
مازالت مصرة  الجزيرة  قناة  إن  يعقوب،  اللواء رضا  األمنى  الخبير  قال   
التى تمس عناصر من  على بث روح الصراعات والمشاحنات واإلشاعات، 

الجيش والشرطة.
أى رسالة  إلى  تهدف  وال  األكاذيب،  لقناة  تحولت  أنها  إلى  يعقوب،  وأشار 

إعالمية، ولكنها تهدف إلشاعة الفوضى ونشر الفتن وإثارة الرأى العام بأخبار 
ملفقة وغير حقيقية.

قناة  على  المذاع  مباشر"  برنامج "مصر  فى  لقائه  يعقوب، خالل  وأضاف 
المصرى من  المواطن  لدى  اإلحباط  بث  تحاول  الجزيرة  قناة  أن  الفراعين، 
نافًيا  والشرطة،  الجيش  قوات  بين  التركيز على وجود صراع وعداء  خالل 

حدوث مثل هذه االفتراءات.
الدولة وخصوًصا  بين مؤسسات  وثيًقا  ارتباًطا  إن هناك  إلى  يعقوب،  وأشار 
الجيش والشرطة موضًحا أن قناة الجزيرة تسعى إلثارة الفتنة ونشر الفوضى 

فى الشارع المصرى.
وطالب يعقوب، بمعاقبة من ينقل هذه األكاذيب وتقديمة للمحاكمة بتهمة الخيانة.

لمزيد من األخبار والمقاالت، تابعونا 
يوميا على موقعنا االلكتروني  

  www. el-ressala.com 

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل
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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

عاصفة احلزم .. بداية 
احلزم واحلسم!!

أنطوانيت ج. هابوري

حكمة العدد من أقوال : وليم شكسبير
    أعتن جيداً بسمعتك

                 ألنها ستعيش أكثر منك!

اختيار حممد بن راشد
شخصية العام الثقافية ضمن جائزة الشيخ زايد للكتاب

ميليباند يتقدم يف االنتخابات 
الربيطانية ويفوز يف املناظرة 

التلفزيونية األخرية

اجتماع جملس أمناء مكتب 
اإلسكندرية برئاسة السيسي

للرأي اجرى  اظهر استطالع   
التلفزيونية  المناظرة  انتهاء  فور 
االخيرة في حملة االنتخابات العامة 
في بريطانيا ان زعيم حزب العمال 
المعارض إد ميليباند هو الفائز في 
المناظرة التي امتنع عن المشاركة 
فيها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون 
وغاب عنها ايضا نيك كليج زعيم 

حزب الديمقراطيين االحرار.
وتظهر معظم استطالعات الرأي 

ان حزب المحافظين بزعامة كاميرون 
يسير كتفا الي كتف مع حزب العمال قبل 
االنتخابات التي ستجرى في السابع من 
مايو ايار والتي من المنتظر ان تكون 

االشد تنافسا منذ عقد السبعينات.
اجراه معهد  للرأي  استطالع  واظهر 
سيرفاشن وصحيفة ديلي ميرور عقب 
انتهاء المناظرة التلفزيونية يوم الخميس 
الذين شملهم  اولئك  بالمئة من   35 أن 
فاز  ميليباند  ان  يعتقدون  االستطالع 
في المناظرة بينما عبر 31 بالمئة عن 
اعتقادهم بان نيكوال ستورجن زعيمة 
الحزب القومي االسكتلندي هي الفائزة.

اذيعت على شاشات  التي  والمناظرة 
تلفزيون )بي بي سي( البريطاني شارك 
فيها ميليباند وزعماء الحزبين القوميين في 
اسكتلندا وويلز وحزب الخضر وحزب 

استقالل المملكة المتحدة.
 1013 سيرفاشن  استطالع  وشمل 
شخصا ممن شاهدوا المناظرة واجرى 

فور انتهائها.
في  يشارك  لم  كاميرون  ان  ورغم 
االستطالع  نفس  ان  اال  المناظرة 
فيه  المشاركين  بالمئة من   45 اظهر 
قالوا انهم يفضلون ان يصبح ميليباند 
رئيسا للوزراء مقارنة مع 40 بالمئة 

قالوا انهم يفضلون كاميرون.

المسمى  هو  الحزم«  »عاصفة   
التي  العسكرية  للعمليات  االعالمي 
قامت ومازالت تقوم بها قوات التحالف 
الخليجي بقيادة مصر ضد حركة التمرد 
الحوثي ضد الرئيس اليمني المنتخب 
عبد ربه منصور هادي، والتي يضخم 
من أخطارها البعض بينما يقلل من 
تداعياتها البعض اآلخر، وفي الحالتين 
أنا لن أضخم من األمر كما لن أقلل 
من خطورته، خاصة مع وقود قادة 
عرب على درجة كبيرة من الوطنية 
في هذا التحالف العربي – العربي غير 
المسبوق على المستويين السياسي 
والعسكري منذ قيام حركات التحرر 
العربي في الخمسينيات بدعم ومساندة 
اإلدارة المصرية في ذلك الوقت دون 
وجود أي دافع مشترك حقيقي لهذا 
الدعم وهذه المساندة أو رؤية مستقبلية 
الدعم  بهذا  تنطلق  بعناية  مدروسة 
وهذه المساندة إلى اآلفاق التي يتمناها 
الداعم والمدعوم. األمر الذي تم تالفيه 
القائم  التحالف  تقديري في هذا  في 
دون  كل طرف  قدرات  احترام  على 
ابتزاز طرف لطرف وهو ما يشكل في 
تقديري المكسب األول من هذه المعركة 
أو من هذا التحالف، اما الجزء األهم 
من وراء هذا التحالف هو وجود أو 
ظهور رؤية مشتركة حول كل ما يدور 
في المنطقة ويحاك لها من بعض القوى 
كيفية  واألهم  والدولية،  األقليمية 
التصدي له بصورة جماعية وحدوية 

غير قابلة للتقسيم.
وهو في تقديري المكسب األهم منذ 
أكثرمن نصف قرن من الزمان للمنطقة 
العربية، ألنه سيقودنا للسيطرة على 
كافة الصراعات األيدلوجية المشتعلة 
في المنطقة وإيجاد حلول عربية – 
عربية لها دون أي تدخل دولي وفي 
مقدمتهم الحرب السورية، والحرب 

الليبية وبالطبع الحرب األهلية اليمنية.
على اعتبار وحدوية الداء رغم تعدد 
أسبابه ومسبباته! وهو ما يدعو في 
أكثر  العربي  الصف  لوحدة  تقديري 
من أي وقت مضى وصوالً في النهاية 
للقضية  نهائي  سياسي  حل  لوضع 
الفلسطينية على طاولة المفاوضات 
العربية – االسرائيلية من خالل كيان 
عربي واحد صاحب رؤية وطنية موحدة 

في هذا الخصوص.
السيسي  الرئيس  بحكمة  ثقة  وكلي 
ووطنيته ووطنية رجاله من كبار قادة 
القوات المسلحة المصرية، كما أثق 
بالقيادة الوطنية الحكيمة لخادم الحرمين 
الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والمواقف العروبية المشرفة لكل من 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
أمير دولة الكويت، وصاحب السمو 
دولة  رئيس  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

اإلمارات العربية.
كما أجدد الثقة بالرئيس السوري بشار 
األسد وبتصديه البطولي المشرف لكل 
الصمود  للمنطقة وسوريا  يحاك  ما 
من مؤامرات خارجية حتى هذه اللحظة 
بعزيمة رجاله التي ال تلين من ابناء 

القوات المسلحة السورية.
ومن كل هذا ولكل هذا اؤكد للجميع 
بأنني لست قلقاً والموقف برمته يدعوني 
إلى التفاؤل خاصة ونحن نعمل بجد 
وجهد لتطهير الصف العربي من الخونة 
والعمالء الذين نجحوا في شق الصف 
العربي ألكثر من نصف قرن وحان 
بتعاون  عليهم  للقضاء  األن  الوقت 
مصر وسورية والسعودية واالمارات 
والكويت واألردن وغيرهم من الدول 
العربية واإلفريقية الشقيقة، لتكون 
»عاصفة الحزم« بداية الحزم والحسم 

لكل قضايا المنطقة.

  قال الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين، أمس 
استعداد  إن  الخميس، 
في  ومرونتها  إيران 
إلى  التوصل  محاولة 
حل مع الغرب لألزمة 
ببرنامجها  المتعلقة 
الدافع  كانا  النووي 
تجديد  قراره  وراء 
نظام  يمها  تسل عقد 
للدفاع  »إس300-« 

الصاروخي.
قال، في  الرئيس  لكن 
لقاء تليفزيوني سنوي 

يتلقى خالله اتصاالت هاتفية من المواطنين، 
األمم  في  إن »روسيا ستعمل مع شركائها 
المتحدة بشأن إيران وإن تسليمها نظام )إس- 
300( للدفاع الصاروخي سيمثل عامل ردع 

في الشرق األوسط«.
وأضاف: »واآلن وبعد إحراز تقدم على المسار 
النووي اإليراني، وهو إيجابي كما هو واضح، 
بمواصلة  لالنفراد  سبب  أي  نرى  ال  فإننا 
الحظر«، على تسليم أنظمة »إس300-«..

  كلودين كرمة/ القاهرة: صرح السفير 
عالء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، 
بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس 
التنفيذي ورئيس  الرئيس  جوسيف كيسر، 
األلمانية،  إدارة شركة “سيمنز”  مجلس 
بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء 
والطاقة المتجددة، والمهندس هانى عازر، 
عضو مجلس علماء وخبراء مصر، حيث 
تناول اللقاء بحث العرض المقدم من الشركة 
لتنفيذ ثالث محطات إلنتاج الكهرباء بطاقة 

إجمالية تبلغ 13.2 جيجاوات.
وشدد الرئيس على أهمية إتباع أعلى معايير 
هذه  تنفيذ  لدى  واألمان  والجودة  الكفاءة 
الجدول  المشروعات، فضال عن ضغط 
الزمنى الالزم إلنجازها فى غضون عامين 

على األكثر. 
وشهد اللقاء اتفاقاً على قيام الشركة بإعداد دراسة 
شاملة حول سبل زيادة كفاءة محطات التحكم 
وتطوير الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء فى 
مصر وفقاً ألحدث النظم المعمول بها دولياً، 
وذلك فى إطار رؤية استراتيجية لمنظومة إنتاج 
وتوزيع الطاقة الكهربائية فى مصر على مدار 

القادمة،  الخمسين عاماً 
التوزيع  بحيث تضمن 
الذكى واالستهالك الموفر 

للكهرباء.
أكد  السياق،   وفى هذا 
الرئيس التنفيذى لشركة 
سيقوم  أنه  »سيمنز« 
وفد  بإيفاد  الفور  على 
إلى مصر  الشركة  من 
للبدء فى إعداد الدراسة 

المشار إليها.
وذكر المتحدث الرسمى 
أنه تم أثناء اللقاء أيضاً 
االتفاق على قيام الشركة 
بإنشاء مصنع فى مصر 

إلنتاج التوربينات الخاصة بطواحين الهواء 
المستخدمة فى إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

وأكد الرئيس اهتمامه بإعداد الكوادر المصرية 
فى مجال الطاقة واالستفادة من الخبرة الفنية 
األلمانية فى هذا الصدد، حيث تم االتفاق على 
للتدريب  إيفاد 500 مهندس وفنى مصرى 
فى ألمانيا، استعداداً للعمل فى هذا المصنع 

العاملين فى محطات الطاقة  باإلضافة إلى 
الثالث المتفق على إنشائها.

وأبدى الرئيس، خالل اللقاء، إعجابه وتقديره 
للتجربة والشخصية األلمانية التى تُعلى قيمة 
العمل وتتميز بالجدية وااللتزام وهو األمر 
التى  الذى ساهم بفاعلية فى تحقيق المكانة 
تتمتع بها ألمانيا حالياً على كافة األصعدة، 
والسيما التقدم االقتصادى والتكنولوجى الذى 

ينعكس إيجابياً على كافة 
مناحى الحياة األلمانية.

أيضا  الرئيس  أشاد  كما 
بمواقف الشركة الداعمة 
فى  المصرى  لالقتصاد 
والتى  الراهنة  المرحلة 
تكلفة  فى خفض  تجلت 
المشروعات التى ستقوم 
بتنفيذها فى مصر، معتبراً 
دلياًل على صداقة  ذلك 
حقيقية تجمع بين الشعبين 

المصرى واأللماني.
أشار  الصدد،  هذا  وفى 
»كيسر« إلى أن الخفض 
عقب  للتكلفة  الملموس 
لالقتصاد  تدخل الرئيس سوف يحقق وفراً 
الشركة  أن رغبة  إلى  مشيرا  المصري، 
فى المساهمة فى جزء من عملية النهوض 
االقتصادى والتنمية الشاملة التى تتم لصالح 
الشعب المصرى كانت مقدمة على ما عداها 

من اعتبارات اقتصادية.
ونقل الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز تحيات 

وتقدير وأشاد »كيسر« بالعالقات المصرية 
يأتى فى إطارها  المتميزة والتى  األلمانية 
التزام الشركة بالمساهمة فى دعم االقتصاد 
تلبية االحتياجات  المصرى والمشاركة فى 
المصرية من الطاقة باعتبارها أحد المحركات 
األساسية لعملية التنمية الجارية فى مصر، 
كما قدم الشكر للرئيس على إشادته بالشركة 
ومستوى أدائها وأعمالها فى مصر وذلك اثناء 
المؤتمر االقتصادى بشرم الشيخ، معرباً عن 
أن الشركة تعتز كثيراً بتلك اإلشادة وأنها على 
ثقة فى توافر فرص واعدة لزيادة نشاطها 
فى مصر، والذى يعود ألكثر من مائة عام. 
وأوضح المتحدث الرسمى بأن الرئيس التنفيذى 
للشركة أبدى تفهماً الهتمام الرئيس باإلسراع 
لتلبية  فى تنفيذ مشروعات الطاقة ألهميتها 
احتياجات المواطنين وكذا لقطاعى الصناعة 
ه  واالستثمار فى مصر. وفى ختام اللقاء، وجَّ
الرئيس التحية للشعب األلماني، مقدراً دأبه 
وجديته فى العمل وتفانيه بإخالص من أجل 
تحقيق تقدم بالده، ومعرباً عن تطلع مصر 
لتعزيز العالقات بين البلدين على المستويين 

الرسمى والشعبي.

»بوتني«: بيع صواريخ »إس-300« إليران السيسى يبحث مع رئيس سيمنز تنفيذ 3 حمطات للكهرباء ويشدد على إقامتها بأسرع وقت 
كان ملرونتها يف احملادثات النووية

أليكسندر بكداش:  دبي /   
الشيخ  السمو  توجه صاحب 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
الدولة رئيس مجلس  رئيس 
الوزراء حاكم دبي رعاه هللا 
بالشكر لصاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة حفظه هللا وصاحب 
الشيخ محمد بن زايد  السمو 
أبوظبي  آل نهيان ولي عهد 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس 
األعلى لالتحاد حكام اإلمارات على تهنئته باختياره شخصية العام الثقافية ضمن 

الدورة التاسعة لجائزة الشيخ زايد للكتاب.
الطيبة  الدولة األخوية ومشاعره  المناسبة : “ كلمات رئيس  وقال سموه بهذه 
التي نقلتها كلماته وعباراته إنما تعبر عن شخصية تأسست على يد زايد ونفس 
كريمة تربت في مدرسة زايد وقيادة استثنائية تحرص دائما على أن تكون أول 
المهنئين في المناسبات وعند تحقيق اإلنجازات”. وأضاف سموه “ أشكر أيضا 
األخ والصديق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته وعلى 
كلماته وعباراته التي حملت الكثير من معاني الود والتقدير .. كلمات عبرت عن 
نفس عظيمة .. وروح متواضعة .. وشخصية أخوية قريبة مني دائما في جميع 
المناسبات” . وقال سموه: “ كل الشكر أيضا إلخواني أعضاء المجلس األعلى 
لالتحاد حكام اإلمارات على مبادرتهم بالتهنئة وعلى المشاعر الطيبة التي تعبر 
عن األصالة واألخوة والمحبة التي تجمعنا في دولة اإلمارات وجعلت منها مثاال 

يحتذى في التعاضد واإلخوة والوحدة “.
كما شكر سموه جميع الشيوخ والمهنئين من إعالميين ومثقفين ومسئولين على 
كلماتهم المعبرة وتهانيهم األخوية بمناسبة اختياره شخصية العام الثقافية ضمن 
جائزة الشيخ زايد للكتاب. وأضاف سموه بمناسبة اختياره شخصية العام الثقافية 
ضمن الدورة التاسعة لجائزة الشيخ زايد للكتاب :” أتشرف بقبول هذا التكريم من 
الجائزة التي تحمل اسما غاليا لشخصية رسخت تاريخا وقيما ومبادئ في وجدان 
كل عربي وأؤكد أن ما فعلناه ونفعله في المجاالت كافة إنما هو بعض مما تعلمناه 
في مدرسة المؤسسين زايد وراشد طيب هللا ثراهما وسنستمر على دربهما جنبا 
إلى جنب مع أخي الشيخ خليفة بن زايد وأخي الشيخ محمد بن زايد وإخواني الحكام 
مقدمين الغالي والنفيس خدمة ألبناء شعبنا وترسيخا لمكانة بالدنا ودعما لكل ما 

ينفع اإلنسان واإلنسانية في كل مكان”.

رئيس الوزراء اللييب: اتفقنا على 
تفعيل املعاهدات السابقة مع روسيا

 اتفقت الحكومة الليبية 
المؤقتة برئاسة، عبد هللا 
الثني، يوم الخميس، مع 
على  الروسي  الجانب 
تفعيل االتفاقات السابقة. 
وقال الثني، لوكالة النباء 
واالذاعة الدولية الروسية 
“سبوتنيك”، في إطار 
إلى  الرسمية  زيارته 
على  “اتفقنا  موسكو: 
من  إجراءات  جملة 

ضمنها إعادة تفعيل االتفاقيات السابقة”.
وأضاف بأن “المباحثات كانت جيدة 
اجتمعنا  التي  المستويات  كافة  على 
الروسية  “الشركات  متابعاً  معها”، 
التي أوقفت عملها عقب ثورة فبراير، 

مدعوًة اآلن للعودة إلى ليبيا”. 
ورداً على سؤال لوكالة “نوفوستي” 
حول احتمال استئناف مشروع السكك 

الحديدية سرت - بنغازي، قال رئيس 
الوزراء الليبي: “نعم من دون شك”، 
موضحاً أن “رئيس لجنة المواصالت 
أجرى لقاء مع زميله، واتفقا على إنشاء 
لجنة إلعادة النظر في تنفيذ مشروع 

سكة الحديد”.
يذكر أن الثني يقوم بزيارة إلى روسيا 
لبحث  الروسية،  الحكومة  بدعوة من 

قضايا التعاون المختلفة بين البلدين.

Faten (Tina) Kallini 

 620 boul St-Jean, Suite 202 
Pointe-Claire, QC H9R 3K2
Cell: 514 -232- 1712
tina.kallini@century21.ca

Real estate broker
 Family - Residential - commercial

بيع - شراء - قروض بنوك )سكنى - تجاري - استثماري(
- يسعد السيدة فاتن قلليني أن تضع خبرة 25 سنة في خدمتكم

- نقوم بتقييم العقارات وتقديم كافة االستشارات بالمجان 
شراء  أو  اليجار  والزائرين  الجدد  المهاجرين  مساعدة   -
مع  االستثمارية  أو  التجارية  أو  السكنية  العقارات  أنواع  كافة 

مساعدتهم على الحصول على القروض المالية المطلوبة.

مطعم للبيع أو االيجار:
في موقع متميز ومجهز بالكامل ، تراث 
خارجي متميز وجاهز على تسليم المفتاح
نتكلم العربية، الفرنسية واالنجليزية

Les Immeubles Home-Pro
Agence Immobiliere

Amir Keryakes
Courtier immoblier
514 -943- 2647

                         Location .. Location .. Location
 
A vendre a Saint Laurent emplacement de choix, à 
pas du métro
Investissement d'un rendement de 11% par année, 
Belle Propriété avec PERMIS Résidentiel ET 
Commercial. Excellent pour Un Dentiste, Médecin, 
Avocat, Comptable et tout Professionnel qu'il dédire 
résider ou pas.. 
5 Logements convertibles 
soit au 1er étage ou 2eme 
ou autres.

Quadruplex 5 apartments 
2 x 4 1/ 2     3 x 3 1 /2
2 garages loue

اقرأ في العدد القادم 
اجرأ حديث للتلميذ ناهد كوسا عن استاذه 

العالَّمة األسدي!! 
يُجرى الحوار  فريد زمكحل

 كشفت مصادر مطلعة بمكتبة اإلسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيرأس، 
غداً السبت، إجتماًعا لمجلس أمناء مكتبة اإلسكندرية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر 
الجديدة. وأشارت المصادر إلى أن، المجلس يضم فى عضويتة 24 عضواً من 
الشخصيات الدولية والوطنية البارزة و٥ شخصيات محلية بينهم وزيرى الخارجية 
والتعليم العالى. وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"مبتدا"، أن اجتماع مجلس 
األمناء سيحضره 5 رؤساء دول سابقين هم " رومانيا وكولومبيا وصربيا وألبانيا 
والتفيا وممثلة عن رئيس فنلندا السابق ورئيس وزراء هولندا السابق" والدكتور 

إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة اإلسكندرية.

خبري أمنى: قناة اجلزيرة تنقل األكاذيب لزعزعة االستقرار فى مصر
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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
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نهاية شهر العسل العربي

 بدأت في الهاي محاكمة الصحفية 
الجديد  وقناة  خياط،  كرمى  اللبنانية 
التلفزيونية التي تعمل بها، أمام محكمة 

تدعمها األمم المتحدة.
وتقول مراسلة بي بي سي في الهاي، 
أنا هوليغن، إن الجلسة - التي افتتحت 
دقائق، وتقرر  بعد  أغلقت   - الخميس 

أن تكون سرية.
تثير  إنها  المحاكمة  منتقدو  ويقول 
تساؤالت حول حرية الصحافة، بينما 
يراها االدعاء الزمة لحماية شهود يمكن 

أن يتعرضوا للخطر.
وتتهم كرمى خياط - التي تعمل نائبة 
مديرة األخبار في قناة الجديد الموجه 
إليها االتهام أيضا - بتحقير المحكمة، 
بنشر قوائم بأسماء أشخاص قيل إنهم 
شهود في تحقيق يتعلق باغتيال رئيس 
الحريري  السابق رفيق  لبنان  وزراء 

عام 2005.
ونفت كرمى والقناة ارتكاب أي خطأ، 
أجل حرية  يكافحون من  إنهم  قائلين 

الصحافة.
وكان الحريري و21 شخصا آخر قد 
لقوا مصرعهم في تفجير أدى إلى انهيار 
سالم هش في لبنان وأعادها إلى شفا 

الحرب األهلية.
وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بدعم 
واقعة  في  للتحقيق  المتحدة  األمم  من 
االغتيال بعد أن قال ساسة لبنانيون إن 
نظامهم القضائي ال يمكنه القيام بالمهمة.
أشخاص  خمسة  المحكمة  واتهمت 
جميعهم على صلة بجماعة حزب هللا 

اللبنانية الشيعية.
وال يزال هؤالء مطلقي السراح، مما 
يجعل كرمى خياط أول متهم يمثل بقاعة 
المحكمة، منذ أن حوكم الرئيس الليبيري 
ارتكاب  بتهمة  تيلور  تشارلز  السابق 
جرائم حرب أمام محكمة أخرى تعقد 

جلساتها في نفس المبنى.
وتقول خياط إنها نشرت قوائم منقحة 
تجعل من المستحيل التعرف على هوية 
أصحابها، وإنها كانت تهدف من وراء 
ذلك إلى إبراز مشكلة المحكمة الخاصة 
مع التسريبات. وتضيف إن القائمة الكاملة 

نشرها الحقا أطراف غير معروفين.
وأشارت إلى أن استهداف محطة تلفزيونية 
بارزة معروفة بتقاريرها القوية ما هو إال 
محاولة لترويع وسائل اإلعالم اللبنانية 

األخرى وإسكاتها.
وقد تواجه كرمى خياط حكما بالسجن 
لسبع سنوات وبغرامة هي وقناة الجديد 
تصل إلى 130 ألف يورو، في حالة 

إدانتها.
لوكالة  في تصريحات  وقالت كرمى 
رويترز الشهر الماضي إن مجرد توجيه 
االتهام لقناة الجديد سيكون سالحا يجعل 
كل وسائل اإلعالم األخرى في لبنان 
توجيه  أو  الكشف عن حقائق  تخشى 

انتقادات.
قد  المحكمة  وكان مدع مستقل عينته 
وجه االتهامات إلى كرمى خياط على 
اعتبار أن نشر قوائم األسماء يمكن أن 
يقوض الثقة في الشهود الذين حصلوا 

على وعد بعدم الكشف عن هوياتهم.

أكد  أليكسندر بكداش:   / اإلمارات   
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان  سمو 
ممثل الحاكم في المنطقة الغربية حرص 
القيادة الرشيدة على إنشاء مجالس المناطق 
واألحياء السكنية والتي شرعت إمارة 
أبوظبي في إنشائها كي تكون مجالس 
خير تعود بالنفع والفائدة على المجتمع 
..فهي تحتضن أبناء المنطقة وتلعب أدوارا 
مهمة في التالحم الوطني والتواصل بينهم 
كما هو شأن هذه المجالس في الماضي.

جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها سموه 
إلى مجلس مدينة زايد بالمنطقة الغربية 
رافقه خاللها سعادة محمد حمد بن عزان 
المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في 

المنطقة الغربية.
وأشار سموه الى أن هذه المجالس هي 
بمثابة المدارس التي تعزز التواصل بين 
أهالي المنطقة في ملتقى يومي يجمعهم 
مع جيرانهم وأهلهم وعشيرتهم ..داعيا 
سموه رواد المجالس الى اإلهتمام بعاداتنا 
وتقاليدنا وتربية النشء التربية الحسنة 
وغرس روح الوطنية وحب الوطن الغالي 

والقيادة الرشيدة عند أبنائهم .

ونوه سموه إلى أن المجالس مفتوحة للجميع 
كبارا كانوا أم صغارا ولها سمة فريدة 
التقارب والتآخي وهي سمة تربى  في 
عليها أبناء اإلمارات وعرف بها شعبها.
وتبادل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل 
نهيان مع الحضور اطراف الحديث حول 
عدد من المواضيع الوطنية ..حيث أشاد 
الجميع بما تحقق من نهضة حضارية 
الرشيدة  القيادة  وتنمية شاملة في ظل 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة “ حفظه هللا” ..داعين 
هللا أن يديم على سموه موفور الصحة 
والعافية وأن يحفظ دولة االمارات وشعبها 
من كل مكروه. دورهم ثمن أهالي المنطقة 
الشيخ حمدان بن  الغربية زيارة سمو 
زايد آل نهيان التي يحرص من خاللها 
على االطمئنان على احوال المواطنين 
ومشاركتهم حواراتهم وأرائهم واالطالع 
عن كثب على احتياجاتهم والوقوف عليها 
شخصيا.. معربين عن سعادتهم بزيارة 

سموه الكريمة وتشريفه لهم .
حضر المجلس عدد من أعيان المنطقة 

وأبناء القبائل .

 شهدت العالقات المصرية الخليجية 
انفتاحاً واسعاً بعد تولي الرئيس عبد الفتاح 
السيسي مراسيم الحكم في مصر و ذلك 
بعد اسقاط عهد االخوان الذين أثبتوا للعالم 
أجمع أثناء فترة حكمهم لمصر أنهم أفشل 

جماعة يمكنها أن تحكم دولة .
اليوم سنبحث موضوع شهر  لكننا  و 
العسل الذي أتى على خلفية المصالح 
السعودية المشتركة مع جمهورية مصر 
العربية و التي ظهرت  مالمحها بعد تأكد 
دول الخليج أن أمنها القومي في خطر 
و الخطر قادم من الشمال و الجنوب و 

بمعنى أصح من إيران و من اليمن .
لذلك اتخذت دول الخليج  قراراً استراتيجياً 
قد يكون قصير األمد و هو دعم مجلس 
التعاون الخليجي لمصر بمقابل حماية 

األمن القومي الخليجي .
لكن ما يسمى بشهر العسل العربي قد 
ال يطول أمده و ذلك ألن التاريخ يعيد 

نفسه مراراً
و  تكراراً .. والتاريخ يقول أن المملكة 
العربية السعودية تتخلى عن حلفائها دون 
أدنى سبب و تنقلب عليهم بحيث تكون 
ألد أعدائهم ... و شاهدنا ذلك بوضوح 
من خالل عالقاتها مع اليمن و سوريا و 
غيرها من األمثلة التي تظهر السعودية 

بوجهها الحقيقي للعالم أجمع .
أما بالمقابل فإن التاريخ يشهد لجمهورية 
مصر العربية  مواقفها التاريخية و القومية 
الثابتة رغم أن نظام الحكم فيها تغير خالل 
الخمسين سنة الماضية أكثر من ثالثة 
مرات و لكن في كل مرة كانت مصر 
تثبت أنها الحضن العربي الكبير و أنها 
الشقيقة الكبرى لجميع الدول العربية و 
بمتابعتنا الستضافة مصر  تجلى ذلك 

لالجئين الفلسطينيين و العراقيين
و اليمنيين و السوريين بعد أن شهدت 
دولهم الحروب و األزمات .. و ليس 
ذلك فحسب .. بل كانت مصر السباقة 
في تقديم العون و المساعدة الالزمة في 
ضمان أمن و استقرار جميع الدول العربية 
الشقيقة و من أقصى شرقها ألقصى 
غربها ، باإلضافة إلى تبنيها العديد من 
القرارات الهامة في القضية الفلسطينية 
و أهمها حق إقامة الدولة الفلسطينية التي 

عاصمتها القدس .
تساءل البعض لماذا لم تقدم أمريكا الدعم 
العسكري للسعودية لحمايتها من الحوثيين 
اليمنيين و لماذا شكلت السعودية التحالف 
... أسئلة كثيرة غير  بقيادتها  العربي 

واضحة حول عملية عاصفة الحزم التي 
تدمر اليمن و ليس الحوثيين .

 أعتقد أن األمر يحتمل الشك .. و الشك 
لدينا يقول أن السعودية تستغل مصر 
للدخول في  العربية  و تستغل غيرتها 

حرب مع اليمن .. 
التي تسعى السعودية  يبدو أن الحرب 
لشنها على اليمن هدفها اشراك الجيش 
المصري بحرب خارج أرضه و ذلك 

إلضعافه و انهاك قواه .. 
حاولت اإلدارة األمريكية مع عميلتها 
قطر أن تقيم حرب داخلية أهلية في مصر 
بين عصابة االخوان و الشعب المصري 
الذي يقف معه ويسانده الجيش و جميع 
مؤسسات الدولة ، لكن اإلدارة األمريكية 
و حليفتها العميلة قطر خسرا الرهان و 
خرجت مصر من محنتها عفية سليمة 

دون أن تنجر وراء الفتنة .
الحرب  افتعال  بأن  هناك شك  لذلك 
اليمنية هو بقرار من اإلدارة األمريكية 
و الهدف منه اشراك الجيش المصري 

بهذه الحرب .
مخطط  هو  ما  يعرف  بات  الجميع 
اإلدارة األمريكية في الشرق األوسط 
.. و أولى بنود هذا المخطط هو القضاء 
على الجيوش العربية القوية و بدأت من 
الجيش العراقي  مروراً بالجيش السوري 
و من ثم الوصول للجيش المصري .. و 
إن لم تستطع القضاء عليهم فالخطة هي 
بإضعافهم شيء فشيء و من ثم القضاء 
عليهم و استبدالهم بجماعات ارهابية 

تصنعها أمريكا مثلما حدث في ليبيا .
لكن ما يطمئن أن مصر و بعض الشرفاء 
العرب يعملون اآلن إلفشال هذا المخطط 
له  األمريكي  اإلسرائيلي و يتصدون 

بكل قوتهم .
لذلك نطالب الحكومة المصرية بقيادة 
تمد  بأن  السيسي  الفتاح  الرئيس عبد 
الرئيس  بقيادة  يدها للحكومة السورية 
بشار األسد و أن تبدأ مصر و سوريا 
حقبة جديدة من التعاون المشترك و في 
مختلف المجاالت العسكرية و األمنية و 

االستراتيجية األخرى .
مصر و سوريا تستطيعان أن تشكالن 
محوراً رئيسياً لمواجهة االرهاب و طرده 

من المنطقة بكاملها .
عاشت سوريا و تحيا مصر .

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

محدان بن زايد  يؤكد أهمية دور جمالس 
املناطق واألحياء السكنية يف التالحم 

الوطين وتربية النشء

حماكمة صحفية لبنانية يف الهاي بتهمة 
ازدراء حمكمة دولية

البنك األهلي يتربع بـ 150 مليون 
جنيه لتطوير العشوائيات

مبشاركة رؤساء وقادة من 14  حزب وحتالف  سياسي  مصري
البعثة الدولية احمللية املشرتكة تناقش ضمانات حرية ونزاهة االنتخابات 

يف إطار احلرب على اإلرهاب

الرئيس يستعرض مع حملب قانون تقسيم الدوائر االنتخابية

إطار  في   : القاهرة/ هديل مشلح   
تطوير العشوائيات تبرع  البنك األهلى 
بـ ١٥٠ مليون جنيه لصالح  المصري 
مشروع التطوير الحضاري لغيط العنب 
اإلسكندرية ٩ أبريل ٢٠١٥ ،  بحضور 
السيد هاني المسيري محافظ اإلسكندرية و 
القوات المسلحة المصرية و اللواء محمد 
الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية 
والبنك األهلى المصري برئاسة األستاذ 
هشام عكاشة رئيس البنك قام الجمع بتفقد 
المشروع في إطار التبرع بـ١٥٠ مليون 
جنيه لصالح مشروع التطوير الحضاري 
لغيط العنب  ، وذلك للمساهمة في سرعة 
إنجاز تطوير العشوائيات وإحالل مناطق 

حضارية بدال منها  
المسيري عن  وخالل االجتماع أعرب 
سعادته بهذا العمل الذي يساهم في اإلسراع 
لدفع عجلة التنمية المصرية ،والذي يعد 
بإزالة  ، وذلك  الدولة   اهتمامات  أولى 
مجمعات  وإحالل  العشوائية  المناطق 
سكنية حضارية بدال منها ولكن بطريقة 
صحيحة تعويضية للمواطن المصري الذي 
يستحق العيش بكرامة إنسانية تليق به ، 

متمنيا من الجميع المساهمة في مثل تلك 
المشروعات للنهوض بالدولة المصرية
الدولة  المشروع ضمن خطة  يأتي هذا 
لتطوير المناطق العشوائية ، ويهدف إلى 
تطوير منطقة غيط العنب وذلك ببناء مجمع 
يتكون من ١٧٠٠ وحدة سكنية  سكني 
كمرحلة أولى باإلضافة إلى بناء مسجد 
ومستشفى وقسم شرطة ومركز تدريب 
ومبنى  للذكور  تمريض  ومعهد  مهني 
الصغيرة  المشروعات  لتشجيع  للورش 
 ، تجاري  مول   إنشاء  إلى  باإلضافة 
كما سيتم إنشاء مركز لخدمة المواطنين 
من شهر عقاري وسجل مدني ومكتب 

بريد وغيره
أهم  المشروع في منطقة من  ويقع هذا 
يتميز بوجود  مناطق اإلسكندرية حيث 
منطقة صناعية كبرى باإلضافة إلى وجود 
مجمع مدارس سيتم تطويرها أيضا كنموذج 
يحتذى به في تطوير العشوائيات ، كما 
سيعمل هذا المشروع على إنشاء محور 
جديد غرب اإلسكندرية ، مما يساهم بدوره 
في حل التكدس المروري من طريق قناة 

السويس المدخل الرئيسي لإلسكندرية

بمشاركة   : القاهرة/ هديل مشلح   
واسعة من 14 حزب سياسي متنوعي 
االتجاهات واأليديولوجيات عقدت البعثة  
لمتابعة  المشتركة -  المحلية  الدولية - 
االنتخابات البرلمانية “ مصر 2015 “ 
ورشة عمل  موسعة  تحت عنوان “نحو 
ضمانات كافية لحرية ونزاهة االنتخابات 
في إطار الحرب على اإلرهاب وذلك 
اليوم األربعاء الموافق 15 ابريل 2015.

وقد شارك في الورشة قادة أحزاب الوفد، 
التنمية، الكرامة ،  النور، اإلصالح و 
الشعبي،  التيار  االشتراكي المصري، 
مصر بلدي ، المؤتمر، التجمع، مستقبل 
وطن ، اإلصالح والنهضة ، المحافظين ، 
تحالف تيار االستقالل ، تحالف نداء مصر.
وقد ناقشت الورشة عدة محاور تتعلق 
بتأثير العنف واإلرهاب على تأخير عقد 
االنتخابات البرلمانية ، وعلى ضمانات 
على  اإلرهاب  خطر  تأثير  خفض 
المشاركة في العملية االنتخابية ، وعدم 
تعطيل حزمة الحقوق والحريات الالزمة 
لنزاهة وحرية العملية االنتخابية ، إضافة 
إلى جمع آراء واقتراحات أطراف العمل 
الحزبي واالنتخابي  لنوعية اإلجراءات 
الدولة الحترام  التي يجب أن تنتهجها 

الحرب  إطار  في  االنتخابية  الحقوق 
على اإلرهاب.

وقد جاءت الورشة – وفقا لكلمة أيمن 
عقيل منسق أعمال البعثة في مصر – في 
إطار إيمان البعثة بأن  اإلرهاب والعنف 
يعد من أهم التحديات التي تعوق االنتقال 
الديمقراطي في أي مجتمع ، والحرص 
علي وصول أطراف العملية السياسية 
في مصر إلى درجة معقولة من التوافق 
تساعد على إنجاز االستحقاق الثالث من 

استحقاقات خارطة الطريق.
وقد دعت المداخالت خالل الورشة إلى أن 
“ التقليل “  من سقف مطالب كل طرف 
حزبي من شأنه أن يعجل بإجراء العملية 
اتفقت األحزاب  االنتخابية  ، هذا وقد 
المشاركة على ضرورة إجراء العملية 
االنتخابية من خالل اإلسراع في تطوير 
التشريعات بما يتوافق مع رؤية األحزاب 
العليا،  الدستورية  المختلفة واألحكام 
معتبرين أن ذلك هو احد السبل الناجعة  
الذي يستهدف  للقضاء على اإلرهاب 
العملية الديمقراطية في مصر.وبالرغم 
من أن الورشة أبرزت تباين التقييم بين 
الفاعلين السياسيين فيما يتعلق بموقف 
الدولة من اإلسراع في تطوير تشريعات 

االنتخابات، وتباين أيضا في  استخدام 
أولويتها  ومدى  المصالحة  مصطلح 
تهيئة  األمنية في  بالنسبة لإلجراءات 
أجواء صالحة للعملية االنتخابية ،  إال 
أنها أظهرت بشكل واضح مدى التوحد 
في موقفهم العام فيما يتعلق بضرورة تبني 

إستراتيجية شاملة لمكافحة اإلرهاب .
الدولية المحلية  البعثة  يذكر أن دعوة  
المشتركة للورشة , قد حظيت باالهتمام 
النوعي والمشاركة الفاعلة من األحزاب 
المختلفة ، وذات  ذات األيديولوجيات 
المواقف السياسية المتباينة ، بشكل قلما 

يتكرر وذلك منذ إقرار دستور 2014، 
وهو ما انعكس من خالل اهتمام غالبية 
العنف  بقضية  المصرية  األحزاب 
التصدي  واإلرهاب وإصرارها على 
المصري  الشعب  بقدرة  ينبئ  له، كما 
على التوحد من اجل دحر اإلرهاب هذا 
وتعمل البعثة الدولية المحلية المشتركة 
تقرير مفصل حول  اآلن، على إعداد 
إليها  النتائج والتوصيات التي خلُصت 
تمهيدا لمشاركته مع  الورشة ، وذلك 
الحكومة المصرية ومنظمات وأحزاب 

المجتمع المدني.

اِلتقى   : كرمة  كلودين  القاهرة/    
الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الخميس 
بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس 
الوزراء، الذى عرض المالمح الرئيسية 
لمشروع قانون تقسيم الدوائر االنتخابية 

الجارى مناقشته فى مجلس الوزراء.
وصرح السفير عالء يوسف المتحدث 
تم خالل االجتماع  بأنه  الرئاسة  باسم 
استعراض مجمل تطورات األوضاع 
الساحة  على  واالقتصادية  السياسية 
الداخلية، حيث قام رئيس مجلس الوزراء 
بإْطالع الرئيس على سير العمل والتقدم 
الذى تم إحرازه على صعيد المشروعات 
باإلضافة  تنفيذها،  يتم  التى  القومية 
المواطنين  اِحتياجات  توفير  إلى سبل 
الغذائية، وتزويد  والمواد  الطاقة  من 

األسواق بها. 
ه الرئيس بسرعة  وفى هذا الصدد، وجَّ
االنتهاء من كافة هذه المشروعات وفقا 
للجدول الزمنى المقرر، باإلضافة إلى 
فى  التحتية  البنية  إنجاز مشروعات 
مختلف أنحاء الجمهورية، فضاًل عن 
تفعيل دور أجهزة الرقابة على األغذية 
واألدوية وحماية المستهلك لضمان تقديم 

سلع جيدة بأسعار مناسبة.
البدء  بضرورة  الرئيس  وجه  كما 
مختلف  فى  تنموية  مشروعات  فى 
يتناسب  بما  المصرية،  المحافظات 
مع الموارد المتوافرة فى كل محافظة 
ويشجع الصناعات المحلية القائمة فيها، 
بحيث يتم توفير فرص العمل وتشغيل 
المنشودة فى  التنمية  الشباب وتحقيق 

المدن  فقط فى  المحافظات وليس  كل 
الرئيسية.

تم خالل  االقتصادي،  الصعيد  وعلى 
اللقاء استعراض التقدم الذى تم إحرازه 

تنفيذ  فى  قدماً  المضى  على صعيد 
المشروعات التى تم االتفاق عليها فى 
المؤتمر االقتصادى بشرم الشيخ ومتابعة 

آخر المستجدات فى هذا الصدد.

