��ائ��ر ال��ف��ي��ن��ي��ق أُل��ه��َي��ٌة 
نشهدها                   ال��دي��ن  ف��خ��ر  أي���ام  ل��ي��َت  ي��ا 

مرحاَ  الهنا  ماضي  أبدعوا  فتيٌة  ُه��ْم 
حذٍر  في  والشاويش  ومخول  نصري 
َتلجي  ال  األدراج  على  جرجي  أُمَّ  ي��ا 
سبباً  الخفا  في  وفضلو  عيدو  وك��ان 
ُزب���ي���دٌة س��رق��وا ف��ي ال��ل��ي��ل ُص��ّرت��ه��ا 
ُخِطبْت  وح��ده��ا  وري��م��ا  ج��اء  وال��ع��ي��ُد 
قمراً  يا  التيم  وادي  ب��در  يا  بدرنا  يا 
جوانُحُه             رّف���ْت  معي  صلوا   ! صنين 

ُم��ره��ف��ٌة  واآلذان  ال���ف���ّنِ  س���ّيِ���د  ي���ا 
أذاك������ٌر ب��ع��ل��ب��ّك ال���ده���ُر رّس��َخ��ه��ا
يسائلنا  روم����ا  م���ن  ق��ي��ص��ُر  وج����اء 
مسرحنا  ال���روم���ان  ش��ِه��د  وح��ي��ن��م��ا 
ِحدا  موُج  الدين  بيت  قصر  في  والساُح 

قمٌر  وذا  شمٌس   ذي  وفيروز  عاصي 
باغتِه ف��ي  ع��اص��ي  ت����وأُم  م��ن��ص��وُر 
روع��ت��ِه  س���رَّ  زي�����اداً  س���أل���َت  وإْن 
سبًا  اهتدوا  م��روان   ، وغسان  غدي 

نغماً    ي��زده��ي  ال  وط���ٍن  ف��ي  م��ج��َد  ال 
ذاك���رٍة  دون  ينبو  كالسيف  فالمجد 
ون��ح��ُن ل��ب��ن��اُن��ن��ا س��ي��ف��اِن ف��ي وط��ٍن 
وطني  ف��ي  األس��ي��اف  ال��ت��ق��ت  وك��ل��م��ا 

رسالته  العليا  ف��ي  ��ُع  ال��ت��ج��مُّ أرس���ى 
ه���ي ال��ث��ق��اف��ُة واألوط�������اُن ب��ي��ئ��ُت��ه��ا  
ملحمًة  ال��ده��ر   ف��وق  األرز  سيكتُب 

وض����ّج ص��ن��ي��ن أج���راس���ا وم���زم���ارا
أدي��������ارا للح��ب  ب��ن��وا  وال��م��ؤم��ن��ون 
وُزّوارا حساسينا   ، ح��ن��ي��ن��اً  رّق����ْت 
نارا ال��ُذرى  رأس  في  الشرُق  وأوق��د 
وض����مَّ ف��ي ص����دره ن��اي��اً وق��������ي��ث��ارا
ف����األرز ص���ار م���دار ال��ك��ون أوت���ارا

وال��م��اُء ي��ج��ري م��دى ال��ف��ّوار ف���ّوارا
ن����واه����ًدا ح�����وَر ت���ّي���اه���اِت أب���ك���ارا

غ���دائ���ُر ال��ِغ��ي��د أق���داًح���ا وُس���ّم���ارا 
ا وس���ل���واًن���ا وإع���ص���ارا ك����ًرا وف�����رًّ
أسرارا الروح  بوح  الحّب  واستشرفوا 
 ت��ج��ري م��راك��ب��ه��ا ش��وًق��ا وأن����وارا
وُزنارا خصًرا  زها  واألُرج��واُن  ُغُنٍج  
أق��م��ارا المجد  ُص��ْغ��َن  أن��ام��ل  ن��ج��وى 
ش����ّال َب�����ْدٍع ج���رى ن���ه���راً وِت���ي���ارا 
وك��وك��ب��اً ف��ي س��م��اء ال��ل��ح��ن س��يَّ��ارا

ِم��ْع��ط��ارا ال��ل��ون  ب��ه��ّيِ  ورٍد  ب��س��ت��اَن 
أب�����رارا هللا  ب������راُه  ش���ع���ٍب  ُت������راَث 
ح��ب��اً ي��ف��ي��ُض, ه��ن��اًء ي��غ��م��ُر ال����دارا
أح��ب��ارا ال����رّبِ  أرز  ع��ن��د  ب���وا  وُط���ّوِ  

ع��ل��ى ج���ن���اح ح��ك��اي��ا ب��ل��ب��ٍل ط���ارا
وال��س��ي��ف وال���ّتِ���رُس ض��ّراب��ا وك���ّرارا
ه��ّدارا النصر  ِح���داء  ص��وُت  والطبل 
ورق���ص���ُة ال��خ��ي��ل إي��ق��اع��ا وإب���ه���ارا
وم�����ورد ال�����رزق ص���ّي���ادا وب���ّح���ارا
ن���ّوارا ال��ق��ل��ب  يجلو  ال��ش��ج��و  ك��أّن��م��ا 
إس��ك��ارا األع��م��اِق  ن��ش��وة  ف��ي  تنساب 

وأدوارا وأل���ح���ان���اً  غ���ن���اًء  ش���ع���راً 
ِب��ْع��َن ال��خ��وات��م ص��حَّ ال��ن��وُم ي��ا ي��ارا
وح���اك���ٌم ي��ح��ك��م ال���ِرع���ي���ان ث��رث��ارا
وج��اءن��ا ال��ع��س��ك��ُر ال��م��ه��زوم ج��ّب��ارا
وان��ه��ارا ال��ث��ل��ج  ذاب  م��ف��ات��ي��ح   وال 
وال��وص��ُل ب��ات زم��ان ال��وص��ل ق��ّه��ارا  
دّوارا  ع��اد  المتنبْي   ( ال��ن��ب��ْي   ) آن 
وع���ن���ج���ٌر ت��ف��ت��دي ل��ب��ن��ان ث�����ّوارا

 م��س��ام��ري��ن ن��دام��ى األن���س أخ��ي��ارا
 ل��ك��ّن راج����َح أه���دى ال��ع��ي��د ت��ذك��ارا
وال��ج��ارا ال���زوج  ي��ل��وم  السباع  س��ب��ُع 
وال��س��ط��ُل ص���ادرُه ال��ش��اوي��ش إن���ذارا
مختارا كان  ونصري  نصري  وي��َح  يا 
وأل��ب��س��وا ي��ده��ا ِع���ق���داً وأُس�����وارا
ي��ا ج��ب��ه��ًة ل��ب��س��ْت غ��ي��م ال��ُع��ل��ى غ��ارا
ن��س��راً وص��ق��راً وُع��ق��ب��ان��اً وأح����رارا

ي��ف��وُح م��ن��ه��ا ع��ب��ي��ر ال��ب��دع م����ّوارا
أْرَق����ْص����َت أع���م���دًة ف��ي��ه��ا وأح��ج��ارا
ج��ّرارا العين  مرمى  الجيش  وخلفه 
رّش����وا ه��ي��اك��ل��ه��ا ِع���ط���را وأزه����ارا
أَس��وارا  الشمس  ف��وق  س��ّي��َج  واألرُز 

وأزرارا أك���م���ام���اً  ال�����ورُد  وف���ّت���َح 
ِم��درارا  المسُك  ويبقى  مسٌك  والياُس 
 أج���اب���َك ال��ف��نُّ ج���ّس���اٌس م��ت��ى ث��ارا
مشوارا اإلب��داع  خطى  في  وأكملوا   

ال��ِغ��م��ِد ال ي��رت��دُّ ب��ّت��ارا وال��س��ي��ف ف��ي 
غ���ّدارا ي��رت��دُّ  ح��م��ًى  دون  وال��س��ي��ُف 
أّم��ارا الُحكم  وس��ي��ُف  الفنون  س��ي��ُف 
ط���اب ال��ُم��ق��اُم ب��ن��ا س��م��ع��اً وأب��ص��ارا

وإك���ب���ارا  إج�����ااًل   : ع��ه��دي��ن  وف����اء 
ه��و ال���ُت���راُث ي��زي��ُد ال��ع��م��ر أع��م��ارا
ال��ش��ع��ُب ي��ص��ن��ُع ب��اإلي��م��ان أق����دارا

األرز رهباُن 

يا مهجة الروح

شع��ر: 
     د. محمد توفيق صادق

شع��ر: 
         هتاف السوقي

ي����ا ُم���ه���ج���َة ال���ق���ل���ب.. ه����ل ل����ل����روِح م���ف���ت���اُح ؟
ت���رت���اُح ال������روح  ودع���ه���ا  َه��ب��ن��ي   !... ك����ان  إْن 

َت�����ِع�����ب�����ُت أس�����ج�����ُن ف�����ي ص��������دري م����خ����اوَف����ُه
م����������ّاُح أغ�����������������واُه  ب�����م�����ا  ي��������ب��������وُح  وال 

وب��������تُّ أخ����ش����ى رف���ي���ق���ي ال���ب���ح���ر ي�����غ�����دُر ب��ي
وأل���������واُح ط��������وٌق  ال   .. ال����ق����ل����َب  وُي������غ������رُق 

أُج�������ال�������ُس ال������ش������طَّ واألن��������ظ��������اُر ت���رق���ب���ن���ي 
وال�������م�������وُج ي�����دن�����و ب������������أُذٍن ك���ل���م���ا ب����اح����وا

ع��ص��ف��ْت زه�������رًة  أن����ق����ْذ   ، ال�������روح  م���ه���ج���ة  ي����ا 
ب���ق���ل���ب���ه���ا م������ن ف������ص������وِل ال�����ع�����م�����ِر أري���������اُح

ورح�����������ُت أرس�����������ُم ف������ي اآلف�������������اِق أم����ن����ي����ًة
وي�����ن�����زاُح  ، ي����واس����ي����ن����ي  ال�������غ�������روَب  ع�������لَّ 

����رْت ح����ي����ُث ب�������اُب ال����ش����م����ِس م���ن���ف���رٌج ت����س����مَّ
ع�����ي�����ن�����اِن ف������ي ل����ه����ف����ٍة ت�����رن�����و وت������ن������داُح

أط��������لَّ م�����ن ش����ف����ِق اإلب������ح������ار ط����ي����ُف ه�����وًى
وال������ش������وُق ح����ل����ٌم ب����ص����در ال�����م�����وِج م���ل���ح���اُح

ح���س���ٍد أذى  م�����ن  ت����خ����اف����ي  ال   .. ه����ن����ا  أن������ا 
م���ف���ت���اح  اآلن  ق���ل���ب���ي   ، ال���ح���ب���ي���ب���ُة  أن��������ِت 

غرائب زعماء العامل

Mécanique générale

Freins, Suspension,
Pneus, Mise au point,
Electricité

1538, boul. des Laurentides, 
Laval, Qc. H7M 2N8

raffyauto@hotmail.com
www.raffyauto.com

نتك�لم 
اللغة العربية

) تكريم األخوين رحباني (    

 - الزعيم النازي هتلر: كان يعرف أنه يحب ديزني 
حيث سيطر حب عالم ديزني عليه بشدة وكان له عدد 
من الرسوم الكارتونية الشهيرة التي قام برسمها بنفسه 
الغريب انه خاض حروب دمرت العالم بالرغم من ذلك 
كان مرهف الحس ويحب الخيال والشخصيات الكرتونية.

- رئيس كوريا الجنوبية كيم جونغ إيل : من نوادر الرئيس 
كيم حونغ عندما كان والده اليزال بالسلطة قام باختطاف 
للسجن والتعذيب  المخرج شين سانغ أوك و تعريضه 
إلعادة صناعة وإخراج فيلم مشهور مثل غودزيال ألنه 
يحتوي على رسائل اشتراكية ونجا المجرح من تحت يده 

عام 1998 هو وزوجته.
1969 حينما  في عام  كارتر:  أمريكا جيمي  - رئيس 
كان الرئيس األمريكي جيمي كارتر حاكًما على والية 
جورجيا قبل دخوله البيت األبيض بعامين ابلغ عن رؤية 
جسم فضائي أخضر لمكتب ufo في أوكالهما سيتي كان 
متخصص في رصد األجسام الغريبة  شاع في تلك الوقت 

أنه رأى كوكب الزهرة.
- رئيس أمريكا أندرو جاكسون : الذي تم اتهامه بالسخف 
أنه كان يحمل معه عصا وإذا رأي أي شخص  حيث 
السياسيين  اعتبر خصومة  المؤخرة  بها على  يضربه 
يليق  باآلخرين وال  السخف واالستهزاء  ذلك نوعا من 

بكونه رئيس جمهورية.

 - الدكتاتور الروسي ستالين: كان يشتهر بغرابته الشديدة 
كان معروف عنه الدموية وحب القتل كان ايضا يحب 
الرسم واألغرب انه كان يهوى رسم الرجال وهم عراه 
بعد موته،  نشرها  تم  التي  الرسومات  العديد من  وله 
كان يحب تناول الطعام على الموسيقى ويحب الطيور 

المطهية مع الحساء

غرائب بعض امللكات عرب التاريخ
  بعض النساء حول العالم يمتلكن سلوكيات 
وطبائع قد تكون غريبة و عجيبة، وقد يندهش 
منها كل من يعرفها وربما توصف بالجنون 
المرأة  إذا كانت  لغرابة األفعال وخاصة 
أفعالها تصبح ملفتة بشكل  مشهورة، فإن 
أكبر ألن شهرتها تضعها تحت انظار الجميع 
و قد يحقق بعضهن حلم الشهرة من خالل 
تلك األفعال، و تسعى النساء الشهيرات الى 
الغير  العديد من عاداتهن وأفعالهن  إخفاء 
طبيعية والتى قد يصفها البعض بأنها أفعال 
شاذة، ولكن يفشلن فى ذلك خاصة إذا كن 
هؤالء النساء ملكات أو اميرات فى بالدهن 
و بعض األفعال الغير عادية للملكات على 

مر التاريخ.
سر الثوم

الملكة كليوباترا و كانت ملكة مصر في 
العصور قبل الميالد، من أسرارها في األكل 
كانت إذا أرادت فتح شهيتها، فتقوم بإحضار 
قطعة من الشمام وتقوم بتتبيلها بالثوم ثم تأكلها، 
و بعد حصولها على عرش مصر تزوجت 
من شقيقها األصغر بطليموس الثالث عشر 
و هذا بعد وصية والدها، ثم بعدها تزوجت 
زعيمين من أشهر زعماء اوروربا، و هما 
يوليوس قيصر و هذا عام 47 ق م و مارك 

انطونيو عام 41 ق م.
الملكة العذراء 

هى الملكة اليزابيت األولي ملكة بريطانيا، 

التي حصلت على العرش وهى عذراء في 
سن الخامسة و العشرين، و ظلت في الحكم 
مدة و صلت إلى 45 عام وأعطت كل حياتها 
لبلدها، و حتى انها لم تتزوج بعد وكرهت 
الرجال و الزواج، لدرجة أنها قالت أفضل 
أنا لست متزوجة  لي أن أكون متسولة و 

على أن أكون ملكة و متزوجة.
جوارب الحرير

الملكة مارجريت هي زوجة فليب الثالث و 
ملكة النمسا، كانت تمتلك ساقين نحيفتين فقد 
أتي لها أصحاب الجوارب الحريرية بهدية 
من الجوارب المصنوعة من الحرير، لكنها 
رفضتها ووبختهم بشدة وغضبوا منها جدا 
على رفضها ويوبخها لهم لكنهم بعد ما عرفوا 

السبب زال هذا الغضب.
ملكة من القبر

اينزي كاستور هي زوجة ملك البرتغال بيدرا 
األول حكمت البالد بعد موتها، تم قتلها وبعد 
حصول زوجها على حكم البالد قام بإخراج 
جثتها من القبر و وضعها على نصب ثم قال 
للشعب هي ملكة البالد، قيصرة روسيا تآمر 
عليها احد األمراء فقامت بالحكم عليه بأن 
يفعل مثل الدجاجة تماما، و قامت بإحضار 
قفص و وضعت به بيض و أدخلته القفص 
غصب عنه، ليس هذا فقط بل جعلته يجلس 
على البيض و يصيح مثل الدجاجة تماما، 
الملكة فاندين أمرت بحبس مصفف الشعر 

الخاص بها لمدة ثالث أعوام، وذلك الن 
الشعر األبيض قد ملء شعرها وال تريد 

منه أن يعلم ذلك.
قتلت زوجها

الملكة سميراميس و هي ملكة آشورية من 
أصل دمشق تم خطفها على يد القائد اآلشوري 
جنزو بسبب حبه لها وذلك عام 800 ق م ، 
بعد ذلك رآها الملك نينوى بالصدفة فأحبها 
و تزوجها و كان ملك معروف بالوسامة و 
الذكاء، قامت بتشجيعه على تكبير ملكه حتى 
حصل بملكه على أراضي كبيرة و شعوب 
كثيرة، وفي يوم تسلل إلى قصرهم جنزو 
فأحس به زوجها فقام وقاتال بعض، وقام 
زوجها بقتل جنزو وكان الظالم حالك ولم 
ترى الملكة أن الذي قتل هو جنزو، فقامت 
بقتل زوجها اعتقاد أنها قتلت جنزو و بعد ذلك 
رأت أنها قامت بقتل زوجها بدل من جنزو.

الملكة غريبة األطوار
كاترين العظمي كانت تقوم بشرب خمسة 
اليومي،  أثناء إفطارها  القهوة  أكواب من 
و كانت أيضا إذا أرادت أن تدخل السرور 
البهجة على نفسها، فتأمر أحد أن يقوم  و 
بزغزغتها في قدمها، موتشين ثيان كانت 
البداية كانت  إمبراطورة الصين لكنها في 
القصر اإلمبراطوري،  تعمل خادمة في 
قامت بقتل اإلمبراطور و أمها و أختها و 

أخاها ثم بعد ذلك أصبحت إمبراطورة.

األهلي  المغربي على  البيضاوي  الوداد  وفاز    
المصري بهدفْين لهدف واحد في مجموع اللقاءين في 
نهاية كأس عصبة األبطال اإلفريقية ، ويتأهل بذلك 
لكأس العالم لألندية المزمع تنظيمها باإلمارات العربية 

المتحدة في دجنبر المقبل .. 
اللقاء النهائي كان عربيا خالصاً جاد به الزمان لتفرح 
العرب بهذْين الناِديَْين العريقْين : األهلي الكبير ببطوالته 
وجوالته وصوالته اإلفريقية ، والعربية ، والعالمية ، 
ثم الوداد البيضاوي المغربي العريق بتاريخه ونجومه 

ونجاحاته اإلفريقية والعربية والعالمية كذلك .. 
لست أدري لماذا تنتكس الفرحة العربية في عزها ، 
العربي أصبح  الواقع  إن   ، دائما  الشائبات  وتشوبها 
مستعدا للصدمات في جل اللحظات ، لم أكن أعرف 
أن التخلف العربي يسمح أن يتنصل مصريون كثيرون 
من وطنهم ويصبحون مغاربة في لحظة ، ولم أكن 
أعرف أن يتجرد مغاربة كثيرون من مغربيتهم في 
َنت به قلوبهم  لحظة ويصبحون مصريين بسبب ما تَدجَّ
من أحقاد لبني جلدتهم تحت طائل أن ينجح االنتماء 
ويتعثر اآلخرون حتى لو كانوا أبناء وطنهم ويلعبون 

للدفاع عن رايته .. 
من  المغربي  البيضاوي  الوداد  تتويج  في  وقع  ما 
احتفاالت في المغرب أمر طبيعي ، ولكن أن تحتفل 
الوداد  بتتويج  جماهير مصرية عريضة في مصر 
لقد  نعم   ، للدهشة واالستغراب  المغربي ألمر يدعو 
احتفلت فئات عريضة من جماهير الزمالك المصري 
بتتويج الوداد المغربي ، ولكن لألسف ليس حبّاً في 
الفريق المغربي، بل إن جمهور الزمالك كان مستعدا 
العصبة  بأي فريق يحرم األهلي من كأس  لالحتفال 
العداء  يكن  الزملكاوي  الجمهور  فقط ألن  اإلفريقية 
األبدي لألهلي ، والعكس صحيح إال من رحم هللا من 
فئة قليلة جدا متعقلة وتعي األشياء بروح وطنية وتعقل 
وتفهم ، لقد احتفلت جماهير الزمالك بطرق مختلفة ليس 
بفوز الوداد المغربي ولكنها احتفلت بنكسة األهلي وعدم 
إفريقية كانت ستمنحه فرصة أخرى  الظفر بعصبة 
العالميين كريال مدريد اإلسباني،  لمقارعة األبطال 

الهائل من  الكم  المصري ولّد هذا  الديربي  فقط ألن 
الحقد والكراهية بين المصري األهالوي والمصري 

الزملكاوي .. فيا للغرابة ؟؟
كان احتفال الجمهور الزملكاوي بنكسة األهلي بطرق 
مختلفة ، فمنهم من قدم المشروبات بالمجان للزبناء 
شريطة أن يكونوا زملكاويين ، ومنهم من كتب بالخط 

العريض في إحدى المقاهي الفتة مكتوب عليها : 
" المقاعد مخصصة لجمهور الزمالك فقط " ، ومنهم 
من خرج إلى الشوارع المصرية ، ومنهم من صرح 
مواقع  في  التلفاز وكذلك  فرحه على شاشة  بنشوة 
التواصل االجتماعية والجرائد والمجالت اإللكترونية ؟؟ 
فيما لم ينُج المغرب ولو بدرجة أقل من قلق جمهور 
الرجاء البيضاوي الذي كان يتمنى فوز األهلي ضدا 
على مصالح الفريق الودادي ، وَعبَّر بعض جمهور 
اللقاء عن متمنياتهم  بداية  قبل  الرجاء بشكل مباشر 
الوداد  يدخل  باللقب حتى ال  المصري  بفوز األهلي 
مرة  بمشاركته ألول  العالمية  المغربي  البيضاوي 
في كأس العالم لألندية ، والجدير باإلشارة أن فريق 
الرجاء البيضاوي المغربي كان قد دخل العالمية من 
بابها الواسع عندما لعب المباراة النهائية أمام بايرن 

ميونيخ وانهزم بهدفين لصفر .. 
كل ما قلناه عما بدر من جمهورْي الزمالك المصري 
والرجاء البيضاوي المغربي يجب نسخه عن جمهورِي 
األهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي ، لو تعلق 
األمر بنجاح الزمالك المصري والرجاء  المغربي في 

المسابقات اإلفريقية والعربية وحتى العالمية .. 
الجسد  الفكري والعقلي ينخر  التخلف  إلى متى يظل 
العربي، والوطن العربي ؟؟ إلى متى يظل العقل العربي 
جامدا ال يفرق بين الرياضي والسياسي والمحلي والقاري 
والدولي ؟؟ متى سيفرق العربي المصري والمغربي 
وغيرهما بين متى أكون أهالويا أو زملكاويا، ومتى 
أكون   كالهما ، وأكون مصريا ، ومتى أكون عربيا ؟؟ 
حتى هذه األمور البسيطة ال يستطيع اإلنسان العربي أن 
يرتبها ترتيبا ال ئقا في عقله ؟؟ اللهم ارفع عن العربي 

هذا البالء وهذا التخلف يارب .



