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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

ما بني تأكيد ونفي احلكومة!

أنطوانيت ج. هابوري

حكمة العدد

من أقوال : وليم شكسبير

النار  إشعال  يحاول  من 
بالثلج كمن يحاول إخماد 

نار الحب بالكلمات.

»احلركة الوطنية« : مصر ال تتحمل أن 
تنتخب برملانا ثم تقضى احملكمة حبله

 جاء في تقرير أعده القسم االنجليزي 
في تلفزيون هيئة االذاعة الكندية سي 
بي سي » أن الحكومة الكندية تبحث 
في احتمال االحتكام إلى القانون المتعلق 
بجرائم الكراهية واستخدامه ضد منظمات 

تشجع على مقاطعة اسرائيل«. 
وقال الصحافي نيل ماكدونالد من الـ 
سي بي سي إن القانون قد يطول شريحة 
من منظمات المجتمع المدني بما فيها 
حركات طالبية ونقابية واشار إلى أن 
سي بي سي قد حصلت على معلومات 
تفيد قلق بعض المجموعات والهيئات 
الكندية التي شاركت في الحملة العالمية 
لمقاطعة إسرائيل، وأعربت عن قلقها 
في  االستيطان  عملية  استمرار  من 
األراضي المحتلة، وذكر ماكدونالد أنه 
في يناير )كانون األول( الماضي، قام 
وزير الخارجية الكندي في وقتها جون 
بيرد بالتوقيع على اتفاق في اسرائيل 
تتعهد بموجبه كندا بمساعدة اسرائيل 
في مواجهة حملة المقاطعة التي يُسميها 
االتفاق الوجه الجديد لمعاداة السامية، 
وتاله بعد أيام موقف أكثر تشدداً عبَّر 
عنه وزير األمن العام ستيف بليني في 
مجلس األمن عندما ربط بين مقاطعة 
واإلرهاب  اليهود  اسرائيل وكراهية 
حيث قال بالحرف » كندا ال تتسامح 
إطالقاً في تعاطيها مع معاداة السامية 
وكل أشكال التمييز بما في ذلك الخطاب 
تجاه إسرائيل، والسبب يعود إلى أن 
الشعب  وجود  يهددون  الذين  هؤالء 
اليهودي يشكلون تهديداً كبيراً لنا جميعا.« 

كما ذكر. 
وقد علق نيل ماكدونالد على ذلك، إلى 
أن الوزير كان واضحاً عندما قال إن 
كندا ال تتسامح على االطالق مع مقاطعة 
اسرائيل مشيراً إلى أن هذا األمر من 
شأنه أن يقلق الكنيسة المتحدة وجمعية 
 Quakers االصدقاء الدينية الكندية
وغيرهما من المجموعات والنقابات 

التي تدعم حملة المقاطعة.

وأضاف أن سي بي سي تقدمت بعدة 
اسئلة لمكتب الوزير بليني طالبته فيه 
بشرح معنى عدم التسامح على اإلطالق 
وكيف تترجم الحكومة ذلك عملياً؟ وما 
اسرائيل  في  الموقع  االتفاق  عالقة 
الشرطة  دور  وما  الكندي؟  بالقانون 
وأجهزة المخابرات بالنسبة للمقاطعة 
التي ذكر الوزير ان الحكومة لن تتسامح 

إطالقاً بشأنها؟
وقد وصل الرد المتأخر بعض الشئ 
يحمل في طياته مجموعة من القوانين 
الكندية المتعلقة بجرائم الحقد التي هي 
من بين األكمل في العالم، كما جاء في 

الرد. 
وذكر ماكدونالد إلى أن المتحدث باسم 
بليني أشار للعديد من أحكام القانون 
بينها  من  الكراهية  بجرائم  المتعلقة 
الترويج والتحريض على الحقد واالبادة 
ضد مجموعة معينة استناداً إلى أصلها 
الوطني، والمحتمل أن يكون المقصود 
هنا وفي هذه الحالة األصل اإلسرائيلي.

وقد سخرت الحكومة الكندية على ما 
يبدو من ردَّها حيث وصفت التقرير 
الذي نشرته سي بي سي على موقعها 
االلكتروني بأنه مثير للسخرية ورأت 

فيه نظرية المؤامرة.
ويبقى أن أشير في النهاية إلى أن الحكومة 
الكندية نفت ما ورد في تقرير السي 
بي سي ونفت في أن يكون في نيتها 
اللجوء إلى تفعيل قانون جرائم الكراهية 
لمقاطعة  الداعمة  المجموعات  ضد 

إسرائيل.
وأتمنى وأمل أن يكون هذا النفي من 
جانب الحكومة في موضع التنفيذ الحقيقي 
إذا كانت حريصة بالفعل على استمرارية 
تعايش الكنديين على التعددية واالشتمال، 
وتعمل بالفعل على الحفاظ على سلمها 
األهلي وبالتبعية على أمنها الوطني 
من خالل وحدة حقيقية تحميها التعددية 
وتصونها الديمقراطية في إطار من 

الحرية المسئولة!

  صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية 
بأن التوصل إلى المسودة األولية للعالقة بين 
دولة فلسطين والفاتيكان خطوة تخدم مصلحة 
السالم واالستقرار وتعزز التعايش السلمى 
الثقافات والحضارات  وبناء الجسور بين 

والديانات المختلفة.
ونقلت وكالة االنباء الفلسطينية “معا” عن 
إن هذا  بيان صحفى  فى  قولها  الوزارة 
بين  بعد سلسلة اجتماعات  يأتى  اإلنجاز 
الطرفين، قادها بالنيابة عن دولة فلسطين 
الخارجية ودائرة  فريق عمل من وزارة 
التحرير  منظمة  فى  المفاوضات  شئون 
الفلسطينية.وأكدت أن هذه النتائج تأتى فى 
إطار التطور الطبيعى للعالقات التاريخية 
بين دولة فلسطين والكرسى الرسولي، تأكيدا 
على مكانة فلسطين الحضارية باعتبارها 
السماوية ومهد سيدنا  الرساالت  أرض 
عيسى عليه السالم، ووطنا يجسد التآخى 
بين األديان التى تشكل سوية النسيج الوطنى 
الفلسطيني.وأعلن الفاتيكان فى وقت سابق 
أمس األول عن االنتهاء من المفاوضات مع 
مسئولين فلسطينيين بشأن اتفاقية يتم بمقتضاها 

االعتراف بدولة فلسطين من الناحية الفعلية. 
وأشار بابا الفاتيكان فرنسيس األول إلى”دولة 
فلسطين” عندما زار األراضى المقدسة العام 
الفاتيكان اليزال يحتفظ  الماضي، إال أن 
التحرير  دبلوماسية مع منظمة  بعالقات 
الفلسطينية حتى اآلن من الناحية الرسمية.
وقال وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور 
أنطوان كاميليرى - فى مقابلة مع صحيفة 
“لو أوبزيرفاتور رومانو” - إن المعاهدة 
الجديدة المقرر التوقيع عليها فى المستقبل 
القريب، سوف تضفى الطابع الرسمى على 
هذا االعتراف “. وأضاف أن “ اإلشارة إلى 
دولة فلسطين وما ينص عليه فى االتقاق 
... تتماشى مع موقف الكرسى الرسولي” 
فى عام ٢٠١٢، عندما رحب بتصويت 
الجمعية العامة لألمم المتحدة لصالح رفع 
دولة  إلى وضع  فلسطين  تمثيل  مستوى 

مراقب غير عضو.
ولم يعلن عن مضمون االتفاق الجديد، ولكن 
كاميليرى قال إن االتفاق أعاد التأكيد على 
مبادئ الحرية الدينية فى األراضى الفلسطينية 
وتنظيم الضرائب والممتلكات ونطاق السلطة 

المتعلقة  القضائية 
بالكنيسة الكاثوليكية 

المحلية.
كاميليرى  وقال   
االتفاق  إن  أيضا 
اشتمل على الدعوة 
التفاق سالم إسرائيلى 
فلسطينى شامل على 
أساس حل الدولتين، 
وأعرب عن أمله فى 
موقف  يساعد  أن 
الفاتيكان فى التقدم 

على هذه الجبهة.
وتأتى االتفاقية التى قال الفاتيكان إنها تهدف 
إلى “تعزيز وضع وأنشطة الكنيسة الكاثوليكية 
واالعتراف بها على المستوى القضائي” 
قبل أيام من لقاء منتظر بين البابا فرنسيس 
والرئيس الفلسطينى محمود عباس، ومن 
الفاتيكان  المرجح أن تقوى العالقات بين 

والفلسطينيين.
 وقال المتحدث باسم الفاتيكان األب فيديريكو 
لومباردى إن البابا فرنسيس سيلتقى الرئيس 

الفلسطينى محمود عباس اليوم.
الفاتيكان،  انتقدت إسرائيل   ومن جانبها، 
بتوقيع معاهدة  الفاتيكان  وقالت إن قرار 
مع السلطة الفلسطينية، لالعتراف رسميا 
بفلسطين كدولة هو قرار “مخيب لآلمال”. 
وفى الوقت نفسه، رحبت حركة “فتح”، 
باالعتراف بدولة فلسطين، فى وقت بالغ 
لفلسطين، وأعربت عن  بالنسبة  األهمية 
أملها بأن تطبق الحكومة اإليطالية قرار 

البرلمان اإليطالى.