  أعلن مبعوث األمم المتحدة الخاص 
إلى اليمن، جمال بن عمر استقالته من 
منصبه، بحسب بيان نشر على صفحته 

على فيسبوك.
وكان بن عمر، وهو دبلوماسي مغربي 
إلى  التوصل  في  قد ساعد  مخضرم، 
خطة عام 2011 االنتقالية في اليمن، 
أسابيع  ثالثة  بعد  اآلن  انهارت  التي 
من الحملة التي تقودها السعودية علي 

الحوثيين في البالد.
المنظمة  بيان صادر عن  في  وجاء 
بان كي مون  العام  الدولية أن األمين 
يدرس تعيين دبلوماسي موريتاني في 
المنصب، بينما تتصاعد الحرب األهلية 
السالم  عملية  ويعيد شن  اليمن،  في 

مرة أخرى.
إن بن عمر - وهو  ويقول مراسلون 
دبلوماسي مغربي مخضرم - أثار غضب 
السعودية، ودول خليجية أخرى مؤخرا 
بسبب طريقته في معالجة محادثات السالم 
بين المسلحين الحوثيين المدعومين من 
إيران والحكومة اليمنية، التي لم تحقق 

نجاحا إلى اآلن.
وتشعر الدول الخليجية - التي تشارك 
السعودية  تقودها  في ضربات جوية 
على مواقع الحوثيين في اليمن - بأن بن 
عمر كان متساهال مع الحوثيين الشيعة.

ونقلت وكالة رويترز لألنباء عن متحدث 
باسم األمين العام لألمم المتحدة قوله إن 

بن عمر “أبدى رغبة في أن ينتقل إلى 
مهمة أخرى”.

اسم  قائال “سيعلن  المتحدث  وأضاف 
المناسب. وحتى  الوقت  في  له  خلف 
ذلك الوقت وما بعده فإن األمم المتحدة 
الممكنة  الجهود  بذل كل  ستستمر في 
إلطالق عملية السالم مجددا من أجل 

إعادة االنتقال السياسي إلى مساره”.
واشارت تقارير إلى تولي الدبلوماسي 
أحمد  ولد شيخ  إسماعيل  الموريتاني 
المنصب. وقال مصدر دبلوماسي في 
األمم المتحدة إن اختياره لشغل المنصب 

لم يتأكد حتى اآلن.
وتفيد تقارير بأن ولد شيخ أحمد هو أحد 
األسماء المرشحة للمنصب، وأن القرار 
النهائي لم يتخذ بعد. وقال دبلوماسيون 
إنه من المعروف منذ أشهر أن بن عمر 

يريد ترك المنصب.
وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي 
عين ولد شيخ أحمد نائبا لمبعوث األمم 
المتحدة الخاص إلى ليبيا، ثم كلف في 
بعثة  برئاسة  األول  ديسمبر/كانون 
المنظمة الدولية الخاصة بشأن إيبوال.

مرارا  غربيون  دبلوماسيون  وعبر 
بن عمر إلحالل  لجهود  تأييدهم  عن 
اعترفوا  أنهم  اليمن، رغم  السالم في 
في أحاديثهم الخاصة بأن غضب الدول 
العربية الخليجية منه تزايد في األسابيع 

القليلة الماضية.

املبعوث الدولي إىل اليمن 
بن عمر يستقيل من منصبه

بيان للقوات املسلحة
مقتل 3 إرهابيني وتدمري مدفع 
مضاد للطائرات بالشيخ زويد

 القاهرة / خالد عبد القادر بكداش : صرح العميد محمد سمير المتحدث العسكري 
إن القوات مستمرة في أعمال مالحقة العناصر اإلرهابية ومداهمة مقرات ومناطق 
تجمع العناصر التكفيرية فى شبه جزيرة سيناء وعلى كافة االتجاهات اإلستراتيجية. 
وأشار المتحدث العسكري فى بيان رسمي إلى أنه أثناء أداء رجال القوات المسلحة 
البواسل واجبهم بمنطقة محطة الغاز بمدينة الشيخ زويد قامت العناصر اإلرهابية 
والمتطرفة بتفجير عبوتين ناسفتين فى أحد مركبات قوة المداهمة مما أسفر عن 

استشهاد ضابط صف وإصابة جندي آخر من أبطال القوات المسلحة. 
وأضاف المتحدث العسكري في بيانه إنه تم مالحقة العناصر اإلرهابية المتورطة 
و استهدافهم بنيران الهليكوبتر المسلح أثناء هروبهم داخل عربة مالكى )فيرنا( مما 
أسفر عن مقتل عدد )3( من العناصر اإلرهابية وتدمير العربة وكذلك تدمير قاذف 
هاون ومدفع مضاد للطائرات كانا معدين لالستخدام ضد عناصر قوة المداهمة 

وجاري حالياً استكمال أعمال التمشيط ومطاردة العناصر اإلرهابية. 
وتابع قائاًل : القوات المسلحة تتقدم بخالص التعازي ألسر شهداء الواجب مؤكدا 

عزم رجالها على تطهير أرض سيناء الغالية مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

»عاصفة احلزم« تواصل قصف ألوية 
الصواريخ ومواقع احلرس اجلمهوري 

بصنعاء

 واصلت طائرات دول “عاصفة الحزم”، قصفها لمواقع عسكرية في العاصمة 
صنعاء وركزت في غاراتها على مواقع الحرس الجمهوري وألوية الصواريخ.
وقد استهدفت الطائرات مقر ألوية الصواريخ بجبل عيبان غرب صنعاء فيما 
هز انفجار عنيف العاصمة، وسط ترجيحات أن يكون االنفجار ناتج عن قصف 

مواقع للحرس الجمهوري في جنوب وغرب صنعاء.

روسيا: تسليح األسطول البحري 
بطوربيد جديد بعيد املدى

 تسلّم األسطول الروسي صاروخاً جديداً مخصصاً لمحاربة البوارج البحرية، 
هو طوربيد “فيزيك” الموجه ذاتياً.

ويصل مدى طربيد “فيزيك” وهو من إنتاج معهد أبحاث التكنيك الحراري البحري 
“مورتيبلوتيخنيكا” في مدينة سانت بطرسبورغ إلى 50 كيلومترا. حسبما ذكرت 

وكالة سبوتنيك الروسية.
وأبلغ مصدر في وزارة الدفاع الروسية الصحفيين أن اللجنة الحكومية أجرت 

االختبار النهائي لطوربيد “فيزيك” في نهاية العام الماضي )2014(.
وسيتم أواًل تزويد الغواصات من فئة “955 بوري” و”885 ياسين” بطربيد 
“فيزيك” الذي يحل محل طوربيد “أو إس أ تي80-” البالغ مداه 18 كيلومترا 

الذي دخل الخدمة في االتحاد السوفيتي في ثمانينات القرن العشرين.
ويزن الرأس المدمر الخاص بطوربيد “فيزيك” 300 كيلوجرام. كما يمكن التحكم 
في طوربيد “فيزيك”، وهو صاروخ بحري موجه ذاتياً، عن بعد من الغواصة.

»اخلارجية« ترد على التصرحيات اإليرانية 
حول الوضع يف اليمن وحتذر »طهران«

 القاهرة: كلودين كرمة: قال السفير 
ياسر مراد، مساعد وزير الخارجية 
للشؤون اآلسيوية، إن التصريحات التي 
نقلتها »وكالة أنباء فارس« عن السفير 
أمير حسين عبداللهيان، مساعد وزير 
الخارجية اإليراني، حول الوضع في 
اليمن، وتصريحه السابق حول الشأن 
الداخلي المصري، غير مناسبة وغير 
مقبولة وتمثل خروًجا عن السياق الذي 
يسعى الجانب اإليراني حثيثًا إلى أن 
تتسم به العالقات بين البلدين، وتنم 
عن تناقض غير مفهوم مع المساعي 
التي يبذلها المسؤول اإليراني إلبداء 
حرصه على تحسين العالقات بين 

البلدين من خالل الحوار والتعاون البناء.
وتابع السفير ياسر مراد، في بيان صحفي، تعقيبًا على التصريحات اإليرانية، أن 
»تطرق مساعد وزير الخارجية اإليراني، في تلك التصريحات، إلى موقف مصر 
من األوضاع في بلد عربي شقيق، إنما يمثل استمراًرا لنهج التدخل غير المقبول 
في الشؤون العربية، خاصة في الوقت الذي تعمل فيه الدول العربية على احتواء 

ومعالجة التداعيات السلبية الناجمة عن مثل تلك التدخالت.
وأضاف: »وفى هذا الصدد، فقد سبق لمصر أن أكدت ضرورة توقف كل األطراف 
اإلقليمية عن ممارساتها التي تؤثر سلبيًا على األمن القومي العربي وعلى سالمة 

واستقرار الدول العربية، والتي تتعارض مع أبسط مبادئ العالقات بين الدول«.



 القاهرة / خالد عبد القادر بكداش 
استهدف مجهولون ابراج التغذية الكهربائية 
لمدينة االنتاج االعالمي بـ 6 عبوات بدائية 
الصنع األمر الذي أدى النقطاع كامل 
للتيار الكهربائي عن المدينة و قطع البث 
عن جميع قنوات النيل سات التي تبث منها 
. و أكد مصدر أمني أن المعاينة المبدئية 
أشارت إلى أن سقوط برجي الكهرباء 
المغذيين لمدينة اإلنتاج اإلعالمي نتيجة 

انفجار 6 عبوات بدائية الصنع.
وأوضح المصدر األمني : أن مجهولين 
قاموا بزرع 4 عبوات بدائية الصنع أسفل 
كل برج من البرجين اللذين يقعان على 
مسافة نحو 4 كيلومترات من محطة “نايل 
سات” الكائنة بأحد الطرق المتفرعة من 
طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر. وأضاف 
المصدر أن 6 عبوات قد انفجرت بالفعل 
وهو ما أدى إلى سقوط البرجين فيما قام 
خبراء المفرقعات بأبطال مفعول العبوتين 

المتبقيتين.
و قال أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة 
المدينة  إن  اإلعالمي  اإلنتاج  مدينة 
الماضية 15  الساعات  استقبلت خالل 
8 مولدات دفعت  بينهم  مولدا كهربيا 

لتغذية خطوط  الكهرباء  وزارة  بهم 
المدينة الداخلية واستوديوهات القنوات 
المختلفة إلعادة الحياة إلى طبيعتها في 
المدينة لحين استئناف المد الكهربي عبر 

الخطوط الطبيعية.
للقنوات  السماح  لقد تم  وأضاف هيكل 
المدينة  باالستعانة بمولدات من خارج 
وبالفعل دخل حوالي 7 مولدات لقنوات 
مختلفة مما سيؤدي إلى استقرار كافة 

القنوات بحلول الصباح.
وأشار إلى أنه أجرى اتصاالته بوزارة 
الكهرباء التي وعدت بالعمل على استعادة 
التيار الكهربي في أسرع وقت علما بأن 
التفجيرات استهدفت برجي كهرباء ضغط 
عالي على الخطين الرئيسيين المغذيين 
لمدينة اإلنتاج اإلعالمي وعلى بعد 4 
انهيار  إلى  أدى  كيلومترات منها مما 
برج بشكل كامل فيما مال البرج اآلخر 

عن موضعه الطبيعي.
وأوضح هيكل أن اختيار البرجين يدل 
على أن منفذ هذا العمل اإلرهابي مخطط 
فيه أشخاص  له بشكل مسبق وشارك 
لمدينة  البرجين  أهمية  جيدا  يعلمون 

اإلنتاج اإلعالمي.
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نظرة من فضلك 

جيلين  بين  حوارا  يكن  لم    
الدكتور  وصديقي  توقعت،  كما 
قبل  يكون  أن  الهتالن،  سليمان 
حوارا  كان  وإنما  الندوة،  تبدأ  أن 
الحضور  بين  الهوة  فيه  ُرِدمت 
الحضور  ثقافة  بفعل  والمتحدثين، 
تكن  م  ل نها  أ واضحا  بدا  لتي  ا
ين  ث متحد ل ا عة  ب ا ومت ة،  سطحي
الجديدة  التواصل  ووسائل  للتقنية 
الساحة،  نفسها على  التي فرضت 
في  األمية  هو  بها  الجهل  وأصبح 
في  التطور  سريع  العصر  هذا 
مدى  فعلى  الحياة،  مناحي  كل 
حضرت  ين،  األخيرت ين  ت لسن ا
الندوات  من  العديد  في  وشاركت 
موضوعها  دار  التي  والملتقيات 
هذه  التطرف، وخرجت من  حول 
الندوات والملتقيات شبه مقتنع بأننا 
ال  المتطرفين  أنفسنا، ألن  نحاور 
إلينا  استمعوا  وإذا  إلينا،  يستمعون 
بل  نقول،  مما  بشئ  يؤمنون  ال 
أهدافا  ويعتبروننا  يكفروننا  إنهم 
لهم. لذلك اتخذت قرارا بيني وبين 
أو حضور  المشاركة  بعدم  نفسي 
والملتقيات،  الندوات  هذه  مثل 
جديدا  تضيف  ال  بأنها  إلحساسي 
من  تأخذ  أنها  على  عالوة  لي، 

الوقت والجهد الكثير.
دعوة  تلقيت  أسابيع  بضعة  وقبل 
لألعالم  راشد  بن  محمد  كلية  من 
دبي،  في  األميركية  بالجامعة 
حوارية حول  ندوة  في  للمشاركة 
فلم  التطرف،  في مواجهة  اإلعالم 
عدة؛  ألسباب  قبولها  في  أتردد 
طلبة  من  الندوة  منظمي  أن  أولها 
جزء  الجلسة  أن  وثانيها  الكلية، 
إلحدى  نهائي  ل ا لمشروع  ا من 
المواد الدراسية في الكلية، وثالثها 
الشخصيات  من  المتحدثين  أن 
في  تعمل  التي  الالمعة  اإلعالمية 
توجهها  منها  لكل  فضائية  قنوات 
التعامل  في  وسياستها  وأسلوبها 
الندوة  أن  ورابعها  التطرف،  مع 
دور  حول  لحديث  ل مخصصة 
جهة  موا في  عربي  ل ا اإلعالم 
التطرف بمختلف أشكاله وأوجهه، 
وهي فرصة لمعرفة أين أخفق هذا 
اإلعالم وأين نجح، إضافة إلى أن 
هذا الموضوع غالبا ما كان يطرح 
والملتقيات  الندوات  هامش  على 
التي أشرت إليها. كل هذه األسباب 
في  بالمشاركة  أغرتني  مجتمعة 
أن  األهم  السبب  كان  وإن  الندوة، 
وطالبات  طلبة  سيكون  الحضور 
ة  لمرحل ا في  هم  ذين  ل ا ة  ي كل ل ا
النهائية من دراستة اإلعالم، األمر 
إلى  أغلبهم سينضم  أن  يعني  الذي 
القافلة، ما لم يجذبه عمل آخر أكثر 

دخال وأقل قلقا وجهدا.
في مواجهة الحضور كنت الوحيد 
إعالمية  وسيلة  في  يعمل  الذي 
اإلعالمية  جانب  إلى  حكومية، 
مقدمة  الرمحي،  منتهى  المتألقة 
ة  ا قن على  “بانوراما”  برنامج 
واإلعالمي  والكاتب  “العربية”، 
مقدم  الهتالن،  سليمان  الدكتور 
قناة  الخليج” على  برنامج “حوار 
المخضرم  واإلعالمي  “الحرة”، 
رئيس  مصطفى،  أحمد  األستاذ 
نيوز  “سكاي  قناة  في  التحرير 
الحلقة  أني  لي  بدا  لذلك  عربية”.  
ا  م د عن رة  ئ ا د ل ا ي  ف األضعف 
وسائل  إلى  االتهام  يوجه  كان 
مواجهة  في  بالتقصير  اإلعالم 
ئل  وسا أن  ار  ب اعت ب لتطرف،  ا
األكثر  هي  الحكومية  اإلعالم 
كونها  معه،  لتعامل  ا في  قدرة 
والبشرية  المادية  اإلمكانات  تملك 
الدور،  بهذا  القيام  تمكنها من  التي 

وجهاتها،  لها  نظر  وجهة  وهي 
القنوات  اتجهت  أن  بعد  خاصة 
التلفزيونية الحكومية إلى الربحية، 
فاضطرت لتغيير توجهها والتخلي 
عن جزء من رسالتها كي تستطيع 
منافسة القنوات الخاصة في مجال 
جزء  على  تحصل  كي  الترفيه، 
من كعكة اإلعالنات، على حساب 
متأمل  ل ا لكن  أخرى.  مجاالت 
يالحظ  العربي  اإلعالمي  للمشهد 
دورا  لعبت  الخاصة  القنوات  أن 
ونشره،  التطرف  إذكاء  في  كبيرا 
التي  الدينية  الفضائيات  سيما  ال 
الظاهرة،  هذه  تنامي  في  أسهمت 
مناخا  الفضائيات  هذه  خلقت  فقد 
فاسدا، وروجت للتجريح واإلساءة 
األخرى،  والطوائف  األديان  إلى 
وصنعت نجوما أصبج لهم تأثيرهم 
كان  التأثير  هذا  العام.  الرأي  في 
إلى  وأدى  كثيرة،  أحيان  في  سلبيا 
الشباب،  بعض  كارثية على  نتائج 
واالنضمام  التطرف  إلى  ودفعهم 
نفسها  سّمت  التي  الحركات  إلى 
بعض  أن  عن  ناهيك  جهادية، 
بعد  تحولت  اإلعالمية  المنابر 
موجة الثورات والتحوالت العربية 
إلى منابر لنشر خطابات الكراهية، 
األزمة  من  اإلعالم جزءا  فأصبح 
يتفق خبراء اإلعالم  الحل، كما  ال 

ودارسوه.
دار  تقريبا  ساعتين  مدى  على 
نواحي  ليشمل  وتشعب  الحوار 
كثيرا  تختلف  ال  ربما  كثيرة، 
الندوات  في  تطرح  التي  تلك  عن 
ا  هذ داول  ت ت تي  ل ا ات  ي ق ت مل ل وا
العناوين،  حيث  من  الموضوع 
التناول،  حيث  من  اختلفت  لكنها 
الجيل  من  يناقشونها  الذين  كون 
بالسطحية،  نتهمه  ما  كثيرا  الذي 
لمسته وزمالئي  الذي  الواقع  لكن 
يقول  الحوارية  الندوة  هذه  في 
مع  ومتفاعل  متابع  الجيل  هذا  إن 
أزمات األمة ومشاكلها، وهو ليس 
الكثير  بتسطيح  يشعر  بعيدا عنها، 
لعقل  العربية  اإلعالم  وسائل  من 
السؤال  أن  غير  العربي.  اإلنسان 
األهم، في رأيي، هو الذي طرحته 
إحدى الطالبات، ونحن نقترب من 
ماذا  قالت:  عندما  الندوة،  نهاية 
نفعل  أن  الشباب  نحن  نستطيع 

لمواجهة ظاهرة التطرف؟
الجواب، كما أراه، هو أن الشباب 
كونه  الكثير،  يفعل  أن  يستطيع 
تعامال مع وسائل االتصال  األكثر 
ه  م خد ست ت ا  م وهو   ، ة ث ي حد ل ا
حشد  ل ة  ف طر ت م ل ا ت  عا ا جم ل ا
األنصار لها، فالتطور التكنولوجي 
ساعد على نشر األفكار المتطرفة، 
“داعش”  إن  تقول  واإلحصاءات 
حساب  ألف   46 تمتلك  وحدها 
من   80% وإن  “تويتر”،  على 
الذين جندتهم عبر وسائل االتصال 
تعيد  أو  تنشر  وإنها  االجتماعي، 
مادة  ألف   90 على  يزيد  ما  نشر 
هذه  في  يوميا  ودعائية  إعالمية 
والدعاية  التجنيد  بغرض  الوسائل 

والحشد.
ما وصلنا إليه اليوم من وضع مزر 
هو نتاج أجيال ضلت الطريق إلى 
بها  غررت  أفضل،  واقع  صنع 
قيادات غلّبت مصلحتها الشخصية 
على مصالح األمة، وقادها البعض 
مرحلة  إلى  وظالميته  بتطرفه 
بلداننا  بعض  تعيشها  التي  العنف 
العربية اليوم. في استطاعة الشباب 
المطلوب،  لتغيير  ا يحدثوا  أن 
م  زما هم  يتسلموا  أن  شريطة 
المبادرة، وال ينتظروا من أحد أن 

يقودهم. 

 “ ثورة على جيش الموظفين” 
عبارة انتشرت خالل االيام القليلة 
الماضية وقد تكون نقطة انطالقها 
التخطيط  وزير  تصريحات   ،
الدكتور أشرف العربى عن إعادة 
هيكلة الجهاز اإلدارى للدولة، الذى 
مليون موظف،   6.5 قرابة  يضم 
يستحوذون على %26 تقريباً من 
إجمالى مصروفات الدولة ،أى نحو 
208 مليارات جنيه وهذا العدد يعادل 
موظفاً واحداً لكل 13 مواطناً وهى 
نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالمعدالت 
 400 لكل  العالمية وهى موظف 

مواطن 
وفي وجهة نظري اننا نستخدم مجرد 
انما  مصطلحات فهي ليست ثورة 
موجة من االحاديث والتصريحات 
قد تاخذ وقتها ثم تندثر ، فموظفي 
الدولة سيدي القارئ ورؤسائهم “ 
مافيا” تراخي في اإلدارة، وانعدام 
الرقابة والمتابعة ، ولن اكون متشائمة 
يتغيير  لن  ان قلت ان حال مصر 
السويس  وقناة  الجديد  والرئيس   ،
والعاصمة  االقتصادي  والمؤتمر 
الجديدة لن ينقذوا الجهاز االداري 
متابع  فلعلك  بالعكس  مصر  في 
لتصريحات رجال االعمال في هذا 
الشأن فقد قال رجل االعمال نجيب 
ساويرس ان الجهاز اإلدارى بيعطل 
المستثمرين بدال من أن يساعدهم 
فى إنجاز المهمة” ، واكاد اجزم ان 
هؤالء هم من وصموا المصريين 
جميعاً بانهم »مبيشتغلوش وكسالى«
يعقل وجود مصالح حكومية  هل 
على  تعتمد  ال  مازالت  مصرية 

الكمبيوتر والميكنة في الشغل
هل يعقل ان شبابنا بدال من ان يجتهد 

في تطويرامكانياته ، يقدس مقولة “ 
“إن جالك الميري اتمرغ في ترابه 

“ ويلهث وراء مهنة الموظف 
ان  الدراسات  تشير  ان  يعقل  هل 
متوسط عدد ساعات عمل الموظف 
27 دقيقة وباقي الوقت يقضيه فى 
وتناول  الجرائد  وقراءة  النميمة، 
، والصالة  والمشروبات  اإلفطار 
، هذا باالضافة لتحضير الوجبات 

المنزلية بالنسبة للموظفات 
هل يعقل ان يسمح للبائعين المتجولين 
البيع في المصالح الحكومية وتحويل 
مكاتب العمل الى “فاترينات” يعرض 

عليها المنتجات 
هل يعقل ان كل حكومة يتم تعينها 
بل  الموظفين  برفع مرتبات  تقوم 
وتسعي لتطبيق الحد االدنى وهي 
تعلم فساد الجهازاالداري وال تهتم 
حتي بتصفيته او اصالحه وهو ما 

يتعبراهدار للمال العام 
الثروة  هذه  نمتلك  اننا  يعقل  هل 
أفضل  خدمات  بدون  البشرية 
هذا  ربع  اتقن  فلو   ، للمواطنين 
الكم عمله لكنا اصبحنا افضل من 

الصين وامريكا
شروط  من  يكون  ان  يعقل  هل 
التعيين في بعض الهيئات الحكومية 

“االولوية البناء العاملين” 
اننا نعمل بنظام موظف  هل يعقل 
لالبد فكيف يتفهم انه في حالة عدم 
جدارته او كسله او تدني انتاجيته 

سيتم االستغناء عنه 
“ هتقولي سوء ادارة او اسلوب عمل 
عام وشوف المصرى فى الخارج 
منتهى التميز وااللتزام هقولك شوف 
ياريس العيب في مين ..نظرة من 

فضلك ..

تركيا حتتج على خطط لنصب متثال 
بالدمنارك خيلد »مذابح األرمن«

»جناح اجلو« تنقذ عامالً حبرياً ُأصيب يف 
سفينة شحن وسط البحر

 سلمت تركيا احتجاجاً رسمياً لوزارة 
بمخطط  يتعلق  الدنماركية  الخارجية 
نصب تمثال بصفة مؤقتة في كوبنهاغن 
يخلد ذكرى مقتل مليون ونصف مليون 
االمبراطورية  أراضي  على  أرمني 
العثمانية خالل الحرب العالمية األولى.
يشكل  “التمثال  أن  تركيا  واعتبرت 
يعيشون  الذين  األتراك  لجميع  إهانة 

في الدانمارك”.
وفي سياق متصل، أعلن االتحاد األوروبي 
تأييده لقرار يعتبر المذبحة التي جرت 
قبل قرن من الزمان وراح ضحيتها 1.5 

مليون أرمني “إبادة جماعية”.
وقبيل التصويت، قال الرئيس التركي 
رجب طيب الدين أردوغان إن “مطالب 
تلقى أي صدى  لن  االتحاد األوروبي 

من قبل بالده”.
والجمارك  التجارة  وزير  ووصف 
التركي نور الدين جانيكلي قرار االتحاد 

األوروبي بأنه “أمر مخز”.
وقال جانيكلي إنه “ال يصدق أن اولئك 
الذين صوتوا لهذا القرار أو أن الذين 
رفعوا أيديهم تأييداً لهذا القرار، استندوا 
معلومات  إلى  أو  دقيقة  أبحاث  إلى 
صحيحة، لذا فهذا يعد قراراً سياسياً”.

وأضاف أنه “ليس لديهم أي معلومات 
حول هذا الموضوع”.

يعتبر فشاًل حقيقياً،  أن “ذلك  وأردف 
بأنه  القرار  هذا  سيذكر  فالتاريخ  لذا 
أمر مخز لالتحاد  للشفقة، وبأنه  مثير 

األوروبي”.
المؤرخين  أرمينيا وعدد من  وتصف 
الغربيين والبرلمانات األجنبية عمليات 
القتل بحق األرمن بأنها “إبادة جماعية” 
لكن الواليات المتحدة وغيرها من حلفاء 
تركيا يمتنعون عن استخدام هذه الكلمة 

كي ال تسوء عالقتهم مع أنقرة.
اتفاق  وقعتا  وأرمينيا  تركيا  أن  يذكر 
بعد  بينهما  العالقات  لتطبيع  تاريخي 

قرن من العداء.
وتسعى أرمينيا إلى أن تقر تركيا بأن 
مقتل األرمن إبادة جماعية لكن الحكومات 

التركية المتتالية رفضت ذلك.
لكنها  فظائع  بحدوث  أنقرة  وتعترف 
تعللها بكونها وقعت في سياق الحرب، 
مبيتة  بنية  لم تحدث  أنها  مشددة على 

إلبادة المسيحيين األرمنيين.
وقد لقي مئات اآلالف من األرمن حتفهم 
عام 1915 عندما ُهجروا جماعيا من 
شرقي األناضول. ومنهم من قتل على 
يد الجنود العثمانيين، ومنهم من قضى 

جوعا أو مرضا.
ويقوم األرمن بحملة دولية لكي يطلق 

على ما حدث وصف إبادة جماعية.

 أبو ظبي / أليكسندر بكداش 
أنقذت طائرة اإلسعاف الجوي؛ التابعة 
إلدارة جناح الجو في شرطة أبوظبي، 
عاماًل بحرياً تعّرض إلصابة بليغة،  في 
عمله على متن سفينة تجارية (شحن) تبعد 
20 مياًل بحرياً عن ميناء زايد البحري 

في إمارة أبوظبي.
وتلقت غرفة عمليات جناح الجو، (األحد 
يفيد بوجود شخص  الماضي)، بالغاً 
الجنسية) ُمصاب في عرض  (صيني 
البحر، حيث شرعت إدارة جناح الجو 
بتحريك طائرتها المروحية، وقام فريقها 
الطبي بالتعامل مع حالة المصاب ميدانياً؛ 
إلى أن تم تأمين وصوله إلى مستشفى مدينة 
الشيخ خليفة الطبية لتلقي العالج الالزم.

وذكر العميد الركن طيار علي المزروعي، 
مدير إدارة جناح الجو، أن هذه العملية تأتي 
في إطار حرص واهتمام وزارة الداخلية، 
بمتابعة المهام اإلنسانية وسرعة التعامل 
معها، وفقاً لمنظومة عمل متطورة في 
االستجابة للنداءات بمواقعها المختلفة، 
إلى أن إدارة جناح الجو تشهد  مشيراً 
حالياً قفزة متطورة في االرتقاء بمستوى 
التجهيزات والمعّدات والتدريب بما يعزز 
من االستجابة للبالغات في زمن قياسي.

وقال العميد المزروعي إن طائرة اإلسعاف 
الجوي، أقلعت على الفور لحظة تلقي 
البالغ، بعدما تم التنسيق مع إدارة ميناء 
زايد البحري، وقبطان السفينة، لتحديد 

إحداثيات السفينة في عرض البحر.
وأضاف: نجحت الطائرة العمودية في 
الهبوط على متن السفينة، على الرغم 
للمروحيات)،  من عدم وجود (مهبط 
ذلك عدم وجود حاويات  في  وساعد 
(شحن) على متنها، حيث جرى تقديم 
اإلسعافات األولية للمصاب في مكان 

الحادث، الفتاً إلى قدرة ومهارة طواقم 
التعامل مع مثل  اإلنقاذ واإلسعاف في 
الحاالت المشابهة جواً، من خالل االقتراب 
بالطائرة من السفن الثابتة أو المتحركة، 
وإنزال المنقذين والمسعفين، ووضع أي 
مصاب في نقالة وتثبيته وفق األسلوب 
الطبي المتبع؛ ورفعه آلياً بصورة محكمة 

ودقيقة إلى الطائرة.
إدارة  أن  المزروعي،  العميد  وأكد 
جناح الجو، وأقسامها وجميع المالحين 
الساعة  مدار  يعملون على  الجويين، 
على األمن  في شتى األماكن؛ حفاظاً 
تلقي  المساعدة عند  والسالمة، وتقديم 
أي نداء استغاثة، داعياً مرتادي البحر 
إلى التأكد من األحوال الجوية، وإبالغ 
الجهات المعنية بوقت المغادرة والعودة 
ووجهة اإلبحار، وتوفير وسائل األمن 
والسالمة؛ خصوصاً سترة النجاة وجهاز 
تحديد المواقع، والحرص على حمل وسيلة 
اتصال لإلبالغ عن أي طارئ؛ لتسهيل 
عمليات البحث واإلنقاذ عند الضرورة.
الجو  جناح  إدارة  أن  بالذكر  الجدير 
تنفذ تسع دوريات جوية على األقل في 
األسبوع، بواقع ثالث دوريات في كل 
أبوظبي والعين والغربية، ويضم  من 
الطائرة، طيارين وطبيباً جوياً؛  طاقم 
ومشغل جهاز التصوير الحراري، ويعمل 
المشغل على نقل صورة حية ومباشرة 
إلى غرفة العمليات المركزية، وغرفة 
عمليات إدارة جناح الجو أثناء المهمة، 
العمليات،  التواصل بين غرفة  ويكون 
والطائرة عبر جهاز “التترا” لسهولة 
يتم  الذي  المكان  إلى  الطائرة  توجيه 
تحديده في غرفة العمليات، ويساعد جهاز 
التصوير الحراري على عمل الدوريات 

الجوية الليلية.

 أكد رئيس هيئة األركان العامة للقوات 
فاليري  الجنرال  الروسية،  المسلحة 
جيراسيموف، أن األزمة في أوكرانيا 
في  ستتسبب  العسكرية،  واألنشطة 
مخاطر جسيمة على روسيا. وأضاف 
“جيراسيموف” في مؤتمر أمني عقد 
في موسكو أمس الخميس، أن االنقالب 
في أوكرانيا في العام 2013 تسبب في 
اندالع الحرب األهلية، وأسفرت عن 

سقوط آالف الضحايا.
وأشار “رئيس األركان الروسي” إلى أنه 
من الصعب التنبؤ باألوضاع في كييف، 
مضيًفا “ال نعرف شيئًا حول التعليمات 
التي تتلقاها السلطات األوكرانية الجديدة 
من رؤسائهم الغربيين، وأين يمكن توجيه 

عدوان كييف في المستقبل؟”.
وأوضح “على أية حال، حالة عدم اليقين 
هذه ال يستبعد معها الخطر العسكري على 
روسيا”، مستشهًدا بهجوم جورجيا على 
قوات حفظ السالم الروسية المتمركزة 
في أوسيتيا الجنوبية في أغسطس 2008 

كمثال على هذا الخطر.

وتابع المسئول الروسي، قائال إن”الزعماء 
القوة  يستخدمون  الجدد  األوكرانيين 
العسكرية لترويض مواطني أوكرانيا 
الذين يقطنون في دونباس، وأعربوا عن 
عدم ثقتهم في السلطات غير الشرعية 
ويختلفون مع سياسة كراهية روسيا 

المتبعة في البالد”.
اتهام روسيا في كل  إلى “أن  وأشار 
مشاكلهم والمضايقات التي يتعرض لها 
الناطقين بالروسية باتت الجوهر الرئيسي 
لسياسة أوكرانيا”. وأكد أن رغبتهم “في 
وضع روسيا في مكانها الصحيح” باتت 
أكثر وضوًحا بشكل متزايد، حيث تسعى 
واشنطن وشركاؤها في حلف شمال 
األطلسي “الناتو” لخلق أزمة في المناطق 

المتاخمة لروسيا االتحادية”.
ولفت جيراسيموف إلى “أن تكنولوجيا 
هذه الثورات باتت قاعدة وتنطوي على 
إمكانية تالعب أطراف خارجية باحتجاج 
المواطنين، إضافة الستغالل بيئة إعالمية 
واقتصادية  بتدابير سياسية  والتنسيق 

وإنسانية وغير عسكرية، وغيرها”.

 كلودين كرمة/ القاهرة :
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  عقد  
بمقر  الخميس  امس  اجتماعاً صباح 
رئاسة الجمهورية، ضم كاًل من مجدي 
ورئيس  الداخلية،  وزير  الغفار  عبد 
القادة  من  العامة، وعدداً  المخابرات 

العسكريين واألمنيين.
وقد استهل  الرئيس االجتماع بتوجيه 
لذكرى شهداء مصر  التحية والتقدير 
المسلحة  القوات  رجال  من  األبرار 
بأرواحهم من  الذين جادوا  والشرطة 
أجل الوطن، مؤكداً أن الدولة لن تنسى 

أبناءهم وعائالتهم.
وأشاد الرئيس بما يقدمه رجال القوات 
المسلحة والشرطة من تضحيات من أجل 
القومى واستقرار  الحفاظ على األمن 
العمليات  ظل  في  السيما  المجتمع ، 
اإلرهابية اآلثمة التي تستهدف مقدرات 
العامة  المصري والمؤسسات  الشعب 
والخاصة وممتلكات المواطنين األبرياء 

ومقرات األجهزة األمنية والشرطية.
  وأكد على أن مثل هذه األعمال الغاشمة 
لن تزيد المصريين إال إصراراً على 
تحقيق طموحاتهم من أجل بناء مصر 

الالئق  موقعها  واستعادة  المستقبل 
بين دول العالم.

  وشهد االجتماع استعراضاً لتطورات 
الداخلية، وكذلك  األمنية  األوضاع 
أعدتها  التي  االستعدادات والخطط 
مختلف أجهزة األمن لمواجهة األعمال 

اإلرهابية.
  وقد وجه الرئيس بضرورة مواصلة 
اإلرهابية  البؤر  استهداف  خطط 
استمرار  فضاًل عن  واإلجرامية، 
الميداني  العمل  الكامل في  التنسيق 
بين القوات المسلحة وجهاز الشرطة.

  وشدد الرئيس على أهمية إيالء بالغ 
االهتمام ألمن المواطنين واستقرار 
الدولة، وأن يتمتع كافة رجال األمن 

بأعلى درجات اليقظة لمواجهة التحديات 
التي  والمخططات  الراهنة  األمنية 
تستهدف زعزعة االستقرار في البالد، 
بمنتهى  التصدي  أهمية  على  مشدداً 
اعتداء  والقوة ألي محاوالت  الحزم 
والشرطية  العسكرية  المنشآت  على 

والحكومية والخاصة.
 كما أكد الرئيس خالل االجتماع على 
ضرورة االهتمام بتأهيل وتدريب عناصر 

األمن بما يؤدي لتطوير أدائهم ويساعدهم 
على إنجاز المهام المنوطة بهم بأعلى 
درجة من االحترافية. وأعرب الرئيس 
عن يقينه بأن كل مواطن مخلص يُقدر 
دور رجال األمن الشرفاء، ويعى أهمية 

ما يبذلونه من جهود .
  وشدد الرئيس على ضرورة استعادة القيم 
األصيلة للمجتمع المصرى التى يتعين 
أن تسود العالقة بين المواطنين ورجال 
األمن، في إطار من التقدير المجتمعي 

لدورهم وجهودهم المبذولة لحفظ األمن 
وتضحياتهم في سبيل ذلك، وكذا فى 
سياق من االحترام لحقوق المواطنين 
كافة أجهزة األمن  وحرياتهم، موجهاً 
بضرورة التواصل مع الشعب والتعامل 
باحترام مع المواطنين وصيانة حقوقهم 
وتوفير الحماية الكاملة لهم، بما يُشعرهم 
بتحسن األوضاع األمنية، فضاًل عن 
مساندة األمن للمواطنين في التصدي 

ألية محاوالت إجرامية الستغاللهم.

رئيس األركان الروسي: األزمة يف أوكرانيا 
ستجلب خماطر عسكرية على موسكو

عملية ارهابية تستهدف مدينة 
االنتاج االعالمي بالقاهرة 

تفاصيل اجتماع »السيسي« بوزير الداخلية ورئيس املخابرات العامة

سقوط خلية إرهابية كربى تضم ٢١ تكفرييا نفذوا ٣٨ حادث اغتيال
الرسمى بإسم وزارة  المتحدث   أعلن 
الداخلية اللواء هانى عبداللطيف عن ضبط 
واحدة من أكبر الخاليا اإلرهابية تضم ٢١ 
إرهابيا قبل تنفيذهم مخطط إلستهداف البنية 
التحتية لمحافظات القاهرة و األسكندرية 
الفوضى  الشرقية فى محاولة إلثارة  و 

فى البالد .
و تبين أن أفراد تلك الخلية ينتمون إلى 
ما  و  المقدس  بيت  بأنصار  يسمى  ما 
يسمى أيضا جند أنصار هللا و القاعدة و 
قد إعترف المتهمين بتنفيذهم ٣٨ حادث 
إرهابى شملت إغتياالت لضباط الشرطة و 
إستهداف عدد من التفجيرات أمام البنوك و 
المنشآت الحيوية و إعترفوا أيضا بإستهداف 
خطوط السكك الحديدية و قد تم التحفظ 
على ٣٢٠٠ اسطوانة خاصة بمخططهم 
اإلجرامى خالل الفترة المقبلة و قد تابع 
الداخلية  اللواء مجدى عبدالغفار وزير 
مع مساعدية لألمن الوطنى اللواء صالح 
حجازى و األمن العام اللواء كمال الدالى 
و األمن المركزى اللواء مدحت المنشاوى 
التي  و  العناصر  باقي  إجراءات ضبط 
أنهم يعدون إلستهداف معسكرات  تبين 
المنشئات  من  و عدد  المركزى  األمن 

الحيويةجاء ذلك فى إطار رصد تحرك 
تنظيم اإلخوان اإلرهابى لتنفيذ مخططاته 
العدائية التى تستهدف زعزعة أمن البالد 
والنيل من إستقرارها فى محاولة إلشاعة 
الفوضى وخلق مناخ مضطرب على كافة 
األصعدة األمنية و اإلقتصادية و السياسية 
و اإلجتماعية لصالح توجهاته وأشارت 
معلومات قطاع األمن الوطنى ببدء التنظيم 
اإلخوانى فى تنفيذ مخطط يستهدف اإلستعداد 
والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية مسلحة 
النطاق تستهدف منشآت وأقسام  واسعة 
المركزى  األمن  ومعسكرات  الشرطة 
المنشآت  من  وعدد  المسلحة  والقوات 
الحيوية واإلعالمية وإجراء تحالف مع 
عناصر من تنظيمى أنصار بيت المقدس 
والقاعدة لتنفيذ ذلك المخطط تحت مسمى 

“ جند أنصار هللا “ .     
وفى ضوء هذه المعلومات فقد بادر قطاع 
األمن الوطنى بالتنسيق مع أجهزة األمن 
المعنية بتوجية ضربات أمنية إستباقية مقننة 
ألحد أجنحة التنظيم اإلرهابى بمحافظتى 
األسكندرية والشرقية فى أعقاب رصد 
كافة أبعاده ومحاوره حيث أسفرت الجهود 
األمنية عن  ضبط 21 من قيادات وكوادر 

المجموعات اإلرهابية والمنضمين  تلك 
لهذا التحالف حيث إعترفوا بإرتكاب ٣٨ 
حادث منها زرع عبوات ناسفة و إضرام 
النيران فى سيارات ومحوالت كهرباء و 
نارية على رجال شرطة  إطالق إعيرة 
و إغتيال رجال شرطة و محاولة تفجير 
محطات كهرباء وسيارات نقل عام ومن 
التنظيمى   أحمد  الجناح  بينهم مسئولى 
محمد محمد جبر و محمد أحمد مصطفى 
عبد المجيد حيث ُضبط بحوزتهما 3200 
ملف مسجلين على أحد الوسائط اإللكترونية 
تحوى المخططات التنفيذية الجارى تنفيذها 
وقد إعترف المتهمان تفصيلياً بتلقيهم دورات 
تدريبية على المنهج التكفيرى الجديد ودورات 
متقدمة فى كيفية إستخدام السالح وتصنيع 
بإرتكاب  باإلضافة إلعترافهم  العبوات 
العديد من العمليات اإلرهابية فى الفترة 
الماضية أبرزها إغتيال أحد أمناء الشرطة 
بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وإصابة 
أخر بمنطقة سيدى جابر باألسكندرية و 
إضرام النيران بعدد من أبراج وأكشاك 
ومحوالت كهرباء الضغط العالى بمراكز 
أبو حماد و بلبيس و الزقازيق بمحافظة 
التليفونات بقسمى ثان  الشرقية و كبائن 

المنتزة والرمل و مكاتب البريد بمنطقة 
الهانوفيل و أتوبيسات النقل العام بقسمى 
الرمل ثانى و منيا البصل و سيارات نقل 
إسطوانات البوتجاز بدائرة قسم الرمل و 
المنتزة  الرمل و  ثان  بقسمى  القطارات 
أبو كبير  بمحافظة األسكندرية  ومركز 
الشرقية وكانت أجهزة األمن  بمحافظة 
تلك  تحديد  فى  نجحت  قد  باألسكندرية 
العناصر و الذين تبين أنها وراء تفجير 
عبوات ناسفة بشريط السكة الحديد بمركز 
بلبيس و عدد من خطوط الغاز الطبيعى 
األسماعيلية و طريق   - بطريق مصر 
بلبيس - العاشر من رمضان و أتوبيسات 
العاشر من  أتوبيس  الدلتا بمحطة  شرق 
رمضان و ماسورة مياة الشرب بمدينة 
العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية و 
زرع عبوات ناسفة بعدد من فروع البنوك 
األجنبية بالمنتزة و المحالت التجارية بباب 
شرق و الشركة الشرقية للدخان بمحرم بك 
و المحاكم بالمنشية و المنشآت الشرطية 
بالمنتزة و نقطة شرطة الورديان و باب 
شرق بمحافظة األسكندرية و إطالق أعيرة 
نارية على مقار عدد من البنوك األهلى 
الوطنى  السيوف و األمارات دبى  فرع 

دائرة قسم شرطة ثان المنتزة كما أشارت 
المعلومات إلى إستئجار المتهمين مخزن 
تم إستهدافة  بمحافظة األسكندرية حيث 
وضبط ٥٢ بندقية آلية و ٥ أالف طلقة 
المتفجرة و  العبوات  العديد من  و  آلية 

الصدارى الواقية
 كما تم من خالل مواصلة عمليات تدفق 
المعلومات تحديد مصنعين بمحافظة الشرقية 
ممملوكين ألحد عناصر ذلك التنظيم يستغال 
فى تصنيع وتخزين العبوات المتفجرة وقد 
أسفر تفتيشهما عن ضبط ٥٤ عبوة معدة 
للتفجير و العديد من الدوائر الكهربائية و 
المواد الكيميائية التى تستخدم فى تصنيع 
تلك العبوات  و على جانب آخر     تمكنت 

السلطات األمنية باإلدارة العامة لشرطة 
ميناء القاهرة الجوى من ضبط أحد عناصر 
تنظيم اإلخوان أثناء عودته إلى البالد عبر 
ميناء القاهرة الجوى من إحدى الدول العربية 
حيث انه مطلوب ضبط وإحضاره من قبل 
النيابة العامة فى قضية إقتحام نقطة تفتيش 
أمنية بمشتول السوق بالشرقية ومحكوم 
عليه فيها بالسجن 10 سنوات حيث قام 
وأخرين من عناصر تنظيم اإلخوان بإقتحام 
الصحافة  بقرية  األمنية  التفتيش  نقطة 
القوات  أعيرة خرطوش على  وإطالق 
النقطة  وإلقاء زجاجات مولوتوف على 
النيران بها وبسيارات الشرطة  وإشعال 

وهدم النقطة بإستخدام لودر.