أدب وثقافة Vendredi 24 novembre 2017 
الجمعة  24 نوفمبر 2017

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

يوسف زمكحل   همسـات
- تعود أن تكون حاسماً 
- أصنع لروحك الجمال 

- الرائع يكون رائعاً من البداية للنهاية 
- الصبر الجميل صبر بال شكوى 

- المؤلم أن تمتلك قلباً طيباً وذاكرة ال تنسى 
- ابجدية الحب هي لمعة العين وأحمرار الخدود 

- يهرب الظالم عندما يدخل النور عليه 

- قد تكون البدائل أحياناً اجمل من األساسيات
- مثلما تفنى السعادة هكذا تفنى الهموم 

- من اشعاري : يهون عليك تهجر فؤادي وتخاصم 
بين دموعي وبين  ما  .. وتسيبني حيران  ودادي 
خلليني   .. عليا  وأعطف  عينيا  أرحم   .. سهادي 
أنك  أقول  خلليني   .. عليا  مش  معايا  أنك  أحس 
صورتك   .. تبعد  ومهما  تقسى  ومهما   .. حبيبي 

عايشة قدام عينيا . 

إنـقـاذ مــا يـمـكـن إنـقـاذه! …

  وصلت سيارة الترحيالت إلي السجن الموجود 
عليه  الحراسة  ،كانت  نائية  منطقة صحراوية  في 
مشددة ، نزل من السيارة ثالثة من المسجونين الجدد 
المحكوم عليهم بمدد طويلة وهم مقيدين باالصفاد 
.. تم إقتيادهم للمخزن حيث إستلموا مالبس السجن 
وأخذ  تصويرهم  تم  حيث  األخري  وللمكاتب 
باقي  السجن مع  فناء  في  تم إطالقهم   .. بصماتهم 

المساجين في فترة الراحة والرياضة.. 
فرضوا  الذين  المساجين  من  عصابة  إستقبلتهم 
سيطرتهم علي باقي النزالء ، بالحفلة المعتادة لكل 
، ذاقوا  إرادتهم  مسجون جديد،إلخضاعهم وكسر 
خاللها من الصفع واللكمات والضرب باألرجل في 
جسدهم مما جعلهم يصرخون من شدة األلم،هرع 
الحراس وخلصوهم من أيديهم.     وإقتادوا النزالء 

الجدد لزنازين فردية . 
زنزانته  في  النحيل  بجسمه  أيوب  وجدي  تكور 
هذا  إلي  أوصله  ما  يتذكر  وهو  جراحه  يلعق 
المكان التعيس .. لقد ِنشأ في أسرة متوسطة الحال 
المقبلة  الكبري  وشقيقته  والدته  سوي  له  ليس   ،
علي الزواج ،تخرج من كليه الطب بتقدير ممتاز 
يتمكن  لم  الكلية بمرتب هزيل  وعين معيدا« في 
به من الصرف علي عالج والدته التي تعاني من 

الفشل الكلوي.. 
في لحظة تهور غير محسوبة العواقب ، ومغرورا 
بذكائه ، ورغبة منه في الحصول علي المال بأي 
مجوهرات..  محل  علي  للسطو  خطط   ، طريقه 
اختار محال« في شارع هادئ وفي منطقة كائنة 
صاحب  تحركات  بدقة  وتابع  درس  راق،  بحي 
أيام  لعدة  يرافقه  الذي  المسلح  والحارس  المحل 
. إشتري مسدسا« كاتما« للصوت وتدرب على 
استخدامه  ينوي  يكن  لم   ، بدقه  الهدف  إصابة 
يوم  وفي  النفس..  عن  للدفاع  أو  للتهديد  سوي 
علي  مستعارا«  شعرا«  وضع   ، بعناية  إختاره 
سوداء  ونظارة  أنفه  تحت  لصقه  وشارب  رأسه 
علي عينيه . ولبس قفازات شفافة وعند مشاهدته 
للصائغ في نهاية اليوم ، وهو يجمع المجوهرات 
، دخل  الخزانة  في  لوضعها  العرض  أرفف  من 
المجوهرات  بالمسدس،أمره بجمع  المحل وهدده 
جلديه  حقيبة  في  الحديديه ووضعها  الخزانة  من 
في  المجوهرات  كل  الصائغ  جمع   ، كبيرة 
ذراعية  برفع  فأمره  لوجدي  وسلمها  الحقيبة 
أيضا  هو  استدار   . الحائط  نحو  وااللتفاف  عاليا 
شاهد  لكنه   ، للمغادرة  المحل  باب  اتجاه  في 
يتحرك  الصائغ  الجدار  علي  المثبته  المرآة  في 
وجدي  فعاجله  الدرج  من  مسدسا  ويأخذ  بسرعة 
عالي  بصوت  أثرها  علي  صرخ  برصاصة 
وسقط قتيال. عندما سمع الحارس الضجيج، دخل 
يطلق  بمن  ليفاجئ  مسدسه  شاهرا«  مسرعا« 
عليه الرصاص فأصيب وسقط علي األرض فاقد 
بال  الحقيبة  حامال  بهدوء  وجدي  خرج   . الوعي 
اكتراث لكاميرات المراقبة ، فقد غير مظهره بما 

فيه الكفاية ..
 وإلنه ال توجد جريمة كاملة ، فرغم علمه بأنه قد 
تم نشر مواصفات المجوهرات المسروقة لجميع 
إلجراء  العاجلة  ولحاجته   ، الصاغة  محالت 

عمليات غسيل لكلية والدته، فقد حاول بيع قطعة 
من المجوهرات ، أعتقد أنها بمواصفات عامة ، 
لكن الصائغ المشتري تعرف عليها بعد أن فحصها 
دقائق   عدة  االنتظار  وجدي  من  فطلب   ، جيدا 
لتدبير مبلغ الشراء .. عندئذ دخل الصائغ الغرفة 
الداخلية حيث أبلغ هاتفيا الشرطة وتم القبض عليه 
، وحكم عليه بالسجن المؤبد ، العترافه بجريمته 
تفسير  عن  عجز  عندما   ، المحققين  من  بضغط 
كيفية حصوله علي قطعة المجوهرات المضبوطة، 
ورغم كل ذلك ، لم يدلهم قط علي المجوهرات التي 

كان قد أخفاها في مكان يصعب االستدالل عليه .
طابور  ،وفي  الجدد  النزالء  وصول  يوم  ثاني   
المشهور  السجن  مأمور  الصباحي وقف  العرض 
عنه الشدة والصرامة في تطبيق القانون ، وبجانبه 
بيانات كل مسجون  وقف ضابط يراجع من دفتر 
، وخلف الطابور كان يسير مساعد شرطة يراجع 
وجدي  أمام  المأمور  توقف   ، الطابور  انضباط 
أخبره   ، عنها  فسأله  عليه  الضرب  آثار  والحظ 
وجدي عن عصابة السجناء الذين احتفلوا به عند 
وصوله في اليوم السابق .. نظر إليه المأمور وقال 

له :
إلن   ، العصابة  هذه  عن  بإخباري  جريء  إنك   -
باقي المساجين يخافون من اإلفصاح عن أفرادها 

.. قال له وجدي:
- هل لي أصارحك بشئ يا سيدي ؟ 

- ماذا عندك ؟  
- إنك مريض !!  

مساعد  من  قفاه  علي  مفاجئة  صفعة  وجدي  تلقي 
الشرطة الواقف خلفه وهو يصيح في وجدي : 

المأمور؟   معالي  وتسب  مسجون  يا  تتبجح  -هل 
 ، السكوت  الشرطة  مساعد  من  المأمور  طلب 

وسأل وجدي بتهكم واضح :
- عن ماذا تتكلم يا سيدي المسجون ؟ 

الوبائي  الكبد  بالتهاب  اإلصابة  أعراض  عن   -
ياسيدي ! 

- وماذا دعاك أن تقول هذا الكالم الكبير؟ 
- إصفرار بياض عينيك وبشرة الجلد 

وسأل  المأمور  وجه  علي  الجدية  ظهرت  هنا 
الضابط الواقف بجانبه عن بيانات هذا السجين قال 

الضابط :
 ، عاما«   29 السن   ، أيوب  وجدي  المسجون   -  
المهنة معيد بكلية الطب ، محكوم عليه باألشغال 
مجوهرات  محل  علي  لسطوه  المؤبدة  الشاقة 
وقتل الصائغ وإحداث عاهة مستديمة بالحارس . 
طلب المأمور استدعاء السجين لمكتبه بعد انتهاء 

الطابور ..
يحكي  وهو  لوجدي  المأمور  استمع   ، مكتبه  في   
النكراء ،  الجريمة  قصته وما دفعه الرتكاب هذه 
ثم سأل وجدي عن مدي خطورة حالته الصحية ، 

قال وجدي : 
الجزء  ألم  علي  أيضا«  تشتمل  األعراض  إن   -
 ، المفاصل  في  وألم   ، للبطن  األيمن  العلوي 
وتحول  واإلرهاق،  بالتعب  المستمر  واإلحساس 
لون البول إلي داكن وفقدان الشهية لألكل وفقدان 

الوزن الالإرادي. 

- أنا فعال أشعر بمعظم هذه األعراض ! 
- إذن فلتسرع يا سيدي بعمل تحليل الدم وفحص 
لي  ، واسمح  للبطن  الكبد وعمل سونار  أنزيمات 
أن أطلع علي النتائج لتقرير العالج الالزم قبل أن 

يستفحل األمر ويحدث تليف كبدي . 
يعمل  سجنه  مدة  وجدي  يقضي  أن  المأمور  أمر 
كطبيب في العيادة الطبية للسجن ويقيم في زنزانة 
فردية ليحميه من مضايقة باقي النزالء ، ثم سمح 
له فيما بعد بإستكمال دراسته للماجستير والدكتوراه 
أثناء فترة عقوبته ، وكان يثق فيه لدرجة انه كان 
للكشف  السجن  عيادة  في  عائلته  أفراد  له  يحضر 

عليهم!!
 أفرج عن وجدي قبل إنتهاء مدة سجنه وذلك لحسن 
والقانون  المجتمع  إستوفي  لقد   .. والسلوك  السير 
حقهما منه ودفع في المقابل أفضل سنوات عمره 
مقيد الحرية ، ولكنه أيضا كان يعلم انه أزهق حياة 
لحارس  مستديمة  إحداث عاهة  في  وتسبب  بريئة 

المحل ورب أسرة كثيرة العدد ..
في  له  إنه ال حق  للنفس،  مكاشفة  لحظة  في  أيقن 
من  إنقاذه  يمكن  ما  وإلنقاذ   .. المجوهرات  هذه 
روحة المتهرئه ، ولتغليب كفة الخير في شخصه 
قيمة  صرف  قرر   ، إقترفه  الذي  الشر  كفة  علي 
مرات  عدة  قيمتها  تضاعفت  والتي  المجوهرات 
في  الجنيهات  ماليين  من  عشرات  بضع  لتصبح 

مشروع طالما حلم بإنشائه .. 
إشتري قطعة من األرض في وسط الدلتا وحصل 
لعالج  مستشفي  إلقامة  الالزمة  الموافقات  علي 
فيها  ،أنفق  الوبائي  الكبد  وفيروس  الكلوي  الفشل 
بطريقة  باعها  والتي  بالكامل  المجوهرات  قيمة 
تبرعات  إلي  باإلضافة   ، البالد  خارج  سريه 
ومساهمات أصدقائه من األطباء ، وإلي ما أعلنه 
لشراء  التبرعات  قبول  عن  اإلعالن  وسائل  في 
أحدث األجهزة العالجية .. خصص نصف األسرة 
بالمستشفي للعالج المجاني للفقراء والمعدمين بعد 
دراسة دقيقة لحالتهم االجتماعية. والنصف الباقي 
نفقات  تساهم  الذي  الحال  لميسوري  األسرة  من 
عالجهم في تغطية مصروفات المستشفي وتمويل 

توسعاتها.
 أصبحت المستشفي ومديرها الدكتور وجدي أيوب 
ونالت  والعالمي  المحلي  المستوي  علي  مشهورة 
ضمن  اسمه  وأصبح   ، ومؤسساتها  الدولة  تقدير 
الشخصيات العامه المشهورة التي يتم دعوتها في 

المحافل الرسمية والقنوات الفضائية..
وبعد   .. السجن  مأمور  مع  اتصاالته  تنقطع  لم   
للزواج  تقدم   ، أعوام  ببضعة  السجن  خروجه من 
من إبنته التي كانت تزوره للعالج في عيادة سجنه 
وفي حضور والدها ، ونشأ خاللها إعجاب متبادل، 
فالقي ترحيبا متوقعا من الجميع ، خاصة من اإلبنه 
التي إنتظرت خروجه من السجن ، رافضة كل من 

تقدم لها للزواج .
 بعد كل هذه االعوام ، كلما تذكر أحداث جريمته 
حلقه،  في  بغصة  يشعر   ، تفاصيلها  بكل  البشعة 
وإن تلك البقعة السوداء ما زالت تقبع في داخله، 
ولن  إمتداد عمره،  علي  تبهت  حتي  أو  تختفي  لم 

تختفي أو تبهت ، إن كان في عمره بقية ..

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

إنتقال  اململكة  العربية السعودية - احلجاز -
من الشريف حسني  اهلامشي  إىل آل سعود 

بعد انهيار األمرباطورية العثمانية 

خطر العامية على الفصحى

الذى  العرب –  لورانس   - البريطاني  القائد  التاريخ  يذكر    
ليتسلم حكم  الحجاز  الهاشمي والي  الشريف  حسين  دعم  
المنطقة  العربية  بعد انهيار األمبراطورية العثمانية ؛ ويهمل 
العميل البريطاني - جاك فيليبي - الذي عمل مع قبيلة آل سعود 
وشجعها على إجتياح الكويت خالفا لرغبة حكومته في بريطانيا 
ثم إجتياح  الحجاز ونزوح  العائلة  الهاشمية مع لورانس العرب 

إلى الشمال - سوريا والعراق.
جاك فيليبي عميل بريطاني ماكر داهية ومثابر أرسلته حكومة 
بريطانيا  إلى الهند بمهمة جابي ضرائب ؛  تعلم بسرعة اللغة 
الهندية والبوشتو والبنغالية.  في الحرب العالمية األولى أنتقل 
إلى البصرة في جنوب العراق حيث نشبت الحرب بين اإلنكليز 
واألتراك الذين انحازوا إلى األلمان ؛  وفي العراق تعلم  اللغة 
العربية وأتقنها . في السعودية  كانت  قبيلة آل سعود مرتبطة 
الشهير-   الشاعر  قريب   - ويليم شكسبير  البريطاني  بالكابتن  
الذي قتل في معركة بين آل سعود وآل الرشيد الميالين لألتراك 
؛ لذلك  تم نقل جاك فيليبي ليخلف شكسبير لإلرتباط بآل سعود.
نتيجة صعوبة اإلتصاالت مع إنكلترا الوطن األم  كان العمالء 
لذلك كانوا يتصرفون  إداراتهم  ينقطعون  عدة أشهر عن 
فيليبي  دفع  جاك  ما  ؛ وهذا  قناعتهم  األمور حسب  ويديرون 
كانت  التي  الكويت  إجتياح   آل سعود على  العزيز  ليشع عبد 
الذي كان يساعد آل  الكولونيل اإلنكليزي هاملتون  إدارة  تحت 
الصباح على إدارة إمارة الكويت؛ نتيجة إجتياح الكويت ُولدت 
عداوة بين  فيليبي والكولونيل هاملتون وأصبح فيليبي مغضوبا 

عليه من مفوضية إنكلترا في العراق.
الجزيرة  ليتولوا حكم  الكافية  القوة  آل سعود  فيليبي في  وجد 
الناس يرتدي  العربية  بكاملها ؛ سرعان ما خرج فيليبي على 
آل سعود  مقاتلي  العربية ويمتطي جمال  ويصحب  الثياب 

الوهابيين  في القتال .
أما مهمة لورانس العرب كانت مرافقة الشريف حسين الهاشمي 
آل  ليتسلم  األتراك والتحضير  أيام حكم  والي مكة والمدينة 
الحسيني من  أسرة  تعتبر  األتراك.  بعد  المنطقة  الحسيني حكم 
بمكانة  يتمتعون  والسالم- وكانوا  الصالة  - عليه  النبي  ساللة 
سامية دينية وسياسية في كل الوطن العربي بحكم مقامهم والة 

وحماة األماكن المقدسة .
آل سعود تمت  فيليبي  فيها  التي شارك  العديدة  المعارك  بعد 
القناعة بأن رجل األقدار في المنطقة هو عبد العزيز آل  عنده 
سعود وليس شريف مكة الحسيني. أما قناعة الجميع كانت أن  
آل الحسيني أفضل الحكام  بعد إختفاء األتراك : وهذا ما حدث 
بإجتياح  آل سعود  فيليبي  لغاية عام - ١٩٢٥- عندما  شجع 
آل سعود من شرق ووسط  قبيلة  المقدسة، وانطلقت  األماكن 

أجبر  دامي  بقتال  الغرب والحجاز  بإتجاه  العربية  الجزيرة 
والمؤسسة  لورانس  المقرب من  الهاشمي  شريف مكة حسين 
اإلستعمارية البريطانية على الرحيل شماال إلى سوريا والعراق 
المملكة   المنورة جزءاً من  والمدينة  مدينتا مكة  ؛ وأصبحت 

الجديدة -  المملكة العربية السعودية -.
أحد  لسيطرة  بأنه رجل صعب ال يخضع  فيليبي  ًوصف جاك 
ومتسيد بأكثر مما ينبغي . بعد اإلجتياح عام  1930 في شهر 
آب/ أغسطس أعلن جاك فيليبي اعتناقه اإلسالم وارتدى لباس 
إلى  السفر  فيليبي واستطاع  اسمه عبدهللا   شيخ عربي وأصبح 
األماكن المقدسة لتأدية  شعائر العمرة حيث  طاف بالكعبة  مع 
النفس  في  الرهبة  تبعث  بأنها  التجربة  المتعبدين ووصف هذه 
.  هكذا  أصبح فبليبي قادرا على المشاركة كامال في ساحات 
البالط الملكي وبعدها وهبه إبن سعود سرية إسمها مريم  تكريما 

لتحوله إلى اإلسالم .
للملك عبد  اليمنى  اليد  األحداث  فيليبي من هذه  هكذا  خرج  
استطاع  الفترة  تلك   في   . أسراره  آل  سعود  وأمين  العزيز 
تفسير  الملك في  يناقش  الكريم وكان  القرآن  فيليبي دراسة 

األيات .  
فكان  التجارية  العالقات  فيليبي  تسلم   الزمن  خالل عقدين من 
تناقش  أن  السعودية   في  بعقود عمل  على كل شركة  ترغب 

فيليبي في العقود ؛  فربح ثروة  هائلة .
الثانية  العالمية  إندلعت في أوروبا الحرب  الثالثينات  في نهاية 
فيليبي  فأصاب  الساحة األوروبية   ألمانيا على  بإنتصارات  
اليأس من ضرورة إعالن الحرب على ألمانيا ؛ فإذا به  يهمس 
في أذن الملك أنه ال مانع من  شراء أسلحة من األلمان لفتح قناة 
مجاملة ؛  وهذا ما حدث مع وعود بشراء  أسلحة من بريطانيا 

والوقوف معها في مناهضة الحرب . 
غادر فيليبي السعودية واعتقلته المخابرات البريطانية لفترة ثم 
أطلق سبيله  وسمح له بالعودة إلى السعودية بعد أن رضي عنه 
الملك .  عاد ووجد سلواه  في الوهابية وتقيد بالسلفية  والتشدد 

في الدين  .
العالمي كان  المستوى  تغيرات هائلة على  بعد  عام  ١٩٥٥ 
فيليبي  إنتهى حلم عبد هللا   . والستين  التاسعة  بلغ   قد  فيليبي  
المملكة   في  المستشري  الفساد  الجديد سعود من  للملك  فشكا 
القصر  يبسق عليه بحضور رجال  الجديد سعود   بالملك  فإذا 

والحاشية وأمر بنفيه إلى لبنان .
السعودية على مفترق طرق  العربية  المملكة  حاليا  تقف 
نحو  اإلنفتاح  إلى  اإلجتماعية  الحياة  مع رغبات في  تطوير 
حرية المرأة  والمجتمع وكل ما  نتمناه  لهذه البالد اإلستقرار 

واإلزدهار وعالقات ودية مع الجوار .