 استجابة لتوجيهات الرئيس عبد 
الخالف  باحتواء  السيسى  الفتاح 
الوفد خالل  فى حزب  الداخلى 
لقائه قياداته أمس، تم االتفاق على 
إنهاء األزمة بشكل يرضى جميع 
الشفافية  األطراف، فى إطار من 
والديمقراطية التى تعد من ثوابت 

الحزب.
يوسف،  عالء  السفير  وصرح 
الرئاسة،  باِسم  الرسمى  المتحدث 
بأن الرئيس أكد حرصه على حزب 
الوفد كقلعة من قالع الحياة السياسية 
تاريخه  المصرية، وحفاظاً على 
باعتباره أميناً على تراث الحركة 
إنهاء  االتفاق على  الوطنية، وتم 
الخالف فى إطار رغبة األطراف 

فى رأب الصدع داخل الحزب. 
أن  بتأكيد  اللقاء  الرئيس  واستهل 
إعالء  تقتضى  الراهنة  المرحلة 
المصلحة الوطنية، ونبذ الخالفات 
واالنقسامات وتوحيد الصف وتكاتف 

الجهود فى مواجهة مختلف التحديات.
وأضاف أنه يتعين التنسيق والتعاون 
بين مختلف القوى السياسية، سواء 
داخل الحزب الواحد أو بين األحزاب، 
وذلك فى ضوء اإلستعدادات إلجراء 
لتشكيل  البرلمانية،  االنتخابات 
مجلس نواب واٍع ومسئول، وقادر 
على إحالة نصوص الدستور الذى 
أقره المصريون إلى واقع ملموس 
فى حياة المواطنين، بما يسهم فى 

تحقيق آمالهم وطموحاتهم.
 حضر اللقاء الدكتور السيد البدوي، 
رئيس حزب الوفد، والدكتور بهـاء 
أبو ُشقة، سكرتير عام الحزب، وفؤاد 
بدراوي، عضو الهيئة العليا للحزب، 
وعصام شيحة، عضو الهيئة العليا 

والمستشار القانونى للحزب.
وفى تصريحات لـ »األهرام« أكد 
المستشار بهاء الدين أبوشقة أن أزمة 
السيسي،  بلقاء  انتهت تماما  الوفد 
مضيفا أن الرئيس أكد أنه حريص 

على وحدة الصف الوطنى وتحقيق 
االستقرار السياسى والديمقراطي، 
الوطنية على  المصلحة  وإعالء 
المصالح الشخصية، وقال إن السيسى 
السياسية  القالع  الوفد من  أكد أن 
المهمة فى مصر، ويتعين الحفاظ 
على وحدة الصف فى هذا الحزب 
الكبير، وأن اللقاء كان رسالة للجميع 
بأن الرئيس يسعى جاهدا الستكمال 

االستحقاق الثالث لخريطة الطريق 
بإجراء االنتخابات البرلمانية.

وقال أبو شقة قد يختلف السياسيون 
فى أى حزب لكنهم يجب أن يكونوا 
مصر  مصلحة  على  حريصين 

واستقرارها.
وقد عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد 
مساء أمس اجتماعا طارئا إلعالن 

عن انتهاء األزمة نهائيا.

الوفد يستجيب لتوجيهات الرئيس ويعلن انتهاء األزمة

أوباما: واشنطن تقف مع دول اخلليج وتنظر باستخدام القوة عند تعرضها للعدوان

الفاتيكان يعرتف بـ»دولة فلسطني« .. واسرائيل تنتقد

 أكد المستشار يحيى قدرى النائب األول لرئيس حزب الحركة الوطنية 
المصرية وعضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية أننا سنشارك األحزاب 

فى ورش عمل إعداد مشروع قانون االنتخابات الموحد،
 وسنطرح رؤيتنا التى نقتنع بها والتى ترتكز على ضرورة الوصول إلى 
برلمان دستورى محصن من الحل ال يشوبه أى عوار ، لكننا فى ذات الوقت 
نرفض أن يجرى إحالل وتبديل للقوانين القائمة التى أعدتها الدولة ، مشيراً 
 ، الدستور  تتوافق مع  بتعديلها كى  التى سنطالب  المواد  إلى وجود بعض 
وتبعد بنا عن شبهة عدم الدستورية وتبطل كل دعاوى الطعون التى يلوح 
بها دوماً فى وجه القوانين المنظمة للعملية الدستورية .وشدد قدرى على أننا 
سنقترح خالل ورش العمل بضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة 
الدستورية العليا ، ليكون أثر االحكام الصادرة من المحكمة الدستورية لمواد 
القوانين الحاكمة لالنتخابات أثراً مباشرا استثناء من قاعدة األثر الرجعى 

لها أسوة بما هو قائم بالنسبة لقوانين الضرائب.
وأضاف المستشار قدرى أننا فى النهاية مع أى عمل يصب فى المصلحة 
القوى السياسية  العامة ، ويهدف إلى تقريب وجهات النظر ولملمة شتات 
على رأى واحد حتى نتمكن من توحيد الصف ، موضحاً أن بلدنا ال تتحمل 
اآلن فى هذا الظرف العصيب أن ننتخب برلمانا ثم يقضى بعد ذلك بحله، 
القرار إدراك ذلك ودعم اى مسعى  القائمين على االمر وصناع  لذا فعلى 

وطنى يحصن برلمان الشعب القادم.

Faten Kallini 

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

Real estate broker

- بيع  وشراء 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

 أكد الرئيس األمريكي باراك أوباما 
الست  الخليجي  التعاون  لدول مجلس 
أن لدى الواليات المتحدة التزام صلب 
بالوقوف معها في حالة تعرضها ألي 

عدوان خارجي.
وأوضح الرئيس األمريكي في تصريحات 
بعد يوم من المباحثات مع زعماء دول 
الخليج العربية في منتجع كامب ديفيد 
بأن الواليات المتحدة ستنظر في استخدام 

القوة لدعم حلفائها في الخليج.
إلى  القمة  وتسعى واشنطن عبر هذه 
بشأن  الخليجيين  الزعماء  تطمين 
على  لهم،  دعمها  واشنطن  مواصلة 
بشأن  لديهم  القلق  بواعث  الرغم من 
الجهود األمريكية للتوصل إلى إتفاق مع 

إيران بشأن برنامجها النووي.
وكان البيت األبيض قال قبل القمة إن 
لتهدئة  استعداد  على  أوباما  الرئيس 
بزيادة  الخليجيين  الزعماء  مخاوف 

الدعم العسكري لبلدانهم.
ويخشى زعماء الدول الخليجية من أن 
يؤدي رفع العقوبات الدولية عن إيران 
يؤدي  أقوى  أن تصبح في موقع  إلى 
منطقة  في  االستقرار  زعزعة  الى 

الشرق األوسط.
بالده  أن  األمريكي  الرئيس  وأكد 
ستساعد دول مجلس التعاون الخليجي 

دفاع  نظام  تطوير  في 
صاروخي واسع النطاق 
في المنطقة، كما ستسرع 
األسلحة  نقل  وتيرة  من 
اليها، فضال عن تدريب 
القوات الخاصة ووحدات 

حرس الحدود فيها.
المشترك  البيان  وشدد 
الواليات  أن  للقمة على 
في  وحلفاءها  المتحدة 
الخليج سيعملون معا في 
مواجهة أي محاوالت من 
إيران لزعزعة استقرار 

المنطقة.
وأضاف البيان أن التوصل 

إلى إتفاق شامل يمكن التحقق منه مع 
النووي يصب  برنامجها  إيران بشأن 

في مصلحة أمن المنطقة.
وشدد أوباما على واشنطن لتعمل مع دول 
الخليج على التصدي لعنف المتطرفين 

الذين يعملون عبر االنترنت. 
وقد أقر الكونغرس األمريكي مشروع 
قانون جديد يعطيه الحق في رفض أي 
صفقة مع إيران، وأرسل إلى الرئيس 

أوباما للمصادقة عليه.
وتغيب الملك السعودي سلمان بن عبد 
العزيز عن القمة موفدا نيابة عنه ولي 

العهد األمير محمد بن نايف وولي ولي 
العهد األمير محمد بن سلمان.

