
 أعلنت الرئاسة الروسية أن زعماء 
النورماندي” أجروا اتصاال  “رباعية 
هاتفيا فيما بينهم أمس الخميس، بحثوا 
خالله القضايا المتعلقة بتسوية النزاع 

المسلح في أوكرانيا. 
وأفاد الكرملين في بيان بأن قادة الدول 
األربع )روسيا، فرنسا، ألمانيا، أوكرانيا( 
نفذوا تحليال مفصال لتطبيق بنود اتفاقات 
األوكرانية من  التسوية  بشأن  مينسك 
الماضي، مسجلين  فبراير/شباط   12
إطالق  في ضمان وقف  معينا  تقدما 
النار وسحب األسلحة الثقيلة من منطقة 

المواجهات.
األطراف  أن  إلى  الكرملين  وأشار 
األربعة ركزت على تشكيل مجموعات 
عمل فرعية ضمن مجموعة االتصال 
)حول أوكرانيا(، يراد منها تنظيم الحوار 
الضروري بين سلطات كييف وممثلي 

منطقة دونباس.
وبحسب البيان فإن االتفاق قد تم على أن 
تجري هذه المجموعات لقاءاتها األولى 
بعد أسبوع تقريبا. وتابع البيان أن معايير 
نشاطات المجموعات تم تحديدها بصورة 
مؤقتة وستخضع لتحليل بعد ثالثة أشهر، 
أثناء المشاورات بين زعماء “مجموعة 

النورماندي”.

الدول األربع  قادة  البيان أن  كما ذكر 
تبادلوا اآلراء حول مجموعة القضايا 
المتعلقة بتوريدات الغاز الروسي إلى 

أوكرانيا.
أعلنت  الخميس  وفي وقت سابق من 
الرئاسة الفرنسية أن زعماء “رباعية 
أن  بينهم  فيما  أكدوا  النورماندي” 
تحقيق الهدنة في شرق أوكرانيا يبقى 

أولوية مطلقة.
وأضاف قصر اإلليزيه في بيان أن الرئيس 
الفرنسي فرانسوا هوالند والمستشارة 
األلمانية أنغيال ميركل والرئيس الروسي 
األوكراني  ونظيره  بوتين  فالديمير 
بيترو بوروشينكو دعوا طرفي النزاع 
إلى وقف  أوكرانيا  في جنوب شرق 

انتهاكات الهدنة في المنطقة.
وجاء في البيان أن زعماء “الرباعية” 
بحثوا سبل تحسين الوضع في منطقة 
في  النتيجة  تحقيق  أجل  من  النزاع 
أسرع وقت ممكن، كما أنهم اتفقوا على 
أن الدور الرئيسي في تحسين الوضع 
إلى  النار يعود  وضمان وقف إطالق 
أوروبا،  في  والتعاون  األمن  منظمة 
إضافة إلى اعتقادهم بأن األهم هو أن 
تكون لدى بعثة المنظمة في أوكرانيا 
الحركة ألداء مهماتهم وكذلك  حرية 

إلنشاء مراكز مراقبة جديدة.
فإن  الفرنسية،  الرئاسة  بيان  وبحسب 
زعماء “النورماندي” أشاروا إلى أن 
المجموعات الفرعية ستبحث الموضوعات 
األمنية والسياسية واالقتصادية، إضافة 

إلى قضايا إعادة اإلعمار وحل مشكلة 
الالجئين والنازحين. كما أنهم أشاروا 
إلى ضرورة إتمام عمليات اإلفراج عن 
األسرى وتقديم مساعدات إنسانية بدعم 

من الصليب األحمر.

لمزيد من األخبار والمقاالت، تابعونا 
يوميا على موقعنا االلكتروني  
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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

من أجل حفنة دوالرات!!

أنطوانيت ج. هابوري

حكمة العدد من أقوال : وليم شكسبير
تحبني أو تكرهني جميعها مفضلة لدَي.. إذا كنت تحبني ... سوف 
في  دائما  أكون  تكرهني سوف  كنت  وإذا   .. قلبك  في  دائما  أكون 

عقلك ..!

دعماً حملاور التنمية 
حملب على رأس احلكومة باملتحف

 كل يوم يمر أصبح يؤكد بما ال يدع 
مجاالً للشك أن اسرائيل أصبحت تمد 
حركة حماس اإلرهابية بالدعم الكامل 
من أجل القيام بضرب األمن القومي 
المصري في سيناء من خالل األنفاق 
المقامة على الحدود بين مصر وقطاع 
غزة الخاضع لحكم وسيطرة حركة 
العسكري  الذراع  اإلرهابية  حماس 
للجماعة العميلة التي سمحت إسرائيل 
أمس الخميس بادخال 25 شاحنة قطرية 
تحمل أسمنت وحديد صلب إلى داخل 
القطاع عبر معبر )كرم أبو سالم( يبلغ 
حوالي 100 طن أسمنت بخالف كميات 
كبيرة من الحصى تحت مسمى بناء 
مشاريع سكنية قطرية في غزة، رغم 
لهذه  حماس  باستخدام  إسرائيل  علم 
األنفاق  ترميم  أو  بناء  المواد العادة 
على الحدود المصرية لتهريب العناصر 
والسالح من خاللها، وقد  اإلرهابية 
أكدت بعض المواقع اإلعالمية اإلسرائيلية 
أن حركة حماس باتت تمتلك معدات 
وقدرات هندسية تمكنها من حفر االنفاق 
مهما كانت وعورة المنطقة، ومع علم 
اسرائيل بكل هذا إال أنها لم تفكر في 
ضرب هذه المواقع لعلمها التام بأنها 
ليست موجهة إليها وتستهدف الحدود 
المصرية، وهو ما يفسر سر الهدنة 
»طويلة اآلمد » بين الجانبين والتي 
أشار إليها المحلل العسكري اإلسرائيلي 
المعروف إليكس فيشمان سابقاً مؤكداً 
على أن الهدوء الحالي بين غزة وإسرائيل 
لم يأت بالصدفة وتتأرجح مدته بين 
خمسة إلى عشرة سنوات والمؤسف 
أن كل هذا كان عبر وساطة قطرية 
يقودها مسئولون قطريون رفيعو المستوى 
قاموا بزيارة إسرائيل مؤخراً. وكان 
سامي ترجمان قائد الجبهة الجنوبية 
السابق للجيش اإلسرائيلي قد صرح 
»إن استمرار سيطرة حماس على غزة 
يصب في مصلحة إسرائيل وأمنها«، 
وهو ما أكد عليه تصريح الدكتور جهاد 
الحرازين القيادي بحركة فتح من أن 

إسرائيل تتعمد استخدام حركة حماس 
لضرب األمن القومي المصري في 
سيناء بهدف إجهاد الجيش المصري 
واستنفاذ طاقاته في محاربة اإلرهابيين 
وتدمير األنفاق التي تبنيها حماس، وهو 
الهدف اإلسرائيلي األهم لتل أبيب لكي 
تثبت للعالم أن منطقة سيناء أصبحت 
منطقة غير آمنة وتحتاج لتدخل دولي 
لعودة الهدوء إليها لعدم قدرة السلطات 
المصرية على القضاء على اإلرهاب 
بها وبسط سيطرتها األمنية عليها مما 
يؤثر على األمن القومي اإلسرائيلي، 
وتصريح د. جهاد الحرازين األخيرة 
بأن هناك عدة أدلة تثبت قتل إسرائيل 
لـ 17 جندي مصري الذين قتلوا برفح 
في شهر رمضان 2012 على أيدي 
بعض العناصر اإلرهابية والذي سبقه 
رفع درجة االستعداد للقوات االسرائيلية 
على الحدود المصرية، ويفسر سبب 
تحليق الطائرات اإلسرائيلية قبل العملية 
بساعات على الحدود المشتركة بينهما 
بما يؤكد علمها التام بهذه العملية بدليل 
قيامها بتصفية كل هذه العناصر اإلرهابية 
بمجرد محاولتهم للدخول لألراضي 
اإلسرائيلية وهو ما يفسر سبب تسليم 
والمالبس  األحذية  لبعض  إسرائيل 
للجانب المصري بعد مطالبته بتسليم 
جثث اإلرهابيين التي زعمت إسرائيل 
في حينه أنه لم تعد توجد جثث نتيجة 
استهداف هؤالء اإلرهابيين بالصواريخ 
من جانب السالح الجوي اإلسرائيليز

وهذا بعض من كل ما تقوم به إسرائيل 
خالل  من  المصري  األمن  لضرب 
وذراعها  اإلرهابية  اإلخوان  جماعة 
العسكري العميل حركة حماس التي 
شقت الصف الفلسطيني وتاجرت بقضيته 
المصيرية من أجل حفنة من الدوالرات 
وبعض الشعارات األيديلوجية البالية 

التي مازالت تستخدمها كستار.
»ولكن إن ينصركم هللا فال غالب لكم« 
وال خوف على مصر المحفوظة في 

عقل هللا وقلبه إلى يوم الدين.

  دعا ملك إسبانيا “فيليبي السادس”، 
الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة بلده 
في هذا الوقت الحرج وهو ما يعكس 
حرص الحكومة اإلسبانية على هذه 
الزيارة وتقديرها لدور مصر الريادي 
رغم تحضيرها لالنتخابات المحلية 
المقاطعات  وانتخابات  وانتخابات 

وانتخابات كاتالونيا.
ووصفت الصحف اإلسبانية السيسي بعد انتخابه 
يونيو   30 ثورة  بـ”الزعيم”، واصفة  مباشرة 
أنتج  الذي  يناير   25 بأنها تصحح مسار ثورة 
لها المخرج اإلسباني “مارك المودوفار” فيلًما 
د ثورة 25 من يناير  اه “ارحل” حيث يجسِّ سمَّ
تعبيًرا عن الكلمة التي رددها المصريون كثيًرا 

طوال الـ18 يوًما حتى رحيل مبارك.
واستكمااًل لمدح إسبانيا للسيسي وثورة 30 يونيو، 
الصحف  االقتصادي وصفت  المؤتمر  عقب 
يفرش زعماء  بأنه “زعيم  السيسي  اإلسبانية 
العالم له السجاد” في إشارة منها إلى اعجباها 

الثورة  لمسار  وتصحيحه  السيسي  بسياسة 
الذي  الغاشم  المصرية وتخلصه من اإلرهاب 

لطالما عانت منه اسبانيا.
ومن المقرر أن يلتقي السيسي برؤساء 15 شركة 
إسبانية قبل لقائه ملك إسبانيا، بعدها سيتم توقيع 
المهمة في حضور وفدّي  االتفاقيات  عدد من 
إسبانيا مصر  البلدين، حيث سبق وأن وعدت 
بالمساهمة في بنائها وإحياء االقتصاد المصري 

مرة أخرى.
يذكر أن 20 من كبرى الشركات اإلسبانية أعلنت 
المؤتمر  في  وذلك  في مصر  االستثمار  نيتها 

االقتصادي الذي ُعقد بشرم الشيخ.

 قال جاللة الملك الملك عبدهللا الثاني إن األردنيين 
والكنديين قدموا نموذجا بحسن التعاون والتنسيق عبر 
التاريخ، مشيرا جاللته، في هذا الصدد، إلى قوات حفظ 
السالم األردنية الكندية، وجهودهما المشتركة في بقاع 

العالم لتعزيز األمن واالستقرار العالميين. 
التي  الترحيبية  الكلمة  كما أكد جاللته، في رده على 
القاها الحاكم العام لكندا ديفيد جونستون خالل مأدبة 
الغداء التي أقامها تكريما لجاللة الملك والوفد المرافق، 
محاربة  في  بقوة  يعملون  والكنديين  األردنيين  ان 
اإلرهاب، وفي معالجة مختلف التحديات التي تواجه 

المنطقة والعالم.
والتقى جاللة الملك، أول أمس جونستون، حيث جرى 
بحث عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة 

إلى مجمل التطورات الراهنة إقليميا ودوليا.
وأكد جاللته، خالل اللقاء الذي جرى في قصر ريدو 
هول في العاصمة الكندية أوتاوا، حرص األردن على 
تمتين العالقات مع كندا في شتى الميادين، وبذل كل ما 
من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة. وجرى، خالل 
اللقاء، التأكيد على ضرورة البناء على ما تم إنجازه 
من خطوات متقدمة في العالقة بين الجانبين، خصوصاً 
واالستثمارية،  والتجارية  االقتصادية  المجاالت  في 
واالستفادة من االتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجاالت التعليم، 

االستفادة  وآفاق  التقني،  التعليم  خصوصا 
المجال. كما  الكندية في هذا  التجربة  من 
جرى بحث التطورات التي تشهدها منطقة 
الشرق األوسط، والجهود المبذولة إقليميا 
ودولياً للتصدي لخطر اإلرهاب وعصاباته.
وتم، في هذا المجال، التأكيد على ضرورة 
تكثيف التنسيق والتعاون بين مختلف الدول 
واألطراف الفاعلة لمواجهة خطر اإلرهاب 
بكل حزم وضمن استراتيجية شمولية األبعاد.

وتناول اللقاء، جهود تحقيق السالم في الشرق 
الدولتين، وسبل  إلى حل  استنادا  األوسط 
التعامل مع تداعيات اللجوء السوري على 
دول الجوار والجهود اإلغاثية واإلنسانية 

األردنية في هذا المضمار.
وفي كلمته الترحيبية، خالل مأدبة الغداء التي 
أقامها تكريما لجاللة الملك والوفد المرافق، 

أشاد الحاكم العام لكندا بعالقات الصداقة الطويلة التي 
كندا واألردن عالقة  تجمع  البلدين، حيث  بين  تربط 

وثيقة منذ ما يزيد عن خمسين عاما.
المصالح  مبنية على  بلدينا  بين  الصداقة   وقال »إن 
التي  المتينة  الروابط  وأيضا على  المشتركة،  والقيم 
بقيادة  تقديره لألردن  تجمع بين شعبينا«. وعبر عن 
جاللة الملك في مساعيه إليجاد حلول سلمية، “وهو 

أمر يستحق الثناء«.
الى ذلك بحث جاللة الملك امس ، مع رئيس الوزراء 
الكندي ستيفن هاربر، آليات تعزيز العالقات األردنية 
الكندية، وسبل تطويرها في مختلف الميادين، إضافة 

إلى تطورات األوضاع في الشرق األوسط والعالم.
وتناولت، مباحثات جاللته مع هاربر، أوجه التعاون 
المشترك بين البلدين، خصوصاً في المجاالت االقتصادية 
بينهما  المبرمة  االتفاقيات  تعزيز  والتنموية، وسبل 

والبناء عليها، وبما يسهم في تمتين أواصر العالقات 
الثنائية في مختلف المجاالت.

كندا  تقدمه  لما  األردن  تقدير  عن  جاللته  وأعرب 
إنجاز  على  مساعدتها  سبيل  في  للمملكة،  دعم  من 
البرامج التنموية والتخفيف من التحديات االقتصادية 

التي تواجهها.
واستعرض جاللته، خالل مباحثات ثنائية تبعها أخرى 
يوفره من  وما  األردني،  االقتصاد  ميزات  موسعة، 
لالستفادة من  متطلعا  آمنة وجاذبة،  استثمارية  بيئة 

هذه الميزات من قبل المستثمرين الكنديين.
كما تطرقت المباحثات إلى األوضاع والتحديات التي 
الجهود  األوسط، خصوصا  الشرق  منطقة  تشهدها 
الدولية المبذولة للتصدي لخطر اإلرهاب وعصاباته.

وأكد جاللته ضرورة تبني استراتيجية شاملة بمختلف 
األبعاد لنبذ جميع أشكال اإلرهاب والتطرف، والعمل 
لهذا  للتصدي  الدولية واإلقليمية  الجهود  تكثيف  على 
الدول  واستقرار جميع  أمن  يستهدف  الذي  الخطر، 

والشعوب دون استثناء.
من جهة ثانية زار جاللة الملك امس، وزارة الدفاع 
استقباله  في  كان  أوتاوا، حيث  العاصمة  في  الكندية 
رئيس الوزراء الكندي ، ووزير الدفاع الكندي جيسون 
كيني، ورئيس أركان القوات المسلحة الكندية الجنرال 

توماس الوسن. 

الصحف االسبانية : السيسى زعيم يفرش زعماء العاهل األردني امللك عبداهلل: األردنيون والكنديون يعملون بقوة حملاربة اإلرهاب 
العامل له السجاد

مصر وإسبانيا توقعان اتفاقية للتعاون األمين و4 مذكرات تفاهم

 فى أول اجتماع للحكومة بالمتحف المصرى، أكد المهندس إبراهيم محلب 
رئيس مجلس الوزراء أن طبيعة عمل الحكومة خالل هذا العام، تختلف عن سابقه.
ففى السنة الماضية كان هدفنا تثبيت أركان الدولة واستعادة االستقرار، أما 

اآلن يجرى العمل على دعم محاور التنمية المتعددة. 
وقال: إنه تم عقد اجتماع المجلس فى المتحف الكبير بمناسبة االحتفال بعيد 

العمال، وتأكيد أن هناك فرصا عديدة بهذا البلد.
وخالل االجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بحصر المصانع المتوقفة، وإعداد 
خطة لبدء تشغيلها وحل مشكالتها، مشيرا إلى أنه تلقى طلبات رسمية من بعض 

الدول العربية لتوفير فرص عمل للعمال والحرفيين المدربين.
كما أصدر مجلس الوزراء أمس مشروع قرار بتحديد اختصاصات وزارة 
التعليم الفنى بعد اختيار وزير لها فى التعديل الوزارى األخير، وأهمها تأهيل 

الخريجين لسوق العمل.
فى سياق متصل، وافق المجلس على استزراع 20 ألف فدان بمنطقة الفرافرة 
القديمة بعد أن قامت وزارة اإلسكان بتجهيز 10 آالف فدان منها ألغراض التنمية.

وتابع المجلس مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولى لزيادة الطاقة االستيعابية 
إلى 18 مليون راكب سنويا قبل عام 2025، وتوفير أحدث وسائل المراقبة 

والمالحة الجوية لتنشيط السياحة، وتحسين الخدمة للمسافرين.

Faten Kallini 

Cell: 514 -232- 1712
tina.kallini@century21.ca

Real estate broker

- بيع  وشراء جميع أنواع العقارات السكنية والتجارية
- تيسير حصولك على القروض المالية المطلوبة

- تقييم العقارات وتقديم كافة االستشارات بالمجان
- مساعدة المهاجرين الجدد والزائرين اليجار أو شراء كافة أنواع 

المباني والعقارات التجارية والسكنية أو االستثمارية

فاتن قلليني 25 عاماً من الخبرة 

اقرأ في هذا العدد 
اجرأ حديث للتلميذ ناهد كوسا عن استاذه 

العالَّمة األسدي!! صـ 7
حوار بقلم:   فريد زمكحل

 عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس 
في مدريد، مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء إسبانيا 
ماريانو روخوي في قصر”ال مونكالو” مقر رئاسة 

الوزراء اإلسبانية.
وقام السيسي بزيارة رسمية إلسبانيا، حيث ألتقي ملك 
أسباني فيليبي السادس ورئيس الحكومة اإلسبانية، 

وشهد توقيع عدد من مذكرات تفاهم بين البلدين.
وشهد السيسي توقيع اتفاقية تعاون في مجال األمن 
البلدين، وقعها عن مصر  ومكافحة الجريمة بين 
وزير الخارجية سامح شكري، وعن الجانب األسباني 

وزير الداخلية خوريه فرنانديز دياز.
كما شهد السيسي توقيع 4 مذكرات تفاهم بين البلدين، 
أو  المسروقة  الثقافية  الممتلكات  لحماية  األولى 
المصدرة بشكل غير شرعي، والثانية تتعلق بمجال 
السياحة، والثالثة تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل.

كما شهد السيسي أيضا توقيع مذكرة تفاهم في مجال 
النقل بين مصر وإسبانيا في مجال القطارات السريعة 

ومترو األنفاق، تنص على التعاون بين البلدين في 
مشروع قطار سريع بين الغردقة واألقصر، ومشروعات 

مترو األنفاق في الخطين الخامس والسادس.
وقال وزير النقل هاني ضاحي إن االتفاق ينص على 
بين  قطار سريع  في مشروع  البلدين  بين  التعاون 

في  األنفاق  الغردقة واألقصر، ومشروعات مترو 
الخطين الخامس والسادس.

العاصمة  من  تصريحات  في  وأضاف ضاحي، 
الجهات  كافة  أمس  التقى  أنه  مدريد،  اإلسبانية 
اإلسبانية المسؤولة عن مرفق السكك الحديدية وتم 
التناقش في أمور كثيرة فنية وسوف يقومون بزيارة 

القاهرة الشهر القادم لتفعيل مذكرات التفاهم التي تم 
التوقيع عليها اليوم.

لكافة رجال  السيسي وجه دعوة  الرئيس  إن  وقال 
األعمال في كل المجاالت مثل الطاقة والنقل والبترول 
والغاز، خالل اجتماعه بهم في مدريد، للمشاركة في 

مشروعات تنموية في مصر خالل الفترة المقبلة.

الكرملني: زعماء »النورماندي« سجلوا تقدما يف ضمان اهلدنة بشرق أوكرانيا

Amir Keryakes
Courtier immoblier

514 -943- 2647

Agence Immobiliere

Location .. Location.. Location
Quadruplex à vendre
5 appartements 
à vendre à Saint Laurent 
emplacement de choix, 
à pas du Métro
 

Excellent pour un 
Professionnel Dentiste,  
Médecin, Avocat, Comptable 
...etc. ou pour Investissement . 

فـاتن قلليين
  وكيـل عقـاري

نتكلم العربية، الفرنسية واالنجليزية

Yanal Kamal
Certified Real Estate Mortgage 
Broker | Courtier Immobilier 
Hypothécaire Agréé
Cell 514 242 2477
 yanal@landmarkfinance.com

Yasmin Kallini
Real Estate Mortgage Broker | 
Courtier Immobilier Hypothécaire
Tel.: 514 823 2992
 yasmin@landmarkfinance.com

ال حاجة بعد اآلن للتعامل مع عدة جهات
** خدماتنا كاملة تشمل **:

- الحصول على أي قروض عقارية من خالل أكثر   
  من 15 مؤسسة مالية

- بيع وشراء جميع أنواع العقارات.
اتصل للحصول على استشارة مجانية

مطعم للبيع أو االيجار:
في موقع متميز ومجهز بالكامل ، تراث خارجي وجاهز على 

تسليم المفتاح



Montreal  01 mai  20152 إعالنات

عرض خاص لقراء الرسالة

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

Special price for El Ressala readers



بقلم : 
خالد عبد القادر بكداش 

Montréal 01 mai 20153 أحداث  وآراء

املؤامرة الكربى بدأت ...!

Tel. 450.972.1414 / 514.961.0777 
Emails: elressala@bellnet.ca   elressala@videotron.ca
                    www.el-ressala.com

  إلعالناتكم يف
الرســالة

 أمر قاضي »التخابر 
مع قطر«، المستشار 
محمد شيرين فهمي، 
من الخبير الفنى عرض 
محتوى المجلد الذي 
يحمل إسم )مستندات 
أمن الدولة( المتواجد 
توب  الالب  ضمن 
المتهم  مع  المحرز 
السابع بالقضية أحمد 

إسماعيل ثابت.
واحتوى المجلد على 
صورة لخطاب أعاله 

الداخلية وعبارة مكتب  شعار وزارة 
التنظيم  عبارة  إلى  إضافة  الوزير، 
المصري، والخطاب يحمل  السياسي 
درجة )سري للغاية(، ولم يتطرق القاضى 
لعرض تفاصيل المستند واكتفى بإثبات 
درجة السرية فيه وفي باقي محتويات 

المجلد المشار اليه.
األخير  الجزء  بأن  المحكمة  وأثبتت 
على  يحتوى  المعروض  الحرز  من 
المجلد األول منه  احتوى  4 مجلدات 
على عدد 31 مقطع فيديو مدون عليهم 
)يوتيوب(، وبعرضهم تبين أن المقاطع 
تدور حول حرق أقسام الشرطة واقتحام 

وحرق مستندات أمن الدولة.
وأثبت القاضى بمحضر الجلسة بأن تلك 
الفيديوهات تدور حول تصوير حرائق 

أقسام الشرطة ومستندات أمن الدولة إلى 
أمن  فيديوهات مقرات مباحث  جانب 
الدولة. كما سرد المستشار محمد شيرين 
فهمى عناوين تلك المقاطع، وكان منها 
)إستغاثة معتقلين تحت األرض بأمن 
الدولة(، )إشتباك بدو سيناء(، )إعتراف 
فرد أمن دولة بحرق المستندات(، )بداية 
بمدينة نصر(،  الدولة  الدخول ألمن 
)حريق ضخم بمجلس الشورى(، فضاًل 
الغضب  )أيام  بعناوين  فيديوهات  عن 
حريق قسم الشرابية(، و)مكتب حبيب 
العادلى ومباحث أمن الدولة 12 مارس 
2011(, و)مالبس رقص بجهاز أمن 
الدولة بأكتوبر(، و)اكتشاف قبر داخل 
مقر أمن الدولة بدمنهور وبه 4 هياكل 
آلدميين(، و)انتحار ضباط أمن الدولة 

أثناء حرق مقرات أمن الدولة(.

 أظهر استطالع للرأي أجرته مؤسسة 
إبسوس-إم.أو.آر.آي ونشر أمس الخميس 
أن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا 
نقاط على حزب  بفارق خمس  يتقدم 
العمال في أحدث استطالع يظهر تفوق 
حزب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون 
قبل سبعة أيام فقط من االنتخابات التي 

يتوقع أن تشهد منافسة حامية.
وظلت فرص المحافظين وحزب العمال 
بزعامة إد ميليباند متكافئة في أغلب 
استطالعات الرأي منذ بداية العام لكن 

بحلول يوم الخميس أعطت سبعة من 
بين عشرة مؤسسات الستطالع الرأي 
تغطي انتخابات السابع من مايو حزب 

المحافظين تفوقا بدرجات متفاوتة.
الذي أجري لصالح  وفي االستطالع 
صحيفة إيفنينج ستاندرد في لندن أعطى 
إبسوس-إم.أو.آر.آي حزب المحافظين 
تقدما بفارق خمس نقاط بعدما كسب 
نقطتين ليصل إلى 35 بالمئة وتراجع 

العمال خمس نقاط إلى 30 بالمئة.

 أعلن األنبا أرسانى، أسقف هولندا، 
بابا  تواضروس،  البابا  زيارة  جدول 
اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 

لهولندا، والتى تبدء رسمًيا الجمعة. 
وقال نيافته: “يبدأ البابا عمله الروحى 
بكنيسة  ومعمودية  مذبح  بتدشين 
مارجرجس والقديسة دميانة بأوترخت، 
ويرأس القداس اإللهى، ويلتقى بأبناء 
الكنيسة بمنطقة أوترخت، ويزور كنيسة 
مارمرقص بمنطقة بدنهاخ، ويضع حجر 
أساس للتوسعات التى تجرى بالكنيسة، 

ويتقابل مع أبنائها”. 
كنيسة  مذابح  السبت،  البابا،  ويدشن 
الثقافى  بالمركز  سيفين  أبى  القديس 
فى أمستردام، ويلتقى بشباب الكنيسة، 
وزوار كاتدرائية سان فيتوس هلفرسوم.
األنبا  فيدشن مذبح  المقبل،  األحد  أما 
أرسانيوس،  واألنبا  االسود  موسى 
اإللهى  القداس  ويصلى  ومارمينا، 

بكاتدرائية العذراء بأمستردام، ويلتقى 
بالخدام  والنصف ظهراً  الواحدة  فى 
المساء  باإليبارشية، وفى  والخادمات 

يلتقى بشباب الكنيسة فى هولندا.
مذبح  اإلثنين،  يوم  البابا  يدشن  كما 
ومعمودية بكنيسة العذراء واألنبا بوال 
الكنيسة،  بأبناء  ويلتقى  ليواردن،  فى 
ويزور كنيسة العذراء واألنبا أثناسيوس 
بهم، فضاًل  مذبح ومعمودية  ويدشن 
عن لقائه بأبناء الكنيسة ويرأس صالة 

القداس اإللهى.
الثالثاء،  يوم  زيارته  البابا،  ويختتم 
بزيارة كنيسة العذراء واألنبا أرسانيوس 
يترأس  المذابح، حيث  لتدشين  بكابيال 
الكنيسة،  بأبناء  ويلتقى  قداس صالة، 
وفى المساء يفتتح مركزا باسم القديس 
أنطونيوس، ويترأس قداس صالة رفع 
البخور وعشية، ويعقد اجتماعا روحيا 

مع األقباط بهولندا.

 تابعنا باهتمام الهجوم االخير على 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
من قبل بعض اإلعالميين الذين يحتلون 

برامج التوك شو .. 
شخص  على  شرس  هجوم  تابعنا 
الرئيس السيسي وعلى بعض قراراته 
وشعبها  لحماية مصر  اتخذها  التي 
كانت  التي  الكبرى  المؤامرة  من 

تتربص بهم .
قام الرئيس السيسي بتحمل مسؤولية 
اليحسد عليها .. مسؤولية أكبر من أن 
تكون رئاسة الجمهورية فقط .. فهو 
اخراج مصر  مباشرة عن   مسؤول 
وشعب مصر من الظلمات التي حلت 
عليهم بسبب أحداث 25 يناير وما تبعها 
للحكم  االخوان  من وصول جماعة 
ووصواًل العتالء العديد من الطامعين 
والوصوليين لمناصب حكومية خطيرة 
النائمة  الخاليا  تلك  ذلك  .. عدا عن 
والتي  األجنبية  األجندات  تتبع  التي 
الدولة  للتحرك ضد  أوامرها  تنتظر 

و مؤسساتها.
قد يعتقد البعض أن مصر خرجت من 
مرحلة الخطر  وخاصة بعض نجاح 
المؤتمر االقتصادي الذي تكلف أكثر من 
/ 50 / مليون جنيه مصري ولم نرى 
آثاره اإليجابية أو السلبية إلى اآلن .

الدولية  لألوضاع  الجيد  القارئ  لكن 
االيراني  لالتفاق  خاص  وبشكل 
القوة  امتالك  مسألة  األمريكي حول 
االتفاق  بهذا  ايران  فوز  و  النووية 
الكبيرة على  المتغيرات  أن  .. سيجد 
الدولية هي سيناريو مخطط  الساحة 
الدول ويستهدف  تديره  بعض  كبير 
بشكل مباشر تدمير حضارة وتاريخ 

ومستقبل الدول العربية.. و أكبر دليل 
هو ما يفعله الذراع العسكري الجديد 
داعش  تنظيم   “ األمريكية  لإلدارة 
االرهابي “ من خالل عمليات ممنهجة 

لتدمير تاريخ سوريا والعراق. 
الهجوم األخير على الرئيس السيسي هو 
صفحة قد آن أوانها في سيناريو المؤامرة 
المنطقة بشكل  التي تستهدف  الكبرى 
عام و جمهورية مصر بشكل خاص 
الرئيس  بالهجوم على  تبدأ  والتي   ..
الشعب  بين  الفتنة  وقراراته وزرع 
والحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة.

االدارة األمريكية استطاعت أن تنشر 
االرهاب في العديد من الدول العربية 
.. في ليبيا و سوريا والعراق و تونس 
و الجزائر و اليمن و حتى دول الخليج 
وضعت فيها خاليا ارهابية نائمة تنتظر 
.. هذه هي سياسية  للتحرك  األوامر 
االرهابيين  .. شراء  الجديدة  الحرب 

المرتزقة ونشرهم حسب الخطة .
رسالة نوجهها للشعب المصري العظيم : 
التفوا حول قيادتكم الحكيمة والرشيدة .. 
ألنه الحل الوحيد للصمود أمام االرهاب 
وأمام المؤامرة التي تستهدف وطنكم .
تعلموا من الشعب السوري كيف أن 
التفافه حول قيادة الرئيس بشار األسد 
أدى إلى صمود سوريا أمام الحرب 
الكونية التي تجتاحها من قبل أكثر من 
100 جنسية عربية و عالمية تحت ما 

يسمى المعارضة المعتدلة .
ال تصدقوا تلك اآللة اإلعالمية الغربية 
الناطقة بالعربية .. فهي السالح الذي 

يطلق شرارة الفتنة.
هي دروس الحاضر إن لم نتعلم منها 

فلن يكون لنا هناك مستقبل أبداً .

Me Carine Zemokhol  LL.L
Attorney - Avocat
Droit civil

Tel.: 514.488.0236     
Fax: 514.485.0911

6807 Heywood, Mont. Qc.  
H4W 3K9

المحامية كارين زمكحل  
في خدمة الجالية العربية 

Bakdash1@gmail.com

العراق يستعد لنشر مقاتلني شيعة 
يف هجوم الستعادة األنبار

التحالف بقيادة أمريكا ينفذ 21 
ضربة جوية ضد داعش

السيسي يلتقي مع رؤساء كربى 
الشركات يف مدريد.. ويعقد جلسة 

مباحثات مع ملك إسبانيا

أسقف هولندا: زيارة البابا تواضروس 
هدفها تدشني مذابح للصالة

السيسي يبحث مع نظريه القربصي التعاون االقتصادي ومكافحة اإلرهاب

 قالت قوة المهام المشتركة يوم الخميس إن الواليات المتحدة وشركاءها نفذوا 
21 ضربة جوية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق منذ صباح األربعاء.

وقالت القوة في بيان إن التحالف نفذ 15 ضربة جوية في العراق ضد مواقع 
للتنظيم قرب سبع مدن بينها الرمادي والموصل وضرب عدة مبان ومركبات 

ووحدات للمتشددين.
وأضاف البيان أن الضربات الست في سوريا تركزت حول الحسكة والرقة وكوباني.

  التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي- 
زيارته  خالل  الخميس  يوم  صباح 
الشركات  كبرى  برؤساء  لمدريد- 
االقتصاد  وزير  بحضور  اإلسبانية 
التجارية  الغرفة  ورئيس  اإلسباني 
األعمال  مجلس  ورئيس  اإلسبانية 

اإلسباني.
وكان السيسي وصل إلى مدريد- مساء 
إلى  زيارته  انتهاء  عقب  األربعاء- 
قبرص حيث عقد جلسة مباحثات مع 
رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه 
توجه عقب ذلك إلى قصر “ثارثويال” 

للقاء ملك إسبانيا فيليبي السادس، وعقد 
جلسة مباحثات بينهما بحضور رئيس 

الوزراء اإلسباني.
وأضافت الرئاسة أنه عقب لقاء ملك 
إلى قصر “ال  السيسي  توجه  إسبانيا 
مونكوا” مقر إقامة رئيس الحكومة، 
لعقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس 
الوزراء، أعقبها لقاء موسع بحضور 
وفدي البلدين، مشيرة إلى أنه تم توقيع 
تفاهم في عدة  اتفاقيات ومذكرات   5
السيسي  أن  إلى  وأشارت  مجاالت. 
ألتقي مع رئيس مجلس النواب اإلسباني 

ونوابه األربعة بمقر البرلمان.

  القاهرة/ كلودين كرمة : أكد الرئيس 
لمصر  الكامل  بالده  دعم  القبرصي 
وجهودها، سواء لتحقيق التقدم االقتصادي، 
ومكافحة اإلرهاب في سيناء على الصعيد 
الداخلي، وإرساء االستقرار ومكافحة 
اإلرهاب في المنطقة، معرباً عن تطلع 
بالده لتعزيز التعاون الوثيق القائم بين 
التعاون  تكثيف  البلدين، ورغبتها فى 
العديد من المجاالت، ال  والتنسيق في 

سيما الطاقة، والسياحة.
الرئيس  السيسي،  شكر  جانبه،  من 
المساندة  القبرصي على مواقف بالده 
لمصر في األطر المختلفة داخل االتحاد 
األوروبي، معربا عن التطلع الستمرار 
ثبات  القبرصي لمصر. مؤكدا  الدعم 
القضية  إزاء  القاهرة  سياسة ومواقف 
القبرصية في المحافل اإلقليمية والدولية، 
مشيداً بتنامى العالقات الثنائية في مختلف 
المجاالت، ومعرباً عن االهتمام الكبير 
باستمرار الزيارات الُمنتظمة بين البلدين، 

والتطلع لتطوير العالقات االقتصادية، 
القبرصي على  للرئيس  الشكر  مجددا 

مشاركته في مؤتمر شرم الشيخ.
وأعرب السيسي عن تطلع مصر لتعزيز 
البلدين في مجال الطاقة،  التعاون بين 
والسيما الغاز الطبيعي، وإمكانية استغالل 
المصرية  والصناعية  التحتية  البنية 
المؤهلة الستقبال الغاز. مشيرا إلى التطلع 

لالستفادة من الخبرة القبرصية في مجال 
الطاقة المتجددة، واالستزراع السمكي، 
ومشروع تنمية محور تنمية قناة السويس.
فيما أعرب الرئيس القبرصي عن تطلع 
التعاون االقتصادي مع  لتعزيز  بالده 
التي تعد من أكبر اقتصاديات  مصر، 
المنطقة، ال سيما في ضوء العديد من 
المشروعات الوطنية العمالقة الجاري 

تنفيذها، الفتا إلى أن العديد من رجال 
األعمال القبارصة يولون اهتماماً خاصاً 
باالستثمار في مصر، في ضوء القرارات 
المتخذة مؤخراً لتشجيع االستثمار األجنبي، 

فضاًل عن عودة األمن واالستقرار.
وأوضح السفير عالء يوسف بحث مسألة 
سبل تقنين أوضاع العمالة المصرية في 
قبرص، من خالل بحث توقيع اتفاق بين 
الشأن. وعلى الصعيد  البلدين في هذا 
بشأن عدد  اللقاء تباحثاً  اإلقليمي، شهد 
من الموضوعات اإلقليمية ذات االهتمام 
المشترك، وفي مقدمتها األوضاع في 

ليبيا واألزمة السورية.
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  اختتم 
زيارته ألسبانيا مساء الخميس وذلك 
رئيس  مع  لقاءات  أجرى  أن  بعد 
المجموعات  النواب ورؤساء  مجلس 
البرلمانية والحزبية، حيث بحث آفاق 
التعاون المستقبلي بين مصر وأسبانيا 

في مختلف المجاالت.

مقاتلين شيعة  لنشر  العراق  يستعد   
قبلية  إيران في مناطق  مدعومين من 
سنية إلى الغرب من بغداد في خطوة 
إنها ضرورية إللحاق  يقول مؤيدوها 
بينما  تنظيم داعش  بمتشددي  الهزيمة 
يقول المعارضون إنها يمكن أن تشعل 

مزيدا من العنف الطائفي.
المسلحة  الشيعية  الجماعات  ولعبت 
دورا محوريا بالفعل إلى جانب وحدات 
من الجيش النظامي في الشهور القليلة 
الماضية في أول حملة ناجحة رئيسية 
تشنها الحكومة العراقية ضد متشددي 

داعش مما ساعد في استعادة تكريت 
مسقط رأس صدام حسين على نهر دجلة 

شمالي بغداد.
الحكومة حتى اآلن  ومع ذلك تجنبت 
االستعانة بالقوات الشيعية في محافظة 
الفرات غربي  نهر  األنبار في وادي 
العاصمة وهي موطن للعشائر السنية 
وتمتد على الطرق الرئيسية المؤدية إلى 
األردن وسوريا. وتعتبر بغداد األنبار 
الستعادة  حملتها  في  التالي  الهدف 
السيطرة على األراضي من المتشددين.
الذي يقود  العسافي  الشيخ أحمد  وقال 
مجموعة من رجال القبائل الذين يقاتلون 
المتشددين واجتمعوا مع قائد الميليشيات 
الشيعية قيس الخزعلي لمناقشة مساهمة 
أن  األنبار “يجب  الشعبي في  الحشد 
نعترف بأنه سيكون من الصعب جدا 
على مقاتلي العشائر و القوات األمنية 

هزيمة داعش في األنبار”.
لكن آخرين يقولون إن هذا سيكون خطأ 
جسيما يدفع القبائل لالحتشاد وراء تنظيم 
داعش الذي يقدم نفسه على أنه مدافع 
المسؤولين عن  الشيعة  المقاتلين  ضد 

ارتكاب الفظائع.
وقال الشيخ علي حماد الذي فر من مدينة 
الفلوجة إلى المنطقة الكردية الشمالية “إذا 
دخل الحشد األنبار تحت اي غطاء فان 
الوضع لن يستقر”. والفلوجة مدينة في 
األنبار تقع إلى الغرب من بغداد وتسيطر 

الدولة اإلسالمية عليها إلى حد كبير.
في  المتشددين  على  االنتصار  وبعد 

الحكومة  أعلنت  الشهر  هذا  تكريت 
أنها ستشن حملة ضدهم في  العراقية 
األنبار في المرحلة المقبلة قبل التوجه 

إلى مدينة الموصل بشمال العراق.
لكن لم تكد تبدأ الحملة الجديدة حتى شن 
المتشددون هجوما في األنبار مما كشف 
الخلل المستمر في الجيش الذي انهار 

جزئيا في الصيف الماضي.
وتسيطر القوات الحكومية على جيوب 
صغيرة معزولة فحسب من األراضي 
التي يصعب إعادة توصيل اإلمدادات 
إليها كما أنها عرضة للهجوم من قبل 

المتشددين الذين هم على دراية بالتضاريس 
ويتمتعون بأفضلية استراتيجية من خالل 
السيطرة على الممرات المائية والطرق.
قواته  تقاتل  الجيش  في  وقال ضابط 
المتشددين موجودون  إن  األنبار  في 

في كل مكان.
وأضاف “نحن نتعرض الى ضغط هائل.. 
نحن االن نخوض حرب استنزاف وأخشى 
بأن ذلك سيصب في مصلحة داعش”.

وتشجع واشنطن حكومة بغداد على تكرار 
التكتيكات التي استخدمتها في االنبار خالل 
حملة عامي 2006 و2007 عندما قلبت 
مشاة البحرية األمريكية الدفة ضد مقاتلي 
أموال  تسليح ودفع  القاعدة من خالل 
للقبائل المحلية في حركة عرفت باسم 

“قوات الصحوة” في األنبار.
لكن تعهدات الحكومة بتسليح القبائل لم 
تتحقق بشكل كامل ويرجع ذلك جزئيا 
إلى انعدام الثقة بين الجانبين. وحتى 
لو تم تسليح القبائل فقد عملت الدولة 
حركة  ظهور  منع  على  اإلسالمية 
“صحوة” جديدة من خالل قتل الشيوخ 

وتفتيت القبائل.
وقال حميد هاشم وهو عضو في مجلس 
محافظة إنه حضر اجتماعا في مطلع 
األسبوع بين رئيس الوزراء حيدر العبادي 
ووزير دفاعه وسفير الواليات المتحدة 
الواليات  إن  العراق. وقال هاشم  في 
المتحدة جعلت دعمها للحملة في األنبار 
مشروطا بعدم مشاركة سوى الجماعات 
التي تقع تحت القيادة المباشرة لبغداد.

  اتهمت المعارضة 
المنفى-  في  االيرانية 
االربعاء- امام الكونجرس 
االمريكي النظام اإليراني 
تنظيم  “عراب”  بأنه 
ان  بالرغم من  داعش 
تقاتل  الشيعية  ايران 
التنظيم المتطرف  هذا 
في  المنتشر  المسلح 

العراق وسوريا.
وقالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة االيرانية مريم رجوي- في مؤتمر بالفيديو 
النواب االميركي- “نظام  الخارجية في مجلس  الشؤون  لجنة  امام  باريس  من 
السنة في  تنظيم )داعش( ومذابح  الذي ساهم في خلق  الماللي )االيراني( هو 

العراق هي التي سمحت بقيام تنظيم )داعش(”.
واضافت “النظام االيراني هو الذي خلق االرهاب” معتبرة انه “بالرغم من كل 
اختالفاتهم، فان تنظيم )داعش( والمتطرفين الحاكمين في ايران قريبون جدا من 

بعضهم البعض” ويمكن حتى ان “ينسقوا فيما بينهم بالمناسبة”.
ولم تعلق واشنطن على هذه االتهامات.