العربية  اللغة    كنا نعتقد أن من أهم األخطار على 
بأخطاء في  اء  والُقرَّ الُكتَّاب  بعِض  تعثَُّر  الفصحى، 
النحو  تالواتهم، سواء في أصول وقواعد  أو  كتاباتهم 
الكلمات في غير معانيها.  استعمال  أم في  والصرف 
العامية عوًضا عن  اللهجة  اعتماَد  إلى هذا  أضف 
السينمائية وبعض  األفالم  الكثير من  الفصحى في 

المسرحيات والبرامج الترفيهية. 
تلك  الصاعدة وسماعها  قراءة األجيال  تكرار  وفي 
األخطاء، ومن مصادر متعددة، ما يجعلها تترسخ في 
اقتباٌس،  اللغة الصحيحة. فاللغة  أنها من  أذهانهم على 
وإتقانُها ينتج من استمرار قراءة النصوص وسماعها، 
وبقدر ما تكون هذه النصوص صحيحة وسليمة تزداد 

سالمُة وصحُة الملكِة اللغوية لقارئها وسامعها.
ولكن مع "عصر" محطات التلفزة الفضائية واإلذاعة 
العامية  اللهجة  إحالُل  األمَر خطورًة،  التجارية، زاد 
برامج هذه  العظمى من  الغالبية  الفصحى في  محل 
اإلخبارية.  النشرات  أحياًنا بعض  فيها،  بما  المحطات 
التجارية  العامية في اإلعالنات  اللهجة  اعتماد  كذلك 
األغاني  تلك  في  اإلسفاف  ننسى  وال  وغيرها... 

واألعمال التي يسمونها، زوًرا، فنية.
قد يبرر بعُض القيمين على تلك المحطات هذا األمر بأن 
العامية أسهُل على العامة فهًما من الفصحى، باإلضافة 
إلى رغبتهم في توسيع دائرة التواصل بين أبناء األقطار 
العربية كافة بحيث يصبح بإمكان ابن الخليج أن يتحادث 
مع ابن الجزائر كٌل بلهجته فيفهمها اآلخر. وهنا أسأل: 
يوًما  تفَي بهذا؟؟؟ وهل قّصرت  للفصحى أن  أال يمكن 

عن التعبير عن فكرٍة أو رأٍي أو خبٍر...؟؟؟
بمنظار آخر. فمسؤولية جهاز  ولكنني أرى األمر 
مسؤولية  من  أكبر  والتنشئة  التثقيف  في  اإلعالم 
ُيعدون  فإذا كان تالمذة هاتين  المدرسة والجامعة، 
بالماليين.  ُيعدون  فمشاهدو جهاز اإلعالم  باآلالف، 
ترفع  التي  البرامج  م  يقّدِ أن  الجهاز  هذا  وبالتالي على 
أن  المستمع ال  أو  للمشاهد  والثقافي  الفكري  المستوى 
يهوى  فالطفل  الغريزي.  إلى درك هواهما  يهبط هو 
المدرسة هواه وتقصر  تساير  أن  فهل يجوز  اللعب 

برامجها على اللعب؟
الشابة،  البشرية  العناصر  إن  ُعوه.  يدَّ ما  فاألمر غير 

العربية  اللغة  يتقنون  الذين  أم رجاال،  نساًء كانوا 
أصبحوا، لألسف، قالئل جًدا إن لم نقل نادرين، وهذا 
يتجه  الذي  التعليم  أهمها مستوى  أسباب  لعدة  عائد 
األقطار  الزمن، في غالبية  َبرهة  من  منذ  انحداًرا، 
المحطات،  تلك  الهائل من  العدد  لهذا  العربية. ونظًرا 
اللغة،  يتقنون هذه  استخدام من  ُمكلًفا جًدا  فقد أصبح 
المالية  النتائج  على  سلًبا  سينعكس  بالتالي  وهذا 
الربح.  إلى  التي في معظمها، تسعى  ألعمالها، وهي 
استخدام  المعتمد، غالًبا، في  المبدأ  ذلك  إلى  أضف 
القائل: "كوني جميلة واصمتي"،  النسائي،  العنصر 
الجميلة  فالمذيعة  الكفاآت.  النظر عن سائر  بصرف 
المغناج... تجتذب الكثير من المشاهدين الرجال، ذوي 
البرنامج، ألنها  تفاهة  بلغت  الضعيفة... مهما  النفوس 
أكبر كمية  الحصول على  قاعدة  ِصيَغت أصال على 
ماديٌّ  إًذا  فاألمر في معظمه  التجارية.  اإلعالنات  من 
قبل كل شيء، وال من يبالي بما قد تسببه تلك البرامج 
من إساءة سواء إلى األخالق أم الثقافة بجميع فروعها.
اللغة،  في  تلك األخطاء  منه سابًقا من  نشكو  كنا  فما 
الكّتاب،  والتي كانت محصورة في أعمال بعض 
الماديُة  والتلفزة  اإلذاعة  انتشاَرها محطاُت  ضاعف 
اللغة أصبحت خبر  فقواعد  الغاية، أضعاًفا مضاعفة. 
كانت. وإذا ما تفوه أحدهم بكالم يعتقده فصيًحا، فهناك 
أو كسر  الفاعل  إذا نصب  الكارثة، فال ضير عنده 
المجرور، وال تسل عن حركات  أو رفع  به  المفعول 

سائر الحروف.
)أرجو  الحروف فحدث وال حرج.  أما عن مخارج 
ما  الذين سيسألون  تكون من  أال  الكريم  القارئ  أيها 
إذا سمعت  تفاجأ  فلن  الحروف(.  بمخارج  المقصود 
بعض الحروف تُنطق من األنف أم من قعر الحنجرة. 
ذوبان بعض  أيًضا، حد  العامية  اللهجة  تأثير  بلغ  كما 
إلى  تحول  الثاء  اآلخر، فحرف  الحروف في بعضها 
الّزاي، والظاء  والذال ضاعت في  التاء،  أو  السين 
اللغة  أسماء  )أحد  أصبحت زاًيا مضخمة، والضاد 
العربية( اضمحلت في الظاء، أما القاف فحلت محلها 
لدى اآلخر،  الجيم  أو  لدى بعضهم  الكاف  أو  األلف 
لم يعد لها  العربية(  والجيم في مصر )كبرى األقطار 
اقترب  التاء والطاء  أمست چيًما. حتى  وجود ألنها 

تمازجهما كذلك السين والصاد...
أما استعمال الكلمات في غير معانيها فقد كان للعامية 
الباُع الطويُل فيه، ومن الصعب حصره في عدد معدود 
للتأكد  المعاجم  إلى  يعودون  الذين  ونادرون هم  منها. 
بمن  الصحيح،  الكلمة في معناها  يستعملون  أنهم  من 
الُكتَّاب واألدباء والشعراء. وإذا  فيهم من مشاهير 
ذلك.  العجائب في  لوجد  المعجم  إلى  أحدنا  ما عاد 
أولئك  ألسنَة  األجنبية  الكلمات  أيًضا غزو  ننسى  وال 
المفردات العربية تنتقل  الكثير من  المذيعين، ما جعل 
إلى عالم النسيان، سواء من ذاكرة المذيعين أم الغالبية 

العظمى من أبناء األقطار العربية. 
الرخيصة،  الكتب والروايات  تلك  أيًضا  ننسى  وال 
وخاصة المترجمة منها، ذات الموضوعات التي تجذب 
إلى  منها  العامية  إلى  أقرب  بلغة  والمكتوبة  الناشئة، 
الفصحى. وأخيًرا، والخوف من أن يكون ليس آخًرا، 
الحديثة  االتصاالت  العربية، على وسائل  كتابة  بدعة 
استعاضوا  أنهم  الالتينية، حتى  باألحرف  واإلنترنت، 
لها في  التي ال شبيه  العربية  باألرقام عن األحرف 

الالتينية.
الغذاء  هي  لإلنسان  القومية  اللغة  ""إن  قيل:  لقد 
األمة،  نطاق  الفرد في  ينّمي شخصية  الذي  الروحي 
ويحفُظ األمة حية في كيان الفرد". وعليه أضيف: إن 
المحافظة على أسس وقواعد اللغة ومعاني كلماتها، ال 
يمكن أن تكون سبب تحجرها أو انغالقها، بل من شأنها 
أن تيسر لنا فهم تراثنا وتاريخنا بشكل صحيح وواضح 
ننا من بناء حاضٍر ومستقبٍل مرتكزين على  وسهل، يَُمّكِ
إدخال أسماء وتعابير جديدة  أما  قواعد صلبة ومتينة. 
لمكتشفات حديثة ليس لها ما يعبر عنها في اللغة، فقد 
تكون العربية من أكثر اللغات قبوال به، إذ أن تاريخها 

حافل بذلك.
لغتنا تراثنا فلنحافظ عليها.

 1البرهة، بفتح الباء وضمها، تعني المدة الطويلة عكس ما 
تعتقد الغالبية. أما المدة القصيرة فهي الهنيهة. وفي لسان 
الُبْرَهة والَبْرَهة جميًعا: الِحيُن الطويل من الدهر،  العرب: 

وقيل: الزماُن.

أسامه كامل أبو شقرا

2017 لعام  العامل  أثرياء  ألصغر  فوربس  قائمة 
  رصدت إحصائيات وتحليالت الفوربس 
العالمية قائمة بأصغر األثرياء في العالم وقد 
بين 7.5  من  فرد  في 1815  تم حصرهم 
بليون نسمة  في العالم لعام 2017، وقد تم 
أن حوالي  إلى  للتوصل  القائمة  تحليل هذه 
%20 منهم يقعون في الفئة العمرية األقل 
عرض  السطور  هذه  وفي  عاماً،   40 من 

ألصغر 10 بليونيرات في العالم.
-1 مارك زوكربيرج

اإلجتماعي  التواصل  موقع  مؤسس  يأتي 
الشهير مارك زوكربيرج في المركز األول 
لقائمة أصغر 10 أثرياء على مستوى العالم 
بثروة يبلغ قدرها 52.5 مليار دوالر، وقد 
عضو  وهو  1984م،  عام  في  مارك  ولد 
مؤسس لموقع التواصل اإلجتماعي األشهر 
فايس بوك، ورئيس مجلس  على اإلطالق 
إدارة الشركة ذاتها، كما يحتل مارك المركز 
والمركز  العالم،  أثرياء  قائمة  في  الخامس 

األول في في قائمة أصغر األثرياء.
-2 لوكاس والتون

سلسة  مؤسس  حفيد  هو  والتون  لوكاس 
المتحدة  بالواليات  الشهيرة  مارت  وال 
األمريكية، ويأتي لوكاس في المركز الثاني 
دوالر  ثروته ب11.2مليار  وتقدر  عالمياً، 
حاذث  في  والده  وفاة  عقب  عليها  حصل 

تحطم طائرة في عام 2005.
-3 داسكن موسكوفيتز

داسكن هو صديق شخصي وشريك لمارك 
موقع  تأسيس  في  تعاونا  وقد  زوكربيرج، 
جامعة  في  سوياً  درسا  حينما  بوك  الفايس 
هارفرد، وتقدر ثروة داسكن موسكوفيتز ب 
11 مليار دوالر، ليستقر في المركز الثالث 

لقائمة أصغر أثرياء العالم .
-4 إدواردو سافرين

األربعة  الشركاء  من  واحد  هو  سافرين 
في  ويأتي  بوك،  الفايس  لموقع  المؤسسين 
العالم  أثرياء  أصغر  لقائمة  الرابع  المركز 
بثروة تبلغ قيمتها 7.5 مليار دوالر، وقد ولد 
إدواردو سافرين في عام 1982م، وهو أحد 
يترأس  كما  العالميين،  اإلقتصاديين  أشهر 
بمجموعة  الخاصة  المالية  األمور  إدارة 

فايس بوك ويمتلك %2 من أسهم الشركة.
-5 يانج هويان

وقد  أسيا  بقارة  األثرياء  أصغر  هى  يانج 
مؤسس  ابنة  وهى   ،1981 عام  في  ولدت 
قيمة  وتبلغ  القابضة،  جاردن  كانتيري 
المرتبة  وتحتل  دوالر،  مليار   7.2 ثروتها 
الخامسة  في قائمة أصغر أثرياء العالم، وقد 
اللوجيستي  والدعم  التسويق  يانج  درست 
المتحدة  بالواليات  اوهايو  والية  بجامعة 
األمريكية، وقد قام والدها بتحويل ما يقارب 
من %70 من أسهم الشركة إلبنته الوحيدة، 
مجلس  رئيس  نائب  منصب  حالياً  وتشغل 

إدارة الشركة.
-6 سكوت دونكان

أثرياء  لقائمة أصغر  السادس  المركز  وفي 
ورث  الذي  دونكان  سكوت  يأتي  العالم 
عن والده ثروة تقدر بـ 5.5 مليار دوالر، 
ما  أشقاؤه  مع  ورثها  التي  الشركة  وتمتلك 
أنابيب  لخطوط  ميل   ألف  يزيد عن 500 
أخذت  وقد  والبترول،  والكيماويات  الغاز، 
الشركات في النمو عقب فاة والده مما أتاح 
أصغر  قائمة  ضمن  للتواجد  الفرصة  له 

أثرياء العالم.
-7 ناثان بليشاركزيك

شركة  مؤسس  بليشاركزيك  ناثان  يأتي 
السابع،  المركز  في  للتكنولوجيا   Airbnb
عدد  في  حياته  بداية  في  ناثان  عمل  وقد 
الشركات مثل مايكروسوفت وأوبنت،  من 
مليار   30 بـ   Airbnb قيمة  تقدر  وحالياً 

مليار   3.8 ناثان  ثروة  تبلغ  فيما  دوالر، 
دوالر.

-8 براين شيسكي
أصغر  لقائمة  الثامن  المركز  في  يحل 
أحد  شيسكي  براين  العالم  في  األثرياء 
مؤسسي شركة Airbnb وتبلغ ثروته 3.8 
حصة  من   13% ويمتلك  دوالر،  مليار 
فروعها حوالي  تبلغ  التي  بالشركة  األسهم 

3300 فرع حول العالم.
-9 جو جيبيا

لشركة  المؤسس  الثالث  العضو  هو  جيبا 
Airbnb وتقدر ثروته بـ 3.8 مليار دوالر 
التاسع في قائمة األثرياء  المقعد  لتحجز له 
عام  في  جو  ولد  وقد  عالمياً،  األصغر 
1982م، ,تشارك مع صديقيه السابقين في 
تأسيس الشركة التي تبلغ قيمتها حوالي 30 

مليار دوالر.
-10 فولي زونج

بالرغم من كونها في الخامسة والثالثين من 
في  العاشر  المركز  إحتلت  أنها  إال  العمر 
قائمة أصغر أثرياء العالم بثروة تقدر قيمتها 
معظم  أخذت  وقد  دوالر،  مليار   2.7 بـ 
ثروتها عن والدها حيث أنه مؤسس واحدة 
العالمية،  المشروبات  شركات  أكبر  من 
إدارة  بكالوريوس علوم  وقد حصلت على 
المتحدة  بالواليات  ماليبو  من  األعمال 

األمريكية.
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املصمم عقل فقيه جيسد حلم االناقة 
على ارض الواقع

عالقة األوميجا 3 بالشهية
  أحماض األوميجا 3 الدهنية قد تساعدك على فقدان الوزن ، 
ألنها تنظم الشهية . و هي توجد في األسماك مثل سمك السلمون 
، و التونة ، و الماكريل . كما أنها توجد في المأكوالت البحرية 
األخرى بما في ذلك الطحالب ، و بعض النباتات و زيوت الجوز 
. و لكن يجب أن تحدث مع طبيبك قبل تناول المكمالت الغذائية 
، حيث يمكن أن تتداخل مع بعض األدوية و المكمالت األخرى .
الدهنية  األحماض  هي   3 أوميجا  الدهنية  األحماض  تعتبر  و 
من  تتألف  هي  و   . إنتاجها  يمكن  ال  جسمك  ألن   ، األساسية 
EPA ، و حمض دوكوساهيكسانويك  إيكوسابنتاينويك  حمض 
DHA – و هما األحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في زيت 
السمك – و حمض ألفا لينولنيك ALA ، الذي يوجد في بعض 
الزيوت النباتية ، و بذور الكتان . فهي مهمة للوظائف المعرفية 
و النمو الطبيعي و التنمية السليمة . كما تعمل األحماض الدهنية 
تقليل  قد تساعد على  ، و  االلتهاب  تقليل  أيضا على   3 أوميجا 
خطر األمراض المزمنة مثل أمراض القلب ، و السرطان ، و 

التهاب المفاصل .
األبحاث 

يمكن أن تزيد األحماض الدهنية أوميجا 3 على الشعور بالشبع ، 
أو الشعور باالمتالء ، و خاصة في األشخاص الذين يعانون من 
زيادة الوزن أو السمنة ،و ذلك وفقا لدراسة نشرت عام 2008 
في مجلة الشهية ” Appetite ” . و أفاد مجموعة من المشاركين 
في الدراسة ، الذين حصلوا على مستويات عالية من األحماض 
الدهنية أوميجا 3 ، انخفاض مستويات الجوع بعد تناول الطعام 

. و لكن ال تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث ، لتحديد ما 
إذا كانت آثار تنظيم الشهية لألحماض الدهنية أوميجا 3 ، تؤدي 

بالفعل إلى فقدان الوزن على المدى الطويل .
آلية عمل األوميجا 3 لتقليل الشهية

األحماض الدهنية أوميجا 3 قد تقمع الشهية بسبب تأثيرها على 
مستويات اللبتين . حيث أن اللبتين هو هرمون يؤثر على الشهية . 
عند زيادة استهالك األحماض الدهنية أوميجا 3 ، ينخفض مستوى 
اللبتين ، و ذلك وفقا لدراسة عام 2002 نشرت في المجلة األمريكية 

لعلم وظائف األعضاء و الغدد الصماء و التمثيل الغذائي .
بعض التأثيرات األخرى

قد   ،  3 أوميجا  الدهنية  األحماض  من  يكفي  ما  على  الحصول 
 EPA . يمنع أيضا السمنة ألنها تمنع جسمك من تخزين الدهون

و DHA قد تمنع توسيع و إنتاج الخاليا الدهنية ، و ذلك وفقا 
. ” Lipids ” لدراسة عام 2004 التي نشرت في مجلة الليبيدات

الجرعة المطلوبة لتقليل الشهية 
 DHA و EPA اختيار مكمالت زيت السمك المعتمدة على على
، و ليس على كمية زيت السمك . في دراسة أجريت عام 2008 
، مجموعة من الناس الذين يستهلكون أكثر من 1300 ملغ ، من 
األحماض الدهنية أوميجا 3 طويلة السلسلة في يوم واحد ، أبلغت 
عن أحساس الجوع بنسبة أقل من مجموعة الناس ، الذين حصلوا 
على أقل من 260 ملغ يوميا من األحماض الدهنية أوميجا 3 . 
و لكن ال تأخذ أكثر من 3 غرام من زيت السمك يوميا ، ألنك 
يمكن أن تزيد من خطر النزيف ، و الحد من استجابة الجهاز 

المناعي و زيادة الكولسترول .

فوائد صنفرة القهوة والسكر للوجه 
والشفايف

خطوات بسيطة تقلل من املخاطر 
الصحية ألواني الطهي؟

 تبحث أغلب السيدات عن أواني الطهي 
الجيدة والتي تساعد في احتفاظ الطعام على 
الغذاء لحماية اسرتها. إليك بعض المعلومات 
عن المخاطر التي يتركها كل نوع من األواني.
 ال تطهُ أو تخزن الطعام لفترات طويلة في 
أواني من األلومنيوم، وذلك كي ال تعرض 
أسرتك إلى امتصاص حوالي 10 مليغرام من 
األلومنيوم يومياً، وتكمن خطورته في ارتباط 
األلومنيوم باإلصابة بمرض الزهايمر. أثناء 
الطبخ يذوب األلومنيوم بسهولة في األواني، 
ومن ثم فإن األكالت التي تستهلك وقتاً أطول 
في الطبخ تمتص قدراً أكبر من هذه المادة، 
وكذلك فإن الخضروات الورقية واألطعمة 
الحمضية مثل الطماطم تمتص نسبةً كبيرة 

من األلومنيوم أثناء الطهي.

حافظ على المادة العازلة ضد الخدش في أواني 
الطبخ، فإذا تم خدشها ال يفضل استخدامها 

إال للزينة أو التقديم فقط.
ال يفضل تخزين األطعمة الحمضية في أوعية 

منالفوالذ المقاوم للصدأ  الـ«ستانلس ستيل«.
في االطباق النحاسية، استخدموا طبقة عازلة 
الطعام، خاصةً  إلى  النحاس  تمنع تسرب 
لفترات  التي تخزن  أو  الحمضية  األطعمة 
إلى  طويلة، ألنها تضّر الصحة وقد تؤدي 

التسمم.
 قد تكون أواني السيراميك األكثر أماناً، إالّ 
أن الخطر الوحيد من استخدام هذا النوع من 
األواني هو استخدام األصباغ لتزيينها وكذلك 
إضافة مواد مثل الرصاص إليها، وهي مواد 

ضارة للجسم.
ال تستخدموا المواد البالستيكية في التسخين 
أو الطهي في الميكروويف بدون وجود عالمة 

على األواني تشير إلى ذلك.
ال تخزنوا منتجات األلبان في أوعية بالستيكية 

إلى درجة  تبريدها ووصولها  يتم  قبل أن 
حرارة الغرفة.

احرصوا على استخدام أواني السيليكون في 
درجة حرارة أكثر من 220 مئوية.