آخرون حذو  وحذا زعماء خليجيون 
من  أقل  بتمثيل  بالحضور  السعودية 
رأس الدولة كما هي الحال مع اإلمارات 

والبحرين وعمان.
ورأى بعض المراقبين في هذه الخطوة 
تعبيرا عن عدم رضا السعودية وبعض 
الدول الخليجية عن سياسة أوباما إزاء 

إيران.
بيد أن مسؤولين في البيت األبيض قالوا 
أن هذه القرارات ال تنم عن فتور في 
العالقات. فالقمة هي اجتماعات عمل 

ال مناسبة ألخذ الصور.
وكانت القمة األمريكية الخليجية تواصلت 
في مركز االجتماعات في كامب ديفيد 
في بين ثالث جلسات عمل عقدت خالل 

يوم واحد.
وتسعى الدول الكبرى وإيران للتوصل إلى 
اتفاق نهائي بحلول نهاية الشهر المقبل.
تأييد  إلى كسب  أوباما  إدارة  وتحتاج 
دول مجلس التعاون الخليجي لإلتفاق 
المرتقب مع إيران وتخفيف حدة االنتقادات 
الكونغرس  اقناع  إليه بهدف  الموجهة 
المتشكك بأن يحظى مثل هذا االتفاق 

بقبول واسع النطاق في المنطقة.

 ناشدت منظمة األمم المتحدة للتربية 
الحكومة  )اليونيسكو(  والثقافة  والعلم 
اإلسالميين  والمسلحين  السورية 
المعارضين لها المحافظة على مدينة 
ورود  عقب  وذلك   األثرية،  تدمر 
أنباء حول تقدم مسلحي تنظيم “الدولة 

اإلسالمية” صوب المدينة.
وقالت مديرة اليونيسكو إيرينا بوكوفا إن 
المدينة تمثل “كنزا ال يعوض للشعب 
أطراف  وحثت  وللعالم.”  السوري 
تدمر  السوري على “حماية  الصراع 

والحيلولة دون تدميرها.”
لحقوق  السوري  المرصد  وبحسب 
“الدولة  تنظيم  فقد أضحى  اإلنسان، 
كيلومترين من  بعد  اإلسالمية” على 
القوات  على  انتصر  بعدما  اآلثار، 

الحكومية في معارك شرسة.
وتصنف منظمة اليونيسكو مدينة تدمر 

“تراثا عالميا عالي القيمة”، فهي تضم 
آثارا عظيمة لمملكة كانت أهم مركز 
ثقافي في العالم القديم.وكانت مخاطر 
تخريب آثار تدمر، التي تعود إلى القرنين 
األول والثاني، موضوع مؤتمر عقد في 
القاهرة للنظر في التخريب الذي طال  
آثار نمرود والحضر في العراق، على 

يد تنظيم “الدولة اإلسالمية”.
وتقول مصادر في المعارضة السورية 
إن مسلحي التنظيم شنوا هجوما على 
مواقع عسكرية شرق تدمر، التي تقع 

وسط سوريا.
كما تدور معارك بين القوات الحكومية 
ومسلحي “الدولة اإلسالمية” قرب سجن 

تدمر العسكري، وفقا للمصادر.
واستهدف مسلحو التنظيم قوات حكومية 
في تلة قلعة فخر الدين المعني غرب 

المدينة.

أمس  مساء  آخرين  ثمانية  وأصيب  وشاب مصرعهم  أطفال  سبعة  لقى   
السيارات بحى  بالقرب من جزيرة سوق  الخميس، جراء سقوط قذيفة هاون 

السالم شرق بنغازى.
وقالت فاديا البرغثى مسؤولة اإلعالم بمستشفى الجالء ببنغازى، فى تصريحاتها 
أمس الخميس، إن المستشفى استقبل جثامين سبعة أطفال وشاب، جراء سقوط 
قذيفة هاون، بالقرب من جزيرة سوق السيارات بحى السالم شرق بنغازى، 

الفتة أن الجثامين وضعت بثالجة المستشفى لعرضها على الطب الشرعى.
وأضافت البرغثى أن المستشفى استقبل أيًضا ثمانية جرحى جراء سقوط القذيفة 
إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة قدمت لهم اإلسعافات األولية ومازالوا تحت 

الرعاية الطبية.
يذكر أن ثالثة أشقاء قتلوا أول أمس جراء سقوط قذيفة هاون على منزل بمنطقة 

أرض بلعون ببنغازى.

اليونيسكو تناشد أطراف الصراع السوري احلفاظ على 
مدينة تدمر األثرية

مقتل 7 أطفال وشاب وإصابة 8 آخرين جراء سقوط 
قذيفة حبى السالم ببنغازى
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سوريا و مصر و السعودية و العراق
قوة عربية واحدة

 أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز 
بوتفليقة، تعديال وزاريا على حكومة 
المالك سالل،  عبد  الوزراء،  رئيس 
الداخلية  منها  وزارات،  عدة  شمل 

والطاقة والمالية والثقافة.
ولعل أبرز هذه التعديالت مغادرة وزير 
الداخلية، الطيب بلعيز، الذي يعد مقربا 
من الرئيس بوتفليقة، الحكومة ليتولى 

نور الدين بدوي المنصب بدال منه.
كما تولى صالح خبري وزارة الطاقة 

خلفا ليوسف يوسفي.
فهم  الحكومة  إلى  الوافدين  أبرز  أما 
الشاعر ورئيس المجلس األعلى للغة 
الذي  ميهوبي،  الدين  عز  العربية، 
للوزيرة  خلفا  الثقافة،  وزارة  تولى 
نائبة في  اتهمتها  التي  لعبيدي،  نادية 
القضية  وأحيلت  بالفساد،  البرلمان 

بينهما إلى المحاكم.

وتولى رئيس كتلة حزب جبهة التحرير 
الوطني في المجلس الشعبي الوطني، 
مع  العالقات  وزارة  خاوة،  الطاهر 

البرلمان.
وعين رئيس جامعة الجزائر، الطاهر 
حجار، وزيرا للتعليم العالي والبحث 
الذي  مباركي،  مكان محمد  العلمي، 

تولى وزارة التعليم المهني.
أما وزير النقل، عمر غول، فقد انتقل 
إلى وزارة كبيرة ضمت “تهيئة اإلقليم 
والصناعات التقليدية والسياحة”، وخلفه 

في وزارة النقل، بوجمعة طلعي.
الحكومي، وسط  التعديل  هذا  ويأتي 
الجزائر،  تواجهها  عديدة  تحديات 
منها االحتجاجات ضد استغالل الغاز 
الصخري، وتراجع أسعار النفط، الذي 
العملة  من  البالد  إيرادات  على  أثر 

الصعبة.

 القاهرة/ كلودين كرمة: أمر إسالم ضيف مدير نيابة أكتوبر أول، 
اإلعالمى  باستدعاء  النيابة  رئيس  مخلوف  المستشار عمرو  برئاسة 
“محمود سعد” مقدم برنامج آخر النهار لسماع أقواله فى البالغ المقدم 
ضده من الفريق “سامى عنان” رئيس أركان القوات المسلحة سابقا، 

ويتهمه فيه بسبه وقذف من خالل شاشة التليفزيون.