 عقد رئيس الوزراء 
بنيامين  االسرائيلي 
أمس  أول  نتانياهو 
األربعاء اتفاق تحالف 
مع حزبين سياسيين 
قبل أسبوع من انتهاء 
المهلة المقررة لتشكيل 

حكومته.
وفاز حزب الليكود 
في  نتانياهو  بقيادة 
انتخابات 17 مارس 

بـ30 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، 
ويبقى عليه أن يشكل غالبية عبر تحالفات 

حزبية من أجل تشكيل الحكومة.
وأبرم نتانياهو االربعاء اتفاقاً مع “حزب 
التوراة اليهودي” المتطرف وحزب وسط 
اليمين “كلنا” ليضمن بذلك مع نواب 
حزبه الليكود 46 مقعدا في الكنيست.

ووفق االتفاق من المفترض أن يحصل 
“كلنا” موشي كحلون،  زعيم حزب 
الذي يقول أن حزبه اجتماعي التوجه، 
على حقيبة المالية، بحسب بيانين عن 

حزبه والليكود.
وقال كحلون خالل حفل توقيع االتفاق إنه 
“في الحكومة المقبلة سنضغط من أجل 
اصالحات في قطاع االسكان والقطاع 
المصرفي ونعمل لتقليص الفوارق في 

المجتمع االسرائيلي”.
والخميس نقلت االذاعة العامة االسرائيلية 
أن حزب “كلنا” سيحصل أيضاً على 

وزارتي البيئة واالسكان.
وفي بيان آخر، أعلن الليكود عن تحالفه 
مع “حزب التوراة اليهودي”. ونقل البيان 
عن يعقوب ليتسمان زعيم الحزب قوله 
“أعتقد ان االتفاق الذي توصلنا اليه هو 

اتفاق جيد”.
هاشابات”  “كيكار  موقع  أفاد  كذلك 
االخباري لليهود المتشددين أن االتفاق 
تضمن إلغاء قانون حول فرض عقوبات 

الخدمة  من  المتهربين  على  جنائية 
العسكرية.

تم  فانه  العامة،  االذاعة  بحسب  اما 
االتفاق على أن يتولى ليتسمان منصب 
نائب وزير الصحة، فيما يترأس موشي 
المالية  لجنة  غافني من حزبه رئاسة 

في الكنيست.
واليهود المتدينون معفيون تاريخيا من 
الخدمة العسكرية في حال كانوا طالبا في 
مدرسة دينية يهودية بدوام كامل. وتمت 
العام الماضي،  المصادقة على قانون 
يصبح ساري المفعول في العام 2017، 
يجبر طالب المدارس الدينية اليهودية 
على االختيار بين الخدمة العسكرية او 

الخدمة المدنية.
ويتضمن القانون بندا يفرض عقوبات 
على المتهربين من التجنيد، من بينها 
السجن، ما اثار غضب اليهود المتشددين 
الذين اعتبروا انه من غير العادل سجن 

اشخاص بسبب ممارسة معتقداتهم.
يتوقع  انه  ونقلت وسائل اعالم محلية 
ان تنضم الى نتانياهو احزاب “البيت 
اليهودي” اليميني المتطرف و”شاس” 
بيتنا”  و”اسرائيل  المتشددين  لليهود 
المعادي للعرب بقيادة وزير الخارجية 
انقضاء  قبل  ليبرمان، وذلك  افيغدور 
المهلة المحددة في السادس من مايو. 
ومن شأن ذلك ان يمنح نتانياهو اغلبية 

مريحة عبر ائتالف من 67 نائبا.

 أكدت الحكومة الليبية المعترف بها 
دوليا أن 5 موقوفين اعترفوا بمسؤولتهم 
عن قتل خمسة صحافيين وهم طاقم قناة 
إلى صحافيين  المحلية، إضافة  برقة 

تونسيين مختطفان منذ أشهر.
بيان نشرته على  الحكومة في  وقالت 
صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك 
“المتهمين  إن  االجتماعي  للتواصل 
المقبوض عليهم، وهم ليبيان إثنان وثالثة 
مصريين قد اعترفوا بمسؤوليتهم عن 
قتل طاقم قناة برقة المكون من أربعة 

ليبيين ومصور مصري”.
وأضاف البيان أن الموقوفين اعترفوا 
الصحافيين  “قتل  عن  بمسؤوليتهم 
التونسيين في ليبيا وهما سفيان الشورابي 
ونذير القطاري اللذين اختطفا في ليبيا 

منذ سبتمبر الماضي”.
وأشار البيان إلى أن الجهات األمنية لم 
تستطع العثور على الجثث حتى اآلن 
“كونها دفنت في ضواحي مدينة درنة 
في الشرق التي تسيطر عليها جماعات 

جهادية من بينها تنظيم داعش المتطرف”.
ولم يشر بيان الحكومة إلى أن الصحافيين 

قتلوا فور اعتقاالهم أم ال.
الحكومة  قالت  وعلى صعيد متصل، 
التونسية في بيان لها إن “رئيس الحكومة 
الحبيب الصيد شكل خلية أزمة بعد سماع 
خبر مقتل الصحافيين التونسيين، كما 
التقى والديهما وعبر لهما عن تضامن 

الحكومة”.
وقال وزير الدولة للخارجية التوهامي 
التونسية  للقناة  العبدولي في تصريح 
الوطنية االولى إنه تم االتصال بالقنصلية 
والبعثة  بطرابلس  التونسية  العامة 
الليبية في تونس “للتثبت  الدبلوماسية 

من صحة المعلومات”.
وكانت مجموعة تنسب نفسها إلى تنظيم 
الدولة االسالمية فى مدينة برقة الليبية 
أعلنت فى الثامن من يناير الماضي عن 
إعدام الصحفيين عبر صفحة لها على 
موقع للتواصل االجتماعى لكن لم يتم 

تأكيد تلك األنباء بشكل رسمي.

منظمة الصحة العاملية تدين اهلجوم 
على املرافق الصحية يف اليمن

مقتل قائد دورية يف حرس احلدود السعودي 
مبنطقة احلرث جبازان جنوب البالد

حزب احملافظني الربيطاني يتقدم 
5 نقاط على العمال قبل 

االنتخابات العامة

حرق األقسام ومستندات أمن 
الدولة وخطاب »سري للغاية« بني 

أحراز »التخابر مع قطر«

 القاهرة / خالد عبد القادر بكداش 
العالمية  الصحة  منظمة  تدين 
االستهداف المستمر للعمال الصحيين 
والمرافق الصحية في الوقت الذي 
يشهد فيه الوضع الصحي واإلنساني 
في اليمن تدهوراً مستمراً تزداد فيه 
الحاجة إلى توسيع نطاق االستجابة 

الصحية.
ويقول د. أحمد شادول ممثل منظمة 
الصحة العالمية في اليمن : “االحتياج 

لدعم اليمن كبير جداً غير أن العاملين 
الصحيين والمرافق الصحية تحت التهديد 
المستمر كما أن غياب االستقرار األمني 
يحد من قدره هذه الجهات من االستجابة 

الصحية الفعالة”.
وفي الخامس والعشرين من إبريل أعلنت 
عن  والسكان  العامة  الصحة  وزارة 
في  الصحة  مكتب  له  تعرض  هجوم 
تعز من قبل مجموعة مسلحة حيث تم 
نهب سيارتي إسعاف وسيارتي عيادة 
متنقلة إضافة إلى سيارة تابعة لمركز 
الدرن وثالث لوحات معدنية حكومي. 
ولم تتمكن وزارة الصحة من حصر 
بقية المنهوبات نظراً لوجود الجماعات 

المسلحة واالشتباكات في األحياء.
وطبقاً لمنسقي منظمة الصحة العالمية في 
المحافظات فإن األطقم الطبية وسيارات 
اإلسعاف تتعرض دوماً لخطر التعرض 
لهجوم. ففي محافظة صعده غادر عدد 
من العمال الصحيين أماكن عملهم بسبب 
تخوفهم من هجمات وشيكة على المرافق 
الماضي  إبريل   19 وفي  الصحية. 
تعرض مستشفى الصفاء الخاص في 
مديرية حرض محافظة حجة للهجوم 
بغارة جوية فيما تم استهداف وتدمير 

في محافظة  الصحية  المرافق  بعض 
عدن. مخازن منظمة الصحة العالمية يتم 
استهدافها هي األخرى من قبل القناصة 
الذين منعوا العمال من دخول المخازن 
وتعرض مكتب المنظمة المحاذي لمكتب 
بشكل  للهجوم  المحافظة  في  الصحة 
متكرر. وبسبب هذه الهجمات ما تزال 
غرف عمليات الطوارئ التابعة لوزارة 

الصحة مغلقة.
 : شادول  أحمد  الدكتور  ويضيف 
“الصحة يجب أن تظل جهة محايدة 
واالنتهاك.  للهجوم  تتعرض  ال  وأن 
العمال الصحيون والمرافق الصحية 
يجب أن تتمكن من االستمرار في العمل 
والمستلزمات الطبية ينبغي أن تصل إلى 
االشخاص األكثر احتياجاً. من المهم 
أن نتمكن من االستجابة لالحتياجات 
واألطفال  للنساء  العاجلة  الصحية 
والرجال دون التعرض ألي مخاطر.
وتحث منظمة الصحة العالمية جميع 
األطراف المنضوية في الصراع الدائر 
األنظمة  نزاهة  وحماية  احترام  إلى 
الصحية وضمان حماية األطقم الطبية 
والمرضى والمرافق الصحية وأن يتلقى 
المرضى حقهم في الرعاية الصحية من 
دون أن يتعرضوا للمزيد من المخاطر.

 أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية أمس الخميس مقتل قائد دورية تابعة 
لحرس الحدود بعد تعرض الدورية لقذيفة في جنوب البالد على الحدود مع اليمن. 
ونقلت وكالة االنباء السعودية عن المتحدث قوله إن قائد الدورية ويدعى غربي 
المجايشي كان يقوم بمهامة في مركز جالح بقطاع الحرث في منطقة جازان، 

لحظة وقوع الهجوم.
وكان 8 عناصر من حرس الحدود السعودي قتلوا في حوادث إطالق نار متفرقة 
كان مصدرها الجانب اليمني، منذ بدء التحالف العربي غاراته الجوية على اليمن.

ليبيا تؤكد مقتل 7 صحفيني بينهم 
تونسيان

املعارضة االيرانية تتهم طهران 
بانها “عرابة” تنظيم داعش

نتانياهو يتوصل إىل اتفاق مع حزبني 
لتشكيل حكومة إئتالفية

نتكلم اللغة العربية
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ومن أجدر بها منه؟
  قائمة طويلة من المسوغات، 
د  ي زا لشيخ  ا ئزة  “جا تها  ق سا
السمو  لتسمية صاحب  للكتاب” 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
شخصية  دبي،  حاكم  الوزراء 
التاسعة  للدورة  الثقافية  العام 
2015 – 2016، منوهة إلى أن 
وواسعة  فاعلة  شخصية  سموه 
مستوى  على  يس  ل ر،  ي ث أ ت ل ا
ى  عل بل   ، وحدها اإلمارات 
والدولي،  اإلقليمي  المستويين 
الفريدة  الرؤية  إلى  ذلك  مرجعة 
حققه  وما  سموه،  يمتلكها  التي 
شتى  على  كبرى  إنجازات  من 
هذا  اختيارها  وأسندت  الصعد. 
لكبيرة  ا سموه  إنجازات  إلى 
منها؛  إطر  في  وضعتها  التي 
الواقع  تحديات  على  اإلجابة 
وعلى  الشباب،  ودور  الراهن، 
واألبعاد  المعرفي،  المستوى 
المجتمعية واإلنسانية واإلبداعية 
مسوغات  وهي  والمستقبلية. 
ا  ذ ه من  جعل  ت ن  أ ب رة  ي جد
بكل  ا  ب ئ صا قرارا  ار  ي االخت
المقاييس، وهو ما فعلته الجائزة 
العلمية  وهيئتها  أمنائها  بمجلس 

التي اختارت سموه.
يجعل  الذي  األكبر  المسوغ  لكن 
الشيخ محمد  السمو  من صاحب 
الشخصية  مكتوم  آل  راشد  بن 
أنه  هو  الجائزة  بهذه  األجدر 
استثنائية كسرت كل  قيادة  يمثل 
أن  الناس  اعتاد  التي  القوالب 
يروا فيها القادة والرؤساء، حتى 
إلى  منهم  وصلوا  الذين  أولئك 
مرتبة الزعامة، فهو قائد ميداني 
ال يعترف بالجلوس في المكاتب 
األبواب  العمل من خلف  وإدارة 
زياراته  كانت  لذلك  المغلقة، 
الدائمة لمواقع العمل والوزارات 
والدوائر خبرا يوميا في الصحف 
ال  قائد  وهو  األخبار.  ونشرات 
ما  ويعتبر  بالمستحيل،  يعترف 
تحديا عليه  الناس مستحيال  يراه 
أن يقهره. كما أنه قائد ال يعترف 
الشعب،  وبين  بينه  بالحواجز 
لذلك أصبح مألوفا أن يراه الناس 
راكبا عربة من عربات الترام أو 
في مركز من  ماشيا  أو  المترو، 
المراكز التجارية، أو جالسا على 
المطاعم  من  مطعم  في  طاولة 
الجميع، دون حرس  يؤمها  التي 
تلك  من  بروتوكولية  مظاهر  أو 

التي اعتاد الناس رؤيتها.
لسمو  ا صاحب  استطاع  د  ق ل
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
األجيال،  بين  الهوة  يجّسر  أن 
الشباب  إلى  قربا  أكثر  فأصبح 
عبر  معهم  يتحاور  أنفسهم،  من 
االجتماعي،  التواصل  وسائل 
من  م  ه ن مك ت ي  ت ل ا م  حه من وي
البناء  في  مهم  بدور  االضطالع 
أفكارهم  فأصبحت  والتنمية، 
التي  األفكار  قائمة  رأس  على 
ألنها  لتحقيقها،  سموه  يسعى 
األقرب إلى المستقبل الذي يتطلع 
إليه سموه دائما، والذي يقول إنه 
يبدأ اليوم وليس غدا. لذلك التف 
واعتبروه  سموه،  الشباب حول 
رمزا  غدا  حتى  إليهم،  األقرب 
يجاروا  أن  يحاولون  لهم،  وقدوة 
أفكاره فيسبقهم بمسافة، ثم يترك 

نحو  القاطرة  لقيادة  المجال  لهم 
المستقبل. وهذه مهارة في القيادة 
القادة،  من  القليل  إال  يمتلكها  ال 
القادة  هؤالء  من  واحد  وسموه 
المثل  بهم  الذين يضرب  القالئل 
وتحفيزهم،  الشباب  تشجيع  في 
الكاملة في أخذ  ومنحهم الفرص 
بالتفكير  والمساهمة  دورهم، 
في  واإلبداع  والتنفيذ  والتخطيط 

كل المجاالت.
المستوى  على  سموه  إنجازات 
ال  والتقني  واإلعالمي  المعرفي 
تعد وال تحصى، فدبي من أوائل 
البلدان التي أنشأت مدنا لإلعالم 
واألستوديوهات  ترنت  واإلن
للمعرفة،  وقرية  والرياضة، 
أنحاء  كل  البشر من  واستقطبت 
المناخ  لهم  ووفرت  المعمورة، 
دون  واإلبداع،  للعمل  المناسب 
يواجهونها  تعقيدات  أو  قيود 
ما وصلوا  إذا  بلدانهم، حتى  في 
ألقوها خلف ظهورهم  دبي  إلى 
يشبه  ال  آخر،  عالم  في  وكأنهم 
العوالم التي أتوا منها، بل يسبقها 

بمراحل من الصعب تجاوزها.
اختيار  من  فقط  واحد  يوم  قبل 
للكتاب”  زايد  الشيخ  “جائزة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
العام  مكتوم شخصية  آل  راشد 
من  تاسعة  ل ا لدورة  ل فية  ا ق ث ل ا
بدء  عن  سموه  أعلن  الجائزة، 
مسبار  أول  إلطالق  اإلعداد 
كشاف  الست سالمي  إ ي  عرب
أن  سموه  وأكد  المريخ.  كوكب 
بداية  سيكون  المريخ  مسبار 
الفضاء.  العرب عصر  لدخول 
له على حسابه  تغريدة  في  وقال 
رحلة  “تويتر”:  على  الرسمي 
وهي  كبير..  تحد  هي  المريخ 
كأمة  جميعا  لنا  إلهام  مصدر 
المنافسة  نستطيع  بأننا  عربية 
في السباق الحضاري والمعرفي 
جمهور  ل ا عا  ود مي”.  ل ا ع ل ا
للمساهمة في اختيار اسم للمسبار 
قائال: “أطلب اليوم من جميع من 
المساهمة  هذه  ستصلهم رسالتي 
باختيار اسم عربي مميز لمسبار 
الوسم  على  ووضعه  المريخ، 

مسبار- المريخ”.
اإللهام،  عن  يبحث  قائدا  إن 
غزو  لهامه  إ مصدر  ويجعل 
جمهور  ل ا دعو  ي و  ، ء فضا ل ا
اسم  اختيار  في  معه  للمساهمة 
لمصدر إلهامه، لهو قائد استثنائي 
من  تعودنا  فقد  المقاييس.  بكل 
أحالمهم  تتجاوز  ال  أن  القادة 
التي  والثكنات  القصور  أسقف 
كل  ينسبوا  وأن  فيها،  يقيمون 
يحتكروا  وأن  ألنفسهم،  إنجاز 
نعرفه  لم  ما  وهو  لهم،  فعل  كل 
عن قادتنا، وعلى رأسهم صاحب 
الشيخ محمد بن راشد آل  السمو 
مكتوم، الشخصية الثقافية لجائزة 
القائد  هذا  للكتاب،  زايد  الشيخ 
هذه  جدارة  عن  استحق  الذي 
القائد  اسم  تحمل  التي  الجائزة 
بن سلطان  زايد  الشيخ  المؤسس 
ثراه،. ومن  نهيان، طيب هللا  آل 
أجدر بجائزة تحمل اسم المؤسس 
بقامة  قائد  من  رحمه هللا  زايد، 
السمو  وإنجاز صاحب  وعظمة 
حفظه  راشد،  بن  محمد  الشيخ 

هللا؟

فرق اإلنقاذ يف نيبال خترج صبيا حيا من 
األنقاض بعد 5 أيام

اتفاق فرنسا وقطر على صفقة لبيع 
طائرات رافال بقيمة 6.3 مليار يورو

العاصمة  في  اإلنقاذ  فرق  تمكنت   
النيبالية كاتماندو من إخراج صبي في 
الخامسة عشرة من عمره حيا من بين 
أنقاض مبنى، بعد خمسة أيام من ضرب 

زالزل مدمر للبالد.
وقد ظل الصبي على قيد الحياة لوجوده 
جيب هوائي بين أطنان من األنقاض.

الناس عندما أخرج  وقد هللت حشود 
الصبي وهو في حالة ذهول وقد غبره 
التراب، من بين ركام مبنى كان مكونا 
من سبعة طوابق في العاصمة انهار عليه 

حينما ضرب الزلزال البالد.
وحمل رجال اإلنقاذ بيمبا تامانغ ونقلوه إلى 
المستشفى. وقد ظل المنقذون النيباليون 
فريق  بمساعدة   - لساعات  يعملون 
أمريكي - حتى تمكنوا من إنقاذ تامانغ.
وقال ل. ب. باسنيت، ضابط الشرطة 
للوصول  تجويف  داخل  الذي زحف 
لدهشتي واعيا  إنه “كان  تامانغ،  إلى 

لما يجري”.
وأضاف “لقد شكرني عندما اقتربت منه، 
ثم أعطيته  باسمه، وعنوانه،  وأبلغني 
بعض الماء، وطمأنته أننا قريبون منه”.
كما نجحت فرق انقاذ فرنسية ونيبالية 
انتشال رجل ظل عالقا في حطام  في 

فندق مهدم لمدة 82 ساعة.
في  جيدا  شيئا  تامانغ  إنقاذ  نبأ  وكان 
مدينة لم تشهد إال اليأس منذ أن ضربها 
الزلزال السبت، مخلفا أكثر من 5500 
الفقير في  البلد  قتيال عبر أرجاء ذلك 
الهيمااليا، وإصابة أكثر من 10 آالف 
بجروح. كما قتل نحو 100 في الهند 

والصين المجاورتين.
وال تزال قري كثيرة قريبة من مركز 
أومالجئ.  مياه  أو  بال غذاء  الزلزال 
وتقول األمم المتحدة إن الوصول إلى 

الناس هناك قد يستغرق خمسة أيام.
وكانت المنظمة الدولية قد ناشدت الدول 
مليون   415 بمبلغ  بالتبرع  األعضاء 
دوالر إلغاثة المتضررين  بزلزال نيبال، 

بينما يتصاعد الغضب في البلد المنكوب 
على بطء عمليات اإلنقاذ وإيصال مواد 

اإلغاثة لمحتاجيها.
وجاء في حصيلة نشرها مركز الطوارئ 
الوطني في كتماندو أن عدد القتلى ارتفع 

الى 5489 في نيبال فيما
أن  تريد  إنها  المتحدة  األمم  وقالت 
تدعم الجهود التي تبذلها حكومة نيبال 
لتوفير العون للمتضررين في األشهر 

الثالثة المقبلة.
وكانت قد نشبت اضطرابات في العاصمة 
النيبالية كتماندو بين أفراد شرطة مكافحة 
الشغب وبعض المواطنين الذين كانوا 
يحاولون مغادرة المدينة ويحتجون على 
بطء عمليات توزيع مواد اإلغاثة، كما 
وردت تقارير تتحدث عن قيام قرويين 
بمنع الشاحنات المحملة بمواد اإلغاثة 

من التحرك.
 8 أكثر من  إن  المتحدة  األمم  وتقول 
ماليين من سكان نيبال تضرروا، إن 
الزلزال أدى إلى هدم نحو 70 ألف مسكن.

ورغم بدء شحنات مواد اإلغاثة بالوصول، 
فما زال سكان المنطقة المحيطة بمركز 
الزلزال يعانون من انعدام الطعام والماء 

والمأوى.
وقال منسق األمم المتحدة الخاص في 
نيبال جيمي مكغولدريك “رغم شعوري 
باالرتياح إزاء التقدم المحرز إلى اآلن 
فيما يخص جهود اإلغاثة، فإنه يجب أن 
تتعزز هذه الجهود لضمان وصول المواد 
الذين يحتاجونها،  الضرورية إلى كل 

وال سيما في المناطق النائية”.
وعلى الرغم من ذلك بدأت تظهر بعض 
المؤشرات األربعاء على عودة الحالة 

الطبيعية لبعض من أجزاء العاصمة.
فقد قرر بعض السكان العودة إلى مساكنهم 
بعد أن قضوا أربع ليال في العراء، بينما 
عادت بعض آالت الصرف اآللي للعمل 
وبدأ بعض الباعة المتجولين في مزاولة 

عملهم من جديد.

  قالت الحكومة الفرنسية يوم 
على  وافقت  قطر  إن  الخميس 
شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز 
رافال التي تنتجها شركة داسو 
في صفقة تبلغ قيمتها 6.3 مليار 
يورو )7.05 مليار دوالر( في 
الدوحة  فيه  تتطلع  الذي  الوقت 
إلى تعزيز قوتها العسكرية وسط 
حالة من االضطراب في المنطقة.
الشرق  في  التوترات  وغذت 
الصراعات  - في ظل  األوسط 
اليمن وسوريا وليبيا فضال  في 
عن المخاوف من النفوذ االيراني 
المتزايد في المنطقة - الرغبة لدى 
دول الخليج العربية في تحديث 

معداتها العسكرية.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع 

هذا  الثالث  -وهو  العقد  إن  الفرنسية 
لبيع  بعد صفقات  داسو  لشركة  العام 
طائرات مقاتلة لمصر والهند- يشمل 
أيضا صواريخ من طراز إم.بي.دي.إيه 
قطريا  36 طيارا  تدريب  فضال عن 

و100 فني على يد الجيش الفرنسي.
وقال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا 
إلى  الرئيس  بيان “تحدث  في  أولوند 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر 
الذي أكد رغبته في شراء 24 طائرة 

مقاتلة من طراز رافال.”
ويسافر أولوند إلى الدوحة يوم 4 مايو ايار 
لتوقيع العقد قبل أن يتوجه إلى المملكة 
العربية السعودية ليكون ضيف شرف 

في قمة لزعماء دول الخليج العربية.
ورفعت مبيعات رافال صادرات األسلحة 

الفرنسية هذا العام إلى نحو 15 مليار 
يورو وأعطت دفعة لشركة داسو التي 
لبيع  متزايدة  ضغوط  تحت  وقعت 
بعد فشل متكرر  الخارج  الطائرة في 

على مدى سنوات.
وارتفعت أسهم شركة داسو بنسبة 2.1 
بتوقيت   0912 الساعة  في  المئة  في 

جرينتش.
وقالت الحكومة الفرنسية العام الماضي 
إنها ستبطيء وتيرة تسليم طائرات رافال 
إلى 26 فقط على مدى السنوات الخمس 

المقبلة بدال من 11 كل عام.
وقال المسؤول إن داسو تجري أيضا 
من   16 تسليم  إلى  تهدف  محادثات 
إلى  المهام  متعددة  المقاتلة  الطائرات 
بشأن  مناقشات  استأنفت  كما  ماليزيا 
صفقة محتملة لبيع مقاتالت لإلمارات.

 راعت الهيئة العامة للموانئ البرية 
والجافة، البعد االجتماعي ألبناء النوبة، 
في تنفيذ ميناء قسطل الحدودي بين مصر 
والسودان حيث تم تعيين ما يقرب من 
أبناء  بالميناء من  العاملين  %80 من 
النوبة وأسوان والقبائل العربية المختلفة.

وتحملت القوات المسلحة إنشاء ميناءين 
نهريين على شرق وغرب بحيرة ناصر، 
بينما تحملت الهيئة العامة للطرق والكباري 
إنشاء طرق بطول 35 كيلو متراً تقريباً، 

من شرق البحيرة حتى بوابة الميناء.
وتبلغ مساحة ميناء قسطل البري 45 ألف 
متر مربع ، وتبلغ مساحة منطقة اإلعاشة 
للعاملين به حوالي 15 ألف متر مربع، 
للميناء  التكلفة االستثمارية  بلغت  وقد 
حوالي ٨٥ مليون جنيه، باإلضافة إلى 

البنية التحتية التي بلغت 160 مليون جنيه.
ويعد طريق )قسطل ـ اشكيت ـ وادى 
حلفا( أول طريق بري يربط بين مصر 
والسودان منذ 100 عام، حيث تم عبور 
أول سيارة للحدود المصرية السودانية في 
27/ 8/ 2014، ويساهم هذا الطريق في 
اختصار الرحلة بين مصر والسودان، 
أبو سمبل  مدينة  المسافة من  لتصبح 
السياحية إلى وادي حلفا نحو ساعتين 
المسافة  بينما تصبح  تقريباً،  ونصف 
اإلجمالية بين أسوان ووادي حلفا نحو 
خمس ساعات ونصف الساعة تقريباً، 
وكانت الرحلة قبل إقامة الطريق تستغرق 
من ميناء السد العالي حتى ميناء وادي 
حلفا عبر بحيرة ناصر ما يقرب من 

48 ساعة.

 أعرب سياسيون ونواب ومرجعيات 
الغضب والرفض  دينية عراقية، عن 
الشديدين لمشروع قانون لجنة العالقات 
الخارجية بالكونجرس األمريكي، الذي 
ينص على إمكانية تسليح مباشر للسنة 
وفاء  العراق حال عدم  في  واألكراد 
الحكومة العراقية بحقوق األقليات في قيادة 
البالد، ووقف دعم الميلشيات الشيعية.

ووصف زعيم التيار الصدري، مقتدى 
ونفي  األمريكي،  المشروع  الصدر 
نواب  أحد  لمقترح  السفارة األمريكية 
الكونجرس لتقسيم العراق بأنها”سياسة 

هوجاء وغير متزنة”.
بيان صحفي حول  الصدر- في  وقال 
المشروع المقدم للكونجرس األمريكي- 
أنه في حال صدور القرار فإننا ملزمون 
العسكري  الجناح  التجميد عن  لرفع 
ليبدأ  بالجانب األمريكي،  المتخصص 
عمله بضرب المصالح األمريكية في 

العراق بل وخارجه.
وأكد الصدر رفضه وشجبه ألي تدخل 
أمريكي في الشئون العراقية، وتهديده 
بضرب مصالح أمريكا، وأن تصريح 
نتيجة سياسة  األمريكية جاء  السفارة 
أمريكا الهوجاء التي تحاول من خاللها 
الهيمنة على الشعوب وفرض نفوذها، 
وبث روح الفرقة، داعًيا قيادة وشعب 

العراق إلى لتوحد ونبذ التفرقة.
من جانبه، حذر رئيس المجلس األعلى 
اإلسالمي العراقي عمار الحكيم من مقترح 
الكونجرس األمريكي في تسليح أطراف 
عراقية بعيًدا عن الحكومة االتحادية،

وقال الحكيم- في كلمته بالملتقى الثقافي 
األسبوعي ببغداد، نتابع باهتمام وقلق 
القانون  مشروع  مع  التعاطي  كيفية 
األمريكي للتعامل مع المناطق العراقية 
بشكل مستقل ومنفصل، وتقديم مساعدات 

أمريكية على هذا األساس.
شأنها  الخطوة من  هذه  أن  إلى  ونبه 
تعميق االنقسام في المجتمع العراقي، 
التشظي والتقسيم، وهو  باتجاه  ودفعه 
أمر خطير سيتحّمل وزره وتبعاته كل 

الشعب  داعًيا  بذلك..  يتورط  طرٍف 
والحذر وتوحيد  اليقظة  إلى  العراقي 
الصفوف والدفاع عن العراق الموحد 
المنسجم، الذي يضمن للعراقيين جميًعا 

عزتهم وكرامتهم.
وأشار النائب عن “التحالف الوطني” 
أحمد طه الشيخ، إلى أن مجلس النواب 
سيكون له موقف رسمي تجاه المقترح 
األمريكي، وقال: إننا نرفض بشكل قاطع 
أي قرار يمس سيادة العراق، وحكومته 
نرحب  الشعب..  تمثل  التي  المنتخبة 
بالتسليح إن كان عبر بوابة الحكومة، 

لدعم العشائر والبيشمركة”.
وقال المستشار اإلعالمي لرئاسة برلمان 
إقليم كردستان طارق جوهر- في تصريح 

الدستور  وفق  العراق  “إن  صحفي- 
االتحادي دولة فيدرالية، وهناك مناطق 
وأقاليم تشكلت، وأن مشروع الكونجرس 
ليس جديًدا، ألن نائب الرئيس األمريكي 
جو بايدن اقترح قبل سنوات تقسيم العراق 

على أساس ثالثة أقاليم”.
وأضاف أن الواقع العراقي خالل السنوات 
األخيرة يؤكد أن هناك ثالثة مكونات في 
العملية السياسية وعلى أرض الواقع، 
وهناك خصوصية لكل منطقة، لسنا مع 
التعامل بواقعية  البالد لكننا مع  تقسيم 
بأن العراق مقسم، ونحن ال نعمل من 

أجل تقسيمه أكثر.
الكونجرس  قرار  مشروع  أن  يذكر 
لتزويد “البيشمركة”  األمريكي يدعو 
بمساعدات  السنة  والعشائر  الكردية 
مباشرة في حال لم تف الحكومة العراقية 

بالتزاماتها بموجب مشروع القرار.
كما يفرض المقترح شروًطا على بغداد 
لقاء الحصول على المساعدات، أبرزها 
أن تعطي لألقليات غير الشيعية دوًرا 
في قيادة البالد، في غضون ثالثة أشهر 
بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها 
في   75 تجميد  يتم  وأال  للميليشيات، 
المائة من المساعدات لبغداد، وإرسال 
المائة منها مباشرة  60 في  اكثر من 

لألكراد والسنة.

تعيني 80 % من العاملني فى ميناء 
قسطل الربى من أبناء النوبة وأسوان

اشتباكات بني القوميني واألكراد 
غربي تركيا

مشروع قانون الكوجنرس األمريكي لتقسيم العراق يثري غضب السياسيني

سجن عشرة يف باكستان بتهمة 
التورط يف اهلجوم على مالال

ة  م محك قضت   
باكستانية أمس الخميس 
بسجن عشرة رجال 25 
عاما لكل منهم بتهمة 
حادث  في  الضلوع 
إطالق النار على الناشطة 
مالال يوسف زاي عام 
2012 التي استهدفت 
بسبب حملتها ضد جهود 
طالبان لحرمان الفتيات 

من التعليم.
وأعلنت حركة طالبان 
الباكستانية مسؤوليتها 
عن مهاجمة مالال أثناء 

عودتها إلى منزلها من المدرسة في وادي 
سوات شمال غربي العاصمة إسالم اباد.

وقال مسؤول قضائي في سوات حيث أدين 
الرجال العشرة أمام محكمة لمكافحة اإلرهاب 
“حكم القاضي محمد أمين كوندي بالسجن 

25 عاما لكل من هؤالء األشخاص”.
وهذه أول أحكام باإلدانة في الهجوم.

وأصيبت مالال بجروح خطيرة ونقلت 
جوا إلى بريطانيا لتلقي العالج حيث تعيش 
اآلن. وأصيبت تلميذتان أخريان بجروح.
الحين أصبحت مالال رمزا  ذلك  ومنذ 
للتحدي في المعركة ضد المتشددين الذين 
ينشطون في مناطق البشتون العرقية شمال 
غرب باكستان. وحصلت مالال على جائزة 

نوبل للسالم في عام 2014.
وقال مسؤول أمني إنه لم يكن هناك أحد 
من األربعة أو الخمسة رجال الذين نفذوا 

الهجوم على مالال بين العشرة الذين صدرت 
عليهم األحكام يوم الخميس.

وقال مسؤول في الشرطة في وادي سوات 
اسمه ألنه غير مخول  طلب عدم نشر 
إلى وسائل اإلعالم “لكن كان  بالحديث 
لهم بالتأكيد دور في تخطيط وتنفيذ محاولة 

اغتيال مالال” .
أطلق  الذي  المسلح  أن  الشرطة  وتعتقد 
النار على مالال هرب عبر الحدود إلى 

أفغانستان.
وهناك عدة اشخاص بينهم زعيم طالبان 
الباكستانية المال فضل هللا مطلوبون فيما 

يتعلق بالهجوم على مالال.
والمال فضل هللا واعظ من وادي سوات 
شرق  في  يختبيء  أنه  أيضا  ويعتقد 

أفغانستان.
وال تستطيع مالال العودة إلى وطنها بسبب 
تهديدات طالبان بقتلها هي وأفراد أسرتها.

الشرطة األملانية حتبط هجوما 
ملسلحني قرب فرانكفورت

تأجيل إعادة حماكمة الضباط املتهمني يف 
قضية “ترحيالت أبو زعبل” جللسة 20 مايو

هيسه  والية  داخلية  وزير  قال   
االلمانية امس الخميس إن الشرطة في 
أحبطت هجوما خطط  ألمانيا  جنوب 
له مسلحون بعد اعتقال زوجين يشتبه 

في أن لهما صلة بمتشددين سلفيين.
وقال بيتر بيوث وزير داخلية هيسه 
الشرطة  تحقيقات  “تشير  للصحفيين 
إلى أننا تمكنا من منع هجوم إرهابي.”

ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن أهداف 
محددة للهجوم.

ومن المقرر أن تعلن الشرطة األلمانية 
في  العملية  التفاصيل عن  مزيدا من 
يوم  وقت الحق  في  مؤتمر صحفي 
الزوجين  إن  الوزير  وقال  الخميس. 
اعتقال في أوبيرورسيل قرب المركز 
المالي فرانكفورت ويشتبه في أن لهما 

عالقة بسلفيين متشددين.
األلمانية  فيلت  دي  صحيفة  كانت 
المعتقلين  الزوجين  ان  ذكرت  قد 
بذكر  مكتفية  دي.  وسناء  خليل  هما 
الحرف األول من اسم العائلة. وأشار 

موقعها اإللكتروني إلى أن خليل على 
عالقة بسلفيين في فرانكفورت وشبكة 
القاعدة لكن الموقع لم يشر إلى مصدر 

المعلومات.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة عثرت 
القنابل  متفجرات ومواد لصنع  على 
وبندقية وذخيرة في منزلهما رغم أن 
وزير الداخلية لم يؤكد هذه التفاصيل.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة وضعت 
الزوجين تحت المراقبة بعد أن اشتريا 
كميات كبيرة من كيماويات يمكن أن 
تستخدم في صنع متفجرات واستخدما 

أسماء مستعارة.
وتقول وكالة األمن الداخلي األلمانية 
)بي.إف.في( إن أعداد السلفيين بألمانيا 
المتطوعين  عدد  وكذلك  تزايد  في 

المحتملين في تنظيم داعش.
وتقدر الوكالة عدد الذين سافروا من 
ألمانيا إلى سوريا والعراق لالنضمام 
بنحو  متطرفة  إلى جماعات جهادية 

450 شخصا.

 قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة، 
المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس الخميس، 
تأجيل محاكمة األربعة الضباط المتهمين 
بقتل 37 من أنصار الرئيس األسبق محمد 
المعروفة إعالميا  مرسي، في القضية 

بـ”سيارة ترحيالت أبو زعبل”.
وتأتي إعادة محاكمة هؤالء الضباط في 
ضوء القرار الصادر من محكمة النقض 
يوم 22 يناير الماضي، بقبول طعن النيابة 
العامة على أحكام البراءة الصادرة ضدهم 
من محكمة جنح مستأنف، وقالت محكمة 
النقض في حيثياتها إن “األحكام قاصرة 

في التسبيب وفاسدة في االستدالل”. 
للضباط  أسندت  العامة  النيابة  وكانت 
الخطأ” على  تهمتي “القتل واإلصابة 
خلفية مسؤوليتهم عن تعرض 45 من 

المحتجزين لالختناق في 18 أغسطس 
عام 2013، أثناء نقلهم في عربة ترحيالت 
من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن 
أبو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة 
قنبلة غاز بداخل العربة، التي صممت 
بداخلها  فقط، وظلوا  24 شخصاً  لتقل 
لعدة ساعات بال طعام أو شراب، وهو 

ما أدى إلى وفاة 37 شخصا.
الخانكة  وكانت محكمة جنح مستأنف 
قضت -في يونيو الماضي- بإلغاء حكم 
محكمة أول درجة الصادر ضد عمرو 
فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، 
المتهم األول في قضية سيارة ترحيالت 
أبوزعبل، و3 ضباط بالقسم ، وأمرت 
بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة 

الستكمال التحقيقات من جديد.

اندلعت اشتباكات بين مجموعة من شباب 
أنصار حزب الحركة القومية اليميني 
الديمقراطية  الشعوب  وأنصار حزب 
الكردي في مدينة “أوتشاك” في منطقة 
بحر إيجة بغربي تركيا بعد افتتاح مكتب 

انتخابي للحزب الكردي في المدينة.
وذكرت محطة “إن.تي.في” اإلخبارية 
التركية امس الخميس أن االشتباكات 
خلفت 5 مصابين من الجانبين وتم نقلهم 

إلى أحد المستشفيات لتلقي العالج وتدخل 
الشرطة لفض االشتباكات وتم  قوات 
القنابل  بعد استخدام  اعتقال شخصين 

المسيلة للدموع ومدافع المياه.
الكردي  الحزب  وذكر مسؤولون من 
أن التوتر بين أنصار الطرفين قد يدفع 
األوضاع بالبالد إلى التوتر مع اقتراب 
موعد االنتخابات البرلمانية المقرر لها 

7 يونيو القادم.

وماذا بعد الوطين!
الوطني  الحزب  مبني  دخلت   
من خالل  المصري  الديمقراطي 
عملي مرات ،كم كان رمزاً للفساد 
والكبرياء واالنا التى كانت لدي كل 
القيادات حتى العاملين فى هذا المبنى 
، الذين كانوا ال يعملون سوي على 
ايهام الشعب انهم يمثلونه وهم في 
الحقيقة ال يتنازلون عن مواقعهم في 
يقيمون  كانوا  الذين  القصرالعاجي 
فيه ، ولذلك فانا رغم تكرار مرات 
مروري من امام هذا المبني الذي تم 
حرقة في 28 يناير 2011 اال انني 
اكف  وال  عيني  اصدق  مازلت ال 
عن قول “سبحانه يعـــز من يشاء 

و يــــذل من يشاء “
فبالرغم من قباحة مشهده اال انني 
كنت اتمني ان يظل شاهداً لالجيال 
على االنتقام الشعبي من عصر الظلم 
والفقر والمرض والجهل والتهاون 
ان  دليل علي  الشعب،فهو  في حق 
االرادة الشعبية هي االقوي واالبقي 
، كنت اصبو الن يكون عبرة خالدة 
لمن يعتبر ، ولكن ان تحدثنا بعيداً 
عن العاطفة والمشاعر فمن وضع 
ينظر  يعود  ال  المحراث  على  يده 

الى الوراء 
وقرار مجلس الوزراء بإزالته قرار 
ابراهيم محلب  المهندس  و  صائب 
رئيس الوزراء قد يكون على حق في 
ان المبني يشوه الصورة المعمارية 
لموقع متميز بوسط العاصمة، قرب 

ميدان التحرير والمتحف المصرى، 
مطاًل على نهر النيل ،و بقاءه يعد 
تخليدا لثقافة التخريب ،وقد يكونوا 
رجال السياحة محقين في انه بجدرانه 
المتفحمة ونوافذه المحطمة واشجاره 

المتحجره “ طارد للسياحة “ 
في  البت  سبب  غياب  وفي ضوء 
من  كنوع  كان  سواء  الهدم  قرار 
واالزمات،اوكان  المشاكل  اخماد 
ضرورة بعد صدور احكام البراءة 
على رجال مبارك وشيوع الحديث 
عن احياء عهد بائت وعودة رموزه 
افراده  ولي سمي  لمحو زمن  ،او 
بالفلول،فانا اعتقد ان القرار يندرج 
تحت بند الحسم السريع ، نعم بالفعل 
سريع فاربع سنوات يعد في مجتمعنا 
المخربة  فالمبانى  المصري سريع 
والمحترقة عقب ثورة يناير عددها 
والمدارس  الحصروالكنائس  يفوق 
القبطية التي تم حرقها منذ التاريخ 
وان حدثتك  كما هي  مازالت  ذاته 
عن المباني المغلقة والغير مستغلة 
في العاصمة المصرية القاهرة ستجد 
عددها يفوق 150 الف مبني في بلد 

يعاني من أزمة إسكان طاحنة 
فكما  الهدم  بعد  ،ماذا  االن  واالهم 
ان نضع  الهدم البد  قرار  اصدرنا 
الخطط البديلة والصورة المستقبلية 
الستغالل المبني ،وان نعلنها بشفافية 
فهذا المبني ال يخص الحكومة وحدها 

بل المصريين جميعاً .



 تعاني العديد من مدن مقاطعة اونتاريو 
 Des routes qui  من  تشّقق الطرقات
  craquent , fissures prématurées

رغم مرور سنوات معدودة على إنشائها.
لمنتجي األسفلت  الكندي  االتحاد  ويجري 
دراسة حول الموضوع بعد ورود تقارير 
عن تشّقق طرقات في كّل من “تورونتو” 

و”وندسور” و”واترلو” و”نياغارا”.
ويبحث الخبراء في نوعيّة األسفلت وكميّة 
االسمنت الموجودة فيه واستخدام األسفلت 

المعاد تصنيعه.
بالمئة من   25 باستخدام  اونتاريو  وتسمح 

األسفلت المعاد تصنيعه، ولكّن النسبة في 
مدينة “وندسور” تبلغ 15 بالمئة فقط أي 

دون معّدل المقاطعة.
ويقول مدير اتحاد منتجي األسفلت “دوغ 
ديوك” إن البلديّات والشركات تبحث عن 
طرق لخفض كلفة تزفيت الطرقات ما قد 

يترك مضاعفات على نوعيّة األسمنت.
ويضيف أن ثّمة عوامل أخرى تؤّدي إلى 
تشّقق الطرقات من بينها حركة الشاحنات 

وعامل الطقس.
ومن المتوّقع أن يرفع االتحاد توصياته قبل 

نهاية شهر أيّار مايو المقبل.