النساء الستخدام   تلجأ كثير من 
للحفاظ على نضارة  وصفات طبيعية 
البشرة و جمالها، و منها مثال وصفات 
القهوة و السكر و التي تستخدم لعمل 
صنفرة للوجه و أيضا الشفايف، و تفيد 
البشرة بشكل اكبر عن طريق إضافة 
مكونات أخرى مثل الزيوت الطبيعية.
طريقة عمل صنفرة القهوة و السكر

لعمل وصفة صنفرة للوجه و الشفايف 
بالمنزل من القهوة و السكر، نستخدم 

حبوب القهوة المطحونة مع أي نوع من السكر، و إذا كانت 
البشرة لديكي حساسة فإنه ينصح في هذه الحالة باستخدام السكر 
الزيوت  للوصفة أحد  المطحون، و نضيف  السكر  أو  الناعم 
الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند حسب الرغبة، 
فيتامين هـ و  الطبيعية بكبسوالت  الزيوت  و يمكن استبدال 
تخلط المكونات معا في علبة صغيرة، ربما علبة كريم فارغة 
أو علبة زجاجية صغيرة و يستخدم مباشرة، و يمكن استخدام 

القهوة التي تم غليها مسبقا.
طريقة استخدام صنفرة القهوة و السكر

يستخدم الخليط الذي أعددناه عن طريق وضع كمية من الصنفرة 
على بشره الوجه، ثم التدليك بشكل دائري، و و برفق حتى 
ال نسبب األذى للبشرة، و في حالة وضع الخليط على الجبهة 
فإن التدليك يكون من المنتصف باتجاه الجانبين، و يتم تدليك 
األنف أيضا و المنطقة بين الحاجبين، و يوضع كمية قليلة من 
الخليط على الشفايف وي تم تدليكها برفق أكثر، ثم يتم غسل 

الوجه بالماء البارد، و تنشيفه برفق ثم وضع كريم مرطب.
فوائد صنفرة الوجه و الشفايف

الموجودة على  الميت  الجلد  إزالة طبقة  تعمل الصنفرة على 
سطح البشرة، و بالتالي تجدد البشرة و تتركها ناعمة و رطبة، 
البشرة، و تخفيف  الداكنة من  البقع  و كذلك تساعد في إزالة 
ظهور التجاعيد، و ال تؤثر الصنفرة على الطبقات العميقة من 
نتيجة استخدام  البشرة  الجلد و  الجلد، مما يضمن عدم تهيج 
الشباب و  آثار ندوب حب  الطبيعية، و تزيل أيضا  الصنفرة 
الحفر العميقة بالبشرة مع االستخدام المتكرر، كما أن التدليك 

المتكرر للبشرة يعمل على تجديد الدورة الدموية في الوجه، و 
جعل بشرة الوجه أكثر صحة.

فوائد القهوة للبشرة
القهوة هي من مضادات األكسدة الطبيعية التي تحمي البشرة 
من عالمات كبر السن و التجاعيد، و تقوم بشد البشرة و منحها 
مظهرا شبابيا، و تخفف من االلتهابات الموجودة في البشرة 
و تخفف من حب الشباب، و للقهوة أيضا تأثير فعال في تفتيح 
المنطقة  انتفاخ  البشرة، و تساعد على عالج اسمرار و  لون 

تحت العينين، و ترطب البشرة الجافة.
فوائد السكر للوجه و الشفايف

يفيد السكر أيضا بشرة الوجه عن طريق تقليل االلتهابات، و 
تنظيف البشرة عن طريق فتح المسامات المسدودة و إزالة الخاليا 
الميتة، و تقليل إفرازات الغدد الدهنية في البشرة ما يقلل أيضا من 
حب الشباب و يقلل من لمعان البشرة، و يحارب جفاف البشرة 
عن طريق ترطيبها بشكل طبيعي، و يعمل أيضا على تجديد 
طبقة الخاليا في الشفايف و منحها لونا أكثر حيوية و إشراقه.

فوائد زيت الزيتون للبشرة
زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي تحتوي على مضادات 
األكسدة و على عناصر مفيدة جدا و مهمة للبشرة، حيث يمد 
البشرة  لمنح  بفيتامين هــ الضروري  البشرة  الزيتون  زيت 
شكال اكثر شبابا و محاربة عالمات تقدم العمر و الشيخوخة، 
و يساعد في القضاء على الهاالت السوداء تحت العينين، و 
هو أيضا مزيل طبيعي للمكياج، و منظف طبيعي للبشر يزيل 
األوساخ و األتربة و ينظف مسامات البشرة، و يترك البشرة 

رطبة و ناعمة.

  خالل فترة قصيرة استطاع مصمم االزياء اللبناني عقل فقيه ان يقدم مجموعة جديدة من تصاميمه لشتاء 2018 
ضمن اطار اسبوع الموضة في بيروت و الذي اقيم في مجمع “بيال” وتحديداً في الوسط التجاري للعاصمة اللبنانية وسط 
حضور حشد من اهل الفن واالعالم و المجتمع وعدد من الديبلوماسيين، حيث تميزت مجموعته بالرقي والخصوصية 

الى جانب االلوان الملفتة لالنتباه التي القت استحسان وقبول الحاضرين.
عقل كشف ان المجموعة التي تم عرضها في اسبوع الموضة جرى انجازها خالل اسبوع واحد فقط وان فريق عمله 
سعى على مدار الساعة الى تجسيد حلم االناقة على ارض الواقع بالشكل الذي يخدم جميع االذواق ويحقق نقلة نوعية 

ملونة بالخيال و العصر بكل ما تحمله الكلمة من معنى .

  عالج أطراف الشعر المقصف بدون قص يحتاج 
إلى بعض العالجات الطبيعية و طرق العناية المختلفة، 
، حيث أن مظهر الشعر الجذاب يعطي المرأة الجمال 

و التألق.
اسباب تعرض الشعر إلى التقصف: الشعر المتقصف 
يزعج السيدات بشكل خاص،  ففي الغالب قد تحتاج 
التقصف حتى تحصل على  المرأة إلى عالج هذا 
العمل  مظهر مميز و غير مزعج، و هذا من أجل 
على حماية الشعر من مشكلة التقصف، و يتم عالج 
هذه المشكلة من خالل عمل الخلطات الطبيعية التي 
تقلل من التقصف و تمنع تعرضه إلى فقدان طوله و 
توفير التغذية السليمة لصحته و لمعانه ، قد يتعرض 
التي  العوامل  العديد من  التقصف بسبب  إلى  الشعر 
تؤثر على صحة الشعر و تغير من لونه و قوته و 
جاذبيته، وهذه األسباب قي تكون سبب تلف الشعر 
من الجذور، و تعرضها إلى فرز الدهون الغير صحية 
التي تؤثر على لمعان و صحة الشعر، و توجد بعض 

األسباب األخرى التي تتمثل في التالي:
– تعرض الشعر إلى الجفاف وعدم ترطيبه قد يكون 

سبب في تلف الشعر وتعرضه إلى التقصف.
– الغسيل المتكرر للشعر باستمرار قد يكون سبب في 

تعرض الشعر إلى الجفاف ومن ثم تقصفه.
–  استخدام أنواع الشامبو التي ال تتناسب مع نوعيه 
الشعر، حيث هناك أنواع رديئة و لهذا فالبد من أن 
يتم تخفيف الشامبو قبل وضعه على الشعر بالماء ، 

حتى ال يتعرض الشعر إلى 
الضرر الذي يؤثر عليه و 
يعرضه إلى التلف، حيث أن 
الشامبو يحتوي على المواد 
الكيميائية التي تعمل على 
حماية الشعر من الجفاف 

الذي يصيبه.
– كما أن الخلل في النظام 
الغذائي يكون سبب في 
تلف الشعر و تعرضه إلى 
التقصف و المشاكل التي 
تؤثر عليه و على صحته.

–  استخدام مجففات الشعر 
باستمرار و أيضا استخدام مكوة الشعر و هذا قد يجعل 
الشعر يتعرض إلى التقصف وخلوه من الجمال واللمعان .
– استخدام الفرشاة الغير صحية قد تكون سبب في 
تقصف الشعر و جعله تالف و غير صحي، و لهذا 
الخشبي بدال من  المشط  يتم استخدام  فالبد من ان 

الفرشاة التي تسبب تلف في الشعيرات.
– استخدام الصبغات بشكل مستمر على الشعر قد تكون 

سبب في تلفه و تعرضه إلى التقصف.
– تسريح الشعر بعد االستحمام و هو مبلل يكون سبب 
في كسر الشعر وتعرضه إلى التلف والتقصف وهذا 
يكون سبب أن الشعر يكون ضعيف وهو مبلل ومن 

السهل تكسره وتقصفه.

بتناول غذاء صحي  التغذية وعدم االهتمام  – سوء 
تتوافر به الفيتامينات والعناصر الهامة للجسم

طرق عالجية للتخلص من تقصف الشعر: في البداية 
يجب معرفة السبب الرئيسي لتقصف الشعر حتى يمكن 
المشكالت  الشعر من  المشكلة، تقصف  عالج هذه 
التي يجب عالجها بشكل سريع و هذا من خالل عمل 
بالتخلص من تقصف  تقوم  التي  الطبيعية  الخلطات 
الشعر الذي يؤثر عليه بسبب بعض العوامل الخطيرة، 

و هذه الخلطات تتمثل في:
–  يتم خلط ملعقتين من البلسم المستخدم للشعر مع 
زيت الزيتون، و يتم وضعه على الشعر لمدة نصف 
ساعة ومن ثم يتم غسله جيدا ويتم تكرار هذه الخلطة 

ثالث مرات أسبوعيا.

– يتم تسخين زيت الزيتون المضاف له جوز الهند، و 
يتم رفعهم من النار ويتم إضافة األفوكادو عليه ومن 
ثم وضعه على الشعر ويترك لمدة نصف ساعة، حتى 
يتم التخلص من تقصف الشعر والمشكالت التي تصيبه 
وتؤثر عليه والحصول على شعر صحي خالي من 
االضطرابات التي تؤثر عليه، وهذا يتم يوميا مرتين 

على األقل حتى تحصل على نتيجة جيدة.
– يتم عمل خلطة مكونة من ملعقتين من المايونيز مضاف 
لها زيت الزيتون، وزيت الخردل وزيت جوز الهند 
وملعقة من العسل، ويتم خلط المكونات ويتم وضعها 
على الشعر ومن ثم تترك لمدة 20 دقيقة ويتم تكرار 
العملية هذه مرتين أسبوعيا للحصول على نتيجة جيدة 

وشعر صحي خالي من التقصف الذي يؤثر عليه.

  مع زيادة وزن الشخص، فإن الجسم قد يفقد من 
ليونته ورشاقته التي تمّكنه من القيام باألعمال اليومية 
بشكل نشيط وسريع، األمر الذي قد يؤدي إلى استخدام 
للسمنة وهي ليست  المعالجة  أنواع األدوية  بعض 
بالخيار الصحيح أو المتاح، لذلك سنقوم في هذا المقال 
المساعدة على  الطبيعيّة  الوصفات  بالتطّرق لبعض 
إنقاص الوزن، دون أن يصاحب عملية التنحيف أي 
من اآلثار الجانبية السلبية والمضّرة بجسم الشخص.

الخلطات اقوى 
وصفة الخل والعسل األبيض إلنقاص الوزن

في  المساهمة  الطبيعيّة  الوصفات  أسرع  من  تعتبر 
خلط  الوصفة  هذه  في  ويتّم  الزائد،  الوزن  إنقاص 
ملعقة صغيرة من العسل األبيض مع ملعقة من خّل 
إّن شرب  الفاتر، حيث  الماء  من  كأس  في  التفاح 
هذا المزيج قبل كّل وجبة طعام يساعد في إنقاص 

الزائد والتخلّص منه. الوزن 
والليمون الماء  وصفة 

تعد وصفة رائعة للتخلص من الوزن الزائد بشكل 
يومي، وتتّم من خالل خلط كوب من عصير الليمون 
الحامض مع كوبين من الماء الفاتر، حيث إّن شرب 
هذا الخليط كل يوٍم في الصباح على الريق يسهم في 

إنقاص الوزن وحرق الدهون.
والثوم البقدونس  وصفة 

حيث يتم تحضيرها عن طريق 
غلي ثالثة أكواب من الماء على 
النار، وإضافة ثالثة فصوص 
من الثوم المفروم والبقدونس 
الخليط  وترك  مناسبة،  بكمية 
في الوعاء لمدّة نصف ساعة 
حتى يتشرب الزيوت الموجودة 
في الثوم والبقدونس، ثّم القيام 
بتصفيته وشربه قبل كل وجبة 
يومي ومستمر. بشكل  طعام 

والنعناع الزنجبيل  وصفة 
تسهم هذه الوصفة في إنقاص 

الوزن الزائد بشكل سريع لما لها من فعالية عالية 
الزنجبيل  غلي  وتتّم من خالل  الدهون،  في حرق 
ثّم  لمدة نصف ساعة،  النار  بالماء على  المفروم 
إضافة النعناع بالكمية المرغوبة، وترك المشروب 
حتى يبرد قليالً، حيث إن شرب هذا الخليط قبل كل 
تعمل على  تصفيته  تتم  أن  بعد  يومي  بشكل  وجبة 

الوزن. إنقاص 

الثوم والكمون وصفة 
تتّم عن طريق غلي عشرة فصوص من الثوم المفروم 
مع ملعقة كبيرة من الكمون المطحون في كوبين من 
الماء ولمدّة ربع ساعة، ثّم طحن الخليط في الخالط 
للحصول على مزيج متجانس ومتماسك، حيث إّن 
شرب هذه الوصفة على الريق في كّل صباح يسهم 

في حرق الدهون الزائدة في الجسم.
البطن  بمنطقة  الزائد  فقدان وزنك  في  ترغبين 

إليك خلطة  وتبحثين عن حل سريع، 
مدة  في  الكرش  من  تخلصك  مغربية 

ال تتعدى األسبوع!.
المكونات:

– كوب كبير من ماء الشرب.
– ملعقة صغيرة من البابونج المجفف.
– ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

الجبل. إكيليل  – ملعقة صغيرة من 
التحضير: طريقة 

قومي بغلي الماء في إناء معدني على 
المكونات  إليها  قوية، واضيفي  نار 
الماء  مع  تتفاعل  واتركيها  األخرى 
األكثر،  دقيقة على   20 لمدة  المغلي 
ثم ارفعيها عن النار وقومي بتصفيتها.

االستعمال: طريقة 
مسبقا  الخلطة  لتحضير  المقادير  بإمكانك مضاعفة 
لأليام المقبلة، ولكن يجب أال تتعدى الجرعة كوب 
في  الخلطة  بهذه  االحتفاظ  ويمكنك  يوم،  كل  واحد 
عبوة مغلقة بالثالجة، لتحقيق نتائج فعالة، واشربي 
المزيج يوميا لمدة أسبوع أو أكثر على الريق قبل 

بساعة. اإلفطار  وجبة 

بدون قص الشعر املقصف  أطراف  عالج 

اقوى و اجنح وصفات تنحيف طبيعية

3 عادات خاطئة تسبب إصفرار األسنان.. 
 يتأثر اللون الطبيعي لألسنان بسبب بعض العادات 
السيئة التي تؤدي إلى إصفرار األسنان. نقدم لكم بعض 

العادات الخاطئة التي تتسبب في ذلك
 اإلفراط في شرب المشروبات الغازية والشاي والقهوة 
األسنان، وذلك  إلى إصفرار  تؤدي  والتدخين جميعها 
تغيّر  إلى  تؤدي  األسنان  مينا  في  تغيرات  تحدث  ألنها 

لون األسنان.

أي مادة أو طعام تقوم بصبغ المالبس تتسبب أيضاً بصبغ 
األسنان، ألن االسنان تحتوي على مسامات مفتوحة وقابلة 
االسنان  بتنظيف  تقم  لم  ما  بداخلها  لون  أي  الستيعاب 

إلزالة تلك األلوان عنها.
يؤدي تبييض األسنان بشكل مبالغ فيه إلى هشاشة في 
ثم اإلضرار بسالمتها  بالمينا ومن  األسنان واإلخالل 

ولونها مع مرور الوقت.
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 إلعالناتكم  في
الرسالة

كمال  أشرف  الزميل  يعتذر 
)السندباد( عن الكتابة  في 
هذا العدد أيضا، ألنه الزال 

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

  تأخذ قضية الفنانة المصرية  شيرين 
عبد الوهاب  أبعاداً جديدة والتزال 
تحتل حيّزاً كبيراً من أخبار الرأي العام 
المصري والعربي إضافةً إلى مواضيع 

مواقع التواصل اإلجتماعي.
ومؤخراً وفي محاولة للدفاع عن 
شيرين وإستغراباً من هذه الحملة القوية 
التي شنّت ضدها، أعاد متابعو مواقع 
التواصل اإلجتماعي تداول مقطع فيديو 
للممثل المصري  أحمد حلمي  في مشهد 
من فيلمه »  عسل أسود « الذي عرض 

في العام 2010.
ويظهر فيه وهو يرفض أن يشرب من 
مياه نهر النيل ويسأل مستغرباً ان كان 

الناس ال يزالون يشربون منه.
عن  معرباً  المشهد  في  وأضاف 

إشمئزازه عندما علم أن كوب الماء الذي يحمله هو من مياه نهر 
النيل وبعدها ظهر وهو يحاول التقيؤ األمر الذي ارجعه البعض الى 

المياه حيث أنه لم يتعرض ألي أذى في هذا المشهد.
يشار إلى أن مقطع فيديو لشيرين من حفلة لها في الشارقة ظهرت 

فيه وهي ترد على إحدى الحاضرات التي طلبت منها غناء 
»ماشريبتش من نيلها« قائلةً:«هايجيليك بلهرسيا«، أحدث بلبلة 
كبيرة وعّرضها إلنتقادات كثيرة وأدى إلى عرضها للمحاكمة 
بتهمة اإلساءة لمصر حيث حددت الجلسة األولى في 23 كانون 

األول/ ديسمبر المقبل.

  تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل »أبو العروسة« بطولة رانيا فريد 
شوقى ونرمين الفقى ومحمود حجازى، مع النجم مدحت صالح وفرقة 
التتر  بألحان  بالك تيما وفرقة بساطة، لغناء تتر المسلسل، حيث يقوم 
الموسيقار خالد عز، وهو العمل الذى ينتمى لنوعية مسلسالت الـ 60 

حلقة، من تأليف هانى كمال، وإخراج كمال منصور. 
مسلسل »أبو العروسة« للمنتجين منى قطب وإبراهيم حمودة، ويشارك 
فى بطولته نرمين الفقى، رانيا فريد شوقى، ميدو عادل ومدحت صالح 

المنتجة على قدم وساق على  الجهة  ومحمود حجازى، حيث تعمل 
العارضة  القناة  الـ30 حلقة األولى، خاصة أن  إنتهاء تصوير  سرعة 

التصوير، واالنتهاء منه، من أجل  المنتجة سرعة  الشركة  طلبت من 
عرضه نهاية العام الجارى على أقصى تقدير. 

تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور وإنتاج  العروسة« من  »أبو 
منى قطب وإبراهيم حمودة وينتمى لنوعية أعمال الـ60 ومقرر عرضه 
فى شهر ديسمبر المقبل، ويشارك فى بطولته سيد رجب وسوسن بدر 
ونرمين الفقى ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود 
حجازى وكارولين عزمى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول 

التى طرأت عليها، وشخصية  الوسطى، والتحوالت  المصرية  الطبقة 
الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة األخيرة.

بردود  الفنان حازم سمير، عن سعادته     أعرب 
األفعال التى تلقاها حول شخصيته التى يقدمها من خالل 
مسلسل »عائلة الحاج نعمان« الذى يعرض حاليا على 
نسبة مشاهدة  المشفرة وحقق  الفضائية  القنوات  إحدى 
كبيرا بسبب  نجاحا  المسلسل حقق  أن  عالية، مضيفا 
الجهد المبذول من جانب أبطاله حيث يضم نخبة كبيرة 
من الفنانين، مؤكداً أنه يحرص دائما على المشاركة فى 
أعمال درامية مختلفة تترك له بصمة فى مشواره الفنى 

وليس من أجل التواجد فقط.
ينتمى »عائلة الحاج نعمان« ألعمال الـ70 حلقة، التى 
تيم حسن وسهر  تُعرض خارج شهر رمضان، بطولة 
الصايغ وصالح عبد هللا وأحمد بدير وصفاء الطوخى 
وسماح السعيد ومصطفى عبد السالم، وتدور األحداث 
الكبير »نعمان«،  يقودها األب  حول عائلة كبيرة 
متشابكة  مفارقات وأحداث  بنتان وولد، وتحدث  ولديه 
العائالت  بين  والحياة  والميراث وخالفه،  العائلة  حول 

واألبناء وذويهم.
تنقسم أحداث مسلسل »عائلة الحاج نعمان« بطولة تيم 
حسن إلى حقبتين مقسمتين على جزء أول وثان، وكل 
الجزأين ضمن  بين  الزمنية  والفترة  جزء 35 حلقة، 
أحداث  اعتمادًا على  تعتبر 25 عاما، وذلك  األحداث 
المسلسل والشخصية الرئيسية فى العمل والتى يجسدها 
بالحقبة  تيم حسن، بحيث يجسد شخصيتين واحدة 
أواخر  تدور فى  والتى  الحلقات،  األولى من  الزمنية 
السبعينيات وهو األب الذى يعانى من اإلصابة بإعاقة 
التى تجعله يظلم زوجته األولى هو  ذهنية والهالوس، 
والتى تجسد دورها هبة مجدى ولم  البنات،  وأخوته 
بإحدى  للعيش  وتنتقل  منه ويطردها،  بحملها  يعترف 
تيم  يموت األب ويظهر  الثانية  والحقبة  دمياط،  قرى 
بحقه  للمطالبة  يعود  الذى  االبن  مرة أخرى بشخصية 

وينتقم لوالدته.

