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Courtier immobilier agréé

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

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

Bur. (450) 625-2001

حتى ما توقع بالمشاكل والندم 
       وحتى القلق ما يعود فكرك يعتري   

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

 وألذ الفطاير المصرية

INTERNET WI-FI, JEUX, 
TRAITEUR

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

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

Resto Café Egyptien, Salon        
Shisha & Cigar

Fetir & Grill

 فريد زمكحل 

fzemokhol@gmail.com

eng.

Agence immobilière

Courtier Immobilier and 
Real Estate Broker

Residential - Commercial - Industrial

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

Tél.: 514.216.8706

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

أكثر من 30 عاماً من الخبرة بالسوق 
الكندي )مونتريال(

نستخدم مصور فوتغرافى محترف
بيع- شراء-استثمار

بدون رتوش

مصر – أفريقيا .. 
والعبور الثاني 

 ConnectMoi Télécom  شــركة
UNLIMITED Internet ILLIMITÉ

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

Inscrivez-vous maintenant

عرض خاص
لماذا تدفع أكثر ويمكنك أن تدفع أقل؟

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

فقط 34.99 $
أضف على ذلك إمكانية حصولك على خط تليفون 

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

514.849.5231
www.connectmoi.ca

تتقدم جريدة الرسالة 
من الجميع بأحر التهاني وخالص األماني  
بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد 

أعاده هللا على الجميع بالخير 
والصحة والسالم

أنطوانيت ج. هابوري

حكمة العدد
ال تظلمن إذ كنت مقتدراً ..
فالظلم يأتيك آخره الندم ..

ينام المظلوم في الليل باكياً .. يدعو عليك وعين هللا لم تنم

البابا تواضروس: لن ندخل القدس 
إال مصريني مسلمني ومسيحيني معا

بعد جناح زيارته الثيوبيا السيسي يطالب خبارطة مستقبل ملياه النيل
  القاهرة / خالد عبد القادر بكداش 

تابعت وسائل اإلعالم العالمية و بشكل 
موسع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
إلثيوبيا و ذلك بسبب أهمية هذه الزيارة 
التاريخية التي تعتبر إصالحية أكثر منها 
بسبب ما قام به الرئيس المعزول محمد 
مرسي بمعالجته ألحداث سد النهضة. 
التقى مع  قد  السيسي  الرئيس  كان  و 
وتطرقت  وزامبيا  جيبوتي  رؤساء 
المباحثات بينهم على تطورات العالقات 
ذات  الموضوعات  وبحث  الثنائية 
األوضاع  ومنها  المشترك  االهتمام 

في القرن األفريقي.
القاءات  السيسي خالل  الرئيس  أكد 
المتعددة مع نظرائه األفارقة حرص 
مصر على إعادة تفعيل عالقاتها مع 

مختلف الدول اإلفريقية .
الرئيس  السيسي مع  الرئيس  و بحث 
السوداني عمر البشير سبل تفعيل ما 
تم االتفاق عليه خالل زيارة الرئيس 
البشير للقاهرة في شهر أكتوبر الماضى 
من ضرورة دفع العالقات بين البلدين 

في مختلف المجاالت.
كما تناول اللقاء التطورات التي تشهدها 
المنطقة العربية والقارة اإلفريقية سواء 
في ليبيا أو سوريا أو الصومال حيث 
أكد الرئيسان على أهمية التوصل إلى 
حلول سياسية لألزمات التي تشهدها 
هذه الدول الشقيقة إضافة إلى ضرورة 

التكاتف والتضامن المشترك بين الدول 
العربية وذلك لمواجهة كل التحديات 
والمخاطر المحدقة بالمنطقة العربية. 
الرؤى حول  في  الرئيسان  اتفق  كما 
ضرورة تعزيز التعاون على مستوى 
دول حوض النيل ومراعاة المشاغل 
المختلفة  والعمل على تحقيق المصالح 
المشتركة لجميع دول الحوض من خالل 

التفاعل اإليجابى فيما بينها. 
و في لقاء الرئيس السيسي أيضا مع 
رئيس الوزراء اإلثيوبي هايلى ماريام 
دسالين بحثا خالل اللقاء العالقات الثنائية 
بين البلدين و ناقشا الملفات المشتركة.

و اعتبر المتابعين أن هذه الزيارة تمثل 
فتح صفحة جديدة بين البلدين منذ 30 
عاما حيث تعد األولى لزعيم مصري 

وستكون بداية جديدة لمجاالت التعاون 
توقيع  تم  و  أبابا  وأديس  القاهرة  بين 
اتفاقية مشتركة بين مصر و السودان 

و إثيوبيا جاء في أهم نقاطها :
ألزمت الدول الثالث أنفسها بالمبادئ 

التالية بشأن سد النهضة:
-1 مبدأ التعاون : و يعتمد على على 
أساس التفاهم المشترك  المنفعة المشتركة  
حسن النوايا  المكاسب للجميع  ومبادئ 

القانون الدولي.
اإلقليمى  التكامل  التنمية   مبدأ   2-
واالستدامة : و التأكيد أن الغرض من 
سد النهضة هو توليد الطاقة  المساهمة 

فى التنمية االقتصادية .
ذى  فى ضرر  التسبب  مبدأ عدم   3-
شأن: سوف تتخذ الدول الثالث كافة 

التسبب  لتجنب  المناسبة  اإلجراءات 
فى ضرر بهذا الشأن خالل استخدامها 

للنيل األزرق/ النهر الرئيسى.
-4 مبدأ االستخدام المنصف والمناسب 
مواردها  الثالث  الدول  تستخدم    :
المائية المشتركة فى أقاليمها بأسلوب 

منصف ومناسب.
األول  الملء  فى  التعاون  مبدأ   5-
الثالث   الدول  تستخدم  السد:  وإدارة 
النهائية  المخرجات  التعاون   بروح 
للدراسات المشتركة الموصى بها فى 
والمتفق  الدولية  الخبراء  لجنة  تقرير 
عليها من جانب اللجنة الثالثية للخبراء
-6 مبدأ بناء الثقة: سيتم إعطاء دول 
الطاقة  شراء  فى  األولوية  المصب 

المولدة من سد النهضة.
المعلومات والبيانات:  تبادل  -7 مبدأ 
وإثيوبيا  من مصر  كل  توفر  سوف 
والسودان البيانات والمعلومات الالزمة 
للجنة  المشتركة  الدراسات  إلجراء 
الخبراء الوطنيين  وذلك بروح حسن 

النية وفى التوقيت المالئم.
-8 مبدأ أمان السد: تقدر الدول الثالث 
أثيوبيا حتى اآلن  التى بذلتها  الجهود 
لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية 
المتعلقة بأمان السد و سوف تستكمل 
الكامل  التنفيذ  نية   بحسن  أثيوبيا   
للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة 

فى تقرير لجنة الخبراء الدولية.

 نجاح مصر بالعبور بفعاليات المؤتمر اإلقتصادي المصري الذي 
أقيم في مدينة شرم الشيخ في الفترة مابين 13-15 مارس ) آذار ( 
الجاري يُعد عبوراً ثانياً لمصر قيادة وحكومة وشعباً  نحو غِد أكثر 
إشراقاً وأكثر تطوراً وأكثر فعالية في تطوير وتفعيل الدور المصري 
الكبير محلياً وإقليمياً ودولياً على المستويين الداخلي والخارجي بعد 
عبورها العظيم من الهزيمة إلي النصر في حرب أكتوبر 1973 ، 
ودليلي على ذلك تأكد ومازال يتأكد يوماً بعد يوم من خالل توجهات 
ورؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتبلورت في زياراته الناجحة 
لكل من العاصمة السودانية الخرطوم والعاصمة األثيوبية أديس ابابا 
للتوقيع على إعالن المبادئ األولى للتعاون بين الدول الثالثة بعد 
إقامة سد النهضة وضمان حصص كل دولة من المياه وتفعيل الدور 
المصري من جديد في إفريقيا وإعادته إلي وضعه الطبيعي مع جميع 
الدول األفريقية الشقيقة لتبادل الخبرات وتفعيل حركة التنمية بين 

دول وشعوب القارة السمراء .                    
وفي تقديري أن قيام الرئيس بهذه الخطوة البناءة يفتح الباب أمام 
مصر والدول األفريقية للمضي بخطوات سريعة وثابتة للدفاع عن 
مصالح المنطقة ضد األطماع اإلستعمارية وأدواتها من جحافل الجهل 
والتطرف واإلرهاب ، ولسوف تثبت األيام واألسابيع والشهور القليلة 
القادمة نجاح مصر والقيادة المصرية في إستعادة دورها الريادي من 
جديد إقليمياً ودولياً وهو ما سينعكس إيجابياً  على حاضر ومستقبل 

القارة .                                             
 وهنا البد أن أشيد بجهود الرئيس والحكومة المصرية في هذا الصدد 
وأن أتوجه بخالص التهاني لشعب مصر العظيم بوجود مثل هذا القائد 
                                   . بإذن هللا  األمام  وإلي  المزيد  وننتظر   .. الوطنية  الحكومة  وهذه 

وتحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر .

باسم  متحدث  أعلن  القاهرة:  كرمة/  كلودين    
عملية “عاصفة الحزم” التي يشنها تحالف اقليمي 
تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن إن الغارات 
الجوية ضد المتمردين الشيعة مستمرة إلى ان تحقق 
لعمليات  تخطيط حاليا  ان “ال  “اهدافها”، مؤكدا 

برية” في هذا البلد.
القوات  باسم  المتحدث  العميد احمد عسيري  وقال 
حتى  ستستمر  “العمليات  ان  السعودية  المسلحة 
تحقيق اهدافها”، مضيفا “حاليا ال تخطيط لعميات 
برية لكن ان استدعى االمر فان القوات السعودية 
والدول الصديقة والشقيقة جاهزة وسترد على اي 

عدوان من اي نوع”.
كانت طائرات من السعودية والدول العربية متحالفة 
معها قصفت أمس الخميس المقاتلين الحوثيين الذين             
            تدعمهم إيران ويسعون لالطاحة بالرئيس اليمني عبد 

ربه منصور هادي.
وقالت قناة العربية التلفزيونية إن السعودية تشارك 
في العملية العسكرية في اليمن التي اطلق عليه اسم 
“عاصفة الحزم” بمئة طائرة حربية. والى جانب ذلك 
85 طائرة من االمارات وقطر والبحرين والكويت 

واالردن والمغرب والسودان.

وقال األردن والسودان إن قواتهما تشارك في العملية. 
ايضا واتجهت  المصرية  الجوية  القوات  وتشارك 

أربع سفن حربية لتأمين خليج عدن.
وتدرس باكستان طلبا إلرسال قوات برية.

وقال سكان إن طائرات حربية شنت غارات جوية 
على المطار الرئيسي في العاصمة اليمنية صنعاء 
وقاعدة الديلمي الجوية العسكرية التي يسيطر عليها 
الحوثيون في مسعى فيما يبدو الضعاف قوتهم الجوية 

وقدرتهم على اطالق الصواريخ.
وقال شاهد عيان في العاصمة اليمنية إن أربعة أو 
خمسة منازل قرب مطار صنعاء لحقت بها أضرار. 
وقدر عمال االنقاذ عدد القتلى من الغارات الجوية 
بما يصل إلى 13 شخصا من بينهم طبيب انتشلت 
جثته من تحت أنقاض عيادة أصيبت بأضرار من 

جراء القصف.
إن  الحوثيين  من  قبلية ومصادر  وقالت مصادر 
الطائرات الحربية قصفت المقاتلين الحوثيين قرب 

حدود اليمن مع السعودية.
الحوثيون  لعدن خاض  الشمالية  المشارف  وعلى 
النارية  الجيش معارك باألسلحة  لهم من  وموالون 
مع مقاتلي ميليشيا موالين للرئيس اليمني عبد ربه 

منصور هادي. وقال مقاتلو الميليشيا إن 13 مقاتال 
من الموالين للحوثيين وثالثة من أفراد الميليشيا قتلوا.
الموالية  القوات  إن  قال مسؤول محلي  وفي عدن 
لهادي استعادت السيطرة على مطار عدن بعد يوم 
من سقوطه في ايدي قوات متحالفة مع الحوثيين. 
وظل مطار عدن مغلقا وألغيت كل الرحالت. وألغت 

الى  الجوية  الرحالت  السعودية  العربية  المملكة 
المطارات الواقعة في جنوبها.

الحوطة عاصمة  اشتباكات عنيفة في  اندلعت  كما 
محافظة لحج الى الشمال من عدن قتل فيها خمسة من 
المسلحين الموالين للحوثيين وأربعة من أفراد الميليشيا.

وتجمع آالف من أنصار الحوثيين للتنديد بالضربات 

بأعالم  القديمة ولوحوا  بوابة صنعاء  الجوية عند 
الحوثيين وهتفوا “الموت ألمريكا”.

ويمثل التدخل السعودي تصعيدا خطيرا في األزمة 
اليمنية حيث تدعم ايران الحوثيين وتساند الدول السنية 
بالخليج هادي والموالين له من السنة في جنوب اليمن.

وقال سفير السعودية بالواليات المتحدة عادل الجبير 
في مؤتمر صحفي في واشنطن “سنفعل كل ما يلزم من 
أجل حماية الحكومة الشرعية في اليمن من السقوط.”

وفي إشارة الى ايران على ما يبدو قال وزير الخارجية 
العملية تهدف  إن  الفيصل  السعودي األمير سعود 
الى مواجهة “عدوان” ميليشيات الحوثي المدعومة 

من قوى إقليمية.
وأدانت ايران الهجوم المفاجىء على جماعة الحوثي 
التي تدعمها وأوضحت أن عمليات التحالف بقيادة 
السعودية ستعقد الجهود إلنهاء الصراع ولن تؤدي 
اال إلذكاء الكراهية الطائفية التي تعد وقود الحروب 

في أجزاء مختلفة من الشرق األوسط.
واستبعد مسؤول إيراني كبير التدخل العسكري.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية عن المتحدثة باسم 
الخارجية مرضية أفخم قولها “إيران تريد وقفا فوريا 
لكل االعتداءات العسكرية والضربات الجوية على 

اليمن وشعبه… األعمال العسكرية باليمن الذي يواجه 
الوضع… وستعوق  تعقيد  داخلية… ستزيد  أزمة 

جهود حل األزمة بالسبل السلمية.”
اليمن. وفي  العسكري في  التدخل  العراق  ورفض 
لبنان ندد حزب هللا المدعوم من ايران بالضربات.

وعبر مسؤول إماراتي عن قلق دول الخليج العربية 
من نفوذ ايران في اليمن.

وقال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية انور 
محمد قرقاش على صفحته على موقع تويتر “التغير 
االستراتيجي في المنطقة لصالح ايران والذي حمل 
والغلو و  السكوت عليه  يمكن  لم  الحوثيون  لواءه 

التغول الحوثي أغلق الخيارات السياسية.”
وقال البيت األبيض في وقت متأخر يوم األربعاء 
التي  العسكرية  العملية  تدعم  المتحدة  الواليات  إن 
تقودها دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن وإن 
الرئيس األمريكي باراك أوباما أجاز تقديم مساعدة 
في مجال االمداد والتموين ومعلومات المخابرات.

وقالت متحدثة باسم مجلس األمن القومي األمريكي إن 
القوات األمريكية ال تقوم بعمليات عسكرية مباشرة 
في اليمن. وأيدت كل من فرنسا وبريطانيا العملية لكن 
االتحاد األوروبي قال إن العمل العسكري ليس حال.

حتالف »عاصفة احلزم« يف اليمن : الغارات اجلوية ضد احلوثيني مستمرة حتى حتقق اهدافها و ال خطط لشن هجوم بري حاليُا

َه البابا توضرواس الثانى، بابا اإلسكندرية   القاهرة: كلودين كرمة: َوجَّ
وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة لألقباط الذين يسافرون إلى القدس 
لزيارة مهد المسيح فى بيت لحم، فى ذكرى أعياد القيامة قائال: “يكسرون 

القانون وغلط منهم أنهم يقوموا بفعل ذلك”.
توقيع  له على هامش  فى تصريحاٍت  الثانى  تواضروس  البابا  وأضاف 
بمقر  األمية  لمحو  للجامعات  األعلى  المجلس  مع  تعاون  بروتوكول 
الكارتدائية المرقسية بالعباسية: “لن ندخل القدس إال مصريين مسلمين 

ومسيحيين مًعا”.

السعودية تعزز األمن عند احلدود وحول 
املنشآت النفطية

روحاني يتحدث مع قادة فرنسا وبريطانيا وروسيا مع استئناف احملادثات النووية

 ذكرت وكالة األنباء السعودية يوم الخميس نقال عن بيان لألمير محمد بن نايف 
ولي ولي العهد السعودي أن المملكة تعتزم تعزيز األمن عند حدودها وحول المنشآت 

النفطية والصناعية.
ونقلت الوكالة عن األمير محمد الذي يتولى أيضا منصب وزير الداخلية تأكيده 
في اجتماع لقيادات قوى األمن الداخلي الستعراض المستجدات األمنية في ضوء 
العمليات العسكرية باليمن “على أهمية تعزيز كافة اإلجراءات األمنية على حدود 

المملكة وفي جميع المرافق العامة والمنشآت النفطية والصناعية.”

 تحدث الرئيس اإليراني حسن روحاني 
مع زعماء فرنسا وبريطانيا والصين 
وروسيا أمس الخميس في مسعى فيما 
يبدو للخروج من المأزق الذي يعوق 
التوصل إلى اتفاق نووي بين طهران 

والقوى العالمية الكبرى.
وتطرق روحاني أيضا إلى العملية التي 
تقودها السعودية ضد مقاتلي جماعة 
الحوثي الذين تدعمهم إيران في اليمن 

األمريكي  الخارجية  وزير  وأثار   .
جون كيري أيضا موضوع اليمن قبل 
النووية في سويسرا مع  المفاوضات 
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 

ظريف.
وتضغط الواليات المتحدة إلبرام اتفاق 
إطار سياسي بين إيران والقوى الكبرى 
31 من مارس  قبل انقضاء مهلة في 
آذار وقال بعض المسؤولين المقربين 

من المحادثات 
من  إن شكال 
أشكال االتفاق 
أمر  المبدئي 

ممكن.
وأعلنت فرنسا 
ا  ي ن ا ط ي ر ب و
وروسيا إجراء 
مكالمات هاتفية 
روحاني  مع 

وأكد الرئيس اإليراني تلك المعلومة 
وذكر  تويتر.  موقع  في حسابه على 
مع  أيضا  تحدث  أنه  أيضا  روحاني 
نظيره الصيني وبعث رسالة توضح 
الست  الدول  لزعماء  موقف طهران 
التي تتفاوض مع الجمهورية اإلسالمية 
وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا 

وروسيا والواليات المتحدة.
وفي اتصال مباشر يندر أن يحدث بين 
باريس وطهران نقل بيان من الرئاسة 

الفرنسية عن الرئيس فرانسوا أولوند 
الطاقة  في  الحق  لها  إيران  إن  قوله 
النووية المدنية لكنه أصر على وجود 
وقوي  دائم  إيران  نووي  “برنامج 
ويمكن التحقق منه ويضمن أن إيران 

لن تحصل على سالح نووي.”
وفي األسبوع الماضي قال مسؤولون 
فرنسا  إن  المفاوضات  من  مقربون 
أكثر صرامة  بفرض شروط  تطالب 
إبرام  أجل  من  الغربيين  حلفائها  من 

اتفاق في المستقبل.
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عرض خاص لقراء الرسالة

انتهز هذه الفرصة وال تجعلها تضيع من يدك، أسعار خاصة في مكان تحلم به

Special price for El Ressala readers

Mediterranean & Middle-Eastern food 
للمنتجات الغذائية اإليرانية والشرقية

 يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان
 أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم

  األماني من الجالية العربية والمسيحية
 بمناسبة عيد الفصح المجيد
 أعاده هللا على الجميع باليمن

والخير والبركات

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

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

www.akhavanfood.com

 مطعم ومقهى عمدة يرحب بعمالئه الكرام 
 لقضاء أجمل األوقات وتذوق أحلى األطباق،

 وألذ الفطاير المصرية

Resto Café Egyptien, 
Salon Shisha & Cigar

INTERNET WI-FI, JEUX, TRAITEUR

 مطعم ومقهى عمدة يتقدم بخالص التهاني للجالية العربية
 المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد

أعاده هللا على الجميع بالخير واليمن والبركات

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

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



بقلم : 
خالد عبد القادر بكداش 
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جامعة الدول العربية ... 
الغرفة املظلمة

Tel. 450.972.1414 
514.961.0777 

email: elressala@bellnet.ca
elressala@videotron.ca

www.el-ressala.com

إلعالناتكم يف  الرســالة

 القاهرة/ كلودين كرمة : أكد عمرو 
موسى األمين العام السابق للجامعة 
العربية أن عملية عاصفة الحزم كانت 
مهمة إلنقاذ الشعب اليمني من أتون 
حرب أهلية مستعرة لم تكن لتنطفئ 

قبل أن تأتي على اليمن كله.
وقال في بيان صحافي اليوم الخميس 
إن العملية انطلقت بطلب من الرئيس 
الشرعي لمواجهة العمليات اإلرهابية 
واالنقالب على الشرعية وتهديد أمن 
واستقرار اليمن ومنطقة الخليج وحوض 
البحر األحمر مؤكدا أن الموقف العربي 
المشترك الذي تتبدى مظاهره اليوم 
دليل على ارتقاء المجموعة العربية 
المسؤولية في مواجهة  إلى مستوى 
تمدد األخطار المهددة لألمن العربي 
القومي واإلقليمي والتي تنذر بإطالق 
حروب أهلية وتفتيت الدول العربية.

وأضاف أن التهديدات للكيان العربي 
التي تزايدت في السنوات الماضية لم 
يكن لها رادع حتى تغلغلت في مختلف 
أنحائه، وأن زرع “الفوضى المدمرة” 

التي ترعاها تنظيمات إرهابية ومصالح 
إقليمية ودولية مناوئة ال يدفع ثمنها 
إال الوطن العربي والشعوب العربية 
التي قاست وازدادت معاناتها على 

مدى السنوات المنصرمة.
وقال موسى إن األمن بمفهومه العسكري 
مفهومه  عن  ينفصم  ال  والسياسي 
والتنموي  واالجتماعي  االقتصادي 
أيضا معربا عن تأييده للتحرك العربي 
اإلقليمي الواسع إلنقاذ الشعب اليمني.
وأكد األمين العام السابق للجامعة أن 
مشاركة مصر سياسيا وأمنيا وعسكريا 
من أساسيات األمن القومي المصري 
والعربي، حيث إن ضمان األمن في 
وتأكيد حرية  المندب،  باب  مضيق 
المالحة الدولية فيه، وتأمين حوض 
البحر األحمر إلى قناة السويس هي 
ضرورات حيوية ال جدال فيها مشددا 
على أهمية استمرار الحركة العربية 
والتوافق الحاصل على كافة األصعدة 
والجبهات الستعادة الكثير من الذي 
فقد خالل مرحلة الفوضى والصراع.

 كعادتها ودون أي عذر تتخذ جامعة 
الدول العربية  قرارات هدامة وغبية .. 
قرارات أقل ما توصف فيه بأنها غير 
.. باألمس ومنذ عدة سنوات  مسئولة 
بقيام  قرار  المظلمة  الغرفة  أصدرت 
الحرب في العراق و تبعته قرارات كثيرة 
تسببت بحروب في عدة دول عربية .. 
الغرفة  االجتماعات في هذه  تحولت 
يثقل كاهل كافة  إلى كابوس  المظلمة 
الشعوب العربية .. وباتت قراراتها تتخذ 
وكأنها تعادي كل من يتكلم اللغة العربية ..

لو عدنا بقرارات الغرفة المظلمة للخلف 
قلياًل لوجدناها خراباً ودماراً .. حرباً 

وتفرقة .. وانقسام وعنصرية .
اعتمدت جامعة الدول العربية على مبدأ 
يتعامل به الشركاء التجاريون و هو مبدأ 
“ صاحب المال يملك القرار “ وأكبر 
دليل على اتباعها لهذا المبدأ عندما بدأت 
دويلة قطر بتمويل المبنى وخدامه أي 
العاملين فيه .. تحول الميثاق الذي بنيت 
عليه أركان الجامعة إلى أوراق مهلهلة 

.. أكل الدهر عليها و مضى .. 
اليوم يجتمعون ويقررون ويصرخون 
واقتلوا  اهجموا   .. أصواتهم  بأعلى 
قرارات  يعادي  أي شخص  واذبحوا 
األسياد .. والحكمة هنا ليس لها مكان 
تقول  الحكمة  أن  .. ال يعرف هؤالء 
بأن االتفاق والوفاق ينتهيان بالسالم .. 
دون نزيف الدماء أو دمار األوطان .

ال يعلم المجتمعون كيف يتفقون على 
كيف  يعلمون جيداً  لكنهم   ... السالم 

يتفقون على القتل واالنقسام.
هذه هي حالهم اليوم داخل الغرفة المظلمة 
.. ينفذون تعليمات و رسائل الشيطان .
تساءلت مرة .. لماذا ال يجتمع العرب 

لمحاربة اسرائيل ؟
و تساءلت مرة أخرى لماذا ال يجتمع 

العرب لمحاربة إيران ؟
أكاد أجزم أن الجميع يعلم الجواب .. 
حتى أنا ، لكن نفسي ال ترضى بالقليل 
و تحدثني بفضول .. أن التحالف مع 

الشيطان بات هو المقبول ..
سوريا تحالفت مع إيران لتصمد أمام 

غزو العالم لها .. 
يتحالفون  الخليج  و قطر وباقي دول 
مع العم سام و العمة إليزابيث للحماية 

و رفع األذية .
االمتداد الفارسي الذي تنشده ايران هو 
خطر على العرب جميعاً .. و خارطة 
الخليج هي  إلى  المحيط  اسرائيل من 

خطر على العرب جميعاً.
هذا ما يهدد أمننا و سالمنا .. الخطر 
القادم من الشيطان .. حليف كان أم عدو 
.. فالشيطان مهما لبس األقنعة و تجمل 

.. سيبقى شيطان و مغضوب عليه.
المجتمعون  يفهمه  أن  و هذا ما يجب 
أعالم  يحمل  الذي  الشعار  قبة  تحت 

الدول العربية.

Me Daniel Brook B.Sc., LL.B.

Attorney - Avocat
Droit civil

Tel.: 514.488.0236     
Fax: 514.485.0911
Email: daniel.brook@mdb-law.ca

6807 Heywood, Mont. Qc.  
H4W 3K9

المحامي دانيال بروك
في خدمة الجالية العربية 

Bakdash1@gmail.com

عمرو موسى: “عاصفة احلزم” أنقذت 
الشعب اليمين

اجلعفري من دمشق : سوريا تدافع 
عن كل دول اجلوار

تصريح شديد اللهجة لـ«بوتني« 
بالتزامن مع ضرب احلوثيني

 دمشق / أحمد مصعب شيخا
إبراهيم  العراقي  الخارجية  أكد وزير 
الجعفري خالل لقاءه بالرئيس السوري 
بشار األسد أن “سوريا والعراق يدافعان 
عن كل دول المنطقة بوجه اإلرهاب .

و أتى ذلك خالل الزيارة الرسمية التي قام 
بها وزير خارجية العراق إلى سوريا .
ووزير  السوري  الرئيس  وتباحث 
العالقات  بتطوير  العراقي  الخارجية 
الجارين في ظل  البلدين  بين  األخوية 
المنطقة  التي تهدد  المخاطر اإلرهابية 
والعالم برمته  حيث اتفق االثنان على 
لمواجهة هذه  التنسيق  أهمية مواصلة 

المخاطر والقضاء على اإلرهاب.
وأكد الجعفري أن  سوريا لطالما وقفت 
مواقف مشرفة إلى جانب الشعب العراقي 
ولهذا فإن العراق حريص على الوقوف 
الى جانب الشعب السوري ودعم صموده 
معبرا عن ثقته بأن سوريا ستخرج من 
أزمتها أقوى مما كانت عليه وأن العالقات 
البلدين  بين  تجمع  التي  االستراتيجية 
ستستمر بالتطور وفي مختلف المجاالت.
من جانبه شدد الرئيس السوري بشار 
األسد على أن  النجاحات التي يحققها 
العراقي والسوري وقواتهما  الشعبان 
المسلحة في مواجهة التنظيمات اإلرهابية 
ساهمت في وقف تمدد اإلرهاب  مشيدا 

بالتنسيق والتشاور بين البلدين.
و قال  الجعفري  في مؤتمرا صحفيا  عقد 

بمشاركة نظيره المعلم  إن “سوريا تدافع 
عن جميع دول الجوار  وهذا استحقاق 
كبير على الجميع االلتزام به  وشدد على 
أن سوريا والعراق اليوم هما خط الدفاع 
األول عن العالم في مواجهة اإلرهاب 
تفهما  المنطقة  أن “تبدي دول  متمنيا 
تلعبه  الذي  الدور  فأكثر ألهمية  أكثر 
الخطر  والعراق في مواجهة  سورية 

الذي يداهم العالم .
يتفهم  العالم  بدأ  اليوم  الجعفري  وقال 
خطر داعش بعد نومه العميق وبعد أن 
ظن أنه مجرد ظاهرة عراقية وسورية 
ليتبين الحقا أن األمر ليس كذلك فالعالم 

كله مهدد اليوم باإلرهاب .
ولفت الجعفري عند حديثه عن العالقات 
بين سوريا والعراق الى أنه “كلما ضاقت 
بنا دول العالم اتسعت لنا سوريا وال ننسى 
من يقف إلى جانب شعبنا ويدافع عن أمننا 

وأمنه وسيادتنا وسيادته .
أنه  إلى  الجعفري خالل كلمته  وشدد 
يستغرب من “طمأنة الدول المجاورة 
بأّن المعارضين المسلحين ال يقتلون 
األطفال  وأنهم ال يميزون بين شخص 

وآخر .
وأضاف الجعفري  أن  هناك تنسيق 
أمني محدود بين البلدين  إال أننا نتطلع 
بأن تكون  إلى مستوى أفضل ونأمل 
الزيارة فاتحة من أجل االرتقاء بدرء 

المخاطر التي تهدد الدولتين .

فالديمير  الروسي  الرئيس  أكد    
بوتين، أمس أنه لم ولن يجرؤ أحد على 
تخويف روسيا وأن كل ما يهدد أمنها 
القومي سيالقي الرد المناسب” وذلك 
خالل اجتماعه مع القيادة العليا للوكالة 

الفيدرالية األمنية بالبالد.
وشدد بوتين في تصريحات للوكاالت 
الروسية أن السياسة المستقلة لموسكو 
باإلضافة لقيامها بمساعدة الدول المحتاجة 
مثل أوكرانيا ومناطق أخرى أثار غضب 

من نعتاد تسميتهم بشراكائنا.
وأضاف: “ أنهم من أجل احتواء روسيا 
لجأوا الستخدام كل األسلحة الممكنة من 

محاوالت عزل سياسي وضغط اقتصادي 
حتى الحرب اإلعالمية و باإلضافة لكل 
األسلحة المخابراتية والخاصة، وتابع 
“ لكن هذا كله لم يفلح مع روسيا، كما 

لن يجدي نفعا على اإلطالق.
تتغير  األوضاع  أن  بوتين  أشار  كما 
لكوننا  ليس  لألفضل لصالح روسيا، 
نملك امتيازا من أحد وإنما لكوننا أقوياء.

جاء ذلك بالتزامن مع العملية العسكرية 
الحزم  تحالف عاصفة  بها  يقوم  التي 
الذي تقوده كل من مصر والسعودية 
إلعادة شرعية الرئيس اليمني هادي 

منصور.

كيف تستفيد من مدخرات الضرائب؟

  أفادت التحقيقات األولية في أسباب 
تحطم طائرة “جيرمان وينغز” فوق 
جبال األلب الفرنسية أن مساعد الطيار 

“تعمد إسقاط الطائرة” .
وقال برايس روبين المدعي العام في 
مدينة مارسيليا الفرنسية ، استنادا إلى 
معلومات عثر عليها من جهاز التسجيل 
في الصندوق األسود الخاص بالطائرة، 
إن مساعد الطيار كان وحيدا في مقصورة 
القيادة حين هوت الطائرة، وإنه جعلها 
الطائرة  قائد  كان  بينما  عمدا  تهوي 

محجوزا خارج المقصورة.
الصوتية  التسجيالت  إن  وقال روبين 
التي عثر عليها أفادت أن المقصورة من 
الداخل كانت صامتة تماما أثناء الهبوط، 

بينما سمع طرق الطيار على الباب.
وأفادت مصادر التحقيق أن الطيار قام 
بمحاوالت مستميتة للعودة إلى مقصورة 

القيادة، دون جدوى.
وقد أعلن اسم مساعد الطيار ، ويدعى 
أندرياس لوبتز، في الثامنة والعشرين 
الحياة  قيد  العمر، وأنه كان على  من 
حتى لحظة االرتطام، حسب االدعاء 

العام الفرنسي.
الطيار  وقال روبين “سمعنا صوت 
ثم  القيادة،  استالم  يطلب من مساعده 
سمع صوت المقعد ينزلق إلى الخلف، 
والباب يغلق. وحين كان مساعد الطيار 
وحيدا في المقصورة، قام بضغط األزرار 
الكفيلة بجعل الطائرة تهبط، وهذه عمليا 
ال يمكن أن تحدث إال بشكل متعمد”. 
“االحتمال  العام  المدعي  وأضاف 

األرجح لتفسير ما حصل هو أن مساعد 
الطائرة  قائد  الطيار حال دون عودة 
إلى مقصورة القيادة عمدا، وأنه تسبب 
متعمدا في هبوط الطيارة المفاجئ، وال 

نعرف دوافعه وراء ذلك”. 
وقال روبين إن المراقبة الجوية حاولت 

إقامة صلة مع الطائرة دون جدوى.
ولم يعرف عن وجود صالت لمساعد 
حسب  إرهابية،  جهات  مع  الطيار 

المدعي العام.
وكانت الطائرة المتجهة من مدينة برشلونة 
إلى مدينة ديسلدورف في  إسبانيا  في 
ألمانيا قد اصطدمت بجبل الثالثاء بعد 
هبوط فجائي على مدى ثماني دقائق.

ويتوقع أن يزور أقارب الضحايا المئة 
وخمسين موقع سقوط الطائرة.

وقامت شركة لوفتهانزا التي تملك الشركة 
صاحبة الطائرة المنكوبة بترتيب سفر 
وديسلدورف  برشلونة  من  الضحايا 
إلى مدينة مرسيليا الفرنسية الخميس، 
حيث سيتابعون سفرهم عن طريق البر.
وينجز،  جيرمان  مدير شركة  وقال 
توماس وينكيلمان، إن 72 من الضحايا 
16 طالبا  بيبنهم  ألمان،  هم مواطنون 
كانوا عائدين من رحلة مدرسية، بينما 
من   51 أن  اإلسبانية  الحكومة  قالت 

الضحايا هم مواطنون إسبان.
مواطنون  أيضا  الضحايا  بين  وكان 
وبريطانيا  واألرجنتين  أستراليا  من 
والمكسيك وإيران وفنزويال والواليات 
واليابان  المتحدة وهولندا وكولومبيا 

والدنمارك وإسرائيل.

الطائرة األملانية املنكوبة: مساعد 
الطيار “تعمد إسقاطها”



 أعلن السودان أمس طرد اإليرانيين 
التابعة  والممثليات  المكاتب  وإغالق 
لطهران، وأعلن تضامنه مع عمليات 
القوات الجوية السعودية ضد المتمردين 
الحوثيين المعروفة بـ)عاصفة الحزم(، 
بعد  الصريح  الخرطوم  ويأتي موقف 
محاوالت إيرانية في الفترات الماضية 

المذهب  بنشر  المشروط  لكسب ودها 
الشيعي والتمدد في السودان.

القرار وصفه محللون بأنه صفعة لنظام 
الماللي الذي يعاني من التفكك داخلياً 
ويواجه عدد من المآزق السياسية خارجياً 
ويحاول أن يمارس التظليل اإلعالمي 
لتغطية سياساته الوحشية في المنطقة.

بقلم:  علي عبيد

aliobaid4000@yahoo.com
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مشاريع النهضة احلقيقية عاصمتنا أم عشوائيتنا

دعم  مؤتمر  أعمال  بانتهاء   
الذي  المصري  االقتصاد  وتنمية 
الشيخ، تحت شعار  في شرم  عقد 
تكون مصر  المستقبل”،  “مصر 
مسار  على  اقدامها  وضعت  قد 
واضح  نهضوي  لمشروع  جديد 
في  المستثمرين  ثقة  يعيد  المعالم، 
االقتصاد المصري، ويدفع عجلته 
التي تضررت بشدة بعد 25 يناير 
االستقرار  عدم  نتيجة   ،2011
يعصف  د  ا ك ذي  ل ا سي  ا سي ل ا
دراك  إ وال  ل مصر،  بل  ق بمست
لخطورة  أبنائها  من  المخلصين 
األمور،  إليه  ستؤول  كانت  ما 
لوضعها على  الزمام  واستعادتهم 
وتصحيح  الصحيح،  لطريق  ا
نحو  لالنطالق  الماضي  أخطاء 
المستقبل بثقة أكبر، وأخطاء أقل، 

ووعي أكثر.
تذكرت وأنا أتابع افتتاح القمة، يوم 
الجمعة الماضي، مشروع النهضة 
اإلخوان  جماعة  أطلقته  الذي 
المسلمين عام 2012، عندما قامت 
الشاطر  المهندس خيرت  بترشيح 
يتم  أن  قبل  للجمهورية،  رئيسا 
الرئاسة،  انتخابات  من  استبعاده 
محمد  الدكتور  الجماعة  وترشح 
بحمل  هو  ليقوم  له،  بديال  مرسي 
كما  الشاطر.  من  بدال  المشروع 
تذكرت ما تال ذلك من أحداث على 
توارى خاللها  كامل،  مدى عامل 
عن  اإلخواني  النهضة  مشروع 
األنظار، رغم الدعاية الكبيرة التي 
بأن  واالدعاء  إطالقه،  صاحبت 
يقرب من 1000 عالم وخبير  ما 
ومتخصص قد شاركوا في إعداده، 
وأن 16 لجنة استشارية متخصصة 
قد عملت على صياغته، وأن فرق 
بزيارة  قامت  أعدته  التي  العمل 
تجاربها،  لنقل  دولة   50 أكثر من 
وأنه تم التوصل من هذه الزيارات 
إلى 25 تجربة رائدة في 25 دولة، 
تجارب  المشروع  يجمع  حتى 

النجاح في كل العالم. 
استخدمته  الذي  المشروع  هذا 
لى  إ للوصول  ورقة  لجماعة  ا
أي  له  يكن  لم  الحكم،  كرسي 
تولى  أن  بعد  الواقع  انعكاس على 
الرئاسة،  سدة  مرسي  الدكتور 
عملت  الجماعة  أن  درجة  إلى 
إعالميا،  المصطلح  حجب  على 
تتحدث عن مشروعات  وصارت 
بالمشروع  لها  عالقة  ال  منفردة 
الكبير الذي اتخذته وسيلة انتخابية 
الرئاسي،  السباق  مرحلة  خالل 
حول  تساؤالت  أثار  الذي  األمر 
طرح  في  الجماعة  جدية  مدى 
إذا  ما  وحول  النهضة،  مشروع 
رغبة  عن  يعبر  المشروع  كان 
م  أ بمصر،  نهوض  ل ل ة  ي ق ي حق
انتخابية  واجهة  مجرد  كان  أنه 
عدد  أكبر  إلى  للوصول  براقة 
في ظرف  الناخبين،  من أصوات 
دقيق كانت مصر فيه على مفترق 
إلى  الوصول  حلم  وكان  طرق، 
ال  خي داعب  ي ه  خالل سلطة  ل ا
من  يقترب  ويجعله  اإلخوان، 
أي وقت مضى،  أكثر من  أيديهم 
يد مؤسسه  التنظيم على  نشأة  منذ 
ثمانية  من  أكثر  قبل  البنا  حسن 

عقود.
عندما  أن مصر  التاريخ  “يعلمنا 
بث  على  قادرة  فإنها  قوية  تكون 
الحياة في األمة وتجديد نهضتها”. 
الشيخ  السمو  قال صاحب  هكذا 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 
مجلس  يس  رئ ة  ل و د ل ا يس  رئ
كلمته  في  دبي،  حاكم  الوزراء 

يوم  الشيخ،  شرم  مؤتمر  أمام 
أن  موضحا  الماضي،  الجمعة 
األمة  للحياة في  نهضة مصر بث 
المصري  لقطر  ا وليس  كلها، 
وحده. مؤكدا أن وقوفنا مع مصر 
“ليس لعائد سريع نرجوه، بل هو 
استثمار في مستقبل أمتنا”، مشيرا 
إلى أن “ما نضعه في مصر اليوم 
المنطقة،  الستقرار  استثمار  هو 

سنراه في الغد القريب بإذن هللا”.
ما  هو  المستقبل  على  الرهان 
هكذا  المصري.  الشعب  اختاره 
المصري  الوزراء  رئيس  صرح 
لجريدة  محلب  إبراهيم  المهندس 
الفتا  القمة،  افتتاح  يوم  “البيان” 
إلى أن عقارب الساعة لن تعود إلى 
المشاركة  الوراء، مؤكدا أن حجم 
االقتصاد  دعم  مؤتمر  في  الكبير 
ة  ق ث وة  ق وب يعكس  لمصري،  ا
في  العرب واألجانب  المستثمرين 
قدرته  وفي  المصري،  االقتصاد 
على النهوض من جديد. لهذا نعتقد 
من  تتخلص  أن  مصر  على  أن 
يعرفها  التي  الماضي  كل سلبيات 
أبناؤها أكثر منا، وأن تقضي على 
البيروقراطية التي أخرتها سنوات 
وجه  في  بقوة  تقف  وأن  كثيرة، 
األنظمة  أخطاء  الذي راكم  الفساد 
الناس  إلى خروج  وأدى  السابقة، 
ثورة  في   ،2011 يناير   25 يوم 
غضب شعبية استغلها االنتهازيون 
ويصلوا  السلطة،  على  يثبوا  كي 
إلى الحكم بمشروع نهضة وهمي، 
انكشف زيفه، وأصبح  سرعان ما 
الذين  أولئك  معها  حرقت  ورقة 
حملوها في أيديهم، فأصبحت هي 
لن  الذي  الماضي  من  وهم جزءا 
إلى  الساعة  عقارب  معه  تعود 

الوراء أبدا.
مصر تتحرك في االتجاه الصحيح. 
أكدته “كريستين الجارد”  ما  هذا 
الدولي،  النقد  عام صندوق  مدير 
قبل مغادرتها واشنطن في طريقها 
في  للمشاركة  الشيخ  شرم  إلى 
الحكومة  أن  إلى  المؤتمر، مشيرة 
المصرية وضعت خطة طموحة 
االقتصادية،  البالد  تطلعات  لتلبية 
أكثر  استقرار  وتوقعت “الجارد” 
في  وتحسنا  المصري،  لالقتصاد 
العمل. وعن  النمو وفرص  معدل 
االقتصاد  نمو  بشأن  توقعاتها 
القريب  المدى  على  المصري 
إن  “الجارد”  قالت  والمتوسط 
األمل،  على  يبعث  ما  اآلن  هناك 
فقد  عصيبة،  سنوات  عدة  بعد 
بدأت اإلجراءات المتخذة في العام 
حيث  من  ثمارها  تؤتي  الماضي 
االقتصاد  الثقة.  مستوى  ارتفاع 
واألول  القوي  األساس  هو  إذن 
ألي نهضة، واالستثمار هو الداعم 
األول لالقتصاد، والثقة هي العامل 

األول لجلب االستثمار.
مهمة  أشواطا  قطعت  “مصر 
د  صا ت الق ا إلصالح  جحة  ا ن و
المستقبل  وبناء مصر  المصري، 
خالل فترة قياسية. وكلنا ثقة بقدرة 
نفسها  على  االعتماد  على  مصر 
قال صاحب  المستقبل”. هكذا  في 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
مؤتمر  أمام  كلمته  في  مكتوم  آل 
الذي وضع مصر  الشيخ”  “شرم 
لمشروع  الصحيح  المسار  في 
نهضة حقيقي، يجّب كل المشاريع 
تغازل  أن  حاولت  التي  الوهمية 
لتكسب صوته  المصري  المواطن 
في  وضعها  تم  ثم  االنتخابي، 
أصحابها  يذهب  أن  قبل  األدراج 

إلى المكان الذي يستحقون.