سيف بن زايد يبحث التعاون مع مسؤوَلينْ 
بشرطة نيويورك

 أبو ظبي / أليكسندر بكداش 
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، في مكتبه يوم الثالثاء، 
بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ويليام 
مدينة  مفوض شرطة  بارتون،  جيه 
نائب مفوض  نيويورك، وجون ميلر 
االستخبارات الشرطية في إدارة شرطة 

نيويورك والوفد المرافق.
وتداول سمو الوزير مع الضيَفْين أوجه 
الشرطي  العمل  التعاون في مجاالت 
وسبل تعزيزها، كما تم بحث عدد من 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك، 
انتداب  تبادل   على  الجانبان  واتفق 
ضابط من شرطة ابوظبي إلى  شرطة 
نيويورك و ضابط  من شرطة نيويورك 
إلى شرطة أبوظبي ليعمالن على  تعزيز 
جهود التواصل الفعال وعقد المقارنات 

المعيارية بما يخدم  صالح الجانبين 
حضر اللقاء اللواء محمد بن الُعوضي 
للموارد  المساعد  الوكيل  المنهالي، 
الداخلية،  المساندة بوزارة  والخدمات 

آل  بن طحنون  الشيخ محمد  والعميد 
نهيان، مدير عام شؤون األمن والمنافذ 
بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والعميد 
علي خلفان الظاهري، مدير عام شؤون 
القيادة لشرطة أبوظبي، ، والعقيد خالد 

الشامسي مدير إدارة الدعم األمني. 
 وكان المسؤوالن األمريكيان والوفد 
المرافق، قاموا بجولة في أكاديمية الدفاع 
المدني في أبوظبي؛ وتعرفوا على المهام 
ومعاييرها  األكاديمية  بها  تقوم  التي 
المتبعة في رفع كفاءة عناصر الدفاع 
المدني؛ ومواكبتها التطورات والتطبيقات 

الميدانية العالمية في مجال اإلطفاء.
كما اّطلعوا، في مقر القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي، على أبرز مالمح االستراتيجية؛ 
واستمعوا إلى شرح عن الخدمات والمهام 
التي تضطلع بها إدارة الدعم األمني، 
ومهام ونظم التشغيل في غرفة العمليات 
التابعة لشرطة أبوظبي، ومهام وأعمال 
إدارتي التفاوض والمتفجرات، ودورية 
الدعم األمني وتجهيزاتها وغرفة القيادة 

المتحركة.



كيبك “فرانسوا  في  التعليم  أّكد وزير   
بليه” على دعمه لإلجراءات التي اتخذها 
رئيس جامعة كيبك في مونتريال “روبير 
الجامعة  في  الوضع  بهدف ضبط  برو” 
وخاصة استدعاء شرطة مونتريال للدخول 

إلى حرم الجامعة.
كما عبر الوزير عن تنديده بما حدث في 
حرم جامعة كيبك في مونتريال من أعمال 
شغب وتخريب معتبرا أن ما جرى يتعارض 
مع الديمقراطية والحق في التعليم ودولة 
في  للجامعات  العريقة  والتقاليد  القانون 

التسامح والتعددية.
وأوضح “بليه” الذي حصل تعليمه الجامعي 
هذه  أن  مونتريال  في  كيبك  جامعة  في 
الجامعة الكبيرة الفرنكوفونية في أميركا 
ليست هي  بها  والتي هو فخور  الشمالية 

نفس الجامعة التي عرفها بعد الذي شاهده 
ليل األربعاء الخميس على شاشات التلفزة.

يشار إلى أن جمعيات طالبية في جامعة كيبك 
أعلنت  مونتريال  في 
اإلضراب احتجاجا على 
كيبك  حكومة  سياسة 
واالقتطاعات  التقشفية 
في قطاع التعليم وقرار 
إدارة الجامعة بطرد عدد 
من الطالب من الجامعة.
أّكد  قد  الوزير  وكان 
أيضا على ضرورة إنهاء 
الجامعية  الشتاء  دورة 
في موعدها المحدد أي 
الجاري  الشهر  نهاية 
تمديدها  إمكانية  وعدم 

لما يستدعي ذلك من نفقات كبيرة في ظل 
سياسة ضغط النفقات التي تعتمدها حكومة 

المقاطعة بزعامة الحزب الليبرالي.

الكندية أن  الملكية  الشرطة    اعتبرت 
المواطن “دانيال مينتا داركو” البالغ من 
يشكل خطرا  العمر ستة وعشرين عاما 

على األمن القومي لكن األدلة التي تملكها 
اتهامات  لتوجيه  كافية  ليست  الشرطة 

إجرامية  بحقه.
وفرض جهاز مالحقة الجرائم في كندا 
إجراءات  باحترام  تعهد  توقيع  عليه 
صارمة جدا منها ارتداء سوار إليكتروني 
بصورة دائمة يسمح للشرطة بمعرفة مكان 
وجوده أينما كان. كما منعه من امتالك 
جهاز خلوي وأي جهاز إليكتروني طيلة 

السنة الجارية.
وفرض عليه االمتناع عن االتصال عبر 
وسائل التواصل االجتماعي بأي شخص 
متواجد في سوريا أو تركيا أو ماليزيا أو 
أي شخص ذي عالقة بتنظيمات إرهابية.
أن  الفيديرالية  العامة  المدعية  وأكدت 
الشرطة تمتلك معلومات تجعلها تخشى 
أن  وأضافت  إرهابية  بعملية  قيامه  من 

التحقيقات مستمرة.

  القاهرة/ كلودين كرمة:   قتل طالبان من طلبة 
الكلية الحربية في مصر، وأصيب ستة آخرون في 

انفجار قنبلة في مدينة كفر الشيخ في الدلتا.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة المصرية لوكالة 
رويترز لألنباء إن قنبلة استهدفت حافلة صغيرة كانت 

متوقفة قرب استاد المدينة.
ويقول شهود عيان من المدينة إن موقع الحادث هو 
مكان لتجمع طلبة الكلية الحربية في المدينة استعدادا 
للعودة إلى مقر كليتهم بالقاهرة. وكان عشرات من أفراد 
الشرطة والجيش قد لقوا حتفهم في هجمات شهدتها 
مصر - ووجهت أصابع االتهام في بعضها إلى جماعة 

اإلخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي 
الذي أطيح به في عام 2013، عقب احتجاجات عليه. 
غير أن الجماعة التي أصبحت محظورة تنفي ذلك 

وتقول إنها ملتزمة بالنشاط السلمي.
وقد وقعت معظم الهجمات في شبه جزيرة سيناء، حيث 
توجد جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت بيعتها 
لتنظيم الدولة اإلسالمية. واستهدفت هجمات أخرى 
الشرطة والجيش في العاصمة المصرية، ومنطقة الدلتا.

ونقلت وسائل إعالم مصرية عن محافظ كفر الشيخ، 
أسامة حمدي عبد الواحد، تأكيده مقتل الطالبين. ولم 

تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم األربعاء بعد.
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ال حتت أقدامهم سقط املحُ

مقتل اثنني من طالب الكلية احلربية 
يف انفجار مبصر

مصر والسعودية تبحثان إجراء »مناورة اسرتاتيجية كربى«

  القاهرة: كلودين كرمة : اتفقت مصر والسعودية 
على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لبحث تنفيذ “مناورة 
استراتيجية كبرى”، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية في 
بيان. وأوضح البيان أن المناورة التي سيجري بحثها ستُقام 
على أراضي السعودية وبمشاركة قوات من دول خليجية.
وجاء االتفاق فى ختام مباحثات بين الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع السعودي األمير محمد 

بن سلمان بن عبد العزيز.
وكان األمير محمد بن سلمان وصل إلى القاهرة في وقت 
سابق الثالثاء في زيارة لم تعلن عنها سلطات السعودية 

أو مصر مسبقا.
واستعرض االجتماع تطورات عملية “عاصفة الحزم” 

التي ينفذها تحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين في 
اليمن، حسبما صرح السفير عالء يوسف المتحدث باسم 

الرئاسة المصرية.
وتشارك مصر بقوات بحرية وجوية في عملية عاصفة 
الحزم الذي تقودها السعودية ضد الحوثيين والقوات الموالية 

للرئيس اليمني السابق على عبد هللا صالح في اليمن.
القوات  المتحدث باسم  الثالثاء، نفى  وفي وقت سابق 
برية  قوات  أي  بيان وجود  في  المصرية  المسلحة 
مصرية على األرض في اليمن للمشاركة في “عاصفة 

الحزم” حتى اآلن.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن التحالف يستعد إليفاد 

قوات برية إلى اليمن ربما تشارك فيها مصر.

السوري  العربي  الجيش  إنه   
الذي يحمل رسالة الوطن مختومة  

بالدم مزينة بالوالء 
أقسموا على صون الوطن وصدقوا 
فيما عاهدوا هللا والوطن عليه ،  
 )) اخالص   - - شرف  ))وطن 
ليست مجرد شعارات فقد حملوا 
هّم الوطن ورفعوا هامته واسمه 

عالياً بشرف وبإخالص 
وعليكم سالم  لكم  الديار  حماة   
وعلى أرواحكم الطاهرة نقرؤكم 

التحية حاضرة .
كان  السوري  العربي  الجيش 
ومازال من أقوى الجيوش العربية 

في المنطقة  
العربي  الجيش  السوري  الجيش 
الصامد بوجه أعداء األمة وأطماع 

الغرب و مخططات التقسيم .
تحت اقدامهم سقط المحال بهمة 

وصمود األبطال .
بالرغم من مرور خمس سنوات 
على الحرب التي امتدت وبدأت 
بشرارة فتنة الحرية والديمقراطية 
أيد غربية بشعارات  قادتها  التي 
السوري  الجيش  مازال  وهمية 
صامداً صمود الدهر واثقاً بالنصر 
يقف يداً بيد مع الشعب  الذي سانده 
ووقف الى جانبه ، و هذا الدعم 
الذي جعل عزيمته  هو  الشعبي 
أقوى وهمته أعلى . هذا الجيش 
الذي اتهمه زمرة من المأجورين 
بأنه جيش طائفي يتكون من طائفة 
واحدة هدفها االستيالء على السلطة 
لكنني أعرف كما يعرف الماليين 
أن الجيش السوري يتكون من كل 
السورية من مسيحيين  الطوائف 
و مسلمين سنة وشيعة وعلويين 
الجيش   ، وآشوريين  وأيزيديين 
السوري فيه  أخي و عمي وابن 
خالي وابن خالتي و جاري وصديق 
طفولتي ، في سوريا خدمة العلم 
إلزامية على األمّي وخريج الجامعة 

و على المسيحي والمسلم 

فنحن الشعب السوري أدرى بحراب 
جيشنا وشعبنا وتراب وطننا .

لقد واجهت سوريا شعباً وجيشاً 
وقيادةً  العديد من المؤامرات ألنها 
تيار  مازالت ضد  مقاومة  دولة 
التطبيع مع اسرائيل وإقامة عالقات 
اقتصادية وتجارية ومعاهدات سالم 

تخدم الدولة االسرائيلية .
لذلك واجه الجيش السوري العديد 
من االتهامات والصعوبات ومازال 
يواجهها عن طريق تشويه حقيقة 
نضاله وتضحياته من قبل بعض 
المأجورة  االعالمية  القنوات 
لة من دول غربية تخدم في  والمموَّ
باطنها اسرائيل ومن يتبعها ، تحمل 

رسالة الغل والحقد ضد سوريا 
الجيش السوري رفع اسم سوريا 
عالياً وجعل علمها باقياً وما يزال 
يحارب االرهابيين الذين اجتمعوا 
أرضه  العالم على  بقاع  كل  من 
الدماء  ويهدروا  ليقتلوا  الغالية 
باِسم الدين ، طمعاً بالدنيا وبالمال 

وتحقيقاً للشهوات. 
الجيش العربي السوري جيش عقائدي 
رد العدوان اإلسرائيلي عن سوريا 
وخاض حرب تشرين التحريرية ، 
كان شريكاً في النصر مع الجيش 

المصري والجيش العراقي 
الموت  يهاب  فهو جيش بطل ال 
المؤامرة  أسقط   ، الصعاب  وال 
التي اجتاحت بالد الوطن العربي 
وسيناريو الفوضى الخالقة ومنعها 

من االمتداد .
وكنهاية كل شيء ال بد أن يُظهر 

هللا الحق ويُزهق الباطل 
والبد لليل ان ينجلي والبد للشمس 
أن تسطع و تبعث الحياة واألمل 

من جديد  .
الوطن  وقيادة  الوطن  حمى هللا 
وجيشه األبي ورحم هللا شهدائنا 
وأبناء  العسكريين  من  األبرار 

الدفاع الوطني ومن المدنيين .

بقلم: هديل مشلّح 

Press.dubai@gmail.com

                                                     

youssef.zemokhol@yahoo.com

 بقلم:
يوسف زمكحل

إرادة الشعوب هي اليت 
تغلب دائماً 

 كان الشاعر الكبير الراحل أبو القاسم الشابي على صواب حين قال 
كلماته الخالدة : إذا الشعب يوماً أراد الحياة فال بد أن يستجيب القدر ، 

وال بد لليل أن ينجلي وال بد للقيد أن ينكسر . 
الكلمات الدرر تنطبق على الشعب المصري عندما خرج يوم   وهذه 
30 يونيو 2013 يعلن رفضه لنظام اإلخوان الذي أراد أن يقمع الشعب 
الشعب المصري بعد أن أصدر رئيسه اإلخواني محمد مرسي إعالن 
دستوري يجعل منه ديكتاتور ال شريك له في حكم مصر يبيع ويشتري 
فيها كما يحلو له لينفذ أطماع وأهداف حلفائه في المنطقة  لتقسيم مصر 
ونشر الفوضى في ربوعها كما هو الحال في سوريا والعراق وليبيا 
واليمن ولكن إرادة المصريين ومعه الجيش الذي إنحاز للشعب كانا لهما 
كلمة الفصل التي غيرت وجه التاريخ وأعادت الخريطة القديمة  لمصر 

بعد أن رسموا لها أعدائها خريطة بشكل آخر تتفق مع أهدافهم .
بالرئيس محمد  30 يونيو واإلطاحة   وقابلت أمريكا والغرب ثورة 
مرسي  بالرفض وسموه في ذلك الوقت باإلنقالب ورفضوا اإلستماع 
ولكنها ثورة شعبية  إنقالباً  أنها ليست  لكل من يشرح ويفسر ويقول 
ضد رئيس لمصر ظاهرياً ولكنه في حقيقة األمر رئيساً  يعمل لحساب 
مرشده العجوز محمد بديع وأهله وعشيرته  جماعة اإلخوان المسلمين 
للعالم حقيقة األمر ولكن ألن  . حاولت مصر بعلو صوتها أن تشرح 
الشعب المصري والجبش بقيادة السيسي أفسدا هذه المخطط مما جعل 
العالم يغمض عينيه ويضع كلتا يديه على أذنيه متجاهال بل ورافضاً 
الحقيقة وكأنها سماً ال يريد أن يشربه . ولكن مصر لم تعط لألمر أهمية 
ووضعت لنفسها خارطة طريق من أجل إقرار الديمقراطية التي قامت 
العليا  الدستوريا  المحكمة  من أجلها ثورة 30 يونيو فتم تعيين رئيس 
رئيساً  للبالد على أن يتم فيما بعد كتابة دستور جديد ثم إجراء إنتخابات 
إنتخابات برلمانية وهي  النهاية  يتم في  رئاسية حرة ونزيهة على أن 
الوحيدة التي لم تكتمل بعد أن صدر حكم للمحكمة بتأجيل اإلنتخابات 
حتى يتم تعديل بعض مواد قانون اإلنتخابات . وبدأت مصر بعد ذلك 
معركتها الدبلوماسية من ناحية ومعركة البناء الداخلي من ناحية أخرى 
القضاء على اإلرهاب .  الكبرى وهي  وال يجب أن ننسى معركتها 
وأستطاعت مصر بعد شهور من إنتخاب الرئيس السيسي  أن تحقق عدة 
بالفائدة  أنتصارات منها مشروع قناة السويس الذي سيعم على مصر 
الكبرى ثم نجاح مصر المبهر في عقدها للمؤتمر اإلقتصادي في شرم 
التي أستضافته مصر في  العربي  القمة  الشيخ ثم نجاحها في مؤتمر 
نهاية مارس الماضي وأهم أنتصارين حققتهما مصر نتيجة لسياستها 
المتزنة العاقلة ونتيجة رؤية رئيسها الثاقبة ونتيجة إرادة شعبها الحاسمة 
هو أن يعلن الرئيس األمريكي أوباما عن عودة المساعدات العسكرية 
لمصر والتي كانت قد توقفت منذ فترة والتي تفوق المليار دوالر وثانياً  
إنقالب اإلخوان على قطر عند حضور أميرها تميم لمؤتمر القمة وهي 
التي كانت تصف دائما الرئيس السيسي والجيش المصري باإلنقالبيين  
فإذ بالرئيس السيسي يقبل أميرها ويوجه بذلك ضربة لإلخوان تحت 

الحزام .
والرابح األكبر أواًل وأخيراً هو شعب مصر الذي غلب بإرادته قوى 

الشر وحولت الجزء األكبر منهم لمؤيد وداعم بل وراضخاً إلرادته .

فلسطينيا   29 االسرائيلي  الجيش  اعتقل   
الغربية  الثالثاء االربعاء في شمال الضفة  ليل 
المحتلة، حسبما اعلنت مصادر امنية فلسطينية 

والجيش االسرائيلي.
اعتقل  الجيش  ان  فلسطيني  امني  وقال مصدر 
نابلس  مدينة  في  ثالثين شخصا”  “حوالى 
المعتقلين طالب  بين  ومن  منها.  وبالقرب 
ايضا  الجيش  وقام  الجامعات وصحفي.  في 
نقالة. وهواتف  حاسوب  اجهزة  بمصادرة 
المعتقلين  فان “الغالبية من  المصدر  وبحسب 

نشطاء في حركة حماس”.
من جهته، اكد الجيش االسرائيلي انه اعتقل 29 
الحركة  بينهم “قيادات كبيرة” في  شخصا من 

في  لتورطهم  احتجازهم  تم  سابقين  واسرى 
انشطة تابعة لحركة حماس.

وقال البيان انه تم اعتقال الناشطين في عملية 
وحرس  االسرائيلي  الجيش  بين  مشتركة 
االمن  االسرائيلية وجهاز  والشرطة  الحدود 
الداخلي الشين بيت “بعد زيادة انشطة حماس 
عمليات ضد  تنفيذ  بهدف  نابلس  منطقة  في 

اسرائيل”.
الذين  المعتقلين  ارسال  “تم  انه  واضاف 
في  فروع حماس  وادارة  تمويل  في  تورطوا 
الخارج الى الشين بيت للتحقيقات”. وتابع ان 
الجيش االسرائيلي اعتقل منذ االول من ابريل 

الماضي 49 ناشطا من حماس.

29 فلسطينياً مشال  اجليش اإلسرائيلي يعتقل 
الضفة الغربية املتلة

  قدمت حاكمة كندا العامة السابقة “ميكاييل 
الجاري استقالتها من  الثالثاء  جان” يوم 

رئاسة جامعة أوتاوا . 
أمينة عامة  انتخابها  بعد  وتأتي االستقالة 

لمنظمة الدول الفرانكوفونية .
واعتبر عميد الجامعة، الوزير السابق “أالن 
روك”، أنها اضطرت لالستقالة جراء ضخامة 
المهمة الموكلة إليها حاليا وتنقالتها المتواصلة 
ألداء مسؤولياتها الجديدة تجاه ثمانين دولة 
منتسبة للفرانكوفونية عبر القارات الخمس. 
وأضاف : “ لقد استفادت الجامعة كثيرا من 
مصداقيتها وشخصيتها والمهمات الدبلوماسية 

التي قامت بها”.
وكانت “ميكاييل جان” تسلمت رئاسة الجامعة 

في مطلع شهر فبراير عام 2012.
هذا وعلم أن “ميكاييل جان” ستحتفظ بمنصب 
رئاسة الجامعة إلى أن يتم اختيار بديل لها.

احملكمة الكندية العليا ترفض العقوبات 
األدنى اإللزامية

العليا وهي  الكندية  المحكمة   أصدرت 
أعلى سلطة قضائية في كندا قرارا بغالبية 
ستة قضاة مقابل ثالثة حول دستورية أحد 
القانون  باسم  المعروف  البرنامج  جوانب 
والنظام الذي قدمته حكومة حزب المحافظين 
بزعامة ستيفن هاربر معتبرة أن العقوبات 
األدنى اإللزامية المقترحة حول حيازة أسحلة 

ممنوعة غير دستورية.
وتلحظ هذه العقوبات األدنى اإللزامية حكما 
أدنى بالسجن لمدة ثالث سنوات ألي شخص 
أو محدود  ناريا ممنوعا  بحوزته سالحا 

للسجن خمس  العقوبة  االستخدام. وتصل 
سنوات في حال التكرار.

وتطبق هذه العقوبات حتى في حال لم يكن 
الذخيرة في  تكون  ملقما وبحيث  السالح 

متناول اليد.
يشار إلى أن محكمة استئناف أونتاريو قررت 
2013 بأن هذه اإلجراءات غير  في عام 
دستورية بعد دراسة ست حاالت عرضت 
العليا  الكندية  المحكمة  بينما درست  عليها 
حالتين فقط من هذه الحاالت وخاصة التي 

عرضت على االستئناف.

 حذر مكتب الصحة العامة في تورونتو 
زبائن محل لبيع العصير بعد اكتشاف حالة 
الفئة  الوبائي من  الكبد  التهاب  من مرض 
“أ” )Hepatitis A( لدى موظفة فيه قامت 

مؤخراً برحلة خارج كندا.
اسم “بيغ كاروت  العصير  ويحمل محل 
 Big Carrot( بار”  أورغانيك جوس 
Organic Juce Bar( ويقع على جادة 

دانفورث، إلى الشرق من وسط تورونتو.
ويقول مكتب الصحة العامة إن األشخاص 
الذين استهلكوا العصير في المحل المذكور 
نيسان  الفائت و2  آذار )مارس(   17 بين 
)ابريل( الجاري قد يكونون معرضين للداء 
تناول  بالتالي يحثهم على  المذكور، وهو 

اللقاح ضد المرض في أقرب وقت ممكن.
تلقيح  العامة عيادة  وأطلق مكتب الصحة 
مجانية لألشخاص المعنيين  األحد بين الثالثة 
والخامسة من بعد الظهر في مركز “إيست 
 East York Civic( ”يورك سيفيك سنتر
Centre( التابع لبلدية تورونتو، فتقاطر عليها 

نحو من 200 شخص لتلقي اللقاح.
ويكون اللقاح ضد التهاب الكبد الوبائي من 
الفئة “أ” أكثر فعالية إذا ما أُخذ في األيام 

الـ14 التي تلي التعرض لهذا الداء.

توفري احلماية حلّراس النصب التذكاري للحرب يف اوتاوا 
 أعلنت الحكومة الكندية عن قرارها بتكليف عناصر من شرطة أوتاوا بالزي الرسمي 

بتوفير الحماية لعناصر حراسة النصب التذكاري للحرب في العاصمة الكندية أوتاوا.

يشار إلى أن الحراس عادوا الستئناف مهمتهم اعتبارا من يوم الخميس 10 أبريل الجاري  
حيث جرت مراسم احتفالية.

وكانت وزارة الدفاع الكندية قد تعاقدت مع شرطة أوتاوا لتأمين الحماية المسلحة للحراس 
على مدى األشهر السبعة المقبلة.

يذكر أن “مايكل زحاف بيبو” الذي قام بهجوم على مقر البرلمان الكندي في العاصمة 
أوتاوا ولقي حتفه في تبادل إلطالق النار مع حراس البرلمان قد أطلق النار على حارس 
أكتوبر  الثاني والعشرين من شهر  قتيال في  فأرداه  التذكاري “ناتان سيريلو”  النصب 

تشرين األول العام الماضي.
وكانت التحقيقات قد أشارت إلى أن “بيبو” قام بفعلته لدوافع إيديولوجية وسياسية.

ميكاييل جان تستقيل من رئاسة جامعة أوتاوا

صندوق النقد الدولي 
يتوقع تراجع منو 
االقتصاد الكندي 

إىل 2,2%
 أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير نشره 
يوم الثالثاء 14 أبريل الجاري عن تخفيض 

توقعاته بشأن نمو االقتصاد الكندي.
الكندي  أداء االقتصاد  ووصف الصندوق 
مؤخراً بأنه “صلب” لكنه رأى أن المخاطر 
المحدقة بنموه ارتفعت جراء تراجع كبير 
النفط وضعف في  غير معهود في أسعار 
استثمارات الشركات في قطاع الطاقة وتباطؤ 

في نمو سوق العمل.
التي تتخذ من  الدولية  المؤسسة  وخفضت 
واشنطن مقراً لتوقعاتها لنمو االقتصاد الكندي 
في العام الحالي إلى %2,2 بعد أن توقعت 
له في كانون الثاني )يناير( الفائت أن ينمو 

بنسبة 2,3%.
وبالرغم من هذا التراجع الطفيف سيكون أداء 
االقتصاد الكندي هذه السنة أفضل من أداء 
اليابان ودول مجموعة اليورو،  اقتصادات 
المتحدة  الواليات  لكن  الصندوق.  حسب 
اقتصادياً  والمملكة المتحدة ستسجالن نمواً 
أفضل من كندا، %3,1 و%2,7 على التوالي.

كوبا تشارك للمرة األوىل يف قمة 
األمريكيتني حبضور أوباما وهاربر

 توجه رئيس الحكومة الكندية “ستيفن 
الجاري  أبريل   10 الجمعة  يوم  هاربر” 
إلى “باناما” للمشاركة في القمة السابعة 
لألميركيتين والتي يحضرها الرئيس الكوبي 
“راؤول كاسترو” الذي يترأس وفدا كوبيا 
اجتماع  في  األولى  للمرة  يشارك  رسميا 

الدول الخمس والثالثين.
وكانت الحكومة الكندية رفضت خالل القمة 

األخيرة عام 2012 مشاركة كوبا في القمة 
التقارب  إعالن  منذ  تغيرت  األمور  لكن 

التاريخي بين كوبا والواليات المتحدة.
تتفاوض فيه هافانا وواشنطن  وفي وقت 
الدبلوماسية بينهما،  على إعادة العالقات 
أكد مكتب رئيس الحكومة الكندية أن وجود 
“كاسترو” يشكل “فرصة للتداول بملفي 

الديموقراطية وحقوق اإلنسان”. 

مكافحة اإلرهاب يف كندا: مواطن ثان يرغم 
على ارتداء السوار اإلليكرتوني

  عثرت فرق اإلنقاذ على جثتْين عائدتْين لقبطانْي 
طائرة الشحن الصغيرة التي تحطمت صباح يوم 
اإلثنين 13 أيريل الجاري  بعد إقالعها من مطار 

فانكوفر على ساحل الهادي.
وُعثر على الجثتْين بعد ظهر يوم الثالثاء الجاري  
 North( في سلسلة جبال الساحل الشمالي لفانكوفر
Shore Mountains( بعد أن استؤنفت عمليات 
البحث عن الطائرة في الصباح الباكر. وُوجدت 
جثة أحد القبطانْين داخل حطام الطائرة فيما ُعثر 

على الجثة الثانية في مكان قريب.
وكانت فرق اإلنقاذ قد عثرت مساء يوم اإلثنين 
المذكور بعاليه على أجزاء بدت وكأنها لجسم 

طائرة وأحد أجنحتها.
والطائرة من طراز “اس إيه – 226 مترو 2” 
)SA-226 Metro II( وتابعة لشركة “كارُسن 
إير” )Carson Air(، واختفت عن شاشات 
الرادار وُفقد االتصال بعد 25 دقيقة على إقالعها. 
الثالثة  وهي كانت أقلعت عند السادسة والدقيقة 
واألربعين من صباح يوم اإلثنين المذكور بعاليه  
إلى مطار مدينة  بقيادة قبطانْيها متجهة شمااًل 
“برينس جورج” حيث كان من المقرر أن تهبط 

فيه عند الثامنة صباحاً.

حكومة كيبك تدعم موقف رئيس جامعة كيبك يف مونرتيال

ألعالناتكم في الرسالة 

العثور على جثيْت قبطانْي 
الطائرة اليت اختفت 

مشال فانكوفر
مونرتيال الكربى: ربيع عقاري واعد

134 ألف دوالر قيمة خمالفات خلمسة سائقني يف “رجيينا” 

تورونتو: حّث زبائن حمل 
عصري على تلقي اللقاح ضد 

التهاب الكبد

اعتقال شخص هدد بتفجري الربملان الكندي يف أوتاوا

اإلذاعة  لراديو كندا )هيئة  تقرير  يفيد   
الحالي سيكون  الربيع  أن فصل  الكندية( 
واعداً لسوق العقارات في مونتريال الكبرى. 
فبعد تسجيله تراجعاً بنسبة %1 مطلع السنة 
الحالية، بلغ عدد صفقات بيع المساكن في 
المنطقة المذكورة في آذار )مارس( الفائت 
4495، أي بارتفاع نسبته %6 عّما كان عليه 

في الشهر نفسه من العام الفائت.
 ويقول مدير قسم التحليالت في “اتحاد الغرف 
 Fédération( ”العقارية في مقاطعة كيبيك
 des chambres immobilières du
Québec(، بول كاردينال، إن حجم مبيعات 

المساكن المرتفع  خالل الشهر الفائت قل 
نظيره في مونتريال الكبرى منذ آخر إجراء 
تشدد في القروض العقارية اتخذته الحكومة 

الفدرالية، أي منذ صيف 2012.
ويعزو االتحاد هذا االرتفاع بصورة أساسية 
إلى تدني الفوائد العقارية. وهناك تنافس بين 
المصارف على تخفيض الفوائد حتى أصبح 
باإلمكان الحصول على قرض عقاري لمدة 
خمس سنوات بفائدة ثابتة معدلها السنوي 
%2,74، وحتى بفائدة أدنى من ذلك لدى 
بعض المؤسسات المتخصصة في القروض 

العقارية.

 اعتقلت الشرطة الكندية شخصا من “تشاتام- 
كنت” في مقاطعة أونتاريو كان قد هدد بتفجير 

البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا.
“دافيد  ويدعى  الشخص  هذا  وكان 
هاتفيا  اتصاال  أجرى  قد  أوستربرووك” 
بمكتبة البرلمان أّكد فيه على رغبته بتفجير 

مبنى البرلمان الكندي في إطار ثورة ضد 
الهضبة البرلمانية حسب بيان لشرطة البلدية 

التي يقيم فيها “أوستربرووك”.
التاسعة  في  المشبوه وهو  أن  إلى  يشار 
واألربعين من العمر يواجه تهما تتعلق ببث 
الخوف من أنشطة إرهابية وإطالقه تهديدات.

في  السيارة  ركن  مخالفات  قيمة  بلغت   
“ريجينا” عاصمة مقاطعة “ساسكاتشوان” في 
كندا  لخمسة سائقين فقط، مئة وأربعة وثالثين 
ألف دوالر أي حوالي عشرين ألف دوالر لكل 
منهم بينما تلقى الخامس مخالفات بقيمة أربعة 

وثالثين ألف دوالر.

باشروا  أنهم  المدينة  بلدية  ممثلون عن  وأكد 
بإجراءات لمحاولة  تحصيل  المبالغ بكاملها . 
للتحصيل منها رهن  البلدية عدة وسائل  وأمام 
السيارة اللجوء إلى مؤسسات تحصيل الديون، 
رفع شكوى أمام القضاء أو حجز السيارة وبيعها. 
ولم تحدد البلدية نوع اإلجراءات التي اتخذتها 

بحق كل منهم.
وكانت بلدية ريجينا قد ضاعفت العام الماضي عدد 
أفراد الشرطة المولجين بمراقبة ركن السيارات 
في الشوارع العامة  وتحرير المخالفات ورفعت 
إلى  المخالفة من خمسة وأربعين دوالرا  قيمة 

خمسة وخمسين.

روحاني: لن يكون هناك اتفاق إذا مل يتم 
رفع العقوبات على إيران

  قال الرئيس اإليراني  حسن روحاني 
إن بالده تتفاوض مع القوى الكبرى وليس 
مع الكونغرس األمريكي، وذلك حسب ما 

نقله التلفزيون اإليراني الرسمي.
وأضاف روحاني القول إنه لن يكون هناك 
اتفاق مع الدول الست التي تفاوضت مع 
إيران وعقدت معها اتفاقا مبدئيا ما لم يتم 

رفع العقوبات عن إيران.
كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
اإليرانية مرضية أفخم إن إيران لن تسمح 
بإخراج  األمريكية  الداخلية  للسياسة 

المفاوضات عن مسارها.
وكان الجمهوريون وبعض الديمقراطيين 
مارسوا ضغوطا  قد  الكونغرس  في 
على أوباما ليسمح للمشرعين بمتابعة 

المفاوضات النووية.
تأتي تلك التصريحات بعد أن وافق الرئيس 
األمريكي على قانون يسمح للكونغرس 
باالطالع والتصويت على أي اتفاق تبرمه 

الواليات المتحدة مع إيران.
أفخم في مؤتمر صحفي “تلك  وقالت 
أما  الداخلية.  بشؤونهم  متعلقة  مسألة 
نحن فنتعامل مع الحكومة األمريكية”.

من ناحية أخرى عبر وزير الخارجية 
األمريكي جون كيري عن ثقته في قيام 
الرئيس األمريكي بالتفاوض بشأن االتفاق 

النهائي مع إيران بعد نحو شهرين.
وتأتي التصريحات اإليرانية بعد أن تبنت 
لجنة في الكونغرس االمريكي قانوناً يمنح 
البرلمانيين حق االطالع على االتفاق 

بشأن البرنامج النووي االيراني.
أوباما  باراك  الرئيس االمريكي  وقال 
إنه لم يعد يعارض مشروع هذا القانون 
الذي تم تمريره من قبل لجنة العالقات 

الخارجية في مجلس الشيوخ.
الحق  القانون  هذا  مشروع  ويعطي 
اتفاق  أي  للتصويت على  للكونغرس 
تبرمه الواليات المتحدة مع ايران بشأن 

برنامجها النووي.
ويعارض بعض من الجمهوريين ا تفاق 
اإلطار بين القوى الكبرى وإيران. ويرون 
أن ايران حازت على تنازالت أكثر من 

الالزم في ذلك االتفاق.
يذكر أنه تم التوصل الى نسخة معدلة من 
مشروع هذا القانون الذي رفضه اوباما 
في البدء، حيث كان الرئيس االمريكي 
يعارض أن يكون للكونغرس كلمة في 
االتفاق النهائي الذي ينبغي التوصل اليه 

مع نهاية حزيران/يونيو.
وتضفي تلك التطورات في الكونغرس 
الشك  اإليراني ظالال من  الفعل  ورد 
حول مستقبل االتفاق النووي مع إيران.



مع المسيح ذلك أفضل جداً
تلقيُت ببالغ الحزن واألسى أثناء زيارتي األخيرة للقاهرة نبأ 
وفاة الراحل الباقي الصديق الصدوق واألخ البشوش رجل 

األعمال المعروف 

المرحوم سعد سالم طعمة 

الذي انتقل إلى ملكوت السموات 
في 26 مارس 2015 المنصرم، 
تاركاً خلفه إرثاً من الصداقات 
واللقاءات والندوات التي جمعت 
بينه وبين العديد من رجال المال 
والدين  والسياسة  واألعمال 
والصحافة واالعالم ومشاهير 
المجتمع لمحبته الفائقة وبشاشته 
وتعرف  قابله  من  لكل  الدائمة 

عليه عن قرب.
واليوم ال يسعني إلال أن أطلب من 
هللا لهذا الرجل الكريم والمفضال 
فسيح جناته والسكنى في ملكوته 
مع القديسين واألبرار وأن يلهم 

أسرته وأهله وأصدقائه الصبر والسلوان.
مع خالص عزائي وعزاء أسرة الرسالة للسيدة زوجته الفاضلة وجميع 

افراد اسرته الكريمة.
عنهم فريد زمكحل 
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

وبهذه المناسبة تتشرف جريدة “الرسالة “ بنشر قصيدة الرثاء التي 
نظمها اإلعالمي الصديق أحمد عيد مراد عن الراحل الباقي المرحوم 

سعد سالم طعمة.

 أخذ يفكر في الموضوع و هو ال يصدق 
ما جرى له، اعتقد دائما أنه على قدر وافر 
من الذكاء فكيف فاته هذا األمر، هل لم 
كانت  أم  لما هو آت؟  بوادر  تكن هناك 
هناك لكنه لم يالحظها في غمرة حـُـْسن 
يتوقعه  الذي  ناحيته و  المتوفر من  النية 
األحداث  يستعرض  أخذ  من اآلخرين؟ 
التي قادت للوضع المؤسف الحالي، تعرفه 
عليها عن طريق أحد أصدقائه و الذي هو 
يبدو شخصا  صديق ألخيها، أخوها هذا 
يبدوان  تفكيره  عاديا، مظهره و طريقة 
عاديان و يمكنه بسهولة التواصل و التفاهم 
معه، هي نفسها بدت عادية أثناء زياراته 
لهم و حتى تم عقد القران، أخوها اآلخر 
الكبير هل هو سبب المشكلة؟ منذ لقائه به 
أول مرة لم يسترح له، ذقنه طويلة غير 
مشذبة، زبيبة صالته كبيرة ُمْسَتِفَزة تشبه 
قرحة على جبهته، دائم البسملة و الحوقلة 
حتى بغير مناسبة، هل كانت شخصية هذا 
أسرتها  له؟  ينتبه  لم  الذي  اإلنذار  األخ 
البلد،  بدت معقولة كماليين األسر في 
كلهم جامعيون، مستواهم المادي مقارب 
لمستوى أسرته فهم من الطبقة المتوسطة 
أو المتوسطة المتيسرة، مواضيع كالمه 
معها و مع أسرتها مواضيع عادية تتناول 
الحياة عموما، لكن هل كان ذلك ستارا خبيثا 
للواقع؟ واقع أن زوجته مخها ضارب و 
فهمها للدين مختلف تماما عن فهمه هو، 
بدون  البداية  في  تقبل بعض تصرفاتها 
مباالة، بل وجدها طريفة لحد ما، يتذكر 
بعد  مثال عندما دخال شقتهما ألول مرة 
حفل الزفاف مباشرتا و إصرارها على 
أن يصليا معا فور دخولهما الشقة ركعتين 

حمدا و شكرا و طلبا للبركة، ال عيب في 
تعليق،  لطلبها دون  استجاب  قد  ذلك و 
يبدأ  الجـِماع عندما  أيضا ترديدها دعاء 
في ممارسة الغرام معها، فلتدعو ألف مرة 
ال يضيره ذلك في شيء، لكن الموضوع 
تطور بعد ذلك فخالل الستة أشهر الماضية 
و من وقت زفافهما و هي تخرج عليه كل 
يوم بطلب أو تقليعة تصيبه بالجنون، بدأت 
بطلبها منه أن يطلق لحيته، رفض طلبها 
فدخلت معه في نقاش فقهي لم يقنع خالله 
أحدهما اآلخر، تلى ذلك إصرارها على 
ذهابهما للمسجد لصالة المغرب جماعة ثم 
حضورهما لدرس ديني حتى يحين موعد 
صالة العشاء، عندما لم تجد استجابة منه 
قررت أن تذهب بمفردها بعد أن أخذت 
إذن منه حتى ال تكون زوجة ناشز، الحظ 
عدم سماعها للموسيقى و األغاني و تسللها 
من الحجرة بهدوء إذا بدأ هو في سماع 
ما تعتبره حرام،  تقضي أغلب وقتها في 
قراءة القرآن و األحاديث و الكتب الدينية، 
قد ال تكون أي من هذه التصرفات في حد 
ـْتـََقَدة لكن ما يضايقه هو  ذاتها خطأ أو مـُن
اختالفهما في التفكير، فهما ال يفعالن أشياء 
مشتركة معا نتيجة الختالف االهتمامات، 
أيضا هناك جو عام و إن كان خفي من 
تذكره  بتصرفاتها هذه  كأنها  له،  لومها 

دائما بأنها أفضل إسالما منه.
في األيام األخيرة زادت تصرفاتها تطرفا، 
في لقاء لهما مع أحد أصدقائه و زوجتة 
اعتذرت عن مصافحة الرجل مما وضعه 
في موقف حرج، كالمعتاد كان هناك نقاش 
بينهما حولته هي إلى مساجلة فقهية فأنهى 
النقاش دون التوصل لحل، بدأت تحدثه عن 

ارتدائها للنقاب فلما رفض مجرد مناقشة 
الفكرة أعلنت أنها ستستجيب له ليس على 
اقتناع و لكن ألن واجبها الديني كزوجة أن 
تطيع زوجها، و إن كانت قد عادت لتسأل 
فيما  الزوج حتى  الحقا هل تجب طاعة 
يغضب هللا، فقررت أن تستشير شيخها في 
المسجد بخصوص هذا الموضوع و الذي 

حرص هو على أال يفتحه مرة اخرى.
بلغ األمر ذروته من حوالي أسبوع حيث 
للمنزل  منه  كانا في مكان عام رجعت 
ينظر  أنه  غاضبة، كان سبب غضبها 
بالمكان،  الموجودات  النساء  و  للفتيات 
بمصطلحها هي كان “ال يغض بصره”، 
كالمعتاد صار بينهما نقاش، كانت وجهة 
ليس  فعله  ما  تعترض على  أنها  نظرها 
بسبب الغيرة و لكن لخوفها عليه من سعير 
جهنم حيث يذهب من ال يغضون األبصار، 
و كالمعتاد لم يحسم النقاش الموضوع و 
ظلت غاضبة، إلى أن جاءته من يومين و 
أخبرته أنها فكرت مليا في موضوع عدم 
غضه لبصره، و هداها تفكيرها إلى أن 
هذا شيء طبيعي حيث الرجال عموما لهم 
احتياجات جنسية ال تكفي زوجة واحدة 
التي  و  باالستخارة  قامت  قد  و  لتلبيتها، 
بناءا عليها تطلب منه أن يبحث لنفسه عن 
زوجة ثانية و بذلك يمكنه غض البصر و 
عدم النظر أو التفكير في نساء أخريات، ثم 
شرحت له و على وجهها مالمح الشهداء 
أنه كان هناك صراع عنيف داخلها بين 
كونها أنثى تود أن تنفرد بشريك عمرها 
تقدم على  بين كونها مسلمة صالحة   و 
التضحية كي ال يرتكب زوجها  هذه 

الحرام. ُصِدم مما قالته، أخبرها بكلمات 
قليلة أنه سيفكر في الموضوع، و ها هو 
يجلس في النادي بمفرده و يفكر، أتضح 
الموضوع زاد عن حده و أصبح  له أن 
غير محتمل، سأل نفسه أين هي من بنات 
األسرة و بنات النادي المتفتحات المنطلقات 
المستمتعات بالحياة؟ ما هذا الخبل الذي 
يسيطر على تفكيرها، و أي قدر تعس قاده 
لهذه الزيجة. هداه تفكيره إلى أن زيجته 
فاشلة و أنه يجب أن ينهيها بأسرع ما يمكن 
فالفرق بين تفكيرهما رهيب، بالطبع القرار 
له تبعات صعبة، فاألسرتين سوف يصدما، 
هي نفسها رغم خالفاته معها يصعب عليه 
أن يجرح شعورها، لكن أليس هذا أفضل 
من أن ينتظر أكثر من ذلك، أليس أفضل 
من أن يكون عندهما أوالد فيعانون من 
توابع الطالق أو يحجم هو عنه بسببهم و 
يعاني باقي حياته، قرر أن يقدم على هذه 
الخطوة الصعبة اليوم قبل الغد و قد تأكد 

له أنها الصواب الذي سينهي معاناته.
و  إلى منزله، دخل عليها  توجه عائدا 
هو يفكر كيف سيفاتحها في الموضوع، 
قرر أن أنسب وسيلة هي الصراحة و أن 

يكون مباشرا. 
بادرته قائلة: أبشر يا حبيبي.