 ترأس الكاردينال “انجيلو آماتو” مبعوث 
قداسة البابا فرنسيس يوم األحد 26 أبريل 
الكيبيكّية  القّديسة  تطويب  حفل   2015
رهبانّية  مؤّسسة  تورجون”  “اليزابيت 

سيّدة الورديّة المقّدسة.
قّداس  مؤمن  آالف   3 من  نحو  وحضر 
التطويب الذي جرى في كنيسة سان روبير 

في ريموسكي في شرق مقاطعة كيبيك.
وأعربت رئيسة الرهبانيّة األّم “ماري ألما 
دوبيه” عن سعادتها بالتطويب الذي تّوج 
سنوات طويلة من العمل الدؤوب حسب قولها.

وهذه هي المّرة الثانية التي تُقام فيها مراسم 
تطويب قّديس في الشمال األميركي.

بولص  يوحنا  الراحل  البابا  قداسة  وكان 
الراهبة “ماري  القديسة  قد طّوب  الثاني 
ليوني بارادي”  في مونتريال عام 1984.
وتُعتبر “اليزابيت تورجون” من رائدات 
في  النور  أبصرت  وقد  التربوي.  العمل 
مونتريال عام 1840 وحازت على شهادة 

في التعليم من جامعة الفال. 
وكّرست حياتها لتعليم أوالد األسر المعوزة 
في ريموسكي. وقد توّفيت عن 41 عاما.
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عنصرية حتى يف القلق

السعودية: تعيني حممد بن نايف ولياً للعهد وإجراء 
تغيريات حكومية كربى

   أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 
أمرا ملكيا بإعفاء  األمير مقرن بن عبد العزيز من والية 
العهد بناء على طلبه وتعيين ابن أخيه األمير محمد بن 

نايف وليا للعهد ضمن تعديالت وزارية .
وأصبح  األمير محمد بن نايف أول حفيد للملك عبد العزيز 

آل سعود مؤسس المملكة يعين وليا للعهد.
كما تتضمنت حزمة األوامر الملكية أيضا، اعفاء األمير 
سعود الفيصل من حقيبة الخارجية التي توالها منذ 1975 
ليحل محله عادل الجبير، سفير السعودية في واشنطن.

وذكرت وكالة األنباء السعودية الرسمية أن الملك سلمان 
أصدر حزمة من األوامر الملكية تضمنت أيضا تعيين 

األمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد.
الملك سلمان أصدر أمرا جاء فيه  الوكالة إن  وقالت 
“بعد اإلطالع على كتاب صاحب السمو الملكي األمير 
مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، المتضمن رغبة سموه 
في إعفائه من والية العهد فقد قررنا االستجابة لرغبة 

سموه بإعفائه من والية العهد”.
الملك سلمان األمير محمد بن سلمان بن  كما اختار 

لرئيس  العهد ونائباً  لولي  العزيز آل سعود ولياً  عبد 
مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون 

االقتصادية والتنمية.
وذكر التلفزيون السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز 
الفالح وزيرا للصحة ورئيسا لمجلس ادارة  عين خالد 

شركة أرامكو السعودية.
وكان األمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود قد عين 
وليا للعهد في يناير/كانون الثاني الماضي بعدما خلف 

الملك سلمان الملك الراحل عبد هللا في سدة الحكم.
وينتمي مقرن، وهو في أواخر العقد السابع من العمر، 
السعودية  الدولة  أبناء مؤسس  الجيل األول من  إلى 
الحديثة الملك عبد العزيز، شأنه شأن الملكين الراحل 

والحالي.
االستخبارات  لجهاز  أعفي من منصبه كرئيس  وقد 
السعودية في يوليو/تموز 2012. واعتبر الكثير من 
المراقبين حينها أن هذه الخطوة ستقلل من مكانة األمير.

لكن الملك الراحل عبد هللا عينه في فبراير/شباط وليا 
لولي العهد حينها سلمان.

 على طول عقود كثيرة كانت أمريكا 
الشعارات  ببعض  األوهام  تبيعنا 
ومازالت تصّدرها للعالم أجمع أال 
وهي شعارات الحرية والديمقراطية .

أثبتت أمريكا أنها ترى الديمقراطية 
من منظار أمريكي مخصص لها , 
العام عند  بمفهومها  فالديمقراطية 
أمريكا هي كل ما يحقق  مصالحها 

ومصالح حليفتها اسرائيل .
تتحقق  لن  أمريكا  مصالح  وألن 
ووحدة  واألمان  الهدوء  ظل  في 
األوطان قامت أمريكا بإشعال نار 
العربية  الدول  في  الطائفية  الفتنة 
وأشعلت نيران الحروب فيها فمادامت 
الحروب مشتعلة فإن أمريكا الرابح 
األوحد في هذه الحروب و من مبدأ 
أن  قررت  األمريكية  الديمقراطية 
العربية تقسيماً طائفياً  الدول  تقسم 
يناسب مصالحها وقررت عمل دولة 
للسنة وأخرى للشيعة وأن تقيم دولة 
لألكراد في كل من العراق وسوريا 
والسودان  لبنان  و  واليمن  ليبيا  و 
دولتين  إلى  تقسمها  أن  فلسطين  و 
لتحقق لالبن المدلل لها “ إسرائيل 

“ غايتها .
إن الديمقراطية والحرية من وجهة 
نظر أمريكا هي أن ترسل أطناناً من 
أسلحتها إلى الوطن العربي لتفتك 
بالمدنيين األبرياء تحقيقاً للديمقراطية 

المزعومة .
و تتذرع أمريكا فكرة الديمقراطية 
الكاذبة في العالم وحتى على أرضها 
دولة  بأنهم  مواطنيها  أقنعت  فقد 
ديمقراطية حرة وهي في الحقيقة ما 
تزال تعاني من العنصرية والجهل 

وقلة الحرية .
أين الديمقراطية من قتل شاب أعزل 
أين   , وبدون محاكمة  تهمة  بدون 
الديمقراطية وقتل هذا الشاب على 
أساس لونه ال تهمته , أين الديمقراطية 
التي تمنع مظاهرات احتجاج كانت 
تشجعها وتدعو لها في دول أخرى .
وحدها  وأمريكا  الديمقراطية  أين 

لديها الحق في إدراج قوائم االرهاب 
التي تصنف فيها دواًل او اشخاصاً او 

احزاب على أنهم ارهابيون .
تنصب  وأمريكا  الديمقراطية  أين 
ولديها  أجمع  العالم  نفسها زعيمة 
العالم  العظمى على مستوى  القوة 
ماال  لها  دولة ويحق  أية  وتحارب 

يحق لغيرها .
تتحاور  وأمريكا  الديمقراطية  أين 
مع ايران لوقف برنامجها النووي 
بذريعة  العالم  في  أماكن  وتقصف 
وجود شبهة لنشاط نووي وهي لديها 
برنامج نووي سري تعمل به وال 
يحق ألحد التدخل به أو السؤال عنه .

وأين الديمقراطية وأمريكا تندد بالتعذيب 
في السجون وهي لديها اكبر شبكة 
سجون سرية تحت األرض والتي 
التصلح حتى لتخزين الحبوب فكيف 
بالبشر الذين تجمعهم فيها بذريعة 
تحقيق حرية وديمقراطية امريكا .
يشعر  مون  بان كي  كان  ولطالما 
بالقلق على سوريا ومصر والعراق 
وتونس وليبيا وكيفية معاملة األجهزة 
الشرطية واألمنية مع االرهابيين و 
المخربين والذين يسمونهم معارضين 
ويعتبر أن سجن فئة منهم ال يمت 
لحقوق االنسان بصلة وال للحرية 
وبالوقت  لكنه   , والديمقراطية 
التعديات  الطرف عن  يغض  ذاته 
بحق  اليومية  واإلهانات  االنسانية 
الشعب الفلسطيني من قبل اسرائيل 
اي  او  بأدنى مسؤولية  يشعر  ولم 
الشرطة  معاملة  بالقلق من  شعور 
االمريكية مع متظاهرين ومعاملتهم 
الال انسانية معهم ووسيلة تفريقهم 

التي تكون أحياناً بقتلهم .
ما الفرق بين ديمقراطية أمريكا و 
ديكتاتورية دول أخرى طالما االثنين 
يفرضون نفوذهما وسيطرتهما بالقوة 
على األضعف . هذه امريكا وهذه 
حريتها الزائفة التي تضحك بها على 
عقول الضعفاء والجهالء ورؤساء 

الدول الحليفة .

بقلم: هديل مشلّح 

Press.dubai@gmail.com

                                                     

youssef.zemokhol@yahoo.com

 بقلم:
يوسف زمكحل

احلكم على 
مرسي 

وقلق أمريكا !
 بعد ما اصدرت محكمة جنايات القاهرة على الرئيس األسبق المعزول 
محمد مرسي حكماً بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً في القضية المعروفة 
إعالمياً بأحداث األنحادية قامت الدنيا ولم تقعد طبعاً من حلفاء اإلخوان 
السابقين والحاليين وعلى رأسهم أمريكا ورئيسها أوباما  فبعد صدور 
: ) أن  الخارجية األمريكية  باسم  المتحدثة  قالت ماري هارف  الحكم 
واشنطن قلقة لهذه األحكام وأنها ستقوم بدراسة األسس التي أستند إليها 
قرار المحكمة التي حكمت بالسجن 20 عاماً ( وكأن أمريكا كانت تنتظر 

حكم بالبراءة على مرسي لعدم ثبوت األدلة .!                         
نصبت أمريكا نفسها ولياً لألمر حتى على أحكام القضاء التي ال تجرؤ 
دائماً تقف متأهبة على قمة  االقتراب من أحكامه عندها وهي  على 
األستعداد ألي قرار يخرج من مصر ليس على هواها لتعلن عن قلقها!                                              
وهي تبيح لنفسها ما ال تبيحه ألي دولة تتخذ قرارات ال تخدم مصالحها 
الرئيس صدام حسين فجر يوم عيد  بإعدام  الحكم  لنفسها  أباحت  فهي 
المسلمين وفعلت  بمشاعر  2006 غير مبالية تماماً  األضحي في عام 
فعلتها بطريقة أخرى في ليبيا بقتل الرئيس القذافي بطريقة بشعة ثم قتلت 
زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن وكانت ممكن أن تلقي القبض عليه 
حياً ولكنها آثرت أن تقتله بل وتلقي بجثته في البحر فهي اآلمر الناهي وال 

حول وال قوة إال باهلل .!                                             
بعد أن اضاعا عليها  وأمريكا تشتاط غضباً من مصر رئيساً وشعباً 
أتفقا سوياً على تفتيت أقوى  المدللة إسرائيل بعد أن  أبنتها  حلمها وحلم 
جيوش المنطقة وهي جيوش العراق وسوريا ومصر وكانت تعتمد في 
باألموال  المسلمين فمدتهم  تنفيذ مخططها هذا على عصابة اإلخوان 
والسالح  وعقدت معهم إجتماعات سرية  منذ نشاة الجماعة عام 1948 
وكانوا يعدوهم حتى يأتي اليوم والفرصة والدفع بهم كما حدث بعد ثورة 
25 يناير عندما أعطت أمريكا الضوء األخضر لإلخوان فأنقضوا على 
الرئيس األسبق مبارك الذي كان رحيماً بهم ولكنها ألنها جماعة ال أمان 
لها تحولوا لوحوش تريد أن تفتك به وبنظامه من أجل أن تعتلي السلطة 
ودفعت مصر شعباً وبلداً الثمن من معاناة وبلطجة وأعمال عنف وتأخر 
إقتصاد ومظاهرات أطلقوا عليها لقب مليونيات حتى وصلوا لمرادهم 
فكانت بداية لمسرحية هزلية أمتدت لمدة  وأصبح رئيس مصر إخوانياً 
عام ضحكنا فيها كثيراً وبكينا فيها أكثر ونحن نرى مصر في مهب الريح 
بعد أن فقدت خيرة من شباب جيشها وشرطتها  وأصبحت سيناء مرتعاً 
لإلرهابيين ومن حدث إلي حدث حتى  أصدر مرسي إعالناً دستورياً  
يعطي فيه لنفسه صالحيات كبيرة في توقيت أن دل على شيئ أنما يدل 
على غباء سياسي أرادت به جماعة األهل والعشيرة أن تسرق مصر فثار 
شعب مصر األبي وكانت ثورة 30 يونيو التي بددت وأفسدت كل الخطط 
التي رُسِمت لهدم هذا البلد العظيم مصر .                                               

فرضت مصر والمصريين على أمريكا كأساً ُمراً كان البد من أن تشربه 
وأجبرها الواقع الجديد أن ترضخ له حتى وأن كان بالنسبة لها هو في 
الحقيقة واقعاً مؤلماً جعلها فعاًل تقف أمامه عاجزة وكأنها أصابها الشلل !
يوم نسمع عن  الداخلية فكل  أن تحل مشاكلها  بأمريكا  أولى  وأخيراً 
فأحداث مدينة  أبيض متعصب  يد ضابط  مواطن أسود يموت على 
بالتيمور األمريكية اآلخيرة وما جاء بها من أحداث فوضي وأعمال 
شغب وحرق ونهب أذهلت أول ما أذهلت األمريكيين أنفسهم ، فأمريكا 
التي تريد أن تعطينا درساً في الديمقراطية هي األحوج أن تعرف أواًل ما 
هي الديمقراطية وأن تعرف أصول المواطنة في بلٍد يُوصف بأنه القوى 

األولى في العالم وهي في الحقيقة تبدو هشة جداً من داخلها . !

 القاهرة/ كلودين كرمة: قضت محكمة جنايات الجيزة 
بمعاقبة 71 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، 
 10 لمدة  المشدد  بالسجن  آخرين  اثنين  متهمين  ومعاقبة 

سنوات ألنهما حدثان في قضية حرق كنيسة كرداسة.
في  الشروع  بارتكاب جرائم  المتهمون جميعا  أدين  كما 
قتل المواطنين، وارتكاب أعمال عنف واسعة النطاق، في 
أعقاب فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي 

في رابعة العدوية وميدان النهضة.
أن  بعد  الجنائية  المحاكمة  إلى  المتهمين  النيابة  وأحالت 
لجماعة  عاما  مخططا  المتهمين  تنفيذ  التحقيقات  أكدت 
حاليا “جماعة  السلطات  التي تصنفها  المسلمين  اإلخوان 
البالد،  في  والعنف  الفوضى  وذلك إلشاعة  إرهابية”، 

وتهديد منشآت الدولة ودور العبادة المسيحية.
وتقع كرداسة فى الشمال الغربى لمحافظة الجيزة، وكانت 
اقتحام عدد من  للحرق، فضال عن  تعرضت  قد  الكنيسة 
األشخاص لقسم الشرطة بها بعد قصفه بقذائف صاروخية 
“أر بي جيه” وأطلقوا النار بكثافة تجاهه مما أدى إلى مقتل 
مأمور القسم وتسعة من أفراد وأمناء الشرطة خالل اندالع 

أعمال عنف في المدينة يوم 14 أغسطس/آب 2013.

المدينة  دخول  من  والجيش  الشرطة  قوات  تمكنت  ثم 
والسيطرة عليها.

اإلعدام  أحكام  من  مئات  بمرسي صدرت  اإلطاحة  ومنذ 
المؤبد على إسالميين من أنصاره بعد محاكمات  والسجن 
في  بأنها “غير مسبوقة”  المتحدة  األمم  جماعية وصفتها 
بسجن مرسي  قد قضت  وكانت محكمة  الحديث.  التاريخ 
20 عاما في أول قضية من القضايا التي يحاكم فيها، وهي 
قضية قتل المتظاهرين أمام قصر االتحادية في عام 2012 

أثناء توليه السلطة.
ومن أبرز القضايا التي يُتهم فيها مرسي وتنظرها المحاكم 
حاليا قضية التخابر مع منظمات أجنبية، وقضية الهروب 

من السجن وإهانة القضاء.
ويرفض مرسي جميع التهم الموجهة إليه في تلك القضايا، 
ويُصر عند مثوله أمام القضاء على أنه ال يزال “الرئيس 
أعقاب  في  الجيش  به  قام  ما  واصفا  للبالد،  الشرعي” 
يونيو/  30 في  البالد  التي شهدتها  الواسعة  االحتجاجات 
حزيران بـ”االنقالب العسكري”، وفقا لما نقله عنه فريق 
الدفاع الذي التقى به خالل أول ظهور له في المحكمة في 

الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

السجن املؤبد لـ71 متهما يف قضية “حرق كنيسة كرداسة” مبصر

 يفيد تقرير صادر عن “بنك مونتريال” 
)Bank of Montreal(، أحد أكبر المصارف 
الكندية، أن %42 من األشخاص الذين ينوون 
شراء أول مسكن لهم يتوقعون مساهمة من 
أهلهم أو أقاربهم تساعدهم في تحقيق هذا الحلم، 
وفق أجوبتهم في استطالع على اإلنترنت.

ويشير التقرير الصادر األسبوع الفائت إلى 
أن هذه النسبة أعلى بـ%12 مما كانت عليه 

في التقرير الصادر العام الفائت.
ويضيف التقرير أن %40 من الشارين الجدد 
أكدوا أنهم غير قادرين على شراء مسكنهم 

األول دون هذه المساعدة العائلية.
إنهم يتوقعون تسديد  الجدد  وقال الشارون 
مبلغ معدله 59413 دوالراً كدفعة أولى من 

ثمن المسكن الذي ينوون شراءه.
ويبلغ معدل السعر اإلجمالي للمسكن األول 
أدنى  أي  312700 دوالر،  للمستطلعين 
بـ%1,08 من معدل سعره في تقرير العام 

الفائت والبالغ 316100 دوالر.

مونرتيال حتيي املئوية األوىل إلبادة األرمن
 أحيت بلدية مدينة مونتريال مساء الخميس 23 أبريل 2015 الذكرى المئوية األولى إلبادة 
الشعب األرمني التي ذهب ضحيتها حوالي مليون ونصف مليون أرمني بحضور شخصيات 
سياسية وممثلين عن الجالية األرمنية في مونتريال والتي يبلغ عددها خمسين ألف مواطن.

وقال عمدة المدينة دوني كودير: “من واجبنا أن نتذكر أنه بين العامين 1915 و 1916 تمت 
إبادة ثلثي الشعب األرمني “.

وكانت بلدية مونتريال تبنت عام 1997 قرارا بدعوة سكان المدينة إلى إحياء ذكرى اإلبادة 
في الرابع والعشرين من نيسان – أبريل من كل عام ، كما تم عقد اتفاق ثنائي بين مونتريال 
والعاصمة األرمينية يريفان عام 2010 للمزيد من التقارب بين المدينتين على الصعيدين 

الثقافي واالقتصادي.

العالم سلسلة احتفاليات شعبية ورسمية أهمها في عاصمة “أرمينيا” حيث  وجرت عبر 
شارك فيها الرئيس الروسي “فالديمير بوتين” والفرنسي “فرنسوا هوالند” . وقال الرئيس 
األرميني “سيرج سركيسيان” : “ إن االعتراف باإلبادة ليس تكريما يقدمه العالم للشعب 
األرمني وشهدائه ، إنما هو انتصار للضمير اإلنساني والعدالة في مواجهة التعصب والحقد.
الثقافية الكندي “جايسن كيني” أول أمس  الدفاع والتعددية  ومن ناحية أخرى قال وزير 
األربعاء 28 أبريل 2015 إن كندا لن تنسى مطلقاً “اإلبادة الجماعية” التي تعرض لها 

األرمن من قبل السلطنة العثمانية.
وتوجه “كيني” بالكالم إلى حشد ضم اآلالف من الكنديين من أصول أرمنية ومن آخرين 
متضامنين معهم تجمعوا على الهضبة البرلمانية في العاصمة الفدرالية أوتاوا إلحياء الذكرى 
المئوية . وأضاف “كيني” أنه من المهم التجمع من أجل استذكار “أول إبادة جماعية في 

القرن العشرين”.
ولم يلفظ “كيني” وال مرة اسم تركيا في الكلمة التي ألقاها، كما أنه لم يقترب من مجموعة 
من الكنديين من أصول تركية تجمعوا في المكان نفسه حاملين أعالماً تركية والفتات تندد 

.)genocide( ”باستخدام مصطلح “إبادة جماعية
ويقول العديد من المؤرخين، من أرمن وسواهم، إن ما بين المليون والمليون ونصف المليون 
أرمني ُقتلوا في تلك المجازر الجماعية التي تعتبرها أكثر من 20 دولة حول العالم، من 

بينها كندا، “إبادة جماعية”.
من جهتها ترفض تركيا وصف ذلك بأنه “إبادة” وتتحدث عن وقوع حرب أهلية رافقتها 

مجاعة أودت بحياة ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني وعدد مماثل من األتراك.
وشارك وزير الهجرة الكندي، “كريس ألكسندر”،  في مراسم إحياء الذكرى في العاصمة 
األرمينية “يريفان”. وفي الوقت نفسه كانت زميلته وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، “لين 

يليش”، في تركيا لتمثل كندا في الذكرى المئوية لمعركة “غاليبولي”.

دفاع عن قانون مكافحة 
اإلرهاب يف كندا

 أكد مستشار األمن القومي الكندي السابق 
“ديك فادن” أن الصالحيات التي تزمع الحكومة 
الكندية منحها ألجهزة األمن واالستخبارات 
تبدو رهيبة أكثر مما هي في الواقع وأضاف 
أن مشروع قانون مكافحة اإلرهاب سيمكن 
إحباط عمليات  أجهزة االستخبارات من 

إرهابية قبل وقوعها.
وكان معارضو القانون نددوا بمبدأ السماح 
باالبتعاد عن مهامه  لجهاز االستخبارات 
والسماح  المعلومات  في جمع  األصلية 
التوقيف  ميدانيا في عمليات  بالتدخل  له 

والمداهمات.
واعتبر “فادن” أن بوسع أجهزة األمن اعتماد 
مقاربة أكثر حذاقة مثل تبليغ أسر المشبوهين 
وأصدقائهم وإحباط خطط سفرهم وتعطيل 
معامالتهم المصرفية والتدخل سرا لتعطيل 

مواقعهم على شبكة اإلنترنيت.
ورفض “فادن” اتهام أجهزة األمن باستعمال 
القانون الجديد الستهداف تنظيمات وحركات 
معارضة  مثل تنظيمات حقوق اإلنسان أو 
البيئة، “فتدخلها  المدافعة عن  المنظمات 
سيكون عند وجود تهديد جدي لألمن القومي”.

كيبيك: الوسط الفين يدعم ترشح 
بيار كارل بيالدو

 في كتاب مفتوح نشرته يوم األربعاء 
29 أبريل 2015  صحيفة “لو دوفوار”، 
أعرب مئة فنان وفنان عن تأييدهم للمرشح 
لزعامة الحزب الكيبيكي االستقاللي “بيار 
الموقعين  الفنانين  بيالدو”. وبين  كارل 
الممثلة “دوزنيز فيلياترو” والمغني “إريك 
البوانت” والمخرجان السينمائيان “دوني 

أركان” و”غزافيه دوالن”.
يكنها  التي  المحبة  الموقعون على  وأكد 
“بيالدو” للثقافة الكيبيكية  ويعّدد الكــُـتــّاب 
المساهمات المالية التي قدمها “بيالدو” لدعم 

المسرح والموسيقى والرقص  والمتاحف 
في المقاطعة ذات الغالبية الفرنسية .

ويشكل هذا الدعم من الوسط الفني  دفعا 
بيالدو”  كارل  “بيار  لحملة  مهما جدا 
لتزعم الحزب مع اقتراب موعد انتخاب 

زعيمه بعد أسبوعين.
101 داللة  الـ  الموقعين  لعدد  أن  يذكر 
الذي  القانون  لكونه رقم  وطنية فرنسية 
كّرس اللغة الفرنسية لغة كيبيك الرسمية 

في أواخر السبعينيات.

كيبيك: تطويب القّديسة اليزابيت تورجون

  أعلن يوم الثالثاء  28  أبريل 2015  الفرع 
األميركي  السيارات  لعمالق صناعة  الكندي 
“جنرال موتورز” أنه بصدد توظيف 100 مهندس 
البرمجة  المتخصصين في مجالْي  إضافي من 
المعلوماتية والتحكم لصالح مركز الهندسة التابع 

له في مدينة “أوشاوا” في مقاطعة أونتاريو.
وقالت “جنرال موتورز – كندا” إن الهدف من 
هذا التوظيف تزويد مركز الهندسة بالكفاءات 
الالزمة الهتماماته الجديدة في مجالْي السيارة 
المتصلة )connected car( والتقنيات البيئية.

وأضافت الشركة أنها تقوم بزيادة عدد موظفيها في 
مركز الهندسة إلى 300، وأنها تواصل مشاريع 
الجامعات  التعاون والشراكة في األبحاث مع 
والشركات الكندية، مشيرة إلى أنها تنفق 190 
مليون دوالر سنوياً في كندا في مجال األبحاث.

وتُعتبر تكنولوجيا السيارة المتصلة أحد مفاتيح 
تطوير سيارة القيادة الذاتية.

اونتاريو: األسباب وراء تشّقق الطرقات
أونتاريو: “جنرال موتورز” 

توظف 100 مهندس 
برجميات وحتكم

من الشرطة إىل 
السياسة

كندا: “بيل للمروحيات” تقتطع 300 وظيفة يف كيبيك

كندا: %42 ممن ينوون 
شراء أول مسكن ينتظرون 

دعم العائلة

مشاريع أنابيب النفط: إعادة النظر يف خطط طوارئ الشركات

 قرر قائد شرطة مدينة تورونتو “بيل 
التشريعية  لالنتخابات  الترشح  بلير” 
الفيديرالية عن الحزب الليبيرالي في دائرة 
“سكاربورو”، شرق مدينة تورونتو.

واحدا  العمر  من  البالغ  “بلير”  وأكد 
وستين عاما أنه اتخذ قراره بعد التداول 
مع زعيم الحزب الليبيرالي “جوستان 

ترودو”.
وأشار إلى أنه اختار دائرة “سكاربورو” ألنه 
ترعرع فيها وأقام فيها مع أسرته وأبنائه.
الليبيراليين،  الترشح عن  اختياره  وعن 
أجاب “بلير” أن المسألة مسألة مبادئ وقيم 

يعتنقون  والليبيراليون  الحزب  فزعيم   “
ويدافعون عن المبادئ التي اؤمن بها “.

يذكر أن دائرة “سكاربورو” يمثلها حاليا 
نائب عن حزب  الفيديرالي  البرلمان  في 

الديموقراطيين الجدد.

 أّكد “مجلس الطاقة الوطني الكندي” على 
لبناء خطوط  أّي  “مشروع  ضرورة طرح 
أنابيب النفط “ على االستشارة العاّمة لمعرفة 
في  للتدّخل  الشركات  التي تضعها  الخطط 

الحاالت الطارئة.
وأشار رئيس المجلس “بيتر واتسون” إلى أنّه 
ينبغي أن تجري االستشارات تحت إشراف 
الكنديين  إطالع  المهّم  من  وأّنه  المجلس 

واستشارتهم بهذا الشأن.
واشار “واتسون” إلى أن العديد من رؤساء 
البلديّات في المدن الكنديّة أعربوا عن قلقهم الشديد 

بشأن النقص في الشفافيّة حيال خطط التدّخل 
في حاالت الطوارئ التي تضعها الشركات.

وكانت حادثة انسكاب النفط في خليج بورار 
الصغير في مدينة فانكوفر قد ضاعفت المخاوف 
ودفعت برئيس مجلس الطاقة للتشاور مع فرق 

التدّخل وأخذ العبرة مّما حصل في الخليج.
وكانت شركة “كندر مورغن” قد رفضت الكشف 
عن خطط الطوارئ التي وضعتها لمشروعها 
القاضي  ببناء خّط أنابيب عابر للجبال على 
الحدود بين مقاطعتي البرتا وبريتيش كولومبيا 

في الغرب الكندي.

 أعلنت شركة “بيل للمروحيات” )Bell Helicopter( اقتطاع 1100 وظيفة 
حول العالم من بينها نحو من 300 في منشآتها في مدينة ميرابيل إلى الشمال من 

مونتريال حيث يعمل 1450 موظفاً.
إن هذه  الرئيسي في والية تكساس األميركية  يقع مقرها  التي  الشركة  وقالت 
االقتطاعات نهائية وليست دورية كما يحدث عادة في شركات الصناعات الجوية.
وفازت “بيل” قبل أسبوعين ونيف بعقد بقيمة 156 مليون دوالر لصناعة سبع 

مروحيات من طراز “Bell 412EPI” لقوات خفر السواحل الكندية.
الكندية  الحكومة  الماضي على عقد آخر من  العام  قد حصلت  وكانت “بيل” 
السواحل  لقوات خفر   ،”Bell 429“ 15 مروحية خفيفة من طراز لصناعة 
العقد كمورد وحيد بهدف  الحكومة  172 مليون دوالر. ومنحتها  بقيمة  أيضاً، 

إيجاد وظائف في كندا.

متحدث ميين رمسي: اليمن سيتقدم 
بطلب عضوية يف جملس التعاون اخلليجي

متحدث رسمي  قال    
إن  األربعاء  يوم  يمني 
حكومة اليمن ستتقدم بطلب 
عضوية في مجلس التعاون 

الخليجي.
وأضاف المتحدث راجح 
بادي لرويترز عبر الهاتف 
من قطر “سنتقدم بخطة في 
السعودية الشهر المقبل تعد 
لمجلس  لالنضمام  اليمن 

التعاون الخليجي.”
تقوده  تحالف  ويقصف 
ن  ي ل ت ا ق م ل ا ة  ي سعود ل ا

الحوثيين الشيعة في اليمن منذ أسابيع 
لكنه لم يستطع الحد من سيطرة المقاتلين 

المتحالفين مع إيران في جبهات القتال 
بالبالد أو إعداد الساحة لعودة حكومة 

تدعمها السعودية إلى الحكم.

ماريا موراني تشارك يف افتتاح أول كنيسة اجنيلية أرمنية
 في ابريل/ نيسان 1915، بدأت أول إبادة 
جماعية كبرى في القرن العشرين للشعب 
األرمني في األناضول وأرمينيا الغربية. ثلثي 
األرمن ممن يعيشون على هذه األرض هلك 
بسبب عمليات الترحيل والمجاعة والمجازر 
على نطاق واسع. تم تنفيذ هذه االبادة من قبل 
ممن كانوا يحكمون اإلمبراطورية العثمانية 

خالل الحرب العالمية األولى.
البلدة السورية   وفي اآلونة األخيرة، رأينا 
كسب، التي أغلبية سكانها من األرمن، تقع 
ضحية الكراهية والتهجير. لذلك لدينا واجب 

أن نتذكر في هذا العام الذي يصادف 
الذكرى السنوية المائة لهذه االبادة.

ولهذا ومن أجل كل هذا وباسم سكان 
أهونتسيك قامت السيدة ماريا موراني 
 – hkarKhatc الستار عن بإزاحة 
صليب أرمني في أول كنيسة إنجيلية 
أرمنية. حيث الصليب فيها ال يعد تذكيراً 
الشعب فحسب وانما يبرهن  لمعاناة 
على أن الشعب األرمني شعب حي لم 
يؤثر فيه فعل الشتات وهو شعب ناجح 
في جميع بالد العالم بما في ذلك كندا.

 وزير السياحة يشارك فى حدث عاملى دعمًا
لسياحة الغوص واألنشطة البحرية

القاهرة / 
هديل مشلح :

أبدى وزير السياحة 
خالد رامى استعداده 
للمشاركة بنفسه فى 
جديد  عالمى  حدث 
مزمع تنفيذه فى شهر 
يونيو القادم بمحافظة 
البحر االحمر لدخول 
مصر فى موسوعة 
خالل  من  جينس 
 400 مشاركة 
غواص فى تنظيف 
وكسر  البحر  قاع 
الرقم العالمى الحالى 
ألكبر عدد غواصين 

والمسجل باسم حكومة ابوظبى بعدد 
300 غواص ، وذلك بمشاركة أحمد 
جبر بطل مصر فى موسوعة جينس 
بكسر الرقم القياسى ألعمق غطسة نُفذت 
فى تاريخ البشرية بعمق 332,5 متر .

وأشار رامى- خالل المؤتمر الصحفى 
الذى عقده لإلعالن عن الحدث العالمى 
- إلى أهمية مشاركة الوزارة وهيئة 
تنشيط السياحة فى توظيف االحداث 
الرياضية الهامة فى الترويج السياحى 
لمصر  واالستغالل االمثل لتلك االحداث 
فى إيضاح الصورة الحقيقة لمقاصدنا 
السياحية والتأكيد على تمتعها باألمن 

واألمان . 
وأضاف الوزير أن هذا الحدث العالمى 
له بالغ االثر فى تنشيط السياحة ولفت 
نظر العالم لنشاط الغوص الترفيهى فى 
مصر واهتمام الدولة بالحفاظ على بيئة 
بحرية نظيفة الستمرار التوازن البيئى 

فى إطار مفهوم السياحة المستدامة ، 
مشيرا إلى أن نشاط الغوص له قاعدة 
عريضه من رواده وأن هوايته المفضلة 

هى ذلك النشاط .
ومن جانبه أشار جبر أن بداية الحدث 
بجنوب  وتنتهى  الغردقة  من  ستكون 
مصر حتى حاليب وشالتين كما تتضمن 
جزء من نهر النيل والبحر المتوسط ، 
مشيرا إلى أن الحدث يلقى اهتماما كبيرا 

فى االوساط االعالمية والسياحية . 
وهيئة  السياحة  وزارة  أن  إلى  يشار 
التنشيط السياحة تولى اهتماما  كبيرا 
التي  الفنية  أو  الرياضية  باإلحداث 
السياحي  للمقصد  الترويج  شأنها  من 
المصري ونقل وتحسين الصورة الذهنية 
للمقصد السياحي المصري خاصة في 

ظل الظروف الراهنة. 
كان وزير السياحة قد كرم أحمد جبر 
بطل مصر  باعتباره  فى وقت سابق 

فى موسوعة جينس ألعمق غطسة.



 الجزء األول 

نزلت من سيارة األجرة على طريق 
كورنيش اإلسكندرية أبحث عن العنوان، 
وجدت الشارع متعامدا على الكورنيش، 
ضيق بعض الشيء و له مطلع يزيد من 
شعوري بالهواء الُمَملَـَح الحميم القادم من 
المنازل على  يدفعني في ظهري،  البحر 
الصفين أغلبها قديمة أربعة أو خمسة طوابق، 
ففيما عدا المنزل األول في مدخل الشارع 
لم تتسلل األبراج العالية الحديثة للشارع 
بعد، المنطقة كانت مسكونة بالخواجات و 
المتمصرين في الزمن القديم، المنزل كان 
بابه و مدخله  الشارع،  الثاني من مدخل 
نادر في  نظيفان و في حالة جيدة و هذا 
أيامنا هذه، كل طابق به شقتين، الشقة التي 
الثالث على بابها يافطة  أبغيها في الدور 
ـ  نحاسية مكتوب عليها “أنطون حجار 
بورصة اإلسكندرية”، اليافطة تبدو أثرية 
العمل  توقفت عن  اإلسكندرية  فبورصة 
منذ عقود و مبناها نفسه حرق و دمر منذ 
أكثر من ثالثين عاما، ضغطت على جرس 

الباب و وقفت أنتظر. 
كانت هذه هي المرة األولى التي أبحث فيها 
عن حجرة إلقامتي أثناء زيارتي لمدينتي 
السابقة خالل  الزيارات  اإلسكندرية، في 
ثالثين سنة من الهجرة كنت أنزل بمنزل 
أبي و  كان منزل  الذي  و  أسرته  و  أخي 
مسكن أسرتنا قبل هجرتي، لكن في هذه 
الزيارة رغبت في التغيير و االنفراد بنفسي، 
أشخاص وضعوا  هاتفيا مع عدة  تحدثت 
إعالنات عن حجرات مفروشة لإليجار، 
بدت لي أن الحجرة بهذه الشقة هي أنسبهم.  
تجاوزت مرحلة  قد  امرأة  الباب  فتحت 
أجنبية،  بأصول  الشباب، شكلها يوحي 

قلت لها:
تليفونيا بخصوص الحجرة  ـ اتصلت بِك 

لإليجار.
أن  أخبرتني  يدي مرحبة، و  شدت على 
اسمها كاتي، طلبت منها أن أرى الحجرة 
و الشقة، قادتني للداخل، المكان يبدو نظيفا 
ـْـلـُـَوح و الصور  و هادئا، أثاث الصالة، ال
المعلقة على الحائط و التماثيل الصغيرة 
على الصوان بالمدخل توحي بجو خمسينات 
القرن الماضي، هناك جهاز ستريو بجواره 
اسطوانات موسيقى أجنبية من النوع الذي 
لم أعد أراه خالل العشرة سنوات الماضية 
على األقل، توجهنا إلى الحجرة المعروضة 
لإليجار، تبدو نظيفة و فراشها مريح، لها 
نافذة تطل على شارع جانبي. كان انطباعي 
جيدا عن الشقة قد يكون ذلك لشعوري أنها 
اتفقنا  كبسولة زمنية من عصر مضى، 
على قيمة اإليجار، اخبرتها أن إقامتي لعدة 

أسابيع ال أعلم بالضبط عددها، َعَرَضت 
علي البقاء لتناول القهوة معها لكنني فضلت 
االنصراف على أن أعود مساءا بحقائبي 

كي أقضي أول ليلة في حجرتي.
كان انطباعي عن كاتي محايدا، فأنا بطبعي 
الناس، شكلها  ال أتسرع في حكمي على 
معقول بالنسبة المرأة في مثل سنها و إن 
كنت ال أدري ما سنها بالضبط، متوسطة 
تعيبها،  بطريقة ال  لالمتالء  تميل  الطول 
مالمح وجهها و تفاصيل جسدها تشي بأنها 
كانت رائعة الجمال في زمن مضى، يؤكد 
المعلقة في  و  الموضوعة  ذلك صورها 
أماكن مختلفة من الشقة، تتحدث العربية 
بلكنة مميزة، ال أدري إذا كانت تتعمد هذه 
اللهجة العتقادها أنها دليل الرقي أم أنها 
لهجة طبيعية، ما ضايقني منها إصرارها 
على أن تناديني بـ “مسيو تاهر” فأنا طاهر 
أنني ليس بمسيو بأي  ثم  و ليس “تاهر” 
حال من األحوال، لكن الظاهر أن معرفتها 
بقدومي من كندا و بالذات مونتريال جعلها 
تسبغ علي لقب مسيو. في أسبوعي األول 
عندها كانت لقاءاتي بها نادرة، فأنا أستيقظ 
مبكرا و أتناول إفطارا سريعا في مطبخها 
أهم ما فيه كوب الشاي الساخن ثم أنصرف 
قبل أن تستيقظ فأسير على الكورنيش لمدة 
نصف ساعة قبل أن يزدحم، بعدها أتوجه 
للقاء أقربائي و أصحابي و قضاء حاجاتي، 
الصعوبة  أنها من  أدركت سريعا  أنشطة 
بمكان حيث ال أحد يستيقظ في اإلسكندرية 
بالذات  الزيارة  الوقت، في هذه  ذلك  في 
وجدت التدهور الذي حدث بالمدينة غير 
مسبوق، مما أصابني بكمية احباطات مهولة، 
فعلى قدر حبنا للمحبوب تكون معاناتنا من 
سلبياته، عندما أعود للشقة في آخر الليل 
بعد سهرتي مع األصدقاء أتوجه مباشرة 

لحجرتي لبعض القراءة ثم النوم.
كان الجو باردا وممطرا عصر ذلك اليوم، 
تحل على  التي  النوات  أحد  أنها  الظاهر 
كانت  كاتي  يناير،  اإلسكندرية في شهر 
خارج الشقة و لم يكن لي رغبة في الخروج، 
أعددت لنفسي كوب من الشاي و جلست 
على المقعد الوثير في الصالة أشاهد فيلم 
مصري كوميدي أبيض و أسود شاهدته من 
قبل من حوالي نصف قرن، شعور جميل 
و ُمَخِدر أن ننفصل عما بالخارج من جو 
أن  و  إحباط  دوافع  عاصف و مشاكل و 
نتقوقع في الداخل نمارس المتع البسيطة 
كاحتساء كوب من الشاي و مشاهدة فيلم قديم. 
كاتي من  الفيلم عادت  نهاية  تزامنا مع 
الخارج، حيتني  ثم جلست أمامي، سألتني 
عما كنت أشاهد كما لو كانت تبحث عن 
بفرصة  للثرثرة و هي فرحة  مواضيع 
جلوسها معي، تأملتها بإمعان عن قرب، 

عيناها زرقاوتان جميلتان رغم عمرها، 
تعتني  نسبيا،  قليلة  التجاعيد على وجهها 
التفتت  بأناقة و ذوق،  ملبسها  بزينتها و 

حولها ثم قالت:
ـ الجو تحسن بالخارج ما رأيك لو جلسنا 

بالشرفة؟
الملحقة بحجرة  للشرفة  قمنا متوجهين 
الطعام، جلسنا على مقعدين متجاورين 
يمكن رؤيته من شارع  ما  يطالن على 

الكورنيش و البحر، قالت:
ـ زمان قبل بناء هذه العمارة العالية المقابلة 
كان الجلوس هنا يكشف كل البحر، كان 
الميناء الشرقي من هنا،  يمكنني مشاهدة 
اآلن علي أن أكتفي بهذا الجزء من المنظر.   
كانت هذه العبارة بداية تضبط النغمة لما 
هو آٍت، و ما أتى كان حديث مسهب مليء 
بالشجن و األلم و الحنين انطلقت فيه المرأة 

بال توقف، سألتني:
ـ مسيو تاهر متى غادرت مصر و هاجرت 

لكندا؟
أجبت مداعبا:

منذ زمن طويل جدا مدام، من قبل أن تولدي.
انفجرت ضاحكة قائلة:

ـ أنا ليست صغيرة لهذه الدرجة
قلت:

ـ منذ حوالي خمسة و ثالثين عاما، األيام 
تجري بسرعة، كنت وقتها شابا في السابعة 

و العشرين.
ـ ذلك الزمن كانت اإلسكندرية رائعة، هل 
تتذكر اإلسكندرية في تلك األيام مسيو تاهر؟
أتذكر  لنفسي “أتذكر اإلسكندرية؟  قلت 
أجبتها  له من سؤال،  يا  اإلسكندرية؟” 

باختصار:
ـ نعم مدام، بالتأكيد أتذكر إسكندرية ذلك 

الزمان.
سألتني بجدية كأنها تلقي سؤاال مصيريا:

ـ متى تعتقد أن االنهيار بدأ؟ 
ـ هذا سؤال مـُعـَقـَد يتوقف على تعريفك 

لالنهيار.
أجابتني بحكمة ال تتناسب مع كونها نصف 

خوجاية:
إنسان  أي  االنهيار،  لتعريف  داعي  ـ ال 
عاقل يدرك أن الوضع في المدينة و في 
البلد كلها سيء لدرجة االنهيار، المهم متى 

حدث و ما سببه؟
ـ قد يرى البعض أنه بسبب الحكومة التي 
حكمت البلد في الثالثين سنة األخيرة، و 
البعض اآلخر قد يرجعه للتغيرات في النظام 
االقتصادي الذي حدث في السبعينات بما 
عرف باالنفتاح، أو بنكسة سبعة و ستين، 
و قد يذهب البعض أبعد من ذلك و يرجعه 
لثورة اثنين و خمسين، الموضوع يتوقف 

على من تتحدثين إليه.

نظرت كاتي إلى طريق الكورنيش المزدحم 
المرور  كثافة  الواقفة بسبب  بالسيارات 

و قالت:
للبحر  أَتَذَكر وقوفي بهذه الشرفة أنظر  ـ 
للطريق، كان طريقا جميال هادئا،  و 
أعداد قليلة من العربات، مشاة محترمين 
الطريق بسهولة في أي  يمكنهم عبور 
الطريق و  نظافة  يحافظون على  وقت، 
أتتذكر  تاهر؟  أتتذكر هذا مسيو  رونقه، 
الكازينوهات المقامة على الكورنيش أيام 
زمان؟ كان هناك “الكوت دازور” غير 
بعيد من هنا و “الكورتا” في سيدي جابر 
ثم “البلو پـيرل” في كامب شيزار، ما كان 
أجمل الجلوس في هذه األماكن الراقية و 
التي إما ُهِدَمت أو تدهور حالها، من حوالي 
سنتين جلست في كازينو الشاطبي، نظرة 
سريعة على المكان تشعرك بمدى البؤس 
الذي انحدر إليه، تعمدت طوال الوقت أن 
النافذة إلى البحر حتى ال أرى  أنظر من 
ما زال  البحر  األقل  المكان، على  بؤس 

موجودا و ما زال جميال.
بدون أن تعطيني فرصة للتعليق أكملت:

أغلب صاالت  التدهور حدث مع  نفس  ـ 
الشاي الواقعة في محطة الرمل “ديليس” 
و “أثينيوس” و “تريانون”، بعد األثاث 
الفخم و المرايا و األناقة و النظافة صارت 
أغلبها في حالة يرثى لها، جلست في أحدهم 
أخيرا، المقاعد و المناضد مصنوعة من 
البالستيك الرخيص، الزبائن شكلهم غلط، 
حتى الجرسون شكله و حركاته و طريقة 
كالمه توحي بأنه . . . بأنه . . . الرجل 

الذي يـُشـَِغل النساء الساقطات؟
ـ قواد.