للنجم محمد رمضان  القائمون على مسلسل »زين«     رشح  
الفنانة لوسى للمشاركة فى بطولة العمل المقرر عرضه فى شهر 
رمضان المقبل ويكتبه محمد عبد المعطى ويخرجه ياسر سامى، 
وبدأت لوسى فى دراسة العرض وقراءة الحلقات التى وصلت لها 

وفى انتظار باقى الحلقات حتى تحسم أمرها من العمل.
لـ »زين« من جانب محمد رمضان، بعدما  ويأتى ترشيح لوسى 
فشل فى إقناعها العام الماضى بالمشاركة فى مسلسله »والد الطيب 
– مرزوق وايتو« وكانت المرشحة األولى لتقديم والدة رمضان فى 
أحداث العمل، ولكن فى النهاية توقف المسلسل نهائياً بعدما التحق 
ليعود من جديد ويختار لوسى  العسكرية،  بالخدمة  محمد رمضان 

للعمل معه فى »زين« وفى انتظار موافقتها والتعاقد معها.
المقرر  فيلمه »الديزل«،  بتصوير  محمد رمضان مشغول حالياً 

طرحه بدور العرض فى عيد الفطر المقبل، وتشارك فى بطولته 
النجمة الصاعدة ياسمين صبرى، وهنا شيحا، وفتحى عبد الوهاب، 
أمين جمال  تأليف  ومحمد عز، وشيماء سيف، وبدرية طلبة، 
ومحمد محرز، إخراج كريم السبكى، إنتاج أحمد السبكى والمقرر 

طرحه فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى.
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية مسلسل 
»األسطورة«، وعرض فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك 
أمين، روجينا، ريم  الحميد، نسرين  فى بطولته فردوس عبد 
مصطفى، ياسمين صبرى، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، 
لبدء تصوير دورها فى  فتستعد  لوسى  أما  إخراج محمد سامى، 
أحمد صبحى وإخراج  تأليف  الكبير«  الجديد »البيت  مسلسلها 

محمد النقلى.

   يستعد النجم أمير كرارة وأسرة 
فيلمه الجديد »حرب كرموز« 
للسفر إلى اإلسكندرية اليوم الجمعة، 
على أن يتم البدء فى تصوير مشاهد 
السبت والتى تستغرق  العمل يوم 
هناك بضعة أيام وبعدها يعود 

الرئيسى  الديكور  التصوير فى  الستئناف 
تم االنتهاء  الذى  بمدينة اإلنتاج اإلعالمى 

من بنائه مؤخراً.
الفيلم  أمير كرارة عددا من مشاهد  وصور 
فى سقارة وكانت عبارة عن سجن وجمعته 
بالنجم محمود حميدة ومحمود  المشاهد 

الجديدة  إلى مصر  انتقل  حجازى، وبعدها 
وانضمت روجينا إلى المشاهد هناك، وبعد 
ذلك صور عددا قليال من المشاهد فى مدينة 
الديكور الرئيسى  اإلنتاج اإلعالمى فى 

والذى تدور معظم األحداث فيه.
»حرب كرموز« فكرة وإنتاج محمد السبكى 
وسيناريو وإخراج بيتر ميمى وبطولة أمير 

كرارة وغادة عبد الرازق وروجينا وفتحى 
الوهاب ومصطفى خاطر ومنة شلبى  عبد 
وبيومى فؤاد وإيمان العاصى ومحمد على 
رزق ومحمود حجازى ومحمد عز ومايان 
التعاقد مع باقى فريق العمل،  السيد، وجاٍر 
عن قصة محمد السبكى وسيناريو وإخراج 

بيتر ميمى..

  شارك الممثل المصري  محمد رجب  
فيلمه  أجواء تصوير  جمهوره ومتابعيه 
الجديد »بيكيا« كاشفاً عن مفاجأة في 
الفيلم وهي مشاركة شقيقه  عمرو رجب  

في بطولته.
فيديو من تصويره  ونشر رجب مقطع 
الفيلم بمشاركة شقيقه  إحدى مشاهد 
بدور ضابط شرطة وذلك  يقوم  الذي 
أحد مواقع  الخاصة على  عبر صفحته 

التواصل اإلجتماعي.
اجتماعي  إطار  الفيلم في  أحداث  تدور 
المهمشين  الناس  ويستعرض حياة 
المجتمع، وهو من بطولة   ومعاناتهم مع 
أيتن عامر  و محمد لطفي  وأحمد حالوة و 

أحمد صيام  و مجدي بدر  وشيماء سيف، 
وإنتاج   تأليف  محمد سمير مبروك ،  من 
أحمد السبكي ، ومن إخراج محمد حمدي.

حازم مسري : ردود أفعال »عائلة احلاج نعمان« فاقت توقعاتى

سر ترشيح لوسى ملسلسل »زين« أمام حممد رمضان

هاني شاكر يعود للتمثيل بعد غياب طويل

مى سليم تعتذر عن 
مسلسل »خيانة عظمى« 

مدحت صاحل وبالك تيما وبساطة يوقعون على ترت 
مسلسل »أبو العروسة« بصوتهم

مجهور شريين عبد الوهاب يدافع عنها..

منى زكي تغين للمّرة األوىل دعماً 
لنشاطها اإلنساني

الفنانة مى سليم عن مسلسل    اعتذرت 
»خيانة عظمى« المنتمى لنوعية أعمال الـ45 
حلقة، إنتاج شركة »راديو وان« للمنتج خالد 
حلمى، ومن تأليف عبد هللا حسن أمين جمال، 
ومحمد محرز، وإخراج أحمد حسن فى أولى 
تجاربه باإلخراج، حيث جاء اعتذار مى بعد 

تعاقدها على العمل بأيام قليلة.
وتصور مى سليم حاليًا دورها فى فيلم »أهل 
أبو العال مع المخرج  الكهف« فى بوالق 
أمير شوقى والذى يشارك فى بطولته ماجد 
المصرى ومحمود عبد المغنى وروجينا 
ومحمد عادل وعايدة رياض وتأليف سامح 
سر الختم وتدور أحداثه فى إطار شعبى 

يرصد مفهوم الصداقة الحقيقية ولماذا 
أصبحت الصداقة عملة نادرة، من خالل 
مزيج من القصص اإلنسانية والرومانسية، 

وتظهر فيه الحارة الشعبية بشكلها الحالى.
آخر أعمال مى سليم كانت فيلم »خير 
الذى تم عرضه فى عيد األضحى  وبركة« 
الماضى وحقق إيرادات وصلت إلى 10 
مليون جنيه، وشارك فى بطولته على ربيع، 
ومحمد عبد الرحمن، ومى سليم، ودالل 
العزيز، وتارا عماد، وكريم عفيفى،  عبد 
تأليف شريف نجيب، وجورج  وسيد رجب، 
العزيز، وإنتاج  عزمى، وإخراج سامح عبد 

أحمد السبكى.

 بعد غياب طويل عن السينما 
والتلفزيون، عاد أمير الغناء العربي، 
للتمثيل من جديد  الفنان  هاني شاكر  
في مسلسل تلفزيوني، وهو من تأليف  

أيمن سالمة ، الذي يعكف على كتابته 
حاليا.

المسلسل  التفاصيل، سيتضمن  وفي 
عدة أغنيات بصوت شاكر.

والجدير ذكره أّن هاني قد تميّز بتنّوعه 
ألبوماته  أدائه ألعماله، وحققت  في 
الوطن  أنحاء  في جميع  كبيراً  نجاحاً 
العربي والتي أبرزها: »كده برضه يا 
قمر، غلطة، علي الضحكاية، شاور، 
الحلم الجميل، جرحي أنا وياريتني.«

المهنية من خالل  أنه بدء حياته  كما 
برامج األطفال بالتليفزيون المصري.

450 972 1414  /  

514 961 0777

 هدايا متنوعة
لجميع المناسبات

َمن ِمن أفراد عائلة حممد 
رجب سيشاركه بطولة 

»بيكيا«؟

الحسنة  للنوايا  لصفتها سفيرة   نظراً 
تم  اليونيسف »،  الدولية »  المنظمة  في 
إختيار الممثلة المصرية  منى زكي  لتقديم 
فترة فنية غنائية بعنوان »إفرح وارسم« 
ضمن ملتقى »أوالدنا« دعماً لألطفال من 
ذوي القدرات الخاصة والذي من المقرر 

إقامته مطلع العام المقبل.
وخالل مشاركتها في إحتفالية اليونيسف 
أعلنت  للطفولة،  العالمي  اليوم  لمناسبة 
األولى، مع  للمّرة  الغناء  زكي موافقتها 
إن كان  بعد  يُعرف  لم  أنه  إلى  اإلشارة 
الفنان  أحمد حلمي   سيشاركها زوجها 
اللذان يحمالن  دنيا سمير غانم   والفنانة  

اللقب نفسه.
يشار إلى أن زكي تعمل حالياً على 

تحضيرات مسلسلها الجديد مع المخرج  محمد ياسين  دون الكشف عن 
تفاصيله واإلستقرار على إسمه.

وقد كان آخر اعمال منى زكي الدرامية مسلسل »أفراح القبة« الذي 
الماضي، وكان من بطولتها  الرمضاني  الدرامي  الموسم  عرض في 
الى جانب  جمال سليمان ، و رانيا يوسف  وصبرى فواز وصبا مبارك.

في  العراقين  وااُلدباء  الفنانين  رابطة  يسر 
وبالتعاون   مرة  وألول  مونتريال  فرع  كندا 
المغربي(  الثقافي  )المركز  المغرب  دار  مع 
فنيا  معرضا  بإقامة  فعالياتها  اول  تفتتح  ان 
لنخبة منتقاة من الفنانين المبدعين التشكيلين 
العراقيين من ثالثة مقاطعات مختلفة جمعهم 
العراق  لوطنهم  وذكراهم  الماضي  حنين 
ومشاعرهم  حبهم  عن   فيه  ليعبروا  الحبيب 
وهو  وطن  ذكرى  "نستالجيا"  في  وذكراهم 
نشاطات  ألول  كفاتحة  معرضهم   عنوان 

الرابطة الفنية واألدبية المقبلة.
سوف يقام المعرض يوم الخميس المصادف 
تمام  في  االفتتاح  ويبدا   2017 ديسمبر   7
الساعة 7 -٩ مساءا ويستمر المعرض لمدة 
هذا  ويشمل  ديسمبر،    22 ولغاية  أسبوعين 
أحاسيسهم  مثلوا  مبدعين  خمسة  المعرض 
ونحت  رسم  من  شاملة  فنية  بصور  الفنية 
وتصوير والفنانين المشاركين هم :  النحات 

كريم  التشكيلي  الفنان  المعروف،  طارق 
شعبان،  زينب  التشكيلية  الفنانة  عباس، 
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 
واألدبي  والسينمائي  والتلفزيوني  والتشكيلي 
. كما تحاول الرابطة مد جسور من التعاون 
مع روابط وجمعيات ومراكزعربية وعالمية 
من اجل االنتشار والتعريف بمثقفينا وفنانينا 

واندماجهم  وابداعاتهم  والعرب  العراقيين 
مشرفة  صورة  واعطائهم  الكندي  بالمجتمع 
العريق  وتاريخنا  وحضارتنا  الصولنا 
المقاطعات  في  منتشرة  فروع  للرابطة 
وترأسه  مونتريال  في  فرع  فلديها  الكندية، 
الفنانة التشكيلية والمهندسة المعمارية السيدة 
عدة  للفرع  يكون  وسوف  شعبان،  زينب 
نشاطات فنية وأدبية ابتداءا من العام المقبل 
201٨، وستقام اول فعالية للرابطة بمعرض 
فني تشكيلي كافتتاحية لنشاطاتها القادمة يضم 
رسم  من  التشكيلين  الفنانين  من  خيرة  نخبة 
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 
وفرع في اوتاوا . وهناك دراسات لفتح فروع 

اخرى.

افتتاح لرابطة الفنانين واآلدباء العراقين في كندا فرع مونتريال



 من المتوّقع أن تعلن حكومة كيبيك 
ومجموعة من شركات االتصاالت 
عن استثمار بقيمة 290 مليون دوالر 
لتوفير خدمة انترنت عالية السرعة 
في بعض مناطق المقاطعة، يستفيد 
منها 90 ألف مشترك و10 آالف 
مؤّسسة في غضون خمس سنوات.
وتتضّمن الخّطة 80 مشروعا في 
360 مدينة وقرية في مختلف أنحاء 

كيبيك، حسب معلومات حصل عليها 
راديو كندا.

وتهدف لتعزيز اقتصاد هذه المناطق 
منها  حّد  التي  التنافسيّة  وقدراتها 
غياب شبكة اتّصاالت سريعة وحديثة 

وفّعالة. 
ووفقا لمعايير السوق عام 2017، 
ينبغي أاّل تقّل  خدمة انترنت السريعة  
عن ثالثين ميغابايت في الثانية، وهو 

أمر غير متوّفر حاليّا في عدد من 
المناطق في كيبيك وكندا، نظرا ألّن 
شركات االتّصاالت لم توّسع شبكات 

األلياف البصريّة إليها.
وكانت الحكومة الكنديّة قد رصدت 
500 مليون دوالر  العام الماضي 
االنترنت  خدمة  توفير  لتسريع 
والمؤّسسات  للمواطنين  السريعة 

في تلك المناطق. 

 حثت مجموعة من الشخصيات من مختلف األوساط  وجمعيات كيبيكية مختلفة، 
حثت الحكومة الفيديرالية على التدخل » لضمان مستقبل » الصحافة المكتوبة.

وركز الموقعون على الكتاب المفتوح الموجه إلى الحكومة على واقع الصحافة 
المكتوبة » التي تجتاز حاليا أخطر أزمة في تاريخها« وأضافوا: » إن عدم 
التحرك سيؤدي إلى وضع مفاتيح ديموقراطيتنا بين أيدي المؤسسات األميركية 
الضخمة« ، أي غوغل وفيسبوك اللتين » تستعمالن محتوى الصحف المنتجة 

بكلفة عالية، مجانا«.
كندا  تمويل راديو  بإعادة  قيام حكومة ترودو  بعد  أنه  إلى  الموقعون  وأشار 
المحافظين  التي أجرتها حكومة  الذي كان عليه قبل االقتطاعات  بالمستوى 
السابقة،  آن األوان أن تعمد الحكومة الفيديرالية على مساعدة الصحافة المكتوبة.
بعض مؤسسات  مساعدة  الحكومة  بإمكان  كان  إذا   «  : الموقعون  وأضاف 
إنقاذ قطاع  يمنعها من  ، فال شيء  اإلنترنيت«  العمالقة على شبكة  الترفيه 
يتعدى عمره المئة عام والذي يضم »موقظي الضمير الذين يغذون نشرات 
الجمعية  في  إن  وجدال  نقاشات  ويثيرون  واإلذاعة  التلفزة  وبرامج  األخبار 

الوطنية وإن في أوساط المواطنين«.
وبالنسبة لمن يخشون أن تؤدي مساعدة الدولة للصحافة المكتوبة إلى المساس 

بحرية اإلعالم، اعتبر الموقعون أن تجربة راديو كندا تؤكد عكس ذلك.

بيان صحفي 
بتوتراته  يتميز  دولي  سياق  في    
وتدبدباته الجيوسياسية، في زمن يشهد 
الشعوب  بين  للثقة  واضحا  تالشيا 
الدولي  المنتظم  والمؤسسات، يعيش 
اليوم في الشرق األوسط وفي القارة 
االفريقية على تغيرات عميقة واشكاليات 
أمنية وديبلوماسية معقدة وجب على 
الباحثين واألخصائيين التحري فيها 

وتحليلها.
موقعهما  ومن  المؤسسين،  بصفتهم 
كندية  جامعات  في  مغاربة  كباحثين 
وفرنسية، وبتعاون مع خبراء بجنسيات 
ومواقع وتجارب مختلفة، يعلن السيد 
موالي هشام معتضد والسيد منتصر 
اوفقير نيكوال، من مديني مونتريال 
إنشاء  عن  الفرنسية،  ونيس  الكندية 
المرصد العبر أطلسي إلفريقيا والشرق 

االوسط.
سيلعب هذا المرصد، بفضل خبرائه 
االفقية،  الفكرية  ومقاربته  الدوليين 
دورا أساسيا، وذلك عن طريق تحليل 
سياسي شامل و قراءات علمية و متميزة 
لألحداث التي تعيشها افريقيا والشرق 
األوسط اضافة الى استقراء وقعها على 
التي  الدولية  الديبلوماسية  التوازنات 

أصبحت اليوم أكثر تعقيدا.
و يرتكز هذا المولود الجديد على تنظيم 

محكم موزع على أربعة أقطاب :
- قطب البحث الذي يعتبر القلب النابض 
لهذه المؤسسة الفكرية والذي سيشكل 

محركا لكل أنشطتها وإنتاجاتها
- قطب النشر الذي سيشارك مع متتبعي 
التحليالت عن طريق  أدق  المرصد 

مقاالت علمية مختلفة وغنية
القطب  التكوين ويشكل هذا  - قطب 
نواة مهمة بفضل وظيفته البيداغوجية
- قطب التظاهرات واللفات حيث أن 
المرصد لن يقتصر على نشر تحليالته 
على  سيعمل  بل  لألوضاع،  وقرأته 
تنظيم ندوات ولقاأت دورية سيجتمع 
فيها ألمع الخبراء وأدق األخصائيين 
لتفكيك األحداث وفهم التغيرات السياسية 

التي تعيشها المنطقة
ختاما، وفي انتظار تنظيم أول تظاهرة 
القريب، نعلن لكم عن  في المستقبل 
االنطالقة الرسمية لبوابتنا االلكترونية 
والتي ستشكل لنا فضاء للتواصل معكم 
ومع كل متتبعي الشأن السياسي واألمني 
والعسكري في القارة االفريقية والشرق 

األوسط.

سهى العماري
العبر  بالمرصد  التواصل  مديرة 
أطلسي ألفريقيا والشرق االوسط

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي

أخـبـــار كـــــندا
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املسيحية وما تقوله عن نفسها 

المسيح  تعيش  ان  تعني  البيت  في  للمسيح  الشهادة  ان   
داخل بيتك ووسط عائلتك حتى يكون لها أعظم األثر في 
حياتنا اليومية ، ويعتبر البيت هو من أصعب األماكن التي 
نمارس فيها الحياة القوية الصحيحة ، ذلك ألننا في البيت 
نكون علي طبيعتنا ونتكلم ونتصرف بكل حرية ، ولهذا 
نكون عرضة أن نحيا حياة غير مسيحية تماما ، ولكن اذا 
عرف من يعيش معنا في البيت اننا عزمنا ان نعيش حياة 
جديدة مع المسيح فانهم سيراقبون حياتنا اليومية ليعرفوا 
ام ال ، ولكي يعرفوا  التغير في حياتنا  تم  انه  هل حقيقي 
حقيقه هذا التغير وكيف تم التغير وتأثير ان تكون حياتنا 
فقط للمسيح ، وهنا تكون قد أتتنا فرص ال حصر لها لكي 
نظهر المسيح وقوة هللا ونعمته التي تعمل فينا ، وتصبح 
حياتنا العملية الصامته أقوي سند لشهادتنا الحية الناطقة ، 
وفي اعتقادي أن معظمنا بل جميعنا نحتاج ان نكون أمناء 
داخل بيوتنا للدعوة التي لها دعينا في المسيح يسوع مهما 

واجهنا من استهزاء أو سخريه او اضطهاد . 
ويقيني ان اآلخرين حينما َيَرْون أن محبة هللا قد انسكبت 
ليأخذوا  سيشتاقون  فانهم  القدس  بالروح  قلوبنا  في  حقا 
نشهد  ان  طيب  مجال  من  ياله    ، المسيح  في  نصيبهم 
داخل  المسيح  ونعيش  اوالدنا  امام  بيوتنا  في  للمسيح 
البيت، قد يكون البيت اصعب مكان للشهادة عن المسيح ، 
ولكنه أفضل مكان والبد ايضا ان نشهد للمسيح في أماكن 
أعمالنا فهي وسيله مضمونه لإلحتفاظ بأمانة النفس امام 
الرب وال نحاول ان نخفي نور المسيح الذي فينا ، لقد كان 
المسيح دائما يقول لمن يعمل معه معجزة اذهب وخبر كم 

صنع بك الرب وغيرك .
اننا بهذا العصر ال نريد مبشرين وال رجال دين مقتدرين 
في الوعظ بقدر ما نريد ونحتاج الي رجال اتقياء يرضون 
يعيشوا هلل وأن تكون حياتهم وسلوكهم وأعمالهم  بان  هللا 
أو  الناس  لكل  المسيح  عن  لهم  الحقيقية  الشهادة  هي 

الجماعات. 
ان   ، ويعلم  يعمل  كان  حيث  المسيح  إياه  علَّمنا  ما  وهذا 
وعمله  به  وقام  هو  يفعله  لم  شي  منا  يطلب  لم  المسيح 
كما سلك  فيه  نسلك  ان  اليوم  اليه  نتطلع  ما  وعاشه وهذا 

هو . 

بقلم: خادم الرب/ هشام مرجان

 متثال ترودو يدخل متحف “غريفان” للشمع 
يف مونرتيال 

  كشف متحف »غريفان« للشمع 
يوم   مساء   النقاب  مونتريال  في 
الثالثاء 21 نوفمبر الجاري  عن 
الكندية  الحكومة  لرئيس  تمثال 

جوستان ترودو.
قام بنحت التمثال الفنان الفرنسي 

إريك سان شافري.
حفل  »غريفان«  متحف  وأقام 
استقبال ترحيباً بنجمه الجديد عند 
الخامسة والنصف من مساء ذلك 
اليوم في مقره الكائن في مركز 

إيتون في وسط مونتريال.
إن  المتحف  باسم  ناطق  وقال 
جوستان ترودو الحقيقي لن يشارك 

في الحفل. 
»غريفان«  متحف  وافتُتح 
المونتريالي عام 2013، ويضم 120 
تمثااًل من الشمع لشخصيات شهيرة 
كنجمتْي  كندا ومن خارجها،  من 

الغناء الكيبيكيتْين العالميتْين جينيت 
رينو وسيلين ديون والملكة إليزابيث 

الثانية.
»غريفان«  متحف  ملكية  وتعود 
Com- (للمونتريالي لشركة األلب 
pagnie des Alpes( الفرنسية 

التي تضم شركة »غريفان«، مالكة 
متحف الشمع »غريفان« الرئيسي 

في باريس وعدٍد آخر من متاحف 
الشمع العاملة تحت االسم نفسه حول 
العالم، من بينها »غريفان« براغ 

و »غريفان« سيول. 