المرة؟  البشرى هذه  نفسه “ما هي  سأل 
هل انتهت من حفظ جزأ آخر من القرآن؟ 
أم وضعت يدها على كتاب نادر في الفقه 

سيزيد من معلوماتها الفقهية؟”.
سألها دون حماس: خير؟

أجابت: أبشر حبيبي، أنا حامل.
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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

للراغبين في تعلم العود
دروس عود
احياء مناسبات واحتفاالت خاصة وعامة

بقلم : شريف رفعت

ـْر ـِ أْبشــ

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 !

اشراف: رئيس التحرير

وهُم شهرزاد

ثالثية شهرزاد

شعر: ليلى كوركيس

شـعاع

فريد زمكحل

قالت : 
هل تعلم! أين لو توّقفُت عن حبَك

توّقف الزمُن عن الدوران..
وأين لو انترصُت عىل ما ُيسميه األصحاُب »ضعفي«

خرَس العامُل ما أسَمتُه الطبيعُة »أمطاراً«
قال: 

توجتِك يف املايض »ملكُة« واليوم أماً وحبيبة
للغِد مطٌر شديَد ُتنعُم علينا به السامء

انترصي يا فراشتي انترصي
واملني كؤوَس األصحاب استفهاماً

مرَّ عاٌم عىل الفراق والثاين تحوكه األلغاُم

ال الزمن توّقف عن الدوران
وال الرذاذ أسكتتُه األفواه

امتألت كؤوٌس كثرية وفرغت
وغبَّ الليُل ما غبَّ من أشعار

ضاجَع النهاُر الصخَب بشبِق
وحاكت الطبيعُة معاطف كثرية

بعدد عيون األطفال

فال هي َتَخلت عن ضعِفها
وال هو أدرَك شهرزاد

  بقية العدد الماضي: 
الحكيم وعبد الناصر

أنزله جمال عبد الناصر منزلة األب الروحي لثورة 23 يوليو، بسبب 
عودة الروح التي أصدرها الحكيم عام 1933، ومّهد بها لظهور 
البطل المنتظر الذي سيحيي األمة من رقادها. ومنحه جمال عبد 
الناصر عام 1958 قالدة الجمهورية، وحصل على جائزة الدولة 
التقديرية في اآلداب عام 1960، ووسام العلوم والفنون من الدرجة 
األولى في نفس العام. ولم يذكر أن عبد الناصر منع أي عمل لتوفيق 
الحكيم، حتى عندما أصدر السلطان الحائر بين السيف والقانون في 
عام 1959، وبنك القلق عام 1966، حيث انتقد النظام الناصري 
ودافع عن الديمقراطية. ووصل األمر أن عبد الناصر كان بستقبل 
الحكيم في أي وقت وبغير تحديد لموعد. وهو ما أكده الحكيم نفسه 
في جريدة األهرام في 15 مارس 1965. بعد وفاة عبد الناصر عام 
1970 وأثناء تأبين الزعيم سقط توفيق الحكيم مغمى عليه وهو يحاول 

تأبينه وبعد أن أفاق قال خطبة طويلة من ضمنها:
 اعذرني يا جمال. القلم يرتعش في يدي. ليس من عادتي الكتابة 
واأللم يلجم العقل ويذهل الفكر. لن أستطيع اإلطالة، لقد دخل الحزن 
كل بيت تفجعا عليك. ألن كل بيت فيه قطعة منك. ألن كل فرد قد 

وضع من قلبه لبنة في صرح بنائك
إال أن الحكيم في عام 1972 أصدر كتاب عودة الوعي مهاجما فيه 
جمال عبد الناصر بعنف.  ترتبت على عودة الوعي ضجة إعالمية، 
حيث اختزل الحكيم موقفه من التجربة الناصرية التي بدأت كما ذكر: 
يوم األربعاء 23 يوليو 1952 حتى يوم األحد 23 يوليو 1973، 
واصفا هذه المرحلة بأنها كانت مرحلة عاش فيها الشعب المصري 
فاقد الوعي، مرحلة لم تسمح بظهور رأي في العلن مخالف لرأي 
الزعيم المعبود. وأعلن في كتابه أنه أخطأ بمسيرته خلف الثورة 

بدون وعي قائال:
العجيب أن شخصا مثلي محسوب على البلد هو من أهل الفكر قد 
أدركته الثورة وهو في كهولته يمكن أن ينساق أيضا خلف الحماس 

العاطفي، وال يخطر لي أن أفكر في حقيقة هذه 
الصورة التي كانت تصنع لنا، كانت الثقة فيما يبدو 
قد شلت التفكير سحرونا ببريق آمال كنا نتطلع إليها 
من زمن بعيد، وأسكرونا بخمرة مكاسب وأمجاد، 
فسكرنا حتى غاب عنا الوعي. أن يري ذلك ويسمعه 
وأن ال يتأثر كثيرا بما رأي وسمع ويظل علي شعوره 
الطيب نحو عبد الناصر. أهو فقدان الوعي. أهي 
في فبراير 1972م كتب  حالة غريبة من التخدير. 
بيده بيان المثقفين المؤيدين لحركة الطالب، ووّقعه 
معه وقتذاك نجيب محفوظ. وساءت بعدها عالقة 

الحكيم مع محمد أنور السادات حيث قال السادات وقتذاك “رجل 
عجوز استبد به الخرف، يكتب بقلم يقطر بالحقد األسود، إنها محنة 
أن رجل رفعته مصر لمكانته األدبية إلى مستوى القمة ينحدر إلى 
الحضيض في أواخر عمره”. حاول بعدها محمد حسنين هيكل جمع 

الحكيم مع السادات ونجح بذلك بعد حريق مبنى األوبرا.
كتب نشرت في لغة أجنبية

شهر زاد، مسرحية 1934 في باريس عام 1936 بمقدمة لجورج 
لكونت عضو األكاديمية الفرنسية في دار نشر نوفيل أديسون التين 
وترجم إلى اإلنجليزية في دار النشر بيلوت بلندن ثم في دار النشر 
كروان بنيويورك في 1945. وبأمريكا دار نشر ثرى كنتننتزا بريس 

واشنطن 1981.
رواية 1933 ترجمت ونشرت بالروسية في لننجراد  عودة الروح 
عام 1935 وبالفرنسية في باريس عام 1937 في دار فاسكيل للنشر 

وباإلنجليزية في واشنطن 1984.
يوميات نائب في األرياف  رواية 1937 ترجم ونشر بالفرنسية عام 
1939 )طبعة أولى( وفى عام 1942 )طبعة ثانية( وفى عام 1974 
و1978 )طبعة ثالثة ورابعة وخامسة 
بدار بلون بباريس وترجم ونشر 
بالعبرية عام 1945 وترجم ونشر 
باللغة اإلنجليزية في دار )هارفيل( 
للنشر بلندن عام 1947 -ترجمة أبا 
إيبان- ترجم إلى األسبانية في مدريد 
عام 1948 وترجم ونشر في السويد 
عام 1955، وترجم ونشر باأللمانية 
عام 1961 وبالرومانية عام 1962 

وبالروسية 1961.
األيدي الناعمة )فيلم(  مسرحية 1933 عام 1946. وكتب مقدمة 

النسخة العربية الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ األزهر األسبق.
عصفور من الشرق رواية 1938 ترجم ونشر بالفرنسية عام 1946 

طبعة أولى، ونشر طبعة ثانية في باريس عام 1960.
قصص 1953 ترجم ونشر بالفرنسية في باريس بعنوان  عدالة وفن 

)مذكرات قضائى شاعر( عام 1961.
بجماليون مسرحية 1942 ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 1950.
مسرحية 1949 ترجم ونشر بالفرنسية في جت عام  الملك أوديب 
1950، وباإلنجليزية في أمريكا بدار نشر ثرى كنتننتزا بريس 

بواشنطن 1981.
1943 ترجم ونشر بالفرنسية في باقة  سليمان الحكيم مسرحية 

عام 1950 وباإلنجليزية في أمريكا بواشنطن 1981.
 le من أعماله المترجمة األخرى : نهر الجنون، الشيطان في خطر

demon en danger de Kta Am، بين يوم وليلة، المخرج، بيت 
النمل، الزمار، براكسا أو مشكلة الحكم، السياسة والسالم ترجم ونشر 
بالفرنسية في باريس عام 1950م. شمس النهار، صالة المالئكة، 
الطعام لكل فم، األيدى النعامة، شاعر على القمر، الورطة ترجم 
ونشر باإلنجليزية في أمريكا )ثرى كنتننتز( واشنطن عام 1981م. 
العش الهادئ، أريد أن اقتل، الساحرة، لو عرف الشباب، الكنز، دقت 
الساعة ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 1954م، أنشودة الموت 
ترجم ونشر باإلنجليزية في لندن هاينمان عام 1973، وباألسبانية 
في مدريد عام 1953م. رحلة إلى الغد ترجم ونشر بالفرنسية في 
باريس عام 1960، وباإلنجليزية في أمريكا بواشنطن عام 1981م 
الموت والحب ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 1960واشعب 

الحكاية التي نلت الشهرة.
السلطان الحائر ترجم ونشر باإلنجليزية لندن هاينمان عام 1973م، 
وباإليطالية في روما عام 1964م، ياطالع الشجرة ترجمة دنيس 
جونسون دافيز ونشر باإلنجليزية في لندن عام 1966 في دار نشر 
أكسفورد يونيفرستى بريس )الترجمات الفرنسية عن دار نشر “نوفيل 
ايديسيون التين” بباريس(، مصير صرصار ترجمة دنيس جونسون 
دافيز عام 1973م مع كل شيء في مكانه، السلطان الحائر، نشيد 

الموت لنفس المترجم عن دار نشر هاينمان لندن.
الشهيد ترجمة داود بشاى باإلنجليزية جمع محمود المنزالوى تحت 
عنوان أدبنا اليوم مطبوعات الجامعة األمريكية بالقاهرة 1968م، 
محمد ترجمة دز إبراهيم الموجى 1964 باإلنجليزية نشر المجلس 
األعلى للشئون اإلسالمية، طبعة ثانية مكتبة اآلداب 1983م، المرأة 
التي غلبت الشيطان ترجمة تويليت إلى األلمانية عام 1976 ونشر 
روتن ولوننج ببرلين، عودة الوعى ترجمة إنجليزية علم 1979م 

لبيلى وندر ونشر دار ماكمالن لندن.    البقية في العدد القادم

- الحب هو البوابة الرئيسية للدخول عالم الخيال 

- التاريخ هو دروس مجانية لم يفهمها الحمقى 

- لألسف جميلة المالمح ولكنها قبيحة القلب 

- بالحب وحده تحيا القلوب

- أيهما تحب ألم الحقيقة أم بلسم الكذب ؟

- ال بديل عن الحب  

- حاولت أن تجعله يحبها ولكنها فشلت فهاتف قلبه حرارته 
مقطوعة

- هناك قلوب تصنع السعادة وقلوب تصنع التعاسة 

- ليس التواضع أن تقلل من شأنك ، بل أن تقلل التفكير في 
شأنك 

- من كلمات نزار قباني : حررني رفقاً .. أنصرني .. ساعدني 
كي أهجر .. فالحب كظلي يتبعني .. يرعد بجنون من خلفي 
.. وأنا إعصارك يعصف بي .. يهدر .. يقطعني من صيفي .. 

أحتاج إليك وأهرب منك وأرحل بعدك من نفسي .

يوسف زمكحل  همسـات

َيا َسْعُد َعْفَوَك ِف الرَِّثاِء ُمَؤبًَّنا

» بكاء يغين« قصائد واشعار فريد فؤاد زمكحل 

دراسة وتحليل : درويش صباغ

 الشعر ، بداية ، هو ذلك اإلحساس 
الطاغي يسيطر على الشاعر للحظات 
مخطوفة من عمر الزمن فتتألق حروف 
األبجدية وتصير جدار شعاع تتراكم 
فتصبح قصيدة مولودة من رحم لحظة 
لقاء عفوي بين الفكر المضرج بشعاع 
الخيال وبين الحرف المنتقي من بين 
حروف األبجدية . تولد القصيدة معمدة 
إلي  القادم  ذلك  يحسه  مالئكي  بنور 
حلبة الشعر يسمع ويقرأ ويشعر بجمال 
المعاني  تلك  معنى  ويدرك  الحرف 
 ، للشعر  لتصبح قصيدة  ترادفت  وقد 
من  هو شحنة   ، المطلق  في  هو  كما 
الدهشة يعيشها الشاعر وهو يختصر 
في  الوالدة  لحظة  إلي  ليصل  الكون 
رحلة يتجاوزها بعد أن أستطاع بناء 
الحروف في وحدة جمالية مترادفة في 
كمال وفي أنسياب موسيقي تغنيه آلهة 
الموسيقى وترنمه خياالت من الشجن 
الجميل بعد ان استطاع الشاعر بكامل 
سيطرته أن يضع حدود القصيدة التي 
تعيش في وجدانه وهي تريد أن تصبح 
كائناً حيّاً يتنفس مع القراء وهي تريد ، 
أي القصيدة ، أن تتواصل وأن تتفاعل 
وأن تكون جزءاً من الذاكرة وأن تكون 

شيئاً من التاريخ !
البحث عن  الشعر في منطلق  قصيدة 
الذات هي جينات متأصلة في أحاسيسنا  
وفي مشاعرنا وفي كل منعطفات حياتنا . 
قصيدة الشعر عندنا هي فقه الحياة وهي 
الوجه اآلخر لوجداننا ولثقافتنا ولذاكرتنا 
منذ أن حفظنا المعلقات وجرير وأبو 
الطيب المتنبي وأبو فراس الحمداني ثم 
أبو القاسم الشابي ونزار القباني وبدر 
إلي   ، المالئكة  ونازك  السياب  شاكر 
أدونيس ويوسف الخال وغيرهم الذين 
أثروا حياتنا بعطاءات وإبداعات نتعامل 
معها كمفردات لمكوناتنا اليومية ونحن 
كدارسين وحافظين وقارئين للشعر ، 
وبما  قرأناه  بما  يوم  بعد  يوماً  نتطور 
عليه  تستقر  سوف  وبما  نقرأه  سوف 

مشاعرنا أمام كل بيت من شعر أستطعنا 
الوصول إليه أو التعرف عليه .  

يستطيع المّد الشعري أن يستمر في 
العطاء وهو يتواصل معنا بقصائد من 
أستطاع شعراء  الشعر  بحور  جديد 
الحداثة أستنباطها وإدراجها في مفهوم 
الشعر بشكل عام بحيث أننا بتنا نتذوق 
ونستسيغ تلك البحور والتفعيالت الشعرية 
، وهي قد أستقرت في قراءاتنا ومطالعاتنا 
وقد أستطاع شعراؤنا المحدثون أن ينتقلوا 
بنا من بحور شعرية كالسيكية إلي بحور 
كما  مقبولة  جديدة  وتفعيالت  شعرية 
كل المتغيرات التي تحدث حولنا والتي 
نتقبلها ونعيشها وكأنما هي بمرور األيام 
أصبحت جزءاً من التراث ومن التقاليد 
المتعارف عليها .ونحن اليوم أمام ديوان 
شعر جديد لألديب والشاعر فريد فؤاد 
زمكحل تحت عنوان » بكاء يغني » 
الذي كتب في مقدمته وفي أهدائه إلي 
كل إنسان ، بعد أن اعتمد الكلمة مدخالً 
إلي عالم النور والمعرفة والتحرر وكما 
فاإلنسان  الكلمة«،  كان  البدء  في  أن 
أيضاً هو بداية البداية لكل شيء ولكل 
تطور على مستوى الكون . بعد ذلك 
يذهب بنا األديب والشاعر إلي عالمه 
أمامنا  ليضع  محرابه  وإلي  الشعري 
مجموعة قصائده وأشعاره وقد كتبها 
وسطرها بدهشة حائرة بعد أن أستطاع 
التعبير عن عواطفه إلمرأة تختزل كل 
قصائده وتتمحور حولها كل الحروف 
وكل نداءات الحب ولوعة العشق الدفين 
واألشعار  القصائد  من  مجموعة  في 
تذكرنا بمجنون ليلى أو قيس بن الملوح 
وذلك في أبياته من قصيدته » برقة األنثى 
ال تذبحيني » حيث يقول بصوت ملئ 
بعشق جنوني أوصله إلي حالة الغناء 

عند شفتي الحبيبة : 
برقة األنثي ال تذبحيني 

تريدين قتلي ؟ 
تكفيني قبلة لتقتليني
والموت على شفتيك 

رحمة فقبليني . 
لقد وصل الشاعر بنا في منظومة عشقه 
إلي حدود النهاية التي تنهي حياة اإلنسان 
بطلقة رصاصة وإنما هي القبلة القاتلة 
التي يتمناها الشاعر وقد سيطر على 
الوجد وذاب هو في غرام آخر حدوده 
أمام  أستسلم  أن  بعد  القاتلة  القبلة  تلك 

إنها  يعرف  وهو  الحبيبة  المرأة  تلك 
 ، ولكنه   ، تذبحه  أن  تستطيع  برقتها 
وهو على أبواب النهاية المحتومة أمام 
تلك المرأة المختلفة ، يطلب أن تكون 
نهايته بقبلة تورده نهاية كل عاشق لم 
يستطع بعشقه ولم يستطع بكل غرامه 
أن ينال من محبوبته كما هو قيس بن 
وقد   ، ليلى  مجنون  هو  وكما  الملوح 
أستطاع الشاعر بهذه األبيات البسيطة 
أن يدغدغ مشاعرنا وأن يلعب بعواطفنا 
وأستطاع بكل سهولة أن يعيدنا إلي زمن 
من روحانيات الزمن الجميل .ويتابع 
نداءه  ذلك  بعد  زمكحل  فريد  الشاعر 
المستمر إلمرأة أخرى أستطاع بلحظة 
ما أن يكون فيها هو شهريار الملك وأن 
يكون هو اآلمر الناهي في قضية عشق 
مختلفة ، حيث أنه في قصيدته » التوبة 
تلك  يخاطب   « صدري  على  مقبولة 
المرأة بصوت آخر مختلف بحيث أنه 
يقول بقوة الواثق من نفسه ومن ذاته : 

ثوري كالبركان ، انفجري ، 
تطايري شرراً ، ماذا تنتظري؟

أندمي ، أبكي ، حجي وأعتمري 
والتوبة مقبولة فقط على صدري ! 

مفردات  القصيدة  هذه  في  يتابع  وهو 
شعرية  ومقامات  مختلفة  وتغريدات 
مبتكرة بحيث أنه يبقى ذلك السيد اآلمر 

الناهي ويخاطب تلك المرأة : 
قولي أحبك بهمس يزلزل أركان 

المستحيل ! 
يكون  أن  الكلمات  هذه  في  المستحيل 
الهمس وهو ذلك الصوت المنخفض جداً، 
هذا الهمس هو سبب ذلك الزلزال ، ذلك 
الحدث الكوني الرهيب الذي يضرب في 
األرض ويغير معالم الجغرافيا ، ذلك 
الزلزال الضخم يسببه همس كلمات تتفوه 
بها إمرأة تحاول الوصول إلي وجدان 
الشاعر وتحاول أن تطرق خلجات فؤاده 
، إال أنه ، وقد عرف مكانه على سلم 
الحب والعالقة مع المرأة ، فقد تطور 
طقوساً  منها  يطلب  أن  إلي  الحال  به 
مختلفة ويسألها ممارسات حتى تستحق 
أن تكون له ، وهو في المقطع الثاني 

من هذه القصيدة يقول لها : 
قولي ، اعزفي ، أمتطي 

ثم 
أسقني من شفتيك خمراً                                                                                                             

وخمرك أنت السلسبيل ، 

وقولي أهواك بعنف يكره 
العشُق البخيل !

تتطور عالقة الشاعر بديوانه هذا » بكاء 
يغني » بالمرأة التي هي تأخذ الحيّز 
األكبر منه ، بين مد وجزر ، بين سلبية 
وإيجابية ، بين الحب من طرف واحد إلي 
الحب المتكامل المترجم بعالقة طبيعية 
تسير باألمور إلي حدودها الطبيعية ، 
وهو في قصائده وفي اشعاره يختصر 
أبو القاسم الشابي ونزار قباني ومحمود 
درويش ، وأستطاع بتقنية جميلة أن يضع 
بين أيدينا حدثاً من الشعر ممتأل بالبهجة 
وبالشجن الجميل وأستطاع بتغريداته 
أن  األنسياب  سهلة  الشعرية  وبحوره 
يجعلنا نحن قراء الشعر ومتذوقيه أن 
التوهج  شديدة  رحلة  في  معه  نمضي 
وأن ندرك معه مجموعة من اللمحات 
ترسخ  سوف  التي  الخاطفة  الشعرية 
بذاكرتنا ونحن نقرأ له في قصيدته :

» من يملك تحريري« 
كبلني عشقك يا إمرأة

وشتَّت تفكيري ،
ثم

وأخاصم قلبي لو جاءت نبضاته  
لتحذيري !

وفي هذه القصيدة بالذات نحس بروح 
نزار قباني ترفرف حولنا وتبارك لنا 
شعراً جميالً نقرأه ونستمتع باسقاطاته 
ونبتسم ونحن نعيش مرحلة جديدة في 
الواحد  القرن  هذا  في  المهجر  أدب 
المهجر  أدباء  كان  أن  بعد  والعشرين 
األوائل قد وضعوا اللبنة األولى لهذا 

األدب في أوائل القرن العشرين !
الشعر ضرورة إنسانية وحالة من التوالد 
والتوهج والتعبير عن أسمى المشاعر 
واألحاسيس  البشرية ، الشعر  ينطلق بنا 
في عوالم من السحر والشجن والمعاناة 
النفسية التي نعيشها ونحن نقرأ الشعر 
أصبحت  وقد  واغانيه  معانيه  وندرك 
قدرنا  ومن  تاريخنا  ومن  تراثنا  من 

في هذه الدنيا . 
أختصار  هو   ، النهاية  في   ، الشعر 
الكون إلي حرف أبجدي ، وبسط هذا 
وضياًء  نوراً  الكون  ليمأل  الحرف 

وحباً .

فريد فؤاد زمكحل

     وأشـعارقصـائد 

 بكاٌء ُيغـنَّي

ُطِوَي الِكَتاُب، َفَما أَُقـْوُل َعَساِني! 
َبـالُؤُه  يُـَردُّ  لَـْو  ِر،  الُمَقدَّ َوْقـُع 
أُْوِجْيُت َسْهًما ِفي َحَشاَشـِة ُمْهَجِتي
َكأَنَّه الِمـَداُد  َماَزَجـُه  ْمــُع  َوالدَّ
ُمَتَواِتــًرا َدْفِقـِه  ِفـي  َوإَِخـالُُه 
َفَتَناَوَبْت ُحُرْوَفــُه  َثاُء  الرِّ َمَشـَج 
ُحُرْوُفُه َتَمسُّ  َمــا  ُق  يَُحرِّ َسـْفًعا 
َبْغَتــًة أََتاِني  َقــْد  َنْعًيا  لَْيَت  َيـا 
َمـْن ال يَُماِثُل لَْوَعـًة ِفي "َسـْعِدَنا"
ـُه َبْعُض الَِّذَي أَْتَرْعَتَنـا! لَـْو َمضَّ

َرِزْيَئٍة                   ُكلَّ  َفـاَق  َفْقُدَك  َسـْعُد  َيـا 
ٌس َيا َسـْعُد ِذْكُرَك ِفي الِكَتاِب ُمَقدَّ
لَْو َكاَن تُْحَصى َمـا َتَرْكَت َمآِثـٌر
َرْت أَْو ِفْيَها ِسـْيَرتَُك الَحِبْيَبُة ُسـطِّ
ْيُن ِعْنَدَك َغْيُر َنْهـِج َمَحبَّـٍة َما الدِّ
داَقـِة َصاِدًقا َمْحْضَتُه َمْحَض الصَّ
تُْجَتَبـــى ُرْوٌح  يَن  الدِّ أَنَّ  آَمْنَت 
ِهـَداَيًة ـلُْوِك  السُّ ِحـْرَز  َوَجَعْلَتُه 
ًدا ُمَعدِّ َثـاِء  الرِّ ِفي  أَُحـاْوُل  َمْهَما 
َسـْمتُُه َتَناَهـى  ُخلٍُق  ِفي  ُكْنَت  َقْد 
َمَثاَبـٍة ِنْعَم  لأَِلْخَيــاِر  ُكْنَت  َقـْد 
َُدْوَن ِعْلِم ِشـَمالَِها َيِمْينُك  َتْعِطـي 
َكِثْيـَرٌة  ، تَُعـدُّ ال  َك،  ِبـرِّ أَْفَعـاُل 
ُمْشــَبًها تَُضــاَرُع  ال  َك  َدرُّ  ِ ِلَّ
ِبَنا َســْعٌد  َيـا  الُكلِّ  ُكلَّ  ُكْنَت  َقْد 
إِْن َغاَب َوْجُهَك َعـْن َظالِم َنَهاِرَنا
"أْنَت الََغِرْيَبُة ِفـي َزَمـاٍن أَْهلُُه**"
َسِجيٍَّة َونُْبــَل  َكَرًمـا  ُفْقَتُهم  َقـْد 
ٍز َسـاَوْيَت َمْن َصاَدَقْت ُدْوَن َتَحرُّ
ِكَتاِبــِه ِبَهـــْدِي  ُكاّلً  َمـاَثْلَتُهْم 
إْقنُوِمـــِه ِفـي  ْيِن  الدِّ ُرْوَح  َمَثلَّْت 
ُطْهُر اْلَقداَسـِة ِفي َتَواُضـِع َعالِـٍم
ِبُغْرَبِتـي ــِنْيَن  السِّ َمرِّ  ِفـي  َوهللاِ 

لَْوَعـٍة  ِمْن  ُمْرَغَما  ـًْدا  َسعـ أَبْنُت 
َواِجًفـا َيْدَمـُع  َوالَقْلُب  َشــيَّْعتُُه 
َثاِء ُمَؤبًَّنا َيا َسـْعُد َعْفـَوَك ِفي الرِّ
َوِدْيَعـًة ِفْيِه َمــَع الَوَداِع  أَْوَدْعُت 
َوَكَما ِبِحْضِنـَك َكاْلَمـالِك ِجَمْعَتَنا
بُْولٍِس ِبَشـاَرِة  ِفي  َسـْعٌد  ِقْيـَل  لَْو 
بِّ َمــا َجاَوْرَتـُه ِبُقْرِب الرَّ َفاْهَنأ 

َوالَخْطُب أَْعَجـَز َمـا يُِرْيُد لَِساِني
ِباإِلْمَكـــاِن َكاَن  لَــْو  لََفَدْيتُـُه 
ِنَيـاَط الَقْلِب ِحْيـَن َرَمـاِني أَْوَهى 
اْلَقاِنـي النَِّجْيِع  ِمَن  اْلُفـَؤاِد  َسـْفُح 
ِشـْرَياِني ِمْن  َيِسْيُل  الَحَياِة  َنَســَغ 
َمْن َباَت ِمْن َهْوِل الَقَضاِء يَُعاِنـي
َبَياِنــي َيُخطُّ  َما  َجْمــًرا  َفيُِحْيُل 
الثَّـاِني ِسـَواُه  َوَمـْن  الَفِقْيَد  ُكْنُت   
الِحْرَماِن لَْسَعَة  َيْجَهـُل  َشــكَّ  ال 
َكالنِّْيَراِن َيُشـبُّ  الَجلِْيــَد  َخـاَل 
اأَلْحــَزاِن َسـاِئُر  ـُد  َتَجسَّ َوَبـِه 
َمَعاِني َزاَدُهـنَّ  نُــْوٍر  َوُحَرْوُف 
اْلُغْفَراِن" "ِرَســالَُة  ِمْنـُه  لََعَدْدُت 
ْبِك َنْضَد ُجَماِن َت َحَرْوُف السَّ لََغـَدْ
َيــَداِن َصاَفَحْتُه  آَخـَر  َوُقبُـْوُل 
َوَتَفاِنــي َوَتَســاُمٍح  ــٍم  ِبَتَفهُّ
َواإلْعـالِن ـرِّ  السِّ ِفـي  َفَنَهْجَتـُه 
اأَلْرَكـاِن َثاِبِت  ُعْمـٍر  َوَخـالَص 
َجَحاِن بالرِّ َتُفــْوَق  َفاُت  الصِّ ِمْنَك 
ِباْلبُْرَهــاِن ِجْئَت  التََّواُضِع  َوِمـَن 
ِن الِخالَّ َمْجُمــُع  َخَواِنـَك  َوإِلَـى 
ِباْلِكْتَماِن ِحْيــَط  ِرْفـِدَك  َفَسـَخاُء 
اأَلْوَزاِن َعلَـى  َيْطُغــو  َوَقلِْيلَُهـا 
َكاْلبُْهَتــاِن يَُعــدُّ  تَُقــاُس  َوإَِذا 

ِباْلُخْسـَراِنِ ِضْيِم  َبْعـَدَك  َفالَجْمـُع 
نُْوَراِنـي آَخـٌر  ِبـِذْكـِرَك  َفلََنـا 
الُوْجــداِن ِة  لِِقلَـّ اْلَوَفـاَء  َنَبـذوا 
َزَمـاِن ُكلِّ  َفْخـَر  ِذْكُرَك  َوَيَظـلُّ 
ْدَيـاِن اأَلَ َسـاِئِر  ِمـْن  َوَوَدتَُّهـْم 
يَّـاِن لِلدَّ الَفْصـِل  أَْمـَر  َوَتـَرْكَت 
لإِِلْنَســاِن ٱلِبـرِّ  ِفـي  ـًدا  ُمَتَجسِّ
َيْأَتلَِفــاِن ِفْيــَك  َوِفْعـاًل  َقـْواًل 
أَْبَكاِنــي آَخٌر  ِمْثلَِك  َفْقـُد  َمــا 
َدَعاِني اْلَوَفـاِء  إِلَى  ِمْيـُر  الضَّ ا  لَمَّ
أَْكَفاِنـي ُجنَّــاِزِه  ِفـي  َولََمْحُت 
ُطِوَي الِكَتاُب، َفَما أَُقْوُل َعَسـاِني!
أََواِنـي لَِقـاَك  إِلَى  َيحْيــَن  َحتَّى 
ِباأَلْحَضــاِن تَُضـمُّ  ُهَناَك  َفَكـَذا 
ِســــيَّاِن ُقْدِسيـٍَّة  َرْوَضـٍة  أَْو 
بَّاني ْحَمــِة الرَّ َثـْوَب الرَّ َوُكِسْيَت 

أحمد عيد مراد - أوتاوا، كندا 



 كلودين كرمة / القاهرة: فى جنازة 
أحمد  اللواء  تقدمها  مهيبة،  عسكرية 
عبدالفتاح  الرئيس  مندوبا عن  عادل 
المواساة  و  العزاء  لتقديم  السيسي، 
رئيس  بحضور  الشهيدين،  ألسرتى 
مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب 
ووزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار 
و مساعدى وزير الداخلية، شيع إثنان 
العريش  ثالث  قسم  من شهداء حادث 
الذى راح ضحيته 8 من شهداء الشرطة 
و المواطنين عندما قام انتحارى يستقل 
سيارة نقل محملة بالمتفجرات باقتحام 
الكمين األمنى أمام قسم الشرطة و هو 
ما أدى إلى سقوط الضحايا و أكثر من 
45 مصابا باإلضافة إلى تحطم المبنى 
وشقة  منزال   60 من  وأكثر  بالكامل 

مجاورة للقسم نتيجة شدة االنفجار .
ووسط هتافات مطالبة بالقصاص للشهداء 
و كذلك القضاء على العناصر اإلرهابية 
الحادث  لهذا  ارتكبت وخططت  التى 
اإلجرامى خرج جثمان الشهيدين العقيد 
شريف مناع مفتش مباحث العريش و 
الرائد أحمد جمال الضابط بقسم شرطة 
عقب  مصر  بعلم  ملفوفين  العريش 
وقيادات  الشهيدين  قيام زمالء وأسر 
وزارة الداخلية بصالة الجنازة عليهما 
أكاديمية  بمسجد  الظهر  عقب صالة 
العسكرية  الجنازة  بدأت  ثم  الشرطة، 
وسط الحزن الذى خيم على أسرتى و 
أقارب الشهيدين الذين أكدوا أن ابنيهما 
شهدان عند هللا ضحيا بنفسيهما من أجل 
مصر مطالبين بالقصاص لهما من هؤالء 
استشهادهما  تسببوا فى  الذين  الخونة 
هم وباقى زمالئهما النقيب عمر محمد 
شكرى الضابط باألمن المركزى والذى 
الغادر  الحادث  استشهد أيضا فى هذا 
أيضا إال أنه تم تشييع جنازته عسكريا 
من قريته بمحافظة الشرقية باإلضافة 
إلى 4 من أفراد الشرطة و المجندين 
الذين استشهدوا و تم تشييع جنازاتهم 
بمحافظة  إقاماتهم  عسكريا من محال 
الدقهلية وعقب انتهاء مراسم الجنازة قام 
اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية 
العزاء من  بتلقى  الشهيدين  و أسرتى 
الحاضرين و تعهد وزير الداخلية هو 
وجميع قيادات الوزارة بالقصاص لجميع 

الشهداء الذين راحوا ضحية اإلرهاب 
جثمانى  نقل  تم  ذلك  بعد  ثم  األسود. 
أسرتيهما و  بمقابر  لدفنهما  الشهيدين 
أكدت وزارة الداخلية فى بيان لها أنها 
أحياء عند  األبرار  تحتسب شهداءها 
ربهم يرزقون وتؤكد أن تلك الحوادث 
اإلرهابية تزيد من عزيمتنا وإصرارنا 
للقضاء على  على مواصلة مسيرتنا 
أمن وطننا وشعب  اإلرهاب وحماية 

مصر العظيم.
 و على جانب آخر بدأ فريق من قطاعى 
األمن الوطنى بإشراف اللواء صالح 
حجازى و األمن العام بإشراف اللواء 
كمال الدالى بتحقيقات مكثفة بالحادث و 
ذلك للتوصل إلى العناصر اإلرهابية التى 
عاونت اإلنتحارى فى تنفيذ هذه الجريمة 
و ذلك من خالل إرسال مجموعات عمل 
من ضباط األمن الوطنى و العام حيث 
القوات  بالتعاون مع ضباط  يقومون 
العناصر  تلك  إلى  للوصول  المسلحة 
و قد قام رجال األمن بحملة مداهمات 
تم خاللها القبض على 4 من العناصر 
بما يسمى أنصار  المرتبطة  التكفيرية 
بيت المقدس بمحيط مكان االنفجار و 
تجرى تحقيقات مكثفة معهم حول ما 
بينما  الحادث  إذا كانوا متورطين فى 
بالتعاون  المركزى  يقوم رجال األمن 
بحملة مداهمات  المسلحة  القوات  مع 
بالمناطق الجبلية بحثا عن تلك العناصر 

اإلرهابية .
و على جانب آخر بدأ فريق من النيابة 
تحقيقات  إجراء  فى  بالعريش  العامة 
مبنى  معاينة  بعد  الحادث  فى  مكثفة 
بعد  العريش وذلك  ثالث  قسم شرطة 

المستشار هشام  العام  النائب  أمر  أن 
المحققين  من  فريق  بإرسال  بركات 
إلى مكان الحادث للتحقيق فى الواقعة 
تبين  الذى  و  الحادث  مكان  ومعاينة 
منه تحطم المبنى تماما باإلضافة إلى 
أكثر من 40 منزال مجاورا للقسم من 
شدة االنفجار كما إستمع رجال النيابة 
العامة الى المصابين من رجال الشرطة 
والمواطنين الذين أكدوا أن سيارة نقل 
التأمين  الكمين وقامت قوات  اقتحمت 
بإطالق الرصاص عليها للتقليل من حجم 
الخسائر قبل اقتحام السيارة مبنى القسم 
و أظهرت المعاينة وجود حفرة عميقة 
باألرض نتيجة لكميات المتفجرات التى 

كانت تحملها السيارة
و قد تم أخذ عينات من أشالء االنتحارى و 
إرسالها للطب الشرعى لتحديد شخصيته 
أنه  إلى  التحقيقات األولية  حيث تشير 
أحد عناصر بيت المقدس و أنه فى العقد 
الثالث من عمره و أنه ارتكب الجريمة 
و كان هناك مجموعة من األشخاص 
يقومون بمعاونته و هم 6 أشخاص كانوا 
يستقلون سيارتين حيث استطاعوا الهروب 
عقب الحادث حيث توالى أجهزة األمن 
جهودها للقبض عليهم و قد تم تشكيل 
الناجمة  لتحديد األضرار  فريق بحثى 
أو  الشرطة  بقسم  االنفجار سواء  عن 

المنازل المجاورة للقسم.
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مسافة السكة 
ضرورات وخماطر

بشر يازجي وزير السياحة يزور حلب 
الشهباء وجولة على منشئاتها السياحية

     الرسالة تلتقي اللواء 
بسام محيدان مدير االعداد 

البدني يف اجليش العربي 
السوري

السيناتور األمريكي ماركو 
روبيو يعلن دخوله السباق 

الرئاسي املقبل

مباحثات بني شكرى وكريى تتناول قضايا ليبيا 
وسوريا واليمن وفلسطني

 وزير الداخلية يتعهد بالقصاص ومواصلة احلرب 
ضد اإلرهاب

صدق أو ال تصدق...

سليم خليل

 الصني بدأت  بفتح قناة  يف نيكاراجوا تصل
 احمليط  األطلسي بالباسيفيك  لتنافس  قناة

باناما  مبرور السفن البحرية

  أعلن في شهر شباط / فبراير الماضي 
عن توقيع عقد فتح قناة  في نيكاراجوا  
تقوم   دوالر   ميليار  خمسين   بكلفة  
وتنفيذ  المشروع  بتمويل  الصين  دولة  
األعمال  وبدأت أعمال الحفر  بالرغم من 
إعتراض مجموعات  كبيرة  من السكان 
المستقبل. عند  السفن في  على ضجيج 
المباشرة  بالمشروع أعلن رئيس البالد 
أن المشروع هو األسلوب الوحيد الذي 
سيخرج السكان من حياة الفقر وستشكل 
تكاليف المشروع خمسة أضعاف الدخل 

القومي في نيكاراجوا .
حسب التقديرات التجارية  سيتحول  ثالثون 
بالمئة من السفن العابرة في قناة  باناما  
إلى القناة الجديدة كونها تقع شمال باناما 
وأقرب إلى الواليات المتحدة  التي تعتبر  
أقوى وأعظم سوق تجارية  في العالم .

أي  كيلومتر  الجديدة ٢٧٨  القناة  طول 
باناما وتقريبا  قناة  ثالث أضعاف طول 
البدء   . مع  السويس  قناة  ضعفي طول 
إدارة   أعلنت  نيكاراجوا  في  باألعمال 
قناة باناما  توسيع وتعميق القناة لتسهيل 
مرور  سفن تحمل  14000  حاوية . 
ستكون  كلفة توسيع  وتعميق  قناة  باناما 
خمسة ميليارات دوالر وستكون جاهزة  

لمرور السفن العمالقة في  الربع األول 
من العام المقبل . 