زمان  زبائن  من  هذا  أين  بالضبط،  ـ 
الشيك؟ هل  الجرسونات  المحترمين و 
ما زال موجودا في  تريانون”  “پـتيت 
شارع سعد زغلول؟ هذا المكان بالذات كان 
لي به ذكريات جميلة، المدينة كلها كانت 
أنيقة راقية “كوزموپوليتان” و كان ذلك 
سر جمالها، البعض اآلن ينظر على كون 
المدينة “كوزموپـوليتان” زمان كما لو كان 
الشيك في وسط  المحالت  أتتذكر  عيب، 
البلد؟ عمر أفندي، “شيكوريل” “صالون 
ڤـار” و “آنو”، كانت الموضة فيهم ال تقل 
أبدا عما يعرض في أوروبا، أتذكر منظر 
نوافذ عرض المحالت في شارع سعد أيام 
الكريسماس و رأس السنة بزيناتهم و أنوارهم 
؟ يا لها من أيام جميلة، هل يضايقك مسيو 

تاهر حديثي عن اإلسكندرية أيام زمان؟
ـ أبدا فـأنا أعشق إسكندرية زمان، إسكندرية 

شبابي.
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  MASTERS
تصوير الحفالت واألفراح بأسعار مناسبة وخدمة ممتازة

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

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

Vidéo

 األسعار: تصوير فيديو مع مونتاج
             تصوير فوتو

 200 دوالر
 200 دوالر

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

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

www.el-ressala.com

العالناتكم يف الرسالة

للراغبين في تعلم العود
دروس عود
احياء مناسبات واحتفاالت خاصة وعامة

بقلم : شريف رفعت

املدينة املفقودة ..

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

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

للوطن والمواطن العربي من المحيط إلى الخليج !

باب خطرات القلم

شعر:  د. مها يحيى الذهبي

اشراف: رئيس التحرير

دفن شهرزاد

ثالثية شهرزاد

شعر: ليلى كوركيس

شـعاع

فريد زمكحل

سأموُت قبل أن تقتَلني وصاياَك

قبل أن آوي إىل قربي
ُأشعُل سيجارُة كنَت تكرُهها

أنفُخ يف دخاِنها رمَق غضبي األخري

يعبُق يف ذهِنَك حلٌم
إن تقبلني ..

أن تقتلني .. أن أبعَث من جديد
ُأطلَّ مثل شهرزاد

يرتسُم صليٌب بني عينيك
تدرُك أن الله قد أخطأ يف صنعي للمرة األلف

وأين قد خلعُت جلَد شهرزاد يف الصباح

ُأدرُك أنَك تعشُق سمومي العطرة وفساتيني الحمراء
وأنَك ترتعُش من الحنق..

من الرغبة..
من بلوِغ الفجِر قبل اإلبحار

سأموُت قبل أن تقتلني وصاياَك
قبل أن تستقبَل قافلٌة جديدة

لدميٍة حمقاء
تكرَُه الشعَر وحكايا شهرزاد

سأموُت قبل أن تحفَر اسَمَك عىل قربي
قبل أن أرتدي َكَفَن األخريات وعطَر شهرزاد

شهرزاد .. شهرزاد..
ماتت يف الرشق .. ُدِفنت يف الغرب منذ عصور
ويف رأسَك يا »موالي« ما زالت تدور تدور ..

أراها يف سحرها، يف غلبها ..
ُتردُد وصاياَك األلف

تصيل ..
تحرُق البخور .. يك ال تعود ..

  بقية العدد الماضي: 
معارك أدبية 

اشتهر توفيق الحكيم على مدى تاريخه الطويل بالعديد من المعارك 
الفكرية التي خاضها أمام ذوي االتجاهات الفكرية المخالفة له؛ فقد 
خاض معركة في أربعينيات القرن العشرين مع الشيخ المراغي 
الوفد، وفي  النحاس زعيم  آنذاك، ومع مصطفى  األزهر  شيخ 
سبعينيات القرن العشرين خاض معركة مع اليسار المصري بعد 
صدور كتاب “عودة الوعي”، وكانت آخر معارك الحكيم الفكرية 
وأخطرها حول الدين عندما نشر توفيق الحكيم على مدى أربعة 
أسابيع ابتداء من 1 مارس 1983 سلسلة من المقاالت بجريدة 

األهرام بعنوان “حديث مع وإلى هللا”.
آراء معاصريه من الكبار

طه حسين:  أختلف الحكيم مع طه حسين في األسلوب، إال أنه 
أقر له بأنجازاته، حيث قال حسين: “إن الحكيم يفتح باباً جديداً في 
األدب العربى هو باب األدب المسرحى الذي لم يعرفه العرب من 
قبل في أي عصر من عصورهم. إال أنه انتقده في مسرح العبث، 
وذلك في مسرحية األيدي الناعمة والتي قام بدور البطولة فيها 
وقتها يوسف وهبي، فقد نقل عن طه حسين قوله: “إن )أخانا( 
توفيق يحاول أن يكون شخصاً آخر، فرنسياً يعيش في باريس، 
وال عالقة له بالقاهرة ومصر واللغة العربية، إن مسرح العبث 
عند الحكيم ثقيل الدم، وال يبعث على الضحك، واذا ضحكنا فعلى 
المؤلف وليس مع الممثلين!، إن في فرنسا شعراء عبثيبن ولكن 
دمهم أخف من ظلهم، أما توفيق الحكيم فهو ثقيل الدم والظل معا.

رد الحكيم على تعليق طه حسين قائال:
طبعاً مش عاجبه كل اللي أنا قلته، أنا عارف هوه عاوز واحد يقول 
2 + 2 = 4، يقولها بصوت هامس وبصوت عال ويلحنها محمد 
عبد الوهاب وتغنيها أم كلثوم، ولكن ال يوجد في الدنيا شيء بهذا 
الوضوح وال هذا المنطق، بالش الدنيا، ان اإلنسان نفسه عقدة 

العقد وليس في السلوك اإلنساني هذه البديهيات وليس ضرورياً.
العمل في جريدة  الحكيم في  : اشترك مع  محمد حسنين هيكل 
أخبار اليوم وقال عنه : أنا كنت مبهورا باألديب والفنان وهو 

كان مبهوراً بالصحفي.
كما تعرض الحكيم لنقد الذع من محمد 
لطفي جمعة، الذي يقول في مذكراته:

“إن جمود قريحة األستاذ توفيق الحكيم 
يبتكر شيًءا  لم  فإنه  فيه،  أمر ال شك 
بل عاش علي إنتاج األقدمين والجدد، 
مثال ذلك أنه انتحل قصة أهل الكهف 
كما وردت في القرآن وتاريخ جيبون 
ثم   ،Looking Backward وكتاب 
اتخذ اسم شهرزاد وصنع قصته وكتاب 
البخالء وغيره وحياة الرسول ووضع 
كتابًا، وقصة تمثيلية فرنسية اخترع منها 
المنتحرة، ثم انتحل قصة نهر الجنون 
ونسبها لنفسه وهي باإلنجليزية في دائرة 
المعارف لتشامبرز قرأتها بنفسي...”

وزير التعليم القباني انتقده بشدة قائال 
لعبد الناصر: “إن الحكيم ليس إدارياً 
وإنه كسول وكونه أديباً مشهوراً ليس 
الكتب.  دار  أنه يصلح إلدارة  معناه 
أن  إال  بإقالته،  الناصر  وطالب عبد 
للثورة  قال: “ال أرضى  الناصر  عبد 
أن تضع هذه النقطة في تاريخها فقدم 
تمسك  احتجاجا على  استقالته  القباني 

عبد الناصر بالحكيم.
مناصب: 

- رئيس اللجنة العليا للمسرح بالمجلس األعلى للفنون واآلداب 
سنة 1966.

- مقرر للجنة فحص جوائز الدولة التقديرية في الفنون.
- نائب فخري بمجلس األدباء.

- رئيس للهيئة العالمية للمسرح
- عضو في المجلس القومي للخدمات 

والشؤون االجتماعية.
- رئيس لمجلس إدارة نادي القصة.

- رئيس للمركز المصري للهيئة العالمية 
للمسرح.

- كاتب متفرغ بصحيفة األهرام القاهرية.
جوائز:

- قالدة الجمهورية عام 1957.
- جائزة الدولة في اآلداب عام 1960، 

ووسام الفنون من الدرجة األولى.
- قالدة النيل عام 1975.

- الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون 
عام 1975.

- أطلق اسمه على فرقة )مسرح الحكيم( 
في عام 1964 حتى عام 1972

- أطلق اسمه على مسرح محمد فريد 
اعتباراً من عام 1987.

مسرحيات : 
 1934 1933 | شهرزاد  أهل الكهف 
 |  1939 الحكم  أو مشكلة  براكسا   |
الحكيم  سليمان   |  1942 بيجماليون 
1943 | الملك أوديب 1949 | مسرح 
المجتمع 1950 | إيزيس 1955 | الصفقة 

1956 | المسرح المنوع 1956 | لعبة الموت 1957 | أشواك 
السالم 1957 | رحلة إلى الغد 1957 | األيدي الناعمة 1959 
| السلطان الحائر 1960 | يا طالع شجرة 1962 | الطعام لكل 
 |  1966 | مصير صرصار   1965 النهار  | شمس   1963 فم 
هزلية  رواية  الدنيا   |  1972 العدل  مجلس   |  1966 الورطة 

1974 | الحمير 1975
روايات : 

عودة الروح 1933 | يوميات نائب في األرياف 1937 | عصفور 
من الشرق 1938 | أشعب 1938 | راقصة المعبد 1939 | حمار 

الحكيم 1940 | الرباط المقدس 1944
قصص : 

عهد الشيطان 1938 | سلطان الظالم 1941 | عدالة وفن 1953 
| أرنى هللا 1953 | ليلة زفاف )قصص( 1966

فكر فلسفي، ديني : تأمالت في السياسة 1954 | التعادلية 1955 
 |  1977 القرطبي  تفسير  | مختار   1974 | حديث عن كوكب 

األحاديث األربعة 1983
سياسية :

 شجرة الحكم 1945 | عودة الوعى 1974 | في طريق عودة 
الوعى 1975 | شجرة الحكم السياسي 1985

سيرة :
 محمد صلى هللا عليه وسلم )كتاب( 1936 | زهرة العمر 1943 
| سجن العمر 1964 | مالمح داخلية )كتاب( 1982 | مصر بين 

عهدين 1983
مقاالت : 

 تحت شمس الفكر 1938 | حماري قال لي 1938 | من البرج 
األدب  فن   |  1942 المصباح األخضر  | تحت   1941 العاجي 
1976 | أدب  | بين الفكر والفن   1975 1952 | ثورة الشباب 

الحياة 1976 | تحديات سنة 2000 ، 1980

 صرحت السفير ألفت فرح مساعد وزير 
الخارجية للعالقات الثقافية أن مصر تستضيف 
مؤتمرا دوليا تنظمه وزارة الخارجية يومي ١٣ 
و١٤ مايو القادم والذي يعد األول من نوعه 
على مستوى العالم لمناقشة المخاطر والتهديدات 
التي تواجه منطقة الشرق األوسط في مجال 
نهب وتدمير اآلثار من خالل عمليات التخريب 
المتعمدة للمواقع األثرية من قبل الجماعات 
اإلرهابية وعمليات التنقيب واالتجار غير 
المشروع في الممتلكات الثقافية والتي شهدت 
زيادة مطردة منذ عام ٢٠١١ خاصة ظاهرة 
تهريب اآلثار التي بلغت قيمتها وفقا للتقديرات 

الدولية نحو ٦ مليارات دوالر سنويا.
وأضافت السفير ألفت فرح المنسق العام للمؤتمر 
أن هذا المؤتمر يعقد بمشاركة عدد من الدول 

العربية على مستوى وزراء الخارجية واآلثار 
في هذه الدول، باإلضافة إلى عدد من المنظمات 
العالمية والدولية المعنية بحماية التراث الثقافي 
على رأسها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة )اليونسكو(. وقد أكدت إيرينا بوكوفا 
مدير عام منظمة اليونسكو مشاركتها في هذا 
الحدث الهام في محاولة لتنسيق الجهود اإلقليمية 
والدولية وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ظاهرة 

نهب وتدمير اآلثار.
وأكدت السفير ألفت فرح أن وزارة الخارجية 
تبذل قصارى جهدها بالتعاون والتنسيق مع 
كافة الجهات الوطنية ذات الصلة إلنجاح هذا 
المؤتمر الهام حفاظا على الموروث الثقافي 
والحضاري الذي تزخر به دول منطقة الشرق 
األوسط، والذي يمثل في النهاية تراثا إنسانيا 

يستوجب تكاتف كافة الجهود المبذولة على 
المستوى اإلقليمي والدولي لتوطيد أواصر 
العالقات والتعاون مع المنظمات الدولية 

المعنية بهذا الشأن.
وأشارت مساعد وزير الخارجية أن الوزارة 
تبذل مساعي مكثفة إلنجاح استضافة مصر 
لفعاليات هذا المؤتمر الذي يأتي في أعقاب 
استضافة المؤتمر االقتصادي )مصر المستقبل(

تأكيدا على أن مصر لديها رؤية وإستراتيجية 
تسعى فيها لبناء المستقبل والحفاظ على تراثها 
الثقافي والحضاري الذي تزخر به مصر 
ودول منطقة الشرق األوسط في إطار من 
التعاون الدولي واإلقليمي الذي يهدف في 
النهاية إلى الخروج بحلول مبتكرة تقضى 
على ظاهرة تهريب اآلثار وتحمى المواقع 

األثرية لدول المنطقة.

- ال بديل عن الحب حتى لو ذوقنا المر منه 

- ال تعاتبني وال أعاتبك الحب طايلني وطايلك

- الموت هو الضيف غير المرحب به دائماً 

أو  يروضه  أن  يستطيع  أما  شيطان  رجل  كل  داخل  في   -
اليستطيع 

- إذا كنت تحب فأنت محظوظ وإذا كنت محبوب فأنت أكثر حظاً 
- الحب هو حالة تنويم مغناطيسي للقلب والعقل معاً

المولوتوف  اشبه بزجاجة  لرجل  الجميلة  المرأة  أبتسامة   -
التي ترمى إلشعال النيران !

- الحب أحياناً يكون هو القاتل وأحياناً يكون هو القتيل !

- رحلوا ولكنهم يعيشون دائماً في الذاكرة

- من شعر فريد زمكحل : هل الحُب جرُم؟ وهل العشُق داء ؟ .. 
آم أن الحَب عهًد فيه تواصل وأنتماء ؟ .. فإذا كان الحُب ٌجرما 
له مني الوالء ! ... وإذا كان الحُب داءاً لسنا بحاجة لدواء ! 
وأبتلينا به يا إلهي عن كل داٍء وداء ! شئنا ذلك .. شئنا ذلك أو 

لم نشاء ! ودعني أُجيُب عن سؤالِها دون أستياء !

يوسف زمكحل  همسـات

احليــاة
ق���ل���ت وق����د ع��ل��م��ت��ن��ي ال���ح���ي���اة وم����ن ع��ل��م��ه��ا

ال��ب��ع��ي��د ش���وط���ه���ا  أس���ت���ق���رب  أن  ع��ل��م��ت��ن��ي 

ك�������ل ي������ط������وف ع�����ل�����ى س�����ك�����ة م���ع���رج���ة

ال���دن���ي���ا ل��ع��ب��ة ال���ق���در ت���م���وج وه����ي ع��ارم��ة

ه���ي م���درس���ة ال���ش���ق���اء ن���راه���ا ح���ل���وة م��ش��ع��ة

ل��ي��ل��ه��ا ن���ه���ار ال���ك���ف���ي���ف وال���ن���ج���م ال��م��ن��ي��ر

ل��ي��ت��ه��ا ع��ل��م��ت��ن��ي ق���وة ال���ج���أش ع��ن��د ال��ع��واط��ف

م��ن��ه��ا ت��ع��ل��م��ت ص���ب���راً ل��س��ق ف���ي م��ه��ج��ت��ي دائ���م 

ال���ح���ي���اة ن���ع���م���ة  ع���ل���ى  وف���ض���ل���ه  هللا  ن���ح���م���د 

ف��ي��ا ق��ل��م��ي ل��م��ا ت��رت��ج��ف ب��ي��ن أن��ام��ل��ي وت��ل��ت��وي

ه�����ل ت���ع���ب���ت م���ج���اذي���ف���ك وت����ع����رض����ت ألل���م

م���ا ع����اد ب���ك ال����زم����ان إل����ى ع���ذوب���ة ال��ح��ي��اة

األس���ى ي��ح��م��ل  وال���ق���ل���ب  ال����زم����ان  ذاك  م����ّر 

ع��ل��ن��اً ظ��ل��م��ه��ا  أب����اح����ت  األي�������ام  إن  ح���ت���ى 

ب��ع��ده الس���ق���م  وش���ف���اء  دواء  ه����وى  ي���ا  ل��ي��ت��ك 

ع����ل����ُم ال���ص���ب���ر ال����م����ري����ر وه������و ال���ع���ج���ي���ُب

ق���ري���ُب ص����ب����راً  أس���ت���ب���ع���د  أن  وع���ل���م���ت���ن���ي 

ق���ري���ُب وال  ب��ع��ي��د  م���ن  ال  ه���دف���اً  ل���ه���ا  ل���ي���س 

ت���ب���ع���ث ال�����رج�����اء ح���ي���ن���اً وط���������وراً ت��غ��ي��ُب

ت��خ��ف��ت م��ن��ه��ا األن������وار ع��ن��د ال��ح��ك��م ال��ره��ي��ُب

ون���ه���اره���ا ع��ص��ا خ���ط���اه ال���س���دي���د ال��م��ص��ي��ُب

ل��ك��ن��ه��ا اخ��ت��ارت��ن��ي ق���اض ل��ك��ل ح��ب��ي��ب وح��ب��ي��ُب

ال����وج����ود ول�����و داه���م���ت���ه أج���ن���ح���ة ال��ل��ه��ي��ُب

وص�����ح�����ة ال����ع����ق����ول وال����ح����ك����م ال���ل���ب���ي���ُب

وال���ك���ل���م���ة م����ن األع����م����اق أل���ق���اب���ه���ا ت��ن��ت��ح��ُل

ت��رت��ج��ُل واألش�����ج�����ان  اآلالم  ل���ك���ل  أن�����ك  ب����ل 

ع���ن���دم���ا ك���ن���ت ي���وم���اً م���ع األح����ب����اب ت��ح��ت��ف��ُل

ب���ي���ن ال������ج������وارح غ����رب����ة وف����رق����ة وع���ل���ُل

ت��س��ك��ب أج���اع���ي���ده���ا ع���ل���ى ال����وج����وه ُس���ب���ُل

ف���إن���ي ب����ه����واك رب�����ي م���ت���ي���ُم دع���ن���ي أه���ل���ُل

والية نيويورك تطفئ األنوار ملساعدة 
الطيور املهاجرة

مصر تستضيف مؤمترا دوليا يناقش نهب وتدمري اآلثار يف الشرق األوسط

المهاجرة بمحاذاة  الطيور  تكاثرها لن تواجه  إلى مواطن  المضنية شماال  خالل رحلتها 
الساطعة الصادرة من  تتعلق باألضواء  المتحدة مشاكل تذكر  للواليات  الشرقي  الساحل 

المباني الحكومية والخاصة في نيويورك.
وقال أندرو كومو حاكم والية نيويورك يوم االثنين إن مباني الوالية ستطفئ جميع األنوار 
الخارجية غير األساسية بدءا من الساعة 11 مساء وحتى الفجر خالل ذروة هجرة الطيور 

في الربيع والخريف.
المحيط  المطلة على  السواحل  الطيور بمحاذاة  نيويورك على طريق هجرة  وتقع والية 
األطلسي وهي عبارة عن أربعة مسارات رئيسية للطيور المهاجرة شماال في الربيع من 

مخابئها األدفأ شتاء.
وحتى تصل إلى وجهتها المقصودة فإن الكثير من األنواع المهاجرة -ومنها مختلف الطيور 
المغردة الزاهية األلوان- تطير ليال وتهتدي في طريقها بالمجموعات النجمية أو ما يعرف 

باسم األبراج الفلكية.
لكن األضواء الخارجية المبهرة ليال السيما أثناء األحوال الجوية غير المواتية يمكن أن 
تشتت انتباه الطيور وقد تجعلها تصطدم بزجاج النوافذ والحوائط واألضواء الكاشفة أو 

تسقط على األرض.
وقال مكتب حاكم نيويورك نقال عن إحصاءات وزارة الزراعة األمريكية إن ظاهرة تشتيت 
انتباه الطيور بفعل األضواء تقتل نحو 500 مليون إلى مليار طائر سنويا بالواليات المتحدة. 
الربيعية  الهجرة  المبهرة خالل فترة ذروة  وستلتزم والية نيويورك اآلن بإطفاء األنوار 
شماال بدءا من 15 ابريل نيسان الجاري وحتى 31 مايو أيار ومرة ثانية خالل فترة الهجرة 
الخريفية جنوبا إلى المناطق الدافئة من 15 اغسطس آب وحتى 15 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال كومو في بيان "إنها خطوة بسيطة للعمل على حماية هذه الطيور المهاجرة التي تقصد 
غابات نيويورك وبحيراتها وأنهارها".

بالفعل في حماية الطيور على مدن الساحل الشرقي ومنها  وتساعد حملة إطفاء األنوار 
بالتيمور وواشنطن وعلى مناطق أخرى رئيسية منها شيكاجو ومنيابوليس وسان فرانسيسكو.



 القاهرة / خالد عبد القادر 
بكداش 

الدماطي  ممدوح  د.  افتتح 
وزير اآلثار مقبرتين من أهم 
مقابر األفراد بالجبانة الغربية 
لمنطقة آثار الهرم أمام حركة 
الزيارة المحلية والعالمية ألول 
مرة، األولى لشخص يدعى 
بكاهن  الملقب  ايمرى”   “
الملك خوفو والثانية تخص 
ابنه األكبر “ نفر باو بتاح ، 
وذلك بعد االنتهاء من مشروع 
ترميمهما  والذي عمل على 
المشروعات  قطاع  تنفيذه 

التابع لوزارة اآلثار. 
أوضح د. الدماطي أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة 
الوزارة لتطوير منطقة الهرم األثرية ككل وإتمام أعمال 
الصيانة و الترميم بصفة دورية، بما يضمن توفير الحماية 
الالزمة  لها  ويتناسب مع  القيمة األثرية والتاريخية 
للمنطقة، وأضاف أن افتتاح المزيد من المواقع والمزارات 
األثرية  يشكل عنصر جاذب لمحبي السياحة األثرية، 
كما يشجع الجمهور على العودة من جديد لالستمتاع 

بزيارة مناطق أثرية لم يشاهدونها من قبل.
وأضاف وزير اآلثار أن المقبرتان تمثالن نموذجا لمقابر 
األفراد في عصر الدولة القديمة، والتي تعكس للزائر 
طبيعة الحياة  العقائدية في هذا العصر، كما تنقل من 
خالل عناصرها المعمارية والفنية  ما كان متبعا من 
عادات وتقاليد دينية وحياتية  بين هذه الفئة المجتمعية . 
من جانبه قال المهندس وعد هللا أبو العال  القائم بأعمال 
رئيس قطاع المشروعات،أن أعمال الترميم بدأت في 
عام 2010 إلي أن توقف المشروع بعد ثورة يناير، حتى 
تم استئناف العمل منذ حوالي ستة أشهر، وأشار إلي أن  
مشروع ترميم مقبرة “إيمري” تضمن ترميم األرضيات 
في الحجرات األولى والثانية وتنظيف وتقوية الجدران 
وإزالة كافة أشكال التلف باإلضافة إلي تركيب شبكة 

إضاءة  متكاملة بما يتناسب مع طبيعة األثر، وأضاف 
أن مشروع ترميم مقبرة “نفر باو بتاح” تضمن أعمال 
تدعيم السقف الخشبي لصالتها األولى والمعروفة بصالة 
التمثال ، باإلضافة إلي إزالة األتربة وكافة مظاهر التلف 

إلي جانب تركيب شبكة اإلضاءة.  
القائم بأعمال رئيس قطاع  وأشار د. محمود عفيفي  
اآلثار المصرية انه تم إنشاء طريق خاص يبدأ من خارج 
الجبانة الغربية بداية من الطريق الخارجي الرئيسي تؤدي 
مباشرة إلي مدخل المقبرتين بما يعمل على تيسير رحلة 

الزائر ويحدد مسار زيارته . 
تم  بتاح”  باو  “نفر  مقبرة  أن  د. عفيفي   وأضاف  
الكشف عنها عام 1925 ويبلغ مساحتها حوالي 144 
متر2 وارتفاعها حوالي 4.6 متر ، وتتكون من خمسة 
غرف باإلضافة إلي سرداب يقع في جهتها الجنوبية 
، كما تحتوى على تمثال بالحجم الطبيعي منحوت في 
حائط صالتها األولى، أما عن مقبرة ايمري والذي حمل 
عده ألقاب من بينها عمدة المقاطعة العظيمة وكاتب 
األرشيف فهي مبنية من الحجر الجيري وقد سميت 
بمقبرة الحرف أو الصناعات نظرا لما تتضمنه من 
نقوش ملونه تصور العديد من أصحاب الحرف من 

النجارين والنحاتين وصانعي الذهب . 

Montréal 01 mai  20157
ناهد كوسا يف مكاتب »الرسالة« ورئيس التحرير يستحضر روح األسدي إلمتام احلوار!!

ال يوجد وثيقة واحدة تشري إىل مكان وجود جثمان العاّلمة األسدي حتى اليوم!
األسدي سبق عصره وختطى حدود الكلمات ملا وراء الكلمات يف حبثه

صدق أو ال تصدق...افتتاح مقربتني من مقابر األفراد مبنطقة اهلرم 

بقلم: سليم خليل

 عجوز ثرية حتتجز وتنقل  من مسكنها  حبجة محايتها إىل
مركز للعجزة ويستولون على أمواهلا يف املصارف

  عملية إحتيال يمكن أن  تكون  قد تكررت 
في الماضي ويحتمل أن تحدث في المستقبل 
؛ آلن الكثيرين من العجزة  في كندا ال روابط 
عائلية لهم ؛  هاجروا إلى هذه البالد المعطاءة  
وجمعوا أمواال من أعمالهم وتقاعدوا وأصبحوا 
هدفا لإلبتزاز أو لسرقة ما يملكون من أناس 
تختلف  تفاصيل   لها   .   كل  قصة  حولهم 

عن غيرها . 
لكن ما حدث  للسيدة األوكرانية  فيرونكا  - 
-90  عاما  في مدينة  مونتريال  يثير الدهشة  
إجتماعية   لكيفية  مشاركة  عاملة  والعجب  
وثائق رسمية   وطبيبة إلستصدار  ومحامي 
للعجزة  تحت  إلى مركز  منزلها  لنقلها  من 
الحراسة المشددة بوصفها خطيرة على نفسها  
مليون  ثم  سرقوا  نصف  وعلى من حولها 

دوالر من حسابها في المصرف !!!
تلقت شرطة مونتريال في شباط/ فبراير من 
تطلب  هاتفا من سيدة   2014 الماضي  العام 
العنوان  إلى  النجدة  لما  وصلت   !!! النجدة 
فيرونكا   العجوز   الشرطة  دورية  وجدت 
بلباس للمرضى  في مراكز طبية وقالت لهم  
لقد هربت من مركز للعجزة وإذا أرجعتموني 

هناك  سأنتحر وأرجو أن تسمعوا قصتي !!
بدون إنذار في منتصف شهر كانون ثاني 2013 
َنقلتني  سيارة شرطة من منزلي ولم  يسمح لي 
بأي إتصال هاتفي  وقطع  فورا الهاتف؛  نقلوني 
إلى  مركز  للعجزة حيث  منعوني أيضا  من 

أي إتصال  .
هناك  كنت  أفكر بكيفية الهروب  من المركز 
. وأخيرا وجدت بابا جانبيا إلى الخارج بدون  
حراسة ؛  قررت الهروب منه ؛ واليوم خرجت  
الباب  سيارة   الباب خلسة وكان  بجانب  من 
تنطلق  في  أن  فيها متأملة  فإختبأت   إسعاف 
طلب لإلسعاف إلى منطقة سكنية أستطيع فيها 
أن أطلب النجدة لنفسي .  وهذا ما حدث !!!  

أخبرت فيرونكا الشرطة عن حياتها وعملها مع  
زوجها المتوفي منذ عقدين من الزمن وأنها باعت 
مبنى من أربعة منازل ووضعت المال -   نصف 
مليون دوالر في المصرف - وتخشى أن يكون 
المال قد سرق !! بعد زيارة المصرف برفقة 
رجال األمن  وجدوا أن المال قد ًسحب  بتفويض 

رسمي من محامي يدعى شارل. 
كانت  السيدة  فيرونيكا  في فترة  تقاعدها  تتردد  
على كنيسة أوكرانية وكانت مثل غيرها على 
عالقة صداقة  مع الكاهن؛  في الكنيسة تعرفت 

على سيدة  في منتصف العمر - أنيتا - وأقيمت 
عالقة عادية مع تلك السيدة التي علمت أن العجوز 
قد باعت عقارا وأودعت قيمة العقار - صف 

مليون - في البنك .
19 ديسمبر  بتاريخ  أنه   تبين   التحقيق   من  
2013 تقدمت  أنيتا بصفتها إبنة شقيقة العجوز 
فيرونيكا إلى المحكمة  بوثيقة  موقعة من  خالتها 
فيرونيكا تؤكد أنها عاجزة  تماما وتوكلها  بإدارة 
لينزي   - الطبيبة  أمورها؛  وبتقرير آخر من 
ألزايمر  العجز ومرض  يؤكد    - غولدسميث 
أليسا كيرنر -   - وتقرير من عاملة إجتماعية 
ألزايمر- ويخشى على العجوز  يؤكد حالة  - 
نسيان  وهي  بحالة  تتخذ  أي قرار إلنها  أن 
خطرة يمكن أن تسبب حرائق  وأخطار أخرى 
كما  إنها  فاقدة  القدرة على النطق  ويحتمل  
أن  تبعثر أموالها . بمثل هذه الوثائق ال حاجة 
لمطالعة القاضي ؛ وبما  أن الهدف هو حماية 
حقوق عجوز ومريضة يمكن أن يصدر مفوض 

في القضاء التوكيل الالزم.
المذكورة محامي إسمه - شارل  الوثائق  وثق 
العاملة  أنه زوج  التحقيق  غيربر- وتبين من 
التي أصدرت   – كيرنر  اليسا   - اإلجتماعية 
ووقعت تقرير المرض  )إسم عائلتها مختلف 

عن إسم عائلة زوجها شارل(. 
أما طلب نقل العجوز فيرونيكا من منزلها إلى 
تقدم  قد   الحراسة  فكان   مركز عجزة تحت 
المحامي شارل بطلب إلى المحكمة مرفق  بالوثائق 
الطبية ؛  وطبعا لن يتردد القضاء عن الموافقة 
الفورية .  وبناء على طلب المحامي  والعاملة  
العجوز من  اإلتصاالت  اإلجتماعية  منعت 
الهاتفية ومن الخروج  خارج  مبنى العجزة . 

بعد هروبها من مركز العجزة خضعت العجوز 
فيرونيكا لفحوص طبية دقيقة وكانت النتيجة أنها 
بصحة جيدة وهي تتمتع بكامل القدرات العقلية 
وتستطيع أن تتصرف بشكل سليم في أمورها .
نتيجة التحقيق  تأكدت عملية اإلحتيال والسرقة  
وفقدت العاملة اإلجتماعية - أليسا - رخصتها  
في المهنة  كما ان المحامي أصبح رهن التحقيق  
لدى مجلس المحامين ؛  وأخيرا الطبيبة أيضا 
رهن التحقيق  حول إصدارها  تقرير بأمراض 

خطيرة لسيدة  تتمتع بكامل حواسها وعقلها.
أما - أنيتا - التي إدعت بأنها إبنة شقيقة العجوز 
فهي رهن التحقيق لدى شرطة مونتريال . بالنسبة 
لألموال المسروقة وكلت العجوز فيرونيكا محاميا  

ليحًصل على ما تبقى من المبلغ.
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يا قديسة ريتا صلي ألجلنا
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عيد القديســـة ريتـــا
SAINT SAUVEUR الجمعة 22 مايو/ آيار 2015  كاتدرائية

قداس احتفالي الساعة : السادسة والنصف مساًء
تطواف ذخيرة القديسة ريتا يلى القداس

البحرين تعتقل 28 شخصا »خططوا ألعمال إرهابية«
 قالت السلطات البحرينية إنها اعتقلت 
ألعمال  التخطيط  بتهمة  28 شخصا 
“إرهابية” في عدد من البلدات بالمملكة.
أسماء  الداخلية عن  تفصح وزارة  ولم 
المعتقلين، كما لم تقدم أي تفاصيل عن 
مكان احتجازهم، وال عن طبيعة العمليات 

التي خططوا لها.
وتتهم الحكومة المعارضين، وغالبيتهم 
من الشيعة، بتنفيذ هجمات ضد أجهزة 
وكالة  ونقلت  الدولة.  ومصالح  األمن 
الداخلية  وزارة  الحكومية عن  األنباء 
قولها: “إن التحقيقات تمكنت من إفشال 

عدد من العمليات اإلرهابية كانت موجهة في عدد من 
البلدات”. وأضافت أن التحقيقات شملت مالحقة أشخاص 
ومراقبة مخابئهم. وقالت الوزارة إن بعض الموقوفين 
سبقت إدانتهم غيابيا بتهم اإلرهاب، وحكم عليهم بالسجن 

المؤبد، بينما سحبت الجنسية من البعض اآلخر.
وأقرت الحكومة في وقت سابق العمل باألحكام العرفية 
واستعانت بقوات من دول الخليج لقمع انتفاضة عام 2011.

بالتمييز ضدهم  الحكومة  البحرين  في  الشيعة  ويتهم 
وباستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين منهم.

إصالح،  عمليات  في  إنها شرعت  الحكومة  وتقول 
وتتهم إيران بتأجيج احتجاجات الشيعة في البالد، وهو 

ما تنفيه إيران. 
وفسحت االحتجاجات والمسيرات في البحرين المجال 
أمام الهجمات بالقنابل على أجهزة األمن، في الفترة 

األخيرة. 

 عزيزي القارئ، في حوار اليوم أو في حواري لهذا العدد قررت أن أتوغل قليال في السيرة الذاتية لباحث وكاتب وشاعر كان مغرما بجمع الكتب والتحف واآلثار والتسجيالت 
الموسيقية النادرة باالضافة الهتمامه الكبير بعالم الصور ولغة الصورة!

رجل عاش فقيراً ومات أشد فقراً رغم ما تركه خلفه من مخطوطات ثقافية وعلمية على درجة كبيرة من التميز اإلبداعي والثراء المعرفي!
رجل رحل بصمت وشاءت األقدار أن يعود مرة أخرى إلى الحياة من خالل جهود بعض المخلصين له والنجازاته وعطاءاته الفكرية المتميزة، وبالتحديد من خالل الجهود 
المضنية الذي بذلها تلميذه الدكتور ناهد كوسا ومازال يبذلها لتتبع آثار كل ما خلفه استاذه الراحل مؤلف أكبر موسوعه لالدب المقارن في العالم العربي.. الشاعر الباحث 

المغفور له العالَّمة محمد خير الدين بن عمر رسالن األسدي!
ولهذا ومن اجل كل هذا كان البد لي من القيام بهذا الحوار مع التلميذ ناهد كوسا لمعرفة المزيد من األسرار التي أحاطت بحياة 

هذا الرجل العالَّمة األسدي إللقاء الضوء عليها وعلى مسيرته .. مع سبق اإلصرار والترصد!

س: ما السر وراء اهتمامك غير العادي 
والممكن وصفه بالمفاجئ باستاذك العاّلمة 
الراحل خير الدين رسالن األسدي في الوقت 

الحاضر بالتحديد؟
ج: أواًل يسعدني ويشرفني وجودي اليوم في 
مكاتب جريدة "الرسالة" التي تعكس الصورة 
الصحفية المشرفة لما يجب أن تكون عليه 
الصحافة العربية والعمل الصحفي االحترافي 
باعتبارها  المهجر وهذا طبيعي  بالد  في 
الصوت الرسمي للجمعية المصرية الكندية 
للفنون والثقافة والسياحة واالعالم ومنظمة 

الكتَّاب الكندية-األفروآسيوية إلى آخره..
والحقيقة ربما يُعيدني وجودي في المهجر 
واستعادة  الذكريات  بعض  استعادة  إلى 
الذكريات تعني بالنسبة لي ذكريات الطفولة 
والشباب خاصة وجميعنا يتذكر اساتذته الذين 
وكان األستاذ  درسونه حينما كنا صغاراً 
األسدي كغيره من أساتذة هذا الزمان الذي 
ننظر إليهم نظرة عادية جداً إال أن األستاذ 
البصمة  بتلك  غيره  عن  تميز  األسدي 
التي تركها عند طالبه خاصة في طريقة 
وأسلوب اإللقاء ومن الممكن القول كواحد 
من تالميذه بأن الحظ أو النصيب قد أتاح 
لي فرصة مرافقة األستاذ األسدي والتعرف 
على بعض خصوصيته عن قرب، خاصة 
لمساعدته في حمل بعض  حينما قصدني 
إلى  المدرسة  لتوصيلها مرتين من  الكتب 
اليتيمة في  الوحيدة  يده  التي تعجز  منزله 
حملهم مع حمله لحقيبته الخاصة. وخالل 
الخاصة عالوة على معرفتي  الرفقة  هذه 
السابقة به من خالل الصف تعرفت على 
أشياء جديدة عن شخصية هذا الرجل من 
لمعامالته مع  المستمرة  خالل مشاهدتي 
الغير ومعامالت الغير معه طريقة تفكيره 
له،  الغير  للغير ونظرة  من خالل نظرته 
لبيته من  برؤيتي  المعرفة  وازدادت هذه 
الداخل ومحتويات هذا البيت الباقي إلى اليوم 
في ذاكرتي من آخر مرة قمت فيها بزيارته 
وانتابني خاللها شعور غريب للغاية مفاده أن 
صاحب هذا المكان شخص يستعد للرحيل 
عنه، وبالفعل وبعد مضي حوالي 20 عاماً 
تبين لي أنه كان فعاًل يستعد للرحيل في ذلك 
الوقت حيث قام بالفعل بترك بيته بعد آخر 
زيارة لي لهذا البيت بفترة وجيزة جدا حيث 

التحق بالمبرة االسالمية، وهي عبارة عن 
دار للمسنين الذين ال يستطيعون واليملكون 
القدرة الذاتية على االعتناء بأنفسهم حيث 
وافته المنية بعد دخوله إليها بعام واحد فقط.
هذه الذكرى التي بقيت برأسي تم احيائها 
من جديد وقت استمعت أثناء وجودي في 
باريس أن جامعة حلب قد أصدرت موسوعة 
األسدي وهنا اخذتني الذكريات إلى الوراء 
ألستعيد مشهد رؤيتي الستاذي وهو يكتب 
ويكتب ويكتب على اوراقه البيضاء بدون 
بقلم  الرصاص وتارة  بقلمه  تارة  انقطاع 
أحمر .. مع جهلي لالسف بما كان يكتب 
وعدم معرفتي له في هذه السن الصغيرة 
 .. الورقة والخط والقلم  الذاكرة  ليبقى في 
أنهم  قريبة  أو  فترة وجيزة  منذ  قيل  وقد 
األسدي  بخط  أوراق  عثروا على بعض 
الحلبيين  السكان  قام بعض  وتعجبت حين 
لسؤالي  كندا  في  المقيم  باختيار شخصي 
عن صحة هذه األوراق من عدمه وما إذا 
كانت هذه األوراق بالفعل بخط األسدي أو 
. وكنت فخور  بالفعل لألسدي  ال! وهي 
جداً حين سألني أحد الصحفيين السوريين 
الكبار عن صحة بعض الرسائل معرباً عن 
ثقته في شخصي وقال لي بالحرف : فقط 
اجبني عن صحة هذه الرسائل بنعم أو ال 
وهو يرجوني، واإلجابة كانت بانها ليست 

لألسدي وال تمت له بصلة.
س: من سياق كل ما ذكرته في هذا الصدد 
أري أنه بات من واجبي سؤالك مرة ثانية 
عن ما تقوم به في هذا الخصوص وهل 
هي محاولة جادة من التلميذ كوسا العادة 
النقاب  األسدي وكشف  استاذه  اكتشاف 
عن كل ما أحاط به وبمسيرته االنسانية 
في كواليس الفكر والشعر واألدب المقارن؟ 
ج: بعد قراءة مستفيضة مني لموسوعة خير 
الدين األسدي تبين لي أن ما نشر ليس كل 
ما يجب ان تتضمنه هذه الموسوعة وبأن 
هناك حوالي الثلث من هذه المجموعة التي 
تضم 7 مجلدات وهو ما يعني غياب ما يقدر 
بثالث مجلدات أخرى عن هذه المجموعة 
بالكامل والسؤال هنا  استكمالها  يتم  حتى 
المجلدات؟ هل هي مختفية  أين هي هذه 
أم مخفيه أم مستبعدة لسبب ما .. ال أعرف 

وال أحد يعرف.