حصلت  كرمة:  كلودين  القاهرة/   
النهار  على حيثيات الحكم النهائي البات 
من محكمة النقض، بتأييد حكم محكمة 
جنايات القاهرة بمعاقبة المحامي حازم 
صالح أبو إسماعيل، بالسجن المشدد 7 
سنوات، إلدانته في قضية ارتكابه جناية 
التزوير في محرر رسمي واستعماله، 
المقدم  الرسمي  اإلقرار  والمتمثل في 
للجنة االنتخابات الرئاسية والذي أثبت 
فيه – خالفا للحقيقة – عدم حمل والدته 
ألية جنسية أجنبية أخرى بخالف جنسيتها 
في  للترشيح  تقدمه  أثناء  المصرية، 

االنتخابات الرئاسية لعام 2012.
وبحسب الحيثيات فإن حكم الجنايات بين 
واقعة الدعوى – التزوير – بما تتوافر به 
كافة العناصر القانونية لجريمتي تزوير 
محرر رسمي واستعماله وثبوتهما في حقه 
طبقا لشهادة شهود اإلثبات والمستندات 
المقدمة من وزارة الخارجية، وأن محكمة 
الجنايات احاطت بواقعة الدعوى وقضت 
فيها عن بصر وبصيرة مضيفة أنه من 
المقرر أن ال يتحدث الحكم صراحة عن 
كل ركن من اركان جريمة التزوير ما 

دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

وأضافت أن أبوإسماعيل حرر اإلقرار 
المقدم منه إلى اللجنة على خالف الحقيقة 
واستعمل المحرر فيما زور من أجله، 
وأوضحت ان دفع الطاعن بجهله بأحكام 
قانون الجنسية األمريكي ال ينهض سندا 
للتمسك باالعتذار بالجهل بقانون الجنسية 
االمريكي ما دام لم يقدم الدليل القاطع 
الكافي، وان  بالشكل  أنه تحرى  على 
اعتقاده بأنه يباشر عمال مشروعا كانت 
له أسباب معقولة، وال يدعي الطاعن أنه 
الدليل، بل ثبت  قدم للمحكمة مثل هذا 

للمحكمة أنه كان يعلم.
وأشارت الحيثيات إلى أنه من المقرر 
أن جريمة التزوير في األوراق الرسمية 
تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش 
بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم 
يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا بعينه 
الن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرراً 
العامة لما يترتب عليه من  بالمصلحة 
عبث باالوراق الرسمية ينال من قيمها 
وحجيتها في نظر الجمهور، ومن ثم ال 
يشترط لصحة الحكم باإلدانة أن يتحدث 
صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه 

الزماً عن طبيعة التزوير.

وأشارت المحكمة إلى أنه ال 
وجه لما أثاره الطاعن من أن 
الجنايات أصبحت  محكمة 
خصما له عندما قضت مرتين 
إهانة  في جريمتي  بحبسه 
للمحكمة ومن ثم يمتنع عليها 
المطروحة،  الدعوى  نظر 
وذلك ألن ما اتخذته المحكمة 
من إجراءات في هذا الشأن 
سلطتها  حدود  في  يدخل 
المخولة لها بمقتضى القانون 
طبقا لنص المادة 244/1 من 

التي تنص  الجنائية  قانون اإلجراءات 
على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في 
الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى 
على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد 
سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم”.
واوضحت أن دفع أبوإسماعيل بسقوط 
العامة  النيابة  تحقيقات  الخصومة في 
تاريخ آخر  أكثر من سنة من  لمرور 
إجراء صحيح في التحقيقات على فرض 
صحة ما ساقه وزعمه من مبررات فهو 
التي  الجنائية  بالدعاوى  يتعلق  دفع ال 
تخضع لقواعد انقضاء الدعاوى الجنائية 

المنصوص عليها بالمادة 15 من قانون 
االجراءات الجنائية، كما أن الطاعن لم 
يطعن بالتزوير على محاضر تحقيقات 
لمحاضر جلسات  العامة طبقاً  النيابة 
المحاكمة ومن ثم فانه ال يقبل منه اثارة 

ذلك ألول مرة امام محكمة النقض.
وانتهت المحكمة إلى أن الطعن المقدم من 
محامي المتهم تضمن ألفاظاً وعبارات مثل 
“لسرعة إحالة الطاعن متهماً” و”لهذا 
التحقيق الباطل” وهي عبارات جارحة 
غير الئقة وال يقتضيها الطعن في الحكم 
فإنه يجب عمال بنص المادة 105 من 
قانون المرافعات محوها من العريضة.

 هنأ مجلس النواب الروسى )الدوما( 
الرئيس السودانى عمر البشير بمناسبة 
فوزه بدورة رئاسية جديدة فى االنتخابات 

التى جرت بالبالد مؤخًرا.
فى  الروسى  النواب  وأعرب مجلس 
برقية بعث بها للرئيس السودانى عمر 
البشير ونقلتها وكالة أنباء السودان اليوم 
الخميس، عن ثقته فى أن وجود البشير فى 
سدة الحكم يساعد على تعزيز االستقرار 
السياسى واالزدهار االقتصادى بالسودان.

وجاء فى البرقية أن الموقع الريادى لحزب 
المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان الذى 
أكدته االنتخابات األخيرة سيسهم فى تقوية 
العالقات البرلمانية بين السودان وروسيا.
الذى  الفوز  إن  الدوما “  وقال مجلس 
حققتموه وحزبكم ، يظهر مدى دعم الشعب 

السودانى لسياستكم التى انتهجتموها طوال 
فترة حكمكم للبالد”.

السودان تصلح  انتخابات  وأضاف إن 
البلدان  للعديد من  نموذًجا  تكون  ألن 
األوروبية ، ووصف موقف الواليات 
المتحدة األمريكية وحلفاءها من االنتخابات 

السودانية بأنه “مسيس وغير مبرر”.
الرئيس السودانى  تلقى  السياق ،  وفى 
عمر البشير برقية تهنئة من نظيره رئيس 
جمهورية بيالروسيا ألكسندر لوكاشينكو 
بمناسبة إعادة انتخابه رئيًسا لجمهورية 

السودان لدورة رئاسية جديدة.
وعبر الرئيس البيالروسى - فى برقيته - 
عن صادق تهانيه القلبية للرئيس البشير 
، مؤكًدا تعزيز وتوسيع عالقات الصداقة 
والتعاون بين البلدين ونجاحها مستقباًل.

بعض  تحالف  عن  سابقاً  تحدثنا   
لتحقيق  الشيطان  مع  العربية  الدول 

بعض مصالحها المستقبلية 
و عرضنا مثاًل عن تحالف سوريا و 
ايران و السعودية و أمريكا و ما نشاهده 
يؤكد  األحداث  في  تسارع  اليوم من 
أن التحالف مع الشيطان هو المشكلة 
األكبر التي تواجه الشعوب العربية .. 
قد يعتقد البعض أن التغييرات األخيرة 
التي قام بها ملك السعودية سلمان هي 
إلدخال جيل الشباب في القيادة الجديدة 
و لكن ليس هذا ما حصل فعاًل .. ألن 
المعطيات ال تشير بأن هذا هو الهدف .
انكار محاولة  السعودية  تستطيع  لن 
يقودها  كان  التي  الملكية  االنقالب 
األمير متعب ابن الملك الراحل عبد هللا 
بالتعاون مع األمير مقرن و محاولتهما 
االستيالء على حكم المملكة كما خططت 

له حليفتهما أمريكا .
األمريكية من خالل  االدارة  تحاول 
زرع الفتنة بين أوالد العائلة المالكة 
الملك  تزعزع عرش  أن  بالسعودية 
سلمان و تهدده بمقابل أن يبقى تحت 
جناحها و هيمنتها و هذا ما لم يرضخ 
األخيرة  اآلونة  في  سلمان  الملك  له 
عندما تحالف مع مصر و بعض الدول 
العربية األخرى و أطلقوا عملية عاصفة 
األمر   .. و شعبها  اليمن  الحزم ضد 
الذي رفضته االدارة األمريكية رغم 
بسبب  كان  موافقتها عليه و رفضها 
فقدانها عجلة القيادة بالتحكم بالمعركة 

العسكرية ..
معطيات عملية عاصفة الحزم واضحة 
ال تقبل النقاش و أهم ما فيها هو أن 
السعودية تحارب ايران في األراضي 
اليمنية و لكن االتفاق االيراني األمريكي 

األخير زاد من حدة المعركة 
اليمن  تحتل  أن  السعودية  قررت  و 
الموالين  الحوثيين  تهزم  أن  بداًل من 

إليران فيها .
اإلدارة األمريكية تنفذ خطتها الواضحة 

بإضعاف الجيوش العربية بكل اتقان 
القضاء  من  انتهت  أن  بعد  و  ألنها 
على الجيش العراقي و انهاك الجيش 
تشرك  أن  حاولت  السوري  العربي 
الجيش المصري بحرب ليس له فيها 
ناقة أو جمل و السبب هو انهاكه كما 
هو مخطط له و لكن القيادة المصرية 
الحكيمة عرفت متى تتوقف و تنسحب 
و متى تقول نعم و متى تقول ال .. إال 
أن الجيش السعودي خاض في الخطة 
األمريكية دون أن ينتبه لما تحيكه له 
أمريكا من خلف الكواليس ... أمريكا 
التي تسمح إليران بأن ترسل السالح 
إلى الحوثيين و ألعوانها باليمن عبر 
أمريكية  حماية  و  بمراقبه  و  البحر 
مباشرة لقتال الجيش السعودي و حلفائه.