كندا مقبلة على ثلوج غري مسبوقة
    أفادت توقعات مؤسسة األرصاد 
الجوية » ميتيو ميديا »  الكندية في 
بيان جديد ،أن ظاهرة » ال نينا« قد 
كندا  في  كثيفة  ثلوج  بتساقط  تتسبب 
خالل فصل الشتاء المقبل. وأكد مدير 
المرصد كريس سكوت أن على الكنديين 
كميات  تساقط  لمواجهة  يستعدوا  أن 
ضخمة من الثلوج واألمطار الجليدية . 
بالنسبة لمقاطعتي كيبيك وأونتاريو توقع 
المرصد تساقط كميات كبيرة من الثلج 
الكميات الموسمية وقد تكون  تتعدى 
األكثر كثافة منذ عشر سنوات إضافة 
إلى أمطار جليدية في بعض األحيان، 
في حين أن درجات الحرارة لن تتعدى 
المعدالت الطبيعية.  وأكدت »ميتيو 
ميديا »  أن الشهر المقبل سيشهد تساقط 
ثلوج كثيفة في شرق كندا بينما لن يبدأ 
تساقطها في الغرب قبل مطلع العام 
المقبل. يذكر أن ظاهرة » ال نينا » 

الجوية هي وجود مياه تتعدى برودتها 
المستوى الطبيعي في شرق المحيط 

بظروف  يتسبب  ما  ووسطه  الهادئ 

المعتاد في  طبيعية أكثر رطوبة من 
نصف الكرة األرضية الشمالي.

وزارة النقل الكندية تسمح 
حبيازة آلة حادة على الطائرات

 أدخلت وزارة النقل الفدرالية تعديالت 
على الئحة المنتوجات والسلع واألغراض 
التي يمكن للمسافر اصطحابها على متن 
الطائرات وتدخل القائمة الجديدة حيز 
التطبيق يوم االثنين العشرين من شهر 

تشرين الثاني/نوفمبر.
بحيازة  الكندية  النقل  وزارة  وستسمح 
شفرات بطول ستة سنتمترات أو أقل 
كذلك مقّصات صغيرة الحجم وسكاكين 
سويسرية صغيرة أيضا وسيسمح اعتبارا 
من ذلك اليوم  للمسافرين باصطحاب 
هذه األدوات الحادة على كافة الرحالت 
الجوية باستثناء الرحالت إلى الواليات 

المتحدة األميركية.
أبناء طائفة السيخ من  وبذلك سيتمكن 
حمل خنجر الكيربان Kirpan  على 
الكندية،  المطارات  متن الرحالت في 
ويذكر أن الكيربان هو أحد الرموز الدينية 
الخمسة التي يجب أن يحملها أبناء طائفة 

السيخ في كل األوقات.
 Marc ودافع وزير النقل مارك غارنو
Garneau عن قراره وقال إن في األمر 
تسوية لكل المسافرين وإن العديد من 
األشخاص يرغبون في اقتناء سكين صغير 
أو شفرة لتقليم أظافرهم أو ألي سبب 
آخر وهو أمر تسمح به كل دول العالم 
األميركية.  المتحدة  الواليات  باستثناء 
الدولية  النظم  تطبيق  مسألة  بحق  إنها 
ليس أكثر وهذا ال يشكل تهديدا للسالمة 

العامة التي هي من أولوياتنا.
الحزب  زعيم  صّرح  السياق  هذا  في 
سينغ  جاغميت  الجديد  الديموقراطي 
هو  ينتمي  الذي   Jagmeet Singh

نفسه إلى طائفة السيخ قائال:
ال يساورني أدنى شك بأن وزارة النقل 
قد أنجزت تقييما شامال قبل أن تبادر إلى 
إدخال التعديالت على قائمة األغراض 
المسموح بها على متن الرحالت الجوية 
وإن أمن المسافرين على قدر كبير من 

األهمية.

 L’ass. Egyptienne Canadienne pour l’Art, la Culture
le Tourisme, et l’Information
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كيبيك: تذكري بأن التخفيضات الضريبية ال تعود 
بالفائدة على اجلميع 

 Collectif( "يرى "تجمع من أجل كيبيك دون فقر  
pour un Québec sans pauvreté( أن تخفيضات 

الضرائب ال تعود بالفائدة على كافة المواطنين.
ويأتي هذا الموقف عشية تقديم وزير المالية الكيبيكي كارلوس 
ليتاو تحديثاً اقتصادياً يتضمن تفاصيل عن تخفيضات ضريبية 

كان قد ألمح إليها مؤخراً.
وتقول الناطقة باسم التجمع، فيرجيني الريفيير، إنه يجب 
أن يستفيد الكيبيكيون األكثر هشاشة هم أيضاً من فوائض 

الميزانية الناجمة عن سنوات من التقشف.
البرامج  وفي  الفقر  مكافحة  في  فعلياً  االستثمار  "بدل 
االجتماعية وتدعيم الخدمات العامة التي عانت من التقشف 

في السنوات الماضية، تفضل )الحكومة( رّش الفائض على 
الناس  الواقع  شاكلة تخفيضات ضريبية يستفيد منها في 
الريفيير  تضيف  الضرائب"،  دفع  على  مادياً  القادرون 

في حديث هاتفي مع وكالة الصحافة الكندية.
والتخفيضاُت  فقراً  األكثر  أوجعت  التقشف  "إجراءات 
في  شيئاً  تغير  ولن  المساعدة  يد  لهم  تمد  لن  الضريبية 

حياتهم"، تتابع الريفيير. 
والتحديث االقتصادي الذي يقدمه يوم الثالثاء 21 نوفمبر 
الجاري وزير المالية في حكومة كيبيك الليبرالية يشكل له 
مناسبة للتوقف عند تمويل االستراتيجية الكيبيكية لمكافحة 

الفقر التي لم يُكشف النقاب بعد عن تفاصيلها.

كندا تأخذ “بكثري من اجلدية” عودة مقاتلني من “داعش”
 قال رئيس الحكومة الكندية جوستان 
من  "بكثير  تأخذ  حكومته  إن  ترودو 
الجدية" المسائل األمنية المتصلة بعودة 
مقاتلي تنظيم "الدولة اإلسالمية" المسلح 
)"داعش"( إلى كندا بعد مشاركتهم في 

نزاعات في الشرق األوسط.
"نقر بأنه يمكن لعودة شخص واحد أن 
تترك مضاعفات بالغة على األمن القومي" 
صّرح ترودو اليوم خالل فترة األسئلة 

في مجلس العموم في أوتاوا.
الليبرالية أن  وأوضح رئيس الحكومة 
المقاتل الذي يعود إلى كندا يخضع هو 
وعائلته لمراقبة شديدة من قبل السلطات 

الكندية.
ولغاية اآلن تمت مالحقة كنديْين اثنْين 
بموجب قانون مكافحة اإلرهاب الذي 
يستهدف على وجه الخصوص جهاديين 
ذاهبين إلى مناطق النزاع   أو عائدين 
أيضاً  ترغب  الحكومة  لكن  منها، 
"بمساعدة هؤالء على التخلي عن هذه 

برنامج  خالل  من  اإلرهابية"  العقيدة 
إعادة إدماج، أضاف ترودو.

قبل  من  الحكومة  ُسئل رئيس  وعندما 
حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة 
الرسمية عن تفاصيل البرنامج المذكور، 
اكتفى بالتذكير بإنشاء "المركز الكندي 
لاللتزام المجتمعي والوقاية من العنف" 
الهادف لمواجهة التطرف السيما لدى 
الشباب واألحداث العائدين من مناطق 

النزاع. 
ورفض ترودو ذكر عدد مقاتلي "الدولة 
في  كندا  إلى  عادوا  الذين  اإلسالمية" 

األشهر األخيرة.
وكان تقرير صادر عام 2016 عن وزارة 
قد  ترودو  حكومة  في  العامة  السالمة 
قّدر بنحٍو من 60 عدد الجهاديين الذين 
عادوا إلى كندا بحلول نهاية عام 2015، 
وأشار إلى وجود نحٍو من 180 جهادياً 
آخرين "في الخارج يُشتبه بمشاركتهم 

بأنشطة متصلة باإلرهاب". 

كندا: تتوّقع املزيد من حرائق 
الغابات الضخمة يف البالد 

  توّقع الكاتب والخبير البيئي الكندي 
ادوارد ستروتزيك في كتاب أصدره 
 ،Fire storm ،بعنوان عاصفة النار
أن ترتفع حّدة حرائق الغابات الضخمة 
تحت تأثير التغيير المناخي المتجّذر.
"هنالك توّقع بأن يزداد البرق بنسبة 
في  اآلن  عليه  عّما هو  بالمئة    50
غابات الشمال الكنديّة منتصف القرن".
وأضاف بأنّنا نحتاج لبذل المزيد من 
الجهود للتكيّف مع مستقبل تكون فيه 

حرائق الغابات أضخم وأكثر حّدة.
وتوّقع أن يرتفع عدد حرائق الغابات 
الضخمة مع ارتفاع درجات الحرارة 
واشتداد الرياح وارتفاع الجفاف في 

الغابات. 
وأضاف بأنّه يصبح من الصعب أن 
التي  الغابات  حرائق  على  نسيطر 
االنسان  لحياة  أكبر  تهديدا  ستشّكل 

ولألماكن التي نعيش فيها.
ويتصّور ادوارد ستروتزيك ، وهو 
صاحب مؤلّفات عديدة حول الشمال 
القطبي، سيناريو يندلع فيه حريق في 
محميّة بانف في مقاطعة البرتا التي 

يقصدها السيّاح.
ويقول إنّه سيكون من الصعب على 
إجالء  تعمل على  أن  االطفاء  فرق 
المدينة  أبناء  ألف شخص من    35
والسيّاح بسبب شّدة حريق الغابات.

ويثني على جهود الحكومة لمواجهة 
المزيد من حرائق الغابات الضخمة 
ولكنّه يدعو إلى بذل المزيد ال سيّما 
على صعيد قواعد البناء، ويدعو إلى 
األرز  خشب  ألواح  استخدام  حظر 

لبناء البيوت في الغابات الشماليّة. 

%30 من األجوبة اخلاطئة عند االتصال بوكالة 
 الدخل الكندية

على  العام  المالي  المدقق  قال   
المستوى الفدرالي مايكل فيرغوسون 
على  الخاطئة  األجوبة  نسبة  إن 
ُوّفقوا  الذين  الكنديين  الُمكلَّفين  أسئلة 
مركز  في  موظف  إلى  بالتحدث 
الدخل  لوكالة  التابع  االتصاالت 
الكندية  Revenu Canada   بين 
آذار )مارس( 2016 وآذار )مارس( 

2017 بلغت 30%.
تقرير  في  فيرغوسون  وأضاف 
نوفمبر   21 الثالثاء  يوم  أصدره  
الجاري  أن وكالة الدخل لم ترد على 
أكثر من نصف االتصاالت الهاتفية 
التي تلقتها في الفترة المذكورة بسبب 
عدم قدرتها على إدارة العدد الضخم 
من االتصاالت الواردة من الُمكلَّفين.
فمن أصل 53,5 مليون اتصال تلقتها 
المذكورة  الفترة  في  الدخل  وكالة 
كانت هناك 29 مليون حالة، أي ما 

نسبته %54,21، وجد فيها المتصل 
الخط مشغواًل أو تلقى رسالة مسجلة 
وقت  في  االتصال  لمعاودة  تدعوه 

الحق. 
الـ30%  نسبة  أن  فيرغوسون  قال 
من األجوبة الخاطئة فهي شبه ثابتة 

منذ خمس سنوات، .
ورأى المدقق المالي العام أن وجود 
والعدد  الموظفين  تأهيل  في  ثغرات 
عليهم  التي  التطبيقات  من  الكبير 
األجوبة  توفير  أجل  من  مراجعتها 
يفّسران  قد  الُمكلَّفين  أسئلة  على 
جزئياً هذه النسبة العالية من األجوبة 

الخاطئة.
الدخل  وكالة  فيرغوسون  وأوصى 
الكندية بأن تراجع طرق عملها من 
أجل التحقق من جودة الخدمات التي 
إدارتها  النظر في  تعيد  توفرها وأن 

لالتصاالت الهاتفية. 

“ولي خراف أخري ال تنتمي إىل هذه احلظرية” 
هذه  إلى  تنتمي  ال  أخرى  خراف  ولي   
 ، أيضاً  إلّي  أجمعها  أن  بد  ال   ، الحظيرة 
وتصغي لصوتي ، فيكون هناك قطيع واحد 

وراٍع واحٌد . إلنجيل يوحنا . 
كان واحد من المافيا دخل السجن لمدة 15 
وخرج  السجن  داخل  المسيح  عرف  عام 
أستخدمه  الرب  للمسيح  خادم  السجن  من 
مع المئات لكي يعرفوا المسيح . ساعد في 
دخول عشرات من المافيا للمسيحية وساعد 
خدمة  من خالل  كنائس  خمس  تأسيس  في 

الكافية الفرصة الثانية بمونتريال ورغم كبر سنه مازال يخدم المسيح بكل 
أمانة ومع الناس المحتاجين من كل الديانات سوف يباركنا الرب أن يكون 
معنا الجمعة 24/11/ 2017 الساعة السابعة والنصف مساءاً لكي نتعلم 

شهادة حياته ونرى عمل الرب العظيم . 
على العنوان التالي :  

   1200 Vincent Massery,Laval ,Quebec H7V 3N1 
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من السماء )معكوسة(

راسياً :
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-2 مدينة سورية – حيوان ضخم 
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-4 ماركة سيارات – أسم مدينة 
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حل الكلمات المتقاطعة

تضحك الدنيا معك ..
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 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

»بركة غليون« أكرب مزرعة مسكية مبحافظة 
كفر الشيخ مبصر 

Les proverbes en français et arabe

- Méfiez-vous des eaux dormantes
- حتت الساهي دواهي    

- Je m’en fous comme de l’an quarante
- إلي يعرف ابويا يروح يقوله
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  تم افتتاح أكبر 
مزرعة سمكية في 
الشرق  منطقة 
ضمن  األوسط 
متكامل  مشروع 
األسماك  إلنتاج 
المدينة  يضم 
الصناعية  السمكية 
صينية  بخبرات 
مختلف  إلنتاج 
األسماك  أنواع 
والمالحة،  العذبة 
وذلك على مساحة 
12 ألف فدان، منها 

3 آالف فدان إجمالي مساحة المرحلة 
األولى من المشروع للمدينة السمكية 
ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ.
نائب وزير  وقالت مني محرز، 
الزراعة واستصالح األراضي 
للثروة السمكية واإلنتاج الحيواني 
والداجني، إن المشروع الذي نفذه 
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 
يعتمد على مكون رئيسي وهو 
تتكون  التي  السمكية  المزرعة 
السمكي  من أحواض االستزراع 
1269 حوض أسماك  بإجمالي 
إلنتاج الجمبري والبلطي والبوري، 
المشروع يستهدف  موضحة أن 
6350 طن أسماك خالل  إنتاج 
الدورة الواحدة والحد من الهجرة 
الشرعية لدول االتحاد األوروبي.

وأضافت »محرز« أنه سيتم إنتاج 
األنواع المختلفة من هذه األسماك، 
منها إنتاج 2000 طن جمبري من 
626 حوضا استزراع سمكي، 
وإنتاج 1200 من أسماك البلطي 
من 51 حوضا لالستزراع السمكي، 
باإلضافة إلى 10 أحواض إلنتاج 
البوري،  150 طنا من أسماك 
السمكية  المزرعة  إلى أن  مشيرة 
تضم 457 حوضا إلنتاج األسماك 
البحرية بطاقة 3 آالف طن و186 
حضانة إلنتاج زريعة األسماك 
أنواع األسماك  الالزمة لمختلف 

البحرية والنيلية.
المشروع يضم  أن  وأوضحت 
أيضا المنطقة الصناعية لألسماك 
التي تضم مصنعا لتعبئة وتصنيع 

األسماك بطاقة 100 طن يوميا، ومصنع أعالف 
120 ألف طن أعالف أسماك سنويا من  بطاقة 
60 ألف طن أعالف جمبري، ومصنع إلنتاج 
الثلج بطاقة 36 طن ثلج مجروش و18 طن ثلج 
مكعبات يوميا، باإلضافة إلى إنشاء مفرخ إلنتاج 
20 مليون أصبعية أسماك بحرية و2 مليار زريعة 
جمبري، و4 صوامع تخزين بطاقة 3 آالف طن، 
ومصنع لتعبئة وتغليف األعالف ومصنع لمسحوق 
األسماك، مشيرة إلى أن مشروعات إنتاج األعالف 
يستهدف تحقيق االستفادة لمنتجي األسماك بالمحافظة 

والمناطق المجاورة.
وشددت على أن تنفيذ مشروع المدينة السمكية بمعرفة جهاز 
مشروعات الخدمة الوطنية يعتمد على توفير جميع االحتياجات 
الالزمة لمراحل اإلنتاج دون الحاجة إلى أي طلبات من جهات 
خارجية، مع تحقيق قيمة مضافة للمشروع من خالل تصنيع 

مستلزمات التشغيل وتصنيع األسماك وتسويقها.
وأشادت »محرز« بدور الجهاز في تنفيذ أعمال البنية الرئيسية 
للمشروع والتي تعتمد عليها المنطقة الصناعية لألسماك من 
إقامة مصرف رئيسي بطول 7.4 كم، و24 مصرف فرعي 
بطول 23.4 كم، فضال عن إقامة 3 ترع رئيسية بطول 7.7 
43 كم، وتوفير مقار إلقامة  كم و66 ترعة فرعية بطول 
العاملين، ومحطة معالجة مياه بطاقة 3 آالف متر مكعب في 
اليوم، وإمداد المشروعات بشبكات الكهرباء وتوليد الطاقة 

على مدار الساعة منعا ألي أعطال طارئة.
وكشفت عن أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع قومي ببحيرة البرلس 
بمحافظة كفر الشيخ لالستفادة منها في اإلنتاج السمكي الالزم 
للمدينة الصناعية لألسماك ببركة غليون وتحويلها أيضا إلى 
المشروع اعتمد على عدة  إلى أن  مزارع سياحي، مشيرة 
محاور، أهمها إزالة كل التعديات على البحيرة خالل الفترة 
السمكية  الثروة  لتنمية  العامة  الهيئة  أن  الماضية، ومضيفة 
قامت بتنفيذ أكبر حملة إزاالت شهدتها بحيرة البرلس، فبراير 
الماضي، وذلك إلزالة التعديات الموجودة على المسطح المائي 
البرلس، موضحة  للبحيرة بمنطقة بر بحري شمال بحيرة 
أن الحملة أسفرت الحملة عن إزالة كل التعديات بصورها 
المختلفة من سدود وحوش وغرائز بما ال يمكن استرجاعها 
وطبقا لخط حدود البحيرة، وذلك بعدد 430 حالة على مساحة 

1500 فدان تقريبا.
وأوضحت أنه تم إنشاء جسر واٍق فاصل على حدود البحيرة 
بطول 70 كم بمنطقة بر بحري، وذلك لمنع التعديات على 
المسطح المائي للبحيرة مرة أخرى، فضال عن تنمية وتطوير 
البركة الغربية عن طريق إزالة ورد النيل وخالفه بمساحة 
10 أسراب  إلى فتح  تقريبا، مشيرة  12 ألف فدان  قدرها 
بمناطق بلطيم وبشخلة والمدورة لخدمة الصيادين بالبحيرة، 
وفتح 9 أسراب بمناطق الشخلوبة والقرص والطويل لخدمة 

الصيادين بهذه المناطق.
إلقاء عدد 15 مليون  وأضافت نائب وزير الزراعة أنه تم 
نيلي،  وحدة زريعة مبروك فضي ومبروك عادي وبلطي 
مشددة على أن االستفادة الكبرى من حمالت إزالة التعديات 
على بحيرة البرلس ساهمت في زيادة إنتاجية البحيرة في عام 
2017 إلى ما يقرب من 71 ألف طن، الفتة إلى أن أهمية 
بحيرة البرلس وفقا لفكر الدولة هى تحقيق التنمية المستدامة 
في مجال اإلنتاج السمكي، باعتبار أنها أحد أهم مصادر الثروة 
السمكية في مصر، وهو ما دفع الحكومة للتوجه نحو تعظيم 
إنتاج البحيرة السمكي بما يمكن من خالله المساهمة في سد 

الفجوة والنقص في البروتين الحيواني.
وذكرت أن الميزة النسبية لبحيرة البرلس تعود لكونها تتمتع 
بموقع جغرافي ممتاز مما يجعلها محطة أو استراحة ومكانا 
مناسبا للتغذية والحماية للعديد من أنواع األسماك والطيور 
المهاجرة مما يساعد في جعلها محمية طبيعية ويمكن استغاللها 
سياحيا، فضال عن أنه يوجد بها أكثر من 30 جزيرة والتي 
من الممكن أن تكون مزارا سياحيا، باإلضافة إلى أنها مالئمة 
لإلنتاج السمكي طوال العام مما يقلل من نوبات النقص الحاد 
في اإلنتاج السمكي المعتمد على االستزراع نتيجة لنوبات 

البرد الشديدة.
تعد أنسب نظم  البرلس  إلى أن بحيرة  وأشارت »محرز« 
القيمة  البحرية ذات  لنمو األسماك  الرطبة  المصرية  البيئة 
االقتصادية والتصديرية العالية، ويعمل بالبحيرة حوالي 40 
ألف صياد وبها حوالي 8 آالف مركب، وهو ما يكشف عن 
البعد االجتماعي لخطة تطوير بحيرة البرلس وفقا للمشروع 
السبت،  الرئيس،  التي سيفتتحها  لمدينة األسماك  المتكامل 
مضيفة أنه يجري تنفيذ خطة عاجلة لمواجهة التحديات التي 
تعترض مشروعات تنمية الثروة السمكية في البحيرة، منها 
انتشار البوص وورد النيل والنباتات المائية األخرى، واختالل 
المسطح  التعدي على  للبحيرة، ومحاوالت  المائي  التوازن 
المائي للبحيرة، وانتشار حرف الصيد المخالفة وصيد الزريعة، 
وضعف الرقابة القانونية وضعف العقوبات الموجودة بقانون 
العمل على  1983، وهو ما يجري  124 لسنة  الصيد رقم 

حلها خالل الفترة المقبلة.