ولكن هناك تأكيد بأن هناك ما يسمى ذيل 
الموسوعة وهو مختفى عن األنظار، وفي 
قاموا  الذين  األشخاص  بعض  مع  لقاء 
بحضور مزاد خاص بمقتنيات األسدي بعد 
أكدوا على وجود هذه األوراق في  وفاته 
المزاد وهم من األشخاص الموثوق بهم جداً 
ولهم مكانة مرموقة في المجتمع واليزالون 
على قيد الحياة .. وما أذكره اليوم في هذا 
الخصوص شاهده البعض في بيت األسدي 

ذاته في العام 1971.
وعملية إحياء األسدي ليست باألمر السهل 
خاصة بعد سؤالي لبعض سكان حلب عنه 
للكثيرين  بأنه كان مجهواًل  اكتشفت  حيث 
منهم إن لم يكن ألغلبهم .. ومعرفتنا له كانت 
ومازالت من بعض أصدقائه من المقربين 
والمهتمين أو المشتغلين والمهمومين بالثقافة 

واألدب والشعر.
ولتأكدي من ندرة وجود عالَّمة على قدر 
قررت  األخيرة  العقود  في  الرجل  هذا 
االهتمام بفكر هذا الرجل وبمنجزه العظيم 
وذلك من خالل تعريفه للعامة بعد أن وهب 
حياته في جمع وتوثيق التراث الالمادي .. 
التراث المنطوق أو المحكى باالضافة إلى 
ذلك وبعد مراجعة دقيقة في دواوين العالم 
العربي تبين أن ما فعله األسدي هو األول 
من نوعه في العالم العربي وحتى اليوم وهو 
ما يمكن اثباته من خالل االنترنيت .. فهي 
المرة األولى لكاتب وأديب وشاعر أن يقوم 
بتوثيق الحديث المنطوق من جميع األعمار 
السنية من كافة أطياف المجتمع .. خاصة وقد 
عاشر اليهود والمسيحيين وكبار شخصيات 
األنتداب الفرنسي وعاشر الكثير من رجال 
الدين المسيحي واإلسالمي فتخطى في بحثه 
الكلمات من  إلى ما وراء  الكلمات  حدود 
حيث الجذور التي تمتد إلى ما قبل ظهور 
اللغة العربية سواءاً اآلرامية أو الحوثية أو 
السومرية أو غيرهم من اللغات واللهجات 
المتنوعة والمختلفة من خالل الحضارات 

التي تداخلت على هذه األرض.
س: جاء في سيرته الذاتية بأنه كان غير 
الدراسية  الشهادات  حامل آلي نوع من 
.. بينما في مكان آخر نجده حاصل على 
رتبة "الرشدية" وهي ما تعادل حصوله 
على شهادة الثانوية العامة .. كيف تفسر 

لي هذا التناقض خاصة وفي جزءه األول 
يتشابه مع الحالة التي توقف عندها الكاتب 
الراحل األستاذ  الكبير  واألديب والباحث 
عباس محمود العقاد وهي مرحلة الشهادة 
االبتدائية .. فهل لديك تفسير لهذا الخطأ؟

ج: في عهد األسدي وخاصة في مرحلة 
طفولته لم تكن المدارس متوفرة أو موجودة 
بشكلها الحالي وبالتالي كان معظم طالبي 
العلم يذهبون إلى ما يعرف بالكتَّاب واألسدي 
كان واحد من الدارسين في هذه الكتاتيب 
التابعة للمساجد والسبب في ذلك يعود إلى 
والده الشيخ عمر رسالن وكان رحمه هللا 
مدرساً للغة العربية في المدرسة الرضائية 
)مسجد العثمانية( ومن المعروف أن مثل 
هذه الكتاتيب لم تكن تمنح شهادة علمية أو 
دراسية بقدر ما كانت تمنح ألقاب، وفي عهد 
األسدي كثيرون من جيله حصلوا من العلم 
ما تحصل عليه األسدي بنفس القدر والنوعية 
وشغلوا العديد من المناصب الحيوية المهمة 
في الدولة وهو ما لم يتمتع به األسدي أو 
يحصل عليه على الرغم من حصولهم جميعاً 
على نفس القدر من التعليم، وهو ما يحتاج 
إلى تفسير في الحقيقة ويتطلب الكثير من 
البحث للوصول إلى هذه الحقيقة المجردة 

والرد عليها بوضوح.
س: ما هو السر في تقديرك وراء اهتمام 
بمنح وسام  وقيامها  السورية  الحكومة 
 1984 للعالَّمة األسدي سنة  األستحقاق 
13 عاماً من رحيله؟ وهل يعني  أي بعد 
هذا محاولة صريحة من جانب الدولة في 
تصحيح هذا الخطأ الكبير الذي نال من حق 
الراحل القدير في الحصول والتمتع بمكان 

ومكانة أفضل أثناء حياته؟
ج: ال يزال هناك ناس يسعون للخير واألسدي 

كان محاطاً بأناس مخلصين.
س: كيف وهو عاش وحيداً ومات وحيداً 
.. وبيعت جثته لطالب كلية الطب بخمسة 
وعشرين ليرة سورية في ذلك الوقت .. 
فأين كانوا هؤالء المخلصين من هذا كله؟

ج: للجواب هنا أكثر من شق .. األسدي كان 
وحيداً وكان يطلق على منزله اسم الصومعة 
بمعنى أنه كان يتمتع بحياة خاصة تتفق مع 
وحدة أو خلوة اختارها لنفسه باعدت بينه وبين 
الناس وربما كان ذلك ألنه لم يكن متزوجاً 

.. وعندما ذهب إلى المبرة االسالمية أو دار 
المسنين انعزل مرة أخرى عن أهله وأصدقائه 
بسبب بعد المكان وعدم وجود مواصالت 
في ذلك الوقت يتيسر عملية التواصل فيما 
بينه وبين هؤالء األصدقاء، والسبب الثاني 
في تقديري هو أن يوم وفاة األسدي كان 
يوم جمعه .. وهو يوم عطلة في المراكز 
الرسمية عادة وفي بعض المراكز األخرى 
يكون عدد المتواجدين من الموظفين عدداً 
محدوداً للغاية .. وقد توفي يوم الجمعة 29 
من كانون الثاني سنة 1971 كما ذكرت لك 
وهو ما أربك المشرفين والمشرفات على هذه 
الدار وبمن يجب عليهم االتصال، فاتصلوا 
مباشرة بمكتب دفن الموتى دون الرجوع 
نقل  الموتى  إلى عائلته، ومن مكتب دفن 
ليدفن وهنا  الصالحين  إلى مقبرة  الجثمان 
كان الفراغ الكبير في اإلجابة عن السؤال 
يقال كل هذا دون وجود ولو  األهم كيف 
وثيقة واحدة تثبت خروجه من المبرة إلى 
الدفن وال في كشوف  اليوم ال في مكتب 

مقبرة الصالحين حتى اليوم!
وال أحد يعرف أين يوجد أو أين دفن جثمانه 
أنه  أقوله  لما كنت  الساعة! وعودة  حتى 
بواقعة وفاة  المخلصين  بعد معرفة بعض 
الوفاة  قليلة من حدوث  أيام  بعد  األسدي 
لجنة من أصدقاء األسدي  حاولوا تشكيل 
لجمع مخطوطاته والتصرف بما خلفه أو 
تركه من بعده بالتعاون مع عائلته رأت هذه 
اللجنة النور تحت اسم “أسرة األسدي” بعد 
ثمانية سنوات ... ولكن لالسف لم تستمر 
انحلت وكل فرد  اللجنة طويال حيث  هذه 
منها ذهب إلى حال سبيله وذلك إلى أن تم 
الحصول على جزء من الموسوعة التي تم 
طباعاتها في مطابع جامعة حلب بإدارة أحد 
التقيته  الذي  أصدقائه األستاذ محمد كمال 
شخصياً في حلب مؤخراً والذي قام بتحويلها 
بمساعدة جمعبة العاديات وإشراف الدكتور 
أحمد أديب شعار إلى موسوعة الكترونية 
رقمية يتم تداولها اآلن بين الجميع .. وكان 
بأنهم  للمقربين منه  يقول  العالَّمة األسدي 
سوف يفاجئون بعد وفاته بموسوعته التوثيقية 
التي استغرقت منه ومن عمره حوالي 30 

عاماً بالكمال والتمام.
س: لو سألتك كطالب لألسدي أن تذكر لنا 

شئ ما يتعلق بشخصية هذا الرجل العالَّمة 
.. ماذا ستذكر لي في هذا الصدد؟

ج: كطفل كان يحضر دروس اللغة مع لفيف 
من الزمالء لالستاذ األسدي، أذكر أنه كان 
يقول لنا أنه في استطاعته استحضار أرواح 
الشعراء وطبعا كان هذا بصورة مجازية 
حيث كان يقوم بتفح باب الفصل الستدعاء 
روح أمير الشعراء أحمد بك شوقي حيث 
الشعراء  أمير  يا روح  يقول "ادخلي  كان 
أحمد شوقي" وكنا كطالب صغار نشعر 
بالفعل وكأن روح أحمد شوقي تدخل إلى 
تعبير مجازي وكان  بالطبع  هذا  الصف 
القاء خاص  بأنه صاحب  يتمتع  األسدي 
يُجيد استخدام مخارج الحروف وعلى دراية 
ببحور الشعر وأوزانه المتنوعة والمتعددة 
باإلضافة التقانه التام لقواعد اللغة العربية 
من التشكيل، كل ذلك كان يضيف نوع من 
الرومانسية وجو من الشاعرية على الصف 
وكل ذلك وسط صمت تام وهدوء ملحوظ 
وفي النهاية نجده يقول بعد فتح باب الصف 
األن نتركك لكي تغادرينا بسالم أيها الروح 
ووداعاً يا أحمد شوقي. وكل طالبه مازالوا 

يذكرون هذا عنه حتى اليوم.
س: هل يمكن أن تكلمني عن الجائزة التي 
أعلنتم عن اطالقها سنوياً باسم "جائزة عالَّمة 
حلب محمد خير الدين األسدي" تفاصيلها 

والهدف منها والجهات التي تساندها؟
ج: حياة العالَّمة األسدي بشكل عام كانت 
يفسر عدم وجود  ما  حياة غامضة وهو 
الخاصة  لدينا عن حياته  دقيقة  معلومات 
الحياة وهو ما جعلني منذ  وتفاصيل هذه 
بدأت البحث عن كل هذه التفاصيل العمل 
على توثيق كل ما يكتشف من اعمال هذا 
الرجل من مخطوطات أو صور أو أشعار 
صوفية أو مقطوعات موسيقية أو معلومات 
عامة تتعلق بحياته وتصرفاته اليومية ومن 
ضمن ذلك لقاء أو مقابلة مع من التقوه أو 
عاشوا معه أو عرفوه عن قرب قبل رحيله 
إلى آخره .. وقد تبين أنه هناك الكثير من 
المعلومات الغائبة عن أهل حلب مما دفعني 
الدين األسدي  لعمل صفحة أصدقاء خير 
عالَّمة حلب على الفيس بوك لجمع وتوثيق 

كل ما نجده عن هذا الرجل .
أستاذ فريد .. إذا ذهب جيلنا ونحن جميعاً على 

أعتاب هذه المرحلة دون القيام بتوثيق كل ما 
يتصل بهذا الرجل أؤكد لك بأن الجيل الالحق 
لنا لن يعلم أو يعرف شئ عن األسدي .. ألن 
من عاش معه لم يقم بتوثيق أعمال هذا الرجل 
والجيل الذي جاء بعد األسدي حاول انقاذ ما 
يمكن انقاذه وها أنا ذا كواحد من طالبه اسعى 
وبكل الجدية للقيام بهذا العمل خاصة وجيلنا 
على اعتاب النهاية في جمع وتوثيق كل ما 
اللغة، وقد أخترت استاذي األسدي  يخص 
بشكل خاص للقيام بتوثيق كل ما يتعلق به 
من أعمال في التراث الال مادي كمثال بينما 
يمكن آلخر أن يتخذ شخصية أخرى مجااًل 
لبحثه مثل األستاذ الفنان أسعد المدرس وهو 
فنان تشكيلي على درجة كبيرة من الرقي الفني 
توفي ولم يقم انسان حتى اآلن بمحاولة تتبع 

أثره أو قام بجمع أي معلومات عنه.
بين  أترك شئ  وقد اخترت األسدي حتى 
منظمة  بمعاونة  لحفظه  بلدي  أبناء  أيدي 
اليونسكو لتوثيق كل ما يندرج تحت مسمى 
الثقافة الالمادية خاصة في عصر العولمة 
الثقافي  تراثنا  الكثير من  الذي يشهد محو 

الال مادي.
س: أفهم من حديثك أن ما قام به العالَّمة 
األسدي ال يخص سورية بمفردها وانما 
اإلنسانية  الثقافة  أن  اعتبار  العالم على 

ملك للعالم أجمع.
ج: تمام

أغلقتم  لماذا  كذلك  األمر  كان  إذا  س: 
باب الترشح أمام أي جنسية أخرى غير 
سورية للمشاركة في المسابقة والحصول 

على الجائزة؟
ج: هذا قرار مؤقت يتعلق بالظروف القاسية 
التي يمر بها وطننا الحبيب بهدف تشجيع 
السوريين على البحث عن تراثهم ومعرفته 

وتوثيقه للحفاظ عليه من سالبي حضارات 
األوطان وخاصة وطننا الغالي سورية.

االنتهاء من  بعد  للتعديل  قابل  الشرط  هذا 
يتعرض  الذي  الراهن  المؤسف  الوضع 
السروي والبد من  والمواطن  الوطن  له 
التصدي له من خالل العمل على الحفاظ 
والثقافي والمعرفي  الوطني  التراث  على 
العام  في  الجائزة سيتم  للسوريين، ومنح 
2016 حتى نمنح بذلك المزيد من الوقت 
لكل انسان يرغب في المشاركة وانجاح هذا 

العمل الوطني الجاد.
س: في النهاية لو طلبت منك القيام بتوجيه 
كلمة الستاذك األسدي اآلن .. ماذا ستقول 

له فيها؟
أنني  اعتبار  متوقع على  ج: سؤال غير 
السن  تلميذ صغير  له مجرد  بالنسبة  كنت 
من تالمذته بيننا فارق كبير من العمر وال 
أذكر أنني وجهت له في اي يوم من األيام أي 
سؤال خاص خارج حدود المنهج المدرسي 
حيث كانت عالقتي به محدودة كوني تلميذه 

وهو استاذي.
س: أنا ال أريد منك أن تقوم بسؤاله وأنما 

بتوجيه كلمة له فقط ال غير؟
ج: أحب أن أقول له من تلميذ الستاذه :" كنا 
نجهل ما تفعله وكمجتمع نعتذر عن أننا لم 
نقدر القيمة المعنوية لعطاءاتك الكبيرة الذي 
تبين لنا فيما بعد وتحديداً بعد 70 سنة ومن 
خالل بعض المنظمات الدولية ما يجب علينا 
القيام به تجاه ما قمت به بالمقارنة للظروف 
البيئية الضحلة للغاية التي عشت فيها ومع 
ذلك قمت به على أجمل وأكمل وجه ممكن 
لتثبت للجميع أنك كنت سابق لعصرك بكل 
المقاييس المتعارف عليها في هذا الخصوص 
مع خالص تقديري وعرفاني لك يا استاذي 

العزيز األسدي.
ناهد  اسمح لي في نهاية حواري معك د. 
ولدقائق معدودة أن استحضر روح استاذك 
العالَّمة خير الدين األسدي الستطالع رأيه 
فيما جاء في كلمتك األخيرة الموجهة له والذي 
أكاد أُجزم بأنني أشعر بها وأسمعه وهو يُشيد 
بما جاء بها على لسانك معرباً عن مبادلتك 
حباً بحب .. راجياً لك كل التوفيق وللوطن 
الحبيب سورية السالم واألمن واألستقرار 

واالزدهار. 

أجرى الحوار/ فريد زمكحل
رئيس تحرير الرسالة مع د. ناهد كوسا

 أكف التلميذ تحتضن صورة األستاذ

شهود: مدينة عدن احملاصرة تشهد أسوأ قتال حتى اآلن
نفذها  جوية  هزت ضربات   
التحالف العربي ونيران المدفعية 
مدينة عدن بجنوب اليمن أثناء الليل 
اشتباكات  مقاتلون  بينما خاض 
الرئيسي  المطار  للسيطرة على 
بأنها  معارك وصفها سكان  في 
األسوأ خالل الحرب التي بدأت 

قبل أكثر من شهر.
وتبادل المقاتلون الحوثيون ومقاتلو 
فصائل محلية إطالق نيران المدفعية 
في حي خور  المورتر  وقذائف 
مكسر بمحيط المطار أثناء الليل 

وقصفت طائرات التحالف الذي تقوده 
السعودية مواقع للحوثيين.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن 
بدورية  جنديا  قتلت  مورتر  قذيفة 
الحدود  على  الحدود  لحرس  تابعة 
مع اليمن أمس الخميس ليرتفع عدد 
القتلى السعوديين خالل الحملة التي 
بدأت قبل خمسة أسابيع ضد المقاتلين 

الحوثيين إلى 11 .
وقال سكان إن عشرات األسر الذت 
بالفرار رغم نيران القناصة الحوثيين 
ونقاط التفتيش مع تعرض المنازل 

للقصف والحرق.
وقال الناشط أحمد العوجري “المشهد 

كارثي.. ليس فقط في الشوارع حيث 
يدور القتال لكن داخل البيوت حيث 

األسر محاصرة ومروعة.”
وأضاف “نساء وأطفال يحترقون في 
بيوتهم ومدنيون يصابون في الشوارع 

بالرصاص أو بنيران الدبابات.”
وقتل عشرات السكان والمقاتلين من 
الجانبين خالل الصراع وقال سكان 
واثنين  األقل  إن ستة حوثيين على 
من الفصائل المحلية المسلحة قتلوا 

في اشتباكات الليلة الماضية.
وعززت جماعات سنية متشددة وضعها 
في األجزاء الشرقية من اليمن منذ بدء 
القتال وقال موقع سايت االلكتروني 
الذي يتابع الجماعات المتشددة على 

لتنظيم  تابعة  جماعة  إن  االنترنت 
فيلما  الخميس  يوم  نشرت  داعش 

قالت إنه يبين قتل 14 جنديا يمنيا.
وقال خالد بحاج نائب الرئيس اليمني 
انهيار جيش  إن  الخارج  المقيم في 
تنظيم  الصراع يساعد  اليمن خالل 
العرب – وهو  في جزيرة  القاعدة 
أنشط فروع القاعدة – وإن الحوثيين 

ال يواجهون التنظيم.
وقال في تصريحات لقناة الجزيرة 
يحاربون  الحوثيين  إن  الفضائية 
إلى  القاعدة مشيرا  اليمن ال  شعب 
أن التنظيم تقدم واستولى على بعض 
الفراغ  بسبب  اليمن  في  المواقع 

األمني والعسكري.

احد اغلفة مجلدات موسوعة حلب



التعبري عن االمتنان حيمي القلب

أساليب طبيعية لتصغري الصدر!

جتعلِك أطول !نصائح لقصريات القامة.. ثياب 
حبوب منع احلمل جتعل النساء أكثر قلًقا

العربيات  النساء  من  العديد  هناك   
الكبير  الصدر  مشكلة  من  يعانين 
أن  إذ  لتصغيره،  طرق  عن  ويبحثن 
حجم صدورهن يشعرهن بعدم االرتياح، 
إضافة إلى آالم المفاصل والعنق. لذلك، 
طرق  على  الضوء  نسلط  أن  قررنا 
طبيعية تساعدك على تصغير الصدر:
منع  حبوب  تتناولين  كنت  إذا   .1
الحمل، عليك أن تتوقفي تماماً عن هذا 
الموضوع، إذ أنه يؤدي إلى تضاعف 
حجم الصدر. ننصحك باستشارة طبيبك 

إليجاد البدائل المناسبة لك.
2- قللي السعرات الحرارية: السعرات 
يستخدمها  التي  الوقود  الحرارية هي 
لذلك  الدهون،  حرق  أجل  من  الجسم 
تحتاجين إلى منح جسمك وقوداً بكمية 
تجويع  يعني  ال  هذا  المعتاد.  من  أقل 
نفسك، بل تحقيق التوازن بين مستوى 
نشاطك مع كمية الوقود التي يحتاجها. 
يمكن خفض كمية الطعام بمقدار صغير 
مع زيادة الحركة ما سيساعدك تصغير 

صدرك.
3.اتبعي نظاماً غذائياً صحياً: حاولي 
االبتعاد عن المأكوالت الغنية بالسعرات 
يمكنه  التي  بالكمية  واكتفي  الحرارية 

حرقها 
معظم  متقطعة:  حصصاً  4.تناولي 
في  الطعام  من  الكثير  يأكلون  الناس 
وقت واحد. الطريقة الصحيحة تكون 
من خالل تناول وجبات الطعام بشكل 
متقطع على الشكل اآلتي: تناولي أول 
جزء من وجبتك المسائية، وبعد 15 
دقيقة عودي لتناول الجزء الثاني، إذا 

كنت ما زلت تشعرين بالجوع. 
وبذلك تسهلين عملية الهضم وبالتالي 

عدم تراكم الدهون.

5.النشاط الجسدي في حياتك اليومية: 
يمكنك  التي  الطرق  من  الكثير  هناك 
فعلها كي تزيدي من نشاطك اليومي. 
وذلك يكون عن طريق استعمال الساللم 
بدالً من المصعد، أو ركن السيارة في 
مكان بعيد والتوجه إلى العمل أو البيت 
سيراً على األقدام، وممارسة الرياضة 
بشكل منتظم. ننصحك باستشارة مدرب 
رياضي حول حركات خاصة تساعدك 

على تصغير صدرك بسرعة.

 تواجه الكثير من قصيرات القامة مشاكل يومية في كيفية 
ارتداء مالبس تُناسب قاماتهّن، كي تظهرهن أجمل وأطول.

إّن  منصور  الخوري  جوسلين  الموضة  خبيرة  وقالت 
النصيحة األولى هي ضرورة االبتعاد عن المالبس الطويلة 
أو  التنورة  اختيار  الضروري  »من  والواسعة«.وتُضيف: 
الفستان الضيّق، ذي الطول الذي يصل إلى الركبة، أو فوقها 
أو تحتها لكن بقليل. وللمحجبات يُمكن اختيار التنورة الطويلة 
والتنورة  السميك،  وليس  »المنسدل«  القماش  ذات  لكن 
نحيفة  الفتاة  كانت  فإذا  العالي.  الخصر  ذات  والبناطيل 
يزيد من  فهذا  الضيّقة جداً،  المالبس  أال ترتدي  عليها  جداً 

قصرها«.
أو  الفساتين  قّصات  باختيار  القصيرات  جوسلين  وتنصح 
البلوز »إلى تحت الصدر، والجاكيت القصيرة التي تصل إلى 
الخصر أو األطول بقليل«، على أن تكون »مَخصَوَرة«، ألّن 
»القّصة الطويلة تُقّصر القامة أكثر مما هي قصيرة وتنصح 
جوسلين بارتداء الجينز »لكن بعد اختيار القّصة المستقيمة 

أو القّصة الضيقة«. 
األحادي  »الزي  أّن  فتعتبر  األلوان  اختيار  إلى  بالنسبة  أّما 
اللون يعطي مظهراً أكثر طوالً وأكثر نحافة ويجعل الجسم 
في  األلوان  متعّددة  مالبس  »ارتداء  أّن  وتؤّكد  انسيابياً«، 
جزء من الجسم تجعله يبدو أقصر مما هو أصاًل، واأللوان 
الفاتحة هي المفّضلةوعن االكسسوار تنصح خبيرة الموضة 
بـاالبتعاد عن الضخمة، وكذلك »االبتعاد عن االكسسوارات 
الضيقة على الرقبة«. وتستثني من ذلك فقط »إذا كانت الفتاة 

ممتلئة«وتنصح 
مع  الطويلة  الجوارب  باختيار 

التنويع في األلوان واالبتعاد عن الجوارب التي تُشبه لون 
البشرة«.

وفي الحقائب تفضّل جوسلين تلك الصغيرة بداًل من الكبيرة. 
أّما بالنسبة إلى الشعر فتنصح بربطه عالياً مثل الكعكة أو ذيل 

الحصان، ما يجعل الوجه يظهر أكثر

 وجدت دراسة طبية 
حديثة ان صحة القلب 
وحمايته من األمراض 
تعتمد على اللطف مع 
اآلخرين والتعبير عن 
لآلخرين  االمتنان 
أكثر  في  وشكرهم 
األحيان. وفقاً لدراسة 
أجراها فريق من الباحثين 
في جامعة كاليفورنيا، 
تبين أن الشعور باالمتنان 
يعزز صحة القلب، كما 

أظهرت النتائج أن مرضى القلب الذين عبروا عن امتنانهم لألشياء اإليجابية في 
حياتهم شهدوا تحسناً في صحتهم العقلية، والجسدية في نهاية المطاف. ونقلت 
صحيفة الـ »ديلي ميل« عن البروفيسور بول ميلز، من جامعة كاليفورنيا، قوله 
أفضل مع تحسن في نوعية النوم،  إن »المرضى األكثر امتنان شهدوا مزاجاً 
وشعور أقل بالتعب مع انخفاض مستويات المؤشرات الحيوية لاللتهابات المتعلقة 

بالصحة القلبية«

 وجد باحثون أميركيون أن 
حبوب منع الحمل، التي تواظب 
ماليين السيدات على تناولها، 
قد تجعلهن أكثر شعوًرا بالقلق، 
جراء تقليص جزء من أدمغتهن.
الجانبية  اآلثار  جانب  وإلى 
تلك  تناول  عن  المعروفة 
الحبوب، مثل التقلبات المزاجية، 
والصداع، والغثيان، وجلطات 
وجد  الثدي،  وسرطان  الدم 
باحثون في والية كاليفورنيا 

األميركية هذا الضرر الجديد، الذي قد يصيب السيدات نتيجة استخدامها.توصل 
الباحثون في دراستهم الجديدة إلى أن حبوب منع الحمل التي تتناولها السيدات عن 

طريق الفم تقلص منطقتين رئيستين بالدماغ، وتغير الطريقة التي تعمالن بها.
وقالوا إن الهرمونات الصناعية الموجودة في الحبوب تتسبب بحدوث تغييرات 
بمهام وبنية الدماغ.تبين بعد انتهاء مدة الدراسة أن القشرة األمامية المدارية الجانبية 
والقشرة الخلفية الحزامية للدماغ بدت أكثر نحافة لدى السيدات اللواتي يتناولن 

حبوب منع الحمل.
من جهتها، قالت نيكول بيترسن، وهي الباحثة الرئيسة في الدراسة: »ربما يرتبط ذلك 
التغير الذي يطرأ على القشرة األمامية المدارية الجانبية في الدماغ بتلك التغيرات 
العاطفية التي تتعّرض لها بعض السيدات، عندما يقمن باستخدام حبوب منع الحمل.

اإلفراط يف شرب املاء 
يؤدي إىل التسمم املائي

العنب األمحر خيفض السكر 
فى الدم

عصري الليمون أفضل من أدوية 
السعال

زيت املاغنيسيوم لعـالج مناطق 
اآلالم

اجلبنة الفرنسية تقلل من خطر 
اإلصابة باألزمات القلبية

احلمل يبطئ الشيخوخة 
وجيدد اخلاليا

تقوية العضالت يزيد صالبة العظام

كم ساعة ميكن إرتداء الكعب العالي؟

 وفق تقرير نشر على موقع »ار تي ال« االلمانية، أفاد 
ان اإلسراف في شرب الماء وتناول 4 إلى 5 لترات يومياً 

قد يؤدي لمخاطر صحية.
ويمكن أن يصاب اإلنسان بما يسمى »التسمم المائي« إذا 
يؤدي  هذا  الماء ألن  من  يومياً  لترات   7 أكثر من  تناول 
إلى التخفيف الحاد لتركيز الدم وتراجع معدل الصوديوم.

وتنصح الجمعية األلمانية للتعذية، وفقاً التقرير، بتناول لتر 
ونصف من الماء يومياً، يمكن زيادتها إلى 3 لترات لمن 

يقومون بأعمال بدنية مجهدة أو في أيام الصيف الحارة.

 كشفت دراسة جديدة أن 
كوب من عصير الليمون أو 
أفضل  يمثل عالجاً  العسل 
من أدوية السعال التي ينفق 
عليها المستهلكون في بريطانيا 
وحدها أكثر من 100 مليون 
جنيه استرليني )16 مليون 

دوالر( سنوياً.
وأجمع عدد من األطباء على أن العالمات التجارية الشهيرة والماركات العالمية 
أنها  فائدة منها، حيث  ليست سوى هدر لألموال وال  المسجلة لمسكنات اآلالم 

متطابقة تماماً مع مسكنات اآلالم الرخيصة التي تنتشر في الصيدليات.
وقال األطباء إن العالمات التجارية المشهورة لمسكنات اآلالم ليست سوى “عملية 
تسويق ذكية”، مشيرين الى أن أسعارها في المتوسط تزيد بعشرة أضعاف عن 
أسعار المسكنات غير المعروفة، أو التي يتم انتاجها محلياً دون اية عالمة تجارية.
وأضافوا ان بعض المصانع تستخدم الحبوب ذاتها دون أي تغيير في التركيبة، 
التجارية  العالمة  تحمل  بشكل مختلف، وتضعها في علب  بتغليفها  تقوم  ولكن 
النهاية  في  يمثل  ما  النهائي، وهو  للمستهلك  السعر  بأضعاف  لتباع  المعروفة، 

هدراً لألموال دون أية فائدة.

دراسات  كشفت   
أجراها  فرنسية  علمية 
الطبيعى  العالج  طبيب 
مارى بوريه سيسكار فى 
مركز »تاال سكاب« للعالج 
الطبيعى »أن جسم اإلنسان 
يحتاج إلى الماغنيسيوم 
بمقدار 24 جراما، نصف 

هذه الكمية فى العظام، التى تساعد على تثبيت الكالسيوم وربطها فى العضالت 
التى تنظم عملية التقلص واالنقباض، وباقى الكمية موزعة على باقى أعضاء 

الجسم كالمخ والقلب والكبد والكلى«.
كما يقى من اضطرابات القلب والسكر من النوع الثانى وأضافت الدراسة أن 
%77 من النساء و%72 من الرجال لديهم نقص فى الماغنيسيوم، لذلك فهم فى 
حاجة لتعويض هذا النقص الذى يسبب اإلرهاق والشد العضلى والمزاج المنزعج.

أوضح البروفيسور الفرنسى« أن هناك أنواعا متعددة من الماغنيسيوم منها البحرى 
واألراضى والحبوب والحقن وأفضلهم زيت الماغنيسيوم الذى يتم وضعه على 
التدليك والحمامات  الخاليا ويتم ذلك من خالل  إلى  فيدخل بسرعة  األلم  مكان 
الساخنة ويمكن استخدامه فى المنزل ولكن فى صورة »زيت جاف«، وتحتاج 

لجلسات يومية لمدة 21 يوما«.

 كشفت دراسة طبية 
عليها  أشرف  حديثة 
جامعة  من  باحثون 
آرهوس الدنماركية، 
عن أحد األطعمة التى 
تساهم فى الوقاية من 
اإلصابة باألزمات القلبية.

وكان المحفز الرئيسى 
هو  الدراسة  لبدء 
الطبية  التناقضات 

فى  للغاية  قليلة  معدالت  فرنسا  تمتلك  حيث  الفرنسى،  المجتمع  داخل  الغريبة 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية، وتعد فرص إصابتهم باألزمات القلبية 

قليلة للغاية، على الرغم من تناول أنواع كثيرة من الجبن.
وكشفت نتائج الدراسة التى أشرف عليها باحثون من الدنمارك أن الرجال الذين 
قاموا بتناول كميات كبيرة من أنواع الجبن الفرنسية المختلفة وخاصة الجبن الركفور 
.»butyrate وجبن كامامبير الفرنسى، ارتفعت لديهم مستويات مادة »بوتيرات
وأضافت الدراسة أن امتالك مستويات مرتفعة من هذه المادة يساهم فى خفض 
مستويات الكولسترول بالدم، والتى تعتبر المحفز األول لإلصابة بأمراض القلب 

وتصلب الشرايين واألزمات القلبية.

لمحاربة  الجديد  السحري  الحل  يكون  قد  طفل  إنجاب   
إلى  أميركيون  علماء  توصل  ان  بعد  سيما  الشيخوخة، ال 
مشرق  بوجه  تتمتعن  الحوامل  األمهات  أن  تثبت  نتيجة 
يساعد  أن  يمكن  الحمل  أن  إلى  تشير  الدراسة  مضيئ. 
على الشعور بالشباب مرة أخرى، كما يساعد على تجديد 

األنسجة وإبطاء عملية الشيخوخة.
درس الباحثون في مجلة »الخصوبة والعقم« آثار عمليات 
زرع الكبد لدى الفئران الحوامل وغير الحوامل باستخدام 
تجديد  على  الحمل  تأثير  لرؤية  متطور  ضوئي  ماسح 
االنسجة والخاليا. وفقاً لصحيفة الـ »ديلي ميل« البريطانية، 
وجد العلماء أن الكبد تجدد بنسبة 82 في المائة لدى الفئران 

الحوامل مقابل 46%لغير الحوامل.
وأظهرت النتائج أيضاً أن الحمل عمل على حماية القوارض 
من تلف األنسجة حول القلب، والتي تعتبر عملية ال رجعة 

فيها بسبب الشيخوخة التي تصعب عملية تجديد االنسجة.
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حيل الطالة عمر مناكري االظافر

يؤثر بصورة  كتلتها  وزيادة  العضالت  تقوية  ان  العلماء  كتشف   
مباشرة في نمو عظام صلبة لدى األطفال، في حين ال تأثير للشحم في 

نمو النسيج العظمي.
توصل علماء جامعة ساوثهامبتون البريطانية الى هذا االستنتاج بعد 
دراسة المعلومات الخاصة بحالة 200 طفل خضعوا الى فحوصات 

طبية مرتين.
األولى بعد والدتهم والثانية بعد بلوغهم 7 سنوات، حيث حدد العلماء 

خالل ذلك كثافة النسيج العظمي ومقاييس عظم الساق.
الباحثين، فإن مؤشرات مدى الصالبة ومقاييس العظام  حسب قول 
مهمة جدا، ألنها من العوامل التي تشير إلى درجة احتمال اإلصابة 
بتخلخل العظام والكسورها في المستقبل، حيث أن زيادة كتلة العظام 
بنسبة 10 بالمائة تؤخر اإلصابة بتخلخل العظام »هشاشة العظام« 
لمدة 13 سنة. وهذا يشير الى أن النشاط البدني ضروري منذ الصغر.
يشير الباحثون الى انه إضافة الى النشاط البدني يمكن تقوية العظام 
بتناول مواد غذائية غنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية. كما يشيرون 
الى ان العالقة بين تقوية العظام والكتلة العضلية هي أقوى عند البنات 

مما عند األوالد.

الكعب في  إرتداء   كم ساعة يجب 
اليوم لتفادي المشاكل الصحية؟

خطر  من  التخفيف  تريدين  كنت  إن 
بسبب  الصحية  بالمشاكل  اإلصابة 
إرتداء الكعب العالي، ما عليك سوى 

إتباع النصائح التالية:
- إن كان كعبك منخفض الطول أي أصغر 
من 4 سنتيمتر، فيمكنك أن تعتمديه للقيام 
بنشاطاتك اليومية كالتسّوق  شرط عدم 
تخطّي األربع ساعات يومياً في إرتدائه.

- إن كان كعبك متوّسط الطول أي ما بين الـ5 والـ7 سنتيمتر، فينصح األخصائيون 
بإرتدائه خالل المناسبات المهّمة فقط مثل حفالت الزفاف وغيرها. كما يفضل 

عدم تخطّي الثالث الساعات في إرتدائها.
- إن كان كعبك عالياً أي 9 سنتيمتر وما فوق، فينصح األطباء بعدم إرتدائه كلّياً 
ولكن إن أضطررت Yلى ذلك، فيفضل أن ترتديه لمّدة ساعة واحدة فقط ال غير.
وأخيراً، نذّكر بأن الكعب العالي يهّدد سالمتك وصحتك إذ إنّه يؤّدي كما ذكرنا 
سابقاً إلى إلتهاب مفاصل الركبة، وغيرها من المشاكل الصحية مثل تمّزق أربطة 

القدمين، مشاكل صحية خطيرة في العمود الفقري والدوالي وغيرها

1- اختيار طالء األظافر األنسب: اختاري طالء لألظافر 
معروف بجودته وبالمحافظة على لماعيته

ا، فالنظافة أساسية  2 - تنظيف األظافر: هو عامٌل مهم جّدً
تستخدمي  أن  التجميل  خبراء  بعض  ويقترح  ألظافرك. 
تنظيف  بعد  وتنظيفها.  جيًّدا  األظافر  لفرك  األسنان  فرشاة 
أظافرك، تأّكدي من استخدام األسيتون استناًدا لتنظيف أي 

بقايا ألي نوع من الزيوت، قبل البدء بتلوين أظافرك.
الذي  التقليد  الرغم من  بالماء: على  نقع األظافر  3 - عدم 
هذا  أّن  إالّ  األظافر،  بنقع  التجميل  صالونات  معظم  تتبعه 
األمر قد يكون من أسوء األشياء التي يمكن القيام بها والتي 
تؤثّر سلبًا على جودة طالء األظافر وطول عمره، فاألظافر 
تتصّدع  تتبّخر  وعندما  شكلها  يتمّدد  وبالتالي  الماء  تمتّص 

األظافر ويتقّشر عنها الطالء.
4 - ال تتخطّي طبقة الطالء األساسية: ذاك الطالء الشفاف 
الذي قد يعتبره البعض غير ضروري، هو في غاية األهمية. 
ال تهملي القاعدة األولى واستخدمي طبقة الطالء األساسية 

فهي تعطي التماسك ألظافرك.
5 - إصالح الشقوق في أسرع وقت ممكن: إذا كنت ترغبين 
في إطالة عمر طالء األظافر الخاص بك، عليك االعتناء 
بأسرع  فيها  التي  والعيوب  الشقوق  وإصالح  بأظافرك 
وقت. يمكنك أن تستخدمي نوًعا من الطالء المقّوي لصّحة 

أظافرك.
أّن  على  التجميل  خبراء  يتفق  يوميًّا:  البشرة  ترطيب   -  6
ترطيب البشرة بانتظام هو وسيلة رائعة للحفاظ على شكل 

أظافرك
7 - تجنّبي الحرارة مدة 12 ساعة: األشعة فوق البنفسجية 
تسمح  لكنها ال  بسرعة،  تجف  أن  األظافر على  تساعد  قد 
لذا  صحيح.  بشكل  تجف  أن  الطالء  من  الطبقات  لجميع 

تجنّبي الحرارة، والمياه الساخنة

الحلوة  الغازية  المشروبات  تناول  من  االكثار  »ان  العلماء  اثبت   
المذاق يمكن أن تسبب فقدان الذاكرة وانتشار الخاليا السرطانية في 

الدماغ«.
اثبتت نتائج االختبارات السريرية التي أجراها علماء جامعة نيويورك، 
بأن االكثار من تناول المشروبات الغازية المحتوية على السكر، له 

تأثير سلبي كبير في جسم اإلنسان وغير قابل للعالج.
تظهر هذه التأثيرات في مناطق مختلفة من الجهاز العصبي المركزي، 
حيث تبين ان السبب في ذلك، ليس ثاني أوكسيد الكربون، أو السكر 
هذه  صناعة  في  المستخدمة  الصبغية  المواد  بل  البديل،  السكر  أو 

المشروبات الغازية.
استنتج العلماء من ذلك، ضرورة اوال- االهتمام باختيار الطعام وكمية 

المشروبات الغازية التي يتناولها الشخص.
وثانيا – اجراء فحوصات طبية دورية، لتشخيص األورام الخبيثة في 

مراحلها األولى.

 كشفت الدكتورة رايتشيل بيركس من 
جامعة نبراسكا ـ لنكولن األميركية ان 
تعرض االنسان الى فترات طويلة من 
الضغط النفسي والتوتر العصبي يمكن 
المناعة ويؤدي  يعرقل عمل جهاز  ان 

حتى الى ضعف العظام. 
وأوضحت بيركس في فيلم فيديو ان جسم 
موقف صعب  في  يكون  حين  االنسان 
هورمون  بفرز  »يبدأ  عصبيا  ومرهق 
األدرينالين وهورمون نورابينفرين في 
غضون ثوان من أجل تهيئتك للمعركة ، 
أو الهرب«. وبعد دقيقة أو دقيقتين يغمر 
الجسم هورمون كورتيزول الضروري 

للحفاظ على صحة الجسم في المواقف المتوترة. . ولكن إذا استمر التوتر العصبي فترة طويلة يمكن 
ويجعل  المناعة  جهاز  ردود  بعض  يعرقل  كورتيزول  ألن  سلبي  تأثير  الهورمون  لهذا  يكون  ان 
الجروح تحتاج الى وقت أطول قبل ان تلتئم.ونقلت صحيفة الديلي ميل عن الدكتورة بيركس »ان 
كورتيزول يؤخر نمو العظام ايضا أي ان بقاء التوتر مرتفعا فترة طويلة يمكن ان يؤدي الى عظام 

أضعف وأكثر هشاشة«

العلماء يثبتون تأثري املشروبات 
الغازية يف تطور سرطان الدماغ

استمرار الضغط النفسي يضعف املناعة 
ويسبب هشاشة العظام

جانب من 
فاعليات 

عروض فاشون 
فورورد يف 
مومسه 
اخلامس 

واملقام يف 
مدينة مجريا 

بدبي 

Montréal  01 Mai 2015تعد هذه الصفحة ماريان فهيم من مكتب جريدة الرسالة بالقاهرة

 افادت دراسة جديده قام 
بها باحثون أمريكيون بأن 
العنب  فى  مركبًا  هناك 
مرضى  يساعد  األحمر 

نسبة  خفض  على  السكرى 
السكر فى الدم جنبًا إلى جنب 
مع الميتفورمين، وهو العقار 

الذى يوصف على نطاق واسع 
لألشخاص الذين يعانون من 

السكرى النوع الثانى.   مركب 
الريسفيراترول يخفض السكر 

معهد أبحاث مستشفى تورونتو أن الريسفيراترول، فى الدم وأوضح الباحثون من 
المركب الموجود فى العنب األحمر، يؤدى إلى انخفاض نسبة السكر فى الدم فى 

األمعاء الدقيقة بشكل مستقل عن عمل الدواء.
وأظهرت النتائج التى نشرت فى دورية نيتشر للطب، خالل الدراسة التى طبقت 
على الفئران التى تعانى من السمنة المفرطة والسكري، أن مادتى الميتفورمين 
والكبد  الدقيقة  األمعاء  فى  الموجودة  الجيدة  البكتيريا  يحفزان  والريسفيراترول 

لخفض نسبة السكر فى الدم.



Montréal 01 mai  20159 أخبار فنية
نادي احترام المشاهد:

هشام إمساعيل جيسد »الضاحك 
الباكى« فى »حكاية جنيب وبديعة«

20 مايو..احلكم يف طلب رد حمكمة األسرة يف دعوي إثبات 
نسب توأم الفنانة زينة

جنوى ابراهيم تتألق يف كواليس مسلسل 
عادل امام اجلديد

أمحد فلوكس: والدي سبب دخولي جمال الفن

  نشر الفنان هشام إسماعيل الشهير 
بـ”فزاع”،  صورة على صفحته 
الشخصية “فيس بوك” من كواليس 
مسلسله “حكاية نجيب وبديعة”، 
يجسد فيه شخصية الفنان الكوميدى 
نجيب الريحانى، ويتناول العمل قصة 
حياة “الضاحك الباكى”، ورحلته 
مع عالم الفن، كما يرصد عالقته 
للطبقة  ينتمى  كان  الذى  بوالده 

األرستقراطية، ولكنه خسر أمواله ليعيش 
حياة الفقر.

وأشار إسماعيل إلى أن العمل يحتاج إلى 
وقت طويل وتحضيرات غير عادية، وتمنى 
أن ينال العمل إعجاب جمهوره ويخرج 
فى أحسن صورة، وذلك خالل تعليقه على 
الصورة قائال: “مسلسل حكاية نجيب وبديعة 
الحمد هلل لسة بيتحضر، ألنه محتاج وقت 
طويل عن الطبيعى، نتمنى دعوات حبايبى 
والناس الحلوة اللى بتدعمنى دايما بذوقهم 
وحبهم، وإن شاء هللا يتم على خير، ويطلع 

فى أحسن صورة، وفى أحسن وقت”.

يذكر أن النجمة لطيفة تعاقدت رسميا على 
المشاركة فى بطولة مسلسل “حكاية نجيب 
وبديعة”، الذى يتناول قصة حياة نجم الكومديا 
الراحل نجيب الريحانى، لتجسد من خالل 
العمل دور الفنانة االستعراضية اللبنانية 
“بديعة مصابنى”، وعالقتها بالريحانى منذ 
مجيئها إلى مصر، وكيف وقفت بجانبه، 
وكيف دعمها، وسر عالقة الصداقة القوية 

التى جمعتهما.
مسلسل “زمن نجيب وبديعة”، تأليف الكاتب 
محمد الغيطى، للمخرج الكبير مجدى أبو 
ومدينة  حسنى  عادل  إنتاج  من  عميرة، 

اإلنتاج اإلعالمى.

  حجزت محكمة إستئناف القاهرة، طلب 
رد هيئة محكمة األسرة بمدينة نصر المقدم 
من الفنان أحمد عز في الدعوى المقامة ضده 
من الفنانة زينة إلثبات نسب طفليها، حيث 
إختصم عز هيئة المحكمة وتقدم بطلب الرد 
لكنها تجاهلته مما دفعه إلي تقديمه بمحكمة 
القادم  مايو   20 لجلسة  القاهرة،  إستئناف 

للنطق بالحكم.
وكانت محكمة األسرة بمدينة نصر، قد نظرت 
قضية إثبات نسب التوأم المقامة من الفنانة 
زينة ضد الفنان أحمد عز، والتى تطالبه 
فيها بإثبات نسب طفليها وتسجيلهما بإسمه.
وجاء بنص الدعوى القضائية التى اقامها 
محمد عبد هللا المحامى وكيال عن وسام 
بـ”زينة” ضد  والشهيرة  اسماعيل  رضا 
أحمد عز الدين على عزت الشهير بـ”أحمد 
عز”، بأن اإلثنين تزوجا بتاريخ 15 يونيو 
وعاشرها  بـ”زينة”  عز  ودخل  الماضى 
معاشرة األزواج وال تزال على عصمته 
حتى اآلن، وأن اإلثنين قد تعاشرا فى مصر 
بعد الزواج ثم غادر أحمد عز مصر متجها 
إلى أمريكا وتم اللقاء بينهما هناك وإستمرا 
لمدة 10 أيام يحتفال بالزواج، وقبل حلول 
شهر رمضان عادا الى مصر بعد ان مكثا 

فى لندن “ترانزيت” 4 ساعات.
واوضحت صحيفة الدعوى بأن اإلثنين عاودا 
السفر إلى إيطاليا ومنها الى أمستردام لمدة 
يوم واحد ثم إلى جزيرة سردينيا حيث أقاما 
بها، ثم توجها إلى روما مرة أخرى ومنها 

عادا الى القاهرة. 