السعودية تعتبر أكبر مستورد لألسلحة 
األمريكية في العالم حيث ارتفع حجم 
استيراد السعودية لألسلحة األمريكية 
بنسبة %24 خالل العام 2014-2015 

ووصل إلى 64.4 مليار دوالر .
هذا المبلغ الذي تدفعه السعودية فقط 
يعتبر بمقدار %10 من ميزانية الواليات 
المتحدة في العام 2015 فتخيلوا كيف 
ستتدافع االدارة األمريكية عن هذا األمر 
و كيف أن االدارة األمريكية ستقوم بكل 
ما يلزم إلنعاش هذه التجارة المربحة 

دون أن تخسر فيها شيئاً .
ليس هذا و حسب فاإلدارة األمريكية 
تبحث عن دمار الشرق األوسط لتقوم 
بإعادة  حلفائها  و شركات  شركاتها 
اإلعمار و السيطرة على موارد جميع 
هذه الدول بشكل مباشر و غير مباشر .

و في أخر الحديث يجب علينا أن نؤكد 
أن استمرار الحرب على اليمن و سوريا 
أن  يجب  أمر  السعودية هو  قبل  من 
ينتهي و يجب أن يكون هناك تحالف 
عربي قوي يجمع سوريا و مصر و 
أي  بوجه  ليقف  العراق  و  السعودية 
مخطط قد يستهدف أي دولة عربية .

Bakdash1@gmail.com

اخلارجية األمريكية:نسعى إلقامة أكرب شراكة عسكرية مع مصر

حيثيات حكم سجن »حازم أبو إمساعيل«: ثبت علمه جبنسية والدته األمريكية

جملس النواب الروسى يهنىء 
الرئيس السودانى بفوزه باالنتخابات 

الرئاسية

  أكدت كانداس بوتنام مسئولة ملف 
مصر بالخارجية األمريكية أن الصيف 
بين  تجارية  الحالى سيشهد محادثات 
مصر وأمريكا بهدف تطور التجارة بين 
البلدين، مشيرا الي إن المباحثات ستضع 
أساسا جيدا لالنتقال إلى مفاوضات حول 

منطقة التجارة الحرة بين البلدين.
إقامة منطقة تجارة حرة  وأضافت إن 
عملية معقدة وتحتاج أن يسبقها كثير من 
األمور مثل تحسين أسواق العمل واتخاذ 
إجراءات  قوية ودعم  بيئية  إجراءات 
حماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من 
األمور التى تعزز من تلك العالقة. وقالت 
خالل لقاء الوفد الصحفى المشارك فى 
بعثة طرق األبواب التى تنظمها غرفة 
التجارة األمريكية بالقاهرة إنه من المهم 
المتحدة  تتشارك مصر والواليات  أن 
االهتمام باألمن واالقتصاد والقيم وتوفير 
الحرية والكرامة لكل المواطنين، مؤكدة 
ان الواليات المتحدة األمريكية ال تدعم 
المسلمين كما يظن كثير من  االخوان 
الناس فى مصر، ولكن أمريكا تتعامل 
الرئيس  المصرية ومع  الحكومة  مع 
المنتخب عبدالفتاح السيسى وستستمر 

فى ذلك، معربه عن تطلع امريكا الى 
االنتهاء من االنتخابات البرلمانية لتصبح 
مصر كأى بلد ديمقراطى.وحول عالقات 
مصر العسكرية بكل من فرنسا والصين 
وروسيا قالت إن لكل بلد عالقات عسكرية 
متعددة ونحن نسعى إلى بناء أكبر شراكة 
مع مصر فى هذا المجال ولدينا تاريخ 
قوى من التعاون فى المجال العسكرى، 
المتحدة ستشارك  مضيفة إن الواليات 
المقبلة  الدورة  فى  أخرى  مرة  بقوة 
االقتصادى، موضحة  لمؤتمر مصر 
ان مؤتمر شرم الشيخ أعاد مصر بقوة 
لساحة االستثمار العالمية، واالستمرار 
فى عالقتها اإلستراتيجية مع مصر، من 
اجل استقرار هذه المنطقة المضطربة 
للغاية. منوه إلى أن الخارجية األمريكية 
لم تصلها بعد دعوات إلى حضور حفل 
افتتاح قناة السويس رغم أن مصر دعت 
اخيرا كل من روسيا وفرنسا. وذكرت 
أن إقامة قوى عربية مشتركة أمر جيد 
من حيث الفكرة، لكننا ال نعرف تفاصيل 
هذه العملية، مشيرا الى تطلع الواليات 
باتفاقية  العمل  نطاق  لتوسيع  المتحدة 
المناطق االقتصادية المؤهلة والمعروفة 

اصطالحا باسم الكويز، 
مناطق  تشمل  بحيث 
جغرافية اخرى وتشمل 
سلعا اخرى منها السلع 

الزراعية واألغذية.
وأعربت عن تطلعها 
الى صدور قانون جديد 
للجمعيات األهلية يعزز 
فرصة المجتمع المدنى 
فى االنطالق، وقالت 
اننا لن نناقش تفاصيل 
الحكومة  القانون مع 

َذو  الملف  هذا  ان  المصرية ونعرف 
حساسية خاصة وندرك ايضا ان هناك 
مفهوما واسعا للمجتمع المدنى وال نعنى 
به فقط جمعيات معينة، مشيرة الى أن 
نفسها  للتجارة هى  االمريكية  الغرفة 

منظمة مجتمع مدنى.
وقالت اننا مهتمون باصالح السياسات 
االقتصادية الجارى ونقدر ما تم عملة 
فى مجال إصالح دعم الطاقة والكهرباء 
والمحاوالت الجارية لعبور العجز المالى، 

وكذا ما يجرى لتحسين منه االعمال.
وقال الرى شوارتز نائب مساعد وزير 

ما من شأنه  ندعم كل  أننا  الخارجية 
توسيع قادة االقتصاد المصرى واتاحة 
وتوفير وظائف  للشباب  اكثر  فرص 
المتراكمة من  البطالة  جيدة القتصاد 
الى  الجدد  الداخلين  واستيعاب  ناحية 
مصر  ان  الى  مشيرا  العمل،  سوق 
يلزمها توفير ٧٠٠ ألف فرصة عمل 
كل عام. وقال ان األمريكيين يعلمون 
جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق 
االستقرار فى مصر بعد ٤ سنوات من 
االضطرابات ونعلم ان ذلك تحد كبير 
وان تحديث االقتصاد المصرى يحتاج 

الى وقت .

بوتفليقة جيري تعديال وزاريا واسعا 
يف اجلزائر

النيابة تستدعى اإلعالمى ”حممود سعد” 
فى اتهامه بسب وقذف ”سامى عنان”

المعهد الكندي لجراحة التجميل 
المدير الطبي : الدكتور نبيل فانوس

أستاذ جامعي ونائب رئيس األكاديمية الكندية لجراحة تجميل الوجه

Chirurgie Esthétique
Expertise spécialisée depuis plus de 

19 ans
- Visage : nez, paupières et Face-Lift
- Peau : rides et acné
- Nouveau laser pour rides
- Injections de graisse et botox
- Liposuccion et sculpture du corps
- Nouvelle machine pour cellulite
- Correction des Seins
- Nouveau laser pour épilation
- … et bien d’autres procédures pour le 

visage et le corps.