كما  أعلنت  إدارة  قناة السويس في مصر 
عن  بدء  أعمال توسيع القناة  لتستقبل 
سفن عمالقة  أكبر من التي تمر حاليا .

منذ ما يقارب مئة  وخمسين عاما أفتتحت  
قناة  السويس في مصر وكان لها أهمية 
إستراتيجية  كبرى  وتنبأ  آنذاك رئيس 
األكاديمية الفرنسية  في  كلمة إستقباله 
للمهندس الفرنسي فردينان ديلسبس المصمم 
والمنفذ  للقناة :  لقد كان لقرون طويلة  
أوروبا  يفصل  الذي  البوسفور  مضيق 
عن آسيا  محط مطامع وحروب دامية 
في التاريخ  واآلن أضفت على جغرافية 
الحروب مركزا إستراتيجيا آخر ألنه عند 

أي نزاع  ستتسارع 
القوى  المتحاربة إلحتالل القناة الجديدة 
لتأمين سرعة إنتقال الجيوش والمعدات.
كانت مطالعة رئيس األكاديمية الفرنسية  
صحيحة  إذ حدثت ثالثة حروب  معروفة 
للسيطرة على هذا الممر اإلستراتيجي . 
بعد قناة السويس أفتتحت قناة باناما وكان 
ملكية  تعود  أن  القناة  فتح  حسب عقود 
مئة عام أي  بعد  باناما  دولة  إلى  القناة 
في التسعينات من القرن الماضي. لكن 

األهمية االستراتيجية والحربية لقناة باناما 
باناما  في  المتحدة  الواليات  ومصالح 
المجاورة أدت إلى إحتالل باناما والقناة 
في عهد الرئيس جورج بوش األب  في 

التسعينات من القرن الماضي ..
ما هي األهمية االستراتيجية لقناة جديدة 
تبعد بضع مئات من الكيلومترات شمال  
قناة باناما  وأطول ثالث أضعاف طول 

قناة باناما  ؟
الثالث األخيرة  تطورت   العقود  خالل 
فنون  الحرب  الحديثة والعلوم والطيران 
ومعها  الحربية  األساطيل  وانتشرت 
حامالت الطائرات الجبارة والصواريخ  
والقواعد الحربية  األميركية المزروعة  
في كافة  بقاع  األرض ؛ وباإلضافة  إلى 
األسلحة التقليدية  فيها  طائرات حربية  
بدون  طيار تتحرك وتتلقى األوامر من 
مراكز بعيدة عن مواقع القصف ؛ بهذه 
التطورات يمكن القول إن األهمية الحربية 
واإلستراتيجية لألقنية التي تربط البحار 
والمحيطات أخذت تتقلص لتصبح أهميتها 
مقتصرة على سرعة نقل البضائع ومعها 
تخفيض كلفة النقل البحري الذي ينعكس 
إيجابا على كلفة بيع البضائع والسلع إلى 

المستهلكين .

 »مسافة السكة... مش كده والال إيه« 
السيسي مبتسما في إشارة  قالها  عبارة 
لتحرك مصر وجيشها لصد أي خطر 
خارجي يمس أمن دول الخليج العربي، 
باعتبار أن أمن دول الخليج جزء ال يتجزأ 

من األمن القومي المصري.
ومن ثم فهي في مضمونها تحمل ضرورتها 
التي تجعلها ملحة وايضاً مخاطرها التي 
قد تكون سبباً في التراجع عنها وان كان 

في ذلك تنصل من وعودنا. 
فمن ضرورتها اواًل انها تؤكد عودة هيبة 

مصر عالميا
ثانياً : تتيح لمصر فرض إرادتها إقليميا

ثالثاً : إشارة إنذار ألعداء مصر الحقيقيين 
الشأن  مايخص  فى كل  بالتفكير جيداً 

المصرى 
العربية في جيش  الدول  رابعاً:  توحد 

عربي مشترك وهو أمر اليستهان به
خامساً : القضاء على رؤس االرهاب لن 

ياتي اال بعد اتحاد الدول العربية 
تبث روح  والمشاركة  الوحدة  سادساً: 

الثقه بجميع الدول العربيه
تكون  قد  الوحدة  في  سابعاً: مشاركتنا 
العرب  الجميل ألشقائنا  جزًء من رد 
الذين وقفوا بجانبنا بعدما تخلي عنا دول 

العالم بعد ثورة 30 يونيو 
ثامناً: ان لم نساهم اليوم في حرب اليمن و 
سوريا و ليبيا والعراق قد يأتي “دورنا” 

ولن نجد من يساعدنا 
اما المخاطر فتنحصر في : 

الوطن في حروب  بابناء  الزج   : اواًل 
ليس لها مدة زمنية محددة 

ثانياً: تهديد االوضاع االقتصادية الداخلية 
في حالة الدخول في حرب 

يتحمل  الجيل مختلف قد ال  : هذا  ثالثاً 
تبعات الحرب كما تحملها اجداده واباءه 

فيما سبق 
وان كنا على يقين بمخاطر وضرورات 
والتي لخصها  العربية  الجيوش  وحدة 
السكة” ،  السيسي في عبارة “ مسافة 
فنحن نريد االجابة على هذه التساؤالت.   
اذا نجحت هذه الجيوش في تحقيق اهدافها 
هل ستعود خريطة الشرق األوسط التي 
كادت تمحي من التاريخ الى اوضاعها 
السابقة وتقوم من سقطتها المشينة؟ وان 
عادت هل ستعود بنفس الزعماء الذين 
كانوا اما ضعفاء او غافليين او خائنين 
و ديكتاتوريين ام بزعماء جدد قادرين 

على مواجهة التحديات ؟
إقليمية  العرب فى حرب  هل سيتورط 
تتطور لحرب عالمية حقيقية ؟هل ستتدخل 
هذه الجيوش في حالة تعرض اى دولة 

عربية للتهديد؟
من سيكون الزعيم لهذه الجيوش وهل 
السابقة  االيدلوجية  ستعود االختالفات 
حول من له الزعامة مصر ام السعودية ؟
الجيوش ستكون في مواجهة  هل هذه 
امريكا وايران بعدما انتهوا من تصفية 
خالفتهم وفي طريقهم لتنفيذ مخططاتهم 

في الشرق االوسط؟ 

     بقلم : ماريان فهيم

 إسبانيا والفاتيكان يرفضان طلب النمسا
 بتوسيع مهام مركز امللك عبد اهلل

للحوار بني احلضارات

 عباس يلتقى
 رئيس الوزراء

 الروسى والسفراء
العرب املعتمدين

ة  ف صحي كشفت   
“النمسا” اليومية، النقاب 
عن عدم قبول كل من 
أسبانيا والفاتيكان طلب 
وزير خارجية النمسا 
 ، كورتس  سباستيان 
)مركز  هيكلة  بإعادة 
الملك عبد هللا بن عبد 
العزيز للحوار بين أتباع 
الديانات والحضارات(، 

الذي يتخذ من العاصمة فيينا مقراً له ، وذكرت أن ممثلي الدول المؤسسة للمركز 
سيجتمعون، يوم الجمعة القادم، للتشاور بشأن توسيع عضوية المركز وقبول 

أعضاء جدد دون إدخال تغيير على توجهات المركز.
ونقلت الصحيفة عن جريدة “ال فانجوارديا” األسبانية، أن وزير خارجية النمسا 
طرح أثناء اللقاء األخير، الذي جمعه بوزير خارجية الفاتكيان، بول جالجر، 
قبل يومين، رغبته في إعادة هيكلة المركز، واإلهتمام بقضايا حقوق اإلنسان 

وإضفاء المزيد من الشفافية على أنشطة المركز.
وذكرت الجريدة أن مسؤول الفاتيكان تمسك بالحلول الوسط التي تم التوصل 

إليها مع المملكة العربية السعودية وطلب عدم إدخال تغييرات عليها.
وأزاحت ذات الجريدة الستار عن موقف أسبانيا، إزاء اإلنتقادات الشديدة، التي 
تعرض لها المركز من قبل أعضاء في حكومة النمسا، وقالت أن رأيها جاء 
العضوتين  السعودية،  العربية  والمملكة  الفاتيكان  متوافقاً مع موقف كل من 
بتوجيه  السماح  أكدتا على ضرورة عدم  اللتين  المركز،  تأسيس  إتفاقية  في 
“اتهامات” إلى دول بعينها أو “التدخل في الشؤون الداخلية”، بعد زيارتين 
سريتين قام بهما المدير السياسي بوزارة الخارجية األسبانية، اجناسيو ايبانس، 

إلى العاصمة فيينا، لبحث المسألة مع النمسا.

 االحتاد األوروبي: اهلجمات اإلرهابية يف مصر
وتونس وليبيا تؤكد ضرورة التعاون الثالثي

اعتقال رجال شرطة فى 20 مدينة تركية

االتحاد  خارجية  وزيرة  خاطبت   
االوروبي فيدريكا موجيريني، االثنين، 
“السالم  قائلة  المتوسط  دول حوض 
عليكم”، مبدية املها في تعزيز التعاون 
بين اوروبا وجاراتها من دول الضفة 
االرهاب  لمكافحة  للمتوسط  الجنوبية 

والتطرف االسالمي بين الشبان. 
المتداولة  التحية  إلى هذه  اشارة  وفي 
كثيرا باللغة العربية، قالت موجيريني في 
برشلونة خالل لقاء مع وزراء خارجية 
دول االتحاد األوروبي الـ28 وثماني دول 
من جنوب المتوسط، “هذه هي الرسالة 
التي يتعين علينا نحن االوروبيين اوال 
تعلمها لبدء ارساء معرفة ثقافية متبادلة 
الثقافات  من اجل تجنب” صراع بين 

االوروبية والشرقية.
التصريحات  بهذه  وأدلت موجيريني 

الصحفية على هامش االجتماع 
الذي عقد في اطار مراجعة 
لسياسة  االوروبي  االتحاد 

الجوار.
واكدت انه “اذا اردنا وضع 
حد لإلرهاب الجهادي يجب 
التوجه الى جذور المشكلة 
وتشجيع الحوار الثقافي وبين 
“ان  واضافت  االديان”. 
تواجه  المنطقة  دول  كافة 
وضعا امنيا هشا بسبب عدة 
نزاعات مسلحة خصوصا 

في سوريا وليبيا”. 
وأكدت على ضرورة قيام حوار “الند للند” 
و”مباشر اكثر” و”اقل بيروقراطية”. 
واضافت “علينا ان نستمع اكثر” معربة 
عن الرغبة في تنظيم اجتماع وزاري 

من هذا النوع سنويا. 
واشارت الى ان “الهجمات االرهابية 
االخيرة في باريس وتونس وتلك التي 
وقعت يوم )االحد( في مصر وفي السفارة 
المغربية في ليبيا تظهر ان علينا تعزيز 

تعاوننا في القتال ضد االرهاب”. 

 أطلقت السلطات التركية، حملة أمنية 
ضد رجال الشرطة في 20 مدينة تركية 
بالتنسيق مع مديرية أمن اسطنبول، حيث 
أصدر أوكان أوزصوى المدعى العام فى 
مكتب إدارة مكافحة اإلرهاب والجريمة 
المنظمة بالمديرية، قرارا بتوقيف 29 

شخصا من رجال الشرطة. 
وذكرت وكالة أنباء جيهان التركية، يوم 
اإلثنين، أن الموجة الجديدة من االعتقاالت 
تأتى فى إطار الحملة التى أطلقتها حكومة 
حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب 
طيب أردوغان ضد رجال الشرطة الذين 
الفساد  الكشف عن وقائع  شاركوا فى 
والرشوة فى 17 و25 ديسمبر 2013.

ومن بين مسؤولى الشرطة الذين تم القبض 

عليهم، نائب مدير أمن 
اسطنبول ماهر تشاكالى، 
والمدير السابق إلدارة 
مكافحة الجريمة المنظمة 
بمديرية أمن اسطنبول 

نظمى آرديتش.
وكان آرديتش قد أعلن 
نيته خوض االنتخابات 
البرلمانية المقبلة المقرر 
يونيو كمرشح   7 لها 
مستقل، وعلَّق آرديتش 
على إدعاءات قرار توقيفه 

قائال “لم يتصل بى أحد إلى اآلن، ولكنهم 
قد يأتون فى أى لحظة العتقالى، ألنهم 
يقومون باحتجاز العاملين معى، وأظن 

أن قرار اعتقالى له صلة بنيتى الترشح 
لالنتخابات البرلمانية أيضاً؛ ألنهم انتطروا 
عاماً ونصف العام وأطلقوا العملية اليوم، 

ثم تحركوا بعد إعالنى الترشح”.

 ضمن توجهات الحكومة السورية في ضرورة 
المتابعة الميدانية لكافة الوزارات و تواجداها 
لدعم  الفعاليات  كافة  مع  الواقع   ارض  على 
لوزير  كان  الصعوبات  تذليل  و  االيجابيات 
السياحة زيارة ميدانية لمحافظة حلب  للوقوف 
على الواقع السياحي الداخلي  ومناقشة اصحاب 
الفعاليات السياحية بالصعوبات التي تعترضهم 
وفي الوقت الراهن  ومن خالل ما تبقى  من 
فعاليات سياحية في حلب جراء التدمير الممنهج 
للسياحة السورية بشكل عام والحلبية بشكل خاص 
كانت جولة السيد وزير السياحة مقتصرة على 
المطاعم حيث تجول في شوارع حلب وزار بعض 
المطاعم والمقاهي حيث اشاد بالواقع الخدمي لهذه 
المطاعم وتطبيقها لتعليمات وزارة السياحة من 
حيث جودة الخدمة المقدمة والتصنيف السياحي 
وااللتزام باألسعار التي حددتها الوزارة ومن 

خالل مرافقة مكتب جريدة الرسالة في حلب للسيد الوزير 
كان لنا هذا الحوار معه :

سؤال : سيادة الوزير من خالل جولتكم هذه كيف تقيمون 
السياحة والمنشئات السياحية في هذه المحافظة؟

في الحقيقة ما رأيناه اليوم في هذه المحافظة الصامدة احزننا 
الذي لحق بكافة  الدمار  وافرحنا في ان واحد احزننا هذا 
القطاعات وليس قطاع السياحة فحسب فحجم الدمار كان 
هذا  هو  قلبي  الى  الفرحة  ادخل  ما  لكن  ممنهجا  و  كبيرا 
الصمود واالصرار على متابعة الحياة هذا التمسك بالوطن 
ان  ارى  المتاحة  االمكانيات  لكن من خالل  ترابه  وعشق 
المنشئات السياحية تعمل بشكل جيد وتقدم الخدمات المطلوبة 

للمواطنين بشكل جيد.

سؤال : هل مازالت حلب على الخارطة السياحية السورية 
بعد الدمار الذي لحق بها؟

حلب كانت وال تزال وستبقى على رأس الخارطة السياحية 
السورية فهي احد اهم المعالم السياحية في الشرق االوسط 
بل في العالم اجمع فهي بوابة الشرق للغرب وفي حلب فقط 
بين عدة  فقد مزجت  فيها معلم سياحي  الصناعة  ان  ترى 
حضارات لتخرج صناعة فريدة تختص بها وهنا اود ان 
اقول ان محافظة مثل حلب عمرها االف السنين لن يستطيع 
مجموعة من المرتزقة والمخربين بدعم شبه عالمي ان ينالوا 
منها فشعبها صامد متمسك بارضه وحضارتها ضاربة في 

جذور التاريخ لن يستطيع احد اقتالعها.
وفي النهاية اود ان اشكر مواطني هذه المدينة فردا فردا على 
هذا الصمود التاريخي واقول لهم نحن معكم ونعمل ألجلكم .

 سوريا / ابراهيم كحيل - ضياء قدور 
ادارة  اللواء بسام حميدان مدير  كشف 
الجيش  في  والرياضة  البدني  االعداد 
العربي السوري للرسالة، بأن الرياضة 
الحياة  تكوين  من  هام  جزء  العسكرية 
العسكرية للجندي وان الرياضة بشكل عام 
هي غذاء للجسد وان اهم ما ميز المقاتل 
السوري في هذه المعركة الكونية التي 
يخوضها هي الجانب العقائدي والبدني 
ما جعله يخوض اشرس المعارك بروح 
نظيرها  قل  بدنية  وبلياقة  عالية  قتالية 
فالرياضة  الرياضي  الصعيد  على  اما 
العسكرية في سوريا لها باع طويل في 
هذا المجال فلدينا اكثر من خمسة عشر 
في  فيها  نشارك  وفردية  جماعية  لعبة 
البطوالت العسكرية  والمحلية ويحتلون 
المراكز المتقدمة في البطوالت التي ينظمها 
ويشرف عليها االتحاد الرياضي العام 
باع  له  القدم  لكرة  فريق  لدينا  انه  كما 
طويل في المسابقات المحلية والعربية 
واالسيوية كما كان السباق بالفوز بأول 
نسخة لمسابقة كأس االتحاد االسيوي عام 
2004 وفي مشاركته الحالية في المسابقة 
االسيوية يقدم اداء ونتائج مشرفة حيث 
يشارك فريق الكويت الكويتي صدارة 
المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بعد 
فوز مثير على الرفاع البحريني في عقر 
بالنجوم  والمتخم  جماهيره  وبين  داره 
الفوز  بنتيجة 0/1 وكذلك  والمحترفين 
على النجمة اللبناني في بيروت والذي 
اعتبر بالنسبة لنا نقطة تحول مهمة في 
السابعة  والنقطة  المجموعة  منافسات 
الكويتي  الكويت  مع  تعادلنا  من  كانت 
بعد مباراة مثيرة وندية علما ان الكثير 
من النقاد والخبراء والجماهير راهنت 
على فشل الفريق االول بكرة القدم في 

الدوري المحلي وكذلك مشاركته في كأس 
االتحاد االسيوي وذلك بسبب عدم وجود 
اي العب محلي في المنتخب االول وكذلك 
رحيل اكثر من العب مهم عن الفريق 
لتعاقدهم وابرزهم الحارس طه موسى 
والجدير ذكره اننا نشارك في البطولة 
االسيوية بدون اي العب محترف وبدون 
اي معسكر خارجي وهنا اود ان اتساءل 
لماذا تم تكريم نادي الوحدة ومكافئته في 
حين انه لم يتم تكريم فريقنا ولو باتصال 
هاتفي للتهنئة من قبل المكتب التنفيذي 
التحاد الرياضي العام و اتحاد كرة القدم 
علما ان كال الفريقين يشاركون في بطولة 
واحدة هنا احب ان اؤكد انه يجب علينا 
االهتمام بالقواعد وبالرياضة المدرسية 
الالعبين  ليكون عندنا رديف وكم من 
الجيدين ويتمتعون بكفاءة عالية ليكونوا 
رافدا ألنديتنا و لمنتخباتنا الوطنية ولدى 
سؤالنا عن غياب الرياضة العسكرية عن 
بطوالت العالم اجاب ان اخر لقاء لنا مع 
االتحاد الدولي للرياضة العسكرية وفي 
الجلسة العمومية  عام 2013 كان من 
المفروض ان نشارك وبعثنا كتب تأكيد 
مشاركتنا لكنهم اكدوا انهم لم يصل اي 
كتاب تأكيد بالمشاركة وبقي االمر معلقا 
ولم نشارك وفي النهاية احب ان اقول ان 
طموحاتنا لن تقف عند هذا الحد بل نطمح 
ان تكون رياضتنا بشكل عام والرياضة 
العسكرية بشكل خاص افضل من خالل 
وضع استراتيجية علمية وعملية وبناء 
قاعدة كبيرة وكذلك تأهيل المدربين من 
خالل دورات تدريبية داخلية وخارجية  
والفنية  المادية  النجاح  مقومات  لتوفير 
مع تمنياتنا بالتوفيق لفريقنا فريق الجيش 
بالتوفيق في البطولة االسيوية ووصوله 

ألدوار متقدمة فيها.

حوار / ابراهيم كحيل )سوريا (

  أعلن السيناتور الجمهوري ماركو روبيو عن والية فلوريدا خوض 
ثالث سيناتور  بذلك  ليكون   2016 األمريكية عام  الرئاسة  انتخابات 
جمهوري يعلن دخوله السباق الرئاسي المقبل بعد السيناتور تيد كروز 

والسيناتور راند بول اللذين اعلنا رسميا ترشحهما للرئاسة.
للحزب  المتبرعين  كبار  من  عدد  مع  اجتماعه  خالل  روبيو  وقال 
الجمهوري أنه يشعر بان لديه مؤهالت فريدة تجعله يساهم في دعم 
الحزب الجمهوري لكي يستطيع الدفاع عن المستقبل. ومن المقرر أن 
يعلن روبيو الذي دخل مجلس الشيوخ األمريكي ألول مرة في العام 
الماضي ترشحه رسميا لالنتخابات الرئاسية األمريكية امام مئات من 

انصاره في مدينة ميامي.
يذكر أن الجمهوريين الثالثة الذين اعلنوا ترشحهم حتى اآلن النتخابات 
الرئاسة االمريكية ينتمون إلى حركة حزب الشاي التي تتمتع بشعبية 

بين المحافظين والليبراليين من الحزب الجمهوري.
وتدعو الحركة الى تقليص دور الحكومة وخفض االنفاق الحكومي ومعالجة 
عجز الميزانية الفيدرالية. وكانت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة 
هيالري كلينتون قد اعلنت مؤخراً ترشحها رسميا النتخابات الرئاسة 
األمريكية المقبلة لتكون بذلك أول مرشحة عن الحزب الديموقراطي 

تعلن حتى اآلن دخولها السباق الرئاسي القادم.

لالتحاد  الوزارى  االجتماع  بدء  قبل   
األوروبى مع دول جنوب المتوسط فى 
بين دول  الجوار  إطار مراجعة سياسة 
رأس  المتوسط،  جنوب  ودول  االتحاد 
الخارجية اجتماعا  سامح شكرى وزير 
للمجموعة العربية المشاركة فى اجتماع 
مراجعة سياسة الجوار بحضور وزراء 
خارجية األردن وفلسطين وتونس وممثلى 
كل من لبنان والجزائر والمغرب ومديرة 
اإلدارة األوروبية بجامعة الدول العربية.
أهمية  بتأكيد  االجتماع  شكرى  واستهل 
التنسيق العربى بهدف العمل على صياغة 
أسس لسياسة الجوار مع االتحاد االوروبى 
العربية، وبحيث  الدول  احتياجات  تلبى 
تستند إلى االحترام المتبادل والمشاركة 
بعيدا عن المشروطيات والتدخل فى الشئون 
الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وذكر 
شكرى  الوزير  أن  العاطى  عبد  بدر 
شدد خالل االجتماع على أهمية تعظيم 
التنسيق العربى، ومزيد من التفاعل مع 
الجانب األوروبى بهدف تحقيق مراجعة 
موضوعية لسياسة الجوار تعظم مصالح 
عملية  فى  والمشاركة  العربية،  الدول 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، فضال 
عن تناول القضايا اإلقليمية بشكل جاد، 
من  ومزيد  الفلسطينية،  القضية  سواء 
التفاعل اإليجابى معها، أو قضية اإلرهاب 
أن وزراء  المتحدث  وغيرها. وأضاف 
خارجية األردن وفلسطين وتونس وممثلى 
باقى الدول العربية قدموا الشكر والتقدير 
لمصر لحرصها على تحقيق التنسيق الالزم 

بين المجموعة العربية 
لضمان مصالحها من 
خالل مراجعة سياسة 
االتحاد  مع  الجوار 
االوروبى الذى يعتبر 
شريكا استراتيجيا هاما 
وبما  العربى،  للعالم 
يسمح بمعالجة جميع 
القضايا العالقة، وتلك 
التى يتعين على االتحاد 
األوروبى أخذها بجدية 
وبعين االعتبار بما فى 
ذلك التوصل إلى حل 

عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء 
االحتالل، فضال عن توفير التمويل الالزم 
من جانب االتحاد األوروبى لتحقيق التنمية 
االقتصادية واالجتماعية بعيدا عن سياسة 

المشروطية.
تلقى سامح شكرى  ناحية أخرى،  ومن 
اتصاال هاتفيا من وزير الخارجية األمريكى 
جون كيرى، حيث تناول معه تطورات 
العالقات الثنائية وسبل تعزيزها فى مختلف 
المجاالت بما يحقق المصالح المشتركة 

للبلدين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارحية ان 
الوزيرين تشاورا خالل االتصال الهاتفى 
حول عدد من القضايا اإلقليمية التى تهم 
البلدين بما فى ذلك القضية الفلسطينية، 
واألزمة  ليبيا  فى  األوضاع  وتطورات 
السورية واألوضاع فى كل من العراق 
واليمن. وأضاف المتحدث ان الوزيرين 
تناوال أيضا بشكل مفصل سبل تحقيق مزيد 

من التنسيق المشترك فى المحافل الدولية 
المختلفة حول القضايا المختلفة والتى تهم 
البلدين، خاصة األمم المتحدة ووكاالتها 
المتخصصة كمنظمة اليونسكو وغيرها.
وخالل وجوده فى برشلونة أيضا، التقى 
سامح شكرى بوزير خارجية مالطا، حيث 
تناول معه سبل تعزيز العالقات الثنائية 
بين البلدين والتشاور المشترك فى ظل 

الروابط التاريخية بينهما.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وذكر 
أن اللقاء بين الوزيرين ركز على تناول 
األوضاع فى ليبيا فى ضوء تأثيرها المباشر 
على األوضاع األمنية فى البلدين فى ظل 
التقارب الجغرافى مع ليبيا، كما تم التشاور 
حول التطورات السياسية واألمنية الراهنة 
فى ليبيا، وجهود المبعوث األممى فى دفع 
الحل السياسى لألمام وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية. كما جدد الوزير شكرى دعم مصر 
للحكومة الشرعية فى طبرق ومساندتها 

فى حربها ضد اإلرهاب. 

محمود  فلسطين  دولة  رئيس  اجتمع 
عباس، يوم اإلثنين، مع رئيس الوزراء 

الروسى ديمترى ميدفيديف. 
وجرى خالل االجتماع بحث سبل حل 
الصراع العربى اإلسرائيلى، وانسداد 
الفلسطينى  الجانبين  بين  السالم  أفق 
واإلسرائيلى، إضافة إلى دور روسيا 
وفق  وشامل  دائم  حل  إليجاد  الداعم 
التطرق  تم  كما  الدولتين،  حل  رؤية 
لألوضاع اإلقليمية وما تمر به منطقة 
الشرق األوسط، بحسب وكالة األنباء 

الفلسطينية "وفا".
وضر االجتماع عضو اللجنة التنفيذية 
عريقات،  صائب  التحرير  لمنظمة 
نبيل  الرئاسة  باسم  الرسمى  والناطق 
الدبلوماسى  والمستشار  ردينة،  أبو 
للرئيس مجدى الخالدى، وسفير فلسطين 
لدى روسيا فائد مصطفى، كما التقى 
السفراء  اإلثنين،  يوم  مساء  عباس، 

العرب المعتمدين لدى روسيا.
على  العرب  السفراء  عباس،  وأطلع 
األرض  فى  األوضاع  تطورات 
اإلسرائيلية  واالنتهاكات  الفلسطينية، 
الفلسطينى،  الشعب  بحق  المستمرة 
وما  اإلقليمية  األوضاع  إلى  إضافة 

تمر به منطقة الشرق األوسط.



تناول املكرونة يهدد النساء النوم حيفز الرغبة اجلنسية لدى النساء
بالقلب

ال تدخنوا أمام أطفالكم.. لتجنيبهم 
أمراض القلب

اجلوع ميكن أن حفظ الطعام ينشر البكترييا والفريوسات
يؤثر على قراراتنا 

العاطفية

 لقد حان الوقت ألطعام زوجك، حسنا، 
يبدو أن الرجال الذين يشعرون بالجوع 
دائما يميلون إلى النساء الممتلئات، وفقا 

لدراسة جديدة.
وقال دكتور النفس فيرين سوامي من 
جامعة وستمنستر في بريطانيا،« عندما 
يشعر الرجل بالجوع فأنه يفضل النساء 
ذوات الصدور الكبيرة. ويفضل أيضا 

النساء الكثر امتالئا بشكل عام.«
وأضاف ذلك ال ينطبق على  الرجال 
فقط ، فالشيء نفسه ينطبق على اإلناث 
كذلك! فالنساء الالتي يشعرن بالجوع 
يملن أكثر نحو الرجال األكبر حجماً.

معدة  لمحتويات  يمكن  للبحث،  ووفقا 
الشخص أن تؤثر على نوعية الشريك 

الذي سيسعى لمواعدته.
وإلثبات وجهة نظره، طلب سوامي من 
مجموعة من الرجال في مراحل مختلفة 
النساء ضمن  من الجوع تقييم جاذبية 

مجموعة مختارة .
لفترة  يأكلوا  لم  الذين  أولئك  أن  فوجد 
من الوقت كانوا أكثر ميال إلى النساء 

الممتلئات.
الحاجة  أن  البحث  اكتشف  ذلك،  ومع 
أن  بعد  النساء تالشت  النوع من  لهذا 

تناول الرجال وجبة جيدة.
ونقال عن سوامي، »يمكن للجوع أن يغيير 
من تصورنا الخاص حول الجاذبية.«

»الكريز« يقاوم الشيخوخة 
والسرطان

تناول 34 جراما من احلبوب الكاملة 
يوميا يقلل من خطر الوفاة املبكرة

دراسة حتذر من اإلفراط يف التعرض 
للضوء االصطناعي لعالقته 

بسرطان الثدي

أمحر الشفاه يؤثر على القدرات 
العقلية

اللون األمحر يقلل نسب 
تناول الطعام

لفواكه اجملففة والعرقسوس 
جتنبك تقلصات البطن لياًل

قلة االستحمام.. أحدث صيحات عامل اجلمالمزيل مكياج من مطبخ منزلك

 وجدت دراسة جديدة نشرت في 
 The Journal of Sexual مجلة
Medicine ان كل ساعة اضافية 
من النوم لدى المراة تزيد من رغبتها 

الجنسية بحوالي 14%.
وعكف الباحثون القائمون على الدراسة 
 University of Michigan من جامعة
 Sleep and Circadian Research
Laboratory على تاكيد فرضيتهم 
التي تفيد بان قلة ساعات النوم وجودته 
تزيدان من الصعوبات في الوظيفة 
الجنسية، واوضح الباحثون ان هذه 

الدراسة تعتبر خطوة لالمام من اجل تحديد تاثير النوم على الرغبة الجنسية لدى النساء. كما 
وترتبط جودة النوم بتحسين وظائف الجهاز المناعي وااليض.

وسجلت النساء عدد ساعات نومهن وجودته، اضافة الى نشاطهن الجنسي في اليوم التالي، 
ووجد الباحثون ان النوم لمدة اطول كان مرتبطا بزيادة الرغبة الجنسية في اليوم الالحق بما 
يقارب الـ %14، اضافة الى ارتفاع نسبة االثارة لديهن. وتفاجا الباحثون ان هذه النتائج بقيت 

ثابتة حتى مع اختالف بعض العوامل كالعمر ومستوى التعب والدورة الشهرية.
وعلق الباحث الرئيسي للدراسة الدكتور ديفيد كالمباخ ان هذه النتائج ال تعني ان النوم االضافي 
هو االفضل ولكن من المهم ان نحصل على ساعات النوم الكافية والتي يحتاجها جسمنا وعقلنا. 
الرغبة  على  يؤثر  بدوره  والذي  الجنسي  الهرمون  مستوى  من  يزيد  الكافي  النوم  ان  حيث 

الجنسية ايجابيا.

 توصل العلماء إلى أن 
المكرونة تسبب إصابة 
المرأة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية.
وأوضح العلماء بمركز 
السرطانية  األمراض 
في ميالنو بإيطاليا، أن 
المكرونة تسبب اضراراً 

كبيرة لجسم المرأة، حيث استند العلماء في ذلك إلى نتائج دراستهم 
لتاريخ األمراض المثبتة في السجل الصحي لكل مشارك في الدراسة 

ومقارنتها بالمواد الغذائية التي يتناولونها يومياً.
جسم  من  أكثر  المرأة  بجسم  تضر  المكرونة  أن  النتائج  وكشفت 
الرجل، حيث إن اإلكثار منها يسبب إصابة المرأة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية.
السكر  توازن  اختالل  إلى  هذا  سبب  يعود  العلماء  رأي  وحسب 
للقلب، إضافة لذلك تسبب المكرونة  الدم مما يسبب اضراراً  في 
ارتفاع تركيز األحماض الدهنية وتخفيض مستوى الكوليسترول، 
وهذه العوامل تنشط تحت تأثير الهرمون النسائي “االستروجين”.

 كشفت دراسة نشرت 
مجلة  في  األسبوع  هذا 
عن  الدموية  الدورة 
إصابة  خطر  زيادة 
القلب  بأمراض  األطفال 
في  البلوغ  مرحلة  في 
للتدخين  تعرضهم  حال 

السلبي.
أن  الدراسة  وذكرت 
يحاولون  الذين  األهل 

الحد من التدخين أمام أطفالهم، يتعرض أوالدهم إلى خطر إصابة األطفال بأمراض 
القلب في مرحلة البلوغ بمعدل الضعفين مقارنة باألطفال الذي ال يدخن أهلهم على 
اإلطالق، فيما األطفال الذين يدخن أهلهم أمامهم بشكل طبيعي، تزيد نسبة خطر 

إصابتهم بأمراض القلب بمعدل أربع مرات أكثر مقارنة باألطفال اآلخرين.
فرانسيسكو ستانتون غالنتز:  في سان  كاليفورنيا  في جامعة  البروفيسور  وقال 
»هذه الدراسة تثبت أن التعرض للتدخين السلبي خالل الطفولة يزيد من خطر 

اإلصابة بأمراض القلب مستقبالً«.

 هل سبق وأن حاولت المضغ لمدة أطول، أو النوم أكثر، 
أو شرب كمية كبيرة من المياه لتقليل نسب تناولك للطعام؟ 
اترك كل هذه العادات، وقم بتجربة هذه الخدعة؛ تناول الطعام 
على أطباق حمراء اللون! فلقد أثبتت مجلة »ابيتيت« لألبحاث 
بعد دراسة أقيمت على 240 شخص أن تناول الطعام على 

أطباق حمراء، يقلل نسب تناولك للطعام.
فتم إعطاء المشتركين فى هذه الدراسة وجبات مكونة من 
الفشار ورقائق الشوكوالتة على أطباق حمراء وزرقاء وبيضاء 
اللون، وتبين أن أصحاب األطباق الحمراء األقل تناوالً للطعام. 
فتبعاً لدراسات سابقة ترجح أن عقولنا ترى ارتباط بين اللون 
األحمر بالحذر وعالمات التوقف، مما يمكن أن يجعلنا تلقائياً 

نتناول طعام أقل مع وجود اللون.

 كشفت دراسة جديدة تفيد بأن العرقسوس والفواكه المجففة 
تساهم على الفور فى تخفيف آالم التقلصات الليلية.

حيث أنه بعد 3 إلى 4 أيام من تناول هذه الفواكه، تختفي 
التقلصات على الفور، وذلك ألنها تحتوى على الكثير من 

البوتاسيوم.
وذكرت الدراسة إلى أن هناك الكثير من األشخاص الذين تنتابهم 
بعض المخاوف بشأن مخاطر حساسية الطعام، حيث لوحظ 
أن البعض يحدث له حساسية بسبب تناول الفول السودانى.
وأكد األستاذ »جدعون الك« الذى يعمل بمستشفى كينجز 
كوليدج فى لندن، بحسب دراسته التى أجراها مؤخرا على 
عينة عشوائية من األطفال، أشار إلى أن نسبة مخاطر تناول 

الفول أصبحت أقل بشكل ملحوظ )بنسبة 80٪(.

 إذا كان مزيل المكياج 
قد نفذ ونسيتى شراء عبوه 
اخري وال تريدي النوم 
بالمكياج علي وجهك فال 
في  أن  المفاجأة  تقلقي. 
منزلك بعض المنتجات 
إزاله  علي  تعمل  التي 

المكياج :
1. زيت الزيتون

إذا كان مزيل مكياج العيون 
يسبب لك حرقان او انه 
تغمسي  أن  يمكنك  نفذ 

واحده من قطن تنظيف االذن في زيت الزيتون وتمسحي به مكياج عينك 
سيزيل المكياج ويعطي بشره عينك ليونة ويغذيها

2. اللبن
بالطبع اللبن أكثر العناصر التي تدخل في معظم مزيالن المكياج حيث إنه 
يغذي وينعم البشرة. يمكنك إضافه بعض قطرات من زيت اللوز للحصول 
علي أفضل نتيجة واذا لم يتوفر زيت اللوز يمكنك فقط ازاله المكياج باللبن 

ثم اغسلي وجهك بماء فاتر.
3. بيبي أويل

هناك سبب وجيه لالحتفاظ بالبيبي أويل في المنزل. البيبي أويل من أفضل 
او  الينر  االي  أو  الكحل  من  الناتج  العين  حول  السواد  إلزاله  العناصر 

االحمرار حول الشفاه.

أخطاء مكياج جتعلك تبدي اكرب سنًا..جتنبيها
1. الخطأ االول: لم تضعي مرطب

البد ان تضعي مرطب البشره قبل البدء في الميكب فالبشره 
الجافه تعطي مظهر اكبر وتظهر الخطوط الرفيعه للبشره.

 SPF االصالح: احرصي علي وضع كريم يحتوي علي
فهو ليس فقط يرطب ولكنه يحمي من اشعه الشمس

2. الخطأ الثاني: وضع كريم االساس بطريقه خاطئه
وضع كريم اساس قليل او كثير او وضع كريم اساس 
لونه ال يناسبك يتسبب في اعطاء وجه مرهق حتي البودر 

منه يبرز التشققات خطوط الوجه والتجاعيد
االصالح: البد من ايجاد لون متوافق مع البشره والبد 

من تجربته علي اليد او عظمه الوجه اسفل الخدود
3. تجاهل احمر الخدود

وجه  يعطي  الخدود  احمر  بدون  االساس  كريم  وضع 
ذابل متعب

االصالح: ضعي احمر الخدود والماسكرا العطاء حياه 
للوجه

4. المبالغه في االي الينر او قلم العين
االي الينر المبالغ فيه يصغر حجم العينان ويظهر الشعيرات الحمراء في العين

االصالح: حاولي عدم المبالغه ويفضل وضع لون افتح اسفل العين
5. لم تزيلي المكياج

االي الينر السائح واحمر الشفاه الغير مستوي يعطي مظهر انك تريدي قسط من النوم
االصالح

اختلسي بعض دقائق في الحمام ونظفي وجهك تماماً ضعي بعص الكونسيلر تحت عينيك وهذبي حاجبيك

 كشفت الدراسات عن أن األغذية التي 
نتناولها قد تشكل خطرا على حياتنا وأن 
اإلخالل بنظم حمايتها وحفظها سرعان 
ما ينشر أنواعا ال تحصى من البكتيريا 
والفيروسات الناتجة عن تحللها وتعفنها.
 وأظهرت جملة من البحوث أنه تقريبا 
الثالجة،  في  شيء  كل  تخزين  يمكن 
باستثناء الموز، الطماطم، البطاطس، 
فهذه  الحامض.  والليمون  الليمون 
بارد  األطعمة يجب حفظها في مكان 
وجاف،ويعتبر أفضل مكان لتخزين اللحوم 
الرف السفلي،البطاطا الحلوة تعتبر أكثر 
حساسية من البطاطا العادية وينبغي عدم 

تخزينها ألكثر من أسبوع
وتعتبر الطماطم من الخضروات التي 
يصعب التعامل معها، لذا يجب أن يتم 
تخزينها دون غسلها، فعند وضعها في 
الثالجة تصبح الطماطم ذات ملمس غير 

جيد، كما أن وضعها في الثالجة 
يجعلها تفقد نكهتها ورائحتها. 
لفه  يتم  أن  يجب  البصل  أما 
باستخدام المناشف الورقية أو 
رقائق األلمنيوم، قبل تخزينه 
في الثالجة. أما الباذنجان،يجب 
استخدامه في غضون يومين 
في  تخزينه  ويتم  الشراء  من 

مكان بارد.
البطاطس  بتخزين  وينصح 
وغيرها من الخضروات خارج 
الثالجة في مكان بارد وجاف 
مع الكثير من التهوية. فالنشاء 

يتحول إلى سكر في درجات الحرارة 
شديدة البرودة، لذا قد تتحول البطاطس إلى 
بطاطا حلوة إذا تم تخزينها في الثالجة. 
فيما يتعلق بالجزر ينبغي تقشيره فقط 
قبل األكل مباشرة، ويمكن تخزينه في 

للحفاظ  الثالجة  في  بالستيكية  أكياس 
على الرطوبة بداخله.

ينبغي تخزين الفواكه االستوائية: مثل 
درجة  في  والموالح  واألناناس  الموز 
حرارة الغرفة، نظرا لحساسيتها الشديدة 

للبرودة. 
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امللح يؤثر أيضاً يف الدماغ

 طغت على منافسات كأس دبي العالمي لسباق 
الخيول 2015 منافسة من نوع آخر حين تبارت 
السيدات في إختيار القبعات ذات التصاميم الغريبة 

والفريدة من نوعها اليكم بعضاً منها 

جامعة  من  باحثون  كشف   
دراسة  في  األميركية  ديالوير 
 2015 آذار   17 في  نشرت 
 Journal of the الـ  في 
 American College of
ال  الملح  أّن   Cardiology
ضغط  ارتفاع  إلى  فقط  يؤدي 
الدم، إنّما يؤثر كذلك في الدماغ 

والكلى أيضاً.
نسبة  أّن  الدراسة  هذه  أثبتت 

مرتفعة من الصوديوم تؤدي إلى تضخم عضلة القلب مما يجعله يعمل بصعوبة 
أكثر. ويؤثر كذك في قدرة الكلى على امتصاصها البروتينات مما يؤثر سلباً في 

نصف الدماغ الذي يتحكم في استجابة الجهاز العصبي.
من المستحيل اعتماد نظام غذائي خال من الملح مباشرة، إذ يحتاج الجسم إلى 

2300 غرام من الملح يومياً أي ما يوازي ملعقة من القهوة.
إالّ أّن الذين يعانون السكري، الضغط أو قصور في الكلى، عليهم أن يلتزموا 
كمية 1500 غرام من الملح فقط في اليوم الواحد. لذلك، يجب البدء في التخفيف 

من استهالكه.