وكشفت صحيفة الدعوى أن الفنانة زينة 
بجنين  شعرت  حيث  حامل  أنها  اكتشفت 
يتحرك داخل أحشائها فهل اإلثنين فرحا 
بعد  وتوثيقه  رسميا  زواج  لعقد  واستعدا 
عقد الزواج شرعيا فى بداية االمر، حتى 
تلد فى ظل زواج رسمى إال أن أحمد عز 
أنكر وإختلق المشاكل خاصة بعدما وضعت 
الفنانة زينة على فراش زوجيته الصحيحة 
التوأم “زين الدين وعز الدين” بتاريخ 10 

فبراير الماضى.
فى حقه  ثابتا  النسب  أن  الدعوى  وأكدت 
ألنها زوجته وجاءت بالتوأم على فراشه 
الشرعى، إال أنه ظهر فى وسائل اإلعالم 
والمحاضر الرسمية ينفى ولديه دون وجه 
شرعى، واوضحت زينة أن ما فعله احمد 
عز يشينها ويشهر بها حيث إنها شخصية 

معروفة.
وأشارت صحيفة الدعوى أنه لما كان من 
المقرر فى فقه الحنفية أنه يكتفى فى ثبوت 
النسب بالفراش مع تصور الدخول أو إمكانيته 
ـ طعن رقم 36 لسنة 54 قضائية احوال 
شخصية بجلسة 12 مارس 1985 ـ وأن 
النسب وفقا للرائج من فقه الحنفية يحتاط 
فيه ما ال يحتاط فى غيره كما أنه يتوافر 
مع جميع أنواع الفراش، ولما كان نسب 
حاول  الذى  عز  ألحمد  ثابت  الصغيرين 
المرة تلو االخرى التملص من هذا اإللتزام 
الدينى القانونى بدون حق وال وجه شرعى، 
فأكدت زينة بأنها إدعت على “أحمد عز” 
قانونيا وطالبت بحكم لها يثب نسب طفليها 
الى “عز” والزامه بالمصروفات ومقابل 

اتعاب المحاماه.

 رغم غيابها عن الشاشة وعن الكاميرات 
وبعدها عن البالتوه واالستديوهات وعن 
عالم الفن والتقمص والمعايشة اال ان 
نجوي ابراهيم ظهرت في كواليس مسلسل 
عادل امام الجديد ،استاذ ورئيس قسم ، 
والذي سيخوض به السباق الرمضاني 

باطاللة شبابية متألقة.
ابراهيم بكامل حيوتها  ظهرت نجوى 
وشبابها كفتاة عشرينية ، فقد حرصت 

ان ترتدي مالبس تعكس جوا من الشباب 
والبهجة لتبدو وكأنها في العشرينيات 
من عمرها ما جعل من هذه االناقة ان 
يحرص جميع اطقم المسلسل علي التقاط 
الصور معها داخل الكواليس بمدينة االنتاج 

االعالمي.
مسلسل استاذ ورئيس قسم بطولتها مع 
عادل امام ، احمد راتب ، صفاء الطوخي، 
رشا مهدي ، ومن تأليف يوسف معاطي.

 أثارت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق 
حالة من الجدل على مواقع التواصل 
الحقيقي،  عمرها  حول  االجتماعي 
بعدما نشرت صورة لها بـ”لوك” فتاة 
في العشرين على صفحتها الرسمية على 

موقع “إنستجرام”.
وظهرت غادة في الصورة وهي ترتدي 
مالبس كاجوال تشبه تلك التي ترتديها 
فتيات الجامعة، وهي عبارة عن قميص 
كروهات باللون الكحلي واألبيض، مع 

بنطلون جينز أزرق.
باللون  حقيبة  ارتداء  غادة  واختارت 
األزرق تعيديها إلى فترة الشباب، وانتعلت 
حذاء رياضي باللون األسود المتداخل 

 أكد الفنان محمد فؤاد أنه ينتظر طرح البومه الجديد فى الفترة القادمة، وقال إنه طرح 
فى األيام الماضية أغنيتين “سنجل” ألن سوق الغناء اختلف عن الماضى.

كما قال إن ألبومه سيضم الكثير من المفاجآت والموسيقى المختلفة، وأضاف أن مسلسل 
“الضاهر” لم يتوقف ولكنه قرر أن ينتظر قليال ليتم مراجعة المسلسل من قبل المخابرات 

المصرية وخاصة ألنه يقوم بدور ضابط.

زيك رستم  جبار السينام املرصية  بقلم السندباد/ اشرف كمالموسوعة السندباد

 رغم إنشغالها بالترويج لفيلمها الجديد 
“ النبي “ في لبنان حرصت النجمة سلمى 
حايك على زيارة الالجئيين السوريين في 
إحدى المخيمات في بيروت، واللعب مع 
األطفال المتواجدين في المخيم والتقطت 
العديد من الصور معهم و عبرت عن 
سعادتها بالساعات القليلة التي جمعتها 

بهوالء األطفال .
إعجابه  جمهور سلمى حايك عبر عن 
بإنسانيتها و تواضعها و طلبوا  الشديد 
منها تكرار هذه النوعية من الزيارات .
ولم تكتف النجمة أنجلينا جولي بزيارة 
مخيمات الألجئيين السوريين مرة واحدة 
بل قامت بست زيارات حتى اآلن ، حيث 
حرصت على االلتقاء بهم في مخيمات 
ُمختلفة بعضها في لبنان و بعضها في 

تركيا و أخرى في األردن .
الخيمات  هذه  بزيارة  تكتفي  ال  أنجلينا 
و قضاء أطول وقت ممكن مع األهالي 
إنتقاد  في  تتردد  ال  لكنها  و  األطفال  و 
و مهاجمة مجلس األمن بسبب التباطؤ 
قالت  الألجئين حيث  في جماية  الشديد 
4 ماليين الجئ سوري  : “هناك نحو 
ضحايا لصراع ال يشاركون فيه، وعلى 
الرغم من ذلك فهم مرفوضون وينظر 

إليهم باعتبارهم عبئا” .
وتابعت: “بالنيابة عن هؤالء الالجئين 
أوجه 3 نداءات إليكم، األولى هي مناشدة 

من أجل الوحدة، لقد حان الوقت ألن يعمل 
مجلس األمن باعتباره كيانا واحدا إلنهاء 
الصراع والتوصل إلى تسوية تجلب العدل 

والمساءلة للشعب السوري”.
وأضافت أن النداء الثاني يتمثل في أن 
العنف  يمارسون  الذين  أولئك  “همجية 
الجنسي تتطلب استجابة أكبر من المجتمع 
الدولي بدءا من العناية بالناجين، كما يتعين 
أن نوجه رسالة مفادها أننا جادون بشأن 

المساءلة عن تلك الجرائم”.
كما تحرص النجمة التركية توبا بويوكستون 
“ حرصت خالل  لميس   “ بـ  الشهيرة 
الشهور الماضية زيارة مخيم الزعتري 
لالجئين السوريين في األردن الذي يضم 

أكبر عدد الجئين فيه بصفتها سفيرة للنوايا 
الحسنة في منظمة اليونسيف للطفولة .

زيارة  على  بويوكستون حرصت  توبا 
و  المخيم  هذا  في  المتواجدة  المدارس 
المتواجد  لألطفال  رمزية  هدايا  قدمت 
التقاط  و  اللعب  على  حرصت  و  بها 

صور معهم .
توبا كشفت ان هدف زيارتها هو إلقاء 
الضوء على الكثير من المواضيع الحياتية 
المجتمعات  الدعم من  لالجئين، وحشد 
لمساندتهم في محنتهم، وتقديم المساعدة 
الالزمة لهم. ودعت المجتمعات الدولية، 
والدول المتقدمة اإللتفات إلى هذه الفئة 
من الالجئين وتقديم الدعم والمساعدة لهم

أجنلينا وسلمى حايك و توبا يزرن خميمات الالجئيني 
السوريني باستمرار 

 عبر احمد فلوكس عن سعادته بانضمام والده 
الفنان فاروق فلوكس ألسرة المسلسل التليفزيونى 
الجديد”الدخول فى الممنوع” المرشح للعرض 
على الشاشة فى شهر رمضان المقبل فى ثانى 
لقاء يجمعهما على الشاشة بعد قيام “فلوكس”، 
بتجسيد مشهد امام والده فى المسلسل التليفزيونى 

الشهير”باب الخلق” مع محمود عبدالعزيز
وتابع فلوكس قائال: “أرجع الفضل هلل سبحانه 
وتعالي هلل ثم لوالدى الفنان الكبير فاروق فلوكس 
فى دخول عالم التمثيل.. وأتمنى أن اصل لربع 

مكانته الفنية”.

  الناقدة أحالم األسيوطي

حممد فؤاد: 
انتظروا ألبومى 

القادم

غادة عبدالرازق تستعرض رشاقتها 
بعد خسارة وزنها بـ »لوك« عشريين..

البيضاء،  الخطوط  مع 
والتقطت الفنانة المصرية 
صورتها وهي جالسة على 

سيارتها.
شعرها  غادة  وتركت 
حول  ينسدل  األسود 
وجهها، وأخفت مالمح 
عينيها بنظارتها الشمسية، 
بينما تخلت عن مساحيق 

التجميل تماما.
ونالت الصورة إعجاب أكثر من 6400 
متابع حول العالم، مشيرين إلى أن فنانتهم 
في  الوزن  من  الكثير  فقدت  المفضلة 
في  فتاة  بإطاللة  وبدت  الصورة  هذه 

العشرين، ومن بين التعليقات الواردة 
على الصورة:” بتصغرى مابتكبريش”، 

“بتاكلي ايه مخليكي كده”.

 عزيزي القارئ مقالنا اليوم عن فنان 
المثيل له فهو فريد في أدائه عالي جدا في 
أحساسه  تقمص غير عادي للشخصية التي 
يؤديها، أندماج وإنصهار في الشخصية التي 
يمثلها ال مثيل له.  فإذا كانت الشخصية هي 
الرجل الثري الرفيع المقام فهو لها، وإذا 
كانت الشخصية هي المعلم أو اإلنتهازي أو 
األستغاللي فهو خير من يؤديها. وإذا كانت 
الشخصية الرجل الطيب  النقي المسالم واألب 
الحنون فهو خير رمز لها.  أما إذا كانت 
الشخصية لها صفة القوة والجبروت فهو 
هذا الجبروت ، مقالنا اليوم عزيزي القارئ 
عن عمالق ومارد السينما المصرية وخير 
جبروت لها فهو الفنان القدير زكي رستم .  
ولد محمد زكي محرم محمود رستم عام 
1903 بحي الحلمية في قصر كان يملكه 
جده محمود باشا رستم أحد رجال الجيش 
المصري البارزين وكان والده من أعضاء 
الحزب الوطني وصديقاً شخصياً  لزعيم 
األمة مصطفى كامل – عشق زكي رستم 
يمارس  وكان  سنه  منذ صغر  الرياضة 
القوى  العاب  اكثر من رياضة  وأهمها 
وحمل األثقال وقد بدا هوايته بالتمثيل وهو 
طالب في البكالوريا عندما ألتقى بالفنان 
عبد الوارث عسر الذي قدمه إلي الفنان 
جورج أبيض الذي أعجب به وضمه إلي 
فرقته التي اعاد تكوينها عام 1924 وفي 
عام 1925 ترك فرقة جورج أبيض وأنضم 
إلي فرقة رمسيس مع الفنان أحمد عالم 
واسندت إليه أدوار رئيسية ثم عمل في 
العديد من الفرق المسرحية مثل فرقة عزيز 
الفرق  عيد وفاطمة رشدي وغيرها من 
المسرحية ومن أهم مسرحياته  ) كرسي 
األعتراف ( ومجنون ليلى ومسرحية الوطن 
ومصرع كليوباترا وتحت سماء أسبانيا 
والشيطانة واليتيمة والطاغية. وقد عرف 
الفنان زكي رستم  بالعزلة ولم يتزوج في 
سكن  جده  قصر  ترك  أن  وبعد  حياته.  
بمفرده في شقة كبيرة في شارع  سليمان 
باشا بوسط القاهرة وبقي في هذه الشقة ما 
يقرب من خمسين عاماً. وكان يتناول قهوة 
سليمان  بشارع  محلين  احد  في  الصباح 
زاوية  على  اإلكسلسيور  أما  وهما  باشا 
سليمان وشارع عدلي أما محل بامبو في 
من  العديد  به  ألتقيت  وقد  الشارع  ذات 
المرات في أيام شبابي بحكم كنت أقطن 

ألمحه  كنت  وبالتالي  األوبرا  ميدان  في 
وهو جالس يشرب القهوة مرتدياً البيريه 
على رأسه وكنت أرى في سكونه جبروت 
ال أقوى على األقتراب منه واقطع عليه 
خلوته. ولكن هذا الرجل كان شديد الذكاء 
وفي يوم لمحته جالساً في اإلمريكين وهو 
من المحالت الشهيرة بالقاهرة فتشجعت 
وأقتربت منه وقبل أن أنطق بكلمة بادرني 
هو بقوله )طبعاً حتسألني أنا النهاردة قاعد 
ليه في اإلمريكين ؟( فسألته هل تعرفني 
؟ فقال لمحتك عدة مرات تراني من بعيد 
وال تجرؤ على إلقاء التحية. فقلت له ال 
أريد قطع خلوتك فقال بالفعل فأنا في طريقي 
المكان  تغيير  فأرادت  جديد  بدور  للقيام 
حتى يساعدني المكان الجديد على التعايش 
في الدور الجديد وشكرته على إعطائي 
هذه اللحظات للتحدث معه. وبالفعل كانت 
أنساها  لن  تاريخية  لحظات  لي  بالنسبة 
طوال حياتي وكان هذا اللقاء الذي تم بين 
عام  أواخر  في  وبي  رستم  زكي  الفنان 
في  طالباً  الوقت  ذلك  في  وكنت   1967
كلية الحقوق وبعد ذلك لم يسعدني الحظ 
لرؤية هذا العمالق سوى مرات معدودة 
وبطبيعة الحال لم أقوى على تحيته – أما 
عن هذا الفنان فهو من أبرز ممثلي اإلندماج 
في الدور فأنت تصدقه بقوة حين يكون 
شريراً وبنفس القوة وهو رجل طيب أو 
العمل  رستم  زكي  بدأ  وقد  مكافح.  أب 
السينمائي في عام 1930 عندما أشترك 
بدور في فيلم زينب ثم تاله عدة أدوار في 
الضحايا – كفري عن خطيئتك   - أفالم 
– ثم الورقة البيضاء مع الموسيقار محمد 
يقضي  أن  الفيلم  هذا  وكاد  الوهاب  عبد 
الفن حيث  مع  على مشوار زكي رستم 
الوهاب  عبد  الفيلم غريم  في  دوره  كان 
ويحاول أن يخطف منه حبيبته وبالفعل 
الوهاب  عبد  بين  ويفرق  ذلك  في  ينجح 
ومحبوبته مما أغضب جماهير وعشاق 
عبد الوهاب منه وكرهوه ولكن المنتجين 
األدوار  إليه  وأسندوا  ذلك  من  استفادوا 
التي تتميز بالشراسة وحدة الطبع والغطرسة. 
وقد فطن الفنان زكي رستم فحاول جاهداً 
التنويع في أدواره إلستمالة الجماهير إليه 
ونجح بالفعل في ذلك لقوته في اإلندماج 
في جميع األلوان. ومن األدوار التي جعلت 
الجمهور يتعاطف معه دوره في فيلم معهلش 

يا زهر دور الموظف البسيط ورب األسرة 
الطيب والزوج المحب لزوجته والموظف 
الذي يقدر وظيفته ويحترمها وقد شاركه 
في هذا الفيلم مجموعة من الفنانين شادية 
وكارم محمود وسراج منير وميمي شكيب 
وإستفان روستي. وأيضا قام زكي رستم 
بأداء دور الجد الحنون الذي يفقد حفيدته 
ثم بعد سنين طفلة صغيرة جميلة وقد شاركه 
في بطولة الفيلم نجم مصر األول في ذلك 
الوقت الفنان أنور وجدي وسمراء السينما 
المصرية مديحة يسري والطفلة المعجزة 
فيروز. ومن األدوار التي ال تنسى للفنان 
زكي رستم فيلم ) أنا وبناتي ( دور األب 
العطوف الذي لديه أربع بنات وهم فايزة 
أحمد وزهرة العال وناهد شريف وأمال 
فريد وقد توفيت زوجته وتركت له األربع 
بنات فكان يعمل جاهداً لتربيتهم وإعالتهم.  
بناته  من  ببنت  األوغاد  أحد  حتى غرر 
وأعتدى على شرفها وقام بهذا الدور الفنان 
صالح ذو الفقار ولم يرد أن يعترف بخطئه 
من  فهربت  بها  اإلقتران  يرد  ولم  معها 
البيت خشية الفضيحة وقد قامت بهذا الدور 
الفنانة ناهد شريف وكان الدور الثاني لها 
في  نجاحها  بعد  السينمائية  مسيرتها  في 
دورها األول في فيلم ) عاصفة من الحب 
( مع صالح ذو الفقار أيضاً. أما عن أداء 
زكي رستم في هذا الفيلم فكان أداء فوق 
العادة لقد جعل المشاهدين دموعهم تنهمر 
من شدة التأثر أما عن فايزة أحمد فقد تغنت 
بأغنيتها المشهورة ) بيت العز يا بيتنا ( 
وأيضاً أغنيتها الجميلة ) حيران (. ومن 
األفالم التي يتميز فيها زكي رستم بالطيبة 
فيلم ) أعز الحبايب ( مع أمينة رزق وشكري 
الدمرداش  سرحان وسعاد حسني ونور 
ودور  البارودي.  وحسن  ماهر  وشريفة 
زكي رستم كان الرجل الطيب الذي يستغله 
صاحب قهوة ويحاول أن يشده معه لإلتجار 
بالمخدرات وتوزيعها. وقد نوع زكي رستم 
فيلم  كل  وكان  يؤديها  التي  األدوار  في 
مغايراً للفيلم الذي سبقه ودور مختلف ففي 
ونعيمة  وجدي  أنور  مع   ) النمر   ( فيلم 
دور جارسون  لعب زكي رستم  عاكف 
في بار ولكن في حقيقة األمر هو زعيم 
لعصابة كبيرة قاس القلب عديم الرحمة. 
يلعب زكي  الخبز  بائعة  فيلم  في  وأيضاً 
رستم دور رجل شرير يعمل في مصنع 

يقوم بحرق هذا المصنع ويتهم سيدة بريئة 
بقتل صاحب المصنع وحرق مصنعه وذلك 
لوجود شجار بينها وبين صاحب المصنع 
وشارك في بطولة الفيلم نخبة من الفنانين 
أمينة رزق وشادية وماجدة وشكري سرحان 
وعمر الحريري. ومن األفالم القوية للعمالق 
زكي رستم فيلم )أين عمري( مع ماجدة 
ويحيي شاهين وأمينة رزق وأحمد رمزي 
والقديرتان عزيزة حلمي وإحسان شريف 

وقد قام زكي رستم بدور الثري العجوز 
الذي يتزوج فتاة شابة يعاملها معاملة قاسية 
تدل على غالظة قلبه وشراسته ولكنه في 
النهاية يالقي حتفه.  لقد كان زكي رستم 
جعل  مما  الشخصية  لهذه  أدائه  في  قمة 
السعادة عندما القى  المشاهدين في اشد 
حتفه وذلك أن دل على شيئ  فهو يدل 
على قوة إندماج هذا الفنان وعظمة أدائه. 
ثم يأتي دوره في فيلم رصيف نمرة 5 مع 
الملك فريد شوقي والرابعة هدى سلطان 
وشرير الشاشة محمود المليجي والنوابغ 
فاخر فاخر وملك الجمل وصعيدي مصر 
األول عبد الغني النجدي الذي قاسم فريد 
شوقي معظم أفالمه ومع ذلك عندما توفي 
لم يسر في جنازته سوى ثالثة أفراد بينهم 
فريد شوقي الذي تعجب وقال ) ثالثة فقط 
في الجنازة يا ترى أنا في جنازتي حيكون 
فيه كام واحد ( وشارك في الفيلم أيضاً 
الفنانة القديرة نعيمة وصفي.  لقد تقمص 

ال  بإقتدار  المعلم  شخصية  رستم  زكي 
يستطيع أحد أن يجاريه ومن قبل هذا الفيلم 
شارك زكي رستم في بطولة فيلم ) صراع 
العربية  الشاشة  سيدة  مع   ) الوادي  في 
والنجم العالمي عمر الشريف وكان أول 
فيلم يقوم ببطولته ومعهم الملك فريد شوقي 
عبد  جداً  والقدير  غيث  حمدي  والفنان 
الوارث عسر وقام زكي رستم بدور الباشا 
والحيل  المقالب  يدبر  الذي  اإلقطاعي 
وقطع  األراضي  لإلستيالء على 
المياه عن أراضي الغير وري 
أرضه فقط. ثم قام زكي رستم 
باألشتراك في بطولة فيلم 
) الفتوة ( مع النجوم 
فريد شوقي وتحية 
كاريوكا وتوفيق 
ن  ق د ل ا

وميمي شكيب وضيفا الشرف في الفيلم 
ويحكي  المليجي  ومحمود  سلطان  هدى 
الفيلم قصة الرجل الصعيدي الذي حضر 
إلي العاصمة وعمل بسوق الخضار حتى 
المنافسة  التجار وبدأت  أصبح من كبار 
الجشع  والتاجر  الكبير  المعلم  وبين  بينه 
وتفوق زكي رستم على نفسه في أداء هذه 
فيها من مكر ودهاء وقد  بما  الشخصية 
أستطاع المخرج الكبير صالح ابو سيف 
في  المشتركين  الفنانين  جميع  يجعل  أن 
الفيلم يتبارون إلعطاء كل منهم أقوى ما 
لديه في التقمص واإلندماج ومع ذلك كان 
زكي رستم دائماً يسرق الكاميرا منهم في 
أدائه المميز. وعبقرية إندماجه في الشخصية. 
ثم يأتي دوره في فيلم ) لن أبكي أبداً ( مع 
فاتن حمامة وعماد حمدي والقديرة جداً 
الفنانة نجمة إبراهيم وفاخر فاخر وشفيق 
نور الدين ووداد حمدي والفنانة هالة فاخر 
التي كانت طفلة وهو أول فيلم شاركت 

فيه ويحكي الفيلم قصة الباشا الطاغية الذي 
يستولى على أرض ملك لعائلة تدعى عائلة 
أبو طقية ويسقط رب عائلة أبو طقية ويموت 
حزناً على إستيالء الباشا على أرضه ولكن 
هذا الباشا بين يوم وليلة يخسر جميع ثروته 
في البورصة فينكسر ويتخلى عن كبريائه 
األرض  هذه  سوى  يملك  وال  وجبروته 
ويحاول بيعه لعائلة أبو طقية ولكن كبيرة 
العائلة ترفض وتتوعد أي فالح يجرؤ على 
العمل في هذه األرض حتى أصبحت أرض 
بور غير صالحة للزراعة. ولكن أبنته ال 
تيأس وتحاول إصالح األرض وتنجح بعد 
عدة منازعات بينها وبين عائلة أبو طاقية 
أما عن زكي رستم فقد أدى دور مزيج من 
الشراسة والقوة عندما كان غني ثم دور 
الرجل المطحون عندما خسر ثروته وال 
الفيلم  هذا  في  لزكي رستم مشهده  ننسى 
عندما علم بأن أبنته باعث الصيغة التي 
تمتلكها لكي تساعد والدها وكيف أنه سقط 
من التأثر والحزن. لقد كان زكي رستم في 
هذا المشهد يستحق جائزة عالمية مثل جائزة 
األوسكار. ثم يأتي دوره في فيلم ) إمرأة 
في الطريق ( إخراج المخرج الكبير عز 
الدين ذو الفقار وقد شارك زكي رستم في 
الفيلم كل من هدى سلطان ورشدي أباظة 
 ( اإلجرامي  والثالثي  سرحان  وشكري 
محمود فرج – حسن حامد – وفرج العربي 
( ومع أن هؤالء الثالثة من أبطال الرياضة 
في مصر ويمتازون بسماحة الخلق وطيبة  
القلب ولكن مالمح وجههم الغليظة ساعدت 
على أدائهم ألدوار الشر. وقد تعرفت شخصياً 
على الفنان حسن حامد في أوائل السبعينات 
بدور  الماضي حيث شاركت  القرن  من 
صغير في فيلم ) أجازة بالعافية ( مع النجوم 
وشويكار  ومحمد عوض  المهندس  فؤاد 
الفتوح وعادل إمام وكان في  أبو  ونوال 
بداية مشواره الفني ولمست على الطبيعة 
مدى طيبة قلب حسن حامد الذي أنتج الفيلم 
وشارك في بطولته. أما عن فيلم ) إمرأة 
في الطريق ( فلقد كان زكي رستم كعادة 
غول السينما المصرية فهو يلتهم أي فنان 
يمثل أمامه ومع أنه فقد بصره في الفيلم 
إال انه ظل على جبروته كما يقولون )كل 
ذي عاهة جبار( وقام زكي رستم بدور 
األب غير العادل الذي يفرق في المعاملة 
بين ولديه حيث يغدق كل الحب والحنان 

ألحد والديه أما اآلخر  فيعامله بقسوة وذلك 
ألن والدة هذا األبن كانت غير أمينة معه 
اآلخر  األبن  أم  الثانية  والزوجة  وتركته 
الحب  بكل  أبنها  فعامل  معه  وفية  كانت 
ولكن ما ذنب األبن اآلخر وما الجريمة 
التي أرتكبها حتى يعامله والده بهذه القسوة 
عبد  القدير  الفنان  ننسى  أن  نستطيع  وال 
الغني قمر وسلوى محمود والفنان القدير 
محمد توفيق والفنان شفيق نور الدين وأعيد 
وأكرر أيضاً أستطاع زكي رستم أن يسرق 
الكاميرا من أي فنان يشارك معه في المشهد 
وهذا الفيلم من األفالم التي تعد محطة فنية 
زكي  وأولهم  فيه  المشاركين  لكل  كبيرة 
رستم. ثم قام هذا الفنان الكبير بالمشاركة 
في بطولة فيلم ) مالك وشيطان ( مع النجوم 
رشدي أباظة ومريم فخر الدين وصالح 
ذو الفقار ونجوى فؤاد والطفلة إيمان ذو 
الفقار بنت مريم فخر الدين وقد مثلت الطفلة 
إيمان بأقتدار ولم تهب ولم ترتعب أو ترتبك 
وهي طفلة صغيرة ال تتعدى السابعة وتقوم 
بالتمثيل أمام فطاحل السينما وقد قام زكي 
رستم بدور زعيم عصابة يقوموا بخطف 
طفلة صغيرة  ويساوموا والدها الجواهرجي 
قدرها عشرة آالف جنيه  فدية  دفع  على 
وكان هذا المبلغ في ذلك الوقت عالي القيمة. 
وكعادته زكي رستم مثل دور المعلم الداهية 
الذي يخطط لعصابته كل جريمة وكل سرقة 
أما رشدي أباظة فقد قام بدور رجل بلطجي 
وصايع ويعيش مع راقصة ويقوم زعيم 
العصابة بترك الطفلة عنده لحين أستالم 
الفدية غير أن الطفلة تتعرف على أفراد 
العصابة فقرر زعيم العصابة أن يتخلص 
منها حتى ال تعترف عليهم وتكشفهم أمام 
البوليس غير أن الراقصة تطلب من البلطجي 
أن ال يمس الطفلة بسوء وإرجاعها ألهلها 
بالفعل كانت مبارزة فنية رفيعة المستوى 
أباظة  ورشدي  رستم  زكي  من  كل  بين 
ونجوى فؤاد والطفلة إيمان واستطيع القول 
بكل ثقة أن الطفلة إيمان على أدائها الرفيع 
استطاعت أن تسرق الكاميرا من الجميع 
وال أدري لماذا لم تمثل في أفالم أخرى 
مثلما فعلت الطفلة المعجزة فيروز فالطفلة 
إيمان أبتعدت عن الفن وعادت له عندما 
أصبحت شابة جميلة ومثلت دور في فيلم 
لم يكتب له النجاح ثم أبتعدت عن األضواء. 
ثم يأتي الدور على فيلم )نهر الحب( بطولة 

سيدة 

الشاشة العربية فاتن حمامة والنجم العالمي 
عمر الشريف والقديرة زهرة العلى والفنان 
القدير عمر الحريري وقد قام زكي رستم 
فتاة  يتزوج من  الذي  القوي  الباشا  بدور 
وينجب منها طفل غير أنها تتعرف على 
شاب فتحبه وتترك زوجها الذي يحرمها 
من طفلها.  لقد غالى زكي رستم في قسوته 
في التعامل مع زوجته وهذا من األدوار 
الشهيرة للفنان زكي رستم. ومن األدوار 
القوية أيضاً لهذا الفنان العبقري دوره في 
فيلم )الخرساء( بطولة الفنانة سميرة أحمد 
وحسن يوسف وعماد حمدي وفاخر فاخر 
وزوزو نبيل ومحمد علوان هذا اإلذاعي 
إذاعة  مذيعي  كبار  من  كان  فلقد  الالمع 
الشرق األوسط في مصر وزوجته اإلذاعية 
الالمعة السيدة آمال فهمي صاحبة أشهر 
برنامج إذاعي في الخمسينات والستينات 
من القرن الماضي . وهو برنامج ) على 
الناصية ( لقد شارك زكي رستم في أكثر 
من ستين فيلماً منهم عدو المرأة والنائب 
وأنا  سليمان  وخاتم  بيتي  وهدمت  العام 
الماضي وبنت األكابر وقلبي على ولدي 
وعائشة وهو من أقوى األفالم التي مثلها 
زكي رستم وجسد فيها دور الشر ثم دور 
أفالم موعد  وأيضاً  والمنكسر  المطحون 
ولحن  وإغراء  ودموع  وحب  إبليس  مع 
السعادة والهاربة ويوم بال غد وبقايا عذراء 
والحرام وقد قيل عن زكي رستم أنه شديد 
البخل وقد قام بدور رجل بخيل جداً في 
آخرفيلم مثله وهو فيلم )أجازة صيف( مع 
فريد شوقي ونيللي ونخبة من الممثلين لقد 
كان زكي رستم رمز لقوة اإلندماج والروعة 
في األداء وتقمص الشخصية . رحم هللا 
هذا الفنان القدير وأدخله فسيح جناته .                                                                                       

نقد فيلم : ليلة البيبي دول
عدم المساواة بين الدول يؤدي لألنفجار

تحية لألب : عبد الحي أديب واالبن :   عادل أديب
سيناريو محكم وإخراج متقن

الجزء األول :
الموضوع:  حسام ) أحمد عبد العزيز( مرشد سياحي مصري 
في نيويورك عالج عجزه عن الخلفة – يعود لمصر في ليلة 
رأس السنة 2007 ، 2008 وكل أمنيته أن يلتقي بزوجته 
سميحة )سالف فالخرجي( ليحقق أمله في اإلنجاب يقابل 
سارة ) ليلي علوي ( في الطائرة رئيسة جمعية الصداقة 
والسالم العالمي لحضور مؤتمر السالم . ونري اإلرهابي 
عوضين األسيوطي ) نور لشريف ( تحاول الشرطة أن 
تقبض عليه . . يتقابل حسام مع زوجته ولكنه ال يستطيع أن 
يختلي بها حتى المساء – يأتي عوضين لألوتيل لالنتقام من 
بيتر ) جميل راتب ( قائد الجيش األمريكي رغم مساعدة هذا 
األخير له .تنجح الشرطة في حماية بيتر وتعتقل عوضين 
– يودع حسام سميحة ولكنه يعود إليها وينجبا 12 طفال .

التحليل والنقد : 
قصة وسيناريو وحوار الكاتب الكبير عبد الحي أديب الذي رحل 
عنا في ربيع 2007وقد كتب سيناريو مدروس دراسة دقيقة 
وبذل جهدا مضنيا شاقا فالسيناريو يحكي األحداث المعاصرة 

في أمريكا والعالم منذ فترة 11 سبتمبر 
2001 حتى رأس سنة 2007، 2008 
في 24 ساعة من أبطالها وقد أختار أربع 
شخصيات رئيسية وشخصيات كثيرة ثانوية 
ونسقها تنسيقا حسنا وحرص علي حسن 
توزيع األدوار فهي شخصيات متعارضة 
واضحة السمات صلبة ال تلين . تسير من 
قطب إلي قطب ومن ناحية إلي أخري في 
صراع ونضال . فالشخصيات الرئيسية 
هي حسام وعوضين، وسارة  وبيتر . 
فحسام شخصية مثقفة واعية يعمل مرشد 
سياحي بين نيويورك ومصر كل حلمه 
أن ينجب بعد صراعه مع العالج وحلمه 
سيتحقق بلقائه بسميحة زوجته وهو رغم 
أنه رجل سياحي وليس سياسي )علي 
حد قوله( إال أنه ملم بالسياسة األمريكية 
بصفته مقيم في نيويورك وأيضا بما يجري 
في الشرق األوسط بصفته مصريا وقد 
حرص السيناريست علي توضيح ذلك 

في المشاهد التالية.
عوضين: فهو إنسان مسالم محب للخير، تخرج من كلية 
الهندسة اإللكترونية وكان في الجيش المصري سنة 1973 
وحارب في أفغانستان وساعد شكري ) الطالب الجامعي( 
وهو في السجن وحمايته من وحشية السجناء وذهب إلي 
العراق للعمل مع وكالة أوربية ثم قبض عليه في سجن أبو 
غريب الشتراكه في تصوير تذيب الراقيين من األمريكان، 
وقد استخدم السيناريست الفالش باك استخداما حسنا لمعرفة 

األحداث .
سمارة : فهي امرأة متعلمة مثقفة جميلة عاشت حياة صعبة 
أيام الهولوكوست مع والدتها ورأتها وهم يقتلونها واستطاعت 
وهي طفلة أن تهرب وبشاعة األلمان في ذهنها طول العمر 
مما أدي إلي  الخوف فأرادت التمسك بالسالم عن عقيدة 
بل وتجعله يتحقق فهي مقتنعة بمبدأ الفيلسوف الكبير برت 
راند راسل : أن المبدأ لو لم يتحقق في الواقع ال قيمة له فهي 
تقول كلمة الحق بأن السبب في كل ما يحصل في الوطن 

العربي هو بوش .
بيتر: رجل عسكري انضباطي ينفذ ما وجب عليه وأصبح 
رئيس السجن األمريكي .ولكنه بداخله إنسان . فهو يشتاق 
ألحفاده في أمريكا ويقول لعوضين ذلك . وشعر أن عوضين 
إنسان محترم ومسالم . وعندما وجده في السجن يعذبونه 
بدون حق أفرج عنه وساعده في محنته وقبض علي الضباط 
األمريكان  وحولهم إلي محاكمة عسكرية فهو إنسان متوافق 

مع نفسه يؤدي واجبه نحو الوطن وواجبه نحو اإلنسانية
في  وتتناسق  تتشابك  الشخصيات  هذه  السيناريست  جعل 
تيارات مختلفة حتى يصبح الصراع واحدا لكل الشخصيات 
رغم الصراعات الصغيرة لكل علي حدة  . وقد استخدم 
الشخصيات الثانوية بطريقة منظمة لخدمة الصراع الكبير 
فمثال شكري: زميل حسام في الجامعة ضاعت أحالمه في 
زحمة الحياة وال يملك سوي التاكسي ويتحدث مع حسام 
 ( لشكري  األولي – وهنا يشرح حسام  ثريا زوجته  عن 
وللجمهور ( كيف اختارتها وكالة أنباء للعمل في فلسطين 

....) الفالش باك(
ثريا  : تعيش مع شقيقتها هناك وقد سجلت بالكاميرا بشاعة 
اإلسرائيليين مع الفلسطينيين ثم قتلوا شقيقتها فإذا بها تنتقم 
بقتل شخصية دبلوماسية كبيرة ثم استشهدت في كنيسة المهد 

علي يد اإلسرائيليين.
- ثم شخصية سميحة  : شخصية مثقفة تعمل في فرقة موسيقية 
وتعزف علي الكونترباس – تحب زوجها وتريد اإلنجاب 
منه - يستخدمها السيناريست لتقديم معنى المحافظين الجدد 
– يشرح حسام لها ولشكري وهم المتحكمين في العالم – فأي 
رئيس أمريكي يريد النجاح في االنتخابات يجب تقديم فروض 
الطاعة ألعضاء مجمع الكنيست ..يعني إسرائيل ز ومن 

هنا نجد أن حسام متيما بالسياسة رغم أنه مرشد سياحي.
- لذلك عندما أجري حسام حديثا مع بيتر في األوتيل في 
وجود سارة وعادل ) عزت أبو عوف ( رجل األعمال كان 

الحوار ساخنا ومقنعا لشخصية حسام.
- أما عوضين: فقد استخدم السيناريست أيضا شخصيات 
ثانوية تساهم في تقدم األحداث للشخصيات الرئيسية رغم  
مشاكلها الصغيرة مع الحياة – فنجد سائق التاكسي زغلول 

خير مثال .
أن  يحاول  ذلك  ورغم  غلبان  تاكسي  سائق   : فزغلول   -
أنا بحب مصر   ( الرحيم  يضحك ويغني مع شعبان عبد 

وبكره إسرائيل ( مما جعل عوضين يتعاطف معه بل وعده 
أنه سيساعده لشراء سيارة أجرة له - هنا يرعى عوضين 
أطفال يتناولوا الشيكوالته فيتذكر جارته ليلي اليهودية وهم 
أطفال ثم هجرتها مع أهلها.ثم وهي شابة ولقائها في العراق 
والحب الكامن يظهر ولم يتغير ويطلبها للزواج _ ويتواعدا 
بعد شهر – ولكنها رحلت في حادث أليم تحت عجالت الدبابة 

وهي تدافع عن الفلسطينيين ضد اإلسرائيليين
- هنا أراد السيناريست أن يظهر أن ليس كل يهودي، صهيوني 
أبنة  هي  فليلي  إسرائيل  سياسة  علي  يوافق  إسرائيلي  أو 
الفجالة وشبرا الترضي عن الظلم الذي يحدث في فلسطين
- لذلك اراد عوضين تصوير بشاعة األمريكان في العراق 
فقبض عليه ووضع في سجن أبو غريب وبعد تعذيبه وقطع 
عضوه التناسلي – تحول تحويال جذريا فتحول من الوداعة 
والهدوء النفسي إلي الحنق علي الغير وعلي النفس ، من 
والشعور  األذي  إلي  التضحية  ، من  المرارة  إلي  الرضا 
الجريح ، من الكرم الحقيقي إلي التسبب في الضرر، ومن 
الحب إلي الكراهية )لذلك اصبح إرهابي في نظر المجتمع(.
- برز السيناريست عبد الحي أديب مراحل تطور شخصية 
عوضين وتحولها من قطب السالم إلي قطب اإلرهاب عن 
طريق تخطيط كل الخطوات التي تؤدي إلي النتيجة المحتومة .
- قتل شكري ألنه أخرج البطارية من الريموت كنترول 
حتى ال يستطيع عوضين تفجير األوتيل وقتل أنفس بريئة 

مثل حسام صديقه .
- أراد االنتقام من أمريكا في شخص بيتر ، رغم مساعدة 

هذا األخير له .
- يموت عوضين األسيوطي تحت إطالق نار الشرطة – ولقد 
جعلنا السيناريست نتعاطف معه ألنه في الحقيقة مظلوم وليس 

ظالما وكما قال الفيلسوف سارتر : الجحيم هم اآلخرين .
- عزيزي القارئ:  أن هذا السيناريو كان محكما للغاية وكل 
مشهد يؤدي إلي الذي يليه في سلسلة متشابكة من األحداث 
. وأخذ على  لكتابتها  وافية  دراسة  إلي  تحتاج  المعاصرة 
عاتقه الكاتب الكبير عبد الحي أديب هذه المشقة ليقدم فيلما 

له رسالة قوية وهي:
عدم المساواة بين الدول يؤدي لالنفجار. فتحية له للسيناريو 
المحكم وإلي اللقاء في العدد القادم مع أبنه عادل أديب في 

إخراجه المتقن.
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 الوجه اآلخر لألزمه السوريه وتداعياتها  )3 من3(

 ذكرنا في بداية مناقشة هذه األزمه 
ودولياً،  وإقليمياً  الجميع، عربياً  أن 
يقومون بإدارة األزمه البحلها، عدا 
بعض المحاوالت الخجوله غير الملزمة 
ألي طرف من أطراف النزاع. مما زاد 
األمر صعوبة دخول تنظيمات إرهابية 
متطرفة ذوات برامج وأهداف معينه 
مرتبطة بجهات عربية وأجنبية تقوم 
بتمويلها تؤجج الصراع وتحتل مناطق 
الللنظام والللمعارضه سيطرة عليها. 
أما المعارضه سواء أكانت داخليه أم 
خارجيه التبدو أنها ستتفق قريباً فيما 
بينها أومع بعضها البعض على مطالب 
منطقية وواقعيه يمكن أن يقبل النظام 
بها أو ببعضها. باختصار شديد، تدور 
اليوم على أراضي السوريين حرباً 
قذره ومدمرة،ليست حربهم والعالقة 
لهم بها يدفع ثمنها ووقودها المواطن 
العادي بمعاناة يوميه دفعته للبحث عن 
أي وسيلة سريعة بأي ثمن إليقاف هذا 
النزيف ألن السواد األعظم من الشعب 
ليس مع النظام والمع المعارضه إنما 

مع أي حل يعيد له حياته.  
التي  المعارضه،  بين  القتال  تحول 
حطم أحالمها اإلرهاب المتطرف، 
مفتوح  داخلي  إقتتال  إلى  والنظام 
خلفيات  على  اآلخرين  لصراعات 
أن  المالحظ  من  ومذهبيه.  سياسيه 
الصراع الدائر حالياً على األراضي 
السوريه الناقة للسوريين فيه والجمل 
ألنه صراع نفوذ بين إيران وروسيا 
السعوديه ودول  والعربيه  من جهة 
الخليج وتركيا من جهة أخرى. كال 
الطرفان يخوضان حروباً بالوكاله في 
المنطقه ألنهما يعتمدان على المؤيدين 
والموالين لهما طائفياً أوسياسياً من 
لهذا  المحليه.  واألنظمه  الميليشيات 
دخلت طهران إلى اليمن الذي اليهمها 
كثيراً من الناحيه اإلستراتيجيه ولكنه 
يقع على خاصرة السعوديه الجنوبيه 
مهدداً أمنها المباشر بهدف  رئيسي 
وإلهائها عن  السعوديه  هو مشاغلة 
ميادين الصراع األخرى في العراق 
وسوريا ولبنان. أما فيما يتعلق بالملف 
السوري فإن المهتمين يختلفون حول 
الجهة التي بيدها الحل. فمنهم من يقول 
المنطقة،  بأوراق  تمسك  إيران  إن 
العراق  وتحديداً،  أمريكيه  بمباركة 

وسوريا ولبنان.   
المدرسه األخرى تؤكد أن روسيا، 
لسوريا  واألقوى  التاريخية  الحليفة 
والممولة الرئيسية لها بالسالح وبالتالي 
في صراعها ضد المعارضه هي الجهة 
المتنفذه التي يمكنها وضع نهاية لتلك 
السيد  ماأكده  هذا  المدمره.  الحرب 
“ستيفان دي ميستورا” مندوب األمم 
المتحده إلى سوريا، بتصريح صحفي 
أدلى به منذ أسبوعين. ليس مؤكداً، 
ولكن هناك احتمال لحلحلة األزمه بعد 
اإلتفاق النووي المتوقع الوصول إليه 
وتوقيعه بين إيران والدول الغربيه 
من  الثالثين  في   )٥+١( وروسيا 

حزيران )يونيو( القادم.
هذا  حصيلة  عن  األنباء  تضاربت 

الصراع الذي دخل عامه الخامس. 
من الصعب جداً في هذه المرحله تقييم 
الخسائر البشريه والماديه التي منيت 
البلد  الصراع وسوريا  أطراف  بها 
بالذات. ألن األرقام المتداوله حالياً 

ليست سوى الخسائر الُمَوثَّقه أما غير 
الُمَوثَّقه فهي بالتأكيد أكبر بكثير، ولن 
تُعرف قبل أن تضع تلك الحرب القذره 
الدائره هناك أوزارها. يضاف إلى 
ذلك أن دوائر األمم المتحده ومنظمات 
حقوق اإلنسان التابعة لها والمستقلة 
توقفت عن إحصاء أو على األقل نشر 
الخسائر منذ عامين تقريباً. بل يالحظ 
أنها تحاول التقليل من الخسائر ومن 
موافاة الرأي العام باألرقام الصحيحه. 
التناقض باألرقام بين  هذا عدا عن 
المثال  سبيل  على  وأخرى.  منظمه 
الالحصر، كشف تقرير أعدته الجمعيه 
الطبية السورية األمريكيه أن أكثر 
من 640 ألف سوري يعيشون تحت 
الحصار منذ عام 20١2 بينما تبين 
تقارير مكتب األمم المتحده للشؤون 
اإلنسانيه أن عدد المحاصرون اليتعدى 
2١2 ألف، مما يبين البون الشاسع 

التقديرين.  بين 
أرقام اليوم تبين أن تعداد القتلى توقف 
عند الرقم 2١0 آالف منذ عام على 
األقل، بينما يسقط يومياً شهداء من 
السوريين هنا وهناك. التتوفر، منذ 
إحصائيه  أية  اليوم،  حتى  البداية 
اليملك  والمعوقين.  الجرحى  بعدد 
المعتقلين  بعدد  دقيقة  أرقام  أية  أحد 
والمفقودين، سواء في سجون النظام 
أوسجون داعش والنُّْصَره والمنظمات 
اإلسالمية المتطرفه والجيش الحر. تبين 
التقديرات الحاليه أن البنى التحتيه في 
أغلب المدن قد دمرت تدميراً كامالً. 
كما تعرض كثير من المواقع األثرية 
للنهب والتدمير جراء القصف المتبادل. 
التابعة  للمنظمات  المبدئية  التقارير 
لألمم المتحدة والمنظمات اإلنسانيه 
المستقله، تقدر عدد المنازل المدمره 
بثالثة ماليين ألن عدد البراميل المتفجرة 
التي ألقيت منذ بداية تلك الحرب القذره 
حتى اليوم تجاوز الخمسين ألفاً، إضافة 
إلى عدد هائل من صواريخ األرض 

- أرض من نوع سكود وصواريخ 
المقاتلة  الطائرات  جو - أرض من 
القاذفة. اإلقتصاد الوطني قريب جداً من 
اإلنهيار الكامل، حيث أن الليره السوريه 
فقدت 80 - 8٥% من قيمتها التبادلية 
الالجئين  بلغ عدد  النقد.  أسواق  في 
السوريين أربع ماليين موزعين في 
دول الجوار، تركيا، لبنان، األردن 
والعراق، بينما بلغ عدد النازحين، داخل 
سوريا، حوالي تسع ماليين نازح. هناك 
أيضاً، حسب نفس المصادر مايربو 
على ١8 مليون سوري بحاجة إلى 
مساعدات إنسانية عاجله وأن هناك 
أكثر من 80% من السوريين يعيشون 
ببؤس شديد تحت خط الفقر. أما عدد 
األطفال المحرومون من الدراسه فقد 
بلغ مليون طفل. بذلك دخلت سوريا 
الجئيها  بعدد  “غينيز”  موسوعة 
نظيرهم  عدد  فاق  الذي  ونازحيها 

في أفغانستان.   
بتاريخ الخامس من شباط )فبراير( 
الماضي نشر المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان اإلحصائية التاليه: “بلغ عدد 
حتى  اإلحتجاجات  بداية  من  القتلى 
تاريخه 2١0,060 منهم ١00,973 
مدنياً و١0,664 طفالً و  6783 أنثى 
)فوق ١8 عاماً( وبلغ تعداد الكتائب  
اإلسالميه المقاتلة  والمنشقين 3٥827 
قتل منهم 2498”. التوجد إحصائيه 
دقيقة بعدد القتلى من جيش النظام وال 
من المليشيات التي تقاتل إلى جانبه من 
حزب هللا وكتائب أبوالفضل العباس 
والحرس الثوري اإليراني وغيرها.   
اإلنسانيه  المساعدات  أن  المؤسف   
المقدمة والتي ستقدم للسوريين الالجئين 
والنازحين تقلصت كثيرا لعدة أسباب 
منها طول األزمه واألهم سرقة جزء 
اليستهان به من تلك المساعدات من 
قبل القييمين عليها، خاصة في سوريا 
لبنانيه  مافيات  ولبنان، حيث شكلوا 
- سورية - أجنبيه. تبدأ عملية شفط 
األموال وفق حلقة منظمة وموثقة. 
تجري الجمعيه المسؤوله عن توزيع 
المساعدات دراسة ميدانية تحدد بموجبها 
المستلزمات األساسيه لمشروع ما )غذاء، 
تعليم، صحة وغيرها( لصالح الالجئين 
أوالنازحين وتحدد الميزانية المطلوبه 
لتنفيذه مع تقسيم أُطر صرف األموال 
وفق بنود محددة. بعد الحصول على 
الموافقات الالزمه على المشروع ورصد 
الميزانية المطلوبه، تغير الجمعيات 
تقسيمات البنود لتوفير أموال طائله 
تذهب إلى غير النازحين أوالالجئين، 
واألمثلة على ذلك كثيرة، ما جعل من 
النازحين دجاجة تبيض ذهباً بالنسبة 

للبعض. 
 أخيراً وليس آخراً، سواء أكان حل 
األزمه السوريه عسكرياً، وهذا مستبعد، 
أو سياسياً فإن الخاسر الرئيسي هو 
إذ  أطيافه.  بكامل  السوري  الشعب 
إلى  تحتاج  أن سوريا  البعض  يُقدر 
2٥ عاماً و440 ملياراً من الدوالرات 
كي تعود إلى ماكانت عليه قبل ١٥ 

آذار ) مارس(  عام 20١١.