  أسفرت الضربة الجوية األولى على معاقل الحوثيين في اليمن ضمن عملية 
“ عاصفة الحزم “ التي بدأت أول أمس..عن تدمير الدفاعات الجوية الحوثية 
بالكامل وقاعدة الديلمي إضافة إلى بطاريات صواريخ سام وأربع طائرات حربية .
وأكدت وكالة األنباء السعودية “ واس “ أمس عدم وقوع أي خسائر في صفوف 
القوات الجوية للمملكة العربية السعودية .. مشيرة إلى أن األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين 
الشريفين وصل الليلة الماضية..مركز عمليات القوات الجوية لقيادة “ عاصفة 
الحزم “ التي انطلقت عملياتها بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الليلة الماضية .
 وأضافت أن األمير محمد بن نايف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس 
اطلع من  العمليات حيث  السعودي..تواجد في مركز  الداخلية  الوزراء وزير 
وزير الدفاع على تفاصيل الخطط والعمليات العسكرية قبل انطالق الطائرات 

السعودية مباشرة.

  قتل شخص وأصيب ثالثة آخرون إثر انفجار وقع في مبنى يضم مجلة تابعة 
الحد االحزاب الدينية المحظورة في تركيا بحسب مراسل بي بي سي.

وأضاف المراسل أن االنفجار أدى الى تطاير الزجاج واجزاء من مواجهة المبنى 
باتجاه الشارع الرئيسي، كما هرعت قوات الشرطة والدفاع المدني الى المكان.

وأضاف أن قوات االمن باشرت التحقيق في الحادث.
ناسفة وضعت عند  ناتج عن عبوة  امنية ان يكون االنفجار  ورجحت مصادر 

مدخل الصحيفة.
وتقول المصادر إن الصحيفة تتبع لتنظيم يدعى “جبهة مغاوير الشرق االسالمي 
الكبير”، وهي صحيفة ناطقة باسم هذا التنظيم الذي أسسه صالح ميراز بيه اوغلو 
عام ١٩٨٩، الذي اعتقلته السلطات التركية ألكثر من 15 عاما بتهمة االنتماء لتنظيم 
وصفته باالرهابي ومحظور في البالد قبل ان تفرج عنه منتصف العام الماضي.

ويعد الرجل بحسب مصادر اعالمية من دعاة اعادة الخالفة االسالمية.
ولم تعلن الشرطة اي تفاصيل عن الحادث.

 من أطرف التعليقات التي سمعتها 
بعد اعالن المؤتمر االقتصادى الذي 
اختتم أعماله 15مارس الجاري عن 
والتي  لمصر،  الجديدة  العاصمة 
دخلت بالفعل مرحلة التنفيذ “ اننا 
لديه ضمير  استيراد شعب  نحتاج 

واخالق لهذه العاصمة”.
على  دماء  بال  مدينة  نتمني  نعم 
طبقنا  هل  مثاًل  ولكن  االسفلت 
القرار الخاص بمنع سير سيارات 
النقل الثقيل داخل المدن نهاراً والتي 
صرح بشأنها دولت رئيس الوزراء 
المهندس ابراهيم محلب بانه التهاون 

وال تراجع عن تنفيذه. 
نعم نتمني عاصمة جديدة شوارعها 
بال ازدحام او اختناقات مرورية ، 
السائق  لكن وبالمناسبة ما مصير 
الذي سحل شرطي المرور10 أمتار 

لتحريره مخالفه له .
بال جبال  نظيفة  مدينة  نتمني  نعم 
قمامة قد تتخذ كستار لزرع العبوات 
الناسفة ولكن متي ستنتهي مشاكل 
شركات النظافة واضرابات عمالها.   
ليست هي  نتمني مستشفيات  نعم 
طريق الى المدافن، ولكن من منا 
ليس له مأساة مع طبيب او مستشفى ؟ 
نعم نتمني مدارس حكومية بمناهج 
ونظم دولية بداًل من االحصائيات التي 
تقول ان %5 من سكان المحروسة 
بأسعار  تعليم راٍق  يحصلون على 

يعانون من  السكان  وباقي  خيالية 
المدارس الحكومية. 

فيها على  يعتمد  مدينة  نتمني  نعم 
لتجنب  الخاص  العام وليس  النقل 
ومعارك  الميكروباصات  حرب 

التوك توك اليومية.
مدينة هادئة بال تلوث سمعي ، الذي 
البعض  عنه العتبرنا  تحدثنا  ان 

اجانب مستحدثين.
مدينة ال تحتل المقاهي ارصفتها او 
يفترشها الباعة جائلين الذين يتخذون 
من البلطجة اسلوب في التعامل مع 
والفار  القط  لعبة  المواطنين ومن 

سياسة في مواجهة الحكومة.    
الفساد  من  مطهرة  مدينة شريفة 
الذي استشري في محلياتها وأغرق 
البلد في مستنقع الروتين والرشاوي 

والمحسوبية.
بمبدأ  عليها  القائمين  يهتم  مدينة 
الصيانة ، فنحن قد ننفق ماليين على 
انشاء المشروع وال نضع خطة دورية 
لصيانته فيتهالك ويتكهن دون ان تمر 
السنوات االولي لعمره االفتراضي. 
فهو  المواطن  ليست في  المعضلة 
اوربي  بلد  اى  الي  اذا سافر  ذاته 
ستجده قمة في االلتزام وايقونة في 
احترام القانون، مشاكلنا لن تحلها 
ببناء العاصمة فلو بنينا الف مدينة 
ولم نطبق القانون بصرامة فستتحول 
اوربا نفسها الي احدي عشوائيتنا. 

تدمري الدفاعات اجلوية للحوثيني 
وقاعدة الديلمي

روسيا تعلن إرسال بعثة ملراقبة 
االنتخابات العامة بالسودان

بيان صحفي

تهنئة بعودة السلطان قابوس ساملاً 
ألرض الوطن

مصدر عسكري: القوات املسلحة جاهزة 
للتدخل يف اليمن.. وأربع قطع حبرية 

عربت قناة السويس للبحر األمحر

السفير  الخميس،  أمس  إبراهيم غندور،  السوداني  الرئيس  استقبل مساعد   
الروسي لدى الخرطوم ميرجياث شيرنيسكى، وذلك لبحث العالقات الثنائية 

بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في المحافل الدولية واإلقليمية. 
الرئيس  أبلغ مساعد  أنه  في تصريحات صحفية،  الروسي،  السفير  وأضاف 
االنتخابات  لمراقبة  بعثة  االتحادية سترسل  بأن جمهورية روسيا  السوداني، 

العامة بالسودان التي ستجرى في 13 إبريل القادم.
وتابع “شيرنيسكي” قائاًل “روسيا تعلق أهمية كبيرة على االنتخابات باعتبارها 

خطوة أخرى لمواصلة التطور الديمقراطي في السودان”.

 أصدرت منظمة الكتاب الكندية األفرو 
يوم  الدوري  اجتماعها  أسيوية خالل 

الثالثاء الموافق 
24 / 3 / 2015 بياناً صحفياً أعرب 
الصحفي  الكاتب  المنظمة  فيه رئيس 
الشاعر فريد فؤاد زمكحل مع لفيف من 
أعضاء المجلس الموقر الذي يضم في 
عضويته العديد من الجنسيات العربية 
عن بالغ سعادتهم بعودة جاللة السلطان 
قابوس بن سعيد صاحب األيادي البيضاء 
المعطاءة وداعم الثقافة والمثقفين واألدب 

واألدباء من رحلة العالج في ألمانيا التي 
استغرقت ثمانية أشهر وهنئوا باسمهم 
واسم جميع أعضاء المنظمة من الكتاب 
واألدباء والصحفيين واإلعالميين الشعب 
السلطان  الشقيق على عودة  العماني 
الوطن  غانماً ألرض  سالماً  قابوس 

بصحة جيدة.
الصحة  دوام  الحضور  وتمنى جميع 
وللشعب  السلطان  لجاللة  والعافية 

العماني دوام التقدم 
والرخاء .

القوات  إن  قال مصدر عسكرى   
للتدخل فى أى وقت  المسلحة جاهزة 
العسكرية  العملية  لمساندة  اليمن  فى 
“عاصفة الحزم” التى تقودها المملكة 
العربية السعودية ودول خليجية وعربية 
أخرى فى اليمن بعد سيطرة الحوثيين 
ربه  عبد  الشرعي  الرئيس  وحصار 
تهديد  يمثله من  منصور هادى، وما 
للدول العربية وأمنها القومى ولمجرى 

المالحى لباب المندب. 
وقال المصدر إن القطع الحربية األربع 
التى عبرت قناة السويس فى طريقها للبحر 
األحمر، هى وحدات مقاتلة تابعة لقاعدة 
البحر االحمر البحرية العسكرية، موضًحا 
أن تحركها يأتى فى إطار تأمين مسرح 
العمليات على مدار اليوم للسيطرة على 
مياهنا اإلقليمية بطول سواحلنا الممتدة 

فى البحر األحمر والمتوسط.
وقال إن وحداتنا على أهبة االستعداد 
وأعلنت حالة الطوارئ القصوى للتحرك 
فور صدور قرار بالتدخل فى اليمن بأى 
صورة تطلبها القيادة العامة منا وبسرعة 
بالغة كما وصفها الرئيس السيسى من قبل 

بـ”مسافة السكة” ونكون هناك.
قال سامح شكرى  ناحية أخرى  ومن 

لزاما  إنه كان  وزير خارجية مصر، 
على ائتالف من الدول العربية أن تلبى 
الرئيس عبد ربه منصور هادى  نداء 
وحكومته لمساندة استقرار اليمن، مؤكدا 
اليمن والدول  إعالن مصر عن دعم 
العربية سياسياً وعسكرياً، وكذلك عن 
بقوة  االئتالف  مع  المشاركة  ترتيب 
جوية وبحرية مصرية وقوة برية إذا ما 
لزم األمر، على ضوء مسؤولية مصر 
التاريخية والراسخة تجاه األمن القومى 

العربى وأمن الخليج العربي.
وذكرت صحيفة اليوم السابع  أن شكري 
اجتماع وزراء  أمام  أكد خالل كلمته 
اليوم  الشيخ  بشرم  العرب  الخارجية 
الخميس، أن ما تشهده الساحة اليمنية من 
تطورات بالغة الخطورة لم تكن لتقف 
عند حدود اليمن إن لم يتم تداركها من 
خالِل تحرك سريع وفاعل، الفتا إلى أن 
الموقف المصري يقوم على رفض القفز 
على الشرعية وفرِض سياسية، األمِر 
الواقع بالقوة، ولذا فإن دعم مصر أكيد 
لمؤسسات ورموز الدولة الشرعية والتى 
يتعين تمكينها من القيام بمسئولياتها القومية 
من أجل الحفاظ على وحدة األراضى 

اليمنية ومصالح شعب اليمن العزيز.

 كلودين كرمة/ القاهرة :
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 
تخصيص مكتب بمقر رئاسة الجمهورية 
ليكون مقرا ألنشطة  الجديدة،  بمصر 
في  اإلثيوبية،  الشعبية  الدبلوماسية 
خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل بين 
الشعبين المصري واإلثيوبي، ووضع 
برنامج لدعم التفاهم والعالقات الشعبية 

بين البلدين. 
كما وافق الرئيس على أن تمارس سيدتين 
من الشخصيات العامة اإلثيوبية نشاط 
الدبلوماسية الشعبية من المكتب الذي 

تستضيفه القاهرة.
ورحبت الدكتورة هيروت ولدمريام أستاذة 
اللغة األمهرية بجامعة أديس أبابا، وهي 
إحدى السيدتين اللتين تستعدان للتوجه 
للقاهرة لوضع وتنفيذ برنامج التقريب 
وزيادة التفاهم بين الشعبين المصري 
واإلثيوبي، بالعرض الذي قدمه الرئيس 
أثناء زيارته إلثيوبيا، والتي  السيسي 

اختتمها أمس األول.
وقالت ولدمريام، في تصريح صحفي 
لها، في أديس أبابا، إن “هذا العرض 

يعد بداية رائعة لفتح صفحة جديدة في 
التفاهم  البلدين يسودها  بين  العالقات 
والود، كما أن هذه الخطوة من شأنها 
القلق وعدم  الهواجس ومشاعر  تبديد 
المصرية  العالقات  التي شابت  الفهم 
الغيوم  وتبدد  الماضي،  في  اإلثيوبية 
أمام شمس  الطريق  فاتحة  المتراكمة 
يفيد شعوب  الذي  المشترك  التعاون 

البلدين”.
وأكدت ولدمريام، وهي ناشطة في حركة 
الدبلوماسية الشعبية اإلثيوبية وكانت قد 
زارت مصر مؤخرا في إطار الوفد الذي 
استقبله الرئيس السيسي بالقاهرة، أنه 
يجب مواصلة العمل بدون كلل من أجل 
بناء الثقة المشتركة وتوضيح األهداف 
البلدين وشرحها  تحقق مصالح  التي 
للشعبية لتكون عونا للدبلوماسية الشعبية.
وكان الرئيس السيسي، قد التقى خالل 
زيارته ألديس أبابا وفد البلوماسية الشعبية 
اإلثيوبية، الذى ضم نحو 70 شخصا 
اإلثيوبى  الشعب  من مختلف شرائح 
بينهم مثقفون وكتاب ومفكرون ونواب 
البرلمان ورياضيون وإعالميون  فى 

أعضاء  أكد  فيما  وشخصيات عامة، 
الوفد ترحيبهم بإعالن المبادئ حول سد 
النهضة باعتباره عامال يربط شعوب 
مصر والسودان وإثيوبيا بعالقات وثيقة 

يسودها التعاون والمحبة.
وأشاروا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن 
الشعب المصرى يعمل جنبا إلى جنب 
التنمية  لتحقيق  اإلثبوبى  الشعب  مع 
المنشودة فى البلدين، كما أكد أن مصر 
تحترم حق إثيوبيا فى التنمية، وتحقيق 
التقدم والتطور ولكنها فى نفس الوقت 
تراعى مصالح  أن  إثيوبيا  تطلب من 

مصر وحقها فى المياه.
وقال السفير اإلثيوبي في القاهرة محمود 
الهدف  إن  اللقاء،  الذي حضر  درير، 
الشعبية  الدبلوماسية  وفد  تشكيل  من 
هو نقل العالقات الرسمية إلى الشارع 
العادي، وعدم اقتصار العالقات على 
المكاتب المغلقة، ونقل النبض الحقيقي 
والحي للشعوب”، مؤكدا أن هذا الوفد 
يمثل إضافة جديدة للعمل الدبلوماسي، 
ويظهر كل فرد كسفير لبالده، من حيث 
مسئولية تمثيلها ونقل واقعها بالصورة 

الصحيحة.

السودان يطرد اإليرانيني ويغلق 
املكاتب الدبلوماسية يف اخلرطوم 

السيسي يوافق على ختصيص مكتب مبقر الرئاسة للدبلوماسية 
الشعبية اإلثيوبية

السيسى يلتقي زعيم أكرب كتلة 
برملانية بالنواب األملاني

  يقوم “فولكر كاودر”، رئيس الكتلة 
الديمقراطي  الحزب  البرلمانية إلتحاد 
المسيحي والحزب االجتماعي المسيحي 
بالبرلمان األلماني “البوندستاج” بزيارة 

إلى مصر مطلع األسبوع القادم.
ومن المقرر أن يتوجه السيد “كاودر” 
األقصر،  مدينة  إلى  القادم  األحد  يوم 
الدكتور  األقصر  يلتقي محافظ  حيث 
محمد سيد بدر ، وسوف يتركز اللقاء 

على سبل إنعاش السياحة.
  كما سينتهز “ كاودر” الفرصة لزيارة 
بعض أهم المزارات السياحية مثل وادي 

الملوك ومعبد الكرنك.
ويوم االثنين يلتقي كاودر مع الرئيس 
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، 
اللقاء على  ينصب  أن  المنتظر  ومن 
وألمانيا  بين مصر  الثنائية  العالقات 

والزيارة المزمعة للرئيس السيسي إلى 
برلين، كما سيلتقي “كاودر” مع فضيلة 
الطيب  أحمد  الدكتور  األكبر  اإلمام 
القطاع  ممثلي  وبعض  األزهر  شيخ 

االقتصادي األلماني.
جدير بالذكر أن السيد “فولكر كاودر” 
األلماني  االتحادي  بالبرلمان  عضو 
“البوندستاج” منذ عام ١٩٩٠، ويشغل 
أكبر  ٢٠٠٥ منصب زعيم  منذ عام 
األلماني.  البرلمان  في  برلمانية  كتلة 
االتحادية  المستشارة  وهو مقرب من 

األلمانية أنجيال ميركل.
وتعد هذه الزيارة هي الزيارة الخامسة 
له إلى مصر على مدار األعوام األربعة 
األخيرة، وقد إلتقي في العام الماضي مع 
السيد  عبد الفتاح السيسي بصفته وزيرا 
للدفاع آنذاك، وأجرى معه حديثا مطوال. 

فلسطني وفرنسا تشاركان يف”مسرية 
اجلمهورية” ضد اإلرهاب بتونس

عباس،  محمود  الرئيس  يشارك   
ستنطلق  التي  الكبرى  المسيرة  في 
في تونس، يوم األحد المقبل، للتنديد 
تونس  له  تعرضت  الذي  باإلرهاب 
الشقيقة.،وكذلك كما اعلنت  الرئاسة 
الفرنسية األربعاء أن الرئيس فرانسوا 
تونس  في  األحد  سيشارك  هوالند 
اإلرهاب”  “ضد  الدولية  بالمسيرة 
التي تنظمها تونس ردا على االعتداء 
 18 في  باردو  متحف  على  الدامي 

مارس والذي خلف 21 قتيال.
ويذكر أن  وزير الشؤون الخارجية 
دعا   قد  البكوش،  الطيب  التونسية 
الدول الممثلة دبلوماسيا في تونس إلى 
المشاركة على أعلى مستوى ممكن 
لمناهضة  الجمهورية  “المسيرة  في 
يوم  تنظيمها  المنتظر  اإلرهاب”، 

األحد المقبل بالعاصمة التونسية.

ألقاها  كلمة  في  البكوش،  وأوضح 
خالل حفل استقبال دعا إليه السفراء 
المعتمدين بتونس، أن المسيرة ستمثل 
“رمزا لوحدة وتضامن المجتمع الدولي 
التحرك  عن  وتعبر  اإلرهاب،  ضد 
الجماعي من أجل اجتثاث هذه اآلفة 
والحفاظ على الحضارة اإلنسانية”.

وقال إن تونس تقدر عاليا المشاركة 
في هذه المسيرة على أعلى مستوى 
ممكن، مشددا على أن خطر اإلرهاب 
التونسية  للديمقراطية  تحديا  يمثل 
الناشئة، وهي مصممة على القضاء 
عليه، باالعتماد على إمكانياتها الذاتية، 
وفي إطار التعاون الدولي واإلقليمي.
المختصة  الجهات  أن  إلى  وأشار 
األمنية  التدابير  كل  اتخاذ  ستتولى 
الالزمة لمشاركة شخصيات من مستوى 
رفيع حكومي وسياسي ودبلوماسي.

مقتل شخص يف انفجار مبقر صحيفة 
يف اسطنبول

فى ختام اجمللس االقتصادى:اتفاق على 
إزالة معوقات إنشاء منطقة التجارة احلرة

اجتمع  القاهرة:  كرمة/  كلودين    
أمس وزراء الخارجية العرب إلقرار 
جدول أعمال القمة العربية، التى تبدأ 

غداً السبت بشرم الشيخ.
واختتم أمس وزراء االقتصاد والمال 
المجلس  اجتماعات  العرب  والتجارة 
االقتصادى واالجتماعى، وتم االنتهاء 
الذى  االقتصادى،  الملف  إعداد  من 
سيعرض على الملوك والرؤساء والقادة 
الرئيس  برئاسة  القمة،  فى  العرب 
عبدالفتاح السيسى، ومشاركة عدد كبير 
وفى  العرب،  والملوك  الرؤساء  من 
بن عبدالعزيز  الملك سلمان  مقدمتهم 
والرئيس  الشريفين،  الحرمين  خادم 
السودانى عمر البشير، والرئيس اليمنى 

عبدربه منصور هادى.
وفى بداية الجلسة االفتتاحية للمجلس 
االقتصادى واالجتماعى التى عقدت 
أمس توجه الدكتور نبيل العربى األمين 
العام للجامعة العربية فى كلمته بالتهنئة 
على  وشعبا  وحكومة  رئيسا  لمصر 
القمة، وما وفرته  توليها رئاسة هذه 
من إمكانات وتنظيم محكم إلنجاحها، 
كما توجه بالشكر لدولة الكويت التى 
بذلته  لما  السابقة،  الدورة  ترأست 
من جهود وأنشطة متنوعة تسهم فى 
المشترك  العربى  العمل  دفع مسيرة 

وترسيخ مقوماته.
تُعقد  العربية  القمة  أن  العربى  وأكد 
فى ظل تحديات كبيرة تواجه المنطقة 
جهود  بذل  يستوجب  مما  العربية، 
الدول  بين  وطيد  وتعاون  مضاعفة 
لمواجهتها والتغلب عليها وازالة كافة 

المعوقات.
ببعديها  التنمية  قضايا  إن  وقال: 
االقتصادى واالجتماعى تحظى باهتمام 
خاص ومتزايد ضمن منظومة العمل 

العربى الجماعى.
بعدد  تحظى  قمة  ل ا أن  وأضاف 
االقتصادية  الموضوعات  من  كبير 
يأتى فى مقدمتها  التى  واالجتماعية، 
إلى  المشترك،  العربى  العمل  تعزيز 
العربية  القمة  قرارات  تنفيذ  جانب 
فيما  خاصة  واالقتصادية،  التنموية 
يتعلق باستكمال إنجاز منطقة التجارة 
العربية الحرة المشتركة، والتركيز على 
بعض الجوانب منها، السيما المتعلقة 
منها بقواعد المنشأ العربية التفصيلية، 
الحرة،  المناطق  منتجات  ومعاملة 
باتفاقية  الخاصة  االلتزامات  وجدول 
الدول  بين  الخدمات  تجارة  تحرير 
العربية، وتقديم الدعم المالى والفنى 

للدول العربية األقل نموا.
وأوضح العربى، أن التوجهات التنموية 
آليات  تؤكد ضرورة تطوير  الجديدة 
المجلس  المشترك فى  العربى  العمل 
العالم بصدد  أن  االقتصادى، خاصة 
إطالق أجندة التنمية العالمية لما بعد 

٢٠١٥ فى شهر سبتمبر المقبل.
وزير  النور  عبد  فخرى  منير  وأكد 
الدورة  ورئيس  والتجارة،  الصناعة 
العديد من  ناقش  الحالية أن االجتماع 
القضايا المهمة ذات البعدين االقتصادى 
واالجتماعى التى تدفع التجارة العربية، 
االتحاد  إنشاء  خطوة  رأسها  وعلى 
من  العربى، وهى خطوة  الجمركى 
إتمام  أن تسهم بشكل كبير فى  شأنها 
السوق  إنشاء  األكبر، وهى  الخطوة 
العربية المشتركة، كأحد المشروعات 
الكبرى التى يسعى القادة العرب على 
مدار سنوات إلتمامها منذ إنشاء جامعة 
الدول العربية، وأوضح أن القرارات 
التى اتخذت اليوم تضعنا على الطريق 

الصحيح نحو إتمام هذه الخطوة. 
ومن جانبه، أكد السيد أنس الصالح وزير 
المالية الكويتى أنه تم االتفاق على عدد 
من القرارات المهمة، التى أسهمت فى 
دعم التعاون العربى المشترك، وكان من 
أهم القرارات التى تم اتخاذها هو وضع 
آليات محددة لتطوير العمل االقتصادى 
مبادرة  العربى، وبحث  واالجتماعى 
المتجددة  الطاقة  بشأن  العام  األمين 
وإنشاء آلية عربية فى إطار جامعة الدول 
اإلنسانية  المساعدات  لتنسيق  العربية 
إلى  العربية،  الدول  بين  واالجتماعية 
جانب تفعيل مبادرة الشيخ صباح األحمد 
الصباح فى تمويل ودعم المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص 
فى الدول العربية، حتى بلغ عدد الدول 
المساهمة فى هذه المبادرة نحو 19 دولة، 
كما بلغ إجمالى المساهمات المتعهد بها 

نحو مليار و300 مليون دوالر.
لدى  الدائم  مصر  مندوب  وكشف 
السفير طارق  العربية  الدول  جامعة 
العربية خالل  المشاركة  أن  عادل، 
أعمال هذه القمة على مستوى القادة، 
يومى السبت واألحد المقبلين، سوف 
تفوق المشاركة فى القمم العربية التى 
عقدت فى الفترة األخيرة، مشيرا إلى 
أن دوال مثل ليبيا ولبنان ليس لديهما 
مستوى  سيكون  جمهورية  رئيسى 
يرأس  بأعلى مستوى، حيث  التمثيل 
وفد ليبيا رئيس البرلمان عقيلة صالح 
لبنان رئيس  فيما يرأس وفد  عيسى، 

الوزراء تمام سالم.
بدر عبد  الدكتور  ومن جانبه صرح 
العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية 
بأن جميع الدول العربية أكدت مشاركتها 
فى القمة العربية، مع الوضع فى االعتبار 
أن مقعد سوريا فى االجتماعات شاغر، 
وأغلب الحضور العربى سيكون على 
الرؤساء والملوك واألمراء،  مستوى 
والبعض اآلخر سيكون حضورهم على 
الخارجية العتبارات  مستوى وزراء 
خاصة بهذه الدول وهناك حماس عربى 

كبير للمشاركة.



أّكد رئيس حكومة كيبك “فيليب   
كويار” الذي كان في زيارة رسمية 
لفرنسا وردا على أسئلة صحافيين عن 
القطاع الصحي في كيبك أن الوقت 
قطاع  مستقبل  في  للتفكير  حان  قد 
الذي  الزمن  وأن  كيبك  في  الصحة 
كنا فيه نرسل شيكا لالتحادات الطبية 
مقابل الحصول على نتائج قد ولــّى.

واعتبر كويار أن نجاح النظام الصحي 
الفرنسي يعتمد على قاعدتين رئيسيتين 

أي العدد المرتفع لألطباء والرواتب األدنى 
مقارنة برواتب األطباء في أميركا الشمالية.
وأشار كويار إلى أنه لو كان لكيبك النسبة 
ذاتها من األطباء مقارنة بعدد المرضى الذين 
يعالجونهم لكان لنا عدد أكبر من األطباء 
مقارنة بما هو الوضع الذي نعيشه حاليا 
سوى أن الدولة لن تكون لها القدرة لتدفع 

لهم الرواتب المعتمدة في أميركا الشمالية.
واعتبر كويار أنه ال يمكننا ربط كل شيء 

بعدد األطباء.
وأضاف كويار قائال خالل السنوات األخيرة 
رأينا زيادة في عدد األطباء وزيادة واضحة 
في الرواتب لكن لألسف لم يصاحب ذلك 
تحسن في الخدمات الطبية والوصول إلى 

طبيب عائلة.

 تظاهر حوالي ثالثين شخصا يوم األحد أمام برلمان 
مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي للتنديد بأعمال تنظيم 
الحكومة  إجراءات  اإلسالمية” وشجب بعض  “الدولة 
الكندية التي تشجع التنظيم بحسب رأيهم والسعي لتقديم 

الصورة الصحيحة لطبيعة اإلسالم.
وقالت إحدى المتظاهرات، زهرة ناصر: “نأمل أن نؤكد 
للجميع أن “الدولة اإلسالمية ال تمثلنا وال تمثل حقيقة 

الدين اإلسالمي”.
وتندرج هذه التظاهرة في إطار تحرك يقوم به مسلمو 
كندا لالعتراض على تجنيد الشباب الكنديين في تنظيم 
“الدولة اإلسالمية” وكان أربعون من األئمة والقيادات 
المسلمة الكندية أصدروا فتوى لتحسيس الشباب من مغبة 

الوقوع في التطرف .
تجدر اإلشارة إلى أن أربعة شبان من إدمنتون انضموا إلى التنظيم 

منذ مطلع العام الجاري للقتال في سوريا حيث قتل ثالثة منهم كما 
أن الشرطة الملكية أوقفت شابا مطلع األسبوع الفائت كان يحاول 

مغادرة البالد لاللتحاق بالتنظيم .

الرئيس  قال     
باراك  األمريكي 
“من  إنه  أوباما 
تصور”  الصعب 
إمكانية التوصل الى 
الدولتين  مبدأ حل 
االسرائيليين  بين 
والفلسطينيين  مع 
تصريحات  بعد 
الوزراء  رئيس 
بنيامين  االسرائيلي 

نتنياهو الرافضة لقيام دولة فلسطينية.
وأغضبت تصريحات نتنياهو البيت األبيض، رغم محاولة رئيس الوزراء االسرئيلي 

التخفيف من حدة تصريحاته.
وزاد التوتر بين الواليات المتحدة واسرائيل بعد تعمق الخالفات بين نتنياهو وأوباما 
على عدد من القضايا، إال أن األخير وصف خالفه مع نتنياهو بأنه “غير شخصي”. 

وقال اوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس االفغاني اشرف غني في البيت االبيض 
“تربطني عالقة عمل برئيس الوزراء االسرائيلي”، موضحا “انه يمثل مصالح بالده في 
الشكل الذي يراه ضروريا واقوم باالمر نفسه، القضية ال تتعلق بعالقة مسؤول بمسؤول”.
ونفت اسرائيل في وقت سابق من يوم الثالثاء مزاعم تجسسها على المفاوضات حول 
الملف النووي االيراني بين طهران والقوى الكبرى، مؤكدة انها “غير صحيحة” وانها 

لم تتجسس على الواليات المتحدة.

Montréal 27 mars 20156

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي
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                         www.el-ressala.com
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المحامي في القانون المدني، 

األسرة والهجرة

Me FAREED HALABI 
المحامي  فريد حلبي

605, Filiatrault, # 01 St-Laurent, Qc., H4L 3V3
Tel: 514.747.5206  /  Fax: 514.747.2066

Email: fareedhalabi@gmail.com

رحلة البحث عن وطن

أوباما:من الصعب تصور قيام دولة 
فلسطينية بعد تصرحيات نتنياهو

سوريا / اجلامعة العربية
املنظمة تتقدم مبشروع قرار إىل القمة العربية

العتماد جوازات سفر الالجئني السوريني دون اعتبار لتواريخ صالحياتها
  القاهرة / خالد عبد القادر بكداش 

تقدمت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان صباح يوم األربعاء 
بمشروع قرار ومذكرة إيضاحية بهدف تبني القمة العربية 
المزمعة في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم 28 – 29 مارس/

آذار الجاري لقرار باعتماد الحكومات العربية لجوازات السفر 
الخاصة بالالجئين السوريين في البلدان العربية بغض النظر 

عن تاريخ صالحيتها.
 ويتعرض أربعة ماليين الجئ سوري خارج بلدهم للعديد من 
القيود والصعوبات على صلة باألصول القانونية إلقاماتهم، 
وفضاًل عن صعبات الحصول على اإلقامة القانونية وإمكانية 

تجديدها خالل المهل القانونية.
انتهاء صالحية جواز السفر السوري مناط أزمة   ويشكل 
متزايدة، ال سيما مع دخول األوضاع في سوريا عامها الخامس 
منذ بداية األزمة في مارس/آذار 2011، وتحول البالد إلى 
ساحة نزاع مسلح شامل بانخراط دولي وإقليمي ، وتفشي 

انتشار جماعات اإلرهاب الدولي.
 وتوقن المنظمة أن عجز األطراف الدولية واإلقليمية والسورية 
النزاع المسلح وترتيب  عن التوصل لتوافق سياسي لوقف 
مرحلة انتقال يؤدي حتماً إلى إطالة أمد المعاناة لالجئين خارج 

البلد والنازحين داخله.
 وقد قادت الصعوبات المالزمة ألزمة تجديد الجوازات وما 
اإلقامة  للحصول على  بها من صعوبات متواصلة  يرتبط 
القانونية إلى توالد عدد من الظواهر الخطيرة ، وفي مقدمتها 
مقتل قرابة ثالثة آالف وخمسمائة سوري خالل محاوالتهم 
الالجئين  ، وبروز ظاهرة وقوع  النظامية  للهجرة غير 
الثبوتية  اإلقامة وتزوير األوراق  السوريين ضحايا تجار 
، فضاًل عن تحول العديد منهم لضحايا جرائم متنوعة من 

االتجار في البشر.
 وقد قدمت المنظمة مذكرة إيضاحية مع مشروع القرار الوارد 
نصه أدناه، والتي تضمنت األسانيد القانونية الوطنية والعربية 

العربية اعتماد وثائق السفر  التي تتيح للحكومات  والدولية 
هويات ثبوتية دون نظر لتواريخ صالحياتها كتدبير استثنائي 
مؤقت ودون أن يؤدي ذلك ألي انتقاص من األعراف المتبعة.

 نص مشروع القرار
قررت جامعة الدول العربية في اجتماعها على مستوى القمة 
المنعقد في شرم الشيخ )جمهورية مصر العربية( 28 – 29  

مارس/ آذار 2015
استنادا على ميثاق جامعة الدول العربية المؤرخ في 22/3/1945، 
والمادة /18/ من الميثاق المذكور وبناء على الميثاق العربي 
لحقوق االنسان المقر في القمة / 16/ المنعقدة في تونس 23 

مايو/أيار 2004 وسندا للمواد /27/ و/28/ منه.
وسندا لقرارات األمم المتحدة وخاصة قرار مجلس األمن  رقم 
2042 لعام 2012 والقرار 2118 لعام 2013  والقرار2139 
لعام 2014 ذو الصلة، وباإلحالة إلى قرار جامعة الدول العربية 
على المستوى الوزاري الصادر بتاريخ 16/11/2011 الخاص 

بالجمهورية العربية السورية .
لذا وبالنظر لحالة الالجئين السورين خارج سوريا والظروف 
اإلنسانية االستثنائية التي تمر بها سوريا ومراعاة لهذه األوضاع 
التي يمر بها الالجئون السوريون  خارج بلدهم قررت جامعة 

الدول العربية ما يلي :
العربية  الجمهورية  1.  االعتداد بجوازات سفر مواطني 
السورية الصادرة رسميا عن الحكومة السورية دون النظر 

الى مدد صالحيتها .
2.  تتبنى كل دولة عضو في الجامعة العربية األنظمة المالئمة 

لها لتفعيل هذا القرار
الدول  العام لجامعة  الدول االعضاء معالي األمين  3. يبلغ 
العربية وسائل تفعيل هذا القرار بالتعاون مع حكومات الدول 

األعضاء بما يتناسب مع االعتبارات الخاصة بها .
4.  يعمل بهذا القرار كتدبير مؤقت لمواجهة الظروف االستثنائية 

التي يمر بها الالجئون السورين خارج بلدهم.

 بدأت رحلة بحثي عن وطن بعد 
ان اُخرجت من وطني و أرضي  

ومن بيتي و منبتي  .
فأصبحت  انتُزعت من جذوري 
هائمة على وجهي ابحث عن وطن 
يأويني وبيت أقل ما يمكن أن أطلبه 
هو أن يُرضيني، ابحث عن حلمي 
الضائع من حيث ُذبحت أحالمنا 
ونبتت فوق مقابرها آالم غربتنا . 
أبحث عن وطن يقبل بوجودي على 
أرضه دون أن أكون الجئاً فيه .

بدأت رحلة بحثي عن وطن وأنا 
بكل  بين ضلوعي وطني  أحمل 
ما فيه  من حب وحزن وذكريات 
مخّزنة في ذاكرتي  ورائحة ترابه 
وعبير ياسمينه التي مازالت تعبق 
بأنفي ونسماته العليلة التي مازالت 

تطير مع خصالت شعري .
كان يجمعنا الوطن واآلن لم تعد 
تحتوينا بالد هللا وضاقت األرض 
لقد جمعتنا  وتنوعها  بوسعها  بنا 
قوميتنا و انتماؤنا , عاداتنا وتقاليدنا 

واآلن باتت تفرقنا . 
كنا عائلة واحدة نجتمع تحت سقف 
واحد وهو سقف الوطن غدر بنا 
وتشتت  العائلة  فتفرقت  الزمن 
وتمزقت اوصالها وأوصال أبنائها 
لم يعد يجمعنا سوى سوء حظنا 

وغربتنا .
بالد  واألمان  األمن  بالد  بالدي 
الياسمين والغار والورد واألشعار 
لون   وفرقنا  السالم  فيها  اغتالوا 
مطمعاً  وطني  أصبح  األعالم، 
يتهافت عليه الذئاب فكسرتنا اآلالم 

وأوجعتنا طول االيام .
في كل ليلة تغرق ماليين الوسادات 
أرضنا  لرائحة  االشتياق  بدموع 
واأللم  والحسرة  الطيبة  وترابه 

تؤرق مضاجعنا على فراقه .
هذه  على  هائمة  العيون  آالف 
األرواح  من  والكثير  األرض 

معلقة على أبواب المجهول تنتظر 
لحظة الرجوع .

يأويني  البحث عن وطن  جاري 
تحت سمائه وعلى ارضه، ابحث 
عن بيت وهوية ولحظات عائلية.