حييى : مل نستقر على موقف شيكاباال مع الزمالك
 صرح طارق يحيى المدرب العام للزمالك أن 
الجهاز الفني للفريق لم يحدد حتى اآلن موقفه النهائي 

الرازق  انتقال العبه محمود عبد  من 
شيكاباال بشكل نهائي إلى فريق الرائد 
الذي يلعب مع على سبيل  السعودي 

اإلعارة في الموسم الجاري.
وأوضح يحيى في تصريحات إذاعية أن 
المدير الفني نيبوشا تحدث بشطل جيد 
النهاية  القرار في  عن شيكاباال إال أن 
سيكون مشتركاً بين اإلدارة والمدير الفني.
الرائد  وانضم شيكاباال إلى صفوف 
السعودي على سبيل اإلعارة حتى نهاية 
الموسم حيث ظهر الالعب األسمر بشكل 
جيد بعدما سجل 4 أهداف وصنع هدفين 

خالل مشاركته في ثماني مباريات.
ويعد شيكاباال من ناشئي الزمالك الذين 

شاركوا مع الفريق األول منذ عام 2003 حيث شارك 
في تتويج الفريق األبيض بلقبي دوري وثالث في 
الكأس ولقب في كأس السوبر المصري ومثله في 

السوبر اإلفريقي.
جدير بالذكر أن شيكاباال قد إنضم لقائمة المنتخب 

المصري في مباراته األخيرة أمام غانا بتصفيات 
1-1 حيث سجل  بالتعادل  إنتهت  المونديال والتي 

شيكاباال هدف المنتخب الوحيد في تلك المباراة.

 كلوب يوضح الفارق بني صالح تشيلسي وليفربول
 يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول االنجليزي 
أن العبه المصري محمد صالح قد نضج كثيراً في 
تجربته الحالية عن الفريق مما جعله يظهر بشكل 

مغاير لما كان عليه في فترة لعبه لفريق تشيلسي.
وأوضح كلوب في تصريحاته لجريدة »ميرور« 
االنجليزية أن صالح كان طفاًل مع تشيلسي قبل أن 
يدخل مرحلة النضوج الكروي مع ليفربول بعدما 

تطور بشكل الفت على الصعيد البدني والفني.
وأضاف المدير الفني األلماني أن صالح بمثابة إضافة 
رائعة لليفربول لما يملكه من قدرات هائلة يوظفها 
في الملعب بشكل رائع، فهو يسجل ويصنع األهداف 
بشكل مختلف عالوًة على إرهاقه لدفاعات المنافسين 
بسرعته العالية التي تجبرهم دائماً على العودة للخلف.
وأثنى كلوب على نجمه المصري بعد تصدره قائمة 
هدافي الدوري االنجليزي قائاًل أن ما يسعده أيضاً 
هو نجاح صالح في تسجيل هدف رائع في مباراته 
األخيرة أمام ساوثهامبتون بتسديدة من خارج منطقة 
الجزاء للمرة األولى في مسيرته مع الفريق مما يعكس 

التطور الهائل في قدراته.
ويعد صالح هو  أول العب لليفربول يسجل أكثر من 

8 أهداف في أول 12 جولة من الدوري اإلنجليزي 
بعد روبي فاولر الذي سجل نفس الرقم في موسم 
1994/1995 علماً بأن الجناح المصري هو هداف 
فريقه في مسابقة دوري األبطال ايضاً برصيد 5 أهداف.
ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 22 نقطة 
بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر بعد 

مرور 12 جولة من عمر البريميرليج.

احلضري يدعم بوفون بعد الغياب عن املونديال
  وجه عصام الحضري 
المنتخب  حارس مرمى 
المصري رسالة إلى جيان 
حارس  بوفون  لويجي 
بعد  االيطالي  المنتخب 
التأهل  إخفاق فريقه في 

لمونديال 2018.
على  الحضري  وكتب 
صفحته الشخصية بموقع 
االجتماعي  التواصل 
»تويتر« : » ال اجد الكلمات 
المناسبة.. عزائي الوحيد 
انني سأتواجد و احاول أن 
اعوض غيابك، كل حراس 
المونديال سيلعبون من 

أجلك يا أسطورة«.
ومن المتوقع أن يحقق الحضري رقماً قياسياً في 
حال مشاركته بالمونديال إذ سيكون الالعب األكبر 
في تاريخ البطولة متخطياً رقم الحارس الكولومبي 
موندراجون الذي شارك في فعاليات مونديال 2014 

عن عمر 43 عاماً.
وكان المنتخب اإليطالي قد أخفق في التأهل للمونديال 
للمرة األولى منذ عام 1958 بعد إحتالله المركز 
المنتخب األسباني  الثاني في مجموعته خلف 
ليضطر لخوض الملحق أمام السويد حيث خسر 
لقاء الذهاب بهدف نظيف قبل أن يتعادل سلبياً في 

لقاء العودة بسان سيرو.
وشهدت نهاية اللقاء إعالن بوفون إعتزااله اللعب 
الدولي ودخوله في حالة من البكاء بسبب اإلخفاق 
في التأهل موجهاً الشكر لزمالئه واالعتذار للجماهير 
اإليطالية. ويعد بوفون البالغ من العمر 39 عاماً 
الكرة  المرمى في تاريخ  واحداً من أبرز حراس 
بعد مسيرة حافلة مع منتخب بالده شهدت تتويجه 
بلقب مونديال 2006 والمشاركة في خمس بطوالت 
كأس عالم بدأت منذ 1998 علماً بأنه كان الحارس 

األساسي لألتزوري بدءاً من نسخة 2002.

الكاف يعلن تأجيل مواجهة مصر والنيجر
 أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »الكاف« تأجيل 
مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة ألمم 

أفريقيا 2019 في الكاميرون.
وجاء قرار الكاف بعد الموافقة على طلب االتحاد 
النيجيري بتأجيل مباريات تلك الجولة وذلك إلتاحة 
بعض الوقت أمام المنتخبات المتأهلة للمونديال من 
أجل خوض مباريات ودية في تلك الفترة إستعداداً 

للعرس العالمي.
وبات من المؤكد تأجيل مباراة المنتخب المصري 
التصفيات والتي  الجولة من  تلك  النيجر في  أمام 

كان من المقرر إقامتها بمارس المقبل بالقاهرة.
وكان المنتخب المصري قد خسر مباراته األولى 
في التصفيات خارج ملعبه أمام تونس بهدف نظيف 

لطه ياسين الخنيسي.
جدير بالذكر أن منتخبات مصر، نيجيريا، تونس، 
المغرب والسنغال قد تأهلوا كممثلين للقارة السمراء 

في مونديال 2018.
المصري تحديد مجموعته في  المنتخب  وينتظر 
كأس العالم المقبلة بعد سحب القرعة المقرر إقامته 
بمدينة زيورخ السويسرية في مطلع ديسمبر المقبل.

عبد احلفيظ يشيد باالمساعيلي ويوضح أزمة إكرامي
  أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة باألهلي بفريق 
االسماعيلي عقب نهاية لقاء الفريقين الذي شهد إنتصار 

الفريق األحمر بهدفين نظيفين ضمن 
المباراة المؤجلة من المرحلة الرابعة 

للدوري الممتاز.
وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة 
النيل للرياضة أن االسماعيلي كان نداً 
لألهلي حتى نهاية المباراة مما  قوياً 
يعكس التطور الواضح في مستوى 

الفريق خالل الموسم الجاري. 
وأضاف مدير الكرة باألهلي أن فريقه 
إجتاز واحدة من المحطات الصعبة 
في مشواره للدفاع عن اللقب بالموسم 

الجاري.
وأكد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني 
حريص على التعامل مع كل مباراة 

على حدى في ظل طول مشوار مسابقة الدوري 
الممتاز وضغط المباريات بشكل مكثف مما يجعل 

من تجهيز جميع الالعبين أمراً ضرورياً.
وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن مسألة إستبعاد 
الحارس شريف إكرامي من قائمة الفريق للمباراة 
الثانية على التوالي قائاًل أن األمر متروك للجهاز 
الفني، فيبقى من الوراد عودة إكرامي لحراسة المرمى 

أو إستمرار غيابه.
وكان شريف إكرامي قد أثار جداًل في األيام الماضية 

بعد قيامه بنشر صورة على حسابه الشخصي بموقع 
التواصل االجتماعي »إنستجرام« تسببت في غضب 

جماهير األهلي.
جدير بالذكر أن األهلي قد رفع رصيده إلى 13 
نقطة محتاًل المركز الخامس بفارق سبع نقاط عن 
االسماعيلي المتصدر علماً بأن الفريق األحمر يمتلك 

في جعبته أربع مباريات مؤجلة.

الجنون،  بيغير على مراته لحد  - واحد 
انتي  لها  يقول  بيها  يتصل  شوية  كل 

فين..؟
تقوله في البيت يعني هروح فين

علشان  الخالط  شغلي  طيب  لها  يقول 
أتأكد

وكل يوم  على الحال ده

وفي مرة عمل لها مفاجأة ورجع البيت 
قبل ميعاده

دق الباب فتح له ابنه الصغير
قال له : فين امك؟

الخالط  أخذت  كالعادة  وقاله:  الولد  رد 
وخرجت

مراته  يقتل  عايز  كان  غبي  واحد   -

ويخلص منها
إذا  لنفسه  قال 
بلدي  في  قتلتها 
هيمسكوني، لكن احسن حاجة اقتلها في 

بلد تاني 
أمريكا،  إلى  مراته  ومعاه  سافر  المهم 
بأن  الشرطة  وبلغ  مراته  قتل  وهناك 
مراته انقتلت في جريمة، فقامت الشرطة 
ففرح  مجهول،  إلى  الجريمة  ونسبت 

وصل  ما  ويوم  لبالده،  ورجع  الغبي 
والشرطة  المباحث  مسكته  بلده  لمطار 

واتهموه بقتل مراته.
انه  عرفوا  ازاي  استعجب  هو  طبعا 

القاتل 
وهو مسافر حجز مكانين له ولمراته أما 

في العودة فحجز مكان واحد فقط له.
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مصر ترتاجع للمركز الـ31 بتصنيف الفيفا
  تراجع منتخب مصر مركزاً وحيداً في التصنيف الشهري لالتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليصبح 

في المرتبة الـ31 عالمياً.
وحل المنتخب المصري في المركز الثالث على المستوى اإلفريقي بعد كال من السنغال )23( وتونس 
)27( فيما جاء منتخب الكونغو الديموقراطية في المركز الرابع ليليه كل من المغرب، بوركينا فاسو، 

الكاميرون، نيجيريا، غانا، كوت ديفوار والجزائر.
ولم يؤثر ذلك التأخر على موقف المنتخب المصري فيما يتعلق بتصنيف المنتخبات المتأهلة لمونديال 
2018 نتيجة إعتماد الفيفا على تصنيف أكتوبر الماضي والذي سيضمن بقاء الفراعنة في فئة التصنيف 

الثالث مع منتخبات تونس، إيران، السويد، الدنمارك، إيسلندا، كوستاريكا والسنغال.
ومن المنتظر إجراء قرعة مجموعات المونديال في مدينة زيورخ السويسرية في مطلع ديسمبر المقبل.

وعلى الصعيد العالمي، لم يحدث أي تغيير في المنتخبات الخمس األوائل ببقاء ألمانيا على الصدارة ليليها 
كل من البرازيل، البرتغال، األرجنتين وبلجيكا فيما قفز المنتخب األسباني للمركز السادس ليليه كل من 

بولندا، سويسرا، فرنسا وتشيلي.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
Alors que Nour El Tayeb remporte le 

championnat américain (open) de Squash 
(femmes), son mari, Aly Farag, décroche le 

même championnat (hommes) créant ainsi une pre-
mière dans le monde du « Squash » où mari et femme 
remportent, chacun dans sa catégorie, ce champion-
nat mondial pour l’an 2017.
D’autre part, un an plus tôt, Nour El Cherbini, 
d’Alexandrie, devient la plus jeune au monde, à rem-
porter le championnat mondial de « Squash » alors 
qu’elle n’avait que 20 ans à peine en 2016 : De plus, 
Nour a répété ce triomphe en 2017 en remportant le 
championnat du monde de « Squash » en Malaisie 
ainsi que celui de Hong-Kong (femmes) tout derniè-
rement.
Toujours dans le monde du Squash et dans le même 
championnat Mohammad El Chorbagui remporte le 

championnat de « Squash 
» (hommes) aussi bien que 
celui de Hong-Kong le 19 
novembre.
Reste à savoir que 
l’Égypte a déjà plus d’un 
champion dans ce sport 
très populaire, le plus 
connue d’entre eux est nul autre que  « Amr Cha-
bana » qui a remporté 4 fois le championnat du 
monde de « Squash » entre 2003 et 2009.
En terminant on ne peut parler de « Squash » sans 
mentionner le nom de « Ahmad Barrada », cet égyp-
tien qui a remporté, 3 fois, entre 1997 et 2000, le 
championnat du monde de « Squash » avant l’âge de 
20 ans pour aussi devenir le plus jeune champion de 
« Squash » au monde à mériter ce titre.

Pour la 1ere fois dans le monde du «Squash» :
Deux égyptiens (mari et femme) remportent, chacun dans sa catégorie, 

le championnat américain de «Squash» en 2017 

Le Directeur parlementaire 
du budget juge «suspect» 
le montant de près de 2 

milliards $ que le fédéral a mis 
de côté, dans sa dernière mise 
à jour économique, pour des 
dépenses qui suivront tout juste 
les prochaines élections de 2019.
Dans un rapport déposé mardi, 
le DPB souligne que l’Énoncé 
économique de l’automne du 
gouvernement Trudeau identifie 
une réserve de 1,9 milliard $ pour 
des «investissements futurs dans 
les programmes et les services 
essentiels» qui sont prévus pour 
la période allant de 2020 à 2023. 
Or, le ministère des Finances ne 
détaille aucune de ces dépenses.
«Il ne faut pas se leurrer. Le fédé-
ral prévoit dépenser 300 millions 
$ dès 2020, mais on n’a aucune 
idée de quel programme il s’agit. 
Ça arrive juste après l’élection, 
c’est suspect», a analysé le direc-
teur parlementaire du budget, 
Jean-Denis Fréchette.
Ce dernier invite dans son rap-
port les parlementaires à poser 
des questions au sujet des détails 
de ces investissements pour 

c o n f r o n -
ter ce 
qu’il voit 
comme un 
m a n q u e 
de trans-
p a r e n c e 
de la part 
du gouver-
n e m e n t . 
«Ça saute 
aux yeux, 
parce que 
le reste des dépenses prévues 
dans la mise à jour sont préci-
sées. Ici, personne n’est capable 
de dire à quoi sert vraiment l’ar-
gent. Il y a une absence d’expli-
cations qui est problématique», 
a-t-il constaté.
La mise à jour économique 
se borne en effet à dire que la 
réserve servira à «continuer de 
répondre aux exigences des pro-
grammes et services essentiels à 
la mission» du gouvernement, 
une description que M. Fréchette 
qualifie de «creuse».
Le DPB souligne que ce coussin 
de 1,9 milliard est d’autant plus 
inhabituel que les projections 

économiques du gouvernement 
fédéral sont déjà très prudentes.
Le nouveau rapport relève éga-
lement que la mise à jour éco-
nomique de l’automne ne fait 
aucune mention d’un plan ou 
d’un échéancier de retour à 
l’équilibre budgétaire. Cela fai-
sait pourtant toujours partie des 
objectifs du gouvernement dans 
le budget 2016.
«Il semble que cette promesse-là 
n’est plus tenue. Le gouverne-
ment travaille plutôt maintenant 
à faire diminuer le ratio de la 
dette par rapport au PIB», a 
constaté M. Fréchette.

Les Québécois profiteront 
d’une baisse d’impôt d’au 
maximum 278$ par année, 

a annoncé mardi le ministre des 
Finances, Carlos Leitao, lors de sa 
mise à jour économique.
Le gouvernement Couillard a 
convenu de faire passer le taux de 
la première fourchette d’imposition 
de 16% à 15%, laquelle concerne 
les revenus inclus entre 0$ et 42 
705$.
Tous les travailleurs qui paient de 
l’impôt toucheront donc une réduc-
tion, mais ceux qui gagnent moins 
de 42 705$ auront droit à une 
réduction moins importante.
De plus, les familles québécoises 
recevront 100$ par enfant en âge 
d’aller à l’école pour contribuer à 
l’achat de matériel scolaire. Cette 
mesure est rétroactive à septembre 
dernier.

En éducation, 
le gouverne-
ment Couillard 
a annoncé des 
investissements 
nouveaux de 17 
millions$ dès 
cette année, et 
60 millions$ l’an 
prochain. Une 
portion servira 
à l’embauche de 
500 profession-
nels addition-
nels, comme des orthophonistes et 
des orthopédagogues.
Le ministre Leitao a également 
promis 105 millions $ dès cette 
année en santé. Une part impor-
tante de ce dernier montant, 46 
millions$, servira à «l’intensifica-
tion des services en établissement», 
dont les détails seront divulgués 

lors d’annonces gouvernementales 
à venir.
Finalement, le gouvernement du 
Québec a dévoilé les sommes liées 
à la lutte à la pauvreté, qui s’élèvent 
à 2,6 milliards $ sur six ans. Cepen-
dant, une faible proportion de ce 
montant sera décaissé cette année 
(41,3 millions$) et l’an prochain 
(253,6 millions$).

Une réserve de 2 milliards $ jugée «suspecte» pour 
des dépenses post-électorales

Une réduction d’impôt potentielle de 
278$ par Québécois

Le Canada prend « très au sérieux » le retour 
des djihadistes

L’Orchestre symphonique de Laval propose Un monde 
de traditions, un voyage vers 13 cultures - 

le 13 décembre 2017 à 19 h 30, à la Salle André-Mathieu
Au programme fort original, cette soirée propulsera les 
spectateurs dans un tour du monde en musique, de la 
Russie au Paraguay en passant par le Nigéria, la Syrie, 
l’Arménie, la France, l’Ukraine, l’Angleterre et, bien 
sûr, le Canada. Pour ce concert aux sons des diverses 
traditions du monde, le chef  Alain Trudel a fait appel 
aux excellents Petits Chanteurs de Laval et à leur chef  
Philippe Ostiguy. L’ouverture La Grande Pâque Russe 
de Rimski-Korsavov, l’Arlésienne de Bizet, et le très 
fameux Greensleves de Vaughan Williams se mêleront 
à des musiques traditionnelles en grande partie arran-
gées par Alain Trudel.
Un concert qui sent le cèdre, le cari, la rose, l’épicéa, le 
tek, et bien sûr le sapin… Parfait pour se mettre dans 
l’esprit des fêtes!

NOUVEAU ! Le bistro-café de l’Orchestre
Repas de 10 $ à 15 $ qui sont offerts dès 18 h à la Salle 
André-Mathieu - préparés par Au Panier de Chomedey 
/ Choix de salades, sandwichs, quiches et desserts - Bar 
et cocktails ($)

Alain Trudel, chef
Les Petits Chanteurs de Laval, chœur

Programme :
France / Bizet, Suite n.2, « L’Arlésienne »
Angleterre  / Vaughan Williams, Fantasia on « Greens-
leeves »
Canada (Premières Nations) / Noël huron (Jesous 
Ahatonhia)
Serbie / Niška Banja
Ukraine / Kozachky (arrangement : Alain Trudel)
Canada (Québec) / André Jutras, Suite folklorique 
Russie / Rimski- Korsakov, La Grande Pâque Russe, 
op. 36 : « Ouverture »
Arménie / Petros Shoujounian, Quatuor à cordes n.6 : 
4e mouvement (« Getik ») 
Inde  / Alain Trudel, Deux Ragas
Espagne (Arabe-Andalou) / Lamma Bada (arrange-
ment : Bob Lipton)
Paraguay / Mauricio Cardozo Ocampo, Nochebuena 
paraguaya (arrangement : David Martin)
Nigéria / Betelehemu
États-Unis / Get on Board!, Les anges dans nos cam-
pagnes, White Christmas , Sleigh Ride

Billets de 25 $ À 61,50 $
osl.qc.ca / 450-978-3666

Le gouvernement 
canadien prend « 
très au sérieux » les 

enjeux de sécurité soulevés 
par le retour au Canada 
des combattants du groupe 
État islamique (EI) enga-
gés dans les zones de 
conflits au Moyen-Orient, 
a déclaré lundi Justin Tru-
deau.
« Nous reconnaissons que 
le retour d’un seul individu 
peut avoir de sérieuses 
conséquences pour la sécu-
rité nationale », a souligné 
le premier ministre lors de 
la séance des questions au 
Parlement.
Les combattants de retour 
au Canada et leur famille 
feront l’objet d’une étroite 
surveillance des autorités, 
a-t-il ajouté en substance.