أمريكية  دراسة  كشفت   
الحبوب  تناول  أن  جديدة 
يومية  بصورة  الكاملة 
خطر  من  يقلل  أن  يمكن 
السرطان  المبكرة من  الوفاة 
وأمراض  القلب  وأمراض 
والسكر  التنفسى  الجهاز 
بنسبة %17. أهمية الحبوب 
صحيفة  لموقع  وفقا  الكاملة 

العامة  للصحة  هارفارد  كلية  أجرتها  التى  الدراسة  فإن  البريطانية،  تليجراف 
مثل  الكاملة  والحبوب  »الكينوا«  أن  كشفت  األمريكية  المتحدة  الواليات  فى 
ألنها  باألمراض  اإلصابة  تمنع  أن  ويمكن  للغاية  مفيدة  و«الشوفان«  »القمح« 
ما  تناول  أن  وكشفت   ، األكسدة.  ومضادات  الغذائية  واأللياف  بالمعادن  غنية 
مقدراه 34 جراًما من الحبوب الكاملة فى اليوم من الممكن أن يقلل من خطر 
الوفاة المبكرة بمقدار %17 وذلك ألنها تقلل اإلصابة باألمراض المزمنة مثل 
السرطانات وأمراض القلب والسكر وأمراض الجهاز التنفسى. الحبوب الكاملة 
ارتبط  الكاملة  الحبوب  استهالك  إن  البحثى،  الفريق  يقول  االلتهابات  من  تقى 
بانخفاض مقداره %11 فى الوفاة بسبب أمراض الجهاز التنفسى، و%48 فى 
الوفاة من السكر، و%15 فى الوفاة بسبب السرطان، ويعتقد الباحثون أن تناول 
الحبوب الكاملة له خصائص وقائية من األمراض وخصائص مضادة لاللتهاب.

فى  اإلفراط  إن  قالت دراسة حديثة   
التعرض للضوء االصطناعى فى الليل 
على  خطيرة  صحية  آثار  من  له  لما 
بسرطان  اإلصابة  مثل  الطويل  المدى 
السكر،  ومرض  والسمنة،  الثدى، 
من  أخرى  أشكال  وربما  واالكتئاب، 
األبحاث  ألحدث  وفقا  السرطان، 
ويرى  الصدد.  هذا  فى  أجريت  التى 
»ريتشارد ستيفنز« الباحث بجامعة » 
كونيكتيكت« األمريكية أن الدراسة تعد 
بالفعل  نعرفه  لما  وجيدا  جديدا  تحليال 
على  الضارة  تأثيراته  عن  اآلن  حتى 

هناك  ولكن  األضرار،  هذه  اليقين  وجه  على  نعرف  ال  أننا  موضحا  صحتنا، 
أضرارا متزايدة على أن اآلثار المترتبة على التعرض لألضواء االصطناعية 
األمراض  من  بعدد  اإلصابة  بفرص  مباشرة  عالقة  لها  الطويل  المدى  على 
المزمنة منها سرطان الثدى، والسكر، واالكتئاب. وكشف الباحثون عن أن عدم 
التعرض بصورة كافية للضوء الطبيعى خالل النهار والتعرض المفرط للضوء 

االصطناعى ليال يعمل على عرقلة دورة النوم الطبيعية فى الجسم. 

 دراسة تؤكد أن نسبة 55 بالمئة 
من أحمر الشفاه تحتوي على مادة 
بمعدل  تضر  قد  التي  الرصاص 
ذكاء اإلنسان وقدرته كشفت دراسة 
أميركية أن تراكم الرصاص في الدم 
يسبب تراجعا في القدرات الدماغية، 
خصوصا في الذاكرة والقدرة على 
الفهم واالستيعاب، وخاصة عند من 

تجاوزن 55 عاما من العمر.
وأكدت الدراسة التي أُجريت على 
منتجات أحمر الشفاه من أكبر الشركات 
العالمية أن نسبة 55 بالمئة من أحمر 

الشفاه تحتوي على مادة الرصاص في أعلى مستوياتها الضارة وهو 3.22 جزء 
في المليون.

وأجريت الدراسة على مستحضرات 22 شركة كبرى مصنعة، وتبين أن مستحضرات 
12 شركة تحتوي على الرصاص.

وحذَّر المدير الطبي لبرنامج منع تسمم الرصاص في بوسطن، الدكتور شون 
بالفري، من أن التعرض للرصاص ولو بمستويات منخفضة يشّكل مخاطر صحية 
كبيرة، ويمكن أن يؤثر في الصحة العقلية، ومن ثم يمكنه أن يضر بمعدل ذكاء 

اإلنسان وقدرته على التعلم.

 تخيّل أن األمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، لم يغسل شعره 
منذ عامين. إنها صيحة جديدة في عالم التجميل. وتعتمد على 
التقليل من االستحمام وغسيل الشعر كوسيلة للحفاظ  فكرة 

على الجمال.
يشهد عالم التجميل حاليا صيحة جديدة باسم »التقليل من النظافة«، 
وذلك باالعتماد على فكرة أن المبالغة في االستحمام وغسيل 
الشعر تدمر غطاء الحماية الطبيعي للجلد وتتسبب في تجفيف 
الشعر، كما أنها تقضي على »البكتيريا النافعة« التي تساعد 
في التصدي لمسببات األمراض. وتنتشر هذه الصيحة بشكل 
كبير في الواليات المتحدة وبريطانيا تحديدا، وتعتمد على عدة 

أمور، على رأسها التخلي عن الحمام اليومي.
وينصح القائمون على هذه الصيحة بعدم االستحمام ألكثر من 
مرتين في األسبوع، وهو نفس األمر الذي ينطبق على غسيل 
الشعر. ويقول أنصار الفكرة إن المواد المكونة للشامبو تزيل 
الدهون من الشعر ومن فروة الرأس ما يدفع الجسم إلنتاج 
المزيد من الدهون، بعد كل مرة يتم فيها غسيل الشعر وبالتالي 

يصبح مظهر الشعر غير صحي.
اقرأ المزيد من الموضوعات المتعلقة

االستحمام بالماء الساخن لمدة طويلة يؤذي بشرتك!
نشره موقع »غوفيمنين« األلماني، التخلي التام عن منظفات 
الشعر ألن هذا من الممكن أن يؤدي لسد مسام فروة الرأس 
وظهور القشرة. لكن من المهم اختيار نوعية شامبو لطيفة 

على فروة الرأس.
المفارقة أن اتباع هذه الصيحة الجديدة في عالم الحفاظ على 

البشرة والشعر ال يحدث بسهولة. إذ أن رد فعل الجسم على 
مثل هذا التغيير في عادات النظافة الشخصية، يكون صعبا 
ويتمثل في زيادة إفراز الدهون بالشعر وظهور القشور والبثور 
السوداء على الجلد. ولهذه األسباب ينصح الخبراء باالنتقال 
التدريجي لفكرة التقليل من االستحمام، عالوة على استخدام 
يتعود  أن  إلى  الفترة األولى  مزيالت العرق والعطور في 

الجسم على النظام الجديد.
وتحظى هذه الفكرة باهتمام متزايد من قبل العديد من المشاهير 
في العالم، من بينهم األمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث ملكة 
بريطانيا، والذي قال إنه لم يغسل شعره منذ عامين، موضحا 
أنه يعتمد على فكرة الشامبو الجاف وهي عبارة عن بودرة 
توضع على الرأس لتمتص الدهون الزائدة وتتكون في العادة 

من مواد طبيعية.
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 ،»Health« كشف الموقع الطبى العالمى 
المختص بفوائد األغذية والعالجات الطبيعية 

عن فوائد مذهلة ومثيرة لتناول الكريز.
• الكريز يمنع ظهور عالمات الشيخوخة 
وأوضح الخبراء أن الكريز له قدرة 
فائقة على تأخير ومنع ظهور عالمات 
الشيخوخة المبكرة، وذلك إلن الكريز 
هو مصدر ممتاز لمضادات األكسدة 
الحرة  الجذور  نمو  توقف  التى 
المسؤولة عن تلف الخاليا، والذى 
يترتب عليه تسريع عملية الشيخوخة.

ونظراً  السرطان  يكافح  الكريز   •
الحتواء الكريز على مضادات األكسدة 

القوية، فإنه يُعتبر من أقوى األطعمة التى تكافح السرطان، وذلك 
من خالل وقف نمو الجذور الحرة التى بدورها تعزز تلف الخاليا والذى 
يترتب عليه نمو الخاليا السرطانية فى األعضاء الحيوية مثل البنكرياس 

والمخ والكبد.
وباإلضافة إلى ذلك، يعتبر الكريز من األطعمة السوبر، وذلك نظراً الحتوائه 

على الميالتونين وهو الهرمون الذى يعزز النوم الصحى ويعالج األرق.



 عزيزي القارئ بمناسبة حلول فصل 
الربيع فوجدت أن أنسب فنان أتناوله في 
مقالي هي سندريال الشاشة العربية الفنانة 
سعاد حسني وذلك لعدة أسباب أولهم هو 
تغنيها للربيع في أغنيتها الجميلة ) الدنيا 
ربيع ( والتي غنتها في فيلم )أميرة حبي 
أنا( مع الفنان حسين فهمي. وكانت سعاد 
حسني في ادائها لألغنية تتنقل برشاقة 
بين الحدائق واألشجار والورود فاشعرتنا 
بالفعل بجمال موسم الربيع وجعلتنا نشعر 
بالبهجة والفرحة.  فهو فصل المرح والحركة 
والحيوية لقد كانت سعاد حسني تنتقل بين 
األزهار كالفراشة الجميلة فالدنيا بالفعل 
ربيع. ولكن عزيزي القارئ ال يجب ان 
ننسى أن المطرب والموسيقار الكبير فريد 
األطرش تغنى بأغنيته الجميلة ) الربيع ( 
في فيلم ) عفريتة هانم ( وتراقصت على 
أنغامها الفنانة المبدعة والراقصة العالمية 
سامية جمال. كما تغنى موسيقار األجيال  
محمد عبد الوهاب لفصل الربيع وكيف 
أنه يمتع الدنيا بجماله وذلك في أغنية ) 

هليت يا ربيع هل هاللك ( . 
ولدت الفنانة سعاد حسني في حي الفوالة 
بمنطقة عابدين وذلك عام 1942 وهي 
األخت الصغرى للمطربة الرقيقة نجاة 
الصغيرة ووالدها من أبرع الخطاطين 
لكتابة الالفتات واليفط ووجهات المحالت 
التجارية وقد عملت سعاد حسني في الفن 
منذ نعومة أظافرها وذلك في البرنامج 
الشهير جدا بابا شارو  والذي كان يذاع 
يوم الجمعة الساعة العاشرة صباحا وكان 
ينتظره كل أطفال مصر ويسعدون بسماعه. 
ولما بدأ البث التليفزيوني كان البرنامج 
الشهير لألطفال برنامج ) ماما سميحة 
( للمذيعة الحنونة سميحة عبد الرحمن 
الذي يقدم األغاني والفوازير والطرائف 
والحكايات وكنت أنا من محبي برنامج 
بابا شارو في اإلذاعة وبرنامج ماما سميحة 
في التلفزيون وعندما اصبحت سعاد شابة 
كانت في زيارة لعائلة من معارف أهلها 
وكان يتواجد في منزلهم الكاتب والمخرج 
الشابة  وشاهد  الخميسي  الرحمن  عبد 
الجميلة وبنظرة الخبير توسم فيها إنها 
تصلح للتمثيل في السينما ثم قام بعمل 

فوقع  فيها  ونجحت  لها  إختبارات  عدة 
معها عقد فيلم حسن ونعيمة ومعها الوجه 
الجديد المطرب محرم فؤاد ونجح األثنان 
وشق كل منهما طريق الفن هذا الطريق 
الشائك والصعب ووضعت سعاد حسني 
في رأسها أن المثابرة تبلغ األمال وتحقق 
فيلم  في  البالغ  نجاحها  وبعد  األحالم.  
المشاركة  ونعيمة عرض عليها  حسن 
في الجزء الثالث في فيلم البنات والصيف 
ولكن دورها البطولة الثانية وأن البطولة 
األولى من نصيب الفنانة زيزي البدراوي 
ومع ذلك قبلت سعاد حسني الدور ألنها 
حبيبها  مع  الفيلم  بطولة  في  ستشارك 
العندليب األسمر عبد الحليم حافظ الذي 
كان الجزء الثالث من فيلم البنات والصيف 
من بطولته مع زيزي البدراوي وسعاد 
حسني ويوسف فخر الدين والطفل أحمد 
يحيي الذي أصبح من كبار المخرجين 
والصيف  البنات  فيلم  ومنذ  في مصر. 
أعجب عبد الحليم بسعاد وبدايتهما استلطاف 
متبادلة تولد عنه عاطفة كبيرة بينهما ثم 
بعد ذلك شاركت سعاد حسني النجم العالمي 
اشاعة حب  فيلم  بطولة  الشريف  عمر 
وهبي  بك  ويوسف  المسرح  عميد  مع 
شريف  وإحسان  إبراهيم  المنعم  وعبد 
ووداد حمدي ونجم الكرة وحارس مرمى 
عادل  القومي  والفريق  األهلي  النادي 
هيكل وأستطاعت سعاد حسني أن تقف 
بجانب هذه النخبة من النجوم على قدم 
الرغم من حداثة عملها  المساواة على 
الفنانة  حسني  سعاد  شاركت  ثم  بالفن 
القديرة سميرة أحمد والنجم أحمد رمزي 
بطولة فيلم ) غراميات إمرأة ( وفي هذا 
بدور  أحمد  سميرة  الفنانة  قامت  الفيلم 
مخالف لألدوار التي كانت تقوم بها وهي 
إدوار الطيبة والرقيقة أما في فيلم غراميات 
إمرأة قامت بدور إنسانة شريرة ال يهمها 
سوى المال وفي النهاية تخسر كل شيئ. 
أما سعاد حسني فقامت هي بدور الفتاة 
خالتها  أبن  تحب  والتي  الرقيقة  الطيبة 
والذي يعمل طبيب تحت التمرين وتحاول 
سميرة أحمد أن تلقي شباكها عليه وهي 
تعمل كممرضة في المستشفى الذي يشتغل 
بها ولكنها تتركه وتحاول إنشاء عالقة 

مع أحد األثرياء وقام بهذا الدور النجم 
الكبير كمال الشناوي. بعد فيلم غراميات 
إمرأة بدأ المنتجون يالحقون سعاد حسني 
ويسارعون بالتعاقد معها وشعرت سعاد 
حسني إنها محتاجة للمزيد من التوعية 
والتثقيف وقاما بهذه المهمة الفنانة إنعام 
سالوسة والفنان إبراهيم سعفان وأيضاً 
تعلمت سعاد اللغتين اإلنجليزية والفرنسية 
وكان يساعدها أيضاً مكتشفها األول عبد 
سعاد  شاركت  ثم  الخميسي  الرحمن 
الشحرورة صباح وكمال الشناوي وعبد 
السالم النابلسي والمذيع الكبير أحمد فراج 
صاحب البرنامج الديني الشهير نور على 
الماضي  القرن  من  الستينات  في  نور 
في  ديني  برنامج  أشهر  بالفعل  وكان 
بالقمر  يبث  وكان  المصري  التلفزيون 
الصناعي لمعظم البالد العربية واإلسالمية 

بدور  حسني  سعاد  وقامت 
األخت الصغرى للفنانة صباح 
التي كانت في الفيلم تقوم بدور 
إمرأة محتارة في إختيار الرجل 
ثالثة  بين  من  لها  المناسب 
رجال. وكعادتها ال تهاب أن 
تقف بجانب النجوم قبل مواجهتها 
للفنانة الكبيرة وملكة اإلغراء 
هند رستم في فيلم إشاعة حب 
أيضاً أستطاعت سعاد حسني 
ان تلفت األنظار إليها وهي 
جمال  رغم  صباح   بجوار 
وشياكة وأناقة صباح فكانت 
سعاد ببرائتها تلفت األنظار 

إليها. ثم قامت سعاد حسني ببطولة فيلم 
مفيش تفاهم مع الولد الشقي النجم حسن 
الكبار حسين رياض  والفنانين  يوسف 
وعلوية جميل وزينات صدقي ويحكي 
قصة سيدة تتسلط على عائلتها الصغيرة 
وتتحكم فيها دون أي تفاهم وفي النهاية 
تشعر بخطأها وتقلع عنه ويعود التفاهم. 
وفي هذا الفيلم ظهرت الفنانة نبيلة عبيد 
في عدة مشاهد دون أن تتكلم ثم بعد ذلك 
قامت ببطولة فيلم رابعة العدوية الذي 
وضعها على طريق الفن وطريق الشهرة. 
أما سعاد حسني فكعادتها كانت خفيفة 
سعاد  قامت  ثم   . المرح  وكثيرة  الظل 

حسني بالمشاركة في بطولة فيلم ) السبع 
بنات ( مع نخبة من الفنانين مثل نادية 
لطفي وزيزي البدراوي وأحمد رمزي 
وعمر الحريري وعبد السالم النابلسي 
األلف وجه حسين رياض  ذو  والفنان 
صالح  الخالق  وعبد  شريف  وإحسان 
ونجوى سالم وقد تعمدت أن أذكر جميع 
الفيلم ألنهم  الذين أشتركوا في  الفنانين 
وخاصة  المستوى  على  كانوا  جميعاً 
التنافس بين سعاد ونادية وزيزي كما أن 
في هذا الفيلم ظهر نجم النادي األهلي 
ومصر في كرة القدم المايسترو صالح 
سليم. أما سعاد حسني فقامت بدور األخت 
التي تحلم بالزواج من رجل ثري وتقع 
درس  وتأخذ  النصابين  أحد  شباك  في 
قاس وتكون عبرة للفتيات التي في مثل 
عمرها. ثم شاركت سعاد في عدة أفالم 

الحبايب  وأعز   3 وه  أعيش  لماذا  هي 
والضوء الخافت وموعد في البرج وعائلة 
زيزي وهو من أحلى األفالم الذي ناقش 
الحياة اليومية لعائلة ألم محتارة مع أبنائها 
المتفككون ظاهرياً ولكن وقت الشدة تجدهم 
يد واحدة وقد شارك في هذا الفيلم عارضة 
األزياء الجميلة ليلى شعير وأيضا شارك 
الموسيقار محمد سلطان والفنان أحمد 
رمزي والقديرة جدا الفنانة الكبيرة عقيلة 
راتب والفنان القدير فؤاد المهندس والفنان 
عدلي كاسب وقد كان فيلم ) عائلة زيزي 
( من أجمل المحطات الفنية للفنانة سعاد 
حسني في مسيرتها الفنية.  شاركت سعاد 

حسني المطرب عادل مأمون بطولة فيلم 
) العذاب الثالثة ( وهو الفيلم الثاني واألخير 
له بعد بطولته لفيلم ) المظ وعبده الحامولي 
( مع المطربة وردة. ثم قامت سعاد حسني 
بمشاركة نادية لطفي بطولة فيلم من أجمل 

 ( فيلم  وهو  أفالمهما 
للرجال فقط ( ويحكي 
الفيلم قصة فتاتين تعمالن 
في مجال النفط ووجدوا 
إعالن لوظيفة هامة للنقب 
عن البترول في مكان 
في صحراء مصر ولكن 
على  للحصول  شرط 
الوظيفة بجانب المؤهالت 
العلمية هو أن الوظيفة 
للذكور فقط فيضطرون 
للتنكر في أزياء الرجال 
حتى يتثني لهن الحصول على الوظيفة 
وبالفعل يتم لهن ذلك ويواجهن مواقف 
عديدة صعبة في العمل والزمالء والرجال. 
وقد شارك في الفيلم كل من حسن يوسف 
وإيهاب نافع ويوسف شعبان. ثم قامت 
سعاد حسني بمشاركة الفنان رشدي أباظة 
بطولة فيلم صغيرة على الحب وبعد قيامها 
بدور رجل في فيلم للرجال فقط قامت 
سعاد حسني في الفيلم بدور طفلة حتى 
يتسنى لها الظهور في برنامج تلفزيوني 
ولكن شرطه  أن تكون الطفلة في سن 
في  سعاد  نجحت  وقد  عشرة   الرابعة 
بمالبسها  الصغيرة  البنت  دور  تقمص 

شاركهما  وقد  شعرها  في  والفيونكات 
نجمة الجماهير نادية الجندي والنجم سمير 
غانم وملك الفيديو نور الدمرداش الذي 
وهذا  السينمائية  أدواره  أحلى  في  كان 
الفيلم كان من إنتاج الفنانة مديحة يسري.  

ثم شاركت سعاد في عدة أفالم من بطولتها 
فارس بني حمدان وشقاوة رجالة وليلة 
الزفاف ثم مع الفنان فؤاد المهندس فيلم 
من احلى افالمه فيلم جناب السفير. ثم 
أتى دور فيلم من احلى واقوى أفالم سعاد 
حسني وهو فيلم ) الزوجة الثانية ( مع 
سناء جميل وصالح منصور وشكري 
وسهير  إبراهيم  المنعم  وعبد  سرحان 
المرشدي ومحمد نوح ويحكي الفيلم قصة 
العمدة الثري والذي متزوج من إمرأة 
من  الزواج  في  فيفكر  تنجب  ال  عاقر 
إمرأة أخرى تكون قادرة على اإلنجاب 
حتى تنجب له طفل يرثه فيما بعد ويجبر 
بقوته ونفوذه على تطليق فالح فقير من 
زوجته ألنها قادرة على اإلنجاب ويتزوجها 
وتقوم مفارقات طوال الفيلم بين الزوجة 
األولى سناء جميل والزوجة الثانية سعاد 
ببطولة  سعاد حسني  قامت  ثم  حسني. 
فيلم القاهرة 30 وواصلت مسيرتها الفنية 
الفنان حمدي  البطولة  القوية وشاركها 
أحمد وعبد العزيز مكيوي والنجوم الكبار 
أحمد مظهر وعقيلة راتب وشفيق نور 
الدين وتوفيق الدقن ونعيمة الصغير وعبد 
المنعم إبراهيم. وتوالت األفالم الفيلم تلو 
الفيلم مثل شقة الطلبة وليلة الزفاف وحواء 

والقرد ونادية وشيئ من العذاب وفتاة 
األستعراض المأخوذ عن الفيلم العالمي 
) دعونا نحب ( بطولة كل من مارلين 
الحرمان  وبئر  مونتان.  وإيف  مونرو 
وغروب شروق والحب الضائع مع زبية 
ثروت ورشدي أباظة ويحكي الفيلم أن 
سيدة تحب زوج صديقتها ويؤدي هذا 
إلي خسارة صديقتها بعد أن ساهمت في 
التفريق بينهما وتكون نهايتها نهاية مأساوية. 
ثم مثلت عدة أفالم أهمها وأقواها هو فيلم 
) خلي بالك من زوزو ( وهو من النوع 
األستعراضي حيث التقت كلمات صالح 
جاهين وألحان كمال الطويل وقامت سعاد 
بالغناء والرقص وشاركها البطولة حسين 
فهمي وسمير غانم وتحية كاريوكا والمطرب 
شفيق جالل ونبيلة السيد ووحيد سيف 
وقد مكث فيلم خللي بالك من زوزو ما 
يقرب من عام في عرضه األول بالسينما 
وتغنت فيه سعاد بأغنيتها الجميلة ) يا 
بعد هذا  قامت سعاد  ثم   .) تقيل  يا  واد 
الفيلم ببطولة عدة أفالم أهمها فيلم أين 
عقلي مع الفنان عزت العاليلي ثم قامت 
سعاد ببطولة فيلم )أميرة حبي أنا ( على 
أمل أن يحصل على نجاح خللي باللك 
من زوزو ولكن أميرة حبي أنا لم يالق 
نفس النجاح وعرض فقط لعدة شهور 
وتغنت فيه سعاد أغنيتها الجميلة ) الدنيا 
 ( فيلم  ببطولة  قامت سعاد  ثم   .) ربيع 
الكرنك (الذي ناقش مساوئ نظم مراكز 
عبد  جمال  الرئيس  عصر  في  القوى 
الفيلم  ببطولة  قامت سعاد  وقد  الناصر 
ومعها نور الشريف وفريد شوقي وتحية 
كاريوكا والقدير كمال الشناوي ومحمد 
صبحي وشويكار وعماد حمدي ووحيد 
سيف وفايز حالوة وكان أول فيلم يظهر 
الشعب  ألفراد  القوى  مراكز  تعذيب 
والمعتقلين معهم وكيف أن الرئيس والزعيم 
الراحل أنور السادات قام في بدايه أستالمه 
على  والقضاء  المعتقالت  بهدم  للحكم 
مراكز القوى مما أدى إلي نصر أكتوبرثم 
ببطولة  سعاد  قامت  ثم  السالم  معاهدة 
أفالم شيفقة ومتولي والمتوحشة والجوع 
أدائها في  لم تكن على مستوى  ولكنها 
فيلم الكرنك الذي تفوقت فيه سعاد على 

نفسها ولو عرض هذا الفيلم في المسابقات 
العالمية مثل األوسكار كانت لحصلت 
سعاد على األوسكار على أدائها الرائع 
والمتميز في فيلم الكرنك وقد شاركت 
سعاد حسني نجم النجوم عادل إمام في 
عدة أفالم أبتداء من فيلم فتاة األستعراض 
ثم مثال معا فيلم ) المشبوه ( مع النجم 
الراحل سعيد صالح والنجم فاروق الفيشاوي 
وعلي الشريف ونعيمة الصغير. ويحكي 
الفيلم قصة حرامي يتعرف على فتاة ليل 
وهو يسرق شقة يقطنها أحد السياح العرب 
وتساعده على سرقة الثري العربي ويتم 
الحب بينهما ويتزوجا ولكن تدور مشاكل 
الضباط  وأحد  إمام  عادل  السارق  بين 
فاروق الفيشاوي وتظل هذه العداوة حتى 
نهاية الفيلم . ثم شاركت سعاد في أفالم 
أهل القمة وموعد على العشاء والقادسية 
ثم حب في الزنزانة مع عادل إمام وجميل 
أحمد  مع  الثالثة  الدرجة  فيلم  ثم  راتب 
زكي الذي شاركته المسلسل التلفزيوني 
الوحيد لها وهو ) هو وهي ( وكان آخر 
فيلم لها هو فيلم ) الراعي والنساء (. ثم 
الظهر  آالم  وخاصة  المرض  اصابها 
وسافرت فرنسا ثم إنجلترا للعالج. وسعاد 
سيدة  نافست  التي  الممثلة  هي  حسني 
الشاشة العربية فاتن حمامة في أن تكون 
نجمة القرن العشرين . وقد نالت سعاد 
الحب   ( أفالم  عن  جوائز  عدة  حسني 
الذي كان وغروب وشروق وأين عقلي 
وموعد على العشاء ( ما أكثر محطاتها 
الجميلة وكلما أتى الربيع نتذكرها دائما 
وندعولها دائما بالرحمة وأن يسكنها هللا 
فسيح جناته .                                                                                                          
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نادي احترام المشاهد:

رانيا يوسف تشارك حممد رمضان 
بطولة فيلمه اجلديد »شد اجزاء«

طارق لطفي ينهي تصوير نصف حلقات 
»بعد البداية« لعرضه يف رمضان املقبل

املخرج: عرض »أريد 
رجال« فى مايو القادم.. 
ووائل جسار ينتهى من 

تسجيل »الترت«

أكادميية الفنون تقرر منح الدكتوراه 
الفخرية للفنانة شادية

نور خترج من 
السباق الرمضاني 

بعد تأجيل 
مسلسلها مع 

أمحد رزق 

كريم عبدالعزيز ينتهي من مشاهد الغردقة 
يف »وش تاني« ويعود إىل القاهرة 

انفصال نيللي كريم رمسًيا عن زوجها 
يف هدوء تام 

 انضمت المطربة أمينة، ألسرة المسلسل 
التليفزيونى الجديد “الدخول فى الممنوع” 
فى شهر  الشاشة  على  للعرض  المرشح 

رمضان المقبل.
وأعربت أمينة عن سعادتها بالعمل مع كل 
من األبطال “أحمد فلوكس وبشرى وإيمان 
العاصى وسميحة أيوب وعزت أبوعوف” 
والمؤلف والمنتج محمد الباسوسى، والمخرج 
محمد النجار، وباقى فريق العمل، مشيرة 
إلى أنها ستبذل قصارى جهدها فى الدور 
الذى تقوم به بالمسلسل وتجتهد حتى توفق 
فى النهاية مع الكوكبة الكبيرة من النجوم 
بالعمل حتى ينال المسلسل إعجاب الناس 
ويلتفوا حوله فى النهاية عند عرضه على 

  بعد فترة من التحضيرات قرر الفنان 
محمد رمضان بدأ تصوير أول مشاهده فى 
فيلم “شد أجزاء” األسبوع المقبل مع المخرج 
حسين المنياوى والمنتج احمد السبكى ووقع 
االختيار على الفنانة رانيا يوسف وياسر 

جالل ليشاركا فى بطولة الفيلم .
والول مرة يبتعد رمضان عن دور الصعيدى 
من خالل قيامه بدور ضابط شرطة واستعد 
رمضان للدور جيدا وقام بعمل تدريبات 
خاصة باالضافة لقضائه ساعات طويلة 

فى الجيم .
والفيلم من تاليف احمد عبد الفتاح وتدور احداثه 

حول شخصية ضابط شرطة يتعرض لموقف 
يقلب حياته المهنية والشخصية ويدخل فى 
سلسلة من المشكالت المتتابعة ومن المقرر 
طرح الفيلم فى موسم عيد الفطر القادم .

  انتهي الفنان طارق 
لطفي من تصوير نصف 
حلقات مسلسله الجديد 
“بعد البداية” الذي يقوم 
فيه ببطولة مطلقة ليعرض 

في رمضان المقبل.
تدور أحداث المسلسل في 
إطار درامي اجتماعي 
األكشن  طابع  يحمل 
 ، والتشويق  واإلثارة 
ويجسد “لطفي” خالل 
أحداث المسلسل دور 

صحفي وإعالمي مهم تنقلب حياته رأسا علي عقب بشكل مفاجئ.
“بعد البداية” بطولة خالد سليم ، درة ، ريهام عبد الغفور، فاروق الفيشاوي ، 
رامى وحيد وعدد آخر من النجوم الشباب ، تأليف عمرو سمير عاطف ، إخراج 

هشام فتحي ، إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.
مسلسل “بعد البداية” كان يحمل عنوان “حسابات خاصة “ ، وتم تغيير األسم 

بعد جلسات عمل مع المؤلف ومخرج العمل وأبطال المسلسل.

  قال المخرج محمد مصطفى، إنه أوشك 
على االنتهاء من تصوير مسلسل “اريد 
رجال”، والمقرر عرضه فى شهر مايو القادم.
وأضاف: “انتهى الفنان وائل جسار من 
تسجيل تتر المسلسل، وهو من كلمات أيمن 
بهجت قمر، وألحان مدين، وتوزيع عادل 
حقي، وسأقوم بتركيب بعض اللقطات من 
المسلسل على تتر االغنية، وسيذاع قريبا 

كنوع من الدعاية للمسلسل”.
نصار وظافر  إياد  بطولة  “أريد رجاًل” 
عابدين ومريم حسن وأحمد عبدالعزيز وميار 
الغيطي وميرنا المهندس وسهير المرشدي 
وندى بسيوني وأميرة العايدي ونبيل عيسى 
وحازم سمير ومحمد التاجي، وقصة نور 
عبدالمجيد وسيناريو وحوار شهيرة سالم، 
واستكمل المخرج محمد مصطفى اخراجه 
بعد اعتذار المخرجة بتول عرفة عن عدم 

االستمرار في إخراجه.

  أعلنت الدكتورة أحالم يونس، رئيس 
اختيار  في مصر، عن  الفنون  أكاديمية 
الفنانة القديرة شادية، ليتم منحها الدكتوراه 
الفخرية في احتفالية “مصر تفخر بعروبتها” 
بالمركز  أبريل   27 في  إقامتها  المقرر 

الثقافي األكاديمي بالقاهرة.
سعادتها  عن  أحالم  الدكتورة  وعبرت 
واعتزازها بمنح األكاديمية تلك الدرجة 
العلمية الرفيعة لفنانة كبيرة بحجم شادية 
تعد من رموز الوطن العربي في الغناء 
والتمثيل، خاصة أن الدكتوراه الفخرية لم 

يحصل عليها من مصر سوى الموسيقار 
الكبير الراحل محمدعبدالوهاب.

وكانت أكاديمية الفنون قد قررت إقامة 
على  بعروبتها”  تفخر  “مصر  احتفالية 
أن يتم فيها منح الدكتوراه الفخرية لعدد 
العربي، وهم: حسين  الوطن  فناني  من 
الجسمي من اإلمارات، و عبد هلل الرويشد 
من الكويت، و عبادي الجوهر من السعودية، 
وذلك في احتفالية كبيرة يحضرها عدد من 
الوزراء وسفراء الدول العربية واألجنبية 

والشخصيات العامة.

 خرجت الفنانة اللبنانية نور من الظهور 
خالل السباق الرمضاني القادم بعد تأجيل 
مسلسلها الجديد “رشيد عارف أسرار”، 
الذي يشاركها بطولته الفنان أحمد رزق، 
وصعوبة  الوقت  ضيق  بسبب  وذلك 

اللحاق بالعرض في الشهر الكريم.
وكان الفنان أحمد صفوت قد اعتذر عن 
المشاركة في العمل بسبب اعتراضه على 
بعض التفاصيل الخاصة بالسيناريو، 
بين صناع  ارتباك  إلى  أدى  ما  وهو 
يقرروا اال االستعانة  أن  قبل  العمل، 
بالفنان والسيناريت كريم فهمي بداًل منه.

جدير بالذكر أن نور يعرض لها حالًيا 
الجزء الثاني من مسلسل “سرايا عابدين” 
على شاشة mbc مصر، كما كان آخر 
ظهور لها في رمضان العام الماضي 
من خالل مسلسل “اإلكسالنس” مع 
من  األول  والجزء  عز،  أحمد  النجم 

مسلسل “سرايا عابدين”.

 عاد النجم كريم عبدالعزيز إلى القاهرة 
بصحبة فريق عمل مسلسله الجديد “وش 
تاني” من الغردقة، بعد فترة تصوير أمضاها 
هناك تخطت الـ40 يوًما، حيث تستحوذ هذه 

المشاهد على معظم أحداث المسلسل.
وحصل فريق العمل على إجازة من التصوير 
ليومين لقضاء إجازة شم النسيم مع عائالتهم، 
على أن يتم استئناف التصوير نهاية اإلسبوع 
الجاري في إستديو مصر، و قد تم االنتهاء من 
تصوير أكثر من نصف األحداث بالمسلسل 
لعرضه خالل شهر  استعداًدا  اآلن،  حتى 

رمضان المقبل.
“وش تاني” يشارك في بطولته إلى جانب 

كريم عبد العزيز، الفنانون منة فضالي وحسين فهمي ومحمد لطفي وسوزان نجم الدين 
وتامر ضيائي وإسالم جمال وإنجي خطاب وأحمد التهامي وهو من تأليف وليد يوسف 

وإخراج وإنتاج وائل عبدهللا.

سعاد حسني  )الدنيا ربيع( بقلم السندباد/ اشرف كمالموسوعة السندباد

 في إطار الجهود المتواصلة إلعداد الدورة 
السابعة والثالثين لمهرجان القاهرة السينمائي 

من  الفترة  في  عقده  والمقرر  الدولي، 
تشكلت   ،2015 نوفمبر   20 إلى   11
اللجنة االستشارية للمهرجان برئاسة 
الدكتور ماجدة واصف رئيس المهرجان، 
وُمشاركة الناقد السينمائي والمدير الفني 
للمهرجان يوسف شريف رزق هللا.
اللجنة نخبة من  وضمت عضوية 
السينمائيين الذين يمثلون المدارس 
الفنية واألجيال المختلفة وهم الفنانة 
يســرا، والفنــان حســين فهمى، 
والمخرج الدكتور محمد كامل 
القليوبى، والفنان خالد أبو النجا، 
والناقد السينمائي طارق الشناوي 
والمنتج محمد حفظي، والمحامية 
والناشطة الحقوقية منى ذو 

الفقار، وكاتبة السيناريو 
مريم ناعوم، وذلك لوضع 
االســتراتيجية العــــامة 

والتفاصيل الفنية الخاصة 
بالدورة لجديدة للمهرجان.

يسرا وحسني فهمي أعضاء يف اللجنة 
االستشارية ملهرجان القاهرة السينمائي 

لموقع  كريم  نيللي  الفنانة  أكدت   
عن  انفصالها  خبر  السينما.كوم 
زوجها أخصائي التغذية هاني أبو 

النجا في هدوٍء تام، وذلك رغم 
الحب المتبادل بينهما، وبعد 

أيام قليلة من ظهورهما 
سوًيا في جلسة تصوير 
خاصة إلحدى المجالت 
العربية، إال أن نيللي لم 
توضح أسباب االنفصال 
حتى اآلن. ويعتبر هذا 
هو الطالق الثاني لنيللي 
كريم بعد طالقها من 
زواجها األول الذي أنجبت 
منه ولدين هما كريم 
ويوسف، ومن زوجها 
الثاني هاني أبو النجا 

أنجبت نيللي أيًضا طفلتين 
هما سيليا وكندة.

يذكر أن نيللي كريم تصور 
اآلن دورها في مسلسل 
“تحت السيطرة”، ويشاركها 

عابدين  ظافر  بطولته 
ومحمد فراج ونسرين 
أمين وجيهان فاضل وهاني 

تأليف  ومن  وهو  عادل، 
مريم نعوم ومن إخراج تامر 

محسن،  ومقرر عرضه فى 
شهــر رمضان القادم.

الشاشة خالل الشهر الكريم.
وعن دورها بالمسلسل، رفضت أمينة الكشف 
عن تفاصيله حتى ال تكشف عن أحداثه 
ومتعة المشاهدة، مكتفية بالقول بأنه سيكون 
مفاجأة من العيار الثقيل على جمهورها، 
حيث إنها لم تقدم دور مماثل له من قبل.

أمينة تدخل فى املمنوع

نقد فيلم : مسجون ترانزيت
»الجريمة ال تفيد«

سيناريو محبوك إخراج مدروس

الموضوع :
علي الزناتي ) أحمد عز ( حرامي خزن 
يحكم عليه بالمؤبد . يخرجه العميد شوقي 
) نور الشريف ( من السجن لقيامه بمهمة 
قتل جاسوس إسرائيلي لخدمة مصر – 
ينجح “علي “ في المهمة ويسافر للكويت 
تحت اسم عبد الرحمن . بعد 6 سنوات 
يعود للقاهرة ويملك معرض سيارات . 
ومدير مكتبه شاهين ) صالح عبد هللا ( 
. يعيش عبد الرحمن مع زوجته نيفين 
) إيمان العاصي ( وأبنه الصغير علي 
اللواء شوقي  يظهر   .  ) أحمد  ) شادي 
ويجبره على فتح خزنة حسن موافي ) 
محمد أبو داود ( عضو مجلس الشعب 
والحصول على مستندات لجماعات إرهابية 
. يذهب عبد الرحمن ويرى حسن ومعه 
سيدة في غرفة النوم ) لوال ( . يحصل 
على المستندات يتشاجر مع عمرو أبن 
حسن ) أحمد جمال سعيد ( ويموت هذا ) 
األخير ( . يذهب عبد الرحمن لمدير األمن 
شريف ) شريف منير ( الذي يخبره بأن 
شوقي ما هو إال عادل عرابي أكبر مزور 
في مصر . يسرق شاهين المستندات من 
عبد الرحمن ويبيعها لحسن ، الذي يقتل “ 
علي “ الصغير انتقاما ألبنه – يجمع عبد 
الرحمن حسن وشاهين وعرابي ويكشف 
خيانة كل منهم لألخر . يقتل عرابي حسن 
. ويقتل عبد الرحمن عرابي ويسلم نفسه 

للبوليس.
التحليل والنقد : تأليف “ وائل عبد هللا “ 
سيناريو محبوك اعتمد على انبثاق األحداث 
من الشخصيات التي تحمل في داخلها من 
القوة بما يكفي إلقامة الحجة على صدق 
تصرفاتها بطريقة طبيعية يقبلها المتفرج 

وأهم الشخصيات هم :
“علي ، عبد الرحمن “ : أحمد عز “.

 . المتوسط  بيئة تحت  إنسان بسيط من 
يعيش مع أمه المريضة ويحاول مساعدتها 
. لكن العائد المادي ال يكفي لسد احتياجات 
الدواء . مما دفعه للجوء لسرقة الخزن . 
ودخل السجن . ويقبل على الفور عرض 
العميد شوقي حتى يخرج من السجن . 
فيقتل جاسوس إسرائيلي وهو مقتنع أن 
ذلك لمصلحة مصر . يسافر الكويت ويعود 
لحياة مستقرة مع نيفين وأبنه علي . وقد 
إلي  المتوسط  تحت  من  البيئة  تغيرت 
بيئة ثرية فتغير “ علي “ معها إلي عبد 
الرحمن . وأزمته بدأت عند ظهور اللواء 
شوقي وإجباره على سرقة مستندات من 
منزل حسن موافي عضو مجلس الشعب . 
وعندما رفض ، ذهب شوقي إلي بيته مع 
علي ونيفين كنوع من الضغط والتهديد . 