يقبل  وطن  عن  البحث  جاري 
عن  التخلي  قيد  دون  األكثرية 
الجنسية او االضطرار إلى العبور 
بالبحر وغرقي كاألغلبية , جاري 
البحث عن وطن اشعر بانتمائي 

فيه ومعنى األبجدية.
وطن  عن  بحثت  الحقيقة  في 
وحاولت نسيان انتمائي لكنني لم 
استطع أن أنسى الهوية فأنا فتاة 
السورية  الجنسية  احمل  عربية 
وتاريخ  األجداد  بأرض  أفتخر 

األمة العربية .
عن  بحثي  رحلة  انهاء  قررت 
أوجعني  وقد  منهكة  وأنا  الوطن 
طول البعاد وآلمت عظامي غربتي 
القسرية ، فقررت العودة للحضن 
يوماً  ينتقص من شأني  لم  الذي 
إلى أرض عشت عليها طفولتي 
بين ضلوعي  وحملت  وشبابي 

محبتها األبدية . 
 وطني الجميل ال تحزن فكما عدت 
إليك باشتياق سيرجع باقي أبنائك 
مهما طال الزمان فال أمان إال على 
أرضك وال حنان إال باسمك وكن 
على ثقة بأنهم بانتظار تلك اللحظة 

المصيرية .
انت سبب  وطني األول واآلخر 
يرجع  اليك   ، وكبريائي  فخري 
حبي وانتمائي  وعلى ارضك و 
تحت سماءك  و بين حقول قمحك 
الذهبية أربي أبنائي بعزة وقومية  .

سنرجع إليك ألنه ال يجمع األوالد 
أبناء  يجمع  وال  العائلة  إال رب 
وحبهم  العظيم  بيتهم  إال  الوطن 

الكبير  .

بقلم: هديل مشلّح 

Press.dubai@gmail.com

                                                     

youssef.zemokhol@yahoo.com

 بقلم:
يوسف زمكحل

املؤمتر اإلقتصادي
 قبلة احلياة ورصاصة الرمحة

 لم يكن المؤتمر اإلقتصادي بالنسبة لمصر شيئاً 
عادياً بل كان بالنسبة لها هو قبلة الحياة الذي يعيد 
المرض وكان  اربع سنوات من  بعد  الحياة  إليها 
التخطيط الجيد لهذا الحشد الرائع لشخصيات رفيعة 
المستوى ضمت ملك البحرين وملك األردن وأمير 
الكويت وولي عهد السعودية وولي عهد اإلمارات 
ورئيس السودان والرئيس الفلسطيني وغيرهم من 
الشخصيات السياسية واإلقتصادية المرموقة فكان 
متتالية في جميلة  ايام  ثالثة  لمدة  المبهر  النجاح 
الشيخ وهو  المصرية وهي شرم  المدن  جميالت 
لكل مصري يحب  أنا فخراً  أعتبره  الذي  األمر 
هذا الوطن ، وبرغم أسلوب اإلرهاب الذي حاول 
اإلخوان أن يفسدوا به  المؤتمر قبل إنعقاده بأيام 
عندما ذادت كمية القنابل التي وضعتها جماعات 
اإلخوان اإلرهابية حتى تعطي صورة عند إنفجارها 
أن مصر غير مستقرة وقد كتبت في مقالي السابق 
أن قنابل اإلخوان لن تؤثر على نجاح المؤتمر وفعال 
بحمد هللا نجح المؤتمر ولم يلتفت أحد لتلك المحاوالت 
اإلجرامية الفاشلة ..    نجح المؤتمر اإلقتصادي 
نجاحاً مبهراً فأعاد األمل لكل مصري بان المستقبل 
واعد إن شاء هللا وخصوصاً عندما شاهدوا مشروع 
لوحدها  تتكلف  الجديدة والتي  اإلدارية  العاصمة 
45 مليار دوالر والتي ستدفع بمصر إلي مستقبل 
رائع وتفتح أفاق الفرص للشباب للعمل كذلك بقية 
المشروعات التي ستحرك السوق اإلقتصادي في 
مصر وسيؤثر إيجاباً على مناخ العمل بشكل عام .  
وال يفوتني أن أذكر خادم الحرمين الراحل الملك 
العظيم عبد هللا رحمه هللا وهو صاحب الفكرة والدعوة 
لعقد هذا المؤتمر حباً في مصر وإيماناً منه بدور 
مصر المهم والريادي في المنطقة بأسرها فكانت 
لفتة طيبة أن يذكر الرئيس السيسي هذا ويوجه له 
وللمملكة كل الشكر والتقدير وكان جمياًل أيضاً أن 
يقرر الرئيس السيسي بأن يعقد هذا المؤتمر كل عام 
ليس لخدمة مصر فقط بل كل بلد يحتاج للوقوف 

بجانبه وهي فكرة نبيلة تستحق التقدير .   
أما بالنسبة لإلخوان المسلمين فأن نجاح هذا المؤتمر 
هو بالنسبة لهم رصاصة الرحمة التي تنهي مسيرة 

80 عاماً من اإلرهاب والغباء السياسي .

للقوات  الهندسية  الهيئة  الوزير رئيس أركان  اللواء كامل  قال   
الجديدة فى  القناة  العام على مشروع حفر  المسلحة والمشرف 
الجديدة سيتم  تصريحات صحفية، إن مشروع مدينة اإلسماعيلية 
المقبل، مع بدء مرور السفن فى قناة  افتتاحه فى يوم 8 أغسطس 

السويس الجديدة. 
وأشار الوزير إلى أن المدينة تقام على مساحة 2157 فدانًا بطول 
السويس،  لقناة  المالحى  المجرى  بين مسارى  كيلو متر   11,3
ألًفا و54 وحدة سكنية و620  إقامة 57  المدينة  ويتضمن مشروع 
فيال شبه منفصلة و373 فيال منفصلة، مرفقة بمنشآت خدمية صحية 

واجتماعية وناٍد رياضى للقوات المسلحة. 
قناة  تنمية  المتوقعة فى مشروعات  العمالة  المدينة حجم  وتخدم 
السويس، وظهيرا مدنيا لتوسعات محافظة اإلسماعيلية والمحافظات 
المجاورة. ومن جانبه قال المهندس حسام الدين مصطفى مدير عام 
تليفونات اإلسماعيلية فى تصريحات صحفية، إن المرحلة  منطقة 
تتكون من “58000” وحدة  الجديدة  لمدينة اإلسماعيلية  األولى 

سكنية.
وأشار المهندس حسام الدين مصطفى إلى أنه سيتم تركيب بمنطقة 
الفيالت عدد “9” وحدات “إم ثان” سعة كل وحدة 200 خط للشبكة 
توفير مسارات  إلى  الرئيسية، و3 آالف و600 خط، باإلضافة 

الضوئية مستقباًل  األلياف  فيال لسحب كوابل  لكل  أعمال مدنية 
للشبكة الثانوية. 

التكاليف  أن إجمالى  تليفونات اإلسماعيلية،  وأضاف مدير عام 
للمرحلة العاجلة 21 مليونا و300 ألف جنيه، أما تكاليف إنشاء عدد 
التكلفة 11 مليونا  الكهرباء ستكون  23 وحدة “إم ثان” وتوصيل 
و675 ألف جنيه، بينما تكاليف التوريدات وأعمال كوابل الفيبر 4 
ماليين و200 ألف جنيه، وتتكلف مسارات األعمال المدنية الرئيسية 
والشبكة الفرعية 5 ماليين و425 ألف جنيه، وذلك فى إطار خدمات 
االتصاالت التى ستقوم الشركة المصرية لالتصاالت بإدخالها لمدينة 
اإلسماعيلية الجديدة “شرق قناة السويس” تحت إشراف المهندس 
محمد النواوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب والمهندس رفعت 
العربى  المناطق والمهندس  التنفيذى لشئون  الرئيس  جنيدى نائب 

صابر رئيس قطاع مناطق اإلسماعيلية.

افتتاح اإلمساعيلية  للقوات املسلحة:  اهليئة اهلندسية 
اجلديدة أغسطس املقبل

الفدرالي  الليبرالي  الحزب  يعتزم   
الكندي  العموم  في مجلس  المعارض 
بزعامة جوستان ترودو إطالق حملة 
دعائية واسعة في مقاطعة كيبك بهدف 
حث الناخبين في المقاطعة الستعادة الثقة 
بالحزب والتصويت للحزب الليبرالي 
في االنتخابات الكندية المقبلة المتوقع 

إجراؤها في فصل الخريف المقبل.
التي ستتضمنها  الرسائل  ومن جملة 
البيئة  عن  بالدفاع  والمتعلقة  الحملة 
الكندية  اإلذاعة  هيئة  والتي حصلت 

على نسخة منها:
“أنا أرغب أن يترعرع أوالدي الثالثة في 
بلد أخضر في بلد نظيف، في بلد يحترم 

البيئة، هذا ما نرغبه جميعا”.
وفي كل رسالة دعائية يتوجه ترودو مباشرة 
للناخبين الكيبكيين. ويتوجه بشكل خاص 

لمستقبل أوالدهم.

ويقول المسؤول عن الحملة الدعائية بابلو 
رودريغز أن الغاية من هذه الحملة الدعائية 
يقيم حوارا  أن  ترودو  لجوستان  اإلتاحة 

مباشرا مع الكيبكيين.
وكانت استطالعات أخيرة للرأي أظهرت 
الليبرالي في  للحزب  التأييد  تراجع نسبة 

مقاطعة كيبك.

مونرتيال: مظاهرات طالّبّية ليلّية احتجاجا على 
إجراءات التقّشف 

 تظاهر بضعة آالف من 
الثالثاء  الطاّلب مساء يوم 
في  الجاري  مارس   24
إطار  مدينة مونتريال في 
التي  الطالبيّة  المظاهرات 
كيبيك  مقاطعة  في  تجري 
إجراءات  على  احتجاجا 
التقّشف التي اتخذتها حكومة 
برئاسة  الليبيرالي  الحزب 

فيليب كويار.
وجرت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين 
أمام  الشوارع  إقفال بعض  الذين حاولوا 
حركة السير واقدموا على كسر زجاج بعض 

سيّارات الشرطة. 
للدموع  الغاز المسيل  واستخدمت الشرطة 
  poivre de Cayenne وفلفل حريف  

لتفريق المتظاهرين واعتقلت اربعة منهم.
وفي كيبيك العاصمة ألقت الشرطة القبض 
على 274 شخصا خالل مظاهرة  جرت 

أمام مقّر الجمعيّة الوطنيّة.
وحّررت محاضر مخالفة بحقّهم تلحظ غرامة 
ماليّة قدرها 200 دوالر عمال بالقوانين البلديّة 

المتعلّقة بالمظاهرات غير الشرعيّة.
وأعلنت الشرطة أن المظاهرة غير شرعيّة 
ألنّه لم يتّم إطالعها على المسار الذي سيسلكه 
المتظاهرون. وفرضت الشرطة طوقا في 
المتظاهرين  لمنع  الوطنيّة  الجمعيّة  محيط 
من االقتراب منها. وشارك في المظاهرات 
إلى جانب الطاّلب مواطنون أرادوا بدورهم 

التنديد بإجراءات التقّشف الحكوميّة.

كندا: اجلدل مستمر حول مشروع قانون مكافحة اإلرهاب
مديرة “كرسي  اعتبرت   
السكان األصليين” في “جامعة 
ريرسون” أونتاريو المحامية 
بالماتر” أن مشروع  “باميال 
قرار الحكومة لمكافحة اإلرهاب 
يشكل نصرا للمتطرفين لكونه 
الكنديين  حريات  من  يحد 
أنه: “يجعل  . ورأت  الفردية 
به”  مشتبها  مواطن  كل 
اإلرهابيين  أهداف  ويحقق 
ألن ما يسعى إليه المتطرفون 
والحرية  الحياة  رفض  هو 

والمساس بسالمة األفراد.
وأكدت “بالماتر” أمام لجنة األمن العام في البرلمان أنها هي نفسها خاضعة لمراقبة بعض 

األجهزة األمنية لكونها ناشطة من سكان كندا األصليين.
من جهتها أكدت النائبة المحافظة “ديان أبلونشي”:  أن “اإلرهابيين الجهاديين كانوا أعلنوا 
القرار ال يستهدف المعارضين السياسيين الشرعيين.  الحرب على كندا” وأن مشروع 
كما اعتبر النائب المحافظ “الفار باين” أن موقف معارضي مشروع القانون يندرج في 

إطار “نظرية المؤامرة”.

محلة دعائية هجومية للحزب الليربالي 
سيلني ديون تعود الفدرالي يف كيبك

قريبا للغناء

 قالت النجمة الكنديّة العالميّة سيلين ديون 
إنها ستستأنف الغناء في “الس فيغاس” اعتبارا 
من السابع والعشرين من آب أغسطس المقبل.
العام  قد علّقت كّل حفالتها  وكانت ديون 
الماضي  لمّدة غير محّددة   لالهتمام بزوجها 
انجليل )73  السابق رينيه  ومدير أعمالها 

عاما( المصاب بالسرطان.
وقالت النجمة الذائعة الصيت في مقابلة مع 
قناة “أي بي سي” األميركيّة إنها تهتّم بزوجها 
وتعطيه الطعام ثالث مّرات في اليوم ألنّه 
فقد القدرة على استخدام فّكه األسفل ويتغّذى 

بواسطة أنبوب.
وفي شريط فيديو قصير نشرته على صفحتها 
على الفيسبوك قالت سيلين ديون  ) 46 عاما( 
إن زوجها بخير وبات بإمكانها أن تستأنف 
الغناء ووّجهت الشكر إلى جمهورها ومحبّيها.

 أطلقت شرطة مقاطعة كيبيك حملة ضد شرود الذهن أثناء القيادة 
يوم االثنين شملت كافة أنحاء المقاطعة. وتستهدف الحملة بشكل خاص 

مستخدمي الرسائل النصية أثناء القيادة، وتستمر حتى يوم األحد.
وتقوم شرطة ثانية كبريات المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان 
بالتعاون والتنسيق مع أجهزة شرطة بلدية ومؤسسة  بهذه الحملة 
تأمين السيارات في مقاطعة كيبيك )SAAQ(، وهي مؤسسة عامة.
ويقول الكابتن بول لودوك من إدارة سالمة السير في شرطة كيبيك 
إن كتابة رسالة نصية أثناء القيادة يزيد من احتمال التسبب بحادث 

سير بـ23 ضعفاً.
وكانت حملة مماثلة قامت بها شرطة المقاطعة السنة الماضية قد 

أسفرت عن ضبط أكثر من 5500 سائق مخالف.
واستخدام الرسائل النصية أثناء القيادة مخالف للقانون في مقاطعة 
كيبيك منذ عام 2008. كما أن استخدام الهاتف الخليوي ألي غرض 

كان ممنوع أثناء القيادة وتُغّرم الشرطة السائق الذي تضبطه مستخدماً 
هاتفه، وذلك في كافة المقاطعات واألقاليم الكندية باستثناء إقليم نونافوت 
في أقاصي الشمال الكندي. وتزيد مساحة اإلقليم المذكور عن مليونْي 

كيلومتر مربع لكن ال يقطنه سوى نحو من 36 ألف نسمة.

هاربر يعلن العزم على متديد املهمة الكندية وتوسيعها
 كما كان متوقعا أعلن رئيس الحكومة 
الكندية ستيفن هاربر أمام مجلس العموم 
الكندي قراره بتمديد فترة المهمة العسكرية 
في العراق سنة كاملة تنتهي بحد أقصى في 
الثالثين من آذار – مارس المقبل وتوسيعها 

لتشمل األراضي السورية.
واعتبر هاربر أن ضربات التحالف الدولي 
“الدولة  تنظيم  تقدم  الحد من  في  نجحت 
إلى  يدعو  الذي  التنظيم  لكن  اإلسالمية” 
على  يسيطر  زال  ما  إرهابي”  “جهاد 
سليمة  تزل  لم  قيادته  وأن  مهمة  أراض 
وهو يواصل تجنيد الجهاديين عبر العالم.
وأكد هاربر” إن أهدافنا لم تتغير : فنحن 
نسعى إلى االستمرار في إضعاف قدرات 
ما يسمى بالدولة اإلسالمية، بمعنى إضعاف 
قدرته على القيام بتحركات عسكرية واسعة 
واستعمال قواعده العسكرية بحرية وتوسيع 
هجماته  المنطقة ومضاعفة  في  تواجده 

خارج المنطقة”.
وأشار هاربر إلى أن التنظيم “يحث أعضاءه 

على مهاجمة كندا والكنديين لألسباب نفسها 
البشرية،   باقي  لمهاجمة  بها  يتذرع  التي 
المغلوطة  ألن من ال يوافق على قراءته 
لإلسالم يجب أن يقتل. وذكر أن التنظيم 
والعمال  الصحافيين  على  كذلك  يعتدي 

اإلنسانيين والمدنيين األبرياء”.
لتشمل  المهمة  توسيع  هاربر  وبرر 

أقامت  اإلسالمية”  “الدولة  لكون  سوريا 
وأن  “بالخالفة”  يسمى  ما  فيها عاصمة 
التنظيم يتسللون من العراق إلى  مسلحي 
سوريا مع أسلحتهم الثقيلة لحماية أنفسهم 
من الضربات الجوية مؤكدا أن حكومته 
“لن تطلب موافقة الحكومة السورية قبل 

قيامها بقصف سوريا.

تظاهرة ضد “الدولة اإلسالمية” يف ألربتا

  أكد وزير الصحة الكيبيكي “غايتان باريت”  أنه 
“لن يتم تحديد عدد اللجوء إلى عمليات اإلجهاض 
في المقاطعة ال اليوم وال بعد خمس سنوات وال 

بعد عشر سنوات”
ويأتي إعالن الوزير في أعقاب قيام مجموعة 
من األطباء واالختصاصيين في مجال اإلجهاض 
النسل بنشر كتاب مفتوح ينددون فيه  وتخطيط 
بمشروع قانون يهدد مباشرة تمكين النساء الكيبيكيات 

من اللجوء إلى اإلجهاض، بحسب رأيهم.
واإلشكال القائم حاليا مرده إلى وثيقة عمل وزارية 
حصل عليها مركز صحة النساء في مونتريال 
ورد فيها أن مشروع القرار المنوي طرحه يحدد 
التي يسمح بممارستها   عدد عمليات اإلجهاض 
لكل طبيب كيبيكي ويعتبر أن عملية اإلجهاض 

ليست عمال طبيا أولويا.
واعتبرت مجموعة األطباء الذين وقعوا الكتاب 
اإلجهاض  يمارسون  الذين  األطباء  أن عدد 

ضئيل أصال .

كويار: جيب التفكري يف مستقبل مهنة الطب 
والقطاع الصحي

كيبيك: محلة ضد الرسائل النصية أثناء القيادة

ألعالناتكم في 
الرسالة 

وزير الصحة الكيبيكي ينفي 
عزمه على حتديد عدد 

عمليات اإلجهاض

شرطة فانكوفر مارست التمييز ضد املتحولني جنسيًا
 خلصت محكمة حقوق اإلنسان في مقاطعة 
بريتيش كولومبيا المطلة على ساحل الهادي إلى 
أن شرطة فانكوفر، كبرى مدن المقاطعة، مارست 
التمييز ضد المتحولين جنسياً وأن عليها إدخال 

تغيير على طرق عملها.
وأمرت المحكمة بأن تدفع الشرطة مبلغ 15 ألف 
دوالر للمتحولة جنسياً أنجيال داوسن بدل عطل 

وضرر عن إساءتْين تعودان لعام 2010.
وقالت كاثرين ماك كريري، وهي عضو في 
المحكمة، أن عناصر الشرطة أظهروا ممارستهم 
للتمييز بحق أنجيال داوسن عندما نادوها باسمها 
الشرعي، جيفري، مستخدمين اسماً مذكراً حتى بعد 
أن أكدت لهم داوسن أنها تعرف نفسها بأنها امرأة.

وأضافت ماك كريري أن داوسن تعرضت ألعمال 
تمييز أيضاً بعدم حصولها وهي في السجن على 
الالزمة في أعقاب خضوعها  الطبية  الرعاية 

لعملية التحول الجنسي الجراحية.
وبالرغم من ردها عدة شكاوى تقدمت بها داوسن، 
رأت ماك كريري أن الطريقة التي تتبعها شرطة 
فانكوفر في تحديد هوية المتحولين جنسياً تشكل 

أعمال تمييز ممنهج.
فانكوفر،  باسم شرطة  الناطق  قال  من جهته 
برايان مونتاغيو، إن الشرطة ستدرس قرار 
أي  أن سالمة  تتأكد من  بعناية كي  المحكمة 
من  بأهمية  أيديها ستحظى  بين  يقع  شخص 

الدرجة األولى.

وزراء خارجية دول التحالف للدفاع عن 
الشرعية فى اليمن يعقدون اجتماعا خاصا

  عقد وزراء خارجية دول التحالف 
أمس  اليمن  فى  الشرعية  للدفاع عن 
اجتماعا خاصا على هامش  الخميس 
االجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة 
العربية على المستوى الوزارى لمؤتمر 

القمة العربية .
اليمنى خالل  الخارجية  وزير  ونقل 
االجتماع شكر وتقدير الرئيس اليمنى 
عبد الربه منصور هادى لدول التحالف 
على استجابتها السريعة لدعوته للتدخل 
العسكرى إلنقاذ اليمن من براثن اإلنقالب 
إلى  والهادف  الشرعية  الحوثى على 

زعزعة اليمن واستقراراه.
اليمنى خالل  الخارجية  وأشار وزير 
العسكرى  التحرك  أن  إلى  االجتماع 
بترحيب شعبى واسع  الفورى حظى 

وكبيرفى اليمن وأعاد الثقة إلى نفوس 
العربى  العمل  فى  والعرب  اليمنيين 

المشترك.
وجرى خالل االجتماع استعراض الحملة 
العسكرية القائمة من كافة جوانبها مع 
للدفاع عن  التحالف  تأكيد جميع دول 
الشرعية على الحرص على استقالل 
والحفاظ على وحدته  اليمن وسيادته 
الوطنية وسالمته اإلقليمية وهويته العربية.

كما رحب االجتماع بردود الفعل الدولية 
للدفاع عن  للتحالف  الداعمة  الواسعة 

الشرعية فى اليمن.
وشارك فى االجتماع وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون الخليجى والمملكة 
واليمن  ومصر  الهاشمية  األردنية 

والسودان



 كانت عالقتي بأبي رحمه هللا عالقة جميلة، 
أحببته و احترمته و اعتبرته صديقا و حاولت 
مساعدته عندما احتاج لي، أخوي و اللذان 
يكبراني بعدة سنوات ال أعتقد أنهما حمال 
مثل هذه المشاعر لوالدي، كانت مشاعرهما 
تجاهه متضادة، أخي األكبر عبد المعطي و 
كنا ندعوه معطي كان بالتأكيد يحب أبي لكن 
تصرفاته كانت غريبة و متفردة، كان كمن 
ينافق و يداهن الرجل، ال يخاطبه إال بسيادتك 
أو حضرتك، يسأله دائما أن يدعو له، و يردد 
كلمات مثل رضاك و بركاتك، عادي جدا 
في كل مناسبة و أحيانا بال مناسبة أن يقبل 
يده رغم محاولة أبي سحبها، تصرفاته و 
حركاته تلك كانت تتفق تماما مع شخصيته، 
بالطبع أحببت معطي و ما زلت أحبه لكنه 
انتهازي و منفعجي لحد كبير، كنت  كان 
و ما مازلت أرجع شخصيته هذه إلى خفة 
دمه، قد يكون ذلك لتقليل مشاعري السلبية 

تجاه شخصيته و صفاته.
هاشم أخي اآلخر و الذي هو أصغر بعامين 
من معطي كان عكسه على طول الخط، فهو 
يندفع  دائم االنتقاد ألتفه األسباب  صريح 
للصدام مع الغير و ثورجي بدون قضية، 
بالتأكيد كان هو أيضا يحب أبي لكن حبه له 
لم يمنعه من االعتراض على بعض تصرفاته 
و أفكاره، أتذكر عندما طلبت منه أمي و 
هو في مطلع الشباب أن يكون حريصا في 
مناقشاته و طريقة كالمه مع الوالد و ذكرت 
آداب معاملة األبناء لآلباء من منطلق  له 
أخالقي و ديني ثم أشارت إلى أن أبانا ال 
يألو جهدا في تربيتنا و اإلنفاق علينا، كان 
رد هاشم المتطاول الذي يعكس شخصيته:
إنفاقه علينا ليس بجميل،  لنا و  ـ رعايته 
هذا هو واجبه، إذا لم يكن يستطيع رعايتنا 
و األنفاق علينا لم يكن من المفروض أن 
ينجبنا، هل تعلمين أن في الغرب المتحضر 
إذا قصر الوالد في رعاية و اإلنفاق على 

أبنائه يعاقب و قد يسجن؟   
قد يكون موقفي أنا و أخوي من والدنا في 
موضوع التدخين خير مثال على اختالف 
طريقة تفكيرنا و طريقة تعاملنا مع الوالد، 
فأنا عندما كنت في حوالي الثالثة عشر سألت 
أبي لماذا يدخن فأجاب بأنها عادة سيئة مضرة 
التوقف  أدمنها و ال يستطيع  لكنه لألسف 
عنها، طلبت منه أن أجرب تدخين سيجارة 
فأعطاني السيجارة التي كان يدخنها، جذبت 
منها نفسين و بالطبع أصابني سعال حاد و 
لم أستسغ رائحتها، أعدت السيجارة لوالدي  
و من يومها لم أفكر في التدخين، هاشم كان 
يدخن أمام أبي بال حرج و أحيانا يشحذ منه 
سيجارة، أما معطي فقد بدأ التدخين و هو 

في الجامعة لكن إمعانا في األدب المصطنع 
كان يخفي ذلك عن أبي، بالطبع أبي عرف 
و معطي عرف أن أبي على علم بتدخينه 
لكنه ظل ال يدخن أمامه، أتذكر دخول أبي 
عليه في حجرته يوما و كان معطي يدخن 
سيجارة و قد ترك شباك حجرته مفتوحا 
للتخلص من رائحة التدخين، عندما فتح أبي 
باب الحجرة و السيجارة في يد معطي أسرع 
هذا و وضعها في جيب بيجامته كي يخفيها 
ثم وقف يكلم أبي بمنتهى األدب، الحظ ابي 
دخان السيجارة يتصاعد من جيب معطي و 
ثقب محترق يتكون في ببطء فغادر الحجرة 

كي ال يحرج ابنه.
تمر السنون و ننتهي جميعا من دراستنا و 
نتوظف و نتزوج، حتى في هذه المراحل 
العمرية و أثناء اتخاذنا القرارات المهمة 
العمل و  الدراسة و  اختيار مجال  مثل 
أبي على  تعاملنا مع  الحياة يظل  شريكة 
نفس النمط، أنا أستشيره في أمور حياتي 
المهمة ثم أقرر بنفسي ما هو في مصلحتي 
واضعا في اعتباري نصائحه، هاشم كي 
يثبت لنفسه و لمن حوله استقالله و نضجه 
بذكر  يكتفي  و  يشاء  ما  يفعل  و رجولته 
األحداث ألبيه و لنا بعد حدوثها، معطي 
ال يتخذ خطوة في حياته إال بعد أن يطلب 
أنجب  بالطبع عندما  أبي،  التعليمات من 
معطي ابنه األول أطلق عليه اسم الوالد و 

هو في منتهى السعادة.
تتوالى السنون ننتقل أنا و هاشم للعمل في 
تتدهور حالته  يكبر األب و  مدن أخرى، 
الصحية، يكثر من زيارته لألطباء، يتضح 
أن عنده مشاكل في الكبد، العالج باألدوية 
لم يحسن حالته بطريقة ملحوظة، قرر 
األطباء إجراء عملية نقل كبد له، كان هناك 
حاجة لمتطوع يتبرع له بجزء من كبده، 
دون تردد أخبرت ابي و األسرة بأني من 
سيتبرع بكبده، رغم اعتراض أبي أوال تمت 
الجراحة و مكثت أنا و أبي في المستشفى 
في فراشين متجاورين لمدة أسبوع، أتذكر 
اآلن كم كان هذا األسبوع جميال، حوارات 
باح لي بمشاعره و  بيننا،  حميمة ممتدة 
أفكاره حول مواضيع حياتية عديدة و بادلته 
البوح، لم يكن هناك شيء عظيم أو خارق 
في شخصيته و ال في آراءه و مشاعره، 
فقط هو إنسان، بقوته و ضعفه، بآماله و 

إحباطاته، بميزاته و أيضا أخطاءه.
العملية  أقل من سنتين من إجراء  بعد 
افتقدناه جميعا  إلى رحمة هللا،  أبي  انتقل 
االنتقال مع  أمي، قرر معطي  بالذات  و 
أسرته للمعيشة في بيت العائلة مع الوالدة 

كي ال تكون بمفردها. 

في ذكرى األربعين لوفاة أبي تجمعنا في 
بيت العائلة و أحضرنا احد المقرئين لتالوة 
القرآن، شاركنا العديد من األقارب في هذه 
المناسبة، بعد نهاية التالوة و انصراف الجميع 
خرجت مع معطي و هاشم و جلسنا على 
أحد المقاهي، أخبرنا معطي أنه بعد دفن أبي 
قام بتجديدات شاملة على المقبرة كي تليق 
بمقام ساكنها، أرانا على هاتفه المحمول 
صور للمقبرة قبل و بعد التجديدات ثم طلب 
منا المساهمة في التكاليف، بالنسبة لي لم 
أعترض رغم تحفظي ألنه قام بالتجديدات 
دون استشارتنا أوال، هاشم انفجر في أخيه 
و اعترض على مبدأ تجديد المقبرة التي من 
وجهة نظره لم تحتاج لتجديد، تطور النقاش 
بينهما و احتد، انتهى األمر بأن اتهم هاشم 
يداهنه  الوالد ميتا كما كان  بمداهنة  أخيه 
حيا، غضب معطي و عاد للبيت بمفرده، 
حاولت تهدئة ثورة هاشم، طلبت منه أن 
يأخذ المواضيع ببساطة، أخبرته أن العالقة 
األخوية بيننا أهم من هذه المهاترات، لم 
يقتنع هاشم و اتهمني بالطيبة و الغفلة ثم 
أخبرني أنه قرر العودة لمدينته غدا ظهرا 
تجنبا الحتكاك آخر مع أخيه رغم أنه كان 
يود البقاء مع أمي لعدة أيام، عدنا للمنزل 
أفكاره، كنت أسأل  صامتين، كل منا مع 
نفسي “ترى ماذا كان شعور أبينا نحونا؟ 
الدرجة؟ هل  هل كان يحبنا جميعا بنفس 
كان يقدر حركات معطي و ينزله منزلة 
خاصة في نفسه بسبب اظهاره المتواصل 
لمشاعره نحوه؟ هل كان في أعماقه معجب 
باستقالل هاشم و تفرده؟ هل كان يراني 
العقالني الوحيد في أبناءه الثالثة و يقدر ذلك؟
عندما عدنا إلى البيت و الذي كان معطي 
إليه وجدنا صورة مكبرة ألبي  قد سبقنا 
إطار فخم  الطبيعي في  تقريبا في حجمه 
معلقة على حائط الصالة في مدخل المنزل، 
كان واضح أن أخانا الكبير هو من علقها، 
زاد ذلك من ثورة هاشم، اعتبر أن تعليق 
الصورة مثال آخر على تملق معطي ألبينا 

حتى بعد وفاته، قال لي هاشم بحنق:
ـ لماذا ال يضع أخوك هذه الصورة على قبر 
أبيك الذي قام بتجديده و يدعي أنه ضريح 
لولي من أولياء هللا الصالحين، و يصبح هو 
خادم الضريح؟ أال يتفق هذا مع أسلوبه في 
التعامل مع أبانا قبل وفاته و اآلن التعامل 

مع ذكراه بعد وفاته؟
ثم توجه للصورة و رفع اإلطار من مكانه 
و وضعه على أرض الصالة بحيث تواجه 
الهدوء حتى  الحائط، طلبت منه  الصورة 
ال يزعج النيام، تركني و دخل حجرته و 

هو ثائر حانق.

ألن هاشم أصطحب أسرته معه فقد استقل 
له و ألسرته، كان نصيبي أن  بغرفة نوم 
أشارك أمي في حجرة نومها، وجدتها 
مازالت مستيقظة في فراشها، سألتني عن 
النقاش الحاد بالخارج، أجبتها بصراحة أن 
هاشم غير راض على تصرفات معطي، 
أو  المقبرة دون إخبارنا أوال  سواء تجديد 
تعليق صورة أبي المكبرة على حائط الصالة 

بطريقة يعتبرها هو استعراضية، 
أجابتني:

ـ مفروض أن يشكر أخوه على ما قام به، 
سواء ذكرى األربعين أو تجديد المقبرة أو 
تعليق الصورة كلها أعمال تكفل بها معطي 
و يشكر عليها، قام بذلك رغم أنه كان آخذ 

على خاطره بخصوص وصية الوالد.
كان هذا الموضوع جديدا بالنسبة لي، سألتها:

ـ وصية الوالد؟ ماذا عنها؟ لقد قـُسـَِم ميراث 
أبي بيننا بالعدل تبعا للشريعة.

ـ لقد لـَمـَـَح إلى أنه كان األقرب للوالد هو 
و أبنائه و كان يتوقع أن ينعكس ذلك على 
وصية الوالد، هو دارس جيد للشريعة و قد 
أخبرني أن من حق أبيك شرعا أن يوزع 
ثلث ممتلكاته على من يحب و الباقي يقسم 
بالتساوي على الورثة، كان يتعشم أن هذا 

الثلث يذهب ألبنائه.
فضلت الصمت، لم أعلق كي ال أدخل في 
نقاش آخر، قلت “تصبحي على خير” و نمت. 
صحوت على صوت اآلذان، كان معطي 
يؤذن لصالة الفجر، دخلت الحمام للوضوء، 
الحظت أن صورة أبي قد عادت شامخة في 
مكانها على الحائط، عندما خرجت كان أخي 
األكبر قد أنهى صالته مع أوالده الثالثة، 
القيام  إذا كان يود  فكرت في سؤال هاشم 
لصالة الفجر جماعة معي، فتحت حجرته 
ببطء و هدوء، لدهشتي كانت الحجرة 
خالية، واضح أن هاشم وجد حركات معطي 
صعب تحملها فأخذ أسرته و ترك له البيت 
في منتصف الليل دون حتى أن يودعني أو 
يودع أمه. خرجت من حجرة هاشم ألجد 
اقترب  انتهاء صالته  منظر غريب، بعد 
معطي بخشوع من صورة أبي و قبل يدها، 
تبعه أبناءه الشبه نيام وفعلوا نفس الشيء، ثم 

توجهوا لحجراتهم الستكمال نومهم.
صليت الفجر بمفردي، ثم خرجت من المنزل 
رغم أن الوقت كان مبكرا و الشمس لم تشرق 
بعد، لكني كنت محتاج لبعض الهواء البارد 
النقي، محتاج أن أبعد عن أسرتي التي بها 
نائمة غير دارية و  أم  أخان مخبوالن و 
ذكرى المرحوم أبانا الذي علقت صورته 
على الحائط و يـُقـَبـِل ابنه و أحفاده صورة 

يده بمنتهى الخشوع و الورع.
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  MASTERS
تصوير الحفالت واألفراح بأسعار مناسبة وخدمة ممتازة

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

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

Vidéo

 األسعار: تصوير فيديو مع مونتاج
             تصوير فوتو

 200 دوالر
 200 دوالر

Tel.: (450) 972-1414/ 
(514) 961-0777

Email: elressala@bellnet.ca   elressala@videotron.ca 

www.el-ressala.com

العالناتكم يف الرسالة

للراغبين في تعلم العود
دروس عود
احياء مناسبات واحتفاالت خاصة وعامة

بقلم : شريف رفعت

 أبانا الذي . . .

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

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

للوطن والمواطن العربي من المحيط إلى الخليج !

باب خطرات القلم

شعر:  د. مها يحيى الذهبي

اشراف: رئيس التحرير

عطُر شهرزاد

ثالثية شهرزاد

شعر: ليلى كوركيس

شـعاع

فريد زمكحل

تجلُس بقربَك ..
تلتصُق بَك ..

تتكُئ برأسها عىل كتِفَك
وهو موطني

ُتحْدُق أنَت بعينيها
أراَك تداعُب شعرها

تبحُث عن لوِن شهرزاد
وعطرها ..

تسخُر من القدر
وتضحك

تلتصُق بك أكرث
تهمُس يف أذنَك »أحبَُّك«

تعوُد وتؤكُد » أحبَُّك كثرياً«
هي تجهُل أن الحبَّ يرفُض الِصفات
هي ال تدري أن يف حرفيه الكامل

تلفُّ ذراعَك عىل كتفها
تحتضُنها وتقول:
»ال تحبيني كثريُا

الكثرُي وهٌم
يحوُل الحبَّ إىل رساب
أحبيني الليلة يف شتايت

انسيني غداً
وارمي بخصالِت شعرِك عىل كتٍف حديثٍة

فأنا عتيٌق .. أحيا
يوَم شهرزاُد ُتبعُث من جديد

يك تحبُّني وليس بكثرٍي
يف كل ليلٍة

ألف ليلة وليلة«

  بقية العدد الماضي: 
أصبح هذا االتجاه هو الذي يكون مسرحيات الحكيم بذلك المزاج 
الخاص واألسلوب المتميز الذي عرف به. ويتميز الرمز في أدب 
توفيق الحكيم بالوضوح وعدم المبالغة في اإلغالق أو اإلغراق في 
الغموض؛ ففي أسطورة إيزيس التي استوحاها من كتاب الموتى فإن 
أشالء أوزوريس الحية في األسطورة هي مصر المتقطعة األوصال 
التي تنتظر من يوحدها ويجمع أبناءها علي هدف واحد. و)عودة 
الروح( هي الشرارة التي أوقدتها الثورة المصرية، وهو في هذه 
القصة يعمد إلي دمج تاريخ حياته في الطفولة والصبا بتاريخ مصر، 
فيجمع بين الواقعية والرمزية معا على نحو جديد، وتتجلي مقدرة 
الفائقة على اإلبداع وابتكار الشخصيات  الفنية في قدرته  الحكيم 
وتوظيف األسطورة والتاريخ على نحو يتميز بالبراعة واإلتقان، 
ويكشف عن مهارة تمرس وحسن اختيار للقالب الفني الذي يصب 
تنوع  إلي  المسرحية، باإلضافة  أو  القصة  إبداعه، سواء في  فيه 
مستويات الحوار لديه بما يناسب كل شخصية من شخصياته، ويتفق 
مع مستواها الفكري واالجتماعي؛ وهو ما يشهد بتمكنه ووعيه. 
ويمتاز أسلوب توفيق الحكيم بالدقة والتكثيف الشديد وحشد المعاني 
والدالالت والقدرة الفائقة علي التصوير؛ فهو يصف في جمل قليلة 
ما قد ال يبلغه غيره في صفحات طوال، سواء كان ذلك في رواياته 
أو مسرحياته. ويعتني الحكيم عناية فائقة بدقة تصوير المشاهد، 
وحيوية تجسيد الحركة، ووصف الجوانب الشعورية واالنفعاالت 

النفسية بعمق وإيحاء شديدين.
مرت كتابات الحكيم بثالث مراحل حتى بلغ مرحلة النضج، وهي:

المرحلة األولى:
الكتابة، وكانت  الفترة األولى من تجربته في  التي شهدت  وهي 
عباراته فيها ال تزال قليلة، واتسمت بشيء من االضطراب حتى 
إنها لتبدو أحيانا مهلهلة فضفاضة إلى حد كبير، ومن ثم فقد لجأ 
التي  المعاني  السائرة ألداء  التعبيرات  اقتباس كثير من  إلى  فيها 
تجول في ذهنه، وهو ما جعل أسلوبه يشوبه القصور وعدم النضج. 

وفي هذه المرحلة كتب مسرحية أهل الكهف، وقصة عصفور من 
الشرق، وعودة الروح.