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

املرأة العربية والوحل ..

السعودية اعتقلت 93 مشتبها بهم وحتبط 
خمططا ملهامجة السفارة األمريكية

اجليش النيجريي ينقذ حنو 300 امرأة يف 
معقل لبوكو حرام

السيسى فى كلمته مبناسبة عيد العمال :
أنا واحد من ابناء الشعب .. و لست رئيساً أو قائدًا أو سيدًا

أحرتم أحكام »الدستورية العليا« وال أتدخل فى القضاء

سوريا تتهم تركيا بتقديم اسناد ناري »لتنظيمات ارهابية«
بقلم: خالد بنيصغي

 لعلنا بالحديث عن المرأة العربية بين زمنْين متقاربْين قليال ، لكنهما متباعدْين 
جدا من حيث طباعها وتغير شكل حياتها رأساً على عقب نكون منصفين 
لوصف معاناة امرأة تعيش لآلن في جلباب الديمقراطية والحقوق الواهمة ..
عاشت المرأة العربية ومنها المغربية في الزمن األول عفيفة شريفة منتصرة 
الخمسينيات  القريب في سنوات  التاريخ  .. ويذكر  العالية  لجمالها وأخالقها 
والستينيات  وحتى السبعينيات من القرن الماضي كيف كانت المرأة في أبهى 
صورة وأغلى مكانة .. وكان الرجل يشعر بنشوة الفخر وقمة الرجولة وهو 
يبحث عن كنز اسمه المرأة .. وعلى قدر بساطتها يتأثت تاج الحياء واألخالق 
العالية على رأسها لتكون زوجة مطلوبة بقوة ، وبرضاها وقبولها يرضى 
الرجل الزوج واألب واألخ والعم ..... والناس جميعاً ، فقط ألنه وببساطة 
شديدة لم تْجِر وراء الرجل بل تعففت وتزينت بكمال األخالق وجمال الحس 
والطبع .. وجعلته هو من يجري وراءها طول حياته باحترام وتقدير في جل 
مراحل حياتها ، ابنة وزوجة وأّماً وجدة ... وألن طباعها تستوجب ذلك نجحت 
نجاحا باهرا كما تشير إلى ذلك األرقام واإلحصاءات الرسمية والحياتية .. 
فكانت نسبة الطالق ضعيفة جدا .. وظلت حياتُها – برغم بساطتها – ناجحة 

بكل المقاييس ..
في الزمن الثاني – زماننا هذا – وبعد ظهور دعوات علمانية تحارب اإلسالم 
وتتشدق بحقوق اإلنسان وإنصاف المرأة .. وألنها – أي المرأة -  انصاعت 
واستجابت لذلك بظنها أنها فعال كانت مهضومة الحقوق فصارت في المحظور ..
المرأة اآلن هي من تجري وراء الرجل وتبحث عنه .. هي من ترغب في أن 
يكون اختياراً قسريا في عالقات تتحدث األرقام الرسمية أن نجاحها وتتويجها 
بزواج بين رجل وامرأة بعد عالقة حب ال يتعّدى 2 بالمئة .. بمعنى أن 98 
امرأة عربية ومغربية ال تتزوج من الرجل الذي أحبته أو علق قلبها به .. 
وبمعنى أوضح فإن المرأة إذن تتعرض لعشق متكرر وربما عشرات المرات 
وهو ما ال يالئم فطرتها وعقلها ... وتصبح ضحية لشغب غير مرغوب فيه 
قلبا وقالبا .. وينتج عنه بالتالي نشوز من الرجل الذي من طبعه القوة والغيرة 
واألنفة  .. وهذا يؤدي إلى نفور ولو مؤقت من الطرف اآلخر والذي أدى بنا 
في النهاية إلى ارتفاع نسبة العنوسة إلى هذا المآل الفظيع .. وارتفاع نسبة 

الطالق بشكل مستفز .. 
وبعد .. لقد اشتقنا إلى المرأة العفيفة المقام والعالية الشأن ال أن نرى ذلك إال 
لماماً في بعض النساء فقط والالتي ال يمثلن إال استثناء لألصل الذي يجب أن 

يجري في كل البقاع العربية واإلسالمية مجرى النهر العظيم .. ودمتم بود
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

»العوم يف الغريق«

  كلودين كرمة

 “لم يا ابني الكهارب من يمة 
اسالم بحيري ولعها عند شريف 
يعرف  ال  ولمن   “ الشوباشي 
لماذا هذا الكاتب الصحفي ، فهو 
لتنظيم  مصر  فتيات  دعي  من 
مليونية لخلع الحجاب في ميدان 
التحرير، وخلف من وراء دعوته 
قد  الجدل  هذه موجة واسعة من 
تضاهي حالة البلبلة التي اشعلها 
البحيري  الباحث اسالم  قبله  من 
بعدما طالب بمراجعة كتب التراث 

في الدين االسالمي. 
لم يزعجني دعوته وال انه يتحدث 
عن ثوابت في المجتمع المصري 
ولست من دعاة خلع الحجاب او 
االلتزام به ولكن المزعج في االمر

-1 ان يتم التمييز في المجتمع على 
اساس ارتداء الحجاب من عدمه 
او القول لمن ال ترتدي الحجاب 
انها  علمنا  واذا   ، بأنها مسيحية 
مسلمة ثم يتم النظر لها على انها 
نشاذ ونعتبرها  خارجة عن الملة

-2 ان يجبر اشخاص على ارتداء 
الحجاب سواء كانوا مسلمين او غير 
مسلمين، فصدق والبد ان تصدق 
ان هناك مدارس  حكومية تفرض 
الحجاب على الطالبات المسيحيات 
ومن يمتنع منهن يتعرض لعقوبة  
المد على القدمين وقد تصل الى 
الفصل فقانون المدارس يتيح الفصل 
لمن لم يلتزم بالزي المدرسي الذي 
فتاة تدعي  المدرسة فتجد  تحدده 
ماريان وترتدي الحجاب والصليب 

في نفس الوقت. 
-3 تحويل الصراع الى فتنة طائفية 
المسلمين  بين  عقائدي  وصراع 
واالقباط واالستشهاد بان الراهبات 
في المسيحية يرتدن الحجاب فتخرج 

دعوات بان ترتدي القبطيات الحجاب 
كمثيالتها المسلمات او نطالب هؤالء 

الراهبات بخلع غطاء الرأس 
خلع  يتحدث عن  من  تكفير   4-
الحجاب ووصمه بابشع االلفاظ ، 
وقد يتطرق الحديث الى الخوض 

في االعراض 
والقول بانها حملة منظمة من الملحدين 
والحاقدين على األسالم،”حرب على 
الدين والعقيدة”،”عليهم لعنة هللا “
-5 الظن بان من ترتدي الحجاب 
ايماناً ومن ال ترتديه  هي االكثر 
اما سيئة الخلق او تعمل في وظيفة 
مخلة باالداب العامة، اى ان تكون 
الحشمه في ارتداء الحجاب في حين 
العين  الحشمه هي في نظرة  ان 
الصوت  نيره  و  الكالم  وطريقه 
وااليماءات و االيحاءات فالحشمه 

و الوقار ليس لهم زي رسمي .
-6 انتشار بعض المصطلحات التي 
تهدد استقرار المجتمع مثل “ موسم 
خلع الحجاب”،” حرب اغتصاب 
الحجاب “ لالسف مجتمعنا جاهل 
وغير مؤهل ومثل هذه الدعوات 
المجتمعي وان كان  السالم  تهدد 
يرون  الدعوات  هذه  اصحاب 
انفسهم الحجر الذي يحرك البركة 
الراكدة فالبد ان ينفذوا ذلك بشكل 
فردي  ، فخلع الحجاب ال يحتاج 

مظاهرة،”كل واحد حر”.
لالسف مازال امامنا الكثير حتي 
نقبل مثل هذه الدعوات ، وتصحيح 
الخطاب الديني وتطهير وتطوير 
مناهج المؤسسات الدينية و بث فكرة 
قبول االخر هم معاركنا االولي التي 
يجب ان نخوضها اوال اما الحديث 
عن مليونيات خلع الحجاب فهي 

بمثابة “العوم في الغريق”.

إلعالناتكم 
الرسالة يف 

 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة 
إجراء االنتخابات البرلمانية من أجل 
إيجاد برلمان يشرع ويراقب وإلنجاز 
إجراء  مستبعدا   ، الطريق  خارطة 
االنتخابات قبل شهر رمضان، ومؤكدا 
عدم التدخل في القضاء واحترام ما تقره 

المحكمة الدستورية العليا. 
وأضاف الرئيس - في كلمته خالل احتفال 
مصر بعيد العمال امس - أن مصر لن 
يبنيها إال المصريون بأنفسهم، مشددا 
علي دور المصريين في تحقيق نهضة 
مصر، ومبينا أن طريق التنمية طويل 
ويحتاج إلى جهد وتعاون وإخالص بين 

جميع أبناء الشعب المصري. 
وأكد السيسي - خالل لقائه بالمشاركين 
في االحتفال - أن الدولة تقوم بدورها 
أنه  أجل مواجهة اإلرهاب، غير  من 
مهم  دور  طوائفه  بكل  الشعب  على 
للمشاركة في هذه المهمة والتمتع بالصبر 
لبناء الدولة المصرية ومواجهة جميع 
التحديات بعيدا عن العنف واسترشادا 
بالمبادئ والقيم التي توحد المصريين 

من أجل بناء مجتمعهم.
وأشار الرئيس إلى أنه واحد من أبناء 
أو  رئيسا  وليس »  المصري  الشعب 
قائدا أو سيدا« ، مؤكدا فخره بأنه واحد 
من الشعب الذي يسعى من أجل خدمته 
وتحقيق مطالبه ويفخر بحب المواطنين 

الذي هو أهم من أي ألقاب أخرى.
كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية 
تعزيز دور الشباب للقيام بمهمتهم لحماية 
وقيادة البالد ، مطالبا القوى السياسية 
بالعمل في هذه المهمة، كاشفا عن تنفيذ 
رئاسة الجمهورية لدورة لـ 2000 شاب 
الجمهورية؛  محافظات  مختلف  من 
لتأهيلهم لمدة 9 أشهر ليكونوا قادرين 
على العمل في الداخل والخارج، وكذلك 
مشروع آخر لتدريب بعض المجندين 
من القوات المسلحة على استخدامات 
الحاسب اآللي ومهارات االتصال، في 
المتغيرات  وفق  الشباب  تأهيل  إطار 

الراهنة.
وأشار الرئيس إلى ضرورة توفير العمالة 
الماهرة لتلبية احتياجات المشروعات 
األساسية  البنية  القومية ومشروعات 
واإلسكانية  الزراعية  والمشروعات 
التدريب  مؤكدا ضرورة   ، والطاقة 
المناسب إلعداد هذه العمالة من أجل 
متكاملة على  كيانات حضارية  إقامة 
غرار المشروع الزراعي في الفرافرة 

على أربعة ماليين فدان.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة التنسيق 
بين مختلف أجهزة الدولة والمواطنين 
لمعالجة مشكالت الفترة الماضية.وحول 
أكد  لألجور،  واألقصى  األدنى  الحد 
الرئيس السيسي بذل مجهود كبير خالل 
الفترة الماضية في هذا التوجه، معلنا أنه 
سيتم بذل جهد أكثر خالل الفترة المقبلة 
لتطبيق الحد األقصى لألجور كما طالب 
الرئيس الشباب باالستفادة من فرص 
العمل المتاحة بدال من انتظار فرص 
عمل بالحكومة ، كاشفا عن أن الدولة 
ستعلن قريبا عن إجراءات جديدة لتطوير 
التعليم الفني إليجاد منتج تعليمي فني 
متحضر يساعد على إيجاد عمالة ماهرة 
القومية  المشروعات  احتياجات  لتلبية 

والدول العربية من العمالة.
وأضاف »إننا بحاجة إلى خريطة مفصلة 
لمشروعات الطاقة والزراعة والصحة 
والتعليم بكل محافظات الجمهورية، بما 
يحقق تنمية شاملة« مبينا أن ذلك يحتاج 

إلى الوقت والجهد والصبر والعمل.
وأشار الرئيس إلى دور عمال مصر 
إياهم  واصفا  وطنهم  لخدمة  القومي 
للدولة« والتي على  القوي  بـ«الذراع 
أكتافهم تنهض مصر من خالل برامج 

تنموية شاملة.
و أكد السيسي اهتمام الدولة بأصحاب 
 ، لهم  كريمة  حياة  لتوفير  المعاشات 
موارد  إلى  يحتاج  ذلك  كل  أن  مبينا 
مالية نسعى لتوفيرها، ومشيرا إلى أن 
كل مليون طفل يولد في مصر يحتاج 
إلى نحو 200 مليار جنيه لتوفير التعليم 
والسكن والصحة، باإلضافة إلى توفير 
فرص العمل، مما يتطلب بذل مجهود 
من أجل تحقيق خريطة المستقبل، وأكد 
القضاء  بحرية  الدولة  اهتمام  أيضا 

واإلعالم دون أي تدخل.
ان  السيسى  الفتاح  الرئيس عبد  واكد 
طريق التخريب ليس له سند وال يسطيع 

احد ان يحكم الشعب المصرى  بدون 
ارادتهم ورغبتهم ، قال ان هناك 7 مليون 
موظف يعملون بالدولة ، وال نستطيع 
الدولة وبنائها  نهدم كل مؤسسات  ان 
من جديد ، النها تحتاج الى مليارات 

الجنيهات ال نستطيع توفيرها االن . 
واشار الى ضرورة توافر فرص عمل 
حقيقة للشباب ، فان الدولة مقبلة على 
بنية  منها  مشروعات كبيرة وضخمة 
اساسية وطاقة ، وسيكون ذلك بجدول 
زمنى محدد ، وهناك لقاءات مع الزراعة 
والرى واالسكان للوصول لمعادلة انشاء 
كيان قضائى وسيتم طرح مشروعات 
كبرى فى الزراعة واحد او اربعة مليون 
فدان لالستصالح ، وان معظم الجهات 
تؤكد انه اليوجد عمالة مصرية مدربة
القضاء  السيسى على ضرورة  واكد 
على الفساد ومظاهره ،مشيراً الى ان 
ذلك ال يتاتى اال بالجهد المشترك بين 

المؤسسات والعاملين بالدولة .
كما تحدث عن الغالء وارتفاع االسعار 
تحتاج  انها  الى  مشيراً   ، ومحاربتها 
اكبر  جهد  نبذل  سوف  ونحن  جهد  
من اجل ذلك مؤكداً ان مشكلة الغالء 
تحتاج الى مراجعة بكل ما يتعلق بها 
الن هناك استغالل من بعض ضعاف 
الى عامين  البلد تحتاج  النفوس، وان 
لكى تنهض او تبدأ حياة جديدة يشعر 

بها المواطن المصرى 
االتفاقيات  ضوء  فى  انه  واوضح   
سبيل  على  لكبرى  ا لمشروعات  وا
مع  اتفقنا   الطاقة  مجال  فى  المثال 
شركة واحدة كي ننتج حوالى ١3.2 
تم  ما  نصف  اى   ، واط  ميجا  الف 
مشيراً   ، السابقة  العهود  فى  انتاجه 
اقتصادية  بظروف  تمر  البلد  ان  الى 
وامنية صعبة ، وال بد على الجميع ان 
يتحمل المرحلة الراهنة بكل مافيها حتى 

نستطيع النهوض بمصرنا .

شارلي ايبدو وأشياء أخرى

بقلم: درويش صباغ

 تبدو أمور شارلي ايبدو وبعد مرور 
وكأنها  بدايتها  على  شهر  من  أكثر 
تؤسس مرحلة جديدة من التفكير ومن 
وقولبت  توالدت  أمور  مع  التعاطي 
الفعل  رد  يكون  بحيث  معين  بشكل 
تلك  يحقق  الذي  العمل  هو  ما  لفعل 
الغاية التي جاء بها الفعل األول. نحن 
من  حالة  نواجه  الحالة  هذه  مثل  في 
االرتباك امام الحدث ذاته منذ بداياته 
ومنذ أن باشرت صحف دانماركية بنشر 
رسوم مسيئة وكانت ردة الفعل آنذاك 
مظاهرات واحتجاجات في انحاء مختلفة 
من العالم اإلسالمي أدت إلى نوع من 
الفوضى وإلى سقوط قتلى وجرحى 
والتي  المظاهرات  تلك  خالل  ومن 
بالتأكيد، لم تهتم بها تلك الصحف ولم 
تأبه بها والتي اقوت ناراً احترقنا نحن 
بها، تلك الصحف التي تنشر الصور 
المسيئة ال تنشرها النها ضد االسالم، 
فهي ايضا تنشر صوراً مسيئة للسيد 
المسيح وللسيدة مريم العذراء المقدسة 
ولرموز دينية يهودية وبوذية وربما 
سيريالنكية. تلك الصحف تتمتع بجو 
علماني وحرية تفكير وتعبير وليس من 
رقابة عليها إال ضميرها المهني الذي 
انشطتها  لممارسة  الطريق  لها  يفتح 
ورؤيتها من خالل تلك الصور التي 
نراها نحن مسيئة في لحظة يرون هم 
تلك الممارسات طبيعية بالنسبة للمهنة 
التي يمارسونها تحت غطاء من حرية 
التعبير والتفكير لم نكن نحن مستعدين 
من  بطريق  ولتفهمها  معها  للتعامل 
الطرق. الصحف الدانماركية التي نشرت 
الصور المسيئة في بداية األمر لم يكن 
ليعرفها احد أو يقرأها على المستوى 
العالمي، وربما كانت صحيفة مجهولة 
النسب محدودة في اعداد التوزيع، ثمة 
من انتبه إلى تلك الصور فقامت القيامة 
واشتهرت الصحيفة وزادت مبيعاتها 

عند  تفجرت  بينما  مضاعفة  اضعافاً 
المظاهرات واالحتجاجات بدون أي 
تبرير وذلك مثلما حدث عندما اهدر 
الخميني دم سلمان رشدي، الذي كتب 
ذات يوم "آيات شيطانية" وهو كتاب 
لم يكن ليعلم به احد وربما قرأه عدد 
كتاب  من  بطبعة  القراء  من  محدود 
في  نسخة  آالف  الخمسة  تتجاوز  لم 
بلد، مثل إيران، تبلغ السبعين مليون 
مواطن، والخميني بفتواه تلك قدم لسلمان 
رشدي فرصة العمر من الشهرة والمجد 
إلى  باالضافة  البريطانية،  والحماية 
االقامة والحراسة والرعاية والجنسية 
البريطانية، ولم لم يفت الخميني بتلك 
الفتوى لما كان احد عرف سلمان رشدي 
وال كان احد سمع "بآيات شيطانية".

تبقى ردة الفعل امام الفعل لدينا مجروحة 
ومنقوصة ودموية تجرحنا نحن قبل 
أن تجرح االخرين، ولم أن وفداً مثقفاً 
ومسؤوالً ومحترماً قام بزيارة ودية إلى 
الدانمارك وإلى فرنسا ومناقشة اصحاب 
تلك الصحف بموضوع الصور المسيئة 
ووضعوهم في الجو العام الذي يعيش 
تلك  تسببه  وما  االسالمي  العالم  فيه 
الصور من إساءات لمشاعر المسلمين 
في كل ديارهم وأن المهاجر يريد أن 
يندمج بمجتمع يحترم عقيدته كما هو 
مشاعر  يحترم  أن  عليه  المفروض 
وعقائد اآلخرين. هذه لو تمت لكانت 
قفزة حضارية مورست بمستوى من 
الشفافية والمسؤولية والختصرت الطريق 
بربط االسالم باالرهاب ولتجاوزت 
عداوات ومناظرات ال طائل منها وال 
نتيجة لها، ثم ان االسالم ليس ضعيفاً 
صورة  تزلزله  أن  لدرجة  داهنا  او 
وبطبيعة  مسموم،  مقال  أو  مسيئة 
بلده  في  أوزى  الرسول  فإن  الحال 
كل  قبل  من  أوزى  كما  قبيلته  وفي 
االنبياء والرسل ومنهم السيد المسيح، 

وهم ليسوا بحاجة إلى من يدافع عنهم 
أو يثأر لهم النهم بالتأكيد ال يريدون 
الرسل  إن عطايا  يطلبونه.  وال  ذلك 
والمدافع  لهم  الحامي  هي  واألنبياء 
العذاب  يتحملون  لذلك،  وهم،  عنهم 
واالساءة في سبيل الرسالة التي جاءوا 
فإما  أحسن،  هي  بالتي  نجادل  بها! 
يقتنعوا هم او نقتنع نحن، ال نستطيع 
زمان  كل  في  الفوضى  نمارس  ان 
وفي كل مكان. األمور تخرج من بين 
أيدينا شئنا أم أبينا، نحن محاصرون 
في أوطاننا وفي تفكيرنا وفي بيوتنا. 
التكنولوجيا  نحن نمتلك كل مفردات 
غربية وشرقية دون أن يكون لنا يد 
في صناعتها أو صياغتها فقط ال غير، 
نحن مستهلكون لكل االنتاج الغربي 
كل  بامتياز  نستهلك  نحن  والشرقي. 
المنتجات المستوردة التي ندفع ثمنها 
لها  الحاجة  بأشد  نحن  صعبة  بعملة 
ألمور التنمية واللحقاق بركاب المستقبل 
الذي باتت تفصلنا منه اجيال واجيال 
ونحن لن نلحق المسقبل الن المسافات 
بيننا تزداد اتساعاً والهوة بيننا تزداد 
بكل  القبيلة  حالة  نعيش  نحن  عمقاً. 
سلبياتها رغم قرننا الواحد والعشرين! 
نحن نريد من اآلخرين معاملة غير 
بها،  نعاملهم  أن  يجب  التي  الطريقة 
تتحكم فينا عقدة الفوقية وأننا خير أمة 
أخرجت للناس، كما كان اليهود شعب 
هللا المختار. النرجسية تسيطر علينا 
لالنسانية  نقوم  لم  أننا  فيما  وتسحقنا 
االنكسار  غير  اآلخرين  القرنين  في 
واالستسالم وجبهة النصرة وداعش 
وحرق  اآلمينين  المواطنين  وتهجير 

األسير حياً!
العمل االرهابي الذي قامت به ونفذته 
مجموعة من مسلمي فرنسا، وهم في 
حقيقة األمر لم يقرأوا القرآن وال هم 
في  ادمغتهم  غسلت  وانما  حفظوه، 

معامل أجهزة مخابراتية منفذة متنفذة 
العمل  هذا  يعقوب،  نفس  في  لغاية 
االرهابي رفع مبيعات الصحيفة من 
بتعداد  فرنسا  في  نسخة  الف  ستين 
يزيد  ما  إلى  مليون،  الستين  سكانها 
على الستة ماليين نسخة نفدت بكاملها 

في أقل من اسبوع!
قبل سنوات اشتعلت الحرب بيننا وبين 
دولة النمسا البلد المسالم المطمئن الذي 
رفض منح ترخيص لمسجد تعلو مأذنته 
مستوى األبنية المجاورة للمسجد. هم لم 
يرفضوا بناء المسجد، هم فقط عندهم 
شروط في البناء اال يتجاوز مستوى 
االبنية المجاورة، إنه قانونهم ونحن 
عندهم مهاجرون نتمتع بكل ما يتمتع 
به مواطنهم النمساوي األصيل. نحن 
المهاجرون نرفض ذلك القانون البلدي 
المتعارف عليه ونريد، نحن المهاجرون 
نسن  أن  علماني،  بلد  في  المسلمون 
قانوناً بلدياً يتناسب مع مستوى تفكيرنا 
بلده  في  اآلخر  تجاوز  في  ورغبتنا 
وفي عقر داره بينما نحن في بالدنا 
ال نسمح لمواطننا المسيحي الذي هو 
صاحب األرض أصال ببناء كنيسة وال 
بتصليح زجاج نافذة، وقمنا في السنوات 
القليلة الماضية بتهجيره وطرده من بيته 
وشردناه في انحاء المعمورة بعد ان 
سلبناه تاريخه وحياته واسرته وطعناه 
الستار على  به  لنا  اسر  قاتل  بسكين 
تاريخ وطن وامة منذ آالف السنين!

بحق تتعامل شارلي ايبدو بطريقة بدائية 
عشوائية ضبابية وبمظاهرات وتنديدات 
ال تسمن وال تغني من جوع. ونحن 
تأمل  وقفة  أمامنا  المرحلة  هذه  في 
مع الذات ومع التاريخ الذي ال يرحم 
وهو بطبيعة الحال لن يرحم المفسدين 

والظالمين في األرض.

بناء على طلب السادة القراء نعيد نشر المقال

 قالت وزارة الداخلية السعودية يوم الثالثاء إن السلطات اعتقلت 93 شخصا 
يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة اإلسالمية ومنهم شخصان خططا لتفجير انتحاري 

ضد سفارة الواليات المتحدة في الرياض أحبطته السلطات.
وأضافت الوزارة في البيان الذي نقلته وكالة األنباء السعودية أن بين هؤالء يوجد 
77 سعوديا على األقل. وتابع البيان أن ذلك جاء في إطار "المتابعة المستمرة 
ألنشطة الفئة الضالة التي يسعون من خاللها للنيل من أمن هذه البالد.. وأمن 
مواطنيها والمقيمين على أراضيها كهدف استراتيجي لهم ما زالوا يعملون دون 

توقف على تحقيقه من خالل مخططاتهم اإلجرامية."
وقالت الوزارة إن خلية متشددين تضم شخصين يحمالن الجنسية السورية وسعوديا 
خططت لشن هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على السفارة األمريكية في الرياض 
السوريين  الوزارة أن أحد  آذار. وأفادت  المؤامرة في مارس  أنها أحبطت  إال 

المشتبه بهما والسعودي ضمن المعتقلين البالغ عددهم 93.
وسعت خلية قالت السلطات إنها تضم 6١ سعوديا على األقل إلى تجنيد أعضاء 
من خالل وسائل التواصل االجتماعي وجمع األموال وإنشاء معسكرات تدريب 

داخل المملكة.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق الثالثاء أنها اعتقلت مشتبها به آخر 
في أحداث إطالق نار وقعت في مارس آذار وإبريل نيسان اسفرت عن مقتل 
شرطيين سعوديين بتعليمات من تنظيم الدولة اإلسالمية. وذلك أول هجوم زعم 

أن الجماعة نفذته داخل المملكة.
وفي العام الماضي دعا تنظيم الدولة اإلسالمية أتباعه في المملكة إلى تنفيذ هجمات 
ضد السلطات السعودية والوافدين األجانب وأفراد الطائفة الشيعية هناك بدال من 

السفر إلى سوريا أو العراق لالنضمام إلى الجماعة.

 قال التلفزيون السوري الرسمي إن سوريا 
اتهمت ايران بتقديم اسناد ناري ودعم لوجستي 
ادلب  الى "تنظيمات ارهابية" هاجمت مدينة 

وبلدة جسر الشغور السوريتين.
ونقلت التلفزيون عن وزارة الخارجية السورية 
قولها إن "هجمات التنظيمات اإلرهابية المسلحة 
على جسر الشغور واشتبرق وقبلهما مدن إدلب 
وكسب وحلب نفذت بدعم لوجستي واسناد ناري 

كثيف من الجيش التركي. " 
واضاف ان هذا "عدوان تركي مباشر" على 

سوريا.

مئتي  أنقذ  إنه  النيجيري  الجيش  قال   
عملية عسكرية  امرأة خالل  و93  فتاة 
في منطقة غابة سامبيسا التي ينشط فيها 
اإلسالمية  حرام  بوكو  جماعة  مسلحو 
فتيات  وجود  الجيش  ونفى  المتشددة. 
الماضي  العام  اختطفن  الالتي  تشيبوك 

ضمن تلك المجموعة.
وكانت جماعة بوكو حرام اختطفت في 
من 200  أكثر  نيسان 20١4   / أبريل 

تلميذة بالقرب من قرية تشيبوك.
الفتيات  أن "تحرير  الجيش  بيان  وذكر 
للجيش ضد  عملية  والنسوة جاء خالل 

مسلحي بوكو حرام".
ودمر الجيش النيجيري، بحسب بيانه، 4 
معسكرات لبوكو حرام وعثر على كمية 

من األسلحة.
ويقول مراسل بي بي سي في نيجيريا 
األشهر  في  نجح  النيجيري  الجيش  إن 
األخيرة في استعادة مناطق عدة تسيطر 

عليها جماعة بوكو حرام.
وكانت الحكومة السابقة أعلنت في أكتوبر / 
تشرين األول الماضي أنها توصلت التفاق 
وقف إطالق نار مع الجماعة المتشددة 
لتأمين إطالق سراح الفتيات المختطفات 

غير أن بوكو حرام نفت تلك األنباء.



 فقدت مصر والعالم العربي واحد من أشهر شعراء 
العامية هو الشاعر الكبير عبد الرحمن األبنودي الشهير 
" بالخال" الذي وافته المنية عن عمر يناهز 77 عاماً 

يوم الثالثاء 21 ابريل الجاري.
ومعرفتي باألستاذ األبنودي تعود لبداية السبعينيات حيث 
أصطحبني جاره محمد جاد زميلي في مرحلة الدراسة 
االعدادية للقائه والتعرف به، وكان زميلي يعرف حبي 
للشعر واألدب وبالفعل التقيت بهذا الشاعر الكبير، وهناك 
استمعت ألول مرة للقب الخال الذي يُناديه به الجميع، 
وبالرغم من فارق العمر الكبير الذي بيننا وبينه إال أنه 
أحسن استقبالنا وضيافتنا واستمع لنا أكثر مما تكلم .. 
ومنذ ذلك الحين ربطتني بهذا الرجل صلة روحية لم 

تنقطع ولن حتى بعد رحيله.
وقد ارتبط اسم األبنودي بثورة 23 يوليو بصورة مباشرة 
من خالل الفنان عبد الحليم حافظ والملحن بليغ حمدي 
وهو .. هذا المثلث الخطير الذي قدم أغاني "عدى النهار، 
المسيح، أحلف بسماها وبترابها، ابنك يقولك يابطل ، أنا 
كل ما أقول التوبة، أحضان الحبايب، اضرب اضرب، 

انذار، بالدم، بركان الغضب، راية العرب، الفنارة ، يابلدنا ال تنامي، صباح الخير ياسينا، وغيرها...
قام عدد كبير من الفنانين والفنانات بغناء كلماته منهم الفنانين )محمد رشدي ومحمد قنديل ومحمد منير ومروان 
خوري( ومن الفنانات )فايزة أحمد، ونجاة الصغيرة، وشادية وصباح ووردة الجزائرية وماجدة الرومي ونجاح سالم.(
واألبنودي يُعد أول شاعر عامية مصري يحصل على جائزة الدولة التقديرية، كما حصل سنة 2014 على 

جائزة محمود درويش لالبداع العربي.
هذا بعض مما قدمه األبنودي لمصر وشعب مصر الذي بات في أمس الحاجة لظهور تالميذ األبنودي الستكمال 

مسيرة العامية والشعر التأريخي العامي لكل األحداث المصرية الهامة.
وفي النهاية ال يسعني سوى أن أتقدم لمصر قيادة وحكومة وشعباً بخالص العزاء في وفاة الشاعر الكبير عبد 
الرحمن األبنودي كما أتوجه بخالص العزاء لزوجته الزميلة اإلعالمية نهال كمال وابنتيه آية ونور. ونسأل هللا 
للفقيد الكبير فسيح جناته وأن يعوض مصر والثقافة المصرية والشعر العامي عن هذا الغائب الحاضر كل الخير.
فريد زمكحل
الشاعر الصحفي

العالناتكم يف الرسـالة
Tel.: 450-972-1414  

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

elressala@videotron.ca

www. el-ressala.com

يسر إدارة جريدة الرسالة

الوكيل الوحيد لمؤسسة  أخبار اليوم 

للقطاع الثقافي

أن تعلن لقرائها األعزاء عن قرب وصول أكبر 
مجموعة متنوعة 

من أحدث وأشهر المؤلفات والكتب السياسية والدينية 
والقصص والروايات والترجمات المصرية والعربية 

لكبار الُكتاب المصريين والعرب 
للحجز واالستعالم:

elressala@bellnet.ca /  elressala@videotron.ca

 450-972-1414   /  514-961-0777
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موراني للحضور: شكراً لكم .. لدينا كل شئ للفوز 

باالنتخابات املقبلة
وداعاً يا خال .. أيها الغائب احلاضر

ماريا موراني تلتقي ممثلي تعاونيات أهونتسيك    

العزاء واجب
مع املسيح ذلك أفضل جدًا

 يوم الجمعة 24 ابريل/ نيسان 2015، 
أقامت النائبة الفدرالية السيدة ماريا 
موراني، ومرشح الحزب الديمقراطي 
الجديد لالنتخابات الفيدرالية القادمة 
عن منطقة أهونتسيك – كارتييه فييل، 
حفل عشاء لتمويل الحملة االنتخابية، 
 ، 150 شخصا  من  أكثر  حضرها 
الحزب  زعيم  ومشاركة   بحضور 
الديمقراطي الجديد وزعيم المعارضة 
الرسمية، السيد توماس مولكيير ورئيس 
الحزب الديمقراطي الجديد، السيدة 
ربيكا بليكي، تأكيداً على دعمهما للنائبة 
من  العديد  موراني، وسط حضور 
رؤساء تحرير الصحف والمجالت 

الكندية الجليوية.
كما شرف الحفل بالحضور سيادة المطران 
الكسندر مفرج ، أسقف الكنيسة األرثوذكسية 
األنطاكية ؛ السيد نبيل عباس، إمام المركز 
اإلسالمي اللبناني؛ األب جان الدحدوح، 
أنطونيوس  مار  دير  في  العام  المدبر 
سيمون عساف؛  األب  يرافقه  الكبير، 
األب أنطوان سمعان، ممثل المطران 
إبراهيم إبراهيم، أسقف كاتدرائية المخلص 
مستشاري  الكاثوليك؛  الملكيين  للروم 
البلديات السادة راي خليل ، جو دورة 
من  إده،  دونالد  الدكتور  ديب؛  وألين 

االتحاد الماروني في كندا؛ الدكتور نديم 
قربان و الدكتور جبران بطرس، رئيس 
ونائب رئيس االتحاد األرثوذكسي في 
كندا ؛السيد توني مهنا، منسق كولكو 
) التيار الوطني الحر(  في مونتريال؛ 
جمعية  رئيس   معاوي،  طارق  السيد 
الرسالة ؛ السيد جبران جبرائيل، مركز 
المعلوماتية اللبناني؛ السيد فارس مالك، 
رئيس مؤسسة  فارس مالك للمنح الدراسية؛ 
السيد ميشيل أبي مخايل، نائب الرئيس 
العالمي  ل M.C.L.U؛ الدكتورة رجا 
شعيب ، رئيس المركز الثقافي الدرزي 
في مونتريال؛السيد فضل عيسى، رئيس 

سلسلة مطاعم الباشا؛ السيد ماكس- لويس 
روزالبرت والسيد داني عطا هللا، رئيس 
ونائب رئيس تجمع أصحاب سيارات 
األجرة في مونتريال؛ السيد والسيدة زهير 
الجندي ،من الرابطة اإلسالمية الكندية 
والسيدة  األحمد  السيد سمير  اللبنانية؛ 
ماري تيريز فورجيه، من رابطة أصحاب 
دور الحضانة الخاصة في كيبيك؛ السادة 
حميد سليمان، وليد نادروجورج مطر، 
ممثلين لجنة دعم السيدة ماريا موراني.

وقد قامت النائبة موراني بتوجيه الشكر 
لكل الحضور قائلة شكراً لكم ، لدينا كل 

شيء للفوز باالنتخابات المقبلة .

السيدة  أهونتسيك  منطقة  الفديرالية عن  النائبة  التقت    
ماريا موراني عشرين عضوا من ممثلي سبع تعاونيات 
في منطقة أهونتسيك حيث تمت مناقشة القضايا التي تهم 
هذا النوع من السكن في السنوات القادمة. كما حضر اللقاء 

لجنة  ممثلة  مونتوبولت  كارينا  السيدة 
االسكان في أهونتسيك- كارتييه فيل. 

المشاركون  أعرب  المناسبة،  وبهذه   
عن قلقهم بعدم تجديد اتفاقيات التشغيل 
مع الفيدرال عبرSCHL . في الواقع،  
التحدي هو الحفاظ على هذه التعاونيات 
السكنية الخاصة لألشخاص األكثر ضعفا 

اقتصاديا.
وتم تقديم الشكر للسيدة  ماريا موراني 
أيضا على تنظيم هذا اللقاء الذي سمح 
تحديات  يواجهون  الذين  الناس  لبعض 
مشتركة - في هذه الحالة، تجديد عقود 
إيجار طويلة المدى مع مدينة مونتريال فيما 
يتعلق باألراضي التي يشغلونها – في بناء 
العالقات فيما بينهم. وأعرب المشاركون 
عن نيتهم في توزيع عريضة بخصوص 
 SCHL عدم تجديد اتفاقيات التشغيل مع

التي التزمت السيدة ماريا موراني بايصالها إلى البرلمان.
والجدير بالذكر بأن يوم 27 كانون الثاني 2015،التقت النائب 
الفدرالي عن منطقة أهونتسيك السيدة ماريا موراني، السيدة 
فرانسين نعمة،مديرة FECHIMM )اتحاد تعاونيات االسكان 
في العاصمة مونتريال(. كما وقد سألت السيدة موراني، في 
السيدة  االجتماعية  للتنمية  الدولة  وزير  الكندي،  البرلمان 

كانديس بيرغن بشأن هذا الملف.