فيخضع لهذا التهديد . 
وكان الصراع صاعدا في داخله ما بين : 
الماضي والحاضر ، الرذيلة والفضيلة، 
الضياع واالستقرار خاصة حبه لنيفين 
بهذا  له  يسمح  لم  القدر  ولكن   . وعلي 

االستقرار .كيف ؟
-1 ال يستطيع سرقة المستندات من منزل 
حسن ليقظته والسيدة التي معه في غرفة النوم 
-2 يذهب مرة أخرى ويسرق المستندات 
ولكنه يتشاجر مع عمرو أبنه ويتسبب في 
موته بالخطأ لكن هذا الخطأ ثمنه غالي 

جدا وهو حياة أبنه “ علي “ 
-3 يلجأ عبد الرحمن لشاهين ) ذراعه 
األيمن ( للراحة عنده . فإذا بهذا األخير 
يسرق المستندات ويبيعها ب150 ألف 
جنيه لحسن ويعطي له عنوان منزل أم 
نيفين – فيخطف على ويقتله انتقاما ألبنه 

عمرو . 
-4 يذهب عبد الرحمن لمدير األمن شريف 
فإذا باألزمة تصل للذروة عند اكتشافه ) 
والجمهور أيضا ( إن اللواء شوقي ما هو 
إال عادل عرابي أكبر مزور في مصر . 
واستطاع أن يستغله ويجبره على السرقة 
والقتل لمصلحته الشخصية وليس لخدمة 

مصر كما أدعي. 
كان هذا المشهد من أعمق المشاهد المشحونة 
باألحاسيس الداخلية رغم بساطته . وقد أداه 
أحمد عز ببراعة وهدوء . وشعرنا معه 
وهو يقول               “ كان مسجون “ 
باآلالم العميقة النفسية التي عاناها وتسبب 

عرابي وحده في حدوثها.
-5 خرج عبد الرحمن لمواجهة عرابي 
فإذا به يكتشف الفاجعة بمصرع أبنه “علي 
“ وعرف بذلك أن االستقرار انتهى إلي 

األبد بفقد حبيبه الصغير “علي“ .
 وصل عبد الرحمن إلي القرار : وهو 
التخلص من األشرار . فجمعهم في معرضه 

: حسن وعرابي وشاهين  .
السيناريو  وهنا كشف 
لعبد الرحمن و) لنا أيضا 
( كيف خدع عرابي “ 
علي“ بأن الجاسوس ما 
هو إال تاجرا للماس “ 
أراد عرابي سرقته . ففجر 
البركان الكامن داخل عبد 
الرحمن فكشف لآلخرين 
أن زميلته هدى سرقت 
الماس وهربت وزوجته 
إحسان هي التي سرقت 
المستندات وأعطتها لحسن 
– ) حللت هذا المشهد 
بالتفصيل في شخصية 

عرابي  (
أحمد عز : يعتبر هذا 
الدور من أفضل أدواره 
بكل  الشخصية  فجسد 
ضعفها وقوتها ، بأألمها 
وأفراحها – بخفة ظل 
مشهد  خاصة  متناهية 
مع ) مريم نور ( زيزي 

في معرض السيارات أما مشهد مع مدير 
األمن شريف . فكان قمة في أداء النفسي 

العميق .
اللواء شوقي – عادل عرابي : “ نور 

الشريف “
- هي الشخصية المحورية التي ال ترحم 
Antago-  الال تلين .فهو معارض للبطل 
nist . وهو الذي يخلق الصراع ويدفع 
باألحداث لألمام . فشوقي ) أو عرابي( 
يعرف ماذا يريد وعنده رغبة جامحة في 
أوراق  فيزور   . الماس  االستيالء على 
وينتحل شخصية عميد ، ويخرج “علي“ 
من السجن لعلمه أنه أقدر إنسان يفتح خزن 
. وخدعه أن الخدمة هي لمصر ليقتنع 
بقتل الجاسوس اإلسرائيلي وفتح خزانته 
.أخذ كل ما فيها من معلومات. فهو مستعد 
أن يهلك لالستيالء على الماس أو يبلغ 
هدفه . فدرب “ علي “ تدريبا عسكريا 
في الرمي والغطس حتى نجح في مهمته 
ثم دخل السجن  . وبعد سنوات قضاها 
في السجن ، خرج ووجد أن المستندات 
موافي سرقت  وبين حسن  بينه  المهمة 
من منزله 0 فعاد لعلي أو عبد الرحمن 
وضغطا عليه ضغطا مبرحا حتى أضطر 

لسرقة المستندات .
- قد أظهر السيناريو في جنازة عمرو 
أبن حسن موافي ، ظهور شوقي وزوجته 
) إحسان ( يسلم على حسن ويناديه هذا 
األخير “ بعادل “ ويتعرف ) الجمهور( 
على زوجة شوقي بأنها السيدة التي كانت 

بغرفة نوم حسن .
في  األخيرة  المواجهة  كانت  وعندما   -
معرض عبد الرحمن ، كشف عادل عرابي 
بأن االسرائيلي كان  لعلى “  خدعته “ 
تاجرا للماس وليس جاسوسا . فأضاف 
عبد الرحمن : وليه ما قلتليش أنها سرقة 
فقط فكان رده بسخرية : حرامي يطلب 
من حرامي سرقة ألماظ، طبيعي حيطلب 
النص – فاظهر بهذا الرد كيف خدع “ 
علي “ واستخف به . مما فجر بركان 
الغل الكامن في صدر عبد الرحمن بقوله 
: أنت يا عرابي ما لكش حظ مع النسوان 
. تصدق يا حسن هدى الوسخة سرقت 
الماس وهربت – وال إحسان هانم مراته ، 
كانت معاك في البيت – فرد فعل عرابي 
يسأل : إحسان كانت بتعمل معاك إيه في 
البيت؟ “ علي“ شوف أنت بقى الساعة 
واحد  آخر   . النوم  غرفة  في  بالليل   2
أفكر أنه يتخان هو أنت يا عرابي عرفت 
المستندات اتسرقت ازاي من إحسان . 
لمين لحسن اللي قلنا لك عليه . أما أنت يا 
حسن فسرقت المدام والمستندات ! باشا! 

وبعد هذه السخرية الالذعة من عبد الرحمن 
. نستنتج أن عرابي ) الشخصية المحورية 
التي ال ترحم وال تلين ( قد أصيب في 
صميم كبريائه ورجولته من حسن . فكان 
على  قتل حسن  هو  فعله  رد  لنا  مبرر 
الفور وعبد الرحمن الذي علمه الرمي 
بالرصاص . فما كان من “علي “ هو 

الذي قضي عليه دفاعا عن النفس ألنه 
في معرضه .

نور الشريف : كان بكل بساطة ) أستاذا( 
في األداء سواء : اللواء شوقي أو عادل 
عرابي المزور الكبير . وهما شخصيتان 
على النقيض . ويجب على الممثل إدراك 
 “ إقناع  يستطيع  حتى  الشخصية  أبعاد 
علي “ و) المتفرج ( دون أدني شك في 
الشخصية التي يؤديها وهذا ما فعله نور 

الشريف بإتقان .
- أظهر السيناريو في بداية الفيلم أن “علي 
“ قتل الصراف دفاعا عن النفس فيوضح 
له شوقي بأنه ليس في منزله – أو ال يملك 
المكان . فإذا به في آخر الفيلم يقتل علي 
شوقي دفاعا عن النفس ألنه في معرضه .
معذرة عزيزي القارئ لم أستطع الكتابة 
عن بقية الشخصيات لضيق المساحة .

اإلخراج “ ساندرا نشأت “ 
أفالم األكشن  - تخصصت ساندرا في 
فخرج  السيناريو  حبكة  مع   Action

العمل متكامل .
- وأظهرت لنا لوكشن مغسلة السجن وما 
يحدث بين المسجونين فكان مبرر » لعلي 
» لقبول عرض شوقي بفعل أي شئ في 

مقابل خروجه من السجن .
- كانت التدريبات على الرمي والغطس 
دقيقة ) رغم بساطتها ( لنصدق العمل 

وإال اصبح غير مقنع .
- استخدمت ساندرا لحظة قتل اإلسرائيلي 
تكنيك الراوي بصوت شوقي مع التنفيذ 
بالصورة ألداء » علي » وهو في البحر 
ويغطس ثم يدخل اليخت وقتل داود ويهرب 
بالماس . كان ذلك مع ديكور : محمد مراد 
. ومونتاج : أحمد حافظ ومدير تصوير : 
نزار شاكر يمثلون لغة سينمائية محترفة 
-اختيارها للمثلين : محمد أبو داود لحسن 
– إيمان العاصي لنيفين – صالح عبد 

هللا لشاهين كان موفقا 
- نجحت ساندرا في تقطيع اللقطات إلي 
 Big close حركة دائمة ومستمر لكاميرا من
 Panoramique إلي  Medium إلي
وذلك في كل الفيلم خاصة الحوار بين 

الشخصيات ) احتراف سينمائي (
- وقع عمرو على حائط حمام السباحة 

. نفذ جيدا 
- وختمت ساندرا الفيلم بحركة كبيرة وهي 
: سقوط عبد الرحمن من الدور الثاني 
بظهره ) مخترق الزجاج ( وكأنني أمام 
فيلما أمريكيا . وفقت ساندرا في قيادة هذا 
العمل الكبير وأعطت رسالة يحملها الفيلم 
بأن الجريمة ال تفيد في سيناريو محبوك 

إلخراج مدروس.

  الناقدة أحالم األسيوطي
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 الوجه اآلخر لألزمه السوريه وتداعياتها  )2 من3(

من  األول  النصف  أواخر  في   
جون  أطلق   2015 آذار)مارس( 
األميريكي  الخارجيه  وزير  كيري 
المهتمين  فاجأ جميع  إختبار  بالون 
بأن  عندما صرح  المنطقه  بشؤون 
التفاوض  المتحده  الواليات  على 
ذلك  يعود سبب  األسد.  الرئيس  مع 
موقف  في  الصارخ  التناقض  إلى 
الواليات المتحده السابق من األزمه 
الذي كان يؤكد أن الرئيس األسد فاقد 
للشرعية وال مكان له ال في المرحلة 
لألزمه  تسوية  بأية  وال  اإلنتقالية 

مستقباًل وأن عليه أن يرحل.
الون  ب ب كيري  َح  تصري ُت  َوَصْف
مباشرة  بدأت  تفسيراته  اختبار ألن 
األبيض  البيت  بإسم  المتحدثين  من 
“موضحين”  الخارجيه  ووزارة 
في موقف  تغييراً  يعني  يكن  لم  أنه 
السابق سواء من  المتحده  الواليات 
بل  األسد.  الرئيس  أومن  الصراع 
هو يعني التفاوض بموجب مقررات 
1، ولكن كيري نفسه  مؤتمر چنيڤ 
يريد!!!  مفاوضات  أي  يَُوضح  لم 
كيري  تصريح  من  واحٍد  يوم  قبل 
)مارس(  آذار   13 بتاريخ  وتحديداً 
مدير  برينان”  قال “چون   ،2015
أمام  المركزيه  المخابرات  وكالة 
لجنة العالقات الخارجيه أن الواليات 
المتحده التريد أن َترى إنهيار النظام 
أمام  المجال  الذي قد يفسح  السوري 
إلستالم  المتطرفين  اإلسالميين 
واشنطن  لدى  بأن  أضاف  السلطه. 
َمْن سيعقب  التخوف من  أسباب  كل 
نرى  هنا  من  السلطه.  في  األسد 
الفوضى  بل  التضارب،  من  نوعاً 
األمريكيين.  المسؤولين  في مواقف 
مباشرة،  ردت  فقد  بريطانيا  أما 
“ديڤيد  لسان رئيس وزرائها،  على 
كيري  تصريح  على  كامرون”، 
الصراع  من  بالده  موقف  مؤكداً 
الدائر في سوريا ورفضها التفاوض 
مع النظام. أيدت فرنسا هذا الموقف 
وزير خارجيتها.  لسان  أيضاً على 
أواخر  وتحديداً  جديد،  من  ولكن، 
سوزان  الماضي صرحت  الشهر 
لقومي  ا األمن  مستشارة  رايس 
للرئيس أوباما بعد اجتماعها مع أحد 
السابقين  الوطني  اإلئتالف  رؤساء 
المتحدة التزال ملتزمة  الواليات  إن 
إنتقااًل سياسياً في سوريا يتم التوصل 
فمن  التفاوض!!!!  إليه عن طريق 

ْق ؟   نَُصدِّ
يقول الصحفي اللبناني أمين قمورية 
‘كيري’:  تصريح  على  تعليقه  في 
تبدل واشنطن  المرة األولى  “ليست 
لكن  السوري،  الشأن  في  لغتها 
هذا  من  والحقيقي  الراسخ  موقفها 
البلد لم يتغير فعاًل منذ آذار )مارس( 
كان  موقفها  اليوم.   حتى   2011
واليزال: رأس سوريا وليس رأس 
األسد. هكذا كان موقفها في العراق 
دول  في  سيكون  وهكذا  واليزال.  
الالئحة  على  باتت  أخرى  عربية 
أو على همة دخولها. وهي في هذا 
منقطعة  نجاحات  حققت  المجال 

النظير”. 
واليزال  كان  فعال  سوريا  رأس 
لناظره قريب. هذا  الهدف. وإن غداً 

إسرائيل،  وزراء  برئيسة  يذكرني 
تشرين  حرب  بعد  مائير،  غولدا 
األول )أكتوبر( 1973 عندما طلبت 
في حينها من وزير خارجية أمريكا 
م رأس  يَُحطِّ بأن  كيسينجر’  ‘هنري 
بالشيء  الشيء  أن  بما  السوريين. 

رؤية  هنا  أضع  أن  أرى  يذكر 
السياسيه  العلوم  في  مجاز  صديق 
يقول:  المنطقه.  في  مايجري  عن 
“الجميع متفقون أن الهدف الرئيسي 
عن  سيتم  وهذا  إسرائيل  أمن  هو 
الواقعة  العربيه  البالد  تفتيت  طريق 
لى  إ متوسط  ل ا ألبيض  ا شرقي 
العراق  )سوريا،  طائفيه  دويالت 
لبنان واألردن( واإلستمرار  وربما 
السعوديه  العربيه  في  القالقل  بخلق 
إلى  للوصول  والجزائر  ومصر 
دائم”.  بشكل  استقرارها  زعزعة 
بعد  طبعاً  المنطقه  أهمية  ازدادت 
توقعات وجود كميات هائلة من النفط 
والغاز تحت المياه اإلقليميه السوريه 
األبيض  البحر  شرقي  واللبنانية، 
بدأت  إسرائيل  بأن  علماً  المتوسط، 

اإلنتاج من مياهها اإلقليميه.  
تقاطع  على  التأكيد  من  البد  وهنا 
في  اإليرانيه  األمريكيه  المصالح 
السياسي  الغزل  المنطقه ومالحظة 
قبل  من  الطرف  وغض  بينهما، 
النفوذ  إمتداد  عن  األمريكي  الند 
ق  عرا ل ا يشمل  ذي  ل ا ني  را إلي ا
أحد  يقول  واليمن.  ولبنان  وسوريا 
سياسة  على  المطلعين  األمريكيين 
لشرق  ا بشؤون  ير  لخب وا بالده 
النوويه  المفاوضات  “إن  األوسط: 
لجميع  بالنسبة  أهدافها  نحو  تسير 
على  يجري  ما  ن  إ األطراف. 
قلقاً  يثير  المفاوضات  األرض وفي 
أمريكا  وأصدقاء  حلفاء  لدى  كبيراً 
اليوم  تسيطر  فإيران  المنطقه.  في 
العراق وعلى نصف  على عاصمة 
أراضيه، كما تسيطر على عاصمة 
بشار  الرئيس  نظام  وعلى  سوريا 
األسد وعلى نصف أراضي سوريا 
بواسطة  لبنان  أيضاً، وتسيطر على 
لهذا،  إضافة  وحلفائه.  هللا  حزب 
اليمن  سيطرت حديثاً على عاصمة 
بواسطة  أراضيه  نصف  وعلى 
السيطرة  هذه  وحلفائهم.  الحوثيين 
تعني أن إيران أصبحت قادره على 
والمضائق  الخليج  مدخل  تعطيل 

وفي مقدمتها ‘هرمز وباب المندب’. 
اليوم  إيران  تستطيع  آخر،  بتعبير 
األسود  الذهب  تدفق  على  التأثير 
المستوردة.  الدول  إلى  الخليج  من 
الغريب أن هذا الواقع اليقلق أياً من 
ذلك  السبب في  الغربيه!!!!!  الدول 
أن الرئيس أوباما تخلى عن اصراره 
لسلطه  ا من  األسد  إزاحة  على 
يتفاوض  حل  ألي  سابق  كشرط 
حصول  إلى  أيضاً  ويشير  عليه، 
هجومهم  في  الحوثيين  المتمردين 
الضوء األخضر  على صنعاء على 
يبرز  هنا  حلفائه.  بعض  ومن  منه 
السؤال التالي: هل قررت أمريكا أن 
تكون المناطق المذكوره أعاله الثمن 
الذي تدفعه مقدما للتفاهم على الملف 
معاً  للعمل  وثانياً  اإليراني،  النووي 
اإلسالمية  التيارات  استئصال  على 
حتى  المتشددة  السنية  األصولية 
الدافع  والتكفير؟  والعنف  اإلرهاب 
لهذا التساؤل هو التهديد الكبير الذي 
المصالح  التيارات على  هذه  تشكله 
الحيويه ألمريكا وحلفائها في الشوق 
وإن  مقبول  ثمن  وهو  األوسط. 
تضمن سيطرة جزئية على عدد من 
الدول. تساؤل آخر يبرز إلى السطح 
أمريكا وحلفاءها على  حول موافقة 
السير في مثل هذا اإلتجاه. أعتقد أن 
السيطرة  تحت  الواقعة جزئياً  الدول 
فيديرالية  دواًل  ستصبح  اإليرانية 
ذات حكم  أومناطق  أوكونفيديراليه 
وأزماتها  انتهاء حروبها  بعد  ذاتي 
وستشارك المجتمع الدولي في حربه 
الخبير  هذا  ينهي  اإلرهاب.  ضد 
حديثه مؤكداً أن مصر ستبقى خارج 
مشكالتها  رغم  لمعادالت  ا هذه 
دولة  ألنها  اإلرهاب  مع  ومعاناتها 
الدول  عكس  على  وعميقه  قديمة 
إنتهى كالم  المنطقة”.  في  األخرى 

السياسي األمريكي.
التي  الحزم”  أثبت تحالف “عاصفة 
اليمن  الجويه على  بالغارات  بدأت 
الشهر  من  األخير  األسبوع  في 
ومباركة  السعوديه  بقيادة  الماضي 
باكستان  ودعم  ودعمها  أمريكا 
هذا  خطأ  المشروط  غير  ومصر 
بالمضائق  يتعلق  فيما  السياسي 
السعودية،  وبأمن  من جهة  المائية 
المتحدة  للواليات  األقرب  الحليف 

من جهة أخرى خطأ ذلك السياسي.
من الالفت أن أخبار األزمه السوريه 
العربي  اإلعالمين  في  تقهقرت 
لتحل  األخيرة  السنة  في  والغربي 
محلها أخبار القرم وأوكرانيا ثم ليبيا 
والغارات الجويه على داعش وحديثاً 
المتحده  أن األمم  اليمن. كما يالحظ 
المنبثقة  اإلنسان  حقوق  ومنظمات 
مدة  منذ  توقفت  والمستقلة  عنها 
القتلى  بالقصيره عن إحصاء  ليست 
والمعتقلين  والالجئين  والنازحين 

والمفقودين....إلخ.    
أخيراً، أعتذر عن الخطأ الذي وقع في 
عنوان المقاله السابقة التي كان يجب 
في   .2 من  بدال   3 من   1 يكون  أن 
العدد القادم سنتحدث عن حصيلة تلك 

الحرب القذره وتداعياتها األخرى.
فصح مجيد، سعيد وكل عام والجميع 

بألف خير.

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

ملناهضي احلكم باإلعدام : هذه هي 
حكمة اإلسالم من اإلعدام .. 

مسؤولون امريكيون: كوبا قدمت تأكيدات بانها لن تدعم 
االرهاب يف املستقبل

أوباما يتعهد مبساعدة إنسانية بقيمة 200 مليون 
للنازحني يف العراق

»تكتل عون« يدعو احلكومة اللبنانية لتعيني قيادات 
أمنية وعسكرية جديدة

اخلزانة األمريكية تفرض عقوبات على عبد امللك احلوثي 
وجنل علي صاحل تنفيذا لقرار جملس األمن

وزير خارجية املانيا: من السابق الوانه مكافأة إيران

بقلم: خالد بنيصغي

 تعالت األصوات في مجموعة من الدول العربية بإلغاء عقوبة اإلعدام ، 
ويمكن ربط هذه الحركات بالعولمة عامة ، ومن بين هذه الدول المغرب الذي 
يعرف نشاط األصوات العلمانية بشكل فظيع ومستفز للضغط على المملكة 
المغربية من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام متناسين أن دستور المغرب ينص على 
أن الدين الرسمي للمملكة هو اإلسالم .. وبذلك على المسؤولين الكبار كل من 
نة النبوية في التشريعات والقوانين  موقعه أن يحتكم إلى النص القرآني والسُّ
التي  الوضعية  الكثير من األحكام  المغربي يحتوي  القضاء  أن  بالرغم من 

نَّة النبوية الشريفة ..  تختلف عن ما يذكره القرآن وتؤكده السُّ
ونحن في هذا الكتاب اليوم سنبيِّن الحكمة من التشريع اإلسالمي لإلعدام رّداً 
على مثل هؤالء العلمانيين الذين يسيئون لإلسالم من حيث يشعرون أو ال 
يشعرون ، متشدقين بالحداثة والديمقراطية .. على أن عليهم أن يخجلوا من 

أنفسهم وهم يدافعون عن مجرمين قتلة سفاكين للدماء بغير  !!حق 
علينا في البداية أن نشير إلى أننا نتحدث عن مجرمين قتلة اقترفوا جريمة 
القتل مع سبق اإلصرار والترصد ، ولسنا نتحدث هنا عمن ارتكب جريمة 
بالعمد مع سبق  أما من قتل   .. نية مسبقة في إحداثه  بالخطأ دون أي  القتل 
اإلصرار والترصد فيستحق عقوبة اإلعدام لحكمة بالغة وبليغة في اإلسالم 

الحنيف نوجزها كما يلي : 
المقتول  االعتبار ألهل  والقتلة ورد  المجرمين  من  المجتمع  تطهير   – 1
بالقصاص ، كما قال جل وعال : ) وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين واألنف باألنف واألذن باألذن والسّن بالسّن والجروح قصاص فمن 

تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الظالمون (.
تعالى  “  قال  الناس جميعا ،  قتل  ثم إن اإلسالم اعتبر من فعل ذلك كأنما 
ِمْن أَْجِل َذلَِك َكَتْبَنا َعلَى َبِني إِْسَراِئيَل أَنَُّه َمن َقَتَل َنْفساً ِبَغْيِر َنْفٍس أَْو َفَساٍد ِفي 
َولََقْد  َوَمْن أَْحَياَها َفَكأَنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميعاً  اأَلْرِض َفَكأَنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميعاً 

ْنُهم َبْعَد َذلَِك ِفي اأَلْرِض لَُمْسِرُفوَن “ َجاءْتُهْم ُرُسلَُنا ِبالَبيَِّناِت ثُمَّ إِنَّ َكِثيراً مِّ
2 – ما ال يعلمه الكثير من العلمانيين هو أن الحياة إنما هي ابتالء واختبار 
من هللا عز وجل ، قال هللا تعالى في سورة الملك “ تبارك الذي بيده الُملك 
وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال 
وهو العزيز الغفور “  ولذلك فالقاتل عمداً للنفس المؤمنة يعتبر خاسرا في 
الدنيا واآلخرة  - وربما - من أجل ذلك يكون قد تبّوأَ مقعده من النار ، فوضع 
له اإلسالم حّداً في اختباره في الدنيا ألنه كالغشاش  في االمتحان فهو راسب 
ًدا  دون حاجة إلتمام اختباره .. يقول هللا عز وجل : “ َوَمْن َيْقتُْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ

ُ َعلَْيِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعَذاًبا َعِظيًما “  َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا ِفيَها َوَغِضَب هللاَّ
َم اإلنسان وفّضله على جميع مخلوقاته وجعل حرمته أعظم  3 – إن هللا قد كرَّ
من حرمة الكعبة الشريفة فاإلنسان عند خالقه محترم الدم والمال والعرض 
، فمن خالل هذه  بها  التفريط  أو  التعّدي عليها  الحرمات ال يجوز  ، وهذه 
النفس  االعتداء على  فإّن  تعالى  التي رسمها هللا  الحدود  وباعتبار  المكانة 
البشرية يعتبر من أعظم الكبائر ، وعليه فإّن من تسّول له نفسه االستخفاف 
بحياة البشر وإزهاق أرواحهم عمداً وظلما فال بّد أن يرتقب العقوبة الرادعة 
الزاجرة ، ولذا فإن اإلسالم يرى أن تشديد العقوبة أمر ضروري حفاظا على 

السالمة االجتماعية العامة .
هذه بعٌض من حكمة تشريع اإلسالم لإلعدام عند قتل النفس عمداً .. وختاماً 
إن اإلسالم الدين الكامل والتام الذي يعتني بحقوق اإلنسان ويحفظها بالشكل 
المطلوب والناجح .. وهذا ليس بغريب على هللا عز وجل أن يمنحنا ويخلق 
لنا ما يصلح لنا ويناسبنا تماماً ، وهو القائل في محكم كتابه “ أال يعلم من 

خلق وهو اللطيف الخبير “ .. 

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

www. el-ressala.com 

Arabic language and Egyptian colloquial courses
Online and intensive 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

Teaching language: 
English, French and Italian
 

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

مفارقات أزمة 

  كلودين كرمة

 باحث اسالمي قرر ان يقدم وجهة 
نظره وخالصة دراساته في برنامج 
تليفزيوني  ، وبين ليلة وضحاها بات 
محور قضية رأى عام وبرنامجه 
اصبح حديث الشارع.. اتحدث عن 

اسالم البحيري..
جدل وصراعات في احاديث الناس، 
اهتمام اعالمي غير مسبوق بعد 
تقدم االزهر بشكوي ضده النتقاده 
كتب التراث الدين االسالمي، وبناء 
عليه وجهت الهيئة العامة لالستثمار 
انذار الى القناة التليفزيونية  التي 
بتفادى  البرنامج  يقدم من خاللها 
المخالفات المقدمة فيه و اال ستتخذ 
او  البرنامج  بايقاف  الهيئة قرارا 

بالغاء ترخيص القناة .
في  وبدءوا  مؤيدوه  ولم يصمت 
شن حمالت على مواقع التواصل 
االجتماعي “   كلنا إسالم بحيري ”، 
بحيري ”  إسالم  مع  “  متضامن 
وقالوا:”البحيري هو مارتن لوثر 
اإلسالم، وإن كنتم ستقتلون اسالم 
بحيري فأنتم ستقتولنا جميعا معه 
مليون  بعدنا  سيأتي  قتلتونا  وأن 

إسالم بحيري”.
وفي هذه االزمة بعض المفارقات:
-1 القاعدة العامة من المصريين 
الباحث رغم  رافضة الفكار هذا 
انهم متضامنين مع دعوات تطهير 

األزهر وتغيير مناهجه  
-2 تم توكيل األزهر بعمل ثورة 
دينية في الخطاب الديني من جهة 
الفتاح السيسي، ولم  الرئيس عبد 
نسمع عن شئ في هذا اإلطار سوي 
بدال من  باحث اسالمي  بمقاضة 
إثبات مدي صحة او خطأ آراءه.

-3 نقدس خريجي األزهر و دارسين 
الدرسات األسالمية ، في حين ان 
صفوت حجازي و وجدي غنيم و 
الغالبية  حسان و أبو إسماعيل و 
أما  قيادات األخوان  العظمي من 
ينتموا لهذه المؤسسة او تلك، وال 
يعني هذا تعميم فمن بينهم علماء 
اجالء ولكنه تسليط للضوء على 

مبدأ التقديس . 

-4 نؤمن بمبدأ “السمع و الطاعة” 
و“ال تجادل و ال تناقش”  ونري 
الدين اال  يتحدث في  اال  انه البد 
الدارس فقط، ونتسائل لماذا نحن 
جهلة؟ لماذا ال يوجد تقدم و ال علم 
و ال تطور، ونتحسر عندما نسمع 
ان العالم ينشئ قواعد عسكرية في 
واعمال  يبني  فالحوار  المريخ، 

العقل ضرورة 
-5 السيسي قال نفس كالم البحيري، 
في  أحكام  و  هناك نصوص  ان 
الدين اإلسالمي تؤدي للتطرف و 
اإلرهاب ولم يتم تكفيره او اتهامه 

باالساءة للدين االسالمي 
التي  القنبلة  اليه هذه  ألت  ما   6-
المصري  المجتمع  في  تفجرت 
جعلت  البحيري  اسالم  وتسمي 
يعتبر وكأنه ضد  يدافع عنه  من 

الدين االسالمي 
-7 دول كاملة سقطت بسبب بعض 
المفاهيم الخاطئة ومازلنا نرفض 
بضراوة مقارعة الحجة بالحجة أو 

اعتماد اسلوب التحاور 
-8 ان نري االزهر في مناظراته 
يتخلي عن الجلباب والعمامة في 
محاولة منه  لمناقشه جيل بالكاد 

يتحدث العربيه الفصحي 
االزهر  يعلن  ان  من  بدال   9-
كمؤسسة دينية لها مكانتها العريقة 
له  للتصحيح  عن برنامج واضح 
جدول زمني خرج يناظر ويوقف 

برنامج تليفزيوني 
ان كان البحيري يريد ان يحدث 
“ثورة دينية” فالبد ان يعلم اننا لن 
نتغير دون ان نغير من انفسنا فمثل 
هذه الثورة تحتاج عقول استثنائية 
انه  المؤكد  قوية ومن  وقرارات 
سيكون لها ضحاياها ، قد تنتهي 
قصة هذا الباحث بان تكون الحجر 
الراكدة وقد  البركة  التي حركت 
تنتهي قصته بخبر وفاته كما حدث 
مع فرج فودة مع فارق التشبيه ، 
وقد تؤول الى قاعدة معروفة وهي 
الوضع على ما هو عليه.. يبقي 

وستبقي االزمة. 

الرسالة يف  إلعالناتكم 

 تعهد الرئيس األمريكي باراك أوباما 
بتقديم مساعدة إنسانية للعراق بقيمة 
200 مليون دوالر لمساعدة النازحين 
بسبب عمليات تنظيم الدولة اإلسالمية 
في العراق، لكنه لم يفصح عما إذا 
كانت واشنطن ستلبي طلب الحكومة 
العراقية لتزويدها بطائرات أباتشي 

وأسلحة قتالية أخرى.
جاء ذلك بعد لقاء الرئيس األمريكي 
حيدر  لعراقي  ا ء  لوزرا ا برئيس 
العبادي في أول زيارة له لواشنطن 

منذ تسلمه منصبه.
وشدد أوباما في حديثة للصحفيين بعد 
اللقاء على احترام السيادة العراقية، 
من  للعراق  أي مساعدة  أن  مضيفا 
الخارج يجب أن تمر عبر الحكومة 

الشرعية. العراقية 
رئيس  مع  ناقش  إنه  أوباما  وقال 
الوزراء العراقي الدور اإليراني في 
قتال مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية 
في العراق، حيث يعتقد أن الميلشيات 
الشيعية، التي لعبت دورا رئيسيا في 
مساعدة الجيش العراقي في تحقيق 
تحظى  التنظيم،  مسلحي  ضد  تقدم 

بالدعم اإليراني.
وأضاف الرئيس األمريكي إن بالده 
تتوقع أن العراق ينسق عن قرب مع 

جارته إيران، لكنه شدد على أن أي 
مساعدة خارجية يجب أن تمر عبر 
الحكومة العراقية وتكون تحت رقابة 

واشراف القيادة العراقية.
العراقية  القوات  إن  أوباما  وقال 
تحسنت تجهيزا وتدريبا منذ انتخاب 

العبادي قبل سبعة أشهر.
وأضاف أن العراق والتحالف الذي 
تقوده الواليات المتحدة استعادا نحو 
عليها  سيطر  التي  األراضي  ربع 
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق.

لكن الرئيس األمريكي قال إن عملية 
الدولة  تنظيم  جماعة  مسلحي  دحر 
زمنا طويال،  ستستغرق  اإلسالمية 
للواليات  بالنسبة  اآلن  المهم  ومن 

نزحت  التي  العوائل  دعم  المتحدة 
الدولة  مسلحي  بسبب  ديارها  من 

اإلسالمية.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء العراقي 
أكبر  لتنسيق  بداية  اللقاء  هذا  إن 
لتحرير الموصل من أيدي مسلحي 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
قبيل  بوضوح  قال  العبادي  وكان 
مغادرته إلى الواليات المتحدة إنه يريد 
من التحالف تصعيد غاراته الجوية 
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، فضال 
والتدريب  األسلحة  من  المزيد  عن 
للقوات العراقية لدحر مسلحي التنظيم 
الذي سيطر على مساحات واسعة من 
األراضي العراقية في حزيران/يونيو.

 فرضت واشنطن يوم الثالثاء عقوبات 
على قياديين اثنين في التمرد الحوثي، بعد 
أن تبنى مجلس األمن الدولي قرارا يحظر 
تزويد المتمردين الحوثيين باألسلحة.

وأدرجت وزارة الخزانة األمريكية زعيم 
الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي 
وأحمد علي عبدهللا صالح االبن البكر 
للرئيس السابق علي عبدهللا صالح على 
أرصدة  أي  السوداء وجمدت  القائمة 
يمكن أن تكون لهما في الواليات المتحدة 
وحظرت على األمريكيين التعامل معهما.

 دعا تكتل التغيير واإلصالح بالبرلمان 
ميشال  العماد  يتزعمه  الذى  اللبنانى 
لإلقدام على  اللبنانية  الحكومة  عون 
العسكرية  للقيادات  الفورى  التعيين 

واألمنية اللبنانية.
بيان صدر عقب  فى  التكتل،  وقال   
اجتماعه األسبوعى يوم الثالثاء، إن 
يعد  لم  وذريعة  حجة  بأى  اإلقصاء 
على جدول أعمال تاريخنا وحاضرنا 
المعادلة  فنحن فى صلب  ومستقبلنا، 
التى ترسى حكم األقوياء والشجعان فى 
مكوناتهم إلنقاذ لبنان”- حسب تعبيره.
بركان  فوهة  على  “المنطقة  وتابع: 
فى  المفاوضات  إلى  اذهبوا  متفجر، 
بالنسبة  األمر  كما  محايدة،  عواصم 
لجنيف فى موضوع الحرب السورية، 
لحروبكم  سياسية  حلوال  وأوجدوا 
إال  تخدم  ال  التى  المأساوية  العربية 

أعداء أمتكم”.

المحكمة  اتهام  التكتل ضمنا  وانتقد 
الجديدة  لقناة  بلبنان  الخاصة  الدولية 
لحزب  المقربتين  األخبار  وصحيفة 
اإلعالمية  “الحريات  إن  قائال  هللا، 
مصانة فى الدستور اللبنانى والمواثيق 
الدولية”، معتبرا أن محاكمة األشخاص 

المعنويين بدعة.
التنازل عن سيادتنا  وقال “ارتضينا 
)الحقيقة(  أسموه  لما  القضائية خدمة 
أننا  إال  تعرفون،  التى  الظروف  فى 
لن نرتضى التنازل عن حريتنا العامة 

والخاصة األساسية”.

 قال مسؤولون امريكيون بارزون ان 
الواليات المتحدة قررت يوم الثالثاء حذف 
كوبا من قائمتها للدول الراعية لالرهاب 
بعد ان قدمت الجزيرة تأكيدات بانها لن 

تدعم االرهاب في المستقبل.

الصحفيين  امريكي  مسؤول  وأبلغ 
“التأكيدات التي قدموها واسعة النطاق 
وعلى مستوى عال” مضيفا ان الكوبيين 
تعهدوا بانهم “لن يعودوا الى دعم اعمال 

االرهاب في المستقبل.”

وقال البيت االبيض في وقت سابق يوم 
الرئيس باراك اوباما قرر  الثالثاء ان 
إزالة كوبا من القائمة وهو قرار يأتي 
الكوبي  التحرك االمريكي  في اعقاب 
المشترك في 17 ديسمبر كانون االول 
العالقات بعد عداء  الى تطبيع  للسعي 

استمر اكثر من نصف القرن.
وأضاف البيت األبيض في بيان “سيستمر 
خالفنا مع الحكومة الكوبية.. لكن مخاوفنا 
بشأن سلسلة من السياسات والتصرفات 
المتصل  المعيار  الكوبية خرجت عن 
باعتبار كوبا دولة راعية لإلرهاب.”

اخر  كبير  امريكي  مسؤول  وأبلغ 
الصحفيين ان البلدين حققا تقدما نحو 
لكل  فتح سفارة  الموافقة رسميا على 
منهما في البلد االخر لكنهما لم يتوصال 

التفاق حتى االن.
الكونجرس االمريكي 45 يوما  وامام 
لدراسة قرار اوباما رفع كوبا من قائمة 
الدولة الراعية لالرهاب قبل ان يبدأ سريانه.

الخارجية األلماني   اعترض وزير 
فرانك فالتر شتاينماير يوم الثالثاء على 
أنظمة  لتسليم  االستعداد  قرار روسيا 
اشار نظيره  بينما  صاروخية إليران 
االيطالي الى انه من المبكر جدا استعادة 

الروابط االقتصادية مع طهران.
قبل اجتماع  يتحدثان  الوزيران  وكان 
السبع في  لوزراء خارجية مجموعة 

مدينة لوبيك بشمال ألمانيا.
ويخضع االجتماع لحماية 3500 من 
أفراد الشرطة المزودين بوسائل التعامل 
اندالع  الشغب وسط مخاوف من  مع 
احتجاج اخر ضد الرأسمالية على غرار 
العنف الذي اندلع في فرانكفورت الشهر 
الماضي أمام البنك المركزي األوروبي.

وقال شتاينماير للصحفيين في إشارة إلى 
إيران “نحن في منتصف عملية..أبلغت 
بعض أعضاء الكونجرس األمريكي بأنه 
يجب عليهم أال يحاولوا االن عرقلة المزيد 
من المفاوضات. لكنني سأقول إنه من 
السابق ألوانه أيضا الحديث عن مكافآت 

في هذه المرحلة.”
وأكد الكرملين يوم الثالثاء بدء تنفيذ اتفاق 
مقايضة النفط بالسلع بين روسيا وإيران. 
وقال مسؤولون أن الطريق بات ممهدا 
بأنظمة إس300-  إمداد طهران  أمام 

المضادة للصواريخ.
وتتزامن أحدث تصريحات من موسكو مع 
مفاوضات ذات حساسية سياسية للتوصل 
إلى اتفاق نهائي بين إيران والواليات 
وفرنسا وروسيا  وبريطانيا  المتحدة 
برنامج  وألمانيا بخصوص  والصين 

طهران النووي.
وقال وزير الخارجية 
االيطالي باولو جينتيلوني 
ان من الطبيعي ان الدول 
ستسارع الى اعادة اقامة 
روابط مع طهران حال 
بدء الغاء العقوبات على 
ايران “لكن يجب اوال 
الهدف  الي  الوصول 
المنشود. إستباق االشياء 
لن يكون عامال مفيدا.”

ونقلت وكالة انباء انسا 
االيطالية عن جنتيلوني 
قوله ان ايطاليا ستكون 

التي تستعيد الروابط  بين اوائل الدول 
التوصل  ايران حال  مع  االقتصادية 
التفاق نهائي ورفع العقوبات تدريجيا.

ووصف شتاينماير االتفاق التمهيدي بين 
إيران والقوى الست بانه “أساس جيد” 
لمحاولة صياغة اتفاق نهائي بحلول 30 

يونيو حزيران.
وقال “سيكون بمقدورنا حينئذ التحدث 
بين  ليس  العالقات  كيفية تطوير  عن 
الذين شاركوا في المفاوضات وحسب 
بل ايضا العالقات االقتصادية بين إيران 

وأوروبا.”
وتحركت روسيا سريعا لتعزيز العالقات 
مع إيران بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت 
النووي  البرنامج  للحد من  الشهر  هذا 
للجمهورية اإلسالمية وذلك مقابل رفع 
عقوبات اقتصادية. وستستأنف المحادثات 
في 21 ابريل نيسان بهدف التوصل إلى 

اتفاق نهائي بحلول نهاية يونيو حزيران.
ورفع الرئيس فالديمير بوتين يوم االثنين 
تسليم  بنفسه على  حظرا كان فرضه 

منظومة الدفاع الجوي إليران.
ولم توجه الدعوة لوزير الخارجية الروسي 
سيرجي الفروف لحضور اجتماع وزراء 

الخارجية في لوبيك.
وقال شتاينماير خالل لقاء مع طالب ألمان 
إنه ال يمكن حل الكثير من الصراعات 
الدولية بدون روسيا لذا فإنه ال يرغب في 
استبعادها. لكنه أضاف أن على موسكو 
التحرك نحو حل األزمة األوكرانية قبل 
أن تتسنى مشاركتها في اجتماعات كهذه 

مرة أخرى.
وقالت الشرطة إن نحو 1800 محتج 
من جماعة “اوقفوا مجموعة السبع” في 
لوبيك. وأغلقت بعض المتاجر أبوابها بعد 
الظهر. ورفع المحتجون الفتة كتبوا عليها 
“خوضوا الحرب واسحقوا الرأسمالية.”

الجيش  إن  الثالثاء  يوم  الجزائرية  الدفاع  قالت وزارة   
الجزائري عثر على مخزن سالح قرب الحدود مع ليبيا.

وفي العام الماضي أغلقت الجزائر المعابر على حدودها 
تدفق  قواتها خشية  التأهب في صفوف  وأعلنت  ليبيا  مع 
الفوضى  مستغلين  أراضيها  المتشددين على  اإلسالميين 

التي تضرب جارتها.
الجزائري عثر على  الجيش  إن  بيان  الوزارة في  وقالت 
المخزن في منطقة نائية بالركن الجنوبي من البالد قرب 

الحدود مع ليبيا والنيجر. وأضاف أن المخزن عثر به على 
قطعتي مدفع هاون وراجمتي صواريخ و45 صاروخا من 
المتفجرات واأللغام  كيلوجراما من  أنواع مختلفة و225 

األرضية.
ويخشى مسؤولون جزائريون أن يكون إسالميون متشددون 
من القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية يقيمون وجودا لهم في 
جنوب ليبيا حيث ال سلطة للدولة من أجل نقل مقاتلين وأسلحة 
عبر الحدود التي ال رقابة عليها مع الجزائر وتشاد والنيجر.

اجلزائر تعثر على خمزن أسلحة قرب احلدود الليبية
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 املسيح قام ... حقاً قاموزير اهلجرة الفيدرالي يف املركز أإلسالمي اللبناني

األربعاء  عصر  قام   
 / نيسان   ١ في  الواقع 
ابريل ٢٠١٥ وزير الهجرة 
الكندي الفيدرالي السيد 
كريس آلكسندر بزيارة 
اإلسالمي  المركز  إلى 
اللبناني وعلى مدى ساعة 
ونصف حيث استقبله إمام 
نائب  بحضور  المركز 
اإلدارية  الهيئة  رئيس 
رمال  مصطفى  السيد 
والمتحدثة الرسمية باسم 
كارمن  السيدة  المركز 
شوينارد صوان والحاج 
علي شبلي سكرتير المركز 
العام، وقد شرح سماحة 
السيد عباس مطوالً لمعالي 
الوزير معرفاً بالمسلمين 
الشيعة وبنهجهم السلمي 

غير العنفي عبر تاريخهم الطويل منذ عصور أئمتهم 
عليهم السالم مروراً بعلمائهم األعالم الذين حملوا 
لواء نشر الفكر النير والثقافة الهادفة بعيداً عن العنف 
واإلقصاء وانتهاءاً بحاضرهم حيث هم مستهدفون 
الشرق  الدينية في منطقة  األقليات  اليوم كما سائر 
األوسط ويمارس عليهم كما على سواهم من األقليات 
عمليات تطهير تطالهم في بنيانهم وعمرانهم كما في 
إنساهم، والمسلمون الشيعة في فتواى مراجعهم العظام 
حٌث صريح لهم على الحفاظ على أمن المجتمعات 

غير اإلسالمية التي يعيشون فيها وأن انتهاك ذلك 
األمن هو محرم شرعاً ومنبوٌذ أخالقياً وق أكد الوزير 
الكسندر على معرفته وإلمامه بذلك وأنه يميز بين من 
يحترم النظام العام للمجتمعات وبين النهج التكفيري 
اإلقصائي الذي ال يرعى ذمة وال قانون في سبيل 

تحقيق مصالحه التي يلبسها ثوب الدين!؟.
كما تم التطرق إلى أوضاعنا الحاضرة في كندا وتم 
التأكيد على المثال الكندي الرائع المحافظ على شرعة 
حقوق اإلنسان وتمني استمرارها خدمة لكندا واإلنسانية 

جمعاء.