الثانية: حاول في هذه  المرحلة 
المرحلة العمل على مطاوعة األلفاظ 
للمعاني، وإيجاد التطابق بين المعاني 
في عالمها الذهني المجرد واأللفاظ 
التي تعبر عنها من اللغة. ويالحظ 
عليها أنها تمت بشيء من التدرج، 
التمكن من  وسارت متنامية نحو 
بناصية  اللغوية واإلمساك  األداة 
التعبير الجيد. وهذه المرحلة تمثلها 
مسرحيات شهرزاد، والخروج 
القلب،  من الجنة، ورصاصة في 

والزمار.
 المرحلة الثالثة: هي مرحلة تطور 
الكتابة الفنية عند الحكيم التي تعكس 

قدرته علي صوغ األفكار والمعاني بصورة جيدة. وخالل هذه 
الجنون(،  المنتحرة(، و)نهر  المرحلة ظهرت مسرحياته: )سر 

و”براكسا”، و)سلطان الظالم(.
 رائد المسرح الذهني: بالرغم من اإلنتاج المسرحي الغزير للحكيم، 
الذي يجعله في مقدمة كتاب المسرح العربي وفي صدارة رواده، 
فإنه لم يكتب إال عدًدا قلياًل من المسرحيات التي يمكن تمثيلها علي 
خشبة المسرح ليشاهدها الجمهور، وإنما كانت معظم مسرحياته من 
النوع الذي يمكن أن يطلق عليه )المسرح الذهني(، الذي كتب ليقرأ 
فيكتشف القارئ من خالله عالما من الدالئل والرموز التي يمكن 
إسقاطها علي الواقع في سهولة ويسر؛ لتسهم في تقديم رؤية نقدية 
للحياة والمجتمع تتسم بقدر كبير من العمق والوعي. وهو يحرص 
علي تأكيد تلك الحقيقة في العديد من كتاباته، ويفسر صعوبة تجسيد 
أقيم  اليوم  مسرحياته وتمثيلها علي خشبة المسرح؛ فيقول: )إني 

مسرحي داخل الذهن، وأجعل الممثلين أفكارا تتحرك في المطلق 
من المعاني مرتدية أثواب الرموز.. لهذا اتسعت الهوة بيني وبين 
خشبة المسرح، ولم أجد قنطرة 
الناس  إلي  تنقل مثل هذه األعمال 

غير المطبعة(.
وال ترجع أهمية توفيق الحكيم 
إلي كونه صاحب أول مسرحية 
النقدي  عربية ناضجة بالمعيار 
الحديث فحسب، وهي مسرحية 
)أهل الكهف(، وصاحب أول رواية 
بذلك المعنى المفهوم للرواية الحديثة 
وهي رواية )عودة الروح(، اللتين 
1932، وإنما ترجع  نشرتا عام 
أهميته أيًضا إلى كونه أول مؤلف 
إبداعي استلهم في أعماله المسرحية 
الروائية موضوعات مستمدة من 
التراث المصري. وقد استلهم هذا التراث عبر عصوره المختلفة، 
أنه  أو قبطية أو إسالمية، كما  سواء كانت فرعونية أو رومانية 
الواقع  المسرحية والروائية من  استمد أيضا شخصياته وقضاياه 

االجتماعي والسياسي والثقافي المعاصر ألمته.
موقفه من األحزاب والمرأة

الليبرالية ووطنيته؛ فقد حرص علي  الحكيم  بالرغم من ميول 
استقالله الفكري والفني، فلم يرتبط بأي حزب سياسي في حياته قبل 
الثورة؛ فلما قامت ثورة يوليو 1952، ارتبط بها وأيدها، ولكن في 
الوقت نفسه كان ناقًدا للجانب الديكتاتوري غير الديمقراطي الذي 
اتسمت به الثورة منذ بدايتها. كما تبنى الحكيم عدًدا من القضايا 
القومية واالجتماعية وحرص على تأكيدها في كتاباته، فقد عنى 
ببناء الشخصية القومية، واهتم بتنمية الشعور الوطني، ونشر العدل 
االجتماعي، وترسيخ الديمقراطية، وتأكيد مبدأ الحرية والمساواة. 

ومع ما أشيع عن توفيق الحكيم من عداوته للمرأة فإن كتاباته تشهد 
بعكس ذلك تماًما فقد حظيت المرأة بنصيب وافر في أدب توفيق 
الحكيم، وتحدث عنها بكثير من اإلجالل واالحترام الذي يقترب من 
التقديس. والمرأة في أدب الحكيم تتميز بااليجابية والتفاعل، ولها 
تأثير واضح في األحداث ودفع حركة الحياة، ويظهر ذلك بجالء 
في مسرحياته شهرزاد، وايزيس، واأليدي الناعمة، وبجماليون، 

وقصة الرباط المقدس، وعصفور من الشرق، وعودة الروح.
اشتهر الحكيم في حياته بلقب »عدو المرأة« ويقول: السبب في هذا 
االتهام -كما رواه لصالح منتصر في كتابه »شهادة توفيق الحكيم 
األخيرة« يرجع إلى السيدة هدى شعراوى بسبب مهاجمتى أسلوبها 
في تشكيل عقلية المرأة المصرية خاصة البنات، بأن حذرتهن من 
االستمرار في حياة الجوارى وخدمة الرجال واألزواج في البيت 
ألنهن مساويات للرجل في كل شيء واشتكى لى بعض األزواج 
البنات والزوجات، الالتى يفكرن بطريقة شعراوى فهمهمن  من 
البيت  الخدمة في  الرجل وعدم  المرأة وأنه استعالء على  لرقى 
فكتبت في ذلك، ونصحت الزوجة الحديثة بأن تعرف على األقل 
أن تهيئ الطعام لزوجها وأن أسهل صنف يمكن أن تطبخه له هو 

صينية البطاطس في الفرن.
وفى 1946م تزوج الحكيم أثناء عمله في »أخبار اليوم«، وأنجبت 
له زوجته طفلين هما إسماعيل وزينب، ولم يخبر أحداً بأمر زواجه 
حتى علق مصطفى أمين قائاًل )نحن الصحفيين مهمتنا الحصول 
على األخبار ونحصل عليها من السراى وال نعرف بزواج الحكيم( 
ويكتب مصطفى أمين عن زواجه في مقال له بعنوان )عدو المرأة 
الدكتور أحمد سيد محمد في كتابه  لنا  يتزوج بشروطه( وينقله 
إنه أخفى عليهم أمره  فيقول:  الحكيم.. سيرته وأعماله«  »توفيق 
ثم اعترف لهم بأنه تزوج من سيدة مطلقة لها ابنتان، وأن الزواج 
عقلى الغرض األول منه تأسيس بيت يصلح لحياة فنان، الكتب فيه 

أهم من الفراش، والموسيقى فيه أكثر من الطعام!
البقية العدد القادم

 انطلقت يوم األحد 22 مارس/آذار مراسم 
إعادة دفن رفات الملك ريتشارد الثالث في 
مدينة ليستر في إنجلترا التي قتل فيها قبل 

نحو 530 عاما.
وتم دفن الرفات التي عثر عليها عام 2012 
تحت ساحة النتظار السيارات، في كاتدرائية 
بمدينة ليستر يوم الخميس، في مراسم يقودها 
رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي وأعضاء 

من األسرة الملكية البريطانية.
وقد مر الموكب الجنائزي بمركز باتلفيلد 
بوزوورث للتراث وبعدة قرى في ضواحي 
مدينة ليستر التي ينتمي إليها الملك ريتشار 

الثالث الذي قتل في معركة بوزوورث عام 
1485، ونقل النعش إلى الكاتدرائية على 

عربة تجرها الخيول.
وبعد مقتله في المعركة نقل جثمانه سراً إلى 
كنيسة بمدينة ليستر القديمة القريبة ودفن في 
قبر حفر على عجل، وكان صغيرا جدا، لكي 
ال يكتشفه األعداء وأصبح بذلك موقع دفنه 
لغزا إلى حين اكتشف مؤخرا تحت ساحة 

النتظار السيارات في تلك المدينة.
وقد تمكن  األهالي من مشاهدة مسيرة النعش 
بوضع سلطات المدينة لشاشات عرض كبيرة 

بأحد ساحاتها.

 يعتقد علماء أنهم عثروا في وسط أستراليا 
على آثار حفرة قطرها 400 كيلومتر، ناجمة 
عن ارتطام نيزك ضخم قبل مئات ماليين 
السنين، وهي األكبر من بين التي عثر عليها 

على األرض حتى اآلن.
وبحسب العلماء الذين شاركوا في هذا 
االكتشاف، فإن العثور على هذه الحفرة 
الشاهدة على ارتطام كبير ضارب في القدم 
قد يؤدي إلى تشكل نظريات جديدة حول 

تاريخ األرض.
وقد اختفت مالمح هذه الحفرة منذ وقت بعيد، 
وتبددت في أعماق القشرة األرضية، لكن بقي 
منها بعض اآلثار، بحسب الدراسة المنشورة 
االثنين في مجلة “تكتونفيزيكس” األوروبية.

ويعتقد الباحثون أن النيزك انشطر إلى قطعتين 
قبيل ارتطامه بسطح األرض.

وقال اندرو جليكسون، الباحث في الجامعة 
الوطنية في أستراليا والمشرف على الدراسة، 

إن شطري النيزك “كان كل منهما بطول أكثر 
من عشرة كيلومترات”، وإن “ارتطامهما أدى 
إلى انقراض أنواع حية كثيرة كانت تعيش 

على األرض في ذلك الزمن”.
وعثر على آثار هذه الحفرة الضخمة فيما كان 
العلماء يقومون بأعمال حفر على عمق أكثر 
من كيلومترين في إطار أبحاث جيولوجية 
في أستراليا. كما عثر العلماء على صخور 
تعرضت لضغط كبير ودرجات حرارة هائلة 

ناجمة عن االرتطام.
ولم يستطع الباحثون تعيين تاريخ االرتطام 
على وجه الدقة، لكن الصخور المحيطة 
بالحفرة تعود إلى ما بين 300 مليون سنة 
و600 مليون، لكنهم لم يتوصلوا إلى أي 
مؤشرات جيولوجية دالة على تاريخه، كتلك 
التي سمحت بتحديد تاريخ سقوط النيزك الكبير 
في خليج المكسيك قبل 66 مليون سنة والذي 

ساهم في انقراض الديناصورات.

 احتفل محبو روايات الخيال العلمي يوم 
الثالثاء بالذكرى المائة لوفاة الكاتب الفرنسي 
جول فيرن الذي يعد أحد أبرز كتاب هذه 

النوعية من األدب.
وقدم فيرن ، المولود في 1828 والمتوفي 
في 24 مارس عام 1905، عدداً كبيرا من 
الروايات التي ألهمت القراء حول العالم 
بأسلوبه الذي دمج فيه بين الخيال وبين 

الحقائق العلمية.
ويعد جول فيرن ثاني أكثر كاتب تترجم أعماله 
إلى لغات مختلفة بعد البريطانية أغاثا كريستي.
ومن أبرز أعماله رواية “20 ألف فرسخ 

تحت سطح الماء” الذي تخيل فيها غزو 
عدة دول لقاع المحيط لمحاربة وحش 
غامض، و “من األرض إلى القمر” التي 
كتبها عام 1865 ووضع فيها تصوره 
لسفر اإلنسان إلى القمر قبل أن تحدث 
هذه الرحلة في الواقع بأكثر من مائة عام.

وكذلك رواية “سيد العالم” التي تدور حول 
عالم شرير يسخر كافة وسائل التكنولوجيا 
الحديثة للسيطرة على العالم، وكما أثار 

فيرن خيال القراء  فإن رواياته كان لها أثر 
بالغ على خيال العلماء والمبتكرين أيضا.

حيث أكد مصمم الغواصات األميركي سايمون 

اليك أن رواية “عشرون ألف فرسخ تحت 
سطح الماء” ألهمته تصاميم كثير من الغواصات 

التي قام بصنعها.
كما قال أيضا مصمم الطائرات البرازيلي 

ألبرتو سانتوس دومونت أن روايات فيرن 
كانت مصدر إلهام له وألعماله.

والطريف أن فيرن رغم ذلك ال يزال يصنف في 
البالد الناطقة بالفرنسية ككاتب ألدب األطفال.

- حب هذه األيام قصير النفس

- أصعب حاالت الحب أن تحب شخصاً  يحب شخصاً  آخر

- أسوأ ما يصيب اإلنسان أن يعيش اإلنسان بال حب

- الضمير المطمئن خير وسادة  لإلنسان 

- ال تعبث بأحالم اآلخرين

- كن في حبك إلهاً 

- األفكار النبيلة ال تموت حتى بعد موت اصحابها 

- تبقى أغبى الناس إذا كنت تبحث عن الحب في قلب يكرهك

- الشخص الذي يحبك هو الشخص الذي يبكيك 
) مثل أرجنتيني (

من كلمات نزار قباني : أروع ما في حبنا إنه ليس له عقل 
وال منطق .. أجمل ما في حبنا أنه يمشي على الماء واليغرق 

يوسف زمكحل  همسـات

ريتشارد الثالث يدفن حيث قتل قبل 530 
عاما...يف 15 ثانية

العامل حيتفي بذكرى رائد أدب 
اخليال العلمي

العثور على أكرب حفرة أرضية سببها 
نيزك بأسرتاليا

ذكريــات

وال����ه����و ف�����ّر ول����ّف����ة ال���ن���س���ي���ان

ع���ن���د ال�����غ�����روب وك���ل���ن���ا ج����ذالن

ه������رج وم�������رج ب���س���م���ة وح���ن���ان

ض��ح��ك ال���زم���ان وغ���اب���ت األح����زان

وت���ع���ود ت��ش��رق ش��م��س��ه��ا األوط����ان

وت������ذر ب���ع���د ذب���ول���ه���ا األغ���ص���ان

وي���ع���ود ف��ي��ه��ا ال���ب���ر واإلح���س���ان

م���ن ح��ول��ن��ا األزه������ار وال���ري���ح���ان

م�����ن ن���ب���ت���ه أزه������اره������ا أل������وان

أع����������واده وال����ت����ي����ن وال�����رم�����ان

م�����وت�����ورة ت���اري���خ���ه���ا ع������دوان

إي���م���ان وال  دي������ن  ي���ن���ه���ه���ا  ل�����م 

ت���ع���ان ب����ال����ض����الل  ت��س��ت��ج��ي��ب  ال 

وال��ح��ق ف��ي أب��ي��ض ال��س��ي��وف ُي��ص��ان

م���ض���ت ال���س���ن���ون وك������ّرت األي����ام

ي���ا ج��ل��س��ة ف����وق ال��ح��ص��ي��ر ب��ري��ئ��ة

ن���ت���ن���اوب ال���وث���ب���ات ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ن��ا

غ���اب���ت ل��ي��ال��ي��ه��ا وك����ان����ت ح��ق��ب��ة

أي���ع���ود ه����ذا األن�����س ب��ع��د ن��ف��اذه

وي���ع���ود ل��ل��ج��ذع ال��ه��ش��ي��م ن��ض��اره

وي���ع���ود ل����أرض ال��ح��ب��ي��ب��ة زه��وه��ا

مائها ع��ذوب��ت��ه  م��ن  ت��ش��رب  وت��ع��ود 

ي���ا ح���ب���ذا ف��ص��ل ال���رب���ي���ع وم����ا ب��ه

فتنحني ال��ن��س��ي��م  ي��ض��رب��ه  وال��ق��م��ح 

ق����د دن���س���ت���ه���ا ع���ص���ب���ة م��ل��ع��ون��ة

غ�������درت ب���أه���ل���ه���ا وك������ل م���ح���رم

ل���م ت��ت��ع��ظ ب��ال��س��اب��ق��ي��ن ول����م ت��زل

ج���الل���ه ج������ّل  هللا  أن  ت������در  ل�����م 

ب����الدن����ا ن����ص����ون  أن  ع���ل���ي���ن���ا  ح�����ق 



 القاهرة / خالد عبد القادر بكداش 
أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات 
فيه  أوضحت  بياناً  المصرية  المسلحة 
عناصرها  قبل  من  المبذولة  الجهود 
للتصدي للمهربين والمخربين والعناصر 
اإلجرامية التى تستهدف المساس باألمن 
القومي لمصر وعلى كافة االتجاهات 

اإلستراتيجية و جاء في البيان :
تمكنت قوات حرس الحدود المصرية 
خالل الفترة من 1 / 3 - 21 / 3 / 2015 
من تنفيذ عدد من الضبطيات الحاسمة 

والتى أسفرت عن النتائج اآلتية :
-1 مركز ومدينة رفح:

المهندسين  بالتعاون مع عناصر   - أ 
العسكريين تم اكتشاف وتدمير )194( 
فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى 
نفق   )2( منهم عدد  )بشمال سيناء(، 
)إستراتيجى( حيث بلغ عرض النفق من 
الداخل )1.5(م بإرتفاع )2( م وعمق 
)15( م من سطح األرض ومجهز من 
الداخل بعدد ])2( غرفة تحكم رئيسية 
 )2( الغرف سرير +  إحدى  وبداخل 
موتور سحب + )2( بكرة واير[ ومزود 
بمسارات وقود وكابالت  الداخل  من 
ليصبح  تليفون أرضى  كهرباء وخط 
إجمالى طول النفق )2000( م ، وأثناء 
تفجير النفق ظهر عدد )7( فتحة نفق 
منهم عدد )5( فتحة داخل مزارع وعدد 
)2( فتحة داخل منزلين يتم استخدامهم 

بواسطة العناصر اإلرهابية.
ب - ضبط حقيبة بداخلها ] جهاز السلكي 
موتوروال – مالبس عسكرية – عدد 
)2( جراب مسدس – مالبس متنوعة 
– عدد )2( شنيور )هيلتى( – منشار 

كهربائي[ بجوار فتحة نفق.
)4( مقذوف مضاد  جـ - ضبط عدد 

للدبابات بجوار فتحة أحد األنفاق.
د - ضبط كمية من المواد شديدة اإلنفجار 

بإجمالى وزن )1100( كجم.
هـ - ضبط بندقيه آلية بالخزنة بها عدد 

)29( طلقه عيار 7.62×39مم.
و - ضبط المدعو / فارس جمعة سلمان 
مسلم - والمدعو / عبدالرحمن عايد عياد 
عايد )مصريان الجنسية( متسللين عبر 
نفق )1.5*1( م وبعمق )6( م  فتحة 
تحت سطح األرض وهروب ثالثة أفراد 
آخرين داخل النفق حيث عثر بحوزة 
)5( محطة  ]عدد  المضبوطين على 
إرسال وإستقبال -AlRFlBER5 عدد 
)17( محطة إرسال وإستقبال صغيرة 
للبث الحى - عدد )14( جهاز إرسال 
مقوى  )14( جهاز  - عدد  وإستقبال 
للشبكة - عدد )11( كرتونة بها مهمات 
تثبيت لمحطات اإلرسال واإلستقبال ([.

-2 منطقة القنطرة شرق:
)ميتسوبيشى(  نقل  - ضبط عربة ¾ 
 )4681( رقم  معدنية  لوحات  تحمل 
 / المدعو  نقل إسماعيلية وعلى متنها 
أحمد محمد خليل والمدعو / عبدالمسيح 
يوسف غطاس ، ومحمل عليها عربة 
)مرسيدس( تحمل لوحات معدنية رقم 
)ف ج ج 136( وبداخلها مبلغ )140( 

ألف دوالر أمريكى.
-3 منطقة نفق الشهيد أحمد حمدى:

أ - ضبط عدد )2( فرد بحوزتهم كمية 

من جوهر الحشيش المخدر وعدد )1( 
سالح أبيض.

ب - ضبط عربة نقل قيادة المدعو / 
محمود بخيت على وبحوزته كمية من 
بإجمالى وزن  المخدر  البانجو  نبات 

)447( كجم.
جـ - ضبط عربة مالكى ماركة )نوبيرا( 
)د ق ب  رقم  معدنية  لوحات  تحمل 
)196( كجم من  بعدد  498( محملة 

نبات البانجو المخدر. 
د- ضبط عربة نقل )مرسيدس فنطاس( 
وعلى متنها المدعو / عماد محمد عوض 
والمدعو / نبيل السيد محمود وبداخلها 
المخدر  البانجو  لنبات  )2( كجم  عدد 

مخبأين بمخزن سرى بالعربة .
-4 منطقة رأس سدر:

- ضبط مركب صيد مزودة بعدد )2( 
من  كمية  بداخلهم  )ياماها(  موتور 
بإجمالى وزن  المخدر  البانجو  نبات 

)3500( كجم.
-5 منطقة الطور:

- ضبط فلوكة صيد وعليها عدد )3( 
بكمية  محملة  الجنسية  فرد مصرى 
كبيرة من نبات البانجو المخدر بإجمالى 

وزن )4( طن.
-6 منطقة الزعفرانة:

أ - تم ضبط عدد )4( عربة )تويوتا( 
باآلتى  لوحات معدنية محملين  بدون 
]كمية من نبات البانجو المخدر بإجمالى 
وزن )2.25( طن - عدد )9( خزنة 
بندقية موديل FN - خزنة بندقية آلية 
عيار )7.62×39( مم - عدد )355( 

طلقة عيار )7.62×51( مم[.
ب - ضبط عربة نقل )مرسيدس( تحمل 
نقل   )15566( رقم  معدنية  لوحات 
/ مسعد حسين  المدعو  قيادة  السويس 
حسين عامر محملة بعدد )258( كجم 
من نبات البانجو المخدر و كميات من 

جوهر الحشيش والهيروين المخدر.
-7 منطقة أبو رديس:

بعدد  فلوكة مزودة  - ضبط عدد )4( 
)7( موتور )ياماها( وعلى متنهم عدد 
الجنسية و محملين  )5( فرد مصرى 
بكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر 

بإجمالى وزن )6.612( طن .
-8 ساحل مدينة دمياط:

- بالتنسيق مع القوات البحرية - واإلدارة 
تم ضبط  المخدرات  لمكافحة  العامة 
مركب صيد تحمل إسم / الحاج محمد 
فريد وعليها عدد )5( فرد ومحملة بكمية 
بإجمالي  المخدر  الحشيش  من جوهر 

وزن )950( كجم .
-9 منطقة العالقى:

 )3( لودر وعدد   )1( أ - ضبط عدد 
عربة ])1(عربة ¼ نقل ماركة نيسان 
- )2( عربة تويوتا هاى لوكس[ وعلى 
متنهم عدد )9( فرد مصرى الجنسية 
وبحوزتهم عدد )11( جهاز كشف عن 

المعادن وعدد )1( تليفون ثريا.
تويوتا هاى لوكس  ب - ضبط عربة 
بدون لوحات معدنية وعدد )1( جهاز 
كشف عن المعادن وعدد )14( طلقة 

خرطوش.
الحدود  على  البويطى  منطقة   10-

المصرية الليبية:

- ضبط عربة تويوتا 
الند كروزر بدون 
لوحات معدنية وعدد 
)2( فرد مصرى 
الجنسية فى المنطقة 
طبقاً  الممنوعة 
للقرار الجمهورى 

رقم )444(.
-11 ساحل مدينة 

الغردقة:
ة  كمي ضبط   -
من نبات البانجو 
بإجمالى  المخدر 
وزن )555( كجم.
-12 طريق إدفو 

- مرسى علم:
- ضبط عدد )2( عربة ¼ نقل وعليهم 
عدد )5( فرد ] عدد )3( فرد مصرى 
سودانى  فرد   )2( وعدد   - الجنسية 
الجنسية([ وبحوزتهم جهاز كشف عن 

المعادن .
-13  منطقة )صخرة العامود( ببحر 
الرمال األعظم على الحدود المصرية 

/ الليبية :
تويوتا الند  )2( عربة  - ضبط عدد 
فرد   )6 ( عدد  متنهم  كروزرعلى 
وبحوزتهم ]عدد )10( بندقية خرطوش 
)570000( قرص من عقار  - عدد 
تليفون  المخدر -عدد )4(  الترامادول 
محمول - عدد )3( تليفون ثريا [ متسللين 

إلى األراضى المصرية.
-14 منطقة سيوة:

األعظم على  الرمال  بحر  داخل   - أ 
الحدود المصرية / الليبية تمكنت قوات 
حرس الحدود بالتنسيق مع القوات الجوية 
من تدمير عدد )8( عربة تويوتا الند 
كروزر بدون لوحات معدنية أثناء القيام 

بأعمال التهريب .
ب - ضبط ]عدد )170( بندقية خرطوش 

- عدد )10500( طلقة خرطوش (.
-15 مدينة مطروح :

كروزر  الند  تويوتا  عربة  - ضبط 
وعليها عدد )2( فرد مصرى الجنسية 
آلية وخزنة وعدد  بندقية  وبحوزتهم 
)47( طلقة عيار )7.62*39( مم و 
عدد )2( تليفون ثريا و مبلغ مالى قدره 

)334260( جنيه مصرى.
 ) الخمسة  )مسرب  بمنطقة   16-

بالصحراء الغربية شرق خط الحدود 
الدولية المصرية / الليبية:

- ضبط عدد)2( عربة تويوتا الند كروزر 
باآلتى  لوحات معدنية محملين  بدون 
]عدد )720( بندقية خرطوش - بندقية 
آلية عيار )7.62 ×39( مم - عدد )2( 
خزنة بندقية آلية - عدد )115( طلقة 
عيار )7,62 ×39( مم - عدد )60( 
طلقة )7.62 ×51( مم - عدد )33300( 
طلقة خرطوش - كمية )25( كجم لجوهر 

الحشيش المخدر[.
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إلعالناتكم يف 
الرســالة

شعب يستحق 
السعادة

رجال الدين املسيحي يتحدثون للرسالة يف سوريا

ولكن ، ماذا عن االرهاب املقّنع؟

بيان صادر من القيادة العامة للجيش و القوات املسلحة املصرية

صدق أو ال تصدق...

سليم خليل

  سيدة أريسطوقراطية من الطبقة املخملية
  يف كوبا باعت جموهراتها  ملساعدة  ثورة

 فيديل  كاسرتو

للكاتب   مؤخرا   نشر   كتاب  في    
جورجي غايير  تحدث فيه عن السيدة  
 - ريفيولتا  ناتاليا   - الثرية  الكوبية  
فيديل   الكوبية   الثورة  قائد  عشيقة 
طفلة   منه   أنجبت   والتي  كاسترو  
والدها  ديكتاتورية  على  الحقا  ثارت 
كاسترو  وإلتجأت  إلى الواليات المتحدة 
الشيوعي  الحكم  أسلوب  مستنكرة 

والدكتاتورية  الكوبية .
كانت عشيقة  كاسترو عقيلة  الطبيب 
الدكتور الشهير  أورالندو فيرير تعمل 
موظفة في السفارة األميركية في هافانا 
ثم في شركة النفط األميركية - ستاندرد 
أويل -  وكانت غير مقتنعة بأساليب  
المخملية.  في تصريح  الطبقة  حياة  
األميركية   للمجلة   2011 عام   لها 
-Vanity Fair - ؛  قالت  ناتاليا  لم 
تكن حياتي ومعيشتي صعبة لكن الشعب 
الكوبي عانى الكثير الكثير من الظلم  
واإلضطهاد  أيام  الدكتاتور  - ساموزا 
-؛  كافة الذين كانوا في السلطة  أصبحوا 
أثرياء :  الوزراء والموظفون ورجال 
األمن  حتى سائقى المسؤولين أصبحوا 
أثرياء ؛   يوميا كان الكثيرون يختفون 
ويقتلون وتلقى جثثهم على الطرق وفي 
البحر طعاما لألسماك والقرش لتختفي 

ولذلك إلتحقت بثورة فيديل كاسترو .
ناتاليا محور  كانت  الزمن  من  لعقود 
إعجاب وحديث المجتمع الكوبي؛ وكانت 
من أجمل سيدات  كوبا ؛ واستمرت مدة 
طويلة من حكم كاسترو أمينة أسراره 

وكاتبة لمذكراته .
بقيادة  ساموزا  تظاهرة ضد حكم  في 
فيديل كاسترو شاهدها فيديل كاسترو 
مع المتظاهرين وتعرف عليها بواسطة 
الثورة  لقيادة  منزلها  وقدمت  صديق 
لإلجتماعات ؛ قالت عنهم أنهم كانوا 
يتحدثون بصوت منخفض وكانوا مثال 
بتنفيذ  واإللتزام  واإلنضباط  األخالق 
المقررات؛ وباعت مجوهراتها لدعم 
الثورة كما قدم زوجها الطبيب بعض 
كاملة  الثقة  وكانت  ؛  للثورة  المال 

ومتبادلة بينها والثوار.
قام    ١٩٥٣ تموز  يوليو/  شهر  في 
ثكنة  على  بهجوم  ومؤيدوه   كاسترو 
عسكرية وفشل وتم إعتقاله .  من السجن 
ترجمت  غرامية   رسائل  لها  أرسل 
 Sunday  - صحيفة  في  ونشرت 
Times- في لندن إنجلترا وكان مطلع 
و    My dearest Naty الرسائل  
My incomparable Naty. أرسلت 
رسائله إلى زوجته بالخطأ أو عمدا مما 

أدى إلى إنفصال زوجته .
بعد خروجه من السجن  تعايش كاسترو 
مع  ناتاليا وأنجبا الطفلة -Alina- ؛ 
زوج  من  عائلتها  إسم  أخذت  التي 
فيرير.   أورالندو  الطبيب  والدتها 
بالرغم من عدم إعترافه  بأن الطفلة 
آلخر؛  وقت  من  يزورها  كان  إبنته 
كاسترو  دكتاتورية  إستنكرت  لكنها 
والتجأت إلى الواليات  المتحدة بجواز 
إثر   . مستعار  وشعر  أسباني  سفر 
وصولها  إلى الواليات المتحدة  سألها 
أحد المراسلين الصحفيين  عن رغبتها 
إلرسال مذكرة لوالدها  فكان الجواب  
:لم أتحدث معه يوما  بصفته والد لي!  
بعد تسلم  كاسترو السلطة  عام ١٩٥٨ 
قامت ناتاليا ببعض األعمال اإلدارية في 
الدولة لكنها  بقيت بعيدة عن كاسترو. 
حسب تصريحاتها، لها إبنة  من زوجها 
إبنتها  أما  تزوجت وطلقت.   الطبيب 
من كاسترو  فقد  أنجت طفلة اسمها 

. Alina أيضا
توفيت  ناتاليا ريفييلتا  في 2015 وهي  
أما كاسترو  العمر.   التسعين من  في 
فما يزال على قيد الحياة وقد سلم زمام 

الحكم لشقيقه راوول عام  2008 .

  كان تعليقي على ما قّدمه صديق 
عزيز، وأثبّته على صفحتي ، هكذا: 
أن ارهابا مقنّعا شق طريقه بمكر، 
منذ بعض الوقت، ومّهد ) من تحت 
لتحت( الرهاب معلن مخّرب أوقع 
بحبائله صغار عقول عدميين تركهم 
لينفّذوه ، بالنيابة عمن وراءه، وباسم 
“اسالم “العالقة لآلسالم به وال بالنبي 
العربي، من قريب أو بعيد.. وهم-منذ 
البداية-أرادوه اسالميا سياسيا ألهداف 
توّسعية لم يستطعوا اخفاءها ، وذلك 
،على حساب االسالم والمسلمين...وال 
يمكن ألحد انكار نجاحه، ولو نسبيا، في 
هذا المشروع، بابعاد صفة االرهاب 
عنه عبر Media تآمرية سّوقت له 
منذ زمن بعيد ..والكل يرى ويسمع 
على أي جهة الصقت صفة األرهاب!  
الخبر ويؤخذ  الناس  يتلّقف  وكيف 
به فور اعالنه ، دون أن يفّكر-ولو 
لحظة- بخلفيّته وهدفه؟ فكيف يمكن 
أن تقنع الناس-بعد أن سلبت عقولهم 
بما سمعوه- بحقيقة أن آية هللا-روح 
 Father Of هللا-االمام الخميني هو
Terrorism؟ أو هوGrand Satan؟ 
)كما ظهر في الPoster، وعليه دّونت 
العبارات اآلنفة(القصة يلزمها شغل 
للناس  ومثابرة وتعب وادلة مقنعة 
..ومنابر نظيفة خالية  ودول معنيّة 
من دعاة موتورين متوتّرين وكف 
فتاوى مشّوهين..ويتم  يد أصحاب 
ذلك  بهدوء وفق ورشة عمل لها خطة 
واعية متكاملة وتتوخى نظرة حقيقية 
عن االسالم وتعمل في الوقت عينه 

على فضح الفئة الضالة ومن يمّولها 
والعمل على استرجاع ما فقده االسالم 
الوسطي المعتدل المتنّورمن رصيد 
لدى  االوساط المسيحية في منطقتنا 
وفي العالم كله نتيجة ما خلفته هذه 
الجماعات العدمية التكفيرية الضالة..

رغم ايماني بأن الوسطيين المعتدلين 
المتنّورين هم الغالبون.. رغم معرفة 
الجميع أن التصّدي سوف يكون مكلفا 
وباهظا ولكن تحقيق ذلك يكون حتما 
األنسانية  المجتمعات  في مصلحة 
التآخي  يسوده  عالم  الى  التّواقة 
وقبول اآلخر واحترام رأيه المخالف 
)وهو  مكلفا  كان  مهما  ..التصدي 
مكلف لألسف( هوالحل الوحيد أمام 
العالم الذي يستحيل عليه االنسحاب 
المصيرية واالنهزام  المعركة  من 
أمام المخربين الذين يختفون وراء 
ألف قناع وقناع..الناس ال يحلمون 
وال يفتّشون عن جمهورية أفالطون 
الفاضلة..بل عن عالم آمن وعادل-ولو 
نسبيا- وعيش انساني مشترك رغم كل 
الفوارق الدينية واالجتماعية ..البابا 
فرنسيس كان متشائما ،عند اطاللته 
في اليوم األول من العام الجديد2015  
أمام الهيئات الحكومية وسفراء الدول 
عندما قال:”العالم يعيش اليوم حربا 
عالمية حقيقية؟! هو اعالن خطير.
وجدي.،داعيا- المتنّورين-السياسيين-
االمفكرين-الحكام-عموم الناس الى 
التصدي لآلرهابيين ومن وراءهم... 
في كل مكان .أطلق البابا التحذبر فهل 
للتحذير صدى قبل فوات األوان؟.   

 مفكرة الذاكرة

 بعد انتشار صورة سيلفي الشباب مع 
السيسي  الفتاح  المصري عبد  الرئيس 
في ختام مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد 
المصري بشرم الشيخ ، تحدثنا عن ان  
ليس كل شباب مصر نشطاء وظيفتهم 
الثرثرة في الفضائيات كما ليسوا جميعاً 
ارهابيين متأسلمين خرجوا من مؤسسات 
ليسو  ايضاً  انهم  او  داخلها خلل  دينية 
بفوضويين انتهازيين ، بل هناك شباب 
قادر  ويمتلك مهارات،  مثقف ومتعلم 
على ان ينظم مؤتمر اقتصادي عالمي 
وصف بانه أروع مؤتمر شهدته مصر 
في تاريخها ، استضاف حوالي 90 دولة 
منها 20 دولة على المستوى الرئاسي، 

و20 منظمة دولية. 
وبعد حالة القلق واالرتياب من عدم اتمام 
هذا العرس االقتصادي ، اقشعرت ابداننا 
وادمعت اعيننا فرحة بنجاح المؤتمررغم 
كيد اعداء الوطن في الداخل والخارج، 
وحصد استثمارات قدرت قيمتها بحوالي 
130 مليار دوالر، ليست هي على المدي 
الطويل ، فقد حدد لها موعد اقصاه 12 عاماً 
، وباتت دول عظمي كفرنسا و بريطانيا و 
روسيا و إيطاليا لها استثمارات في مصر، 
أى بينها وبينا روابط ستدافع عنها يوماً 
في حالة وجود تهديد، وكما يقول علماء 
االقتصاد ان “االستثمارات تعود على 
المجتمع بدورات متتالية لرأس المال”، 
تلك االستثمارات غير  ان  يعني  وهذا 
قاصرة على االغنياء كما يشيع البعض .

لم يكن هذا فحسب هو ثمار المؤتمر.. بعد 
طول انتظار وكثير من الحلول المؤقتة 

ستكون لمصر عاصمة جديدة ، وهذه  هي 
المفاجاة الغير متوقعة التي فجرها المؤتمر 
، وتلك العاصمة ليست حبر على ورق او 
مجرد اوهام واحاديث عابرة ، انما هي 
مشروع بدأ بالفعل تنفيذه ، ولعل جميعنا 
شاهدنا ماكت المشروع الذي تصدر وسائل 

االعالم الغربية المسموعة والمرئية . 
وبالتأكيد لن اذكركم بمشروع قناة السويس 
الجديد الذي من المقرر ان تنتهي اعمال 
المقبل، وحدد بداية  الحفر فيه 6 أبريل 
الحفر  المقبل لالنتهاء من اعمال  يوليو 
لتعميق القناة ، على ان يكون الشهر األخير 
قبل افتتاح القناة في 6 أغسطس لتجهيز 
القناة، حتي تضعوا جاماً جديداً من النار 
على رؤوس من ينتظرون سقوط الوطن.  
ولكن يأتي السؤال .. هل مازلت تقول:” 
مفيش فايدة في مصر عمرها ما هتتقدم” ؟
هل ما زلت تنتهز اقرب فرصة للهروب 
وإن كان في شكل هجرة غير شرعية ، 
هل مازالت متشائماً محبطاً ال تري إلّى 

الفساد والديكتاتورية ؟
امتلك  قلبك مثلما  الى  يتسلل االمل  ألم 
قلوب المصريين في عمل و حياه ومستقبل 
أفضل و أرقي لهم والوالدهم والحفادهم 
من بعد ، أمل مبني على واقع مدروس تم 
عرضه امام كبرى دول و شركات العالم .
النجاح ليس موهبة انما  فأنا اؤمن بأن 
هو مزيد من االجتهاد “ ..اشكر موالك 
التي ال تأتي سوي بالخير  على اقداره 
، كن  بدايتها شر  في  تبدو  كانت  وان 
فنحن   ، المستحيل  متفائاًل حتي تصنع 

شعب نستحق السعادة.

بقلم : ميشال رزق هللا

     بقلم : ماريان فهيم

س : سيادة القس ما هو رأيك الشخصي بما تمر 
به  سورية في السنوات األربع الماضية؟

الغزاة  لكل  التاريخ مطمع  فجر  منذ  : سورية  ج 
موقعها  منها  عديدة  ألسباب  وذلك  والحاقدين  
أوروبا وكونها  الشرق مع  كبوابة  االستراتيجي  
مهد للديانة السماوية فمنها انطلقت المسيحية للعالم 
اجمع وكان ما كان للغرب من تقدم وازدهار ولكن 
ما أزعج العالم اجمع  هو هذا التنوع في الديانات 
والحضارات بما أن الشعب السوري شعب عاطفي 
بطبعه و متدين بعقيدته فكان المنفذ الوحيد للدخول 
استحالة  بعد  الدين  الشعب هو عامل  بين صفوف 
العمل العسكري فكان التوجه  ومنذ بداية السبعينات 
في الشرق االوسط هو اللعب على وتر الدين  فكان 

اإلسالم السياسي وكان لهم لألسف ما أرادوه .
و لكن ما يقدمه الجيش العربي السوري من تضحيات 
تراجع  اثر كبير في  قيادته  الشعب حول  والتفاف 
هذه المؤامرة و انحسارها في سورية، لألسف لجأ 
الغرب إلى طريقة شرسة من اجل تحقيق طموحات 
تحت اسم هللا حيث حرقوا و ذبحوا و دمروا الكثير 

من البلدان العربية.
س : ما هو دور الكنيسة في الدفاع عن مقدرات 

الوطن التي تنتهك وبشكل يومي في سورية؟
ج: إن الكنيسة جزء من الوطن فما عاناه الوطن من 
ويالت الدمار والخراب كان لنا نحن جزء كبير من 
هذا الدمار ولكن هذا الدمار الذي طال الحجر لم ولن 
نفكر فيه بل ما حز في أنفسنا هو التدمير الممنهج 

لإلنسان فاإلرهاب ال يفرق 
ديانة  أخرى  و  طائفة  بين 
الجميع  يطال  بل  أخرى  و 
حيث كان للكنيسة دور فعال 
في إعادة بناء اإلنسان فمنذ 
األخويات  االولى  اللحظة 
والمدارس  للكنيسة  التابعة 
قررنا عدم توقفها عن العطاء 
رغم قذائف الحقد  التي تتساقط 
ورغم التدمير الممنهج لكل 
ما يمت للحضارة بصلة فكان 
قرارنا واضح اإلنسان أوال.

كلمة اخيرة:
الرسالة  بداية جريدة  نشكر 
الكندية كونها سلطت الضوء 
عل قضية هامة كل اإلعالم 

الغربي عتم عليها اال وهي قضية التهجير القسري 
للمسيحيين لتفريغ الشرق من مسيحيه ونتمنى أن تنقل 
جريدتكم الحقيقة في سوريا كما هي و ما يجري من 
قتل و إجرام وترهيب وأتمنى كل التوفيق لكم ونلتقي 
إنشاء هللا وقد كشفت هذه الغمة عن سوريا الحبيبة .

وكان للقس إبراهيم نصير الرئيس الروحي للكنيسة 
اإلنجيلية العربية في حلب رأي أيضا فيما يجري 

من خالل هذا اللقاء
سؤال : ما هو رأيك الشخصي بما تمر به سورية؟
ج: ما تمر به سورية واضح للعالم أجمع ألن خلفها 

دول معينة تتبنى ما يجري في سوريا وهناك 
أشخاص من الداخل قبلت أن تبيع أنفسها 
للخارج والجهة الوحيدة صاحبة االستفادة 

من هذا كله هي إسرائيل.
س : هل كانت هناك أي لقاءات مع مسيحيي 

الخارج لتقديم الدعم المعنوي للوطن؟
وهي  متميزة  اإلنجيلية عالقات  للكنيسة  إن  ج: 
تنتمي إلى ما يسمى السينوتس اإلنجيلي في سوريا 
أقصى  من  مدى حقل خدمته  يبلغ  والذي  ولبنان 
الشمال السوري في المالكية إلى أقصى الجنوب 
اللبناني في علما الشعب ولهذا السينوتس عالقات 
شراكة مع كنائس في أوروبا وكنائس في أمريكا 
مع شرق أسيا هذه العالقات حاولنا من خاللها حمل 
وتبني الحقيقة كما هي وكان هناك نتائج واضحة 
منها زيارة وفد من الكنيسة اإلنجيلية في الواليات 

المتحدة األمريكية إلى سوريا ومقابلة السيد الرئيس 
بشار األسد والتواصل عن  قرب لمعرفة حقيقة ما 

يجري في هذا الوطن. 
الكنيسة للضغط على دول أوروبا  س: هل سعت 
وأمريكا لمنع تسليح ما يسمى عندهم بالمعارضة 

المعتدلة؟
ج: اسمحوا لي أن أقول إن الكنيسة ال تستطيع أن 
تمارس ضغوط على الدول لكن تستطيع تقول كلمة 
الحق وللكنيسة أتباع وأعضاء وهؤالء األعضاء قوة 
انتخابية يحسب لها ألف حساب وبالتالي أنا اعلم أن 
السينوتس مع شركاه في هذه المنطقة قاموا بزيارة 
بعض الكنائس حيث وضحوا وجهات النظر وحاولوا 
في مجالس  نواب  وقابلوا  الحقيقية   الصورة  نقل 
الشعب وبالتالي كان لهم الدور الكبير في الضغط 
الضغط  لعله يخفف  الغربية  الدول  على حكومات 

الحقيقية  الصورة  ويظهر  السوري  الشعب  على 
للواقع الذي تمر به سورية.