Pour l’instant, deux 
Canadiens ont été 
poursuivis en vertu 
de la loi antiterroriste, 
visant notamment les 
djihadistes partant 
pour ou revenant de 
zones de conflit, mais 
le gouvernement sou-
haite également « les 
aider à abandonner 
cette idéologie ter-
roriste » à travers un 
programme de réinté-
gration.
Questionné lundi sur les 
détails de ce programme 
par le parti conservateur 
d’opposition, Justin Tru-
deau s’est borné à rappe-
ler la création du Centre 
canadien d’engagement 
communautaire et de pré-
vention de la violence, 

visant à contrer la radica-
lisation, notamment celle 
des « enfants revenant de 
zones de conflits ».
Le premier ministre Justin 
Trudeau a refusé de 
donner le chiffre exact de 
combattants de l’EI reve-
nus au Canada au cours 
des derniers mois.

Un rapport du ministère de 
la Sécurité publique publié 
en 2016 estimait que fin 
2015, 60 djihadistes étaient 
revenus au Canada et que 
180 autres « se trouvaient 
à l’étranger et étaient soup-
çonnées de prendre part à 
des activités liées au terro-
risme ».

Les vendredi 24 novembre et mardi 28 novembre de 9h00 à 19h au CSAI Verdun aura lieu une jour-
née consacrée à recevoir les personnes désireuses de remplir les formulaires de citoyenneté.

CSAI-VERDUN
3782, rue Wellington
Verdun, Québec H4G 1V2
Téléphone : 514 761.3333 /  
Télécopieur : 514 761.1463

Louise Trudel 
Coordonnatrice
CSAI-VERDUN

Siège social
6201, rue Laurendeau,
Montréal, Québec H4E 3X8
Téléphone : 514 932.2953  /  
Télécopieur : 514 932.4544

Rappelle important 

Temps des Fêtes: le «sapin laid» de Montréal 
devient un concept

Après avoir été l'un des sujets chauds de la dernière 
période des Fêtes à Montréal, le «sapin laid» installé 
dans le Quartier des spectacles a donné naissance à 

un concept cette année.
L'organisme Sapin MTL, qui était derrière le projet du 
controversé sapin affublé de tous les noms en raison de sa 
maigreur l'an dernier, est maintenant derrière un nouveau 
projet, appelé «Village du Vilain Sapin». Il prendra vie ce 
vendredi dans le cadre d'un projet de revitalisation hivernale 
de la rue Prince-Arthur Est, entre le boulevard Saint-Lau-
rent et l'avenue Laval.
Les organisateurs promettent un sapin tout aussi croche que 
l'an dernier.

«Après une semaine de montage d'une quantité immense 
de lumières, sapins croches et décorations, le Village vous 
ouvre toutes grandes ses portes», peut-on lire dans la des-
cription de l'événement Facebook pour l'ouverture du «Vil-
lage du Vilain Sapin».
Le village, créé en collaboration avec l'organisme Îlot 84, 
sera ouvert jusqu'au 23 décembre et se veut à l'opposé d'un 
marché de Noël traditionnel. Y seront notamment servis, 
plutôt que des mets typiques du temps des Fêtes, des fruits 
et légumes imparfaits ainsi que des tacos.
Il sera ouvert au public de 16 h à 21 h en semaine, de 11 h à 
21 h le samedi et de 11 h à 19 h le dimanche.
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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

حماربة العنف 
ضد املراة - حتية للرجل ! 

الشرطة األملانية تعرض مذكرات جون لينون املسروقة

افتتاح الدورة 39 ملهرجان القاهرة السينمائي الدولي

   أمرت النيابة اإلدارية بإحالة 7 متهمين من العاملين باآلثار 
إلى  الكبير  المصري  القديم والمتحف  المصري  والمتحف 
المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك التهامهم باإلهمال الجسيم في 
تغليف قطع أثرية تمهيداً لنقلها من المتحف المصري بالتحرير 
ومن المخزن المتحفي بأطفيح إلى المتحف المصري الكبير، 
مما ترتب عليه حدوث تلفيات بتلك القطع األثرية وانخفاض 

قيمتها األثرية على المستوى الدولي.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة 
مدير  المتهمين شملت  قائمة  “إن  بيان –  في   – اإلدارية 
للصيانة والترميم،  المركزية  لرئيس اإلدارة  الفني  المكتب 
ومدير إدارة الترميم بالمتحف المصري الكبير، وأربعة من 
مختصي الترميم بالمتحف المصري القديم، ورئيس معمل 

اآلثار العضوية بالمتحف المصري الكبير”.
وأشار إلى أن النيابة اإلدارية كانت قد فتحت تحقيقاً فورياً بناء 
على مذكرة أعدها مركز المعلومات واإلعالم بالنيابة اإلدارية 
حيال ما أثير ونشر بعدد من المواقع اإلخبارية اإللكترونية 
من وجود إهمال قبل المختصين بالمتحف المصري، األمر 
الذي أدى إلى تحطيم عدة مقتنيات أثرية نفيسة، وذلك أثناء 
عملية نقل تلك القطع األثرية من المتحف المصري بالتحرير 

إلي المتحف المصري الكبير.

وقامت النيابة اإلدارية بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام ترميم 
المتاحف التاريخية بقطاع المشروعات وبعضوية كل من مدير 
عام الترميمات بقطاع المشروعات ومدير عام إدارة ترميم 
آثار ومتاحف مصر الوسطى لفحص كافة المقتنيات األثرية 

التي تم نقلها للمتحف الكبير وإعداد 
تقرير شامل بما يسفر عنه الفحص.
وجاء تقرير اللجنة الفنية متضمناً 
حدوث تلفيات بالغة في عدد من قطع 
اآلثار النفيسة تعرضت لها خالل 
عملية التغليف والنقل من المتحف 
منطقة  ومن  بالتحرير  المصري 
آثار حلوان إلى المتحف المصري 
الكبير.. حيث تبين وجود كسر في 
القطعة األثرية رقم )12739( وهي 
عبارة عن “عصا خشبية” بموضع 
المجمعة  األماكن  بها غير  جديد 
قديما، حيث كان يوجد بها أربعة 
كسور قديمة مرممة وغير منفصلة 
وكانت قديمة، والكسر الجديد حدث 
أثناء التغليف أو النقل، وكسر بغطاء 

القطعة األثرية رقم )1426( وهي عبارة عن “صندوق من 
األلبستر ومعه غطاء(، باإلضافة إلي كسور وتفتت بالقطعة 
األثرية رقم )15840( وهي عبارة عن “صولجان من الخشب 
مغطى بطبقة مذهبة” حيث تبين عند فض التغليف بالمتحف 

المصري الكبير أن بها كسور وتفتت كامل.
كما شملت التلفيات القطعة األثرية رقم )20506( وهي عبارة 
الفيانس”، وتم استالم هذه  عن “صندوق صغير من مادة 
القطعة من المخزن المتحفي بأطفيح حيث وجد كسر بالغطاء 
وانفصاله لجزئين، وكذلك القطعة األثرية 
رقم )20508( وهي عبارة عن “إناء 
صغير ذو مقبض واحد” وتم استالمه 
بأطفيح  المتحفي  المخزن  من  أيضا 
ووجد أن المقبض مكسور ومفصول 
عن اإلناء، فضال عن القطعة األثرية 
رقم )1433( وهي عبارة عن “مائدة 
قرابين خشبية” حيث تبين وجود كسور 
متعددة بها بسبب أنه تم تغليفها كقطعة 
واحدة دون فصل الغطاء عن القاعدة 

والقرص الدائري.
وأظهرت التحقيقات أن تلك التلفيات 
قد حدثت بسبب اإلهمال الجسيم الذي 
تعامل به أعضاء لجنة تغليف تلك اآلثار 
ومخالفتهم كافة القواعد المهنية والفنية 
في التعامل مع القطع األثرية، وأكدت 

التحقيقات أن المتهمين خالفوا تلك األصول بإهمالهم الجسيم 
الذي تسبب في حدوث تلك التلفيات، والتي كان من شأنها 
انخفاض القيمة األثرية للقطعة األثرية وفقا للمعمول به دوليا.

وكشفت التحقيقات أيضا عدم صحة ما أثير من تعرض أحد 
كراسي مجموعة “الملك توت عنخ آمون” للكسر أثناء نقله 
للمتحف المصري الكبير، حيث أثبتت التحقيقات أن جميع 
كراسي الملك توت عنخ آمون التزال بالمتحف المصري 
ولم يتم نقلها ولم تتعرض للتلف أو الكسر.. وبشأن عصا 
الملك توت عنخ آمون، والتي هي على شكل صولجان فقد 
تم نقلها للمتحف المصري الكبير بتاريخ 20 يناير 2015 

وتم تسليمها وهي بحالة سليمة وال يوجد بها أي كسر.
اآلثار  قطاع  على  بالقائمين  اإلدارية  النيابة  وأهابت 
إرث  تمتلكه من  وما  تراث مصر  الحفاظ على  ضرورة 
هذا  ليظل شاهدا على عظمة  األجيال  تتوارثه  حضاري 
الشعب وتاريخه، والوعي بالقيمة التاريخية والمادية لهذا 
التراث ليكون التعامل معه على المستوى الالئق مع آثار 
الركائز  إحدى  يشكل  الذي  الحضاري  مصر ومخزونها 
الرئيسية للهوية المصرية، وتوفير أقصى قدر من التأمين 
والحماية لتلك اآلثار متى دعت الحاجة لنقلها أو تحريكها 

من أماكن الحفظ.

أبو حجاج

 جمرد كلمة
بأن  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس    صرح 
كوريا الشمالية دولة راعية لإلرهاب .!                                       

طيب أخبار قطر إيه سيادتك ؟!!!

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

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

إحالة 7 متهمني للمحاكمة التأديبية لتسببهم يف تلفيات بقطع أثرية أثناء نقلها للمتحف املصري الكبري

Canadian  Realities  
 آخر عمود       ــ

شعر: فريــد زمكحـل

 بدأت مساء اليوم فعاليات الدورة 39 
لمهرجان القاهرة السينمائي التي تستمر 
المؤتمرات  المنارة بمركز  أيام بقصر  عشرة 
بالقاهرة  الخامس  بالتجمع  الدولية  والمعارض 
الثقافة والشباب  الجدبدة، بحضور وزراء 
والرياضة والتضامن االجتماعي وجمع كبير 
من المسئولين وكبار نجوم الفن والسينما بمصر 
العالم ، وعدد من الشخصيات  ومختلف دول 

العامة واالعالميين.
واستهلت الفنانة أصالة الحفل بأغنية للموسيقار 
ليل  الوهاب “الدنيا  الراحل محمد عبد  الكبير 
والنجوم طالعه تنورها”، وقدم الحفل الفنان آسر 
ياسين الذي نوه بالجهود الكبيرة التي بذلت من 
الكبيرة  بالفنانة  الدورة، وأشاد  أجل نجاح هذه 
شادية وتاريخها الفني الكبير حيث قدمت 110 
أفالم للسينما المصرية والعربية , وقال إن إدارة 
إلى  الـ 39  المهرجان تتشرف بإهداء دورته 
الفنانة الكبيرة شادية , داعيا المولى عز وجل أن 

يمن عليها بالشفاء العاجل.
ومن المقرر أن يتم عرض 175 فيلما من 53 
المختلفة،  دولة تعرض في أقسام المهرجان 
كما سيتم تكريم النجم الكبير سمير غانم ومنحه 
أما جائزة فاتن  التقديرية،  جائزة فاتن حمامة 
حمامة للتميز فسيتم منحها للفنان ماجد الكدواني 

والممثلة التونسية هند صبري.
واختارت إدارة المهرجان 15 فيلما دوليا 
للتنافس على الجوائز الرسمية للمهرجان، 

أبرزها من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، 
وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي 
الفيلم األمريكي “الجبل  الدولي اختيارها 
الـ  بيننا”، ليكون فيلم اإلفتتاح للدورة 
39 ، وهو من بطولة إدريس ألبا، وكيت 
وينسلت، ومن إخراج المخرج الفلسطينى 
هاني أبو أسعد، وينتمي لنوعية أفالم 
الحركة والرومانسية، وفاز بجوائز دولية.
بيننا( عرض  فيلم )الجبل  والمعروف أن 
مؤخرا ضمن أفالم مهرجان تورنتو 

السينمائي الدولي بكندا في دورته الثالثين , 
وoيعد أبو أسعد أول مخرج عربي يخرج 
إنتاج شركة )فوكس  فيلما أمريكيا من 
للقرن العشرين( إحدى أكبر شركات 
اإلنتاج والتوزيع في هوليوود والعالم 
الفوز عام  الفلسطيني  , وسبق للمخرج 
.الجولدن جلوب/ )الكرة  2006 بجائزة 
الذهبية( ألحسن فيلم أجنبي عن فيلم .الجنة 
بأوسكار أحسن  للفوز  , كما رoشح  اآلن/ 
فيلمه  الفيلم نفسه , ونال  فيلم أجنبي عن 
التحكيم في  الفلسطيني .عمر/ جائزة لجنة 
مسابقة .نظرة ما/ بمهرجان كان السينمائي 
عام 2013, ورشح أيضا ألوسكار أحسن 

فيلم أجنبي.
للناقد  المهرجان تكريما خاصا  كما ينظم 
الراحل سمير فريد يضم معرضا  الكبير 
المهرجان تحية خاصة  , ويقدم  النجازاته 
العام وهم : المخرج  لمن فقدناهم خالل 
القليوبي والمخرج  المصري محمد كامل 
اللبناني جان شمعون والنقاد المصريين 
أحمد الحضري ومصطفى درويش وفوزي 
سليمان ويعقوب وهبي ومحمد عبد الفتاح.

ويواصل المهرجان تنظيم بانوراما السينما 
المصرية التي تعرض أهم األفالم المصرية 
أنتجت خالل عامي 2016  التي  المتميزة 
و2017 بعد ترجمتها الى اإلنجليزية 
, ومن أبرزها فيلما “الشيخ جاكسون” 

و”أخضر يابس”.
ويشهد مهرجان هذا العام تعديالت عديدة، 

على رأسها دخول قنوات “dmc” كراعى 
إعالمي، وانتقال حفل اإلفتتاح من دار األوبرا 
المصرية إلى قصر المؤتمرات بالتجمع 
الفنانة يسرا رئيسا شرفيا  الخامس، واختيار 
بالدورة بعد أن حلت محل الفنان محمود حميدة 

الذي تولى المهمة العام الماضي.
الفنان حسين  ووقع اختيار المهرجان على 
التي تضم  الدولية  التحكيم  ليرأس لجنة  فهمي 

تسعة أعضاء منهم خيري بشارة، هاني 
الفلسطيني وكندة علوش، ويقام  أبو أسعد 
العربية  السينما  آفاق  الفعاليات برنامج  ضمن 
الناقد أحمد شوقي، ومسابقة أسبوع  برئاسة 
النقاد برئاسة رامي عبدالرازق، كما تم 
اختيار السينما األسترالية ضيف شرف 
المهرجان، وستعرض عشرة أفالم استرالية، 
السينما  ندوتان مهمتان عن “تحديات  وهناك 

المصرية”.

موطن احلب 
سالَما ِة  لحيا ا في  لمحبة  ا عيُش  أ

ًة ــــد م ــــا ع لــــعــــهــــوَد  ا ـــــِت  ـــــن ُخ

ئي شقا ِد  لــُبــعــا ا فــي  عليِك  َن  ــا َه و

تـــجـــَى ُيـــر ــــِك  ن ــــدو ِب ـــَش  عـــي وال 

لــرحــيــَل ا ــرُت  خــت ا ن  إ يــنــي  عــذر فــأ

ــاً ــب ــل ق عـــمـــد  ـــــْن  َع ُف  ـــهـــد ـــســـت َي

يـــومـــاً ـــا  ـــحـــي ي ن  أ ـــــُض  ف ـــــر َي

ـــاً ب ـــا َن ـــخـــوِف  ـــل ل أصـــبـــَح  ــــد  وق

لحروِف ا َما  ِقوا ِشعري  في  نِت  وأ

اً عــمــر لـــهـــوَى  ا ـــي  ف َح  ـــا ـــب ســـت ا

طــــْع ُيــــَقــــا لـــــو  طـــــُع  ُيـــــقـــــا و

؟ ــا ــالَم وَع ا  ذ ــا ــم ل لــيــنــنــي  تــســأ ــال  ف

ئي سمرا  . . لــحــْب  ا مــوطــُن  ــا  ن وأ

َما ا َقَو ِد  لوجو ا في  ِم  للخصا َجَعل  فَمْن 

ـــا َم ـــا َه و أَ ألحـــــالُم  ا ـــِك  ل ْت  َفــــَبــــَد

َما ا لِز َب  ا لعَذ ا َد  عتا ا لَِمْن  َن  كا َو أ

َمى تنا ِد  لُبعا ا من  فيه  لــشــوُق  وا

ــا َم ــا َغ ِن  ــا ي ــر ــش ل ا ــي  ف ــِك  ــُم ــه وَس

َمـــا َهـــا ـــِق  ـــش ـــع ل ا ــــي  ف ه  وحــــــد

َمــــا ــــا صــــَن أ فـــيـــه  ْم  ــــــهــــــَد ُت ال 

ــا ــالَم ألَح ا ــدى  ــَم ل ا عــلــى  ــجــِهــُض  ُي

َما لها إِ ِل  لخيا ا في  ني  لمعا ا وصوَر 

َمــى ــَســا ت ـــْن  َم ــشــُق  ــع َي ــمــعــنــى  ل وا

لكالَما ا ُل  ويختِز َر  لحوا ا َيعتقُل  َمْن 

َما ا َو َد ِت  ثا ِد وللحا َز  أللغا ا يَفسُر  َمْن 

ـــا  َم ـــا َم إِ ــَن  ــي شــق ــا ــع ــل ل زل  أَ ـــم  ل و

  يصادف هذا األسبوع ذكرى 
العنف ضد  العالمي لمحاربة  اْليَْوَم 
المرأة وهو يوم 25 نوفمبر/ تشرين 
الثاني من كل عام. وهو يوم وجب 
التحية لكل رجل متميز  فيه توجيه 
ابنة كانت   - المرأة  الى جانب  وقف 
أو زوجة أو أماً- وساعدها لنيل 

حقوقها االنسانية.  
نعم النساء حاربن من اجل نيل 
حقوقهن وكانت كل امرأة في هذا 
الالحقات.  الطريق منارة لزميالتها 
الثناء.  وكل واحدة منهن تستحق 
وتاريخنا العربي والكندي حافل 
المنجزة ومنهن  باألسماء الالمعة 

األديبات والعالمات والسياسيات.
وبينما نحن نثني على المرأة التي لم 
تفرط بحقوقها، نثني ثانية على بعض 
المتفتحة-  النظرة  الرجال - ذوي 
والمواقف المتقدمة التي ساندت 
النساء والفتيات في الحصول على 
التي يستحقونها  الرئيسيّة  األدوار 
وعلى تثبيت فكرة دور المرأة 

المحوري في المجتمع. 

اذا تحية للرجل الذي لم يقبل ان يكون 
قطبا أوحدا في إدارة شئون المجتمع 
والحياة اليومية. انه الرجل الذي 
وقف الى جانب المراةً وساندها في 
الحصول على المكانة التي تليق بها. 

المرأة  المجتمع رجل وامراة ولوال 
ما كان الرجل ولوال الرجل ما كانت 
االمرأة. الرجل الذي يحترم انسانيته 

يحترم بالتالي إنسانية المرأة. 
المهمة احيانا صعبة الن القوى 
التي ليس لها مصلحة  االجتماعية 
المرأة  بالتغييير اإليجابي في حياة 
المرأة  ابقاء  متنوعة وبعضها يريد 
في المنزل والبعض االخر يريد 
تتقدم ضمن االطر الضيقة  لها ان 
القطب  الرجل بوصفه  التي يقررها 

األوحد إلدارة المجتمع واالسرة. 
للتذكير بجيل ابي  واحًب ان اعود 
الذي أخذ على عاتقه  الجيل  وامي.  
السياسي والعسكري  البالد  تحرير 
من االستعمار وكذلك لم يتقاعس عن 

مهمة تحرير المرأة فكرياً. 
ونحن لسنا باقل من ابائنا.

ترامب وعائلته يعفون عن ديك رومى مبناسبة عيد الشكر
له  الرئيس األمريكى، دونالد ترامب، أول عفو    منح 
قبل  المتحدة األمريكية، عن ديك رومى  للواليات  كرئيس 

عطلة عيد الشكر.
التقليد األمريكى، زوجته ميالنيا  أثناء  وأصطحب ترامب 
وابنته إيفانكا وعائلتها و كذلك نجلته تيفانى وابنه بارون، 
الذين ظهروا جميعا يحتفلون ويلهون مع الديك الرومي فى 

حدائق البيت األبيض.
بالسخرية: كنت  الذى امتزج  الحفل  وقال ترامب خالل 
أنوى إلغاء تلك العادة التى نفذها أوباما العام الماضى، لكن 
إلغاءها  أنه ال يمكن  أبلغني  البيت األبيض  مكتب محامي 

تحت أي ظرف من الظروف”.

الشرطة األلمانية مذكرات ونظارات وأشياء أخرى تخص    عرضت 
جون لينون مغني فريق بيتلز الراحل كانت سرقت من أرملته يوكو أونو في 

2006 وانتهى بها األمر في برلين.
بتلقيه 86 قطعة  الشرطة شخصا في برلين يوم االثنين يشتبه  واعتقلت 
مسروقة من بينها آخر مذكرات تخص لينون تنتهي كلماتها في اليوم الذي 
قتل فيه بالرصاص في نيويورك في الثامن من ديسمبر كانون األول عام 
1980. وتعتقد الشرطة أن السائق السابق ألونو سرق هذه األشياء وأخذها 
إلى تركيا وأنها لم تصل إلى برلين قبل 2013 أو 2014. وتقول الشرطة 

إن شخصا آخر يشتبه بتورطه في السرقة يعيش في تركيا.
الممتلكات بعد أن عثر عليها مدير دار  تلقت بالغا بشأن  وكانت الشرطة 
المسروقات بنحو 3.1 مليون يورو  مزادات مفلسة كانت قدرت قيمة 

)3.64 مليون دوالر(. 