 بادئ ذي بدء أحب أن أتوجه من 
الجميع بخالص التهاني بمناسبة 
عيد القيامة المجيدة للسيد المسيح 
ال  أنه  وأعتقد   .. المجد  كل  له 
توجد هناك مواضيع من الممكن 
أن أعود بها إلى قراء “الرسالة 
“ بعد فترة انقطاع تفرغت فيها 
لمزيد من البحث والقراءة والفهم 
والتأمل أكثر من موضوع القيامة 
هذه  على  ترتبت  التي  والنتائج 
السيد  لشخص  بالنسبة  القيامة 
وتؤكد  لتعلن  المبارك  المسيح 

بوضوح النقاط التالية:
-1 إعالن بنوة السيد المسيح الفريدة 
هلل كأبن وحيد حقيقي وأزلي هلل 
الملك  في  أحقيته  األب وإعالن 

األبدي على العالم.
-2 إعالن كفاية وكمال كفارته 

عن البشر جميعاً 
-3 إعالن كامل أهليته للوساطة 

ألجل الخطأة
السيد  شخص  يخص  فيما  هذا 
لنا  بالنسبة  أما  المبارك  المسيح 
نحن البشر فالنتائج التي ترتبت 
على هذه القيامة المجيدة أكثر من 
ألنها  من عظيمة  وأكثر  مبهرة 

أعلنت التالي:
-1 تبرير المؤمنين الحقيقيين بعد 
والدتهم ثانية من هللا، وشرعية 
السماء  في  ووجودهم  انتقالهم 
وتمتعهم بحضرة هللا إلى األبد.

ولو تناولنا مفهوم “التبرير” وقول 
فيه عن  الرسول  بولس  القديس 
السيد المسيح نجده يقول التالي 
إنه “أُسلم من أجل خطايانا وأُقيم 
ألجل تبريرنا”  )رومية 25:4(.
أي أن موت السيد المسيح كان 
للتكفير عن خطايانا ... وأن قيامته 
كانت العالن تبريرنا .. والسبب 
في إرتباط تبريرنا أمام هللا بقيامة 
هذا  ألن  األموات،  من  المسيح 
الموت وهذه القيامة هما الدليل 
المسيح  السيد  إيفاء  األكيد على 
بكل مطالب عدالة هللا وقداسته 

نيابة عنا.

الغفران  ليس  هنا  والتبرير”   “
.. ألن الغفران ال يتجاوز حدود 
توقيع  بعدم  الخطاة  الصفح عن 
هللا للقصاص األبدي عليهم .. أما 
التبرير فأمر آخر يُراد به جعلهم 
أبراراً أمام هللا أو بالمعنى األدق 
جعلهم ليس فقط كأنهم لم يخطئوا 
الذي  البر  كل  عملوا  كأنهم  بل 

يتطلبه هللا تعالى منهم ..
وبذلك ال ينجون فقط من القصاص 
على خطاياهم بل يكونون أيضاً 
أهاًل للقبول أمام هللا والتمتع برضاه.
به  يتمتع  الذي  والبر  خاصة 
المؤمنون الحقيقيون أمام هللا .. 
به  قاموا  أو  لهم  ذاتياً  براً  ليس 
بأنفسهم .. ألنهم مهما عملوا من 
صالح ال يستطيعون أن يستروا 
خطية واحدة من خطاياهم. وهذا 
التبرير أو البر ما هو سوى هبة 
مجانية مقدمة لهم من األب بفضل 
كفارة االبن ولمزيد من االيضاح 
أقول “ كما أن الخطايا التي قبل 
المسيح اآلم دينونتها على الصليب 
ليست خطايا شخصية للسيد المسيح، 
وانما خطايانا محسوبة عليه .. 
كذلك البر الذي نتمتع به اآلن على 
حساب كفارته وبذل ذاته عنا .. 
بر  أنه  بل   .. لنا  ذاتياً  براً  ليس 
المسيح محسوباً لنا .. وهذا البر 
ال يدانيه أي بر في الوجود .. وهو 
البر الذي عرفه واختبره بولس 
الرسول بعد أن عرف سمو بر هللا 
الذي يمنحه للمؤمنين الحقيقيين 
وأختبره جيداً وقال فيه للمؤمنين 
“ وأما اآلن فقد ظهر بُر هللا .. 
بااليمان بيسوع المسيح إلى كل 

وعلى كل الذين يؤمنون به “.
وللحديث بقية وحتى التقيكم في 
رعاية  في  اترككم  القادم  العدد 
الرب اإلله. وكل عام وانتم بخير 

والمسيح قام .. حقا قام.

االب فردريك اليسوعي
القاهرة

مع املسيح ذلك أفضل جدًا
قداس وذكرى األربعين

بقلوب يعتصرها الحزن واأللم راضية بقضاء هللا ومشيئته، 
تتقدم أسرة المرحومة الغالية فقيدة الشباب، القديسة المؤمنة  

كارولين شهوان
األليم  مصابها  في  واساها  من  لكل  واالمتنان  الشكر  بوافر 

بالحضور أو عبر كل وسائل االتصال.
وتتشرف األسرة بدعوة الجميع لمشاركتهم قداس األربعين لراحة 
نفسها الطاهرة  وذلك في تمام الساعة  12 من ظهر يوم السبت 
الموافق 18 ابريل 2015 في كنيسة Sainte Suzanne  للروم 

الملكيين الكاثوليك على العنوان التالي:
9501 boul. Gouin Ouest,

Pierrefonds, Qc. H8Y 1T7  /  Tel: 514-822-1117

َوداعاً كارولني
رثائية لكارولين نبيل شهوان   أبو ظبي 14/3/2015

شعر/ خليل عْيلبوني 

ذكرى القديسين تدوم لألبد
يتشرف السيد عبد هللا جورو واألسرة بدعوة  األهل واألقارب واالصدقاء 
لمشاركتهم شعائر القداس األلهي الذي سيقام بمناسبة مرور عام على انتقال 

الزوجة الفاضلة واألم الحنونة إيدا جورو لملكوت السموات
وذلك ظهر يوم األحد الموافق 19 ابريل 2015 في تمام الساعة 12 ظهرا في 

كاتدرائية المخلص للروم الملكيين الكاثوليك على العنوان التالي: 
10025 boulevard de l’Acadie
Montréal (Québec(  H4N 2S1
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 Marché noir pour les bains chez
les aînés

Un marché noir pour des bains 
supplémentaires s'est développé 
dans certains CHSLD de la région 

des Laurentides, dénonce le député caquiste 
de Lévis, François Paradis.
Brandissant une lettre de la commissaire 
régionale aux plaintes évoquant «des faits 
troublants», François Paradis a pris le 
ministre de la Santé, Gaétan Barrette, par 
surprise avec cette révélation à l'occasion 
de la période de questions au Salon bleu, 
mercredi.
«Des préposés aux bénéficiaires de certains 
établissements de santé de la région 
des Laurentides se font payer en argent 
comptant en dessous de la table par des 
aînés vulnérables pour qu'ils obtiennent un 
deuxième bain ou une deuxième douche» 
par semaine, a révélé M. Paradis.
Le signalement de cette situation provenait 
en décembre du Regroupement régional 
des comités des usagers et des résidents. 
La lecture de la lettre adressée à l'Agence 
régionale de la santé et des services sociaux 
des Laurentides révèle que les directeurs 
des Centre hospitaliers de soins de longue 
durée (CHSLD) étaient bien au fait de cette 
pratique et qu'ils l'endossaient.
«Il va sans dire que ces façons de faire sont 
remises en question par le Regroupement 
régional des comités des usagers notamment 
eu égard aux risques d'abus financiers 
puisque les montants demandés varient, 
qu'aucun reçu n'est remis au résident, qu'il 

s'agit de travail au noir et que la qualité des 
services ne peut être assurée», écrivait la 
commissaire régionale aux plaintes, Marie-
Josée Bouliane, dans sa lettre transmise le 
19 mars à l'Agence régionale de la santé.
Gaétan Barrette s'est dit troublé par cette 
révélation.
«Ce que je trouve troublant c'est que ce 
sont des employés qui semblent participer 
à une espèce de marchandage. Je vais faire 
le point sur cette situation-là. Si les choses 
se passent comme elles ont été décrites, 
ça m'apparaît très discutable, ça ne restera 
pas lettre morte», a promis le ministre de la 
Santé.
Il existe des normes sur la qualité des 
services à dispenser en CHSLD, a précisé 
M. Barrette.
«Je vais vérifier si les normes sont 
respectées. Je suis très étonné d'apprendre 
que les employés participent à un commerce 
[...] Il y a des règles à suivre et si les règles 
ne sont pas suivies il y a des sanctions», a-t-
il dit.

 Non à la prière au conseil
municipal de Saguenay

La récitation de la prière avant la séance du 
conseil municipal de Ville de Saguenay 

doit cesser parce qu'elle contrevient à 
l'obligation de neutralité religieuse qui 
incombe à l'État, a déterminé la Cour 
suprême du Canada dans un jugement 
unanime rendu mercredi.
«Le parrainage par l'État d'une tradition 
religieuse, en violation de son devoir de 
neutralité, constitue de la discrimination à 
l'endroit de toutes les autres», a tranché le 
plus haut tribunal du pays dans sa décision.
«Si l'État favorise une religion au détriment 
des autres, il crée en effet une inégalité 
destructrice de la liberté de religion dans une 
société», peut-on lire dans le jugement.
La Cour suprême ne s'est toutefois pas 
prononcée sur les objets religieux, qui 
pourront donc rester en place dans les salles 
du conseil municipal. Par contre, si une 
plainte devait être déposée concernant leur 
présence, l'obligation de neutralité de l'État 
aura préséance.
«Lorsqu'elles dénotent une volonté de 
professer, d'adopter ou de favoriser une 
croyance à l'exclusion des autres, et que 
la pratique en litige porte atteinte à la 
liberté de conscience et de religion d'un 
ou de plusieurs individus, on doit conclure 
que l'État contrevient à son obligation de 
neutralité religieuse», a signalé la Cour 
suprême dans son jugement.
Depuis 2006
La Cour suprême avait été appelée à se 
pencher sur cette cause qui oppose le 
Mouvement laïque québécois (MLQ) à 
la Ville de Saguenay et à son maire, Jean 
Tremblay. Le débat a commencé en 2006 
quand un citoyen de Saguenay, Alain 
Simoneau, s'est opposé à la prière et à la 
présence d'objets religieux dans les salles du 
conseil.

Une plainte avait été déposée auprès du 
Tribunal des droits de la personne par M. 
Simoneau et le MLQ en 2007, précisant 
que la prière et les objets religieux portent 
atteinte de manière discriminatoire à la 
liberté de conscience de M. Simoneau et son 
droit au respect de la dignité, lui qui est non 
croyant.
En 2011, le Tribunal a ordonné à Saguenay 
de cesser la prière et de retirer tous les 
symboles religieux. Le Tribunal soutenait 
que la prière, qui est suivie d'un signe 
de croix, portait atteinte de manière non 
négligeable à la liberté de conscience de 
M. Simoneau. La Cour d'appel du Québec 
avait cassé cette décision dans un jugement 
rendu au printemps 2013. Le tribunal avait 
déterminé que la teneur de la prière ne 
violait pas l'obligation de neutralité imposée 
à la Ville.
Or, la Cour suprême a infirmé la décision de 
la Cour d'appel du Québec.
Le tribunal a ordonné à la Ville de Saguenay 
et au maire Tremblay à verser à M. Simoneau 
des dommages-intérêts compensatoires de 
15 000 $ et des dommages-intérêts punitifs 
de 15 000 $ avec les intérêts, l'indemnité 
additionnelle et les dépens, incluant les frais 
d'expert fixés à 3500 $.

Les médecins de famille reviennent à 
la charge contre le projet de loi 20 du 
ministre de la Santé Gaétan Barrette.

Ils viennent de créer le Regroupement 
des omnipraticiens pour une médecine 
engagée et tiendront un sommet les 9 et 10 
mai à Montréal.
Des experts des systèmes de santé d'autres 
provinces canadiennes y participeront, tout 
comme le père de la Loi de l'assurance-
maladie, Claude Castonguay.
Le nouveau regroupement, qui représente 
450 médecins, est convaincu que le projet 
de loi 20 va diminuer l'accessibilité aux 
soins et coûtera une fortune. 
Il demande à Gaétan 
Barrette d'entendre raison.
Le groupe de médecins 
dit qu'il ne cherche pas 
uniquement à critiquer, 
mais entend proposer des 
solutions de rechange au 
ministre lors du sommet de 
Montréal, auquel prendra 
part Paul A. Lamarche, un 
professeur de l'Université 
de Montréal et ex-sous-
ministre de la santé.
M. Lamarche affirme que la 
démarche du gouvernement 
ne réglera pas le problème 
d'accessibilité aux médecins. 
«Dans le projet de loi 20, on 
a trois lignes qui portent sur 
l'accès, tout le reste, ce sont 
des punitions qu'on impose 
aux médecins», soutient-il.
Le Dr Réjean Thomas, 
fondateur de la clinique 
L'Actuel pour les patients 
atteints de VIH et de sida 
et les infections transmises 
sexuellement, craint le pire. 
«Si le projet de loi passait 
tel qu'il est là, la clinique 
pourrait disparaître, car 
les médecins ne peuvent 
pas travailler à l'urgence, 
faire du bureau et suivre un 
maximum de 252 patients 
VIH.»
Le regroupement espère 
aussi faire comprendre 
à Gaétan Barrette que le 
système de la santé ne peut 
pas être uniforme partout, en 
région comme à Montréal.
Ses membres sont prêts 
à discuter de nouveaux 
modes de rémunérations 
pour accroître l'efficacité 
et demandent l'aide des 
infirmières.
Contrairement aux 
fédérations de médecins, 
ils répètent que leur action 
ne vise pas à négocier leurs 
avantages, mais plutôt à 
représenter les patients 
qui partagent les mêmes 
craintes qu'eux.
Les partis d'opposition 

participeront également à ce forum. Le 
ministre Barrette a toutefois décliné 
l'invitation des organisateurs.

 Des médecins en croisade contre la
réforme Barrette

Les commissions scolaires 
anglophones sont prêtes à aller 
jusqu'en Cour suprême, s'il le faut, 

pour protéger leurs droits constitutionnels 
si le ministre François Blais fait disparaître 
les élections scolaires.
«Jamais dans notre vie on ne renoncera 
à ce droit», a affirmé, mardi au «Journal 
de Québec», David D'Aoust, président de 
l'Association des commissions scolaires 
anglophones. Il réagissait aux propos du 
ministre de l'Éducation François Blais, 
qui a affirmé lundi qu'il voulait faire 
disparaître les élus scolaires.
M. D'Aoust espère toutefois que son 
association n'aura pas à se rendre jusqu'aux 
tribunaux pour faire respecter les droits de 
la minorité anglophone. «Ce n'est pas notre 
route préférée, ce n'est pas ce qu'on entrevoit 
pour demain matin. Il faut se parler», dit-il.
Ce dernier déplore que M. Blais annonce ses 
intentions dans les médias, avant même d'en 
avoir discuté avec les principaux intéressés. 
Une première rencontre entre le ministre et 
l'Association est prévue vendredi.
M. D'Aoust reconnaît que le réseau des 
commissions scolaires «n'est pas un système 
parfait», mais il est prêt à travailler pour 
l'améliorer. «On n'est jamais fermé», dit-il.
Le ministre Blais a évoqué le faible taux de 
participation aux élections scolaires pour 
justifier la disparition des élus. Lors du 
dernier scrutin, en novembre, à peine 5 % 
des électeurs se sont déplacés pour voter 
dans une commission scolaire francophone. 
Dans le réseau anglophone, le taux de 
participation était plutôt de 17%.
De son côté, Henri Brun, professeur associé 
à la Faculté de droit de l'Université Laval, 
explique que la Constitution garantit le droit 
à la minorité anglophone d'avoir le contrôle 
sur son réseau d'écoles publiques.
«Mais ça ne veut pas dire qu'il faut 
conserver les commissions scolaires telles 
quelles», ajoute-t-il, puisque ce contrôle 
pourrait prendre différentes formes. «Il 
faut voir les intentions du gouvernement. 
Des changements pourraient être faits en 
respectant ce droit», indique-t-il.
Commissions scolaires francophones
Du côté de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ), les intentions 
du ministre Blais ont été reçues «comme une 

tonne de briques».
Sa présidente, Josée Bouchard, digère 
mal que le ministre ait décidé de parler au 
«Journal de Québec» avant d'en discuter plus 
sérieusement avec les principaux intéressés. 
Elle demande la tenue d'une rencontre de 
la Table Québec-commissions scolaires de 
toute «urgence».
Lors d'un bref entretien téléphonique lundi 
en fin de journée, M. Blais lui a affirmé que 
sa position était «fortement partagée par 
le premier ministre et son gouvernement», 
rapporte Mme Bouchard.
Les commissions scolaires estiment que 
le gouvernement fait fausse route. Elles 
craignent qu'en remplaçant les élus par des 
parents, des directeurs d'école et des élus 
municipaux, les décisions soient prises par 
des gens qui défendent leurs propres intérêts, 
plutôt que celui des élèves, explique Mme 
Bouchard.
Concernant les possibilités de recours 
juridiques évoquées par les commissions 
scolaires anglophones, Mme Bouchard 
affirme qu'il serait «inacceptable de garantir 
des droits à une minorité en retirant ces 
droits-là à une majorité».
De son côté, le ministre Blais a affirmé lors 
d'une mêlée de presse mardi matin qu'il allait 
reconnaître la «protection constitutionnelle» 
de la minorité anglophone. «Mais ce 
n'est pas une protection des commissions 
scolaires telles qu'elles sont, avec un mode 
électif», a-t-il précisé.
Il a confirmé son intention d'abolir les 
élections scolaires. «Est-ce qu'on peut 
laisser l'équivalent de 2 milliards $ entre les 
mains de personnes dont je ne remets pas 
en question la qualité, mais dont le pouvoir 
démocratique est si faible ?», a-t-il demandé.

 Le ministre Blais veut l'abolition
des élections scolaires

 Changements
 climatiques: Ottawa
accusé de ne rien faire

Le gouvernement fédéral ne fait rien pour empêcher 
les changements climatiques, dénonce le ministre de 
l'Environnement du Québec, David Heurtel.

«En faire plus que zéro, ça serait très bien. Présentement, 
on n'a pas de geste. Tout ce qu'on a, ce sont des lettres 
(d'Ottawa) et on ne reçoit pas de réponse à nos demandes», 
a assené M. Heurtel, mardi, en marge du Sommet sur la 
lutte aux changements climatiques qui se tient à Québec.
Le gouvernement fédéral a délégué à Québec un 
fonctionnaire qui semble agir en simple observateur.
Bien que l'environnement soit de juridiction provinciale, 
le gouvernement fédéral a des responsabilités dans la 
lutte contre les changements climatiques, a soutenu David 
Heurtel à l'occasion d'un point de presse.
«Le problème, c'est qu'actuellement, on ne sait pas ce 
qu'Ottawa veut faire. On essaie d'avoir le fédéral à une 
table et on n'a pas de réponse», a-t-il dit.
Les ministres de l'Environnement des provinces 
canadiennes tentent depuis des mois de convaincre la 
ministre fédérale, Leona Agglukak, de travailler de concert.
«En septembre 2014, on a demandé au fédéral de travailler 
avec nous en préparation de la conférence de Paris sur les 
changements climatiques, pas de réponse. À la conférence 
de Lima (Pérou) en décembre, j'ai discuté avec Mme 
Agglukak pour lui demander si on pouvait travailler 
ensemble, aucune réponse. En février, j'ai envoyé une 
lettre à Mme Agglukak pour lui demander si on pouvait 
avoir une approche commune, aucune réponse», a énuméré 
M. Heurtel.
«On veut travailler avec le fédéral pour avoir un plan d'action 
commun», a continué le ministre de l'Environnement du 
Québec.
«Ils avaient jusqu'au 31 mars pour soumettre leur plan 
d'action pour la lutte aux changements climatiques pour 
la conférence de Paris, rien n'a été fait. Le fédéral ne veut 
pas venir s'asseoir avec nous pour partager l'information», 
a déploré David Heurtel.
D'autres provinces canadiennes déplorent l'absence du 
gouvernement fédéral.
«Je me demande si le gouvernement fédéral a une position, 
c'est un grand problème pour le pays. J'espère qu'il aura 
une position à présenter à Paris», a déclaré la première 
ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne.

 Un nouveau vote au Cégep du
Vieux-Montréal

Pour la troisième fois en huit jours, 
les étudiants du Cégep du Vieux-

Montréal ont été conviés mercredi 
à une assemblée générale pour se 
prononcer en faveur de la grève ou 
non.
À l’heure où devait débuter 
l’assemblée, une longue file 
d’étudiants attendait encore de pouvoir 
entrer dans le cégep.
«J’espère que cette fois-ci, notre vote 
va être respecté», a dit Christian Gaudet, 
étudiant en technique d’électronique 
industrielle.
«Parce que le dernier vote, où ils ont 
recompté trois fois [avant que la grève 
ne soit finalement votée], ça n’était pas 
légitime», a ajouté son collègue Jean-
Sébastien.
Les deux dernières assemblées s’étaient 
soldées par un mécontentement de plusieurs 
étudiants quant à leur déroulement.

Mardi dernier, le 7 avril, les étudiants 
avaient voté à deux reprises contre la 
grève. Puis, parce que certains relevaient 
des irrégularités, on avait procédé à un 
troisième vote à main levée, qui avait 
finalement entériné le débrayage pour 
une semaine. Mais comme près de 200 
étudiants avaient quitté lors du troisième 
vote, plusieurs s’étaient insurgés contre 
cette façon de faire.
«C’était vraiment n’importe quoi», a dit 
Christian Gaudet.
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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

شعر : فريــد زمكحـل

بكائي إشتياُق ... يقول 
أعذريين

أبو حجاج

السادس  جمرد كلمة اإلعدام  بعد صدور حكم  طبعاً   
وأرتدائه  بديع  اإلخوان محمد  على مرشد 
من  تصريح  لنا  سيخرج  الحمراء  البدلة 

الحقيقي  المرشد  أرتداء  أن سبب  لنا  المسلمين يشرح  جماعة اإلخوان 
للبدلة الحمراء هو أصابته بالحصبة .!

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

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

Liza Abdelhafez
Directrice de compte

السيدة/ ليزا عبد الحافظ

في خدمة الجالية العربية

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

شرطة أبوظيب حتتفل بيوم 
اليتيم العربي

اكتشاف مقصورة ومتثال للملك 
مرنبتاح ابن رمسيس الثاني 

يف معبد بالقاهرة

لندن.. انزالق حارس قصر بكنجهام أمام السياح

عمرها 65 عاما .. وتستعد إلجناب »توأم رباعي«

وفاة عصام بريدي بعد تصوير 
مشهد موته يف عالقات خاصة

 تشير احصائيات تتعلق بوسائط 
التواصل االجتماعي إلى أن برنامج 
تويتر وبرنامج االنستجرام لمشاركة 
الصور أصبحا من بين أهم البرامج 
في العالم والمنطقة العربية. وارقام 
بعشرات  اليوم  تقاس  استعمالها 
الماليين، وكذلك نوعية المواد التي 
تتم مشاركتها عبر هذه البرامج لها 
دالئل مهمة حيث تعطي  معلومات 
التي  المجتمعات  أولية عن طبيعة 
تنشط فيها واهتماماتها. باي ناحية: 
سياسية،  مواضيع  باتجاه  هو  هل 
انستجرام  ترفيهية:  ام  مثال،  تويتر 

ومشاركة الصور. 
وكذلك تزودنا هذه االرقام واالحصائيات 
ايضا بعالمات رئيسية على طبيعة 
وكيف  بحثها  يتم  التي  المواضيع 
يمكن استخدام النقاشات والطروحات 
نحو  المجتمعات  لتوجيه  وتدويرها 

األمور واألفكار اإليجابية.
مكانه  ياخذ  بوك  الفيس  واليزال 
المجلة  انه  على  األولى  بالدرجة 
االجتماعية الشخصية لألفراد التي 
تصلهم بأصدقاء ومعارف من الماضي 
باإلضافة إلي استعماالت الفيس بوك 
من قبل منظمات وناشطين ألهداف 
أخرى متنوعة. و يبلغ عدد مشتركيه 
ما يزيد عن مليار شخص في العالم، 
ومنهم ما يقارب 65 مليون مشترك 

في المنطقة العربية.
ولكن تويتر وانستجرام لهما طبيعة 
اشخاص  ونجوم  مختلفة  مواضيع 
يتم اتباعهم بالماليين احيانا هم وما 
ينشرون من أفكار طروحات وصور  
علي  قدرة  لديهم  يصبح  وبالنتيجة 
ذاك  أو  االتجاه  بهذا  تفكير  تعزيز 
مثل القادة التقليديين في عوالم حالية 

او ازمان أخرى. 
ويعرف عن تويتر ان محتواه سياسي 
وفكري بالدرجة االولى وبعدها يأتي 

المحتوى اإلجتماعي والفني والرياضي 
وغيرها من المحتويات ويبلغ عدد 
مشتركيه في المنطقة العربية مايقارب 
سبعة ماليين شخص وحوالي 290 

مليون حول العالم.  
وبينما يستغل المتشددون تويتر لنشر 
أفكار مضمونها ارهابي حيث تقدر 
أعدادهم بعشرات اآلالف- وقام تويتر 
بإغالق بعض من هذه الحسابات- يقوم 
نجوما  أصبحوا  آخرون  أشخاص 
علي تويتر، باإلضافة إلى إنجازاتهم 
بنشر  والعملية،  الحياتية  األخرى 
علي  بالحياة  تتعلق  إيجابية  أفكار 
العمل التطوعي مثال أو أفكار تتعلق 
بنبذ الطائفية أو الحفاظ علي البيئة 
وكرامة اإلنسان وحقوق المرأة في 

مواجهة االضطهاد. 
وهؤالء األشخاص والشخصيات تقع 
علي عاتقهم مسؤولية كبرى اليوم إذ 
يمكن لهم أن يحركوا الجموع باتجاه 
المجتمعات  تحتاجها  إيجابية  أفكار 

في أيام الشدة.  
أما تطبيق االنستجرام لنشر الصور 
وبشدة  العربية  المنطقة  دخل  فقد 
من باب الترفيه وتفوق علي تويتر 
بعدد المشتركين حيث بلغ ما يزيد 
عن 300 مليون حول العالم.  وتبلغ 
نسبة المشتركين في خدمة تطبيقات 
الصور االنستجرام في الخليج العربي 
مستخدمي  من  بالمائة   65 حوالي 

وسائط التواصل االجتماعي. 
بشكل  ينموان  البرنامجين  هذين 
كبير في المنطقة العربية واصبحتا 
اليوم تستخدمان إما كأدوات وعوالم 
عن  لالبتعاد  ترفيهية  افتراضية 
مواضيع مؤلمة في المنطقة العربية، 
أو أدوات لتعميق الحضور السياسي 
أو  اما سلبا  المفاهيم  وتغيير  أحيانا 

إيجابا في مواضع اخرى.

هل نستعمل اإلعالم 
احلديث من أجل تفكري إجيابي

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 

 احتفلت سلطنة بروناي األحد بزفاف أصغر أبناء سلطان بروناي حسن البلقية 
في قصر استانا نور األيمان الواقع في عاصمة بروناي بندر سري بكاوان. 

وذكرت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية أن مراسم عقد قران األمير عبدالملك/ 
31 عاما/ وزوجته دايانجكو /22 عاما/ تمت أمام جمع غفير من األصدقاء وأفراد 

أسرتي العروسين باإلضافة إلى وفود أجنبية. 
وقد ارتدى العروسان مالبس ذهبية اللون ومرصعة باأللماس، كما حملت العروس 

باقة من األحجار الكريمة بدال من الورد. 
ويعد األمير عبدالملك أصغر أبناء السلطان وزوجته الملكة صالحة، كما أن ترتيبه 

الثاني في تولى عرش بروناي. 
ويشار إلى أن قصر استانا نور اإليمان، الذي شهد مراسم عقد القران، يعد أكبر 
قصر في العالم، حيث يتألف من 1788 غرفة و خمسة حمامات سباحة و257 

حماما و110 كراجات. 
وتقع بروناي في جنوب شرق آسيا، وتعد من أكبر الدول الموردة للنفط والغاز. 

 قالت وزارة اآلثار المصرية في بيان 
ألمانية  بعثة مصرية  إن  الثالثاء  يوم 
اكتشفت في معبد هليوبوليس بالقاهرة 
الذي كان مقرا ألقدم جامعة مصرية 
الجزء األسفل من مقصورة ملكية من 
المنقوشة وجزءا من  البازلت  أحجار 
ابن  مرنبتاح  الملك  اسم  عليه  تمثال 

رمسيس الثاني.
وأضاف البيان أن الجزء المكتشف من 
التمثال يصور مرنبتاح -الذي خلف أباه 
في الحكم بين عامي 1236 و1223 
قبل الميالد- وهو يمد يده بقربان إلى 

أحد اآللهة.
الذين غزوا مصر  اإلغريق  وأطلق 
عام 332 قبل الميالد اسم هليوبوليس 
على “أون” وتعني مدينة الشمس في 
بالقاهرة والتي كانت  المطرية  منطقة 
مركزا لعبادة الشمس ومقرا لواحدة من 
أقدم عواصم البالد ومراكزها العلمية 
في حكم  توحيد مصر  قبل  والفلسفية 

مركزي نحو عام 3100 قبل الميالد.
وقال ديترش راو رئيس البعثة من الجانب 
األلماني في البيان إن المقصورة المكتشفة 
تعود لعصر الملك “نختنبو األول” الذي 
حكم بين عامي 380 و362 قبل الميالد 
وإن البعثة اكتشفت أيضا جدران المعبد 

وهي مشيدة بالطوب اللبن.
وقال أيمن عشماوي رئيس البعثة من 
وزارة اآلثار المصرية إن أهمية هذا 
التي يتم  أنها “المرة األولى”  الكشف 
فيها العثور على مقصورة في محيط 
“واحد من أهم وأكبر المعابد في مصر 

الفرعونية.”
وأضاف أن أعمال المسح األثري في 
المنطقة “أكدت على وجود طبقات من 
فخار  البشري عبارة عن  االستقرار 
وبعض األدلة والشواهد األثرية األخرى 
من فترة ما قبل التاريخ وبداية تكوين 
يد  القديمة” على  المصرية  الحضارة 

الملك مينا قبل أكثر من 5100 عام.

أمام قصر بكنجهام في  نادرة   في لحظة 
العاصمة البريطانية لندن، التقط سائح صوراً 
ألحد حراس القصر وهو ينزلق ويسقط أرضا 
أثناء عملية تبديل الحراس أمام المئات من السياح.

وما أن نهض الحارس حتى إحمر وجهه خجال، 
رغم أنه سقط بغير إرادته.

وقال الرجل الذي صور المشهد أثناء حدوثه، 
ديفيد ميدويل (50 عاماً)، إنه كان مع أسرته 
في زيارة للندن وفكر في التقاط صور لعملية 

تبادل الحراس أمام قصر باكنجهام.
وأضاف أن العملية جرت بسالسة لعملية تغيير 

الحراس األولى، فقرر أن يصور عملية تبادل 
الحراس الثانية. 

أن يسقط أحد  أبداً  يتوقع  لم  أنه  إلى  وأشار 
الحراس، منوهاً إلى أنه شعر بإحراج كبير 

عندما سقط فوق فتحة المنهل الزلقة.
يشار إلى أن عملية تبديل الحراس تعتبر واحدة 
من مقاصد الزوار والسياح في لندن، وتجري 

في العادة الساعة 11:30 صباحاً كل يوم.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها لن تعلق 
أثناء  الشاب  الجندي  سقوط  حادثة  على 

قيامه بواجبه.

 تستعد أم ألمانية تبلغ من العمر خمسة وستين عاما لإلنجاب 
مجددا، ولكن هذه المرة ستلد توأما رباعيا.

ومن المتوقع أن تلد أنيغريت رونيغك، وهي مدرسة في برلين 
ستتقاعد قريبا، أربعة أطفال في غضون الشهرين المقبلين، 

حسبما أفادت صحيفة بيلد وتلفزيون آر تي إل.
ولدى رونيغك بالفعل أطفال تتراوح أعمارهم بين تسعة و44 

عاما من خمسة آباء.
وقالت رونيغك إنها قررت أن تصبح حامال مجددا ألن ابنتها 
(تسعة أعوام) تريد أخوة أصغر سنا. وقوبل قرارها بانتقادات 
قبل متخصصين طبيين، حيث تخاطر بصحتها  واسعة من 

وصحة أجنتها.
وقال رئيس قسم التوليد بجامعة البيزيغ الدكتور هولغر ستيبان، 
لوكالة األنباء األميركية “أي حمل لسيدة يتجاوز عمرها 45 

عاما يعد حمال عالي المخاطر.. وبطبيعة الحال سيكون هذا الحمل في 
غاية الخطورة لمن هن فوق الستين من أعمارهن”.

وأضاف ستيبان “جسم سيدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاما غير 
مهيأ للحمل بالنسبة لطفل واحد وبكل تأكيد ال يحتمل التوائم”.

وقالت رونيغك لصحيفة بيلد إن بويضاتها خصبت وزرعت في عيادة 
خارج ألمانيا، بعد محاوالت عديدة لم تكلل بالنجاح.

ودافعت عن قرارها قائلة “كيف يمكن أن يتصرف شخص في الخامسة 
والستين من عمره؟ واإلجابة بالطريقة التي أعتقد أنها صحيحة”.

 توفي الممثل 
الشاب  اللبناني 
بريدي  عصام 
في  األحد  فجر 
حادث مروري بعد 
ساعات قليلة على 
مقتل الشخصية 
التي يؤدي دورها 
في إحدى حلقات 
مسلسله التلفزيوني 
عالقات خاصة.
م  عصا ارق  ف
البالغ من العمر 
35 عاما الحياة 
إثر  األحد  فجر 
انقالب سيارته 
في  جسر  من 
منطقة  الدورة، 
إحدى الضواحي 
الشمالية لبيروت، 
وسائل  بحسب 

إعالم محلية.
وأشارت الوكالة 
الوطنية لإلعالم 

الرسمية أن سيارة بريدي اصطدمت “بالحاجز 
الفاصل بين مساري جسر الدورة، وانقلبت منه 

إلى الطريق تحته”.
وأظهرت صور تناقلتها مواقع إلكترونية سيارة 
الممثل مستقرة على جانبها وقد أصيبت بأضرار 
كبيرة جدا، ونقلت  جثة بريدي إلى مستشفى مار 
يوسف الذي يبعد مئات األمتار عن مكان  الحادث.

ووقع هذا الحادث بعد ساعات قليلة على عرض 
قناة “او اس ان” التي تبث من دبي، حلقة من 
المصري  اللبناني  مسلسل “عالقات خاصة” 
فيه  فيه بريدي ويؤدي  الذي يشارك  السوري، 

دور شاب يدعى عماد، وفي المشهد األخير من 
هذه الحلقة يفارق عماد الحياة في عملية جراحية 

بعدما أصيب بإطالق نار.
وعصام بريدي المولود في العام 1980، تنقل 
بين األدوار الكوميدية والدرامية في أعمال لبنانية 
عدة، وشارك في مسلسل “بنت الشهبندر” الذي 

من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل. 
وقد درس التمثيل في معهد الفنون الجميلة في 
الجامعة اللبنانية، والغناء الشرقي في المعهد الوطني 
العالي للموسيقى، وهو شقيق وسام بريدي مقدم 
الذي تعرضه محطة  النجوم”  برنامج “رقص 

ام تي في اللبنانية.

 أبو ظبي / أليكسندر بكداش 
احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، 
ممثلة في إدارة النوادي، بالتعاون مع 
اليتيم  بـ”يوم  األحمر،   الهالل  هيئة 
العربي” والذي يصادف  أول جمعة 
من شهر ابريل سنوياً ، وذلك في نادي 

ضباط الشرطة بأبوظبي.
وأكد العقيد سيف سعيد الشامسي، رئيس 
قسم النشاط الثقافي واالجتماعي، بإدارة 
النوادي، حرص شرطة أبوظبي على 
المشاركة المجتمعية في المناسبات كافة 
ورعاية األيتام، ومساعدتهم على تجاوز 
محنة حرمانهم من الحب والحنان ودفء 
ديننا  به  يأمرنا  لما  ترجمة  الوالدين، 
الحنيف، وما توجهنا إليه القيادة العليا 
برعاية أفراد المجتمع كافة، خصوصاً 
ذوي اإلعاقة واأليتام. وذكر الشامسي أن 

فكرة تخصيص يوم لالحتفال باليتيم على 
مستوى الوطن العربي وإحيائه سنوياً 
فكرة جيدة ومستحبة؛ بل مطلوب هذا 
االهتمام الرسمي والشعبي واإلعالمي 
بتلك الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا.

وأقيمت ضمن المناسبة فعاليات متنوعة 
األطفال،  قلوب  الفرحة على  أدخلت 
حيث قدمت إدارة التفتيش األمني (كي 
9) عرضاً مميزا للكالب البوليسية، فيما 
قدمت عدد من الطالبات عرضاً مسرحياً 
غنائياً تراثياً، وفي نهاية االحتفال كرمت 
إدارة النوادي بشرطة أبوظبي األطفال 
المشاركين، وقدمت لهم الهدايا التذكارية 

والشهادات التقديرية.
حضر الحفل عدد من الضباط والمدنيين، 
وممثلون عن هيئة الهالل األحمر، وجمع 

غفير من األطفال.

مصر تسرتد 17 قطعة أثرية من أسرتاليا

إلى  أثرية ترجع  استردت 17 قطعة  إن مصر  اآلثار  بوزارة  قال مسؤول   
عصور مختلفة من استراليا.

وكانت القطع ظهرت في قاعة للمزادات عام 2013 فأبلغت السفارة المصرية 
السلطات االسترالية بأن القطع أثرية وخرجت من مصر بطرق غير مشروعة 

فتم إيقاف المزاد. وتابع المسؤول أن التحقيقات أثبتت أحقية مصر بها.
وقالت وزارة الخارجية إن السفير المصري حسن الليثي استقبل جورج برانديس 
“الذي يشغل منصب النائب العام” في حفل أقامه بكانبيرا بمناسبة تسلم السفارة 

القطع التي “هربت ألستراليا.”
وقال علي أحمد المدير العام إلدارة اآلثار المستردة بوزارة اآلثار إن القطع التي 
سيتم شحنها في وقت الحق “أصبحت ملكا للحكومة المصرية بمجرد تسليمها 

للسفارة.”
وأضاف أن القطع مختلفة األحجام واألشكال وأنها ترجع إلى عدد من العصور 

ومنها قطعة نسجية “تحمل عالمة الصليب”.
ورجح أحمد أن القطع غير مسجلة وأنها نتيجة الحفر خلسة والذي يغري كثيرين 
أنها  يتوقعون  آثار فرعونية في مواقع  بالتنقيب عن  السريع  الثراء  من راغبي 

كانت مقابر في العصور القديمة.

حنيني ــِك  ـــ ــه وج ــقــى  ـــ ويــبـــ ــقــى  ــأب ســـ

ســنيني ُيــــــــالزم  ــٌن  ــزي ـــ ـــ ح ــرٌح  ـــ ـــ ف

عـــيني في  ابتســـامتْك  وتبقــى  َيرحــــل 

أنيني ــعـــــايــش   ُت آهــــــــاتــي  ُتــصــــــــاحــب 

ــاً َيــقــيــنــي ـــ ـــ ـــ ــالٌك ُمــحــــــــــــــب دوم ـــ ـــ م

َيقيني ــي  ف ــي  ــت وأن الــســنــيــُن  لــتــمــضــي 

اســـــمعيني رجـــــائي  العمـــــر  حســــرُة 

تسأليني ـــم  ول ــلــك  رحــي فــي  أســـرعـــِت 

وديــنــي ــايــا  ـــ ــي دن  .. ــا  ــواي ســل كــل  يــــــــا 

ــي ــن ــول أعــذري ـــ ــق ــاُق ي ــي ــت ـــ ــي إش ــائ ــك ب

ــا الــدمــوع ــاي ـــ ــق ــون ب ـــ ــف ــج ــف ال ــل ـــ وخ

ربــــــــوع َزارت  زوايـــــــا  َســـــكــنــت 

الشــيوع ـــــوح  ـــ وضـــ الــثــنــــــــايــا  بــيــن 

الجمـــــوع كــــــل  َعيـــــوْن  مـَـــــلئت 

ــوع ـــ ــشــمـــ ــى ال ــِك حــت ـــ ـــ ــي ــل ــت ع ــك ـَــ ـــ ب

ــخــشــوع ــة بــمــشــيــئــتــه بـــــروح ال ــل ــاب ق

يســـــوع بقيـــامة  اإليمــــان  وحقيقـــــة 

حــنيني ــك  ـــ وجــِه وَيــبــــــــقــى  ألبــقــــــــى 

ســنيني ُيــصــــــــاحــب  لــحــــــــزٍن  ـــض  راف

عينــي فـي  ابتســامتْك  وتبقى  ليرحــل 

أنينــي وبلســـــم  آلهــاتي  ســكينة 

يقينــي ــاً  ـــ ـــ ـــ دوم ــٌب  ـــ مــحـــ ــالٌك  ـــ ـــ م

يقيني ــي  ف ــي  ــت وأن الــســنــيــُن  لــتــمــضــي 

ذكــــــــراِك ســــــــلــوايــا ايــمــــــــانــي ديــنــي

تســـأليني لــــــــو  رحــيــــــــلــك  هــنــيــئــــــــاً 

ــنــي ــاٌق يــقــــــــول أعــذري ــي ــت ـــ ــي إشـــ ــل وك

أذكـــريني للـرِب  صــالتك  فـي  رجــائي 

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

4230 boul. St.Jean- 107A 
Dollard-Des-Ormeaux H9H 3X4

Tel: 514.696.6565
www.tanoura.ca

مطعم 
تنورة يرحب بكم

أشهى المأكوالت المصرية

كشري، كبدة اسكندراني،  
سجق، ريشدايا، أم علي 

كريم كراميل، زالبية
 Taiteur

service is available

سندوتشات: حواوشي، 
هوت دوج، تونة، فراخ 
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زفاف أسطوري لالبن األصغر 
لسلطان برونايو