سؤال : بالنسبة لقضية خطف المطرانين هل من جديد؟
ج: إن قضية خطف المطرانين قضية سامية تتعلق 
برموز وطنية قبل أن تكون رموز مسيحية وما يجري 
حاليا من تناقل انباء وأخبار 
التواصل  شبكات  عبر 
االجتماعي ونحن بخبرتنا 
البسيطة نقول إننا ال نأخذ 
محمل  على  االخبار  تلك 
الجد ألننا اعتدنا منذ ثالث 
سنوات وحتى اآلن أن نبحث 
لنؤكد  ودالئل  قرائن  عن 
ما هو مطروح  مصداقية 
فنحن نتمسك باهلل فهو األساس  
والرجاء وان النور البد أن 
يشرق والظلمة لن تستمر 
من هذه القناعة لدينا الثقة 
بأن هؤالء خدموا رعاياهم 
خدموا المسيحيين عموما في 

كل سوريا.
لهجرة  لنسبة  ا ب  : س 
إلى  سوريا  من  الشباب 
بعض الدول المجاورة أو بعض الدول األوروبية 

ما هو رأيكم بها؟
ج: وضعت يدك على الجرح اكبر خطر يداهم سوريا 
باإلضافة إلى الخطر العسكري هو هجرة الشباب 
المهاجرين  أقول إلخواننا  والعقول من سوريا  و 
مقتبسا قول السيد المسيح ماذا ينفع اإلنسان لو ربح 
العالم كله وخسر نفسه ماذا ينفع لو ربحنا مال الدنيا 
كله وخسرنا وطننا قد يكون وأنا هنا ال ابرر ألحد 
إن حالة االستقرار األمني باإلضافة إلى ضعف القوة 

االقتصادية وضعف القدرة الشرائية لليرة السورية 
أسبابا موجبة للبعض ليغادر لكن أقول لهم لو غادرتم 
انتم أبناء الوطن أبناء هذه الجغرافية بسبب ظرف ما 
ال تنسوا أنكم سوريون ال تنسوا سوريتكم بل يجب 
أن تفخروا بها وان أجبرتنا الظروف على المغادرة 

فيجب أن ال نسمح ألحد أن يخلع وطننا منا.
س: نعرف سيادة القس أن لك مواقف علنية عبر 
وسائل اإلعالم تعلن فيها وقوفك إلى جانب الجيش 
العربي السوري والدولة السورية بل كنت أنت السباق 
في ذلك ومنذ اللحظة االولى لالزمة هل انعكست 

هذه التصريحات عليك شخصيا أو على كنيستك؟
ج: بصراحة وكل شفافية للمرة االولى أقولها نعم 
بالنسبة للصعيد الشخصي فالتهديد والوعيد التهمني 
في شيء وال يؤثر علي ألنني شخص مؤمن باهلل 
نفسي هو  في  ما حز  ولكن  ثانيا  أوال وبسوريتي 
االنتقام مني عبر تدمير كنيستي من قبل العصابات 
اإلجرامية وقذائف الحقد والذي اثر أكثر هو عدم 

مبادرة الحكومة بترميمها.
عبر  القس  سيادة  توجهها  أن  تحب  أخيرة  كلمة 

صفحات جريدتنا 
بداية أحب أن اشكر جريدة الرسالة الكندية والقائمين 
عليها كونها حاولت وتحاول عبر فريقها في سوريا 
إظهار الحقيقة كما هي دون تشويه وبثها للعالم اجمع 
كما أتوجه عبر صفحاتكم للشعب األوروبي والشعب 
في األمريكي أن يروى ما يجري في سوريا عن 
كثب وان ال يعتمدوا عما تنقله حكوماتهم لهم ألنهم 
يناضلوا من اجل اإلنسانية واإلنسان  دائما وأبدا  
ويحثوا حكوماتهم على إيقاف دعم اإلرهاب وإرسال 
اإلرهابيين إلى سوريا الن هذا اإلرهاب سيطالهم هم 
أيضا وسينعكس عليهم أيضا وأتمنى أن يعم السالم 
العالم اجمع وسوريا بشكل خاص فيكفينا إراقة دماء 

األطفال والشيوخ والنساء.

 تأجيل حماكمة بديع وآخرين يف قضية
“اقتحام قسم العرب” إىل 20 و 21 إبريل

 حرائق غابات متتد من كوريا الشمالية اىل
اجلنوبية ومنع حركة املرور عرب احلدود

 أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، نظر 
لجماعة اإلخوان و190 متهًما آخرين من  العام  المرشد  بديع  محاكمة محمد 
في  البلتاجي وصفوت حجازي  بينهم محمد  ، من  الجماعة  قيادات وأعضاء 
قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، إلى جلستي 20 

و21 إبريل المقبل، الستكمال المرافعات.
كما أمرت المحكمة بتجهيز قاعة المحكمة خالل الجلستين المقبلتين بشاشات 
189 و190  بالمتهمين أرقام  العرض الالزمة لعرض األسطوانات الخاصة 

و191 ، تزامًنا مع مرافعات الدفاع.

 حملت رياح شديدة نيران حريق غابات في كوريا الشمالية عبر الحدود الى 
كوريا الجنوبية مما أدى الى توقف الحركة عبر الحدود في منطقة صناعية 

مشتركة في الشطر الشمالي.
وقال مسؤول في بلدة باجو الحدودية الكورية الجنوبية ان رجال اطفاء الحرائق 
وثالث طائرات هليكوبتر قاموا بالتعامل مع الحريق في الجانب الجنوبي من 

المنطقة المنزوعة السالح.
وقال مسؤول في وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية التي تدير شؤون التعامالت 
او  الدخول  الجنوبية من  منع عمال كوريا  الحريق  بسبب  انه  الشطرين  بين 
الخروج من منطقة كايسونج الصناعية الواقعة الى الشمال مباشرة من الحدود.

 املرصد السوري: تنظيم داعش جند 400 طفل يف
سوريا منذ يناير

 قال المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
اليوم الثالثاء إن تنظيم داعش جند 400 
طفل على األقل في سوريا خالل الشهور 
الثالثة المنصرمة تحت مسمى “أشبال 
الخالفة” وقدم لهم تدريبا عسكريا ولقنهم 

األفكار المتشددة.
وذكر المرصد أن تجنيد األطفال الذين 
18 عاما تم  تقل أعمارهم جميعا عن 
قرب المدارس والمساجد وفي األماكن 
المتشدد  التنظيم  فيها  ينفذ  التي  العامة 
عمليات القتل والعقوبات الوحشية على 

السكان المحليين.
وكان صبي مجند قد ظهر هذا الشهر 
في مقطع فيديو وهو يقتل بالرصاص 
إسرائيليا من أصل عربي بعدما اتهمه 
تنظيم داعش بأنه جاسوس. وقال مصدر 
في الشرطة الفرنسية إن الصبي ربما 

يكون أخا غير شقيق لمحمد مراح الذي 
قتل ثالثة جنود وحاخاما وثالثة أطفال 
الفرنسية عام  تولوز  مدينة  في  يهود 
2012. وقال المرصد إن التنظيم يستخدم 
األطفال ألنه من السهل غسل أدمغتهم 
وأنه يشكلهم حسبما يريد ويمنعهم من 
الذهاب إلى المدرسة ويرسلهم بدال من 

ذلك إلى مدارس تابعة للتنظيم.
وأعلن التنظيم قيام دولة الخالفة العام 
الماضي في أراض سيطرت عليها في 
سوريا والعراق. وتستهدف غارات جوية 
المتحدة  الواليات  تقوده  يشنها تحالف 

التنظيم المتشدد في الدولتين.
تنظيم داعش ربما  إن  المرصد  وقال 
تواجه مصاعب  ألنها  األطفال  تجند 
في تجنيد البالغين منذ مطلع العام إذ لم 

ينضم إليها سوى 120 شخصا.

وأضاف أن من أسباب انخفاض عدد 
المنضمين إلى الدولة اإلسالمية فرض 
ضوابط أكثر صرامة على الحدود التركية 
التي اعتاد المقاتلون األجانب الدخول 

إلى سوريا منها.
شجعت  التنظيم  أن  المرصد  وذكر 
األطفال  إرسال  على  األمور  أولياء 
إلى معسكرات التدريب أو جندتهم دون 
موافقة ذويهم وكانت تغريهم بالمال في 

كثير من األحيان.
في  يتعلمون  األطفال  أن  وأضاف 
الذخيرة  إطالق  التدريب  معسكرات 
الحية وخوض المعارك وقيادة السيارات. 
وقال إن األطفال يجندون أيضا للعمل 
كمخبرين وحراس لمقار التنظيم كما أن 
الدولة اإلسالمية تحتضن األطفال الذين 

يعانون من تشوهات خلقية.

 من خالل ما جرى من أحداث في الفترة الماضية من تهجير ممنهج استهدف أبناء العقيدة المسيحية في سورية 
من قبل المجموعات اإلرهابية المسلحة كان لفريق الرسالة في سورية وقفة مع اثنان من رجال الدين المسيحي 
القس هاروتيون سليميان رئيس طائفة األرمن البروتستانت في الجمهورية العربية السورية والقس إبراهيم 

نصير الرئيس الروحي للكنيسة اإلنجيلية العربية في حلب، حيث توقفنا بداية مع القس هاروتيون سليميان :

أجرى الحوار : إبراهيم كحيل – ضياء قدور 



أسباب تقف وراء زيادة وزنك بدل األفالم احلزينة تسبب السمنة!
نقصانه 

للحوم املعلبة اجملهزة للشواء 
قد حتوي جراثيم

األوانى البالستيكية تسبب العقم املرأة اجلميلة تغضب بسرعة
واإلجهاض

الوزن الزائد 
والتدخني  يزيدان 

احلموضة

تساقط الشعر قد يرجع إىل خلل يف اهلرمونات

 خلصت دراسة نرويجية إلى أن الوزن 
الزائد والتدخين ربما يزيدان من احتمال 
اإلصابة بحرقة المعدة أو ارتجاع المريء.

وأشارت الدراسة إلى أن العوامل األخرى 
المرتبطة بزيادة احتماالت اإلصابة بهذا 
المرض تشمل التقدم في السن كما تصيب 

هذه الحالة النساء أكثر من الرجال.
وقال الدكتور إيفيند نس -ينسن وهو الباحث 
التي نشرت في  الدراسة  الرئيسي في 
الدورية األميركية لطب الجهاز الهضمي 
أو ارتجاع حامض  المعدة  إن »حرقة 
ان 30 في  إذ  للغاية  أمر شائع  المعدة 
المئة من الشعوب الغربية تشكو أعراضه 
على األقل بشكل أسبوعي ولهذا أردنا 

معرفة المزيد عن أسبابه«

 قالت مجلة »فرويندين« األلمانية إن 
تساقط   الشعر لدى النساء قد يرجع إلى 
سيما  وال  الهرمونات  في  خلل  وجود 
الحال  هو  كما  الجنسية،  الهرمونات 

أثناء الحمل وبعده.  
يمكن  أنه  األلمانية  المجلة  وأوضحت 
مالحظة تطور إيجابي في الشعر أثناء  
 فترة الحمل، إذ تزداد فترة نمو الشعر وينمو 
بشكل أكثر كثافة  أما بعد الوالدة فيتغير 
التوازن الهرموني مجدداً بشكل تام،مما 
يؤدي لفقدان الشعر  وأضافت المجلة أن 

التوقف عن تعاطي  أقراص 
منع الحمل أو التغيير إلى 
مستحضر آخر قد يتسبب 
في   تساقط الشعر. ومن ناحية 
أخرى، تعد الغدة الدرقية 
عضواً مهماً في عملية األيض 
للجسم،   وأي اضطراب أو 
مرض بها يمكن مالحظته 
بشكل سريع، ففي حال حدوث 
فرط أو   قصور في نشاط 

الغدة، يفرز العضو هرمونات أكثر أو 
أقل، مما يتسبب في   اضطراب دورة نمو 

الشعر مما يؤدي إلى تساقطه.

السجائر تسرق 10 سنوات من كيف حتصلني على أظافر صحية؟
عمر املدخن

لتوتر النفسي يف عمر املراهقة يسبب أمراض القلب

القيلولة نهارا حتارب 
األرق ليال

منتجات األلبان كاملة الدسم 
أصح من قليلة الدسم

التلوث يسبب البدانة
4 حيل صحية حتافظ على مجال املرأة

 في دراسة أجرتها مجموعة 
بحثية من جامعة »كورنيل« 
األميركية لألغذية وجدت أن 
األشخاص الذين يشاهدون األفالم 
الحزينة يميلون إلى اكتساب 
المزيد من الوزن، ولك ألن 
النوع من األفالن يدفع  هذا 
المشاهد إلى استهالك كمية 

أكبر من الطعام.
مشاهدي  ان  العلماء  ويقول 

األفالم الحزينة تتضاعف معدالت تناولهم 
للطعام بنسبة 28 و55 % مقارنة باألفالم 
المتفائلة والسعيدة، ال سيما وأن رواد 
السينما يأكلون %28 أكثر من الفوشار 
)بوب كورن( إذا كان الفيلم حزيناً، في 
حين ان األشخاص الذين شاهدوا األفالم 
السعيدة والكوميدية استهلكوا كمية أقل 

من الفوشار.
ويعتقد أن األفالم الحزينة والكئيبة تجعل 
المشاهد منغمساً في األحداث فيتناول 
المأكوالت بشكل أوتوماتيكي، ال سيما 
الفوشار والمثلجات والمأكوالت السريعة 
والدسمة. يقول البروفيسور كورنويل 
براين، الذي أجرى الدراسة، إن األفالم 

الحزينة تدفع الناس إلى تناول المزيد 
من الطعام بغض النظر عن نوعيته، 
مما يعني أن المشاهد العاطفية تسبب 

زيادة في الوزن.
أما البروفيسور براين واسنيك، فيشير إلى 
أن أفالم الحركة »األكشن« أيضاً تدفع 
المشاهد إلى تناول المزيد من الطعام، 
على  تؤثر  أحداثها  سرعة  ألن  وذلك 
أمامه.  للطعام  الفرد  استهالك  سرعة 
ويضيف واسنيك: »الحل الوحيد لتفادي 
البدانة بسبب مشاهدة األفالم، هو عدم 
اصطحاب المأكوالت إلى صالة السينما 
أ إبقاء الطعام بعيداً عن متناول اليد في 
المنزل، إضافة إلى استبدال الوجبات 

الخفيفة بالخضار أو الفاكهة«.

 تعملين المستحيل عزيزتي إلنقاص 
وزنك، لكن رغم محاوالتك الحثيثة ال 
ينقص، بل تجدينه يزداد، األمر الذي 
يصيبك باإلحباط، في المقال التالي سنعرفك 
على األسباب التي تجعلك تأكلين أكثر 
مما تتوقعين، وتقف وراء زيادة وزنك 

بدل نقصانه:
غياب التنظيم: ال تنادي معظم الحميات 
بقاعدة  التغذية  خبراء  جميع  ويتمّسك 
الوجبات المحددة 3 أو 5 عن عبث، ففي 
ذلك سيطرة قابضة على كّل غرام من 
المأكوالت يدخل جسمك. فغياب التنظيم 
عن جدول نظامك الغذائي واالستسالم 
لتناول الطعام كلّما شعرت بالجوع من 
دون التفكير بما سبق وبما سيلحق، يعد 
من  الوزن  لزيادة  وكافيا  أساسيا  سببا 

دون أن تدركي ذلك.  
حجم األطباق: نعم عزيزتي ال تستهيني 
أبداً بهذه الخدعة البصرية، فلحجم األطباق 
التي تتناولين بواسطتها طعامك األثر 
دون  ومن  فأنت  الكمية،  على  األكبر 
الوجبة  باعتباره  الطبق  تملئين  تركيز 

إلى  انتباهك  نلفت  لذا  التي ستأكلينها، 
ضرورة االتّكال على الشبع وليس على 
الحجم خصوصاً إن كنت مّمن يقعن في 
أزمة أوعية نقل الطعام الى العمل ألنّها 
بمعظمها كبيرة جداً تفي لشخصين وأكثر.

تناول ما توفّر: عطفاً على ما تقّدم عزيزتي 
من األسباب الكبيرة لتناولك كمية أكبر 
مما تعرفين وتتوقعين، هي غياب أهّم 
قاعدتين لتناول الطعام؛ الجوع والشبع، 
فالكثيرات بيننا يتناولن الطعام حين يتوفّر 
وحين يُعرض عليهّن أو يصادفنه في 
المطبخ أو في المكتب بمعزل عن الشعور 

بالحاجة أو الجوع.
طريقة تناولك الطعام: سبب آخر مصدره 
عاداتنا العربية وهي تناول الطعام عن 
طريق القضمات، من أطباق مفروشة 
المائدة نتشاركها جميعنا،  أمامنا على 
وهنا ستأكلين كمية كبيرة جداً استجابةً 
لألجواء، ومن دون أن تعي التحّكم بالكمية 
والنوعية ألنّك لن تستطيعي مراقبة ما 
هذه  تجنّب  في طبقك، حاولي  يوضع 

الطريقة قدر المستطاع عزيزتي.

 حذرت صحيفة »دير شبيغل« 
المعلبة  اللحوم  أن  من  األلمانية 
المجهزة للشواء تحتوي على العديد 
من الجراثيم ومسببات األمراض 
ذات القدرة العالية على المقاومة 
والتي تعجز المضادات الحيوية 
الرائجة عن عالجها، وذلك وفقا 
الختبار حديث تم إجراؤه مؤخرا 

في ألمانيا.
وأوضحت الصحيفة أنه عادة ما 

تتسبب السخونة التي تتعرض لها اللحوم أثناء الشواء في القضاء على أي جراثيم 
عالقة بها، إال أن المخاطر الصحية الناتجة عن الجراثيم تنشأ عادة أثناء التعامل 

مع اللحوم النيئة.
الوقاية من هذه الجراثيم وغيرها من  ومن هنا أكدت »دير شبيغل« أنه يمكن 
مسببات األمراض العالقة باللحوم، عبر اتباع إرشادات النظافة والرعاية الصحية 

على نحو سليم داخل المطبخ أثناء الطهي.

 قال الباحث في مجال النوم في جامعة باري ديكارتسوربون 
بفرنسا بريس فارو، إن الدراسة الجديدة هي األولى التي 
تفحص ما إذا كان للقيلولة أي تأثير على التوتر أو وظائف 
الجهاز المناعي. ودرس فارو وزمالؤه حالة 11 شخصاً 
أصحاء، سمح لهم بالنوم لفترات طويلة وقصيرة ليالً، ثم 
بأخذ غفوات قصيرة خالل النهار. وأثبتت الدراسة أن غفوة 
تشهد  لم  ليلة  بعد  اليوم،  وسط  في  دقيقة   30 من  قصيرة 
سوى نوم ساعتين فقط، يمكنها أن تزيل اآلثار الفسيولوجية 

السلبية لهذه الليلة.
كما أن قلة النوم تؤثر على جزء منظم للمناعة يسمى »إنترلوكين 
6«، انخفض عندما كان الرجال يحرمون من النوم، لكنه 
ظل عند مستوياته العادية عندما سمح لهم بالقيلولة. وقال 
القيلولة القصيرة نسبياً عامالً  فارو:«يمكن أن تكون هذه 
مضاداً قوياً لقلة النوم«، مضيفاً أن النتائج »تحتاج لالختبار 
في مواقف الحياة الحقيقية«، كما يمكن أن يكون للحرمان 
التمثيل  وعملية  المخ  سلبي على وظائف  تأثير  النوم  من 

الغذائي والهرمونات والجهاز المناعي

 توصل فريق من الباحثين 
األسبان إلى وجود صلة 
بين مستويات ملوثات 
البيئة معين وبين تراكم 
الدهون فى جسم اإلنسان 

لتدفعه نحو البدانة.
وقال خوان بيدرو أريبوال 
أستاذ البدانة والغدد الصماء 
فى جامعة غرناطة بأسبانيا، 
» لقد وجدنا أن األشخاص 
الذين لديهم مستويات أعلى 

من الملوثات العضوية الثابتة، كانوا األكثر معاناة من السمنة المفرطة، فضال عن 
ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثالثية، حيث تعتبر هذه العوامل من أهم 

عوامل الخطر الرئيسية لتطور أمراض القلب واألوعية الدموية«.
وأوضح أريبوال أن تعرض البشر للملوثات العضوية بصورة ثابتة من خالل 
الثابتة تتراكم تدريجيا فى  الملوثات العضوية  الغذائى، إلى جانب ذلك،  النظام 
دهون الجسم، وهذا هو السبب فى المستويات المتوسطة فى دراستنا، لتعطينا 

رؤية للتعرض التراكمى على مدى عدد من السنوات.
وكشف الباحثون - فى معرض األبحاث التى نشرت فى العدد األخير من مجلة 
»التلوث البيئى« - أنه باستخدام أساليب إحصائية معقدة، أكدوا على أن المستويات 
المستويات  بالبدانة،  مرتبطة  كانت  ثابتة  عضوية  ملوثات  عدة  من  المتراكمة 
المرتفعة من الدهون الثالثية والكوليسترول، بغض النظر عن الجنس والعمر 

وعامل التدخين.

نصائح يومية لتنظيف أغراضك الشخصية
 الحقيبة الرياضة: المالبس الرياضية تنتهي 
في الغسالة بعد أي نشاط شاق أو تدريب بسبب 
تعرضها للتعرق، لكننا أحياناً ننسى أمر الحقيبة 
التي نضع فيها هذه المالبس المتسخة. إذا كانت 
الحقيبة قابلة للغسل، فيجب تنظيفها أسبوعياً على 
األقل، أما في حال كانت جلدية أو تحتوي على 
االكسسوار والقطع التي ال يمكن غسلها، فيمكن 
مسحها من الداخل والخارج بقطعة قماش مبللة 
على  لتساعد  الخبز  صودا  من  القليل  رش  مع 

امتصاص الروائح.
حقيبة اليد أو الكمبيوتر:عادة ما نضع الحقائب 
على األسطح المتسخة أو بالقرب من األطعمة 

النيئة مما يسبب انتقال الجراثيم المضرة. لذلك يجب الحرص 
على نظافتها ومسحها بمطهر أسبوعيا.

ألعاب األطفال القماشية: ألعاب األطفال القماشية والفروية 
ما تتسخ وتتحول إلى اللون البني. لتنظيفها، يجب  كثيراً 
التأكد من أنها ال تحتوي على أية سالسل ثم وضعها في 
كيس قماشي أو غطاء وسادة حتى ال تتضرر، ثم تغسل 

في الغسالة الكهربائية.
 حذاء رياضة: احرصي على غسل األحذية الرياضية في 
البارد لمنع تضررها، وضعيها ببساطةفي الغسالة  الماء 
مع منشفة كبيرة حتى ال تحدث الكثير من الضجة وتأكدي 

من إزالة النعال الداخلية واألربطة.
الوسائد: يمكنك تنظيف الوسائد في الغسالة بالماء الدافئ، 

ولكن احرصي على قراءة تعليمات الغسيل أوالً.
السجاد المطاطي: يستخدم هذا النوع من السجاد عادة في 
الحمامات لمنع االنزالق، ولذلك فإنه يتسخ في كثير من 
األحيان. يمكنك غسل هذا السجاد في الغسالة إذا كان مصنوعاً 
من القطن أو األلياف االصطناعية، إنما ليس بشكل متكرر 

ألن المطاط يتشقق بسبب الغسيل المتكرر.
الستائر: إذا لم تكن الستائر الخاصة بك مصنوعة من مواد 
رقيقة وحساسة، فمن المرجح أن باستطاعتك غسلها في 

دورة بطيئة بالغسالة باستخدام الماء البارد.

أبرز صيحات 
املوضة 
خلريف 
وشتاء 

 2016/2015
ضمن أسبوع 
املوضة يف 

ميالنو 

 للحفاظ على االظافر توصي الجمعية 
األلمانية للعناية بالبشرة وعالج الحساسية 

باتباع عدة نصائح:
الترطيب المنتظم، إذ إن المواظبة 
على استخدام الكريمات المرطبة 
ال يعمل على العناية باأليدي فقط، 
وإنما تستفيد منه األظافر أيضا، إذ 
يجعلها أكثر قوة وقدرة على التحمل.

حمامات الزيت، حيث يمكن إعادة 
الرطوبة لألظافر بشكل مثالي من 
خالل عمل حمامات الزيت الفاتر 
مرة واحدة أسبوعيا، بحيث تتبعها 
بعد ذلك جلسات تدليك باستخدام 

الزيوت المخصصة لألظافر
استعمال المانيكير والباديكير بحذر، 

إذ توصي الجمعية بضرورة توخي الحذر 
دائما عند عمل المانيكير والباديكير لألظافر 
لتجنب اإلصابة بجروح، الفتة إلى أنه 
من األفضل أن يتم استخدام المبرد بدال 
من المقص أو قالمة األظافر، إذ يمكن 
أن تتسبب هذه األدوات في ظهور شقوق 
صغيرة على األظافر. وبشكل عام، يمتاز 

كل من مبرد ورق الصنفرة ومبرد األظافر 
الزجاجي بأنهما أكثر عناية باألظافر من 

المبرد المعدني.
التقليم السليم، فمن المهم عند تقليم أظافر 
األيدي أو القدمين االنتباه إلى عدم تقليم 
ستنمو  وإال  كبيرة،  باستدارة  الحواف 

األظافر إلى الداخل
الفرشاة أفضل للتنظيف، إذ حذرت الجمعية 
من تنظيف االتساخات الموجودة تحت 

حواف األظافر بأدوات معدنية، بل يفضل 
استخدام فرشاة تنظيف األظافر الناعمة 

لهذا الغرض.
إياك وتقليم الجلد، إذ ينبغي االبتعاد 
عن تقليم جلد األظافر في كل األحوال، 
وإال سيزداد خطر اإلصابة بجروح 
يمكن أن تقتحمها البكتيريا وتتسبب 

في اإلصابة بالتهابات،
قفازات األيدي، إذ ال تتسبب المواد 
اإلضرار  في  الكيميائية وحدها 
أيضا  بها  تضر  إنما  باألظافر، 
المنظفات المنزلية العادية وحتى 
المياه، لذا ينبغي أن تحرص المرأة 
على ارتداء قفازات األيدي طوال 
الوقت أثناء تأدية المهام المنزلية.

ال لمزيالت الطالء الكحولية، حيث أكدت 
الجمعية أن مزيالت طالء األظافر المحتوية 
تعد  األسيتون  أو  الكحول  مادتي  على 
ألنها  األظافر،  إلى  بالنسبة  سم  بمثابة 
تسلبها المواد الدهنية الطبيعية الموجودة 
فيها والتي تعمل على تقويتها والحفاظ 

على مرونتها بشكل طبيعي

 أضرار التدخين ليست مجهولة، لكن الدراسة الجديدة التي نشرت في صحيفة »بي 
ام سي ميدسين« هي األولى التي تقدم دليل مباشر على ان التدخين يقصر الشخص 

بعشر سنوات على األقل. 
إميلي  الباحثة  وتقول 
الجامعة  من  بانكس 
أستراليا،  في  الوطنية 
التي أجرت هذه الدراسة، 
أن »متوسط العمر المتوقع 
أقصر  يكون  للمدخن 
مقارنة  سنوات  بعشر 
مع غير المدخنين، كما 
أن حوالي ثلثي المدخنين 
سيموتون من امراض 

متعلقة بالتدخين«.
وأضافت: »األرقام السابقة تشير إلى أن حوالي نصف المدخنين سيموتون من 
األسباب المرتبطة بالتدخين، لكن الدراسة الجديدة اليوم تشير إلى ان حوالي ثلثي 

المدخنين سيموتون من امراض متعلقة بالتدخين«.
وأظهرت األرقام أن األشخاص الذين يدخنون عشر سجائر في اليوم يتضاعف 
خطر الموت لديهم ألسباب تتعلق بالتدخين، أما الذي يدخن علبة سجائر يومياً 

)20 سيجارة تقريباً(، فيتضاعف خطر الموت لديه الى أربع أو خمس مرات.

النساء  أن  دراسة  أظهرت   
الالتي يعتقدن انهن جميالت، 
يتعاملن  أن  أكثر  المرجح  من 
مع مواقف الصراع  بغضب  
أكبر مقارنة   مع النساء الالتي  
يصنفن على انهن أقل جاذبية.

واكتشفت الدراسة أن الجذابات 
يطلقن  عندما  جاذبيتهن  تزيد 

لغضبهن العنان.
ووجدت الدراسة أيضاً أن النساء الجذابات لديهن توقعات اعلى مما يستحققن.

المرأة – حيث تصنف  جاذبية  في حساب  له عالقة  أيضاً  الشعر  لون  أن  كما 
السيدات ذوات الشعر االشقر باعتبارهن اعلى جاذبية من ذوات الشعر األسود 
او األحمر.ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج لها أساس، بشكل يضمن أن االشخاص 
»االكثر لياقة جسدياً« يقترنون وينجبون اطفاال.ووجد الباحثون ارتباطاً مشابهاً 

في الرجال، لكن تحل القوة البدينة محل عنصر الجاذبية.

»الجمعية  أجرته  جديد  بحث  أظهر   
المواد  أن  التناسلى«  للطب  األمريكية 
الكيميائية الموجودة فى العديد من المواد 
قد تزيد من خطر  المنزلية  البالستيكية 
اإلجهاض بين النساء، مطالبة بضرورة 
تجنب الحوامل األطعمة المعلبة، أو المياه 
المخزنة فى زجاجات بالستيكية، خاصة 
المتروكة تحت أشعة الشمس، فضاًل عن 
بها  المتواجدة  الكيميائية  المواد  تسرب 

بمعدالت أسرع عند ارتفاع درجات الحرارة.
وقالت الدكتورة »روث لثيثى« أستاذ الغدد الصماء التناسلية فى جامعة »ستانفورد« 
هذا أمر هام للحيلولة دون ارتفاع معدالت اإلجهاض الذى بات شائًعا بصورة 

كبيرة بين العديد من النساء بسبب انتشار المواد البالستيكية فى حياتنا.
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الفول السوداني حيمي من أمراض 
القلب والشرايني

 قال باحثون أمريكيون، إن 
تناول الفول السوداني ولو 
بكميات صغيرة، يقلل من 
نسبة الوفيات الناجمة عن 
أمراض القلب والشرايين.

وربط الباحثون في دراسة 
»جورنال  مجلة  نشرتها 
أوف ذي أميركان ميديكال 
أسوسييشن«، األمريكية، ، 
بين تناول الفول السوداني، 

21 % بحسب  17 و  بين  الوفيات بشكل عام، تراوح ما  وانخفاض في نسب 
الناجمة عن  المتناولة، وبنسب تتراوح ما بين 23 و 28 % للوفيات  الكميات 

أمراض القلب والشرايين.
وتابع الخبير »سعر الفول السوداني المنخفض، جعل استهالكه يرتفع ويمكن لهذه 
الفواكه الجافة أن تكون مادة اقتصادية لتحسين صحة القلب والشرايين لدى العموم«.

 حذر العلماء من« ان التوتر النفسي في عمر المراهقة يسبب الحقا 
أمراض القلب واألوعية الدموية، وأكدوا انه حتى التمارين البدنية ال 
يمكنها من تخفيض هذا الخطر«. وقد تبين ان ظروف الحياة في عمر 
المراهقة والشباب تلعب دورا كبيرا في تشكيل مقاومة الرجال للتوتر 
النفسي. فإذا لم ترافق الرجل في عمر الطفولة والمراهقة ظروف 
مسببة للتوتر النفسي، فإنه ستتشكل لديه مقاومة عالية للتوتر النفسي 
الحقا، وفي نفس الوقت ينخفض عنده خطر اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية في المستقبل.
التأثير السلبي للتوتر النفسي في الصحة غير مالحظ، كما يحصل 
في حالة البدانة وارتفاع ضغط الدم. ولكن مع ذلك يلعب دورا في 

تطور الذبحة الصدرية وأمراض القلب واألوعية الدموية عموما.

 يمكنك استخدام بيكربونات الصودا مع الفراولة )الفريز( 
إلزالة بقع األسنان وتبييضها يعتبر 
حليب جوز الهند من أفضل المنتجات 

الطبيعية لصحة الشعر ولمعانه
عسل مانوكا للبشرة. تشير بعض 
الدراسات إلى أن متوسط عدد منتجات 
العناية بالبشرة التي تمتلكها المرأة 8 
منتجات. يمكنك االستغناء عن الكثير 
من هذه الوسائل واالعتماد على عسل 
مانوكا الذي يتم إنتاجه في نيوزلندة، 
ويمتاز بأنه غني بمضادات الجراثيم 

وااللتهابات، إلى جانب أنه مطهّر طبيعي للبشرة. يساعد عسل 
مانوكا على تهدئة التهيجات، وزيادة نعومة وصفاء الجلد.

بيكربونات الصودا والفراولة لألسنان. مع مرور الوقت وبسبب 
عادات األكل تفقد األسنان بياضها الطبيعي، وتنكشف طبقة المينا 
فتظهر األسنان صفراء. يمكنك استخدام بيكربونات الصودا 
مع الفراولة )الفريز( إلزالة بقع األسنان. تحتوي الفراولة على 
حمض الماليك بشكل طبيعي، ويمكن من خالل أكلها إزالة 
بقع األسنان. الستخدام بيكربونات الصودا مع الفراولة يمكنك 
وضع القليل منها مع معجون الفراولة في وعاء صغير، ثم 
وضع محتواه على فرشاة األسنان واستخدامه في التنظيف. 

لكن ينبغي الحذر من تكرار استخدام هذا المزيج كثيراً، بل 
يجب استخدامه على فترات متباعدة 

لتقليل تأثير الحمض.
حليب جوز الهند للشعر. يضفي 
الشعر القوي الالمع هيئة صحية 
وجميلة على مظهر المرأة. يعتبر 
حليب جوز الهند من أفضل المنتجات 
الطبيعية لصحة الشعر ولمعانه. يمكنك 
استخدامه قبل غسل الشعر لتغذية 

الشعر بمغذيات تعّزز صحته.
تجنُّب األخبار السلبية. وجدت دراسة 
نشرتها مجلة »بلوس وان« أن قراءة األخبار السلبية في وسال 
اإلعالم تزيد مستويات هرمون التوتر لدى المرأة، مقارنة 
بالرجال الذين ال ترتفع نسبة هذه الهرمونات في دمائهم عند 

قراءة األخبار نفسها.
يعتقد العلماء أن تأثر المرأة له عالقة بطبيعتها العاطفية، ويُنَصح 
بالحد من قراءة ومشاهدة األخبار السلبية، وفي الوقت نفسه زيادة 
األطعمة الغنية بالتربتوفان، مثل السمسم، وبياض البيض، وفول 
الصويا، وبذور عباد الشمس، والدجاج، والديك الرومي، وسمك 
السلمون، والحليب. يساعد التربتوفان على تقليل هرمونات 

التوتر واإلجهاد.
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 توصلت مراجعة 
أميركية حديثة 

لدراسة حالية 
دهون  بشأن 
إلى  األلبان 
ت  جا ستنتا ا
مثيرة للدهشة.

إن  وقالت 
الذين  األشخاص 

يتناولون منتجات األلبان 
القلب  بأمراض  أكثر عرضة لإلصابة  ليسوا  الدسم  كاملة 
بالمنتجات  يتقيدون  الذين  من  الثاني  النوع  من  والسكري 
قليلة الدسم، وعندما يتعلق األمر بزيادة الوزن فإن منتجات 

األلبان كاملة الدسم قد تكون أفضل.
فرد  بمركز  العلماء  فريق  يجد  لم  بالبدانة،  يتعلق  وفيما 
منتجات  أن  فكرة  يدعم  ما  السرطان  ألبحاث  هتشينسون 
األلبان قليلة الدسم أصّح من كاملة الدسم بعد مراجعة نحو 
25 دراسة عن هذا الموضوع، ويعزز المزيد من البحث 

نتائج فريق العلماء.
منتجات  تناول  في  اإلسراف  من  حذروا  ذلك  رغم  لكنهم 
األلبان كاملة الدسم، ألنها مقارنة بكثير من األطعمة خاصة 
الخضراوات والفاكهة- التي ال تحتوي على األلياف الالزمة 
للهضم وكيفية معالجة السكر في الجسم، والتي تلعب دورا 

مهما في الحفاظ على الوزن الصحي.



الجزء الثاني
Christopher Spencer :اإلخراج

اشترك المخرج في كتابة السيناريو ايضا، 
فساعده ذلك على اخراج ماكتبه لتكون 
شخصية يسوع واقعية في )ناسوته( 
وروحانية في )الهوته(. فقد وفق في 

اختيار الممثل المناسب  له.
 Diago Morgado :شخصية يسوع
وجهه الهادئ، وحضوره القوي ووعيه 
بأبعاد الشخصية )الناسوتية والالهوتية( 
ساعده على تجسيد شخصية يسوع الثرية 

باالخالقيات. فكان )مبتسما( 
مع الشعب، )حنونا( مع أمه، 
)حكيما( مع المالعين )ال 
تستطيع خدمة هللا والمال(، 
)حاسما( في قلب الطاوالت 
في المعبد، يعلم اخالقياته 
لبطرس عندما اراد ضرب 
اليهودي )أعطي له خدك 
األخر(، )وكل الذين يأخذون 
السيف بالسيف يهلكون )متى 
26: 53( )متسامحاً( عندما 
إليه  ونظر  بطرس  انكره 
Morgado  نظرة معبرة 
عن حبه له رغم انكاره. وعند 
قيامة )السيد المسيح(، نجد 
وجه Morgado الهادئ مع 
الزي األبيض جعل الشكل 

مكتمل أللوهيته.
األم مريم: Roma Downey اشتركت 
ايضا في االنتاج، وقد جسدت األم بحنانها 
البنها، وشعرنا بآالمها النفسية والعميقة 
بجلد يسوع امام عينيها، وبلهفتها له 
في درب الصليب ثم في صلبه خاصة 
بعدما رحل وطعن الجندي يسوع في 
جنبه األيمن فنظرت له نظرة معبرة 
عن  قسوته بال رحمة حتي بعد الموت. 
أداء   Sebastian Knapp :يوحنا
لظلم   كطفل  ببكائه  الممتنع  السهل 
استاذه، وبرائة ضحكته بلقائه بيسوع 
)عندما  القيامة. وفي شيخوخته  بعد 
ظهر له يسوع( نجد روحانية يسوع 

تنعكس عليه وهو مسروراً.
بطرس: Darwin Show استطاع 
ليسوع،  المخلص  التلميذ  يكون  أن 
فاقنعنا  بحرقة،  بكى  انكاره،   وعند 

بما في داخله.
كاييف: Adrian Shiller كان استاذاً 
في شره، يجسد الخوف على مركزه، 
والحقد الكامن في داخل االنسان. وافصح 
عن هذا الحقد عندما واجه يسوع بانه 

ابن هللا، فانفجر بعد كبت كبير.
بيالطس: Greeg Hicks مالمحه 
الحادة خدمت شراسته تجاه الشعب 
وكاييف. أما مع يسوع، يشعرنا بأن 
في داخله انسان ال يريد الحكم عليه 
دون مبرر. كذلك كان مؤثرا في ندمه 

لحكمه على يسوع 
 Amber Rose Revah :مريم المجدلية
االداء  مستوى  على  الممثلة  تكن  لم 
مع   مشاهدها  اآلخرين. خاصة  مثل 
Roma   للمعايشة الطبيعية والتمثيل 

 Amber البدائي
الجديد في االخراج:

 بدأ المخرج فيلمه بمقدمة من مسلسل 
The Bible نرى يوحنا في شيخوخته 
ثم صوته كمعلق “هذا كان في البدء 
عند هللا، كل شئ به كان وبغيره لم 
يكن شئ مما كان” )يوحنا 1: 2-3 ( 
فيسوع كان موجوداً قبل )آدم وحواء، 
ثم نوح، ابراهيم، موسى، دافيد( ثم 
نجد النجمة التي تعلن ميالد المسيح 
الهدايا  يقدمون  المجوس  ملوك  و3 

ويسألون مريم )ممثلة شابة( ما اسمه؟ 
)لقطة متوسطة( لمريم: يسوع، اسمه 

يسوع، فيسجدون له، والتترات.
الصورة،  على  بصوته  يوحنا  يعلق 
األرض يهودي، الشعب يهودي تحت 
الحكم الروماني. الشعب، كنا ننتظر 
المسيح، المخلص، )لقطة كبيرة( على 
بيالطس، لكن وصل حاكم روماني 

بيالطس البنطي.
بيالطس  قوة وسلطة  المخرج  أبرز 
بان ال احد يعرقل طريقه فقلب الجنود 

عربة احد سكان المدينة فوقعت من 
اعلى هضبة على ابنه الصغير فمات. 
وسار موكب بيالطس وزوجته وكأن 
شيئا لم يكن. مما زاد في احتياج الشعب 

إلى المخلص.
جاء يسوع نحو يوحنا المعمدان الذي 
قال له: إلهي – فيقول يسوع: عمدني 
– فعمده باسقاط جسده من الظهر  في 
المياه )وهذا جديد بالنسبة لبقية األفالم(.