Visualisez le résultat attendu sur 
l’ordinateur « image »

L’Institut Canadien de Chirurgie Esthétique
Directeur : Dr. Nabil Fanous

MD., O.R.L., F.R.C.S.(C)
Vice Président, Académie canadienne de chirurgie plastique faciale.

1, Westmount Sq. Bureau 1380, (Métro Atwater) Montréal)

Tél.: (514) 935-9906

جراحة تجميل
خبرة متخصصة ألكثر من

 19 عاماً
- الوجه : جراحة األنف والجفون وشد الوجه

- تجميل الرقبة والذقن والشفاه
- الجلد : عالج التجاعيد وحب الشباب 

- ليزر جديد لعالج التجاعيد
- حقن التجاعيد والشفاه بالدهن والبوتكس

- امتصاص الدهن وتجميل الجسم
- إزالة الشعر من الجسم والوجه بجهاز ليزر جديد

Cellulite أول جهاز من نوعه بكندا لعالج تعرج الجلد -
- جراحة تجميل الصدر

- وعالجات أخرى للوجه والجسم

شاهدوا النتيجة المنتظرة على شاشة الكمبيوتر

 القاهرة/ كلودين كرمة: 
السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  اِلتقى 
أمس الخميس، رئيس مجلس الوزراء، 
إبراهيم محلب، الذي استعرض خالل 
اللقاء نتائج زيارته األخيرة إلى باريس 
العديد من  التي عقدها مع  واللقاءات 
مقدمتهم  وفي  الفرنسية  الشخصيات 

الرئيس فرانسوا هوالند,
وعلى الصعيد الداخلي، استعرض محلب 
الجهود التي تبذلها الحكومة على صعيد 
متابعة تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، 
فضاًل عن جهود ضبط األسعار ومراقبة 
جودة السلع وتلبية احتياجات المواطنين 
من األغذية والدواء، عالوًة على جهود 

مكافحة اإلرهاب.
السيسي  أكد  اللقاء،  ختام  وفي 
أهمية دعم عالقات مصر مع كافة 
الدول الصديقة، ومن بينها فرنسا، 
المجاالت ال  كافة  وتعزيزها في 
الراهنة  البناء  مرحلة  في  سيما 
التي تتطلب تضافر الجهود لتحقيق 

التنمية الشاملة.
وشدد الرئيس على أنه يتعين العمل 
بدأب وتعزيز دور أجهزة الرقابة 
وحماية المستهلك من أجل توفير 
مناسبة  بأسعار  واألدوية  السلع 
وجودة عالية للمواطنين، والعمل 
للمواطنين على الحيلولة دون تكرار موجات  مراعاة  األسعار  محدودي الدخل والفئات األولى بالرعاية.ارتفاع 

السيسي يستعرض مع حملب نتائج زيارة باريس وجهود احلكومة لضبط األسعار
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بقلم: فرج ميخائيل

Fayez Altounji
Traducteur agréé

(depuis / since 1986)

ترجمة رخصة قيادة السيارة
 بخمسة عشر دوالراً

880 Décarie # 7 
St-Laurent, Qc. H4L 3L9

(métro Côte-Vertu)

Tél.: (514) 747-4905

لو رآهم زايد اليوم لدمعت عيناه
بكل  رائعة  الصورة  كانت    
ة  ي ؤ ر ل ا س  ا ي ق م ب  . س ي ي ا ق م ل ا
واضحا  الفرح  كان  البصرية، 
على كل الوجوه، وبمقياس الرؤية 
طاغيا  اإلشراق  كان  المستقبلية، 
الرؤية  وبمقياس  المشهد،  على 
هو  االستثمار  كان  االقتصادية، 
عنوان المشهد، ولكنه استثمار في 
ثروة  وأكبر  وأهم  أغلى  اإلنسان، 
على  للمحافظة  تتطلع  أمة  ألي 
المستقبل  نحو  واالنطالق  كيانها، 

بخطى واثقة غير مرتبكة.
الذي عشناه  الشعور  هذا هو  كان 
وصاحب  كياننا،  من  ذرة  بكل 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
تم  الذي  اإلسم  عن  يعلن  مكتوم 
أول  المريخ،  لمسبار  اختياره 
للوصول  إسالمي  مشروع عربي 
أن  ويؤكد  األحمر،  الكوكب  إلى 
رسائل؛  ثالث  يبعث  المشروع 
أهل حضارة،  بأننا  للعالم  األولى 
وكما كان لنا دور سابق في المعرفة 
دور الحق  لنا  اإلنسانية، سيكون 
أيضا، والثانية إلخواننا العرب بأنه 
ال يوجد مستحيل، وبإمكاننا منافسة 
بقية األمم العظمى ومزاحمتها في 
لشبابنا  والثالثة  المعرفي،  السباق 
ألبعد  يصل  القمم  يعشق  من  بأن 
منها، يصل للفضاء، وال سقف وال 

سماء لطموحاتنا.
رسائل ثالث، تحمل كل واحدة منها 
في طياتها تفاصيل كثيرة، لو أمعنا 
النظر فيها لخرجنا بدروس عديدة، 
تفتح لنا أبواب “األمل” الذي حمل 
اإلماراتي،  المريخ  مسبار  اسمه 
لكل  إيجابية  طاقة  يرسل  وهو 
الشعوب العربية، حيث “ال مستقبل 
األمل”  بدون  إنجاز وال حياة  وال 
الشيخ  السمو  صاحب  قال  كما 
مكتوم خالل  آل  راشد  بن  محمد 
العلمية  الكشف عن األهداف  حفل 
له،  الزمنية  للمشروع، والتفاصيل 
الذي  للمسبار  التقنية  والخصائص 
لكوكب  اإلمارات  دولة  سترسله 
 ،2020 منتصف عام  في  المريخ 
التي سيجريها  الدراسات  ونوعية 
الكوكب  على  اإلماراتي  المسبار 

األحمر.
شاهدناها  التي  الرائعة  الصورة 
بمقياس الرؤية البصرية هي فريق 
عمل مشروع اإلمارات الستكشاف 
المريخ، حيث اصطف على خشبة 
المسرح 75 باحثا وعالما ومهندسا 
إماراتيا من الشباب والشابات الذين 
ال تتجاوز أعمارهم الثالثين عاما، 
المشروع  في  العاملين  عدد  هم 
اآلن، والذين سيصل عددهم 150 
 .2020 المسبار عام  انطالق  قبل 
روعتها  تكتسب  الصورة  هذه 
أربعة عقود ونصف  بعد  أننا  من 
استطعنا  دولتنا،  قيام  من  تقريبا 
أن نعد جيال من العلماء والباحثين 
المختصين في مجال  والمهندسين 
لم  المتقدمة،  العلوم  مجاالت  من 
تجرؤ على خوض غماره وكسر 
فيه دول سبقتنا في  التحدي  حاجز 
والتنمية  والتطوير  والتعليم  النشأة 
في حين  الزمني،  البعد  من حيث 
استطاعت دولتنا خالل فترة زمنية 
وجيزة، بفضل وضوح رؤية قادتها 
التحديات،  وقدرتهم على مواجهة 
إلى  لتصل  الزمن  تعبر حاجز  أن 
المجاالت،  في كل  متقدمة  مراكز 
وكان مجال الفضاء واحدا من هذه 
الرهبة  تتملكها  لم  التي  المجاالت 
غماره،  خوض  على  تقدم  وهي 

إلى  سبقتها  دوال عظمى  لتنافس 
بين  اسمها  وتسجل  المجال،  هذا 
الواحدة  اليد  تَُعّد على اصابع  دول 
الكوكب  إلى  الوصول  استطاعت 
البشرية  لتسهم في خدمة  األحمر، 