خاصة والغالبية من التعاونيات التي تعمل وفق االتفاقيات 
التي تدعمها البرامج االتحادية )مع SCHL ( تنتهي بين 
عامي 2015 و 2020. والمشكلة بالنسبة لهذه التعاونيات 
هي أنه من خالل هذه “االتفاقيات”، تقدم الحكومة االتحادية 

لمدة 30 عاما  إعانات اإليجار آلالف األسر الكندية ذات 
وأيضا  المسنات،  للنساء  كبيرة  وبنسبة  المنخفض،  الدخل 

لألسر واألشخاص ذوي اإلعاقة. 
والجدير بالذكر استمرار التزام الحزب الديموقراطي الجديد 
باالستثمار في االسكان االجتماعي في كندا ويعد الحزب 
االتحادية  السياسية  األحزاب  بين جميع  الوحيد  السياسي 

الذي يلتزم بهذا المشروع.

vous invite cordialement à assister à la conférence intitulée 
Boîte à surprises : le Moyen-Orient arabe

et qui sera donnée par : M. Sami Aoun  )Politologue(

M. Sami Aoun ne cesse d’analyser le changement d’attitudes et de géostratégie.
Où va le Moyen-Orient avec ses rebondissements et ses surprises de tous les 
jours?
Y-a-t-il une logique derrière l’attitude des États-Unis et des grandes puissances? 
La démocratie a-t-elle échoué avec le Printemps arabe?
Faut-il que le conflit dure encore deux ans pour que le président Obama termine 
son mandat sans perdre la face avec tout cela implique de destruction. 
Les États-Unis aideront-ils à la reconstruction?

M. Sami Aoun est professeur titulaire à l’École de politique appliquée de 
l’Université de Sherbrooke
et directeur de l’Observatoire du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord de 
l’UQAM.

Mercredi  6 mai 2015
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225AB
Saint-Laurent

19h30      rafraîchissements
20h          conférence                                                                             
21h          période de questions

Mesdames, vous êtes cordialement invitées au
Déjeuner-causerie printemps 2015 dans un cadre enchanteur

Mercredi 27 mai 2015 à 11h30

 Au Château Vaudreuil Salon Lemaire
21700 Rte Transcanadienne, Vaudreuil-Dorion J7V 8P7

 
Fleurs,  plantes et fines herbes
Quand, quoi et où les planter

Comment s'occuper de nos fleurs et de nos plantes intérieures et 
extérieures pour qu'elles restent belles et en santé.  

Trucs et conseils pratiques.
 

Liza Charbel, Conférencière spécialiste en permaculture
 
Réservation :
514 -332- 4222 ou à entraidebdb@bellnet.ca
 Membre : 45$     Amie : 50$

 املسيح قام ... حقاً قام
 تكلمنا أعزائي في العدد الماضي 
من الرسالة عن قيامة السيد المسيح، 
وقمنا بشرح كل ما يتعلق بعملية 
الصلب والموت والقيامة واليوم 
قررت الرد على بعض التساؤالت 
التي وصلتني من البعض وكلها 
الحيوي  السؤال  هذا  نحو  تتجه 
الخطير والمباشر في آن واحد. 

هل المسيح هو هللا؟
لكل  ثقة  وكلي  أقول  هنا  وأنا 
هؤالء نعم المسيح هو هللا العلي 
القدير اآلله الواحد وحتى ال يعتقد 
البعض بأن قولي في ذلك هو كل 
ما في األمر دون دليل، قررت أن 
اصطحبكم في نزهة معرفية من 
خالل سلسلة من المقاالت تحت 

عنوان “هل المسيح هو هللا؟”
وهي سلسلة على درجة كبيرة من 
األهمية في وقت يدعي البعض 
ينسبه  وبعضهم  ذلك  فيه عكس 
للسيد المسيح مدعياً عليه أنه لم 
يقل عن نفسه أنه اإلله المتجسد 
كما نقرأ للسيد “دان براون” ان 
قسطنطين الملك هو الذي اختلق 
فكرة ألوهية المسيح بتأليفه ألنجيل 
جديد بعد ابادته لآلناجيل الحقيقية 
السليمة! وحتى نثبت عكس ذلك 
بالدليل القاطع تعالوا نتجول في 
كل ما قاله السيد المسيح عن نفسه 
في  لتالميذه  تعاليمه  خالل  من 

هذا الصدد:
-1 السيد المسيح ذكر بوضوح أنه 
واالب واحد  “أنا واألب واحد” 

يو 30:10
وقد جاء قوله هذا في رواق سليمان 
في عيد  بهيكل أورشليم تحديداً 
التجديد عند اليهود حينما أحاط به 

بعض اليهود وقالوا له صراحة: 
أنفسنا؟ إن كنت  إلى متى تعلق 

انت المسيح فقل لنا جهراً.
وال  لكم  قلت  المسيح:  فأجابهم 
لستم من خرافي  تؤمنون ألنكم 
– خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها 
فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية 
ولن تهلك إلى األبد وال يخطفها 
أحد من يدي .. أبي الذي أعطاني 
إياها هو أعظم من الكل وال يقدر 
أحد أن يخطف من يد أبي .. أنا 

واألب واحد!
وهذا القول يعني بالتحديد التالي:

-1 أنه واألب واحد
بالحقيقة  واحد  واألب  أنه   2-

وليس مجازاً
-3 أنه واألب واحد في الجوهر 

والطبيعة والالهوت
-4 أنه واألب الهوت واحد بغير 

انقسام
-5 انه واألب إله واحد وليس إلهين

-6 أنه واألب واحد في الجوهر 
بالتساوي

-7 أنه واألب واحد في الجوهر 
مع التمايز في الصفة األقنومية.

ولسوف أتناول كل النقاط السابقة 
القادم  العدد  الوافي في  بالشرح 
قبل أن ننتقل لتناول سواهم من 
أقوال السيد المسيح وكلماته عن 

نفسه في األعداد التالية.
وحتى هذا الحين أترككم في رعاية 

الرب اإلله الواحد آمين!!

االب فردريك اليسوعي
القاهرة

بقلوب يعتصرها الحزن واأللم تتقدم جريدة " الرسالة" إدارة 
وكتاب ومحررين بخالص العزاء لالخ والصديق األستاذ 

نبيل لحام واشقائه وشقيقاته ولجميع أفراد األسرة لوفاة والدته 
المرحومة البارة السيدة جوزفين نجار لحام 

ونسأل هللا للفقيدة العزيزة السكنى في ملكوت السموات بجوار 
القديسين واألبرار والوالدها وأحفادها وجميع افراد العائلة 

الكريمة الصبر والسلوان.
عنهم / فريد زمكحل
رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الرسالة 
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

Selon le ‘Financial Time’ d’Angleterre, la bourse égyptienne a réalisé 
en 2014 le meilleur rendement boursier au monde de 30%

En plus de ce rapport très positif sur la performance de la bourse égyptienne, 
voilà que ‘Morgau Stanley’ dans un rapport publié, il y a pas longtemps, 
vient confirmer l’évaluation du ‘Financial Times’ en ajoutant qu’en 2014 

la bourse égyptienne a enregistré une des meilleures croissances boursières au 
monde. 
De son côté, le directeur de la bourse du Caire dans une conférence de presse 
tenue récemment, a précisé  qu’en 2014, 13 nouvelles compagnies se sont 
inscrites à la bourse (un ajout de plus de 1.9 milliard de livres), autant que celles 
qui se sont inscrites durant les 3 dernières années réunies.
D’autre part, a poursuivi le directeur, 72 compagnies (près du tiers des compagnies 
inscrites en bourse) ont augmenté leurs capitaux de 91,2 milliards de livres en 
2014, des augmentations que la bourse égyptienne n’a pas enregistrées depuis sa 
fondation. Reste à savoir que le capital du marché boursier égyptien a atteint en 
2014 pour la 1ère fois depuis cinq ans, 500 milliards de livres et ce, malgré la 
crise économique qui a éclaté dans le monde entier à la suite de la chute du prix 
du pétrole.

Soirée des amis d’Élie Kassissia

Lundi 20 avril, se tenait 
au Centre Melkite sur 
l’Acadie, une assemblée des 

supporters de M Élie Kassissia, 
candidat pour l’investiture au Parti 
libéral du Canada pour le comté 
d’Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville.
Environ 170 personnes, amis 
d’Élie, l’ont écouté parler de son 
cheminement politique, de son 
goût de servir, de son programme 
d’action et de son désir de regagner 
la faveur des électeurs de la 
circonscription pour le PL du Canada. 
Suivirent les témoignages des trois 
panelistes à ses côtés : Me Jean-Bernard 
Dehaut, Mme Denise Tamraz et M Guy 
Hébert.
Les membres présents dans la salle 
ont par la suite posé des questions 
s’informant à M Kassissia sur ses 
priorités une fois élu, comment il 
transmettrait à Ottawa les souhaits des 
citoyens et comment il encouragerait 
les initiatives locales dont a besoin la 
circonscription.
L’atmosphère était accueillante 
et par moments euphorique, des 
rafraîchissements ont été servis et les 
gens en ont profité pour prendre des 
photos avec leur candidat-vedette. 
Restera à fixer la date de l’investiture, 
en attendant la course continue.

Le premier ministre Philippe 
Couillard s’est dit «troublé», 
vendredi, et considère inacceptable 

qu’un homme coupable de pédophilie 
ait possiblement continué à côtoyer des 
enfants, même si cela lui était interdit 
depuis 2012.
Pierre Vézina a été arrêté jeudi à son 
domicile, où sa conjointe exploite une 
garderie en milieu familial, alors que 
deux enfants s’y trouvaient aussi. Depuis 
2012, il lui était interdit de se trouver 

en présence d'enfants de moins de 16 
ans, mais l’homme de 65 ans pouvait 
continuer de vivre chez lui en dehors des 
heures d’exploitation de la garderie.
«J’ai comme tous les autres Québécois 
sursauté en lisant cet article, a répondu 
Philippe Couillard à la suite d’une 
question d’un journaliste sur le sujet, lors 
d’un point de presse. Il n’est pas question 
d’exposer nos enfants à ce genre de 
risques là.»
Le premier ministre a affirmé que le 

ministère de la Famille enquêtait sur la 
question pour s’assurer que les règles sont 
adéquates et qu’une telle situation ne se 
reproduise pas.
«J’espère qu’il n’y a pas eu d’enfants 
qui ont été affectés négativement dans la 
garderie», a-t-il affirmé.
Mardi, Vézina avait plaidé coupable à 
l'accusation de s'être livré, en 2012, à des 
attouchements sexuels sur une fillette qui 
fréquentait la garderie qu'il exploitait alors 
avec son épouse, à L'Ancienne-Lorette.

Pédophile à la garderie: «Je suis troublé», dit Couillard

La Coalition avenir Québec (CAQ) 
n’a pas perdu de temps avant de 
s’attaquer à Véronyque Tremblay, la 

nouvelle candidate libérale annoncée en vue 
de l’élection partielle à venir dans Chauveau.
À peine vingt-quatre heures après que 
Philippe Couillard eut confirmé la 
candidature de l’ancienne lectrice de 
nouvelles du FM93, c’est le chef de la CAQ 
en personne qui s’est chargé se livrer les 
premiers coups de semonce.
François Legault a consacré ses trois 
questions et tout le temps de parole dont il 
disposait au Salon bleu pour ressasser avec 
vigueur les opinions exprimées récemment 
par Mme Tremblay.
Il a rappelé qu’il y a un mois, Véronyque 
Tremblay avait signé une chronique dans 
les pages du Journal de Québec où elle 
s’attaquait aux hausses des tarifs d’électricité 
et disait ne pas comprendre «l’entêtement 
des libéraux» à soutenir l’industrie éolienne.
«Est-ce que le premier ministre peut nous 
dire s'il est d'accord avec sa candidate 
de Chauveau qui dit que les hausses de 
tarifs d'électricité qui sont générées par le 
programme éolien sont insensées et même 
ridicules, a soulevé M. Legault. Est-ce qu'il 
est d'accord avec ça?»
«Moi, je ne dirige pas une secte, je dirige 
un parti politique, a répondu le chef libéral. 
[…] On est très heureux d'accueillir des 
gens de tous les horizons politiques, sauf 
l'indépendantisme […] non repenti.»
Le chef de la CAQ est revenu à la charge 
lors du point de presse qui se déroulait en 
marge du caucus hebdomadaire de son parti.
Dans les officines libérales, on s’est avoué 
surpris de l’acharnement du chef caquiste à 
l’endroit de Mme Tremblay.
«Visiblement, la candidature de Mme 
Tremblay dérange», a confié à notre 

Bureau parlementaire un proche du premier 
ministre, qui constate que la CAQ craint 
plus que jamais de perdre Chauveau.
Mal à l’aise avec les 37 millions $ du 
Diamant
En entrevue à l’émission «Le show du 
matin» à RadioX, une station de Québec, 
Véronyque Tremblay a dit avoir un malaise 
avec les 37 millions $ qui seront injectés par 
le gouvernement provincial et la Ville de 
Québec dans le projet «bonifié» du Théâtre 
Le Diamant.
Elle a reconnu que si elle avait été membre 
du gouvernement Couillard au moment de 
la prise de décision, elle aurait eu «de la 
misère» à approuver un tel investissement.
«Personnellement, je trouve que c’est un bon 
montant d’argent, mais je peux comprendre 
aussi les raisons pour lesquelles on le fait. 
C’est un gros nom, c’est une grosse vitrine 
à l’international, M. Lepage», a-t-elle avoué 
aux auditeurs.
La sortie de la nouvelle candidate libérale 
a-t-elle plongé le gouvernement dans 
l’embarras?
«Pas du tout», a rétorqué la ministre de la 
Culture, Hélène David.
«Mme Tremblay a dit de choses qui 
sont importantes, c’est vrai que c’est un 
investissement important, Le Diamant», a 
dit Mme David, en rappelant que le projet a 
été «bonifié énormément», notamment en y 
impliquant des artisans du cirque.

 Feu nourri de Legault contre
Véronyque Tremblay

 Prime au recteur de Bishop's:
inacceptable, dit Blais

Les conditions 
d'embauche du 
recteur de l'Université 

Bishop's, Michael Goldbloom, 
qui aura droit à une prime 
de départ de près de 650 000 
$ au terme de son mandat, 
sont inacceptables aux yeux 
du ministre François Blais.
«Je ne peux pas comprendre 
qu'au Québec qu'on accorde 
des primes de ce niveau-
là à des gens qui sont 
dans des fonctions pour 
lesquelles le financement 
vient essentiellement, ou 
en bonne partie, des fonds 
publics. Ce n'est absolument 
pas acceptable, la population 
ne peut plus comprendre 
ça», tranche le ministre de 
l'Éducation.
Au terme de ses dix ans 
comme recteur, en 2018, M. 
Goldbloom pourra toucher 
une prime équivalente à deux 
années de salaire, allocations 
et avantages inclus, a révélé 
mercredi notre Bureau 
parlementaire.
Le principal de la plus petite 

université du réseau - Bishop's 
compte 2825 étudiants - touche 
un salaire annuel de base de 
278 683 $. À cette somme 
s'ajoutent des avantages et 
allocations de près de 35 000 $.
François Blais rappelle que 
la rémunération globale des 
dirigeants des universités 
du Québec est soumise au 
contrôle de son ministère 
depuis 2013.
«Ils ne peuvent pas évoluer de 
façon complètement libre», 
insiste-t-il.
Le ministre n'a pas l'intention 
d'en rester là. Son cabinet a 
d'ailleurs contacté la haute 
direction de Bishop's mercredi. 
Le contrat de Michael 
Goldbloom est sous analyse.
«Je vous rappelle que c'est une 
université qui nous dit: "on n'a 
plus les moyens, on est coupé, 
on ne pourra pas atteindre 
l'équilibre budgétaire, on a des 
problèmes aussi de solvabilité 
avec notre régime de retraite". 
On a tout ça et on verse deux 
ans de salaire à son recteur!» 
a déploré le ministre.

Gérard Deltell reçoit comme 
un cadeau inespéré la 
publicité «négative» du 

NPD à son endroit dans laquelle il 
est associé à Stephen Harper.

«C'est surtout très flatteur 
que le NPD m'attaque, alors 
à la question un vote pour 
Deltell c'est un vote pour 
Harper, oui et j'en suis fier», 
s'est exclamé l'ex-député 
caquiste et candidat-vedette 
à l'investiture conservatrice 
dans Louis-Saint-Laurent.
Le NPD a lancé, mercredi, 
cette campagne publicitaire 

ciblée dans les journaux régionaux, 
attaquant également au passage 
le maire de Victoriaville, Alain 
Rayes, aussi candidat conservateur 

pressenti dans Richmond-
Arthabaska.
«Un vote pour Gérard Deltell, c'est 
un vote pour Stephen Harper», 
affiche la publicité sous un fond 
bleu, à laquelle a été apposé le 
message suivant aux couleurs 
du NPD: «Pour une croissance 
économique durable, vous pouvez 
faire confiance à Tom Mulcair et à 
l'équipe du NPD».
La publicité renvoie également à 
un site internet traçant un bilan peu 
reluisant du gouvernement Harper 
vu sous l'angle du NPD.

M. Deltell se dit au contraire 
très à l'aise avec les «positions 
et décisions» du gouvernement 
Harper sur le plan de l'économie et 
en matière de justice, où il se pose 
comme garant de la loi et l'ordre.
«Plus d'argent dans les poches du 
monde, moins dans les mains du 
gouvernement. Le redressement 
des finances publiques et le ménage 
nécessaire qui n'était pas facile et 
qui devait être fait. [...] Oui, moi, 
je suis très fier de faire partie de 
l'équipe de Stephen Harper et je 
remercie M. Mulcair de nous faire 

de la publicité comme 
ça, publicité inattendue, 
mais très appréciée», a-t-il 
ironisé.

Gérard Deltell remercie le NPD pour la publicité

Loi 101: le PQ demande au gouvernement de légiférer
Le Parti québécois (PQ) demande 

au gouvernement Couillard de 
renforcer la loi 101 afin de 

protéger la langue française dans 
l'affichage commercial.
Le jugement rendu lundi par la Cour 
d'appel autorisant sept chaînes de 
magasins à maintenir leur marque 
de commerce uniquement en anglais 
sur la façade de leurs succursales 
révèle l'existence d'une brèche dans 
la Charte de la langue française, 
estime le député péquiste Alexandre 
Cloutier.
«Il y a un vide juridique, une 
entreprise qui veut contourner la loi 
n'aura qu'à inscrire sa marque de 
commerce dans son incorporation», 
a laissé entrevoir M. Cloutier à 
l'occasion d'un point de presse.
En première instance, le juge de la 
Cour supérieure Michel Yergeau avait 
statué que la loi 101 n'empêchait pas les 
chaînes de magasins Best Buy, Costco, 

Gap, Guess, Old Navy, Toys «R» Us 
et Walmart de maintenir leur affichage 

sans avoir l'obligation d'ajouter un 
descriptif français.
«Le juge a envoyé un message clair au 
législateur de corriger la situation», a 
suggéré M. Cloutier.

Couillard n'exclut pas de modifier la loi 
101
Interpellé au Salon bleu sur cette 
question, le premier ministre Philippe 
Couillard n'a pas écarté l'adoption d'un 
amendement à la Charte de la langue 
française.
«On va commencer par lire le jugement 
de la Cour d'appel», a dit M. Couillard.
Pour sa part, le chef de la Coalition 
avenir Québec, François Legault, ne 
croit pas que cette cause mérite un 
amendement à la loi 101.
«Quand on parle des noms des 
compagnies, il faut être prudent [...] Il 
faut se demander si c'est raisonnable de 
demander à une entreprise de changer 
sa raison sociale. Les entreprises ont 
le droit de garder leur nom», a dit M. 

Legault.
Ce dernier a donné l'exemple de la firme 
québécoise Bombardier, qui conserve 
sa marque de commerce partout où elle 
transige dans le monde.

 A tous mes amis/es qui 
 résident à Vimy-Laval,

Québec
 

J'ai besoin de vous, de vos parents et de vos amis pour appuyer 
la candidature de mon amie Eva Nassif, une femme de cœur, 
engagée à servir les Lavallois. Madame Eva Nassif doit gagner 

l'investiture pour devenir la candidate officielle du Parti libérale du 
Canada aux prochaines élections dans le comté de VIMY: Chomedey, 
Laval-des-Rapides et Pont-Viau.
Je compte alors sur vous, sur vos proches et sur vos amis qui habitent 
dans le comté de Vimy afin d'aider Eva à recruter le plus grand 
nombre de membres du Parti libéral du Canada car c’est seulement 
les membres en règle qui seront convoqués pour venir voter et choisir 
leur candidat pour l’élection de 2015. Une personne de 14 ans et 
plus, peut devenir membre du Parti libéral et une personne qui n'a pas 
encore reçu la citoyenneté canadienne peut aussi devenir membre du Parti libéral et aura le droit de voter 
lors d'une investiture pour choisir le candidat libéral pour l'élection fédérale de 2015. On peut le faire en 
ligne (Veuillez choisir la circonscription de VIMY) et ça prend une minute, voici le lien: https://www.
liberal.ca/fr/adhesion/
 Après l’inscription en ligne, le membre reçoit le courriel de confirmation du Parti libéral, prière de le 
transférer au courriel d’Eva: eva.nassif@sympatico.ca
On peut aussi remplir le formulaire papier si on veut payer 10 $ par chèque personnel et chaque membre 
paie seulement pour lui-même, sauf si le compte est un compte-conjoint, c’est-à-dire si les deux noms 
figurent sur le chèque. Une personne peut également payer par carte de crédit, seulement si son nom y 
figure. On peut télécharger un formulaire à l'adresse suivante:
https://www.liberal.ca/downloads/Download-Membership-Application.pdf
 Afin de pouvoir voter, Il faut que le membre en règle qui doit être inscrit membre au moins 25 jours avant 
la date de l'investiture, doit aussi habiter dans le comté de VIMY (voir la carte de Vimy): Chomedey et 
Laval-des-Rapides (le code postal: H7G - H7M - H7N - H7S - H7T - H7V et H7W).
 En temps et lieu, le Parti libéral du Canada envoie une lettre de convocation à chaque membre l'invitant 
à venir voter pour choisir son candidat ; Eva compte sur le vote de chaque membre. 
 Pour joindre Eva: Cell: 514 836--6658  Courriel: eva.nassif@sympatico.ca
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par client
per customer
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Unités par client
Units per customer

Unités par client
Units per customer

PUREX
Détersif liquide
Liquid laundry
detergent
32 brassées/ loads
1,47L

SPONGE 
TOWELS 
Essuie-tout
Paper towels
Emballage de 
Pack of 6 CASHMERE 

Papier hygiénique
Bathroom tissue
Emballage de30 

rouleaux
Pack of30 rolls

Papier-mouchoirs 
Facial tissues

Emballage de /Packs
6x70, 6x88, 6c126

أسعارنا ليس هلا مثيل
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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

للهوى وصٌف وحيد

أبو حجاج

قناة سويس  جمرد كلمة لدينا  يكون  أن  جداً   جميل 
جديدة وجميل جداً أن يكون لدينا مشروعات 
إستثمارية ضخمة تقدر بالمليارات وسيكون 
جميل أيضاً عندما يكون هناك تطوير للتعليم 

مواطن  لكل  تأمين صحي  لدينا  ويكون  اآلخر  ونبذ  التطرف  من  خالي 
يتطابق مع  للمرور  قانون  الجمال في قمته عندما يكون هناك  وسيكون 
الدم على األسفلت في  المتقدمة ويوقف نزيف  الدول  قوانين المرور في 
مصر .. قانون مرور بجد مفهوش واسطة خالي من شعار : خذ رخصتك 

وأكتب وصيتك ..

  إلعالناتكم يف »الرسالة«
Tel: (450) 972-1414   

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

elressala@videotron.ca
www.el-ressala.com

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

الفراعنة أقاموا مشروعات عمالقة 
للحفاظ على سيناء منذ 4 االف عام

افتتاح معرض الربديات املصرية بالصني
قذفت مادورو بثمرة ماجنو.. 

فأهداها شقة

طفلة توجه صفعة لطموح أردوغان السياسي

  لألسف الشديد تمددت داعش أو 
ما تسمي نفسها بالدولة اإلسالمية، 
منها  والمتسامح  السمح  واإلسالم 
في  متنوعة  مناطق  إلى  براء، 
العاصمة  قلب  سوريا وبعضها في 
دمشق. وبالتحديد في مخيم اليرموك 
لالجئين الفلسطينيين وقام بعض من 
وتمدد  الفلسطينية ضده.  الفصائل 
اإلسالم  يدعي  أو  إسالمي،  تيار 
هو االخر، وهو جبهة النصرة في 
درعا  ألبناء  وكان  جنوب سوريا. 
الجنوبية كلمة وموقف حق ووقفوا 
بالتظاهر والمقاومة ضد من يحاول 
أن يختطف دينهم وسماحة تفكير أهل 
لطالما عاشوا  الذين  جنوب سوريا 
مسلمين ومسيحيين جنبا الي جنب.

نسبة ال يستهان بها اليوم في سوريا 
هي ضد النظام ولكن نسبة أخرى ال 
يستهان بها هي ضد كل من يحاول 
أن يلبس رداء الدين ويستغل ظروف 
الحرب وماسيها واالمها واإلحباط 
أجل  من  الناس  منه  يعاني  الذي 
تغيير طريقة التفكير والمفاهيم ودفع 
السوريين باتجاه استبدال دينهم السمح 
وصلواتهم الجميلة وصيامهم المبارك 
وابتهاالت واناشيد العيد في المساجد 
شاركوا  طالما  التي  واحتفاالتهم 
استبدال  بها،  المسيحيين  إخوانهم 
إلى  الناس  تجر  براية سوداء  ذلك 

العنف وسفك الدماء. 

اليوم  السوريين  من  كبيرة  ونسبة 
تنتفض من تحت األنقاض لتقول لن 
بالسالح  بقتلنا مرتين.. مرة  نسمح 
وأخرى بتغيير ثقافتنا المتسامحة... 
ولكن لألسف الزالت هي اليد الضعيفة 
وهي اليد السلمية في هذا الصراع 
..وهي من تتلقى الضربات وتقتل.

ولألسف اليوم الزلنا نسمع في سوريا 
عن مذابح ترتكب بحق اإلسماعيليين 
والعلويين في المناطق التي تسيطر 
عليها فصائل المعارضة المتشددة وال 
نسمع الكثير من االستنكار لذلك. وكأن 
العلويين هم المسؤولين عن بعض 
أخطاء النظام. العلويين، وللتذكير، 
هم أهل هذا البلد وأعداد ساحقة منهم 
لم تستفد من النظام بشي. بل الكثير 
منهم لم يكن لديه الماء والكهرباء في 
البيوت الي سنوات قريبة ماضية. نعم 
ونذكر بالمقابل ان هناك العديد من 
المذابح التي ارتكتبت بحق المسلمين 
السنة ولكن ال يمكننا أن نجرم طائفة 
باكملها. انها حرب اهلية وبركان من 
النار يأكل األخضر واليابس ولألسف 
اليوم في سوريا ليس هناك من انسان 
أمن سواء أكان مسلما سنيا أو علويا 
او مسيحيا. ولكن في هذه الظروف 
الصعبة يجب ان نعلي الصوت ونقول 
ال للقتل ألي سوري ..ال للقتل ألي 

سوري وتحت اية تسمية.

معا ضد التشدد

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 

أوتاوا  العربية في   قامت سفارة جمهورية مصر 
ممثلة بسعادة السفير معتز زهران بتوجيه الدعوة إلى 
لفيف كبير  من المسئولين والبرلمانيين الكنديين، وكذا 
رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بكندا، اضافة الى 
رموز الجالية المصرية في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، 

لحضور حفل استقبال 
أقيم يوم 25/4/2015 
في معرض “ملوك 
ة  ن ي مد ب مصر” 
مونتريال بمناسبة 
ذكرى تحرير سيناء. 
وقد حضره  السفيرة/ 
أمل سالمة قنصل 
في  العام  مصر 
وكذا  مونتريال 
السفارة  أعضاء 
المصرية في أوتاوا 
العامة  والقنصلية 
ال،  تري مون في 
وذلك بهدف زيادة 

للترويج  الهادفة  المساهمة في دعم كافة المجهودات 
السياحي لمصر.

تم استهالل الحفل بمشاهدة فيلمين وثائقيين عن توت 
عنخ امون ونفرتيتي باللغتين االنجليزية والفرنسية، حيث 
أعقب ذلك قيام منظمي الحفل بتوجيه كلمات للترحيب 
بالضيوف، وقد ألقى السيد السفير/معتز زهران كلمة 
أشار فيها الى أن مصر ستظل على مدى العصور تصنع 
التاريخ، وأن الصحوة الحالية التي تشهدها مصر تؤكد 
على امتداد عظمتها ودورها الحضاري، داعياً الحضور 
لزيارة مصر والتمتع بمشاهدة االثار المصرية واألماكن 

السياحية الخالبة التي تذخر بها مصر.
أن ذكرى تحرير سيناء تحمل معاني  السفير  وأكد 
كثيرة وأبرزها أن السالم الذي بادرت به مصر يظل 
هدفها المنشود متمثاًل في انخراطها وتفاعلها النشط مع 
قضايا المنطقة، وهو السالم الذي يجب أن يُبنى على 

مقومات العدل والمساواة لضمان ديمومته. كما سلط 
السفير الضوء على تكاتف كافة مؤسسات ومكونات 
الدولة والشعب المصري لدحر قوى الشر والتطرف 
واإلرهاب بعزيمة راسخة ليعم السالم واألمن واالستقرار 
أرجاء المنطقة، وليسمح بانطالق النهضة الشاملة التي 
بدأت ارهاصاتها في مصر بشرارة ثورتين مجيدتين 

عامي 2011 و2013.
قام الحضور بعد ذلك بتفقد أجنحة المعرض الذي أقامه 
المركز المصري للفنون تحت رئاسة الدكتور/ طارق 
رجب، وقد تصدر المعرض تمثااًل للملك سنوسرت 

الثالث وهو أول حاكم في التاريخ ينشئ قناة تصل بين 
البحر االحمر والبحر المتوسط وهي ما عدت فرصة 
للتنويه عن مشروع قناة السويس الجديدة وغيرها من 
المشروعات الضخمة التي تقوم بها االدارة المصرية 

الحالية في اطار قيادتها للنهضة المصرية الجديدة.
بالتعاون مع  السفارة  المعرض قامت  عقب مشاهدة 
منظمي المعرض بإقامة حفل استقبال للحضور، وقد 
اعرب الحضور عن انبهارهم بروعة التاريخ المصري 
وتطلعهم لزيارة مصر لمشاهدة القطع االثرية االصلية 

التي تحاكيها القطع المعروضة.

 افتتح مجدى عامر 
سفير مصر لدى الصين، 
لبرديات  ا معرض 
المصرية  الفرعونية 
عليها  يطلق  بمنطقة 
بالعاصمة   »798«
بكين، والتي تعد أحد 
الفنية  المجمعات  أهم 
والثقافية في الصين، 
وأكثرها شهرة عالمية .

وأبدى »عامر«، إعجابه 
بالمعروضات من لوحات فرعونية مصنوعة 
من ورق البردي، وهو الفن الذي يرجع 
إحدى  يعتبر  والذي  السنين،  آالف  إلى 
إنجازات الحضارة المصرية القديمة، وقال 
إن مصر والصين يتمتعان بتشابه غريب 
كونهما أقدم الحضارات في العالم، وأنه 
يود أن يسلط الضوء خالل هذه المناسبة 
على اإلستعدادات التي تجري من اآلن 
لالحتفال بالعام الثقافي المصري الصيني 
الذي سيبدأ في 2016 وسيواكب احتفال 
البلدين بذكرى إقامة العالقات الدبلوماسية 
بأي  ترحيب مصر  معرًبا عن  بينهما، 
تعزيز  إلى  يهدف  فني  أو  ثقافي  تعاون 

العالقات الوثيقة بين البلدين.
وأبدى السفير المصرى انبهاره بمنطقة 
»798«، التي تحولت من مجموعة من 
الورش العسكرية إلى مدينة للفنون قائال 
إن مصر تستطيع ان تتعلم الكثير من تلك 

التجربة الفريدة .
وشارك السفير في افتتاح المعرض الذي 
يستمر 10 أيام، المستشار الثقافى للسفارة 
المصرية ببكين الدكتور حسين إبراهيم، 
والمستشارة اإلعالمية للسفارة الدكتورة 
نائب  سونج،  وجيمس  جاد هللا،  هدى 
األمين العام للجمعية الصينية لدراسات 
منظمة التجارة العالمية التابعة لوزارة 
التجارة الصينية، والمسئولة عن ادارة 
المنطقة، باإلضافة إلى جان هوينغ سوك 
الحرير  لجمعية طريق  العام  ،المدير 

المدنية الصينية.
الزائرين  عشرات  المعرض  وحضر 
ومن  بالفنون  المهتمين  الصينيين  من 
الطالب المصريين الدارسين بالجامعات 

والمعاهد الصينية.
وعلى هامش المعرض وصف مسؤول 
وزارة التجارة الصينية في تصريحات له، 

مصر بأنها منبع من منابع الحضارة في 
العالم، منوها بقيمتها كشريك استراتيجي 
وصديق وثيق للصين منذ إقامة للعالقات 
الدبلوماسية بين البلدين عام 1949، وقال 
عنها  يعبر  العريقة  إن حضارة مصر 
المعرض  تزين جدران  التي  البرديات 
بين  الثقافية  العالقات  توطيد  إلى  ودعا 
البلدين مستشهدا بكلمات الرئيس الصينى 
شى جين بينغ التي قال فيها إن االنشطة 
لمعرفة  السبيل  هي  المدنية  والمحافل 
ثقافات الشعوب ووصفه للفن بمرآة الثقافة 
ودعوته لزيادة التبادل الثقافى والفنى بين 
دول العالم الن هذه هي الطريقة األفضل 

للتقارب بين الشعوب.
منطقة »798«  عن  المسئولة  وقالت 
الفنية، والتي تفتح أبوابها للفنانين لعرض 
منتجاتهم، وايضا لتسويقها ولمحبي الفنون 
للتمتع باألعمال والتصميمات الفنية على 
مختلف أشكالها وأنواعها، إن مجمع الفنون 
7 معارض  يعد األكبر واألهم من  هذا 
فنية موجودة بالصين، وأن هناك 500 
المفتوح  المعرض  في  تشارك  مؤسسة 
للجماهير على مدار العام، الفته إلى أنه 
يعتبر من األماكن األثرية بالصين، وأن 
المكان هو أن يكون مركًزا  الهدف من 
لعرض الثقافات المختلفة سواء الصينية 

أو العالمية.
وأشارت إلى أن الحكومة الصينية تمتلك 
المكان ولكنها تديره باالشتراك مع القطاع 

الخاص بطريقة ناجحة ومتميزة.
كانت »798« في الماضي منطقة للورش 
العسكرية التي قام جيش التحرير الشعبى 
الصيني بإهدائها للدولة، والتي من جانبها 
التاريخية  الثروة  بتلك  تحتفظ  أن  رأت 
فقررت الحفاظ على مبانى الورش كما 
هي مع تحويلها إلى صرح رائع وضخم 

للثقافة والفنون.

األثري  الدكتور هشام حسين  أكد   
بمنطقة شمال سيناء أن سيناء استرعت 
انتباه قدماء المصريين منذ بداية تأسيس 
الدولة المصرية قبل 6 آالف عام، حيث 
تم إرسال البعثات التعدينية إلى مناطق 
الفيروز  المناجم بجنوب سيناء لجلب 

والنحاس.
وأوضح حسين، أن قدماء المصريين 
حرصوا على إظهار السيادة المصرية 
على مناطق المناجم بجنوب سيناء وإثبات 
التعدين  بعثات  فتركت  للدولة  تبعيتها 
نصوص ومناظر تشير إلى تأديب كل 
من يفكر أن يعتدى على ممتلكات الدولة 

المصرية.
أنه  وأضاف 
ل  ال خ ن  م
المناظر  تلك 
لنصوص  وا
تمكن الفراعنة 
ل  رسا إ من 
رسائل مكتوبة 
ومصورة مفادها 
أن سيناء أرض 
مصرية يمتلكها 

أصحاب حضارة وفكر وبأس شديد.
لمناطق سيناء  بالنسبة  أنه  إلى  وأشار 
الشمالية فلها من الخصوصية في قلب 
وعقل الفراعنة خاصة مشروع عمالق 
أطلقه ونفذه فراعنة الدولة الحديثة (قبل 
ما يقرب من أربعة آالف عام) عندما 
استطاع المصري القديم أن يؤمن أهم 
الطريق  أال وهى  المناطق في سيناء 
المعروف  البري  والطريق  البحري 
قديماً باسم طريق حورس والذي يبدأ من 
مدينة القنطرة شرق الحالية (مدينة ثارو 
الفرعونية) وينتهى بمدينة رفح المصرية.
وقال إن ذلك المشروع العمالق تمثل 
في بناء سلسلة من القالع الحربية – 11 
القنطرة  قلعة – شيدت بطول طريق 
شرق مدينة رفح المصرية بمحاذاة خط 
ساحل البحر المتوسط، وكان الهدف من 

الدولة  هذا المشروع هو تأمين حدود 
المصرية من خالل خلق بوابات مرورية 
حدودية ومنافذ قادرة على التحكم في 
حركة العبور من وإلى مصر، باإلضافة 
إلى تأمين طريق حورس لتسهيل عبور 
التجارة وتأمين ساحل البحر المتوسط 
تجنباً لحدوث اختراقات أمنية من قبل 

أعداء الوطن.
بمثابة  تعتبر  القالع  تلك  أن  وأضاف 
مراكز إمداد وتموين للجيش المصري 
الفرعوني المتمركز في الضفة الشرقية 
لقناة السويس أثناء عبوره متجهاً لبالد 
لتوسيع وتأمين  القديم  والعراق  الشام 

المصرية والتي  حدود اإلمبراطورية 
الضفة  إلى  أوج عظمتها  وصلت في 

الشرقية من نهر الفرات.
أهم  من  سيناء  تحرير  عيد  أن  وأكد 
األعياد وأقربها إلى قلوب المصريين 
وتكلياًل  الميداني  للنصر  مؤشر  فهو 
للجهود الدبلوماسية المصرية الستعادة 
أغلى البقاع وضمها إلى حضن الوطن، 
فسيناء تلك البقعة الطاهرة العزيزة من 
أرض الوطن، خصها رب العزة بالذكر 
في كتابه لما لها من خصوصية مكانية 
وروحيه متميزة ففيها تلقى موسى األلواح 
من ربه، وخاللها عبر الجميل يوسف 
الصديق وإخوته وأبيه ومن قبلهم إبراهيم 
الخليل عليهم جميعاً السالم، مشيراً إلى 
أن الدفاع عنها وتنميتها وإعمارها من 

القضايا المصيرية ألبناء الوطن.

أُديـــنـــك ــــن  ل  .. ـــي  ـــن ـــدي َت ــــو  ل

ـــــــؤادك ـــي فــــــي ف ـــن ـــي ـــل ـــم ـــح َت

ـــــــراٍغ ــــــــــادُم مـــــن ف ـــــــي ق ألن

ــك ــاق ــي ــت ــــــاَر إش ُتـــرضـــعـــيـــنـــي ن

ـــرْك ـــط ُتــســكــريــنــي بـــمـــســـِك ِع

ـــرك ـــح ـــــُو س ـــــل َيـــــجـــــذبـــــُه ح

ـــه ـــال ـــم ـــــالمـــــس َج ُحــــســــنــــك ُي

ــــدِر وجـــهـــِك ــــب ـــُح فــــي ال ـــم ـــأل ف

ـــري ـــم ووحـــــــــــــدْك أنـــــــــِت ع

ــــــــِت فــــي عــــمــــري دومــــــاً وأن

ــري ــس ــــك فــــي كـــيـــانـــي ي ــــِب وُح

ـــُض فـــي الـــقـــلـــب يــعــنــي ـــب ـــن وال

ـــا عـــمـــري عــمــري ُيــســكــرنــي ي

ــك ــن ــس ُح شـــهـــد  قــتــلــنــي  وإن 

ـــــي ــــــروحــــــه روح ـــــي ِب ـــــدان ف

ـــــــــه روحــــــي ــــي روح ــــن ــــب وه

ــــدأ مـــــن جـــديـــد ــــب عــــســــانــــا ن

ــــد ــــوري ـــي فـــــي ال ـــن ـــي ـــن ـــحـــق وَت

ــْد ــي ــول ــال ــــاق ُحـــضـــنـــِك ك واشــــت

ــن عـــن عـــمـــري الــجــلــيــد ــي ــب ــذي ُت

ــد ــي ــف ــــاً م ــــان ــــي ــــر أح ــــك ــــُس وال

ـــد ـــري وشــــــعــــــرك ســـــــــارح ش

ــد ــي ــش ـــــزف ن ـــــع ُخــــُصــــالتــــه َت

عــــيــــنــــاِك بـــــيـــــُت الـــقـــصـــيـــد

ــــد ــــي أُع ــــــو  ل ــــري  ــــم ــــع ل آه 

أكـــيـــد شــــــــُئ  ال  ودونــــــــــــك 

ـــــــــد ـــــــا أُري ووحــــــــــــــــــُدِك م

ــــوى وصــــــــــٌف وحـــيـــد ــــه ــــل ل

ــــون فـــريـــد ــــي ـــــــــِت فـــــي ع وأن

ـــــاش ســعــيــد ـــــــاً ع قـــولـــي دوم

شـــهـــيـــد روح  وروحـــــــــــــه 

ــــد فــــري روح  ـــــــــــــي  وروح

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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ملوك مصر يف كندا حيتفلون بذكرى حترير سيناء

 جرت العادة خالل احتفاالت تركيا بعيد السيادة الوطنية 
والطفولة في 23 أبريل، أن يتم إعطاء الفرصة ألحد 
األطفال للجلوس على كرسي رئاسة الجمهورية والتعبير 
عن آرائهم بحرية، لكن ما حدث كان مفاجئا للرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان عندما رفضت 
"رئيسة الجمهورية" المؤقتة تعديل الدستور.

العشرة  الطفلة زالل إردورموش ذو  وجلست 
أعوام على كرسي الرئاسة بحضور أردوغان 
الذي جلس بجوارها والوزراء، وتلقت سؤاال من 
صحفي حول ما إذا كانت تفضل النظام الجمهوري 
الذي يطمح أردوغان  الرئاسي  أم  (البرلماني) 
في الوصول إليه، فردت بكل لباقة قائلة:" انا ال اوافق 
الرئيس على سعيه لتغيير النظام الجمهورى، ولكننى 

أراه جيدا للدولة حتى اآلن وأريد بقاءه".

ولم تتحرك تعبيرات الرئيس التركي الذي ظل صامتا 
من المفاجأة على ما يبدو حتى أنه لم يبتسم.

وتداولت المواقع التركية ووسائل التواصل االجتماعي 
الموقف، وعلق البعض عليه بأنه "صفعة" وإحراج 
الذي يسعى لإلمساك  للرئيس  الحسبان  يكن في  لم 
بكافة السلطات عبر تغيير النظام السياسي في تركيا 

وتحويله للرئاسي.
جدير بالذكر أن مؤسس الجمهورية "أتاتورك"؛ أهدى 
عيد السيادة الوطنية ألطفال العالم، لذلك تحول اسم العيد 

إلى "السيادة الوطنية والطفولة".

 عبرت امرأة فنزويلية عن مطلبها بشكل غير تقليدي، لكنه كان فعاال للغاية، 
إذ قذفت الرئيس نيكوالس مادورو بثمرة مانجو عليها اسم ورقم تليفون، فتعهد 

بتوفير شقة جديدة لها.
وكان الرئيس البالغ من العمر 52 عاما يقود حافلة وسط حشد في والية أراغوا 

وسط البالد، عندما ألقى شخص ما من بين الحشد ثمرة المانجو عليه.
وقال مادورو الحقا وهو يعرض عبر التلفزيون الثمرة وعليها اسم ورقم هاتف 
كتبا على عجل: "مكتوب عليها: اتصل بي إن كان بمقدورك"، وأضاف: "مارليني 
أوليفو تعاني مشكلة في منزلها. اتصل بها مسؤولون. انتابها الخوف ولم تكن 

تصدق األمر".
وتابع الرئيس الفنزويلي: "وافقت على شقة سكنية لها"، وتعهد بأكل ثمرة المانجو.
إلى جانب سيل من  واجتذب موقف مادورو مزيجا من اإلعجاب والسخرية، 

النكات عبر اإلنترنت.
وعلق موقع إلكتروني على الواقعة ساخرا: "لو أنهم في مقابل ثمرة مانجو يمنحوك 

شققا سكنية، فأنت تعرف ماذا تفعل: اقذفه بثمرة أناناس".