نرى يسوع يذهب إلى بطرس ويدخل 
البحر ليساعده. يسوع: اعطنى ساعة 
وسأعطيك حياة بأكملها وعاد يقول 
يسوع: ألقي الشبكة ثم )لقطة طويلة( 
يسوع واقفاً في )شمال الكادر والمركب( 
وبطرس في اليمين منحنى ال يستطيع 
حمل الشبكة. ثم )لقطة متوسطة( ليسوع 
يقول )لبطرس(: اتبعني، سأجعلك تصطاد 
الرجال. بطرس: ماذا نفعل؟ يسوع: 
هذا  إلى  المخرج  يعود  العالم.  نغير 
يبشر  بدأ  المشهد مع بطرس عندما 
برسالة يسوع. يتذكر كالمه. يسوع: 

نغير العالم.
معجزة السمكتين والثالث ارغفة: رفع 
يسوع يده بالسلة هلل )أوال( للسمك، ثم 
)مرة أخرى( للخبز وقال اخالقياته 
وتعاليمه مع تغير االماكن واألشخاص 
“اطلبوا أوال ملكوت هللا وبره هذه كلها 
تزاد لكم” )متي 33:6( ثم )لقطة كبيرة 
لتوما(  “أطلبوا تجدوا” )متى 7:7( 

)هذا جديداً في االخراج( 
سير يسوع على البحر: )نداء يسوع 
 ،)Echo( لبطرس بصوت الصدى
)الجديد( يخرج بطرس ليلقاه، فيتردد 
داخل  والكاميرا  البحر،  في  فيغرق 
المياه من )وجهة نظر بطرس( يرى 
يسوع الذي يمد يده له )ويقول بصدي 
الصوت(: يسوع: يا قليل االيمان لماذا 
تشككت، وكان الرسم بالنور جيداً للبرق 

والرعد واالمواج والعواصف.
استخدم  للشعب:  بيالطس  مجزرة 
امام  واقفاً  الشيطان  المخرج ظهور 
الغدر والخيانة.  بيالطس دليل على 
الشعب  بين  يختبئون  الجنود  كيف؟ 
بعباءات مدنية، وبعالمة من بيالطس، 
يبدأ الجنود بخلع العباءات وقتل الشعب 

الخماد الثوار.
معجزة لعازر: كما مكتوب في االنجيل 
ان يسوع نادى لعازر وقال له يسوع: 
لعازر هلم خارجاً )يوحنا 11: 44( 
وخرج الميت ويداه ورجاله مربوطان 
بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. أما في 
فيلمنا فالشباب يحركون الحجارة امام 
المقبرة ويدخل يسوع بنفسه المقبرة 
يسير بجانب الجسد )جسد لعازر بدون 
أقمطة، ووجهه بدون منديل(. يسوع: 
انا القيامة والحياة من يؤمن بي حتى 

لو مات سيكون له الحياة. )أخالقيات 
يسوع على اشخاص متغيرة( ثم )لقطة 
متوسطة( Morgado يأتي خلف رأس 
لعازر ويقبله في رأسه. فينظر يسوع 
لألمام، في نفس الوقت لعازر يفتح عينيه 
االتجاه وينهض ويحتضن  نفس  في 
شقيقته مارتا . ثم يخرج من المقبرة 
فيراه الشعب فيهللون )لقطة متوسطة 
لبطرس كرد فعل( ينظر ليسوع بايمان. 

ولقطة أخرى ليوحنا يبتسم.
أورشليم أحد الزعف: يسوع يدخل 
أورشليم والشعب يعتبرونه ملكهم يلقون 
 Robert الزعف أمامه. ولعب المونتاج
Hall في تقطيع اللقطات بين يسوع 
والشعب ثم صعوده على سلم المعبد 
بكل  ثم  شديد.  بحزن  ينظر  ويسوع 
كيف  ويظهر  الطاوالت  يقلب  جرأة 
الصلوة:  بيت  بيتي  أن  ان “مكتوب 
وانتم جعلتموه مغارة لصوص” )لوقا: 

.)46 :19
وفق المخرج في تقديم يهوذا )تلميذ يسوع( 
يذهب إلى كاييف. بينما نيقوديموس 
)تلميذ كاييف( يذهب ليسوع. األول 
لتسليم يسوع إلى كاييف كرمز للخيانة 
)وقطع( الثاني اْمن نيقوديموس برسالة 

يسوع لملكوت هللا 
تنبأ  المخرج  أظهر  األخير:  العشاء 
المقبلة عن طريق  باألحداث  يسوع 
)فالش متقدم( لتسليم يهوذا ليسوع إلى 
رجال كاييف، ثم ابلغ التالميذ بموته. 
فنرى )لقطة متوسطة( ليوحنا يبكي 
من الصدمة. أما بطرس فكان في حالة 
)استماتة( مذهول ال يصدق ما يسمع 
بخيانة يهوذا ليسوع. فيتأثر وتسقط 
دمعة من عينه اليسرى. بطرس ليسوع: 
أنني لم أتركك وسأظل معك )الجديد( 
يحتضن يسوع بطرس ويقول له وهو 
متأثر: اليوم قبل صياح الديك مرتين، 
اخرجها  وقد  مرات.  ثالث  تنكرني 
)سبنسر( بذكاء. ففي الفجر، يأخذون 
الجنود يسوع ويلقوا به تجاه حائط، ينكر 
بطرس يسوع 3 مرات ويلقيه جندي 
على نفس حائط يسوع. فيواجه وجها 
لوجه. فيسوع ينظر له نظرة تخبره 
بما تنبئ به. فبكى بطرس بكاءاً بحرقة 

ولم يستطع مواجهة يسوع في صلبه.
عيد  في  والصلب:  الصليب  درب 
التسامح  يستحيل  كاييف  ان  الفصح، 
أو التصالح مع يسوع وامر بقتله عن 
طريق بيالطس، وربط المخرج بين 
تقديم يسوع في عيد الفصح )كضحية( 
لكاييف حتي يضمن مكانه في المعبد، و 
في نفس الوقت يستقبل كاييف الخراف 

في المعبد كضحية هلل. 
أدى الممثل Morgado ادائاً ممتازا 
وتقبيله.   الصليب  لمسك  رعشته  في 
ورؤية أمه بحنان وهو يجلد 
ليحمل الصليب. وكأن آالمه 
النفسية ألمه أصعب من آالمه 
الجسدية. وقد اختار المخرج 
رجاًل اسوداً لمساعدة يسوع 
في حمل الصليب )هذا جديد( 
و)مورجادو( شكره باإليماءة 

ألنه ال يستطيع الكالم. 
الصلب زحف )مورجادو( وهو 
يرتعش ليصل للصليب، والجنود 
يجلدونه وكأنه يزحف بلهفة 

لخالص البشرية. 
وكان مشهد دق الصليب مؤثرا 
للغاية. فقد اجاد )مورجادو(  
أو  اليدين  في  سواء  تأديته 
نرى  مرة  وألول  القدمين.  
مسماراً طويال 15 سم لدق 
القدمين. وقد قال يسوع السبع جمل 
على الصليب )وقد ذكرتهم في العدد 
السابق بالتفصيل( حتى اسلم الروح. 
تحولت السماء إلى غيام وكأنها تثور 
المعبد  في  انقالب  ثم  يسوع  لفقدان 

وفي كل المدينة.
الجندي يطعن يسوع بعد رحيله في 
جنبه األيمن ليتأكد من موته ثم يتوقف 
في حرج، )قطع( على مريم األم تنظر 
له بتأنيبه وكأنها تقول: أليس يكفيك 

ما فعلتموه له؟
عند نزول يسوع من الصليب احتضنته 
يذكرنا  هذا  مريم على رجليها.  امه 

بتمثال الرحمة “كمايكل انجلو.”
ملحوظة: 

المقبرة التي دفن فيها يسوع تشبه )من 
الداخل( لمقبرة لعازر وهذا يدل على 
)اإلنتاج الضعيف( للديكورات خاصة 
ديكور مجزرة بيالطس مع الشعب.

ال نحاول المقارنة بين هذا االخراج 
المسيح( لميل  )ابن هللا( وفيلم )آالم 
جيبسون سواء في الجلد أو الصلب فهذا 
األخير، فيلمه كان اكثر دراسة واتقان 
في أدق التفاصيل مع استعمال اللغة 
األرامية األصلية ليسوع. كذلك وجود 
الشيطان واقفاً )ال يفعل شيئا( وقت جلد 
يسوع،  نجد )جيبسون( جعل الشيطان 
انثي ولعب بالتضاد بين الخير)يسوع( 
والشر )الشيطانة(. وعندما حكم الشعب 
على يسوع بالصلب، تذكر يسوع ألحد 
الزعف، واستقبال نفس هذا الشعب له.  
موحاه من فيلم جيبسون. )وقد قدمت 
نقدي لفيلم Mel Gibson  بالتفصيل 
في )جريدة الرسالة( عند عرضه(.

كبيرا  كان  العمل  ان  ننسى  ال  لكن 
ايضا )رغم االنتاج الضعيف( واستطاع 
 Christopher Spencer المخرج
أن يخرج فيلما عن السيد المسيح به 
عن  واالخراج  السيناريو  في  جديد 
بالجوهر  االحتفاظ  مع  االفالم  بقية 
العريق )للعهد الجديد( وادى رسالة 
سامية ليسوع في محبة المذنبين في 
 “ السماوي.  البيه  لهم  بالدعاء  حقه 
ابتاه اغفر لهم النهم ال يعلمون ماذا 

يفعلون” )لوقا 23: 34(.

 عزيزي القارئ نتابع اليوم مسلسل رحيل 
الفنانين فقد بدأ المسلسل لهذا الرحيل بوفاة فنانين 
عدة منهم وحيد سيف ونبيل الهجرسي ثم مريم 
فخر الدين ومعالي زايد ثم الشحرورة صباح ثم 
سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وخالد صالح 
والفنانة كريمة مختار ثم سمراء الشاشة المصرية 
الفنانة مديحة يسري التي نفذت على الطبيعة 
معاناة  بعد  عنا  راحلة( ورحلت  )اني  فيلهما 
وذلك  جسمها  في  كسور  وعدة  المرض  مع 
عن عمر ناهز األثنين وتسعين عاما ولحقت 
بالفنانين اللذين رحلوا مؤخرا عن دنيانا. أول 
ظهور للفنانة مديحة يسري كان في فيلم )ممنوع 
الحب( مع موسيقار االجيال محمد عبد الوهاب 
ورجاء عبده وظهرت مديحة يسري في مشهدين 
وهما مهشداً في اغنية )انسى الدنيا وريح بالك( 
والمشهد الثاني في نهاية الفيلم وهي تحمل احد 
أطفال عبد الوهاب ورجاء عبده في الفيلم. ثم 
بالصدفة شاهدها عميد المسرح العربي يوسف 
بك وهبى وكان معه شريكه المنتج والمخرج 
توجو مزراحي وشاهدا مديحة يسري وهي تؤدي 
بعض المواقف وبعض المشاهد في البالتوهات 
فاعجبا بأدائها وعرض عليها القيام ببطولة أفالم 
يقوما بانتاجها وهي ثالثة افالم دون ان تعمل 
مع غيره واالفالم هي ابن الحداد والفنان العظيم 
واوالدي. والفنانة مديحة يسري شاركت بطولة 
افالم نجوم الغناء األربعة وهم الموسيقار محمد 
فوزي  األطرش ومحمد  وفريد  الوهاب  عبد 
وعبد الحليم حافظ ومع عبد الوهاب في فيلم 
ممنوع الحب وفريد األطرش في فيلمي احالم 
الشباب ولحن الخلود ومع محمد فوزي في افالم 
وقبله  وراشيل  وماريكا  وفاطمة  حواء  بنات 
في لبنان وفيلم من اين لك هذا وغيرها. وفيلم 
الخطايا مع عبد الحليم حافظ وفي هذا الفيلم 
تصادف في احد ايام التصوير عيد ميالد ابن 
الفنانة مديحة يسري وهو الراحل عمرو محمد 
فوزي ابنها من الفنان محمد فوزي وعرف عبد 
الحليم حافظ هذا فطالب من مخرج الفيلم الرائع 
حسن االمام انتهاء التصوير في هذا اليوم قبل 
ميعاده المعتاد العطاء الفرصة للفنانة العودة 
إلى منزلها واالحتفال بعيد ميالد ابنها. وعندما 
عادت مديحة يسري إلى منزلها وجدت المفاجئة 
سبقها  قد  حافظ  الحليم  عبد  أن  وهو  الكبرى 
إلى منزلها ومعه الحلويات وعدة قوالب جاتوه 
وشربات. وجلس وسط ابنها عمرو واصحابه 

االطفال وهو يغني لهم اغنيته الشهيرة عقبالك 
يوم ميالدك وكم كانت فرحة مديحة يسري لهذا 
الموقف وهذه المبادرة من العندليب الذي بادرها 
)انا هنا باحتفل بعيد ميالد اخويا( وذلك الن 
الفنانة مديحة يسري كانت تقوم بدور والدةعبد 
الحليم في فيلم الخطايا. كم كان هذا الحب بين 
فنانين زمن الفن الجميل. والفنانة االخرى التي 
شاركت اربعة نجوم الغناء هي فاتن حمامة 
سعيد  يوم  فيلمي  الوهاب  عبد  شاركت  التي 
ورصاصة في القلب وفريد األطرش افالم لحن 
الخلود الحب الكبير وحكاية العمر كله والفنان 
محمد فوزي فيلم دايما معاك والعندليب األسمر 

ايامنا الحلوة وموعد غرام.
فقد  يسري  مديحة  الفنانة  زيجات  عن  أما 
تزوجت اربعة مرات وهم ثالثة من الوسط 
الفني والزيجة الرابعة من خارج الوسط الفني. 
وأول هذه الزيجات مع المطرب محمد أمين 
وكونا سوياً شركة انتاج انتجت افالم )احالم 
ثم  اللطيف(.  بدوية، والجنس  الحب، وغرام 
الفنان  تزوجت  ثم  سنوات  أربع  بعد  انفصال 
حبه  في  غير صادق  كان  ولكنه  سالم  احمد 
لها ولم يدم زواجهما طويال وسرعان ما تم 
الطالق بينهما. ثم ذهبت إلى لبنان وصورت 
هناك فيلم )ضالة من لبنان ( مع المطرب محمد 
فوزي وسرعان ما اصاب كيوبيد الحب بين 
قلبيهما وتزوجا وساعدت مديحة يسري كثيرا 
محمد فوزي في مصنع االسطوانات الذي كان 
يعتبرأول مصنع لسبك وصفع االسطونات في 
الشرق األوسط.وكان مقر هذا المصنع في ميدان 
العباسية خلف كلية الهندسة وقد استطاع انتاج 
جميع األغاني المشهورة وخاصة اغاني كبار 
نجوم الطرب وخاصة السيدة كوكب الشرق ام 
كلثوم ومنها اغاني )انت عمري، وبعيد عنك، 
والف ليلة وغيرها( وقد تم تأميم هذا المصنع في 
اوائل السبعينيات من القرن الماضي وذلك في 
عهد الرئيس جمال عبد الناصر فاسرع محمد 
فوزي للسيدة أم كلثوم لكي تتوسط له لسيادة 
الرئيس نظرا ألنها كانت لها خطوة ومعزة كبيرة 
لدى الرئيس وعلى اساس ان هذا المصنع ملك 
لمواطن مصري هو محمد فوزي  ، وان قرار 
التأميم يسري على الشركات األجنبية. ولكن 
ام كلثوم لم تستطع اقناع الرئيس عبد الناصر 
في التراجع عن قرار التأميم معلال أن محمد 
فوزي معه شركاء اجانب مناصفة في المصنع 

فيسري عليهما قرار التأميم. وانهى المقابلة مع 
ام كلثوم دون اي تفاهم آخر مما ادى إلى إصابة 
محمد فوزي نتيجة تأثره البالغ بهذا الحدث وهو 
الذي جاهد كل الجهد القامة مثل هذا المصنع 
وقد اصيب بمرض دمور في العظام مما ادى 
إلى انكماش جسمه وعندما توفي كان طوله 
ال يزيد عن متر وهو الذي كان طويل القامة. 
اما عن مديحة يسري فقد تم تأميم القصر الذي 
كانت تعيش فيه وهو مقام على فدانين امام 
ترعة المريوطية بالهرم ولم تجد اي شئ من 
مالبسها او مجوهراتها ناهيك عن سياراتها 
واضطرت لتحويل مكتبها إلى شقة للسكن فيها 
باالضافة إلى كونها مكتب. ونعود للتحدث عن 
مديحة يسري ومحمد فوزي فقد اشتركا في 

بطولة العديد من االفالم منها )فاطمة وماريكا 
وراشيل – ومعجزة السماء – بنات حواء- من 
اين لك هذا( وغيرها من األفالم الجميلة والناجحة 
وقد نتج عن هذا الزواج ابنهما عمرو الذي كان 
من ابطال العالم في الكونج فو ولكن سرعان ما 
خطفه الموت بعد حادث أليم فصدمت سيارته 
وكانت من النوع سيارات السبق بعربة لوري 
قادت إلى مفارقته الحياة وهو ال يتعدى الثانية 
والعشرين من عمره مما كان له أكبر األثر على 
الفنانة مديحة يسري وكانت تبتسم ولكن قلبها 
يقطر دما حزنا على ابنها. وقد فقدت من قبله 
والده محمد فوزي. كم كانت قوية هذه الفنانة 

ومؤمنة برد القضاء وارادة هللا وال اعتراض 
على قضاء هللا. 

ثم تزوجت من الداعية االسالمي الشيخ ابراهيم 
سالمة الراضي شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية 
الصوفية وقد امتازت الفنانة مديحة بقوة االرادة 

وااليمان والتماسك والجلد في المواقف 
الصعبة وكانت رؤيتها تتحقق فمثال 
عندما تم التأميم واخذت الدولة منها 
كل شئ حلمت بأنه سيأتيها مبلغ من 
المال وعندما افيقت من النوم وجدت 
تليفون منزلها يدق وكان الطالب منتج 
وموزع عرض عليها شراء حقوق 
معظم االفالم التي انتجتها بمجموعة 
مبالغ يصل إلى عشرة االف جنيه وكان هذا 
المبلغ في ذلك الوقت يساوي ثروة كبيرة مما 
ساعدها على مواصلة مشوارها الفني وخاصة 
االنتاج الذي اسفر فيما بعد على انتاج فيلم صغيرة 
على الحب وغيرها كالمؤامرة ومعجزة السماء 
وقد شاركت مديحة يسري في اداء دور في 
مسلسل المعجزة بطولة الفنانة االستعراضية 
شريهان وذلك لصالح شركة شريهان التي كانت 
تديرها والدة شريهان السيدة عواطف خورشيد 
وكنا نصور مشاهد المسلسل في فناء استديو 
مصر والمزارع التي تحيط به. ويصادف في 
يوم من ايام التصوير ان كان مسلسل الجسر 

بطولة ليلى طاهر وليلى علوي وعزت العاليلي 
ورشوان توفيق والعظيم محمود

 المليجي وكان آخر االعمال التي اداها وبعد 
انتهاءه من آخر يوم تصوير رحل عن الدنيا 
بطولة  حمزة  عم  ومسلسل  التالي.  اليوم  في 

فريد شوقي وسهير البابلي والفنانة هناء ثروت 
وزوجها محمد العربي وفي اثناء االستراحة 
تجمع نجوم المسلسالت الثالث في فناء ستوديو 
مصر وكانت المفاجأة التي اعددتها مع مدير 
االنتاج بأننا احضرنا وليمة من الفول والفالفل 
والبتنجان المقلي والسلطات الجميلة التي تشهي 
القلب وبدأت اللمة الجميلة واخذت انا صنية 
والعيش  األطعمة  من  كمية  عليها  ووضعت 
المصري الجميل وحملنا أنا ومساعدي وبالمناسبة 
)اسمه فتحي( وكان مثل الجندي في الميدان 
السيدة مديحة  للتنفيذ. وكانت  االوامر  ينتظر 
يسري تجلس في جانب مع شريهان والسيدة 
والدتها واحضرنا كراسي ووضعنا عليها الصنية 
وقلت لثالثتهما )باسم هللا واذا خلص الفول أنا 
مديحة  وقالت  الجميع  مسئول( فضحك  مش 
)تعرف يا اشرف انا ما اكلتش من الصبح وقالت 
شريهان وانا كمان يدوب كوب النسكافيه وقالت 
السيدة عواطف خورشيد برافو عليك يا اشرف 
انت تستاهل مكافأة النك ساعدت مدام مديحة 
على الخروج من حزنها. فلقد كانت تتذكر ابنها 

عمرو وكان لم يمضي على رحيله زمن بعيد 
كما أن شريهان عمرها ما كانت تأكل طعام 
: أنا هأبطل  الفطار صباحا فقلت لها مداعباً 
تصوير واشتغل على عربة فول الحظي بان 
أقدم الفول لكم. وضحك الجميع. وكانت هذه 
ذكرى لي معهن لن انساها. وقد قدمت ليلى 
علوي مسرعة ألينا فقامت السيدة مديحة بحنان 
األم بتقدم قرص من العجة لليلى علوي التي 
صرخت من المفاجأة بوجود عجة وشاركتنا 
الطعام ثم ما لبث ان حمل كل فرد نصيبه من 
الطعام وانضموا ألينا حتى بدأت كل مدير انتاج 
يبحث عن نجوم المسلسل الذي يشرف عليه 
لتكملة التصوير. وفوجئت بأن السيدة تناديني 
وتدث في يدي مبلغ من المال يساوي اجري في 
اليوم ويكاد يفوق وقالت انت من بكره عضو 
من اعضاء شركة المعجزة فقلت لها هذا شرف 
لي ولكني ال استطيع ترك السيدة سميرة أحمد 
صاحبة شركة فيديو 2000 وكنت اشرف انتاجيا 
على هذه الشركة وادارتها عالوة على العمل 
كمدير تصوير بهذه الشركة فقالت لي داعبة: 
يا أخي دب خناقة معاهم وتعالى فابتسمنا وقلت 
لها وعد إذا حصل أي شئ سأتي للعمل معك. 

وقالت وانا بابي مفتوح. 
عزيزي القارئ لقد طافت مديحة يسري العالم 
تمثل وطنها مصر واشتركت في العديد من 
المهرجانات وحصلت على جوائز ال تعد وال 
تحصى كما انها شاركت في لجنة التحكيم للعديد 
منها وخاصة المهرجانات المقامة في العاصمة 
موسكو بروسيا ومنها مهرجان طشقند وهو بفيلم 
)خالد بن الوليد( بطولة وانتاج الفنان حسين صدقي 
ومعه مديحة يسري. وقد اعجبوا الرواد والحكام 
بالفيلم المصري وبالفنانة مديحة يسري وبأزيائها 
الرائعة. ومن اسباب طالق مديحة يسري من 
ازواجها هو خيانتهم لها وعندما كانت تكتشف هذه 
الخيانة كان يتم الطالق. والفنانة قدمت للشاشة 
الصغيرة العديد من المسلسالت منها مغامرات 
الحياة، قلبي يناديك، هوانم جاردن سيتي وغيرها. 
وقامت بانتاج حوالي عشرة أفالم منها )معجزة 
السماء، ارض االحالم، قلب يحترق، وفاء إلى 
األبد، الساحرة الصغيرة، العريس يصل غدا، 
المغامرة وغيرها( ومن االفالم العديدة الداء 
مديحة يسري المميز وادائها المبدع فيلم )اني 
راحلة( قصة األديب الكبير يوسف السباعي مع 
النجم الذي شاركها العديد من األفالم الجميلة 

وهو الفنان القدير 
عماد حمدي وقد 
الصداقة  ظلت 
قائمة بينهما حتى 
وفاة عماد حمدي. 
وقد شاركها في 
افالم عدة منها 
فيلم وفاء، قلب 
يحترق، حياة أو 
موت، وفي هذا 

الفيلم ادت مديحة يسري دور الزوجة التي تحب 
زوجها وتعاني من ظروفه السيئة التي ادت 
لتركه العمل ثم ابدعت مديحة يسري في المشاهد 
األخيرة من الفيلم وهي تسمع في االذاعة خبر 
أن زجاجة الدواء التي تحملها ابنتها الصغيرة بها 
خطأ فادح في تركيبه الدواء من قبل الصيدلي 
الذي قام باعداد الدواء. فطار عقلها واسرعت 
الدواء  هذا  تناول  قبل  بزوجها  للحاق  بالعدة 
الذي يعتبر سم مركب وكيف كانت تقود حتى 
وصلت إلى منزلها ثم اخذت تطرق الباب وال 
يوجد مجيب فكسرت شراعة الباب وحطمت 
زجاجها بقبضة يدها الذي سال منها الدم ولكنها 
انقذت زوجها قبل أن يتناول السم. لقد كانت 
بالفعل الفنانة مديحة يسري خير مثال للزوجة 
واعطت  والمخلصة  والوفية  لزوجها  المحبة 
الدرس للنساء المصريات وخاصة المتزوجات 
منهن للوفاء الزواجهن. وايضا دورها العظيم 
في فيلم الخطايا مع عماد حمدي وعبد الحليم 
حافظ وايضا دورها الجميل في خللي بالك من 
جيرانك مع عادل امام وفؤاد المهندس ولبلبة 
عادل  مع  االرهابي  فيلم  في  القوي  ودورها 
التي  المؤمنة  السيدة  هذه  وكيف  ايضا  امام 
تحاول هدي االرهابي وال تستطيع ان تنسى 
لها ادوارها في افالم ياسمين وامير االنتقام مع 
انور وجدي ودورها في فيلم األفوكاتو مديحة 
وفيلم بنات حواء. فلقد كانت هي رمز للتمرد 
على الرجل والمطالبة بالتساوي معه في الحقوق 
والواجبات وقد تم اختيارها عضو في مجلس 
الشورى في اواخر التسعينيات وهي من مواليد 
31/12/1921 اي تعدت عامها التسعين بقليل 
فوداعا يا سمراء الشاشة المصرية وداعا ايتها 
االفوكاتو مديحة وفي االيام الماضية قلتي لنا 
)اني راحلة( فإلى الجنة ونعيمها يا ايتها الفنانة 

القديرة مديحة يسري.

Montréal 27 mars 201510 أخبار فنية
نادي احترام المشاهد:

  الناقدة أحالم األسيوطي

هاني حسن: مصر ليست أهرامات ونهر النيل فقط، مصر ماضي وحاضر ومستقبل

س: الفنان هاني حسن حدثنا عن بداياتك 
مع فن الباليه .

ج: بدأت تعلم الباليه في عام 1987 كان 
عمري آنذاك ثماني سنوات وأنا أنتمي لعائلة 
الكبيرة  أختي  وكانت  وتقدره  الفن  تحب 
ووالدي  بسنة  قبلي  دخلته  الباليه  تدرس 
كانت لديه الرغبة في أن أتعلم البيانو في 
معهد الكونسيلفتوار وكنت سعيداً جداً لكن 
إمكانيات والدي لم تكن تسمح بشراء البيانو 
البيانو  تعلم  من  فحولت  آنذاك  البيت  في 
إلى الكمان ودخلت االوركسترا ووجدت 
أن هناك أعداداً كبيرة من عازفي الكمان 
وأعداداً كبيرة من عازفي اآلالت األخرى 
أحقق  أنني  أشعر  ولم  بالتميز  أشعر  فلم 
انجازاً وبالمقابل أصبحت أختي تظهر على 
شاشات التلفاز وتقدم عروضاً فأصبحت 
أريد أن أثبت نفسي وجدارتي فكانت هي 
قدوتي الحسنة وأصبح لدي غيرة ايجابية 
بدايتي  كانت  هنا  وفعاًل  الباليه  فن  لتعلم 
بدأت في التعلم وكان همي األول موعد 
ظهوري على شاشات التلفاز ألجد كلمات 
االستحسان من عائلتي واسترعي اهتمامهم  
وبعد فترة أصبح همي التعلم و اإلتقان بدأت 
أطور من ذاتي وقدراتي وأتعلم أكثر فدخلت 

أكاديمية الفنون .
المسلحة  القوات  في  والدي ضابطاً  كان 
ووالدتي مدرسة شجعتنا عائلتي على دخول 
مجال الفن فتعلمنا جميعاً في دار األوبرا 
أختي كانت راقصة باليه وأنا أيضاً وأخواتي 

اثنتين كن يتعلمن الموسيقى .
كنت أصغر راقص باليه يدخل دار األوبرا 
المصرية بعمر 14 عاماً، عندما اكتشف 
الدكتور عبد المنعم كامل رحمه هللا موهبتي 
و شجعني للعمل معهم في األوبرا وخالل 
شهر واحد وقعت عقد عمل في األوبرا 
بدأت أجتهد أكثر ، وفي بداية ظهوري على 
المسرح كنت أقدم المجاميع وهي الرقصات 
التي تضم تشكيالت كثيرة ثم تدرجت ألقدم 
عرضاً منفرداً صغيراً وبدأ دوري يكبر 
األول  الراقص  أصبحت  حتى  بالتدريج 
على المسرح عام 1999 وبدأت أتحمل 
مسؤوليات البطوالت في فرقة الباليه وفي سنة 
2001 تقدمت لي أول دعوة ألقوم بعرض 
خارج مصر كراقص زائر وكانت مع أشهر 
راقص باليه كان اسمه فالديمير مالخوف 
وعملت معه حفل منوعات وفي عام 2003 
تمت دعوتي في فرقة “ريناتوغريغو” في 
روما وقدمت عرضين ))كارمنسي (( و 
))الفورسيزون (( قدمت حوالي 35 عرضاً 
خالل شهرين وتوالت العروض بعد ذلك 
وشاركت في عمل اولمبياد أثينا عام 2004 
وعملت باليه زوربا وهو من األدوار التي 
اشتهرت بها حول العالم بسبب فكرة الباليه 
التي كانت في خمس أدوار رئيسية وتقرر 
تقديم كل دور رئيسي لقارة مختلفة فمثلت 
قارة أفريقيا في هذا العرض وكانت فكرة 
رائعة ومميزة ألنني مثلت الوطن العربي 
وأفريقيا وقدمت الدور الرئيسي في البطولة 
. في عام 2005 رقصت في روسيا وقدم 
عرض روميو وجولييت وكنت الراقص 
إلى روسيا  الذي ذهب  الوحيد  المصري 
كراقص زائر وتوالت العروض من فرق 
عالمية فقدمت عروضاً مختلفة في ايطاليا 
و روسيا و تركيا وكندا وجوالت أوروبية 
عديدة وفي 2009 تمت دعوتي في اوبرا 
باليه سانت كارلو في نابولي الذي يعتبر 
العالم وفي 2011  ثالث مسرح في  أقدم 

قدمت في أوبرا أنقرة .
 So س: حدثنا عن تجربتك في برنامج

. you think you can dance
 So you ج: كانت تجربتي في برنامج
think you can dance مفيدة لي على 
المستوى الشخصي وتجربة فريدة ومميزة. 
 ألنه لم يكن هناك تواصل بين الدول العربية 
في مجال الباليه أو الرقص وكان هذا البرنامج 
العربي  الوطن  راقصي  تجمع  في  سبب 
فتولدت  المختلفة  وأشكاله  أنواعه  بجميع 
لدينا فكرة تأسيس اتحاد الراقصين العرب 
ليكون تجمعاً لنا يضم الراقصين من مختلف 
جنسيات الوطن العربي يحمل همومنا و 

مشاكلنا التي تواجهنا في مجال عملنا .
كنت أحمل رسالتي التي استلمت رايتها في 
6-30 بأن أنشر فن الباليه على مستوى 
مصر والعالم العربي وشاركت في البرنامج 

ألقدم رسالة للعالم العربي أجمع فيها بين 
الراقي وأدخل  الباليه  المحافظة على فن 
أن  وهي  البرامج  هذه  لمثل  جديدة  فكرة 
في  طالبتي  العرض  في  معي  أشارك 
المقام األول و ابنتي ملك في المقام الثاني 
لتمثل جياًل جديداً وتكون قدوة للكثير من 
األطفال في مثل سنها فأنا أسعى شخصياً 
بأن أستقطب األطفال من هذا العمر ألنهم 
جيل المستقبل، وقد كان عرضاً استثنائياً 
نال إعجاب الجماهير العربية ولجنة التحكيم 
ونقلت من خالله رسالة ايجابية للكثير، بكيفية 
تشجيع األطفال على التعلم والمشاركة . لقد 
تم شكري من قبل لجنة التحكيم لمشاركتي 
مع ابنتي ومحافظتي على جيل كامل أسعى 

أن يعيش صحيح الجسم والعقل .
يواجهها  التي  الصعوبات  هي  ما  س: 

راقصي الباليه في مصر ؟
ج: *1 من أبرز الصعوبات التي نواجهها 
في مصر هي قلة اإلمكانيات المادية فالفنان 
في أوروبا يكون مدعوماً من قبل الدولة 
والصحافة واإلعالم بكافة أشكاله ويكرم 
الفنان ويعطى كافة حقوقه وتقدر قيمته على 
المستوى االجتماعي والمادي وهذه النقطة 
نفتقدها في مصر *2 عدم وجود مدارس 
باليه حكومية أتمنى أن تفتتح الدولة عدة 
مدارس حكومية لتعلم الباليه التي من شأنها 
أن تسهم في إعطاء فرص للعمل لعدد كبير 
من راقصي الباليه وتأمين الحياة المستقرة 
لهم . إضافة إلى المدارس الخاصة ودار 
األوبرا المصرية . *3 عدم وجود تأمين 
على حياة راقص الباليه فهو يؤدي الكثير 
تعرض  قد  التي  الخطيرة  الحركات  من 
حياته للخطر أو تؤدي إلى أذى في جسمه 
أو عاهة مستديمة وتتسبب بإنهاء مستقبله 

المهني والفني .
*4 عدم وجود جائزة تكريم من قبل الدولة 
على غرار الجوائز التقديرية والتشجيعية 
وجائزة النيل فلم يسبق أن تم تكريم راقص 
باليه في مصر بإحدى الجوائز ومن حقنا على 
وزارة الثقافة أن نطالب بجائزة تشجيعية أو 
تقديرية للعمل الذي نبذله في رفع اسم مصر 
وعلمها في الخارج وعلى أعلى مستوى وأن 
يعتبر الباليه من ضمن الفنون الرسمية .

س: كيف ترى اإلقبال على تعلم فن الباليه 
وهل اختلفت منذ سنوات وحتى اآلن ؟

أرى أن نسبة اإلقبال على تعلم فن الباليه 
االنفتاح  بعد  كبيرة وخصوصاً  أصبحت 
اإلعالمي الذي حصل مؤخراً وعدد القنوات 
الخاصة التي أصبحت تعرض أجزاء من 
عروضنا على شاشاتها فكان لها أثر ايجابي 
على المجتمع المصري بنشر قيمة فن الباليه 
والتعريف به وأصبحنا نرى تغيراً في نسبة 
مشاهدي العروض الحية على المسرح من 

العائالت المصرية .
األوبرا  دار  ازدياد عدد مسارح  أن  كما 
المصرية سواء في القاهرة أو اإلسكندرية 
ودمنهور كان لها أثر ايجابي كبير وساعدت 
على نشر الباليه جيداً مما دفع بالعديد للتقدم 

لحضور الفصول الخاصة بتعلم الباليه .
العملية  حياتنا  في  الباليه  فن  عن  حدثنا 

وانعكاساته االيجابية .
هناك شقين عن ايجابيات فن الباليه على 
حياتنا العملية أولها شق اجتماعي  فاجتماع 
عدد من األطفال لمدة من الزمن في دروس 
الباليه تنشئ المحبة والود والصداقات فيما 
بينهم على اختالف مستوياتهم االجتماعية 
والمادية واختالف الجنسيات أيضاً فهو يفتح 
لهم بوابة للتعرف على اآلخرين واالحتكاك 
شخصيتهم  قوة  على  األثر  لها  التي  بهم 
ويساعد على نشر الباليه بين أفراد العائلة 
الواحدة فطفل واحد في العائلة يتعلم الباليه 
سبب في دخول أكثر من طفلين أو ثالثة 
لتعلمه  . و الشق اآلخر يستخدم الباليه بشكل 
صحي وألنه فن حركي يعتمد على القوة 
والصالبة وبنفس الوقت الرقة فهو يساعد 
األطفال جسمانياً في النمو السليم بالشكل 
معالجة  في  ويستخدم  المطلوب  الصحي 
األطفال الذين لديهم حالة خاصة كأن يكون 
لديهم مشكلة صم أو بكم أو مشاكل عضلية 

يستطيع الباليه بتدريباته تقويمها.
لقد كان لدي طالبة صغيرة في العمر لديها 
مشكلة في السمع وال تسمع إيقاع الموسيقى 
لكنها كانت ترى األطفال ممن حولها كيف 
يتحركون ويتقدمون فكانت تجاريهم حتى 

بدأت بحفظ الحركات 
وأصبحت تتخيل اإليقاع 
حواسها  على  تعتمد 

األخرى للمساعدة.
فن الباليه ينمي اإلبداع  والحواس 
ويصرف الطاقة السلبية التي 
لديهم ويستبدلها بطاقة ايجابية 
مفيدة لجسمهم وحياتهم العملية 
فيما بعد وتعالج أي قصور في 

العضالت . 
س: ما هي األفكار التي تسعى 
إليصالها والعمل عليها في سبيل 
تطوير فن الباليه وتطوير عمل 
راقصي الباليه على مستوى 

مصر والعالم ؟ 
ج: راودتني فكرة تأسيس اتحاد 
راقصي العرب عندما شاركت 
 So you في برنامج الرقص

think you can dance ليكون تجمعاً 
لنا يضم الراقصين من مختلف جنسيات 
العربي يحمل همومنا و مشاكلنا  الوطن 

التي تواجهنا في مجال عملنا . 
صوتي  إليصال  جاهداً  أسعى  أنني  كما 
للمسؤولين إلقامة مهرجان دولي للرقص 
في مصر على مسرح دار األوبرا المصرية 
على غرار مهرجان السينما في القاهرة 
واإلسكندرية و أسوان و األقصر وتكون 
لجنة الحكم من األساتذة والخبراء القديرين 
علي  األستاذ  مثل  المجال  هذا  في  لدينا  
عبد الرازق و د. عصمت يحيى و د. مي 
أكاديمية  رئيسة  يونس  أحالم  د.  و  سليم 
الفنون كما يكون باإلمكان االستعانة بخبراء  
دوليين . و مثل هذه المهرجانات لها فوائد 
عديدة تعود بالنفع على مصر سواء مادياً 
أو سياحياً وثقافياً  وتوصل اسم مصر في 
مجال جديد للخارج وهناك جهات عديدة 
مستعدة لرعاية مثل هذا الحدث وأعتقد أن 
أطرحها عبر جريدتكم  فكرة جديدة  هذه 
لتكون سبباً في إيصال صوتي للمسؤولين. 
فقط  النيل  ونهر  أهرامات  ليست  فمصر 
مصر ماضي وحاضر ومستقبل ومصر 
لديها فنانين عظيمين كنهر النيل يزرعون 
جياًل جديداً مليئاً باألمل والطموح أينما حلوا .

س: حدثنا عن المهرجانات العالمية التي 
اشتركت بها .

شاركت في عام 2004 في أولمبياد أثينا 
وفي عام  2008 شاركت في أولمبياد بكين 
قدمت عرضاً راقصاً إضافة إلى أنني كنت 
مساعد المخرج وقدمت أوبرا عايدة في 

بكين لتنشيط الدعاية لألولمبياد .
اشتركت أيضاً في عام 2005 في مهرجان 

رودلف نورييف في روسيا 
وتم توجيه دعوة لي من روسيا ألقدم عرضاً 
في مهرجان مهرجان رودلف رولييف هذه 

السنة 2015. 
و قدمت عروضاً في الكثير من المهرجانات 
العالمية وعلى أهم المسارح في العالم وأقدمها.

وعملت رقصات فيلم أنت عمري  ، وعملت 
عرض زوربا في  فيلم إسكندرية كمان 

ليوسف شاهين .
وُقّدم لي عرض لكي أكون من لجنة تحكيم 
برنامج “ الحذاء الكريستالي “ في أوكرانيا .
ما هي أهم الجوائز التي حصلت عليها 

من بداية مشوارك الفني ؟
حصلت على جائزة أحسن راقص باليه في 
عام 1996 و ثاني أحسن مصمم راقصات 

عام 1997 .
وحصلت على جائزة أحسن مصمم راقصات 

عام 2005 .
وفي مهرجان مالخوف في روسيا  2005 
فزت بجائزة أحسن راقص وقد اشترك 
في المهرجان آنذاك أكثر من 18 دولة من 
كل أنحاء العالم وكانت المنافسة شديدة .و 
حصلت أيضاً على جائزة أعتز وأفتخر بها 
وهي جائزة أحسن صديق فقد كنت فعاًل 
صديقاً للجميع ومحباً لهم وكنت خير من 
يعطي االنطباع الحسن عن الفنان العربي.
وفي عام 2013 أهداني الفنان د. أسامة 
السروري المستشار الثقافي في روسيا تمثال 
“ زوربا المصري” الذي يمثلني والذي 
يعرض في دار األوبرا المصرية حالياً .