وتطورها.
التي شاهدناها  الرائعة  والصورة 
عميقة  المستقبلية  الرؤية  بمقياس 
الذي  الواقع  جدا، ألنها تتعامل مع 
يعيشه المواطن العربي اليوم بكثير 
كان  لذلك  والتفاؤل،  األمل  من 
دقيقا ومعبرا  المسبار  اسم  اختيار 
إلى أقصى درجات التعبير والدقة، 
فمن ينظر إلى واقع عالمنا العربي 
اليوم يتملكه اليأس، ويصاب بحالة 
من اإلحباط واالكتئاب، يحتاج إلى 
بالك  فما  منها،  للخروج  ألف سنة 
بمن يفكر في الوصول إلى المريخ 
واألمة العربية في واحدة من أسوأ 
لذلك  تاريخها وأصعبها؟!  مراحل 
محمد  الشيخ  السمو  كان صاحب 
مكتوم حريصا وهو  آل  بن راشد 
مالمسة  على  المسبار  اسم  يعلن 
“زايد  إن  قال  حين  الجانب  هذا 
اإلمارت..  لدولة  األمل  يمثل  كان 
األمل  تمثل  ليوم  ا واإلمارات 
للمنطقة.. وهذا المسبار يمثل األمل 
أفضل..  بمستقبل  الشباب  لماليين 
ال  ونحن  اليأس..  عكس  واألمل 
اليأس  يصيبها  أن  لمنطقتنا  نريد 
الرائعة وسط  الصورة  أبدا”. هذه 
األمة  تعيشه  الذي  الدامس  الظالم 
العربية ال يمكن أن تصدر إال عن 
قيادة ترى أبعد من الواقع، وتخطط 
بالعجز  تؤمن  دائما، وال  للمستقبل 
يرى  شعب  ومن  أبدا،  واليأس 
تبحث عنه  الذي  األمل  قيادته  في 
تثبت  العربية، ومن دولة  الشعوب 
يوما بعد يوم أنها النموذج األفضل 

واألروع.
التي شاهدناها  الرائعة  والصورة 
هي  االقتصادية،  الرؤية  بمقياس 
األرباح  لحساب  المختلفة  النظرة 
بدت  صورة   وهي  والخسائر، 
السمو  كلمة صاحب  في  واضحة 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
المشروع  فريق عمل  توسط  حين 
أحدهم  إن  فقال  الشاب،  اإلماراتي 
سأله عن تكاليف مشروع المسبار 
استثمار،  المشروع  أن هذا  فأجابه 
في  استراتيجي  استثمار  أنه  وأكد 
اإلنسان  في  واالستثمار  اإلنسان، 
المنطق  هذا  رابح.  استثمار  هو 
ال  والخسائر  األرباح  في حساب 
يمكن أن يصدر إال عن قيادة واعية 
جيدا، وعن رؤية  أهدافها  تعرف 
باإلنسان،  وإيمان مطلق  واضحة 
وبأنه الثروة الحقيقية للوطن، وهي 
قواعدها مؤسس هذه  رؤية وضع 
الدولة، المغفور له بإذن هللا تعالى، 
نهيان،  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ 
دائما  آمن  الذي  ثراه،  هللا  طيب 
الثروة  هو  المال  ال  اإلنسان  بأن 
االستثمار  أن  وعلمنا  الحقيقية، 
الحقيقي هو االستثمار في اإلنسان.

لدمعت  اليوم  زايد  رآهم  لو  حقا 
السمو  صاحب  قال  كما  عيناه، 
مكتوم.  آل  بن راشد  الشيخ محمد 
للصورة  عنوان  أفضل  وهذا 
الكشف  يوم  رأيناها  التي  الرائعة 
“مسبار  مشروع  تفاصيل  عن 
أنه عنوان  األمل” اإلماراتي، كما 
دولة  في  كثيرة  لصور  يصلح 
أكثر  يوم  تقدم كل  التي  اإلمارات 
من صورة رائعة وأكثر من عنوان 

معبر.

 قال محمود كبيش، الفقيه الدستوري، 
وعميد كلية الحقوق السابق، إن الرئيس 
سيغادر  مبارك،  حسني  المخلوع 
الغرامة  سداد  بعد  نهائًيا،  محبسه 
الموقعة عليه، في القضية المعروفة 

بـ”القصور الرئاسية”.
قد  القاهرة،  وكانت محكمة جنايات 
قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على 
على  االستئناف  في  ونجليه  مبارك 
المعروفة  القضية  الصادر في  الحكم 

بـ”القصور الرئاسية”، مع تغريمه 125 
مليون جنيه.

وأضاف “كبيش” في تصريحات خاصة 
لـ”الدستور”، أن تسديد مبارك للغرامات 
والمبالغ المطالب بردها، سيكون كفيال 
بمغادرته السجن، وفي حال امتنع عن 
لمدة  فإنه سيتم حبسه  الغرامة،  تسديد 
6 شهور، وفقا للمادة 511 من قانون 
يعرف  ما  الجنائية، وهو  اإلجراءات 

باسم )اإلكراه البدني(، بحبسه يوم عن 
كل 5 جنيهات.

وتابع، أن “الحد األقصى لإلكراه البدني 
هو 6 شهور، وال يجوز تجاوز المدة 
وبالتالي  المطلوب،  المبلغ  كان  مهما 
يدفع  أن  بدون  حتى  مبارك  يخرج 
الغرامة المطلوبة، وإذا كانت مدة الحبس 
االحتياطي تجاوزت مدة العقوبة، تحسب 
هذه األيام من مدة حبس اإلكراه البدني، 

 يعرض رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
اليوم الخميس،  نتنياهو، مساء  بنيامين 
الكنيست بكامل  الجديدة على  حكومته 
هيئتها خالل جلسة ستفتتح الساعة السابعة 
ببيان يدلي به نتانياهو ثم يلقي كلمته رئيس 

المعارضة يتسحاق هرتصوغ.
اليوم،  إسرائيل،  وذكر راديو صوت 
أنه ستخصص بعد ذلك فترة 9 دقائق 
لممثل كل كتلة برلمانية لإلدالء بكلمته ثم 
يجري التصويت إلقرار تشكيلة الحكومة 

اإلسرائيلية الجديدة.
وأشار الراديو، إلى أنه في حال المصادقة 
الجدد تصريح  الوزراء  عليها سيؤدي 
التشريعي،  المجلس  أمام  تباعا  الوالء 
بنيامين  مشيرا إلى أن رئيس الوزراء 
نتنياهو يواصل اليوم عقد سلسلة لقاءات 
بالحقائب  الليكود إلبالغهم  مع أقطاب 

الوزارية التي ستسند اليهم.
إلى  نتنياهو  يعود  اإلطار،  هذا  وفي 
االجتماع مع الوزير جلعاد اردان بعد 
الماضية  الليلة  بينهما  اللقاء  انتهى  أن 

دون إحراز أي تقدم.
وكانت مصادر في الليكود، قد تحدثت 

عن احتمال بقاء اردان خارج الحكومة 
بسبب رفض رئيس الوزراء تعيينه وزيرا 
للخارجية أو توليه حقيبة وزارية موحدة 

للداخلية واألمن الداخلي.
وأضاف الراديو، أن نتنياهو أبلغ الوزير 
بحقيبة  بأنه سيحتفظ  يسرائيل كاتس، 
المواصالت في الحكومة الجديدة وسيتولى 
أيضا حقيبة شؤون االستخبارات وسيكون 
عضوا في المجلس الوزاري المصغر 

للشؤون السياسية واألمنية.
ومن جهة أخرى، أكد المستشار القانوني 
أنه ال مانع  فاينشتاين  يهودا  للحكومة 
قانوني لتعيين اريه درعي، من شاس، 

وزيرا في الحكومة الجديدة.
الوزراء  رئيس  إلى  قدمه  رأي  وفي 
إنه  فاينشتاين  قال  نتنياهو،  بنيامين 
الدفاع عن هذه  “قد يجد صعوبة في 
الخطوة في المحكمة العليا”، مبينا أن 
قرار إسناد حقيبة وزارية إلى درعي؛ 
يثير صعوبات قضائية بسبب ماضيه 
من  ذلك  على  ينطوي  وما  الجنائي 
المساس بثقة الجمهور وبطهارة ذيل 

السلطة وأدائها.

 أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس 
مجلس الوزراء، أن أمن الخليج العربى 
هو من أمن مصر، ومن غير المقبول 
جنوب  تهدد  باليستية  قدرات  وجود 

المملكة العربية السعودية. 
به  أدلى  الذى  الحوار  فى  ذلك  جاء 
رئيس الوزراء لصحيفة “لوفيجارو” 
الفرنسية وذلك بمناسبة زيارته الرسمية 
لفرنسا على رأس وفد رفيع المستوى 
والتى استمرت لمدة 3 أيام قام خاللها 
بلقاء الرئيس الفرنسى فرانسوا أوالند 

ونظيره مانيول فالس وعدد من الوزراء 
والمسؤولين الفرنسيين.