ما هي مشاريعك المستقبلية .
رسالة  أكمل  أن  المستقبلية  مشاريعي 
ستتم  والتي  الباليه  فن  في  الماجستير 

مناقشتها بعد 6 أشهر.
و أن أكمل ما بدأته في مجال التصميم 
واإلخراج فلقد أخرجت باليه بعنوان راسبوتن 
، كما أن لدي 4 عروض باليه أخرى أقوم 
بإخراج الرقصات لها وألنني أبحث عن 
كل جديد ومتميز كل مرة استخدمت لهذه 
العروض موسيقى البوليرو حيث تُسرد 
دقيقة من خالل   16 قصة سبارتاج في 
متشابهة  تكون  التي  البوليرو  موسيقى 
متكررة و تعتبر شكاًل جديداً من أشكال 
الدراما من خالل نفس الموسيقى  التي 
تشعرك بالحزن والفرح والنصر والهزيمة 

في آن واحد .
وهناك بعض العروض التي سأقدمها في 

روسيا وايطاليا وبلغاريا .
كما أنني سأكون مدرب المنتخب األول 
لفريق الجمباز الذي سيسافر إلى بطولة 

العالم.
وسأقوم بتدريب طالبي الصغار واخراج 
الرقصات الخاصة بهم ليقوموا بحفالت 

على مسرح دار األوبرا المصرية .
س: كيف يكون دور األسرة المصرية 
برأيك في دعم األطفال لتنشئة صحيحة  ؟

على كل أسرة أن تحاول معرفة اهتمامات 
أطفالهم وموهبتهم ودعمها بشكل ايجابي 
ألن تنمية الهواية مهما كانت سواء رسم 
أو موسيقى أو باليه تؤثر على شخصية 
الطفل بشكل أساسي وتنشئته بشكل صحيح 
نجعلهم  وأن  سليم   وجسم  مبدع  وعقل 
يختارون ما يحبونه ليس ما نتمناه نحن 

لكي ينجحوا ويتقدموا . 

رحيل سمراء السينام املرصية الفنانة مديحة يرسي بقلم السندباد/ اشرف كمالموسوعة السندباد

 Son of God بمناسبة عيد القيامة المجيد أقدم نقد فيلم: ابن هللا
سيناريو جديد لجوهر عريق

محبة يسوع للمذنبين في حقه حتى على الصليب
“ ابتاه اغفر لهم النهم ال يعلمون ماذا يفعلون” )لوقا 23:34(

فن الباليه فن كالسيكي راٍق وهو من أقدم الفنون الجميلة يحاكي الوجدان والروح والخيال يعتمد على الحركات الراقصة اإليمائية وما أن يتم 
الحديث عن هذا الفن الراقي إال ونجد أن اسمه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفنان المصري العالمي 

هاني حسن، الشاب الموهوب المجتهد الطموح ، يحب عمله ويبدع به كان رمزاً مصرياً للمحبة ونال وسام الصداقة وُعـرف بالنجاح و تمثّل 
بأدائه المميز . هو راقص باليه ناجح ومدرب محبوب وأب مثالي .

جريدة الرسالة كان لها لقاء مع هاني حسن راقص الباليه العالمي ليعرفنا أكثر على بداياته وطموحاته وعروضه وهمومه .

 أجرى الحوار : الصحفية هديل مشلح 
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 الوجه اآلخر لألزمه السوريه وتداعياتها  )1 من 2(

عامها  السوريه  األزمه  دخلت 
الماضي دون  الخامس في األسبوع 
بحلها  أمل  بصيص  أي  يظهر  أن 
لن آت بجديد  القريب.  المستقبل  في 
بدأت سلميه  أن األزمه  أذكر  عندما 
العمر  مقتبل  في  شباب  قبل  من 
بسبب  مستقبل  أي  أمامهم  اليرون 
إذ  السائدة.  اإلقتصادية  األوضاع 
السوري كان  الشعب  %36 من  إن 
يعيش تحت خط الفقر في عام 2011 
المتحده  األمم  إحصائيات  حسب 
الخامسة  سن  تحت  الشباب   وأن 
والعشرين يشكلون %52 من النسيج 
بطالة  من  يعانون  اإلجتماعي، 
خانقه، أيضاً حسب إحصائيات األمم 

المتحدة. 
الحاكم خطأً جسيماً  النظام  ارتكب 
للقضاء  األمني  الحل  اختار  عندما 
أما  السلمية.  المظاهرات  على 
أكبر  خطأً  ارتكبوا  فقد  المحتجون 
عندما ذهبوا إلى المقاومة المسلحه، 
من  ه  ست ل ا األشهر  ة  ب را ق عد  ب
حرب  لتبدأ  السلميه،  المظاهرات 
المعارضين  بين  فيها  قذرة الهوادة 
تطورت  ثم  لنظامي.  ا والجيش 
طائفيه  أهلية  حرب  إلى  األحداث 
بجميع  السوري  الشباب  وقودها 
الدين  أن رجال  والمؤسف  أطيافه. 
من جميع األطراف أججوا الصراع 
المقيت  الطائفي  من خالل خطابهم 
بداًل من  النار،  الزيت على  ليصبوا 
مغبة  من  وتحذيرهم  الناس  توعية 
مثل هذا الصراع ويكونون قدوة لهم 

بضبط النفس.  
بدا العالم الغربي ومعه العالم العربي 
يديران  أنهما  األحداث  بواكير  من 
مما  إنهاءها،  واليحاوالن  األزمه 
وتعقيدها،  األزمه  تدويل  إلى  أدى 
وكما نعلم فشل مجلس األمن الدولي، 
للصراع  حد  بوضع  مرات  عدة 
والصيني.  الروسي  الڤيتو  بسبب 
الداخليه  المعارضه  أيضاً  فشلت 
تكون على مستوى  بأن  والخارجيه 
األحداث لضيق نظر البعض وجهل 
السياسه وارتهان  باء  بألف  البعض 
اإلقليميه وغير  الدول  لبعض  اآلخر 
اإلقليميه ووضع المصالح الشخصيه 
والقوميه ومصالح بعض  والحزبيه 
الوطن  فوق مصلحة  المنطقه  دول 
ومفككة  مشرذمة  فبدت  السوري، 
جميع  ضم  من  تتمكن  أن  دون 
األزمة تطول  مما جعل  األطراف، 
كما  أسوأ.  إلى  سّيء  من  وتتطور 
فشلت جميع المؤتمرات التي عقدت 
األزمه  أجل حل  من  عدة  دول  في 
األطراف  بين  إتفاق  إلى  والتوصل 
من  المعارضه،  داخل  المتصارعه 

جهة ومع النظام من جهة أخرى.
ثم ظهر في غفلة من الزمن، تنظيم 
نواته  كانت  الذي  اإلسالميه  الدوله 
سراحهم  أطلق  الذين  اإلرهابيين 
والعراقية.  السورية  السجون  من 
التنظيم  بإسهاب عن هذا  تكلمنا  وقد 
مقالة سابقه.  تشكيله في  ومن وراء 
احتالل  فجأة  التنظيم  هذا  استطاع 
من  أكبر  عراقية  سوريه  منطقه 
أكثر  المتحدة تضم  المملكة  مساحة 
من ستة ماليين مواطن من البلدين. 

النفط  كما سيطر على معظم حقول 
للتنظيم  انضم  والعراقية.  السورية 
من  أكثر  من  أتوا  مقاتلين  بعد  فيما 
80 دوله حول العالم. كما ظهر على 
القاعدة  مقاتلين من  المعركة  أرض 
انفصالهم  إثر  النصرة  بجبهة  ممثله 

وتنظيمة.  البغدادي  بكر  أبي  عن 
الثوري  الحرس  قوات  دخلت  كما 
تبعتها  بدايتها  المعارك من  اإليراني 
العراقيه  العباس  الفضل  أبو  كتائب 
وقوات حزب هللا اللبنانية لتقاتل إلى 

جانب قوات النظام.  
الدوله  تنظيم  ممارسات  التقتصر 
الوحشيه على اإلعدامات  اإلسالميه 
من  الناس  وقذف  األطراف  وقطع 
الرقيق  وتجارة  البنايات  أسطح 
الجنسيه  واإلغتصابات  األبيض 
المقامات  وهدم  الجماعيه  والمذابح 
الدينيه والقضاء على المواقع األثرية 
من  أكثر  إلى  تاريخها  يعود  التي 
التي  قوانينهم  وتطبيق  سنه   7000
التمت  وهي  إسالميه  أنها  يدعون 
فقد ساهموا  بأية صله.  إلى اإلسالم 
المحيطة  البيئة  بتلويث  واليزالون 
يسيطرون عليها  التي  النفط  بحقول 
عقود  قبل  تنظيفها  اليمكن  بشكل 
بطرق  الخام  النفط  يكررون  ألنهم 
الخام  النفط  فيها  يستخدمون  بدائيه 
ذاته لتوليد الحرارة الالزمه للتقطير 
فينتشر الدخان األسود الغني بذرات 
الخام  النفط  وذرات  الدقيقة  الفحم 
المحيطة  الزراعية  األراضي  على 
بالمواقع ويُتلفها.  ليس هذا فقط، بل 
إن نوعية الوقود الناتجه عن طريقة 
للغاية  سيئة  هذه  البدائية  التقطير 
بل  المحركات   تعطل  إلى  تؤدي 

إعطابها. 
شكلت الواليات المتحدة تحالفا دوليا 
وبدأت  التنظيم  دوله ضد  من ستين 
آالف  أدت  جواً.  مواقعه  بقصف 
في  التنظيم  على  الجويه  الغارات 
تقدمه  توقف  إلى  العراق وسوريا، 
على  تؤثر  أن  دون  األرض  على 
وأسلحة،  أفراداً  القتالية،  إمكانياته 
في  عناصره  إلختباء  كبيراً  تأثيراً 
المناطق السكينه.  يجمع العسكريون 
والمدنيون على عدم جدوى الغارات 
الجوية وحدها للقضاء قضاًء مبرماً 
إلى  األمر  يحتاج  بل  التنظيم،  على 
بدأت  وقد  بذلك.   للقيام  بريه  قوات 

من  مؤلفة  إيرانيه  ميليشيات  فعاًل 
مجموعة  تساعد  مقاتل   20,000
فرداً   3,000 من  مشكله  صغيرة 
القبائل  العراقي وبعض  الجيش  من 
تكريت  البري على  الهجوم  العربيه 

بهدف تحرير األنبار، كبداية.    
بها  قام  مشتركة  حديثه  دراسة  في 
في  كاليفورنيا  جامعة  من  أستاذه 
كولومبيا  وجامعة  باربارا  سانتا 
مجلة  في  نشرت  نيويورك،  في 
أعادت  للعلوم،  الوطنية  األكاديمية 
أسباب قيام الثورة السورية في عام 
ضرب  الذي  الجفاف  إلى   2011
البالد وامتد من عام 2006 إلى عام 
المناخي  التغيير  هذا  أدى   .2010
عة  زرا ل وا لرعي  ا ر  هق ق ت ى  ل إ
مليون ونصف  أجبر  وتدميرها مما 
من الفالحين على الهجرة إلى المدن 
ومن  الفقر  من  أصاًل  تعاني  التي 
العراقيين  من  كبير  عدد  استقبال 
بسبب الحرب الدائرة هناك ووجود 

حكومة مركزية هزيلة. 
األسباب  بعض  الدراسه  تُوضح 
ارتفعت  المنطقة،  حرارة  أن  منها 
هذا  يومنا  حتى   1900 عام  منذ 
بمقدار 1,2 درجة مئوية وانخفضت 
الشتاء  في فصل  األمطار  معدالت 
نطالق  إ بسبب   10% ي  ل بحوا
أن  كما  الخضراء  البيوت  غازات 
سريع.  سكاني  بنمو  تتميز  سوريا 
بزيادة  الحكومه  تشجيع  أن  كما 
إنتاج القطن للتصدير والذي يستهلك 
الماء في زراعته  كميات كبيرة من 
غير  اإلرتوازيه  المياه  آبار  وحفر 
إلى  أدى  القانوني  وغير  المنظم 
المياه  استنزاف خطير إلحتياطيات 
أن  الممكن  من  كان  التي  الجوفيه 
الموقف.  يُنَقذ  مهماً  إحتياطياً  تبق 
أدى  آنياً  كان  الجفاف  تأثير  أن  إال 
الزراعي  اإلنتاج  انخفاض  إلى 
السوري  اإلقتصاد  الذي يشكل ربع 
الشرقي  الشمال  في  الثلث.  بمقدار 
قطعان  عملياً  إختفت  البالد  من 
المواشي وتضاعفت أسعار الحبوب 
وانتشرت أمراض سوء التغذية بين 

األطفال.
توقعت الدراسه أن النزاع في سوريا 
ماهو إال بداية لسلسلة من النزاعات 
ستستمر طيلة القرن الحالي وستمتد 
المتوسط  األبيض  شرق  دول  إلى 
واألردن  ولبنان  تركيا  وخاصة 
أما  وأفغانستان.  والعراق وإسرائيل 
الحروب  هذه  فستنجو من  إسرائيل 
دولة غنية مؤهله  والنزاعات ألنها 
مشكلة  لمواجهة  جاراتها  من  أكثر 
باستقرار  وتتمتع  المناخي  التغيير 
تستورد  وألنها  جهة  من  سياسي 
الخارج  من  الغذائية  موادها  أغلب 

من جهة أخرى.
المقاله  القادم سنكمل هذه  العدد  في 
في  فعاًل  يجري  ما  عن  ونتحدث 
بعض  نظر  وجهة  من  لمنطقه  ا
العرب  والصحفيين  السياسيين 

واألجانب.
كانوا  أينما  األمهات  لجميع  أتمنى 
هللا  أطال   ، مباركاً اً  د سعي اً  د عي
الصحة  ومنحهن  جميعاً  أعمارهن 

والسعادة.   

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

املمكن مع حكومة 
بنكريان .. 

اسرائيل تنفي التجسس على 
املفاوضات النووية بني إيران والغرب

السيسي يصدر قرارا مجهوريا باعتماد اجراءات 
ترشح وانتخاب بابا االسكندرية

البشري يؤكد أن سوريا بدون األسد )) فوضى ((

وزير الداخلية يستقبل سفريي كندا وإيطاليا لبحث 
التعاون يف مكافحة اإلرهاب

»الوزير«: قناة السويس اجلديدة طوهلا احلقيقي
 72 كيلو مرت

القوات املسلحة تنفذ مناورة بالذخرية احلية على 
احلدود الغربية

بقلم: خالد بنيصغي

The harmony
BB400

BBC200

BB 70

BBC250BB i3000

 في برنامج ممكن أن يكون بإحدى القنوات الفضائية المغربية ، طرح ُمِعّد 
البرنامج سؤاال جوهريا حول السير الحالي للديمقراطية المغربية مع الحكومة 

الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية اإلسالمية .. 
البرنامج هو خاص بالمواطن المغربي ليعبر بما يستشعر من فْرق بين الحكومات 
السابقة ، وتجربة الحكومة الحالية .. مقدم البرنامج ظل محور برنامجه يسير 
في هذا اإلتجاه ليرى إن كان فعال ماإذا كان هناك فرق أم أن األمور ال تعدو 

أن يكون التغيير فيها في األشخاص والوجوه فقط .. 
جاء جواب الضيف األول على البرنامج كما يلي : “ طبعا هناك تغيير ملموس 
على عدة أصعدة .. أنا شخصيا يمكنني الجزم بأن أهم شيء تحقق – ولألمانة 
أقولها وللتاريخ - هو عدم اختالس أموال المغاربة كما كان يحدث في عديد 
المرات .. الحكومة الحالية يدها بْيضاء .. إضافة إلى عدم تبذير المال العام، 
التي يمثلها  الدولة  وهو إخالص ألمانة الوطن ، وهذا يجعلنا نفتخر بأمناء 

هؤالء الوزراء في حكومة األستاذ عبد اإلاله بنكيران .. “ 
وجاء رد الضيف الثاني سريعا إلتمام إيجابيات الحكومة الحالية : “ أريد أن 
أضيف إلى ذلك اهتمام الحكومة وألول مرة وبشكل مادي بالمرأة – أرملة 
ومطلقة – وتخصيص أجرة شهرية ألجل مساعدتها على تحمل أعباء الحياة.. 
دون أن ننسى محاربتها لكل أشكال المحسوبية والزبونية خصوصاً في مباريات 
العديد من األشخاص ضمنهم أصدقاء  .. وأملك شهادة  العمومي  التوظيف 
وزمالء تمكنوا من الظفر بوظيفة محترمة سابقوا الزمن من أجلها دون جدوى 
لسنوات عدة مضت .. إلى أن تحقق رجاؤهم أخيرا مع هذه الحكومة الشفافة 
.. وأعرف شخصيا أصدقاء لي نجحوا وتخرجوا من المدرسة العليا ألساتذة 
 .. يستحيل تحقيقه  الثانوي .. وهذا األمر كان قبل وقت قريب حلماً  التعليم 

أضف إلى ذلك بطاقة “ راميد “ في المجال الصحي “ 
ج على شرح وتفسير بعض الجوانب التي فهمها الناس على  الضيف الثالث عرَّ
أنها خطوات سلبية لدى الحكومة منها الزيادة في أسعار الكهرباء .. وهي زيادة 
لوها تأويال خاطئاً –  لم تمسَّ الفقير ولو بسنتيم واحد .. ولكن أعداء النجاح أوَّ
لوها للمواطن البسيط على أنها زيادة تهمه .. واألصل  وهم يعلمون ذلك – أوَّ
فيها أنها لم تشمل إال الفئة التي تتوفر على أكثر من خمس مصابيح وتلفاز 
واحد ؟؟..!!وثالجة واحدة .. وال أعتقد ان َمْن يملك أكثر من ذلك يعتبر فقيرا 
دون أن ننسى أن هذه الزيادة لم تكن سوى إلنقاد المكتب الوطني للماء والكهرباء 

من اإلفالس بسبب الفساد الموروث من األجيال السابقة .. 
إثنْين  إلى سن  التقاعد  برفع سن  الضمان اإلجتماعي  أما إصالح صندوق 
وستين إلى أن يصل إلى الخامسة والستين فهو أمر حتمي لمعالجة المعاناة 
التي يشتكيها هذا الصندوق بسبب فساد الماضي طبعاً .. ثم البد من القول إن 
هذه الخطوة كانت جريئة تستحق كل تنويه .. دون أن ننسى اإلشارة إلى أن 
مثل هذا اإلصالح معمول به منذ سنوات عدة في دول جد متقدمة كالواليات 

المتحدة األمريكية وكندا .. 
لم يعد الوقت يكفي .. البرنامج يسير نحو الوقت المخصص له .. اإلعالمي 
مِعدُّ البرنامج يستدرك الضيوف ويستسمحهم إنهاء حلقة البرنامج واعداً إياهم 
بالعودة مجددا إلى إنجاز الحكومة المغربية الحالية دون أن ننسى اإلكراهات 

في حلقات مقبلة .. ) يتبع ( .

Tel: 450.972.1414 / 
514.961.0777 

Email : elressala@bellnet.ca / elressala@videotron.ca     
www. el-ressala.com 

Arabic language and Egyptian colloquial courses

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

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

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

ليس باإلمكان أفضل مما كان

  كلودين كرمة

 لم يحظ توقيع وثيقة إعالن مبادئ 
سد النهضة بين مصر والسودان ، 
بالتأييد الشعبي الكامل أو بلغة شباب 
الفيس بوك بـ”التطبيل الشعبي” الكامل 
ولم يكن المعارضين للسيسي وحدهم 
انضم  بل  لالتفاقية  المهاجمين  هم 
اليهم أيضاً المؤيدين ، وقد يكون هذا 
وضع طبيعي ، فما قيل عن تبعيات 
بناء سد النهضة ليس بهين ، فقالوا 
عنه الخبراء انه تعدي صارخ على 
حقوق مصر المائية بما يهدد حياة 
المائي  العجز  اإلنسان ،وانه يرفع 
السد سيؤدي  انهيار  وان  لمصر، 
بالتبعية الى انهيار السد العالي ومن 
ثم غرق الكتله السكانيه فى صعيد و 
دلتا مصر بالكامل و فناء 70 مليون 

مواطن مصري.
ملفاً  النهضة  ملف سد  اصبح  فقد 
اجتماع  أذاعة  واقعة  بعد  شائكاً 
رئاسي لألمن القومي يتناول طرق 
الرد على سد النهضة اإلثيوبي بالبث 
المباشر ، وما تفوه به الحضور من 
خطط لضرب السد، والتهديد بذلك 
، وباتت المباحثات الدبلوماسية بين 

الجانبين اكثر تعقيداً .
ووجهة نظر هؤالء الرافضين للوثيقة 
،انه كان من الضروري ان تخضع  
لالستفتاء الشعبي على بنودها قبل 
التوقيع عليها على اعتبار انه قرار 
يتم  ان  المقبول  مصيري من غير 
بمعزل عن الشعب ، وقالوا بان هذه 
الوثيقة منحت سد النهضة المشروعية 
الكاملة في البناء ، مشبهين ذلك بتوقيع 
السادات التفاقية كامب ديفيد دون ان 

يعلم الشعب بنودها حتي اليوم ،واعتبر 
بعضهم الحل العسكري هو االجدي 
في مثل هذه القضايا ،واالقل اعتراضاً 
على الحدث قالوا بإن الرئيس تعجل 
في إبرامها ، وانه كان يجب التمهل 
الحسنة  نواياها  اثيوبيا  حتي تظهر 

وتقدم أى تنازل ملموس .
ان  لهؤالء،  اقول  ان  اريد  ولكني 
السد سيقام شئنا ام ابينا ،وان عامل 
الوقت مهم الننا امام تطبيق سياسة 
االمرالواقع ، ومن الملح ان نحاول 
االجواء  وتهدئة  الخسارة  تقليل 
واحتواء دول المنبع فليس لدينا بديل 
عن التحركات الدبلوماسية الناعمة 
وإقامة مشروعات مشتركة وتحسين 
العالقات مع دول الجوار ألثيوبيا 
، وإال تحولنا الى عالقة الصراع 
كما  والتحالف  التكاتف  من  بداًل 
قال الرئيس السيسي خالل توقيقع 
الوثيقة ،ومن الضروري ان نعلم 
ان انتزاع وثيقة نوايا مكتوبة من 
 ، سهاًل  يكن  لم  االثيوبي  الجانب 
ورغم انه يعد انجاز اال انه ايضا 
بداية واليجوز ان نطلق عليها مسمي 

اكبر من ذلك. 
 وهناك شق آخر لألزمة فحتي لو 
حدثت المعجزة وتم انهاء اشكالية سد 
النهضة بشكل نهائي فالبد ان نعتاد 
على سياسة ترشيد االستهالك المائي 
في المنازل والمصانع والمزارع حتي 
الي عادة ترشيد االستهالك  نصل 
الجهود  نتيجة  ننتظر  ان  دون 
السياسية والمخابرتية حتي نشكك 

او نصدق عليها.

إلعالناتكم يف الرسالة

  القاهرة/ كلودين كرمة:  
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  أصدر 
قرارا جمهوريا بشأن اعتماد الئحة 
وانتخاب  ترشح  واجراءات  قواعد 
الكرازة  بابا االسكندرية وبطريرك 

المرقسية.
الئحة  لغاء  ا علي  لقرار  ا وينص 
االقباط  بطريرك  وانتخاب  ترشيح 
االرثوذوكس الصادرة في 2 نوفمبر 

.1957

  سوريا / أحمد مصعب شيخا 
البشير  عمر  السوداني  الرئيس  أكد   
فتراته  بأسوأ  يمر  العربي  الوطن  أن 
 ، العربية  الصليبية  الحروب  وتشبه 
فعمليات  في سوريا محزن  والوضع 
يوميا و هناك ماليين  القتل والتشريد 

من النازحين السوريين.
أوضح  السورية  األزمة  حل  وعن 
البشير أن االبتعاد عن الحل العسكري 
يستوعب  السياسي  حل  والبحث عن 
كافة مكونات المشهد السياسي السوري 
السوري  الصراع  لنهاية  الطريق  هو 
مشددا على أن الرئيس السوري بشار 
الحل  يكون جزء من  أن  األسد يجب 
السوري والمطالبة بإبعاده يعني مزيد 

من الفوضى في سوريا.
وأضاف البشير أن الحل السياسي يجب 

أن يشمل الرئيس األسد والمعارضة 
االنتقالية  الفترة  للبدء في  السورية 
يضع فيها دستور مؤقت و انتخابات 
رئاسية بمراقبة عربية وليست دولية.
بشار  موافقة  البشير على  وكشف 
األسد على حل سياسي يرضي الجميع 
لكن بعض القوى المعارضة مترددة 

بسبب رفضها للرئيس السوري.
وأستطرد البشير أن بطء التحركات 
في حل المشكلة السورية أدي إلي 
بي  االرها داعش  تنظيم  ظهور 
باإلضافة إلي المشاكل التي يعاني 

منها العراق.
وتوقع البشير تكرار التجربة السورية 
عدم  الن  واليمن  ليبيا  في  والعراقية 
بيئة  المسلحة يخلق  الصراعات  حسم 
للحقد والكراهية وظهور تنظيم داعش.

وقال البشير أن السودان ليدها تجربة 
ناجحة في التعامل مع األفكار المتطرفة 
فالفكر يحارب بالفكر ، فالبد من تحصين 
الشباب من األفكار المتطرفة لمواجهة 

تنظيم داعش.

إستقبل  كرمة:  كلودين  القاهرة/   
اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، 
يوم الثالثاء ، سفير كندا بالقاهرة السيد 

تروى لوالشنيك.
وخالل اللقاء أكد السفير الكندى على 
عزم حكومة بالده توسيع آفاق التعاون 
مع مصر خالل الفترة المقبلة وبخاصة 
فى المجاالت األمنية مؤكداً على أهمية 
تضافر الجهود الدولية للتصدى لخطر 
تهدد  باتت  التى  اإلرهابية  الجماعات 

إستقرار كافة دول العالــم. .
وإستعرض وزير الداخلية مجمل التطورات 
األمنية على الصعيدين المحلى والعالمى 
وأعرب عن ترحيبه بتطوير مستوى 
التعاون مع أجهزة األمن الكندية على 
يتصل  فيما  وبخاصة  األصعدة  كافة 
بتبادل المعلومات ذات الصلة بالكيانات 
اإلرهابية وتحركات عناصرها ومصادر 
تمويلها ، وأشار سيادته إلى أن سياسة 
الوزارة تهدف إلى اإلنفتاح والتواصل 
مع كافة األجهزة األمنية األجنبية فى 
ضوء ما تفرضه التحديات واألوضاع 

اإلقليمية الراهنة .

السياق  ذات  وفى 
إستقبل وزير الداخلية، 
ماوريتسيو ماسارى 
سفير إيطاليا بالقاهرة 
الذى أعرب عن تقديره 
للدور الذى تقوم به 
أجهزة وزارة الداخلية 
المصرية فى مجال 
اإلرهاب  فحة  مكا
والهجرة غير الشرعية 
، كما أكد على إيجابية 
منية  أل ا ت  قا لعال ا
اإليطالية  المصرية 

مشيراً إلى ضرورة إستمرار التواصل 
الظواهر  لمجابهة  المشترك  والتنسيق 
اإلرهابية واإلجرامية المستحدثة التى 
باتت تمثل تهديداً ألغلب الدول األوروبية .

ومن جانبه إستعرض عبد الغفار خالل 
فى  اإلستباقية  الوزارة  جهود  اللقاء 
مجال تفكيك الخاليا اإلرهابية وإحباط 
مخططاتها بالتوازى مع تأمين المنشآت 
الحيوية وإعادة اإلنضباط إلى الشارع 
المصرى، وأشار سيادته إلى أن نجاح 

المؤتمر  تأمين  فى  الداخلية  وزارة 
الشيخ  بشرم  عقد  الذى  اإلقتصادى 
يؤكد على  إنما  الجارى  الشهر  خالل 
إحترافية جهاز األمن المصرى وقدرة 
الدولة على جذب وتأمين اإلستثمارات 
أكد  الدولى  الصعيد  اإلجنبية ، وعلى 
السيد وزير الداخلية على حتمية التركيز 
على محاصرة كافة التنظيمات اإلرهابية 
ومواجهة الفكر المتطرف الذى يتستر 
خلف مفاهيم دينية مغلوطة ويحض على 

نشر ثقافة العنف والتدمير

 القاهرة / خالد عبد القادر بكداش 
/ صدقى صبحى  أول  الفريق  شهد  
المرحلة الرئيسية للمناورة “ رعد 23 “ 
التى تنفذها وحدات من المنطقة الغربية 

العسكرية وعناصر الدعم .
 و شملت المناورة “ رعد 23 “ رميات 
البرية  القوات  الحية ألسلحة  بالذخيرة 

والجوية والدفاع الجوى .
 و تضمنت المناورة  أبرز عناصر من 
البحرية  الخاصة  الصاعقة والوحدات 
لإلغارة على أهداف برية وساحلية معادية .
تنفيذ مراحل  المناورة  أيضاً  و شهدت 
لقوات  اإلستراتيجى  والفتح  التحرك 
القضاء  فى  للمعاونة  السريع  التدخل 

على إحدى البؤر اإلرهابية .

اللواء أركان حرب   القاهرة / كلودين كرمة: قال 
كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، 
والمشرف العام على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، 
إن الطول الحقيقي لقناة السويس الجديدة هو 72 كيلو 

متر، وليس 35 أو 45 كما يشاع.
فتيات  وفد  أمام  كلمته  »الوزير«، خالل  وأضاف 
مصر، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب 
والرياضة، أن القناة ستقوم بعرض 400 متر، وعمق 
124 متر، حتى تتمكن السفن الضخمة من العبور بها.

 نفت اسرائيل تقريرا نشرته صحيفة 
أمريكية حول تجسسها على المفاوضات 

بشأن البرنامج النووي اإليراني.
وصرح مسؤول رفيع المستوى بمكتب 
رئيس الوزراء االسرائيلي لبي بي سي 
بأن بالده لم تقم بأي أنشطة تجسس على 
واصفا  إيران،  أو  المتحدة  الواليات 
التقرير بأنه ال أساس له من الصحة.

وأضاف “من الواضح أن تلك المزاعم 
القوية  العالقات  تقويض  إلى  تهدف 
التي تربط الواليات المتحدة وإسرائيل 
والروابط األمنية واالستخباراتية بينهما”.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال 
األمريكية نقلت عن مسؤولين باإلدارة 

األمريكية أن اسرائيل تجسست على 
المفاوضات التي قادها وزير الخارجية 
جون كيري مع الدول العظمى سعيا 
تساعدها  معلومات  على  للحصول 
للمفاوضات  المعارض  موقفها  في 

مع طهران.
وبحسب التقرير فإن اسرائيل تجسست 
لعام كامل على هذه المفاوضات التي 
والتي  المغلقة  االبواب  وراء  تجري 
فيينا  إلى  انتقلت  ثم  في جنيف  جرت 
ومن ثم إلى مدينة لوزان السويسرية.
وتقول القوى الكبرى إنها تسعى إلى 
إنتاج  إيران على  مقدرة  ضمان عدم 

سالح نووي.

قوات عراقية خاصة 
تتقدم صوب 

تكريت والتحالف 
األمريكي ينضم 

للمعركة

 تقدمت القوات العراقية الخاصة نحو 
وسط مدينة تكريت أمس الخميس مدعومة 
بطائرات للتحالف الذي تقوده الواليات 
المتحدة في أكبر هجوم حتى اآلن على 
في  المتحصنين  داعش  تنظيم  مقاتلي 

المدينة مسقط رأس صدام حسين.
وشنت طائرات التحالف أول ضرباتها 
الجوية ضد أهداف للتنظيم في تكريت 

يوم األربعاء.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية 
إن التحالف نفذ 17 ضربة في تكريت 
حتى اآلن باالضافة إلى 24 ضربة نفذتها 

القوات الجوية العراقية.

وقال العميد تحسين إبراهيم صادق إن 
القوات الجوية العراقية وقوات التحالف 
تنفذ ضربات بهدف القضاء على “العدو” 
وإن القوات تتقدم وهو ما يتيح لها تطهير 
“جيوب المقاومة” ويسمح لباقي القوات 
بالتقدم. وكان أكثر من 20 ألفا من الجنود 
الشيعية  الميليشيات  العراقيين وأفراد 
الحشد  باسم  المعروفة  العسكرية  شبه 
الشعبي تشارك في العملية التي بدأت في 
أوائل مارس آذار لكنها توقفت قبل نحو 
أسبوعين بسبب القنابل البدائية الصنع 
والشراك الخداعية. واستعادت القوات 
العراقية السيطرة على المنطقة المحيطة 

بتكريت في األسبوع األول من الحملة 
المدينة  الضواحي في  ودخلت بعض 
نفسها التي اجتاحها التنظيم في يونيو .

وقال رئيس بلدية تكريت إن الطائرات 
العراقية وطائرات التحالف تضرب مجمع 
القصور باالضافة لحي القادسية الشمالي 
يسيطرون  المتشددون  يزال  الذي ال 
على جزء منه باإلضافة لحي الشيشين 

في الجنوب.
وقال عمر التكريتي إن التركيز منصب 
على مواقع قيادات التنظيم. ويتم تحديد 
أن مقاتلي  يعتقد  بعناية ألنه  األهداف 
التنظيم يحتجزون سجناء في بعض من 

القصور الخمسة والستين.
عمليات  مركز  في  وذكر ضابطان 
التحالف  قوات  أن ضربات  تكريت 
والقوات العراقية استهدفت أجزاء من 
المتشددون لتخزين  المجمع يستخدمها 

أسلحة وذخيرة.
انضم التحالف للعملية في تكريت تلبية 
لطلب من قادة الجيش العراقي لكن قادة 
ميليشيات شيعية رفضوا علنا أي دور 

أمريكي في الحملة الستعادة المدينة.
وعلقت كتائب حزب هللا وعصائب أهل 
الحق مشاركتهما في عملية تكريت اليوم 
الخميس احتجاجا لكن منظمة البدر وهي 

أكبر وأقوى المجموعات داخل الحشد 
الشعبي قالت إنها ستواصل القتال.

وقال المتحدث باسم عصائب أهل الحق 
نعيم العبودي “كانت لدينا القدرة الكافية 
على تحرير تلك األراضي … فحاولت 
أمريكا الدخول .. الختطاف النصر الكبير.”
الحسيني -وهو متحدث  وانتقد جعفر 
عسكري باسم كتائب حزب هللا- رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي لدعوته 
التحالف للمشاركة وهدد باالنسحاب من 
لكتائب  القتال. وقال “ال يمكن  ساحة 
حزب هللا أو أي من فصائل المقاومة أن 
تكون في خندق واحد مع األمريكيين.”
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

Le fameux château du Baron Empain à Héliopolis 
reprend sa beauté d’autant grâce à un nouveau sep-

tième d’éclairage au L.E.D.

Pour vos annonces au jounral El Ressala veuillez nous contacter au:

(450) 972 - 1414  /  (514) 961 - 0777  
Email: elressala@bellnet.ca      elressala@videotron.ca        www.el-ressla.com

Ce château d’une grande valeur architecturale a été construit  il y a plus de cent 
cinq ans dans un style très particulier, un mélange de l’architecture indienne 
avec l’islamique à la demande de son propriétaire 

de Baron Belge fondateur de la ville d’Héliopolis.
En plus de son architecture très spéciale, on raconte 
qu’une section de ce château a été construite sur une 
plateforme rotative qui lui permettait d’être exposée 
tout le long de la journée au soleil pour le grand 
bonheur de la fille du Baron qui avait sa chambre dans 
cette section.
D’autre part, le Baron Empain, a –t-on dit, avait fait 
creuser un passage souterrain entre le château et la 
Basilique où son corps a longtemps reposé avant d’être 
exhumé ailleurs.
Reste à savoir que le château a été abandonné et est resté 
durant une quarantaine d’années à la merci des bandits 
et des clochards et n’a été rénové de fond en comble 
qu’il y a une dizaine d’années grâce à l’intervention 
de Mme Suzanne Moubarak pour en faire un bijou de 
château surtout le soir après l’installation récente d’un 
système d’éclairage au L.E.D. ce qui a rehaussé de sa 
beauté architecturale. 

 Boycottage des cours: Blais met les
étudiants en garde

 Budget: Marceau
fustige les libéraux

Le ministre de l’Éducation, 
François Blais, a laissé 
entendre mardi que les 

étudiants qui boycotteront leurs 
cours durant une période prolongée 
n’auront pas la chance de les 
reprendre au printemps ni à l’été, 
comme cela avait été le cas à l’issue 
du dernier mouvement de grève en 
2012.
«En 2012, le coût de la grève a été un 
coût pour la sécurité, mais aussi un 
coût très important pour les reprises, 
et moi, je ne vois pas comment je 
pourrais priver de financement des 
écoles primaires et secondaires 
pour financer des gens qui ont décidé de se 
mettre à la porte de l’université», a déclaré 
le ministre à l’entrée du caucus libéral.
François Blais a fait valoir que le contexte 
financier «extrêmement difficile et exigeant» 
rendait inimaginable l’allocation d’un 
budget pour la reprise des cours qui n’auront 
pu être donnés en raison des différents 
mouvements de grève.
Le ministre de l’Éducation a par ailleurs 
interpellé les directions des établissements 
d’enseignement afin qu’elles utilisent les 
moyens mis à leur disposition pour assurer 
le libre accès aux classes pour les étudiants 
qui désirent assister à leurs cours.
«Les universités peuvent exercer un pouvoir 
d’autorité sur les étudiants s’ils le jugent 

approprié. Bien sûr, ils veulent éviter de jeter 
de l’huile sur le feu, je les comprends, mais 
ils ont un pouvoir d’autorité, de sanction si 
nécessaire», a-t-il rappelé.
M. Blais a également invité les étudiants 
formant «la majorité silencieuse» à se 
manifester durant les assemblées générales 
afin de contrer les votes de grève.
«Je sais qu’ils n’aiment pas ça, qu’ils 
trouvent les réunions longues et difficiles, 
etc., mais quand ils vont voter, ça donne des 
résultats, donc je leur demande de le faire», 
a-t-il dit.
Le ministre a réitéré qu’il n’avait pas 
l’intention de baliser le droit de grève des 
étudiants.
«Nous ne croyons pas à ce droit-là», a dit 
François Blais.

À deux jours du 
dépôt du budget 
par le ministre des 

Finances, Carlos Leitao, le 

Parti québécois (PQ) sert 
une volée de bois vert au 
gouvernement Couillard 
qui, à son avis, réserve aux 
Québécois une baisse de 
services encore pire que ce 
qu'ils ont vu depuis un an.
Le gouvernement prévoit 
augmenter ses dépenses 
de 0,7 % au cours de 
l'année 20152016-. Un 
effort démesuré estime 
l'ex-ministre péquiste des 
Finances Nicolas Marceau.
«Les gens vont continuer 
à être malades. Dans les 
écoles, les besoins des 
élèves ne vont pas diminuer. 
Il y aura une baisse 
importante de la qualité des 
services, l'année 20152016- 
sera très difficile», prévoit 
M. Marceau.
À son avis, dès son arrivée 
au pouvoir, le gouvernement 

Couillard a présenté un 
portrait «enlaidi» de la 
situation financière de l'État 
québécois «pour justifier 

sa politique d'austérité 
budgétaire».
En plus de la baisse des 
services, cette politique 
plombe l'économie 
québécoise.
Citant l'économiste 
Pierre Fortin, Nicolas 
Marceau a soutenu que 
les choix budgétaires du 
gouvernement Couillard 
soustrairont 4 milliards de 
dollars au produit intérieur 
brut du Québec en 2015-
2016.
L'amélioration de la 
situation financière du 
gouvernement passe par une 
stimulation de l'économie 
québécoise pour augmenter 
les revenus de l'État, a 
signifié M. Marceau.
«Ils ne font rien et en plus 
ils nuisent», a assené le 
député de Rousseau. 

Le gouvernement Harper 
demande au Parlement 
de prolonger d'un an 

l'intervention militaire du Canada 
contre le groupe État islamique 
(EI) et de permettre des frappes 
aériennes non seulement en Irak, 
mais également en Syrie.
Le Nouveau Parti démocratique 
(NPD) et le Parti libéral s'opposent 
fermement à ce que l'intervention 
militaire canadienne soit étendue à 
la Syrie et accusent le gouvernement 
conservateur de vouloir entraîner le 
Canada plus profondément dans la 
guerre.
La motion conservatrice présentée à 
la Chambre des communes mardi a 
pour objet de prolonger la mission militaire 
canadienne jusqu'au 30 mars 2016 et 
d'autoriser les bombardements en Syrie. Elle 
exclut l'envoi de troupes au sol.
La motion vise à autoriser le gouvernement 
à «fournir des moyens militaires pour lutter» 
contre l'EI, incluant «les terroristes alignés» 
sur ce groupe.
Dans une déclaration aux Communes, 
le premier ministre Harper a justifié 
l'élargissement de la mission militaire 
canadienne au territoire syrien en disant que 
le siège du groupe État islamique était situé 
en Syrie et que ses équipements militaires 
lourds transitaient de la Syrie vers l'Irak.
«Nos objectifs demeurent les mêmes», a 
affirmé le premier ministre Stephen Harper.
«Nous voulons continuer à affaiblir les 
capacités du soi-disant État islamique, c'est-
à-dire affaiblir sa capacité à prendre part à 
des déplacements militaires à grande échelle, 
à utiliser ses bases librement à étendre sa 
présence dans la région et à multiplier les 
attaques à l'extérieur de la région», a dit le 
premier ministre Harper.
Le chef de l'opposition officielle, Thomas 

Mulcair, a déclaré que le NPD était opposé 
au prolongement de l'intervention militaire 
canadienne contre le groupe État islamique, 
ainsi qu'à son élargissement à la Syrie.
Le chef du NPD, Thomas Mulcair, a déclaré 
que les conservateurs voulaient enfoncer le 
Canada dans une guerre «qui n'est pas la 
nôtre».
Le chef du Parti libéral du Canada, Justin 
Trudeau, a indiqué que sa formation était 
aussi contre la motion conservatrice.
«Les Canadiens ont besoin de savoir dans 
quoi les entraîne le premier ministre», a 
lancé le chef libéral.
Actuellement, le Canada effectue des 
frappes aériennes en Irak seulement dans le 
cadre de la mission avec les pays membres 
de la coalition contre l'EI.
Il compte aussi près de 70 militaires des 
Forces d'opérations spéciales au sol qui 
fournissent des conseils et de l'assistance 
aux forces de sécurité kurdes et irakiennes 
pour lutter contre l'EI.
Un membre de ces militaires au sol, le 
sergent Andrew Joseph Doiron, a d'ailleurs 
été tué par des tirs amis, provenant des 
forces kurdes, au début du mois de mars.

 Ottawa veut prolonger d'un an la
mission en Irak

Manif nocturne: des milliers de personnes au rendez-vous

Environ 5000 
personnes ont 
participé à la première 

manifestation nocturne 
organisée mardi soir par 
le Mouvement étudiant 
révolutionnaire à Montréal. 
Les policiers ont arrêté 
quatre personnes.
Les manifestants qui 
s'étaient donné rendez-vous 
à la place Émilie-Gamelin 
ont quitté dans le calme vers 
21 h 05 en marchant vers l'est 
sur la rue Sainte-Catherine. 
Ils ont ensuite tourné autour 
du centre-ville, encadrés par 
un important dispositif du 
Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM).
La marche a été déclarée 
illégale dès le départ parce 
qu'aucun itinéraire n'avait 
été remis à la police
Dans la foule, on pouvait 
entendre le traditionnel «À 
qui la rue, à nous la rue».
«Le pouvoir des gens est 
plus fort que les gens au 
pouvoir», «Austérité oblige, 
on désobéit», pouvait-on lire 
également sur des affiches.
Vers 21 h 30, certains esprits 
ont commencé à s'échauffer. 
Des objets pyrotechniques 
ont été lancés sur des agents. 
Six ou sept voitures de police 
ont été endommagées dans 
le secteur du boulevard de 
Maisonneuve et de l'avenue 
Union, selon Laurent 
Gingras, porte-parole du 
SPVM.
Peu avant 23 h 30, les 
policiers ont débuté des 
manœuvres de dispersion 
dans le secteur des rues 
Sherbrooke, du Parc, de la 
Montagne et du Dr Penfield. 

Une trentaine de minutes 
plus tard, la majorité des 
manifestants avaient quitté 
les lieux, mais quelques 
petits groupes étaient 
toujours suivis par les 
agents.
Il y a eu quatre arrestations 
en soirée pour des voies 
de fait et des agressions 
armées contre des agents 
de police. Deux personnes 
ont été blessées pendant 
la manifestation, mais on 
ne craindrait pas pour leur 
vie. Un policier a aussi été 
légèrement blessé.
Les vitrines de deux 
institutions bancaires ont 
été fracassées et peinturées 
à l'angle des rues Sainte-
Catherine et Bleury, ainsi 
que Stanley et Sherbrooke.
Les organisateurs ont 
prévenu qu'«aucun itinéraire 
ne [serait] dévoilé» et qu' 
«aucune collaboration 
avec la police ne [serait] 
acceptée».
Sur leur page Facebook, 
les organisateurs ont 
appelé au «renouveau 
des manifestations de 
soir comme l'une des 
formes d'expression les 
plus populaires et les plus 
pertinentes de lutte».
Ce mardi devait être pour 
le mouvement étudiant 
une «journée d'action 
en solidarité avec le 
mouvement Printemps 
2015 et la vaste contestation 
envers l'austérité».
Plusieurs dizaines 
d'étudiants ont été arrêtées 
mardi soir lors d'une 
manifestation illégale qui 
s'est déroulée dans un climat 

de haute tension près de 
l'Assemblée nationale, à 
Québec.
Plusieurs centaines de 
personnes se sont d'abord 
regroupées vers 21h. Une 
trentaine de minutes plus 
tard, les protestataires ont 
pris le chemin de la Grande-
Allée, où ils étaient attendus 
par des dizaines de policiers.
La manifestation a alors été 
déclarée illégale, puisque 
aucun itinéraire n'a été 
fourni aux forces de l'ordre. 
Un premier affrontement a 
eu lieu, avant que la foule ne 
recule.
Après avoir rejoint la 
Grande-Allée, les policiers 
ont lancé l'assaut sur les 
manifestants. Sous les 
injures et alors que certains 
manifestants scandaient 
«assassins», les agents ont 
menotté un homme. Une 
autre femme a été blessée au 
visage.
«Ils m'ont foncé dessus 
par en arrière, a dénoncé 
Martine Deraspe, encore 
sonnée. «C'est de la brutalité 
policière, ils lui ont fait un 
double-échec par en arrière», 

a ajouté un manifestant.
Les policiers ont ensuite 
donné l'ordre aux 
manifestants de se disperser. 
Les dizaines de manifestants 
encore présents ont 
finalement été arrêtés vers 
22h.
Le SPVQ confirmait aussi 
des arrestations au coin 
de la rue Cartier et du 
boulevard René-Lévesque.
Les manifestants auraient 
enfreint l'article 19.2 du 
règlement municipal sur la 
paix et le bon ordre.
«Les gens seront identifiés 
avant d'être relâchés avec 
un constat. Le bilan sera 
fait un peu plus tard», a 
expliqué le porte-parole 
Pierre Poirier en début de 
nuit. L'amende maximale 
est de 1000$.
En 2012, les manifestants 
arrêtés recevaient plutôt 
une amende pour entrave en 
vertu du Code de la sécurité 
routière.
Les manifestants interpellés 
étaient alors libérés à 
différents endroits de la 
ville afin d'éviter qu'ils ne se 
regroupent.

Charbonneau: une publication sur Facebook critiquée

Une publication dénigrant la grève 
étudiante qui aurait été partagée par la 
ministre Francine Charbonneau sur sa 

page Facebook fait beaucoup réagir depuis mardi 
soir sur les réseaux sociaux.
La ministre des Aînés, de la Famille et de la 
Lutte à l'intimidation aurait publié sur sa page 
une parodie des fameux livres pour enfants bien 
connus de «Martine», où il est écrit «Martine 
étudit [sic] sans faire chier le Québec».
Mme Charbonneau n'est pas l'auteure de l'image, 
mais elle (ou un membre de son entourage) 
l'aurait partagée sur son «mur», visible à tous ses 
amis Facebook.
L'un d'entre eux en a profité 
pour la partager et dénoncer 
cette prise de position de la 
ministre. La publication a été 
supprimée par la suite.
Ces propos que certains 

ont cru être endossés par la ministre ont été 
dénoncés par des utilisateurs de Twitter.
«Francine Charbonneau, ministre du mauvais 
goût...» a commenté l›un d›entre eux.
«Propos très élogieux partagés par notre 
ministre de la famille, Francine Charbonneau», 
a ajouté un autre.
Sans confirmer directement qu›elle avait elle-
même publié la photo sur sa page, la ministre 
a réagi mercredi matin sur Twitter en indiquant 
qu›une «image inappropriée a été publiée 
récemment sur un de nos comptes Facebook. 
Celle-ci a été supprimée rapidement».



يسر إدارة جريدة الرسالة

الوكيل الوحيد لمؤسسة  أخبار اليوم للقطاع الثقافي
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وزير اآلثار يفتتح مشروع إنارة وتأمني 

معبد األقصر
توقيع اتفاقية تعاون مشرتك بني مصر وفرنسا يف 

جمال الرتميم  وحفظ  القطع األثرية
ملك إسبانيا يقطع زيارته الرمسية األوىل لفرنسا 

بسبب حادث حتطم الطائرة األملانية

الكويت تقدم مساهمة سنوية قدرها 2 مليون دوالر إخالء سبيل وزير الداخلية األسبق حبيب العادىل
لألونروا للعام 2015

 القاهرة / خالد عبد القادر بكداش 
الدماطي  ممدوح  الدكتور  افتتح 
وزير اآلثار مشروع إنارة وتأمين 
معبد األقصر باإلضافة إلي  افتتاح 
القطاعين األول والخامس من مراحل 
مشروع تطوير طريق االحتفاالت 
المعروف بطريق الكباش بمحافظة 
األقصر ذلك بحضور د. مصطفى 
أمين األمين العام للمجلس األعلى 
لآلثار واللواء محمد الشيخة رئيس 
قطاع المشروعات ود. يوسف خليفة 
رئيس قطاع اآلثار المصرية ود. 

عمر أبو زيد معاون وزير اآلثار لقطاع اآلثار 
المصرية.  

و قد أوضح د. الدماطي أن هذه المشروعات تأتي 
في إطار خطة وزارة اآلثار لحماية ورفع كفاءة 
المناطق األثرية بمختلف المحافظات وخاصة 
المناطق   أهم  من  تعد  والتي  األقصر  محافظة 
الجاذبة لحركة السياحة المحلية والعالمية نظرا 
مشيرا   ، فريدة  أثرية  معالم  من  به  تذخر  لما 
إلي أن تجديد نظام اإلنارة الليلية لمعبد األقصر 
جاء لتالفي أي تأثيرات سلبية  قد تحدث نتيجة  
للحرارة  الناتجة عن نظام اإلنارة القديم ، كما  أن 
الشبكة الجديدة لإلضاءة  تتيح الفرصة لتوفير ما 
يقرب من 75 % من الطاقة الكهربائية المستهلكة 

داخل المعبد.
الوزارة حريصة كل  أن  الدماطي  د.  أكد   و 
الحرص على أتباع أحدث التقنيات في مختلف 
المجاالت المتعلقة بالعمل األثري بما يساهم في 
انجاز مهمتنا الحقيقة في حفظ وحماية التراث 
الحضاري المصري بمختلف أشكاله بالتوازي 
الكشف  استمرار مسيرة عملنا في مجال  مع 

عن المزيد من الكنوز األثرية.
قطاع  رئيس  خليفة  يوسف  د.  قال  جانبه  من 
اآلثار المصرية ، أن أعمال اإلنارة تأتي ضمن 
المشروعات التي يتم تمويلها من خالل القرض 
المقدم من أسبانيا والمخصص لصالح مشروعات 
تأمين وإنارة المناطق األثرية باألقصر ، موضحا 
أن األعمال تضمنت تغيير نظام اإلضاءة القديم 
بالكامل وإعادة تركيب شبكة إنارة تواكب  أحدث 
سبل اإلضاءة الليلية بما يتناسب مع طبيعة األثر 
ويضمن حماية الجدران والحوائط بصورة أكثر 

فعالية من النظام القديم.
قطاع  رئيس  الشيخة  محمد  اللواء  وأضاف 
أمنية  إعداد  منظومة  تم   أنه   ، المشروعات 
متكاملة تضمن حماية وتأمين المعبد من خالل 

ستارة الكترونية تغطي محيط المعبد بالكامل ، 
باإلضافة إلي تركيب كاميرات للمراقبة تعمل 
المعبد  تأمين  يكفل  بما  ساعة   24 مدار  على 
ومسار رحلة زائريه ، باإلضافة إلي تجهيز 
غرفة التحكم بأعلى  التقنيات المتاحة في مجال 

أنظمة المراقبة.
أما عن مشروع تطوير طريق الكباش فأشار 
تقدر  منه  المنتهية  المراحل  أن   إلي  الشيخة 
بحوالي 37 % من المراحل اإلجمالية للمشروع، 
والتي تم انجازها  بالتعاون مع جهاز مشروعات 
الخدمة الوطنية  بتكلفة تقدر حتى اآلن بحوالي 
66.5 مليون جنية،  حيث تم انجاز األعمال 
المطلوبة بالقطاع األول للمشروع والذي يبدأ 
من داخل معبد األقصر وحتى 350 م،  مشيرا 
إلي أن هذه المرحلة تضمنت إزالة كافة أشكال  
التعديات الواقعة على الموقع  وتعديل مسار 
السور الشرقي وتدعيمه بحائط ساند ، باإلضافة 
إلي إنشاء سور في الناحية الخلفية للكباش يحمي 
أعمال  إتمام  إلى  باإلضافة  الشرقي   الجانب 
الترميم الدقيق  للتماثيل الموجودة بهذا الموقع.

 وأضاف أنه تم االنتهاء أيضا من أعمال القطاع 
المنطقة  في  تمتد  والتي   للمشروع   الخامس 
الواقعة  خلف مكتبة األقصر  وحتى طريق 
المطار بطول يبلغ 600 م،  حيث تم االنتهاء 
بما  بالكامل  والمخلفات  التعديات  إزالة  من  
يتناسب مع الطبيعة التراثية للموقع كما تم إنشاء 
ممر بعرض 6م وسمك 60 سم، باإلضافة إلي 
إنشاء حائط ساند لتدعيم الجانب الغربي للقطاع 
إنشاء سور خلف  ، مع  خلف مكتبة األقصر 
اللبن من  بالطوب  الكباش من  حجر مغطى 
الداخل، إلي جانب االنتهاء من  إنشاء السور 
أعمال  وإتمام   للطريق   الموازي  الخارجي 
الترميم  على  جميع التماثيل التي تم العثور 
عليها  أثناء أعمال الحفر بالموقع  باإلضافة 

إلي إتمام إعمال اإلنارة الليلية  به.  

 القاهرة / هديل مشلح:  في إطار التعاون  
الثقافي المستمر بين مصر وفرنسا وقعت اليوم 
اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة اآلثار  
ووزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي 
الفرنسية والتي تتضمن تطوير أنشطة التعاون 
والتبادل في مجال الترميم وحفظ المواد والقطع 
األثرية بمركز الترميم  بالمتحف المصري 
بالفسطاط وقسم  الكبير ومتحف الحضارة 
الترميم والتحليل األثري بالمعهد الفرنسي 
لآلثار الشرقية بالقاهرة " IFAO" باعتباره 
واحدا من أهم مراكز البحوث الفرنسية الكبرى 

في الخارج،  والذي يتبع وزارة التربية والتعليم العالي 
والبحث  بفرنسا  ويعمل بمصر تحت مظلة وزارة اآلثار، 
كما تتضمن االتفاقية تبادل المعلومات والتدريب وفقا 
للوائح والقوانين المنظمة لذلك بوزارة اآلثار المصرية.
هذا وقد  وقع  االتفاقية عن وزارة اآلثار كال من  د. 
المتحف  مشروع  على  العام  المشرف  توفيق  طارق 
المصري الكبير ود. خالد عناني المشرف العام على 
المتحف القومي للحضارة  مع د. بياتريس ميدان ممثلة 

عن المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة .  
 وصرح أحمد عبيد المشرف  العام على إدارة المنظمات 

الدولية وملفات التعاون الدولي  أن هذه االتفاقية تتضمن 
تبادل  المشاركة في األعمال والمشرعات  األثرية و 
المعلومات العلمية فيما بين األطراف المشاركة، باإلضافة 
وأساليب  الحديثة  التقنيات  على  العاملين  تدريب  إلي 
الترميم والحفظ باإلضافة إلي التدريب في مجاالت علم 
المتاحف ، وأضاف أنه قد تم االتفاق على إجراء الدراسات 
والتحاليل والعينات الخاصة باألطراف المشاركة بعد 
االتفاق على اختيار نوع التحليل والوسائل المستخدمة 
على أن  يتم إجراءها داخل األراضي المصرية  وتكون 

نتائج التحليل موضوع نشر مشترك.

 أعلن ملك إسبانيا فيليب السادس قطع زيارته 
قليل،اليوم  منذ  بدأها  لفرنسا،التي  الرسمية 
الثالثاء،وذلك على خلفية حادث تحطم طائرة شركة 
“جررمان وينجز” األلمانية للطيران،بجنوب 
فرنسا،وأسفر عن مقتل مواطنين إسبان وألمان.

جاء ذلك في تصريح له،عقب لقائه بقصر اإلليزيه 
نظيره الفرنسي فرانسوا أوالند،الذي أطلعه 
على آخر المستجدات،الخاصة بحادث سقوط 
الطائرة، بحضور رئيس الوزراء مانويل فالس.

وعبَّر ملك إسبانيا عن تعازيه ألسر الضحايا، 
وتوجه بالشكر للرئيس، والسلطات الفرنسية 
التي سارعت بإرسال قوات إنقاذ إلى موقع 

تحطم الطائرة بجنوب فرنسا.
ألمانيا  الضحايا من  أن  أوالند  الرئيس  أكد  ومن جانبه، 
وإسبانيا وربما من تركيا وأنه ال يوجد على األرجح فرنسيون 
ضمن الركاب، مشيرا إلى أنه تم حشد كافة اإلمكانات 
لتحديد مالبسات هذا الحادث الذي وقع في منطقة وعرة 
لن تتمكن قوات اإلنقاذ من الوصول إليها قبل عدة ساعات.

وقد أكد وزير النقل الفرنسي االن فيدالي أنه ال يوجد ناجين 
من هذا الحادث وأن الطائرة قد تحطمت في منطقة جبلية 
مغطاه بالثلوج وال يمكن الوصول إليها باستخدام السيارات.

وقوع  عند  سيئة  تكن  لم  الجوية  الظروف  أن  وأوضح 
الحادث، وأن الطائرة ليست قديمة.

وكانت طائرة ألمانية من طراز إيرباص 320 تابعة لشركة 
“ايرمان وينجز” األلمانية للطيران )منخفضة التكلفة( قد 
تحطمت في منطقة “االلب هوت بروفانس”بجنوب فرنسا 
الطائرة  إلى طاقم  باإلضافة  144 راكبا،  متنها  و على 
المكون من ستة أشخاص، وذلك بعد أن أقلعت من مدينة 
برشلونة اإلسبانية باتجاه دسولدورف بألمانيا. وقد أطلقت 

الطائرة نداءات استغاثة قبل اختفائها من الرادارات.

رفيع  أمني  مصدر  أكد  كرمة:   كلودين   / القاهرة   
المستوى بوزارة الداخلية خروج وزير الداخلية األسبق، 
بعد  طرة،  بمنطقة سجون  محبسه  من  العادلي،  حبيب 
تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة اإلفراج عنه 

من النيابة العامة.
وأوضح المصدر األمني، يوم األربعاء، أن قطاع مصلحة 
السجون كان قد تسلم في وقت سابق أوراق صحة اإلفراج 
عن العادلي من النيابة العامة؛ حيث كانت تلك األوراق 
سببا في عدم اإلفراج عنه، على الرغم من صدور قرار 
ببراءته من آخر التهم الموجهة إليه والخاصة بالتربح 

والكسب غير المشروع، السبت الماضي.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى 
أبوطالب قد أودعت حيثيات حكمها ببراءة وزير الداخلية 
األسبق، حبيب العادلي، من اتهامه بالكسب غير المشروع 
والتربح واستغالل النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه؛ حيث 
قالت إنه ثبت لها براءة العادلي من االتهامات الموجهة 
إليه، مشيرة إلى عدم جدية التحريات بشأن المتهم، والتي 
تدعى »أنوشكا« واعتمدت  أجنبية  زعمت زواجه من 
على أقوال غير صحيحة دون مستند رسمي يثبت ذلك، 
واتضح زواجها من آخر ولديها ولدان، فضال عن ضم 

العادلي، ولكنها نفت زواجها منه وتم  أمالكها ألمالك 
رفع التحفط عن أموالها.

ورأت المحكمة أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع 
اعتمدت في تقرير فحص الثروة على التقييم النظري، 
مع إغفال االعتبارات االقتصادية وتغير قيمة األمالك 
مع الزمن، واحتسبت أسعار ممتلكات العادلي في الوقت 
الحالي، وليس بتاريخ شرائها الفعلي، ولم يتبين وجود 
مخالفات في طريقة حصوله عليها، كما أغفلت التحريات 
إقرار الذمة المالية لبنات العادلي، المتزوجات من رجال 
ولديهن وظائفهن التي يربحن منها دخال وفيرا، وأدخلت 

أمالكهن بالقضية على أساس أنها من أموال والدهن.

 كتب / أليكسندر بكداش : قامت الحكومة الكويتية اليوم 
بإصدار تبرعها السنوي بقيمة 2 مليون دوالر لصالح 
الموازنة العامة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي 
على  السخي  التبرع  هذا  ويساعد  )األونروا(.  فلسطين 
ضمان مواصلة األونروا تقديم الخدمات بالغة األهمية في 
مجاالت الصحة والتعليم والخدمات االجتماعية لالجئي 

فلسطين في سائر أرجاء المنطقة.
ولدى تسلمها هذا التبرع السخي شخصيا في مقر السفارة 

الكويتية بعمان  قالت نائب المفوض العام 
سندرا ميتشيل : "إن الموازنة العامة للوكالة تشكل العمود 
الفقري لعملياتنا  وهي تمكننا من إبقاء مدارسنا مفتوحة 
وإبقاء مستشفياتنا عاملة من أجل الجئي فلسطين الذين 
سيجدون أنفسهم بدونها غير قادرين على الوصول لهذه 
الخدمات األساسية. إن التبرع السنوي المقدم من صاحب 
السمو الشيخ صباح بن أحمد الصباح ومن الشعب الكويتي 
هو لذلك موضع تقدير كبير لدى األونروا ولدى الجئي 

فلسطين الذين نقوم على خدمتهم ".
األنباء  لوكالة  تصريح  في  الدعيج  السفير  قال  بدوره  

الكويتية )كونا( إن الدعم الذي يقدم في إطار المساهمة 
للشعب  العون  تقديم  هدفه  للمنظمة  السنوية  الكويتية 
الفلسطيني والعمل على تخفيف معاناته وتلبية احتياجاته 
تنفيذا لتوجيهات القيادة الكويتية وعلى رأسها سمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح.
وأضاف أن هذه المساهمة هدفها مساعدة المنظمة على 
مواجهة تحديات اللجوء الذي يعانيه الشعب الفلسطيني 
الالجئين  مؤكدا أن  النهوض بمسؤولياتها تجاه  وعلى 
للشعب  العون  يد  يوما عن مد  تتوانى  لم  الكويت  دولة 
الوكالة  تمارسه  الذي  بالدور  الدعيج  أشاد  الفلسطيني. 
في تأمين المتطلبات األساسية لالجئين الفلسطينيين في 

مناطق عملياتها. 
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 يسعـــد
السيد سامي األسمر

 أن يتقدم من الجالية  العربية والمسيحية
 بخالص التهاني وعظيم األماني بمناسبة

  عيد الفصح اجمليد
 أعاده هللا على األمة العربية والعالم

 أجمع بالخير واليمن والبركات

Bur.chef: 1505 Legendre O.      Montréal,  Qc. Canada H4N 1H6  
Succ :      1550 boul. Daniel Jonson   Laval,  Qc.  Canada              
Succ :      400, ave. Lafleur   Lasalle, Qc. H8R 3H6                         
Succ :      8200 19ème Avenue, Montréal,  Qc. Canada  H1Z 4J8   
Succ :  1320, boul. Jules-Poitras   Saint-Laurent, Qc. H4N 1X7   

www.samifruits.com     samifruits@samifruits.com

(514) 858-6363
(450) 978-1333
(514) 368-1333
(514) 593-1333
(514) 856-1333
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CASHMERE 
Papier hygiénique

Bathroom tissue
Emballage de 30 rouleaux 

Pack of 30 rolls

1
  Pinceaux à

maquillage
 sélectionnets

 Selected
 makeup
brushes

NYC
* Rouge à lèvres

Lipstick
* Vernis à ongles

Nail polish
* Crayons yeux/ Eyeliner 

Produits sélectionnés 
Selected products

EXCELLENCE
Créme
Coloration / 
hair colour
1 application

* IRISH SPRING
Pains de savon/ soap bars, 6x90g

 Gels douches sélectionnés
Selected boday wash

*LADY SPEED STICK
SPEED STICK

Déodorants sélectionnés
selected deodorants

* SOFTSOAP
Gels douches sélectionnés

L’ORÉAL PARIS
Produits de 
maquillage 

sélectionnés 
Selected makeup 

products

SALLY HANSEN
Insta-Dri

 Vernis à
 ongles

Nail 
polish

RABAIS DE

25 %
OFF

49
ch.
ea.

3

3

3

3 3

par client
per customer

par client
per customer

par client
per customer
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r 
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nt
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par client
per customer

par client
per customer

ARM & HAMMER
Détersif / laundry detergent 
- liquide, formats sélectionnés, 
Liquid, selected sizes
- Sachets / packs
Emballages de / packs of 24, 28 

NAYA
Eau de source 
naturelle
Natural spring water 
12x600ml
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Call Allstate First
Fouad Zemokhol

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

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

GOOD HANDS

GOOD PRICE

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

Canadian  Realities  

من واقعنا

كينده الجيوش

 آخر عمود      ــ

بقلم: فريــد زمكحـل

نبكيِك وهو  ُيهنيِك

أبو حجاج

باراك  جمرد كلمة األمريكي  الرئيس   صرح 
مع  عميق  على خالف  بأنه  أوباما 
بنيامين  إسرائيل  وزراء  رئيس 

نتانياهو لذلك فأنا أطلب من الرئيس أوباما أن يتناول حبوب 
الشجاعة ثم يطلب من نتانياهو أن يرحل ناو .

يسعد السيد حميد ذو الفقار أن يضع خبرته 
الكبيرة في مجال العقارات السكنية والتجارية 

في خدمتكم وتحت تصرفكم 

Courtier immobilier 

Groupe Sutton Excellence inc.
Agence immobilière
Franchisé, indépendant et autonome de groupe Sutton Québec inc.
1555 boul. de l`Avenir, bureau 100, Laval Qc. H7S 2N5
bur.: 450.662.3036   Fax: 450.662.6585
hdoulfikhar@sutton.com    doulfikhar@hotmail.com

Frais Notaire payé pour 
les nouveaux achats 

 ندفع عنكم رسوم التسجيل
للمشتريين الجدد

فرعونية أقدم مصابة بسرطان 
الثدي يف العامل

الال سلمى ترتبع 
على عرش أمجل 
زوجات الرؤساء 

 عندما تاتي الدعوة لمناصرة المرأة 
قبل  واحترامها وحفظ كرامتها من 
لها اهمية خاصة.. النها  رجل فهي 
ليواجه  الذي وقف  الرجل  تاتي من 
العاصفة وكل ابناء جيله وكل التقاليد 
والمفاهيم الموروثة التي كرست امتهان 
المراة وحقوقها عبر العصور. اليوم 
هناك العديد من هؤوالء الرجال ممن 
رفعوا الصوت بانه ال يمكن للرجال 
يقوموا  ان  المجتمع  االخرين وبقية 

بامتهان المرأة. 
بعض هؤوالء الرجال الناشطين، في كندا 
وخارجها، يشيرون الي ان المتشددين 
والمعادين لقضايا المرأة يتذرعون بأن 
بعض هذه الدعوات الحترام حقوق 
المراة في القانون والحياة العامة دخيلة 
على الثقافة العربية واإلسالمية وفي 
بعض األحيان تصل المعارك إلى حد 
اتهامات بأن من يدعون لحقوق المرأة 
هم من النشطاء الذين يريدون تدمير 
الثقافة العربية واإلسالمية وبناء ثقافة 
غربية بحتة بدال عنها. وتدور معارك 
كالمية وتتبادل وجهات النظر أحيانا 

والشتائم والتهم أحيان أخرى.
ومن هؤوالء الرجال الرواد المدافعين 
عن المراة الكاتب الصحفي السعودي 
عبدهللا العلمي الذي الف كتاب “متى 
تقود السعودية السيارة” وكتاب “امرأة 
خارجة عن األعراف - المرأة السعودية: 
الواقع والتحديات” وهو سفير في الشرق 
االبيض”  “الشريط  لحملة  االوسط 
الرجال  لتشجيع  التي تهدف  الكندية 
ارتكاب  بعدم  التعهد  والفتيان على 
العنف  ضد المرأة، أو التهاون بشأنه.
هذه الجهود وجب التعريف بها اليوم 

في كندا والشرق االوسط.
مبادرة “الشريط األبيض” االنسانية 
أطلقها ثالثة رجال قبل 22 عاماً في 
كندا. وفكرة “الشريط األبيض” هي 
مساندة الرجل لمبدأ إنهاء العنف ضد 
المرأة بكل أشكاله الجسدية والجنسية 
بهذه  التهديد  أو  والنفسية  واللفظية 

األعمال عن طريق اإلكراه.
تثقيفية  مواد  الحملة  وقد وضعت 
هذا  في  للعمل  مواد  ومجموعات 

إحداث تحوالت  إلى  تهدف  اإلطار 
في مواقف الرجال لحثهم على احترام 
المدارس  المرأة ويتم توزيعها على 
والجامعات والمؤسسات. ومنذ بداية 
حملة الشريط األبيض في كندا في عام  
1991،انتشرت لتشمل  60 بلداً في 
أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية 
www.( الهادئ  المحيط  ومنطقة 

.)whiteribbon.ca
هذا  في  الناشطين  جهود  واجهت 
المجال معارك وسجاالت في االعالم 
حيث يحاول الناشطون المدافعون عن 
حقوق المرأة إظهار الجوانب اإليجابية 
في الدين اإلسالمي والتاريخ العربي 
التي تحترم المراة وال تختلف كثيرا عما 
يدعو إليه الغرب اليوم، ويكون الرد 
سريعا من المتشددين ببراهين ثقافية 
ودينية تحتمل تفسيرات متعددة متشددة. 
ومابين السعي للمضي قدما نحو عالم 
متحضر يحترم المرأة التي تلد المجتمع 
وتربيه واحترام حقوق اإلنسان وترجيح 
كفة الميزان لصالح ما يتناسب مع العصر 
من جهة، وما بين امساك المتشددين 
بتاريخ  العصى من رأسها ملوحين 
وتقاليد موروثة كرست سطوة وسلطة 
الرجل ومميزاته حيث أصبحت حقوقا 
بالتسلط ال يجرؤ أحد علي االنتقاص 
منها، تبدو معركة الناشطين في الشرق 
األوسط وخارجه أشبه بتكسير العظام 
وإعادة تركيبها في مكانها الصحيح.

ومشكلة العنف الممارس ضد النساء 
والفتيات لها أبعاداً كثيرة، خاصة أن 
األمم المتحدة تشير إلى أن ثلث نساء 
العالم على األقل تعرضن للضرب أو 
اغتصبن أو تعرضن لشكل آخر من 
أشكال سوء المعاملة على االقل مرة 
فى حياتهن ، علماً بأن من يمارسون 
ذلك العنف ضّدهن عادة ما يكونون 
من معارفهن. ويؤكد التقرير الصادر 
العنف ضد  المتحدة عن  األمم  من 
المرأة حول العالم أن العنف الموجه 
ضد المرأة هو عنف قائم على أساس 
نوع الجنس، وهو العنف الموجه ضد 
المرأة بسبب كونها امرأة، أو العنف 

الذي يمس المرأة على نحو جائر.

رجال ..يف مناهضة العنف 
ضـد املــرأة 

1595 Aut.440 O.
Laval (Qc.) H7L 3W3

* بيع وشراء جميع األجهزة 
األلكتـــرونية واألدوات المنزليــة 

المستعملة بحال الجديد
 بمناسبة االفتتاح الجديد لفرع سان لوران

- ثالجة وبوتاجاز بسعر 299$
- غسالة ونشافة وبوتاجاز وثالجة 

   4 قطع بسعر 550 $ 
- نشافة $99 غسالة 150$

electrogh@hotmail.com

12080 Blv Laurentien  #102 
ville St Laurent H4K 1M9

* متخصصـون في تصليح وصيانة 
جميع األدوات الكهربائية 

address        : 4230 Blv St Jean coin Shakespeare St. H9H 3X4 
Tel                : 514 696 6565

    /TanouraRestaurantf

إدارة مطعم  تنورة تهنئ اجلالية العربية   

مبناسبة قرب حلول 

عيد القيامة اجمليدة
اعاده اهلل على اجلميع باخلري والصحة والسالم

وتنتهز الفرصة لتقدم لزبائنها الكرام اطيب 

واشهى املأكوالت واحللويات 

املصرية والعربية 

كل عام وانتم مجيعا خبري

أفريكا كرادل،   صنفت مجلة 
المتخصصة فى الشؤون اإلفريقية، 
األميرة الال سلمى كأجمل سيدة 

أولى بإفريقيا.
وتربعت األميرة الالسلمى زوجة 
الملك محمد السادس ملك المغرب 

على رأس قائمة تضم عشر سيدات أوليات فى إفريقيا.

 أعلنت وزارة اآلثار 
المصرية الكشف عن 
أقدم إصابة بسرطان 
الثدي في العالم وكانت 
قبل  لسيدة مصرية 

4200 عام.
قطاع  رئيس  وقال 
ة  لمصري ا ر  ا آلث ا
إن  يفة  خل يوسف 
بعثة جامعة “خيان” 

األمراء  مقابر  في  العاملة  اإلسبانية 
في أسوان جنوب مصر، كشفت عن 
أقدم إصابة بسرطان الثدي لسيدة على 
فريق  توصل  حيث  العالم،  مستوى 
علماء “األنثروبولوجي” بقيادة ميغل 
جامعة غرانادا”  في  األستاذ  بوتاغا 
والذي يعمل مع البعثة اإلسبانية، إلى 
أن وجود عالمات محددة على عظام 
مومياء مصرية تدل بشكل قاطع على 
إصابتها بمرض السرطان الذي أعاقها 
عن القيام بأي عمل وظلت تتلقى العالج 

حتى وفاتها.
وذكر أن هذه السيدة كانت تعيش خالل 
حوالي  السادسة  األسرة  نهاية  فترة 
2200 قبل الميالد، فيما عثرت البعثة 
على هيكلها العظمي في ممر المقبرة 

24 بمقابر األمراء.
من جانبه، قال د. أحمد صالح مدير 
آثار النوبة إن “بعثة جامعة “خيان” 
األمراء  مقابر  في  تعمل  اإلسبانية، 

ويتركز   ،2008 العام  منذ  بأسوان 
عملها في الكشف عن الحياة المعيشية 
للمصريين خالل هذه الفترة التي تعود 
الثانية  إلى  السادسة  األسر من  لحكم 
قامت  “البعثة  أن  وأضاف  عشرة”. 
بالحصول على عينة من البقع الموجودة 
في هيكل المومياء، وأجرت تحليالت 
بالخارج،  معامل متخصصة  في  لها 
وتوصلت من خاللها لهذه النتيجة التي 
تؤكد أنها أقدم إصابة بسرطان الثدي 
المكتشف  العالج  أن  كما  العالم،  في 
تتناوله  كانت  والذي  السيدة  بجوار 
حاولوا  القدماء  المصريين  أن  يؤكد 
وقتها،  المرض  لهذا  اكتشاف عالج 
الطب وعلم  بارعين في  وأنهم كانوا 

الفارماكولوجي )األدوية(”.
وقال إن “الحقائق التاريخية تؤكد إصابة 
المصريين في هذه الحقب الزمنية بعدة 
أهما  حينها،  منتشرة  كانت  أمراض 
تصلب الشرايين والبلهارسيا وتكلس 
األوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم”.

وزارة السياحة ترعى  مهرجان »اهلند على 
ضفاف النيل« حبضور الفنان العاملى 

أميتاب باتشان
القاهرة / خالد عبد القادر بكداش

 ترعى وزارة السياحة بالشراكة 
بالقاهرة  الهندية  السفارة  مع 
الدورة  إقامة  الثقافة  ووزارة 
الهند على  لمهرجان  الثالثة 
تنطلق  الذى  النيل  ضفاف 
 30 من  العام  هذا  فعالياته 
مارس حتى 17 إبريل- بإقامة 
مجموعة متنوعة من الفعاليات 
التى تعرض مختلف جوانب 
الثقافة الهندية وذلك بمشاركة 
أميتاب  الكبير  بوليوود  نجم 

باتشان  الذى يحل ضيفا على القاهرة يوم 30 مارس .
يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة الستعادة حركة السياحة الوافدة والعمل على 

تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى .
وقد عبر نجم بوليود الكبير أميتاب باتشان - فى مقطع فيديو له تم تحميله من 
قبل السفارة الهندية بالقاهرة على موقوع  يوتيوب – عن سعادته البالغة بزيارة 
مصر والمشاركة فى افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان الثقافى الهندى " الهند 

على ضفاف النيل " .
وأضاف الفنان الهندى " أن دولتكم "مصر " هى أحدى الدول التى لطالما شعرت 
باالنتماء لها وقد عرفت قواًل مأثوراً فى مصر وهو إن شربت من ماء الكثير 
من ماء النيل فستعود إلى مصر مجدداً ، الفتا إلى أنه يبدو أنه شرب كثيرا من 

مياه النيل التى دفعته للعودة إلى مصر واالستمتاع  بمشاعر الحب والمودة .
وتابع أنه سعيد لكونه ضيف شرف المهرجان مؤكدا أن ما لفت نظره هو تنوع 
والمسرح  والرقص  والكالسيكية  المعاصرة  الموسيقى  المهرجان حيث يضم 

والفنون البصرية واألفالم.
ومن جانبها أشارت رشا العزايزي المتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة أن 
استضافة المشاهير ونجوم المجتمع تلقى مزيدا من الضوء على المقصد السياحى 

بما يكون له أثره الترويجى الذى يصب فى صالح السياحة .
وتابعت أن  الشراكة المصرية الهندية في المجال السياحي تتضمن مشاركة شركات 
السياحة الهندية والمصرية في المعارض السياحية السنوية والفعاليات وتسيير 
قوافل سياحية الفتة إلى أن السوق الهندي سوق واعد بالنسبة لمصر نظراً للقدرة 
االنفاقية العالية للعديد من المواطنين الهنود في ظل النهضة التي تشهدها القارة 
الهندية باإلضافة إلى استحواذ السياحة الهندية على نصيب جيد من تلك السياحة .

ومن المقرر أن يعقد وزير السياحة خالد رامى بالتنسيق مع وزير الثقافة والسفير 
الهندى بالقاهرة مؤتمرا صحفيا بحضور النجم العالمى أميتاب باتشان لإلعالن 
عن انطالق فعاليات المهرجان وذلك يوم 31 مارس بأحد فنادق القاهرة  ، كما 
يتم افتتاح العروض السينمائية مساء ذات الليلة من على سفح االهرامات بحضور 
باتشان ، وتأتى هذه الزيارة بعد غياب امتد لـ24 عاماً ، حيث كانت آخر زيارة 

للنجم الهندى للقاهرة عام 1991.

المفضل  مقعدك  وبقي  رحيلك،  سرعة   .. سريعة  األيام  ومرت   
يسألني عنك صباح ومساء كل  .. وهو  يذكرني بك  حزيناً  مهجوراً 
يوم! وعلى خطاه هو حاٍل مطبخك الذي يزداد احتجاجه لغيابك عنه 
يوماً بعد يوم وهو يعلن رفضه الستقبال غيرِك أو التعامل مع غيرِك. 
أما صديقاتك فما زلن غير قادرات على امتصاص مفاجأة هذا الرحيل 

السريع والمفاجئ عنهن. 
لمحياِك  مشتاق  يُرافقني كظلي  عليِك  ومازال حزني   .. أنا  ومازلت 
والصادقة  المحبة  ولدعواتك  الناعمة  الرقيقة  والبتسامتك  المالئكي 

والمستجابة لي ولجيمع أفراد العائلة!
ومازالت األيام .. أيامي تمضي سريعة .. سرعة رحيلك عنها .. حزينة 
.. حزن قلبي وعمري عليِك يا حب قلبي وجرح عمري يااختي وامي 

ومالكي الحارس، فدعيني في ذكراِك ذكرى األربعين على رحيلك :

أُرثيــِك                              األســود  بمــدادي 
وأهــديِك أُغـلّفها  كلمــاتي 
َتبكيـــِك وعيــوني الزالــت 
َيمحيـــِك شــٌئ  ُيوجـــد  وال 
وُتبقيــِك ذاكــرتي  تحمــلِك 
لُيحييــِك نــادِك "الكلمـة " 
ُيخلصــِك بصليبــه وَيفديــــِك
َيرويـــِك الحـــي  بمـــاِئه 
ويعطيـــِك جنتــه  لَيهبـــِك 
ُيهنيــــِك وهــــو  نبكيــِك 