وأكد محلب أن مصر تأمل أن يتم احترام 
وحدة وسالمة األراضى اليمنية وإرادة 
الشعب والشرعية، الفتًا إلى أن اليمن التى 
تعد بوابة قناة السويس “باب المندب” 

تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لمصر.
وحول الدور الذى يمكن أن تلعبه مصر 
الليبية، شدد محلب على  األزمة  فى 
الليبية والحفاظ  الدولة  ضرورة تقوية 
على وحدة وسالمة أراضى هذا البلد 

حدود  لديه  الذى 
مشتركة مع مصر 
 1200 على طول 
كم، فضاًل عن احترام 
الحكومة والبرلمان 
المنتخب فى طبرق 
وفى الوقت ذاته احترام 
إرادة الشعب الليبى، 
مؤكًدا أن مصر تدعم 

ليبيا  المتحدة فى  جهود مبعوث االمم 
مواصلة  ليون، وضرورة  برناندينو 

الطريق حتى النهاية باعتبار أن الجهود 
السياسية والدبلوماسية هما أفضل وسيلة 

إلنهاء هذه األزمة.

مفاجأة: القانون يسمح ملبارك 
بعدم تسديد غرامة الـ125 مليون 

بـ«القصور الرئاسية«

نتانياهو يعرض حكومته اجلديدة أمام 
الكنيست بكامل هيئتها

حملب: تهديد السعودية غري مقبول

احلوثيون ينتهكون اهلدنة اإلنسانية 
ويقصفون تعز وعدن..وجملس األمن يدعو 

إىل استئناف املفاوضات

مسئولون إسرائيليون: حزب اهلل جلب 
صواريخ بإمكانها ضرب أى منطقة بإسرائيل

إحالة سيدة املطار للجنايات
النائب العام: القانون والدستور كفال محاية 

الوظائف العامة
 دخلت الهدنة اإلنسانية التى دعت إليها 
السعودية لدعم عمليات اإلغاثة فى اليمن 
حيز التنفيذ يوم الثالثاء، إال أن ذلك لم 
يؤد إلى توقف القتال وفق مصادر يمنية 
الحوثيين قصفوا  المتمردين  أكدت أن 
بالدبابات والقذائف عدة  بشكل عنيف 
مواقع فى تعز بوسط اليمن أول أمس،  
مدعومين بالقوات الموالية للرئيس اليمنى 
السابق على عبدهللا صالح، فى محاولة 
السيطرة على معسكر جبل  الستعادة 
العروس الذى سيطرت عليه المقاومة 

الشعبية فى وقت سابق.  
األنباء  لوكالة  المصادر،  وأشارت 
إلى أن هناك قتلى  األلمانية )د.ب.أ(، 
المدنيين جراء  من  وجرحى سقطوا 
بين  المتقطعة  القصف، واالشتباكات 
المقاومة الشعبية والقوات الحوثية. وقالت 
المصادر ذاتها: »لم يلتزم الحوثيون بأى 
هدنة، واستمروا بقصف تعز حتى بعد 

إعالن سريان الهدنة مباشرة«. 
مصادر  أفادت  أخرى،  ناحية  ومن 
من مدينة عدن بأن عناصر الحوثيين 
بعد  حتى  المنازل  بقصف  استمرت 
سريان الهدنة، مشيرة إلى سقوط قتيل 
مدنى وإصابة طفلة جراء القذائف الذى 
المصادر  وقالت  المنازل.  أحد  طال 
إن االشتباكات تواصلت فى عدد من 
المديريات الواقعة فى عدن، فى الوقت 
الذى أحكم فيه الحوثيون سيطرتهم على 
معظم المديريات فى المحافظة. وأكدت 
المحافظة شهدت تحليقا  أن  المصادر 

مكثفا لطيران التحالف.
وكان المتحدث باسم قيادة التحالف العربى 
العميد ركن أحمد عسيري، قال فى وقت 
سابق :»قيادة التحالف التزمت بالهدنة 
اإلنسانية رغم عدم الثقة بالتزام الميليشيات 
الحوثية«. وأضاف عسيرى أن الحوثيين 
كانوا يقصفون مناطق حدودية سعودية 
حتى اللحظة األخيرة وقبل دقائق من بدء 
الهدنة. وتابع أن هذا يجعله ال يثق فى ان 
جماعة الحوثى ستلتزم بالهدنة. وقال إن 
أى سفن إيرانية تبحر إلى اليمن يجب 

أن تحصل على تصريح من السلطات 
اليمنية أو من التحالف للقيام بالرحلة.

وفى هذه األثناء، رحب مجلس األمن 
الدولى بـ »مبادرة السعودية والحكومة 
اليمنية إلرساء هدنة إنسانية فى اليمن، 
مطالبا أطراف النزاع باحترام الهدنة. 
وقال المجلس، فى بيان صدر بإجماع 
اعضائه الـ ١٥، إنه »يبدى قلقه العميق 
إزاء العواقب االنسانية الخطيرة الستمرار 
العنف فى اليمن«، مطالبا أطراف النزاع 
فى هذا البلد بـ »وقف عملياتهم العسكرية 
بصورة شفافة وموثوق بها« طيلة فترة 

سريان الهدنة. 
كما طالب أعضاء المجلس بـ »السماح 
بدخول وايصال مواد اإلغاثة االساسية 
الغذاء  ذلك  بما فى  المدنيين،  للسكان 
والدواء والوقود«.كذلك حض مجلس االمن 
فى بيانه »كافة األطراف على السماح 
بوصول المساعدات اإلنسانية العاجلة«. 
أيضا عن »دعمه  المجلس  وأعرب 
الكامل« لمبعوث االمم المتحدة الجديد 
الى اليمن اسماعيل ولد شيخ أحمد الذى 
وصل الى صنعاء فى محاولة الستئناف 
مفاوضات السالم، ودعا أعضاء المجلس 
أيضا كل اطراف النزاع الى المشاركة 
»بدون شروط مسبقة وبحسن نية« فى 
المفاوضات التى ترعاها األمم المتحدة.
الواليات  ذلك، طالبت  وفى غضون 
المتحدة إيران أمس بتغيير مسار سفينتها 
للمساعدات اإلنسانية إلى اليمن لتتوجه 
الى جيبوتى، حيث تشرف األمم المتحدة 
المساعدات اإلنسانية فى  على توزيع 
المتحدث باسم وزارة  اليمن. وصرح 
بأن  وارن  ستيفن  األمريكية  الدفاع 
الجيش األمريكى يرصد السفينة بعد أن 
قالت طهران انها سترسل سفنا حربية 

لمرافقتها الى اليمن.
بينما ذكرت تقارير إيرانية أن وزارة 
السعودية  حذرت  اإليرانية  الدفاع 
المتحدة من عرقلة مسار  والواليات 
إرسال المساعدات التى تعتزم طهران 

إرسالها بحرا إلى اليمن. 

 أمر النائب العام المستشار هشام بركات 
بإحالة السيدة المتهمة بالتعدي علي ضابط 
شرطة بميناء القاهرة الجوي الي محكمة 
الجنايات ،  حيث كشفت تحقيقات النيابة 
العامة صحة الواقعة وحيازتها لقطعا من 

مخدر الحشيش بقصد االتجار 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، التي تمت 
المستشار زكريا عبدالعزيز  بإشراف 
عثمان النائب العام المساعد، أن المتهمة 
قد  النرش  أحمد  الدين  ياسمين محيي 
توجهت إلي مطار القاهرة للسفر علي 
طائرة مصر للطيران المتجهة الي الغردقة 
الماضي، وأنها وصلت  يوم 28أبريل 
متأخرة عن الميعاد المحدد لدخول الركاب 
إلي مهبط الطائرات، وبدأت في إثارة 
الفوضي عقب إعالمها بتأجيل رحلتها 
لتأخرها عن ميعادها، وأهانت موظفي 
بالقول والتهديد  شركة مصر للطيران 
السياحة  إبالغ شرطة  فتم  واإلشارة 
بالمطار بالواقعة، وتوجه اليها أحد ضباط 
الشرطة المختصين لتحرير محضر إال 
أنها تمادت في اهانتها له واستعملت القوة 
والعنف والتهديد مع هذا الضابط لمنعه من 
أداء عمله وتحرير المحضر الالزم لها، 
فتم ضبطها بواسطة شرطيات المطار، 

وبتفتيشها عثرن بحقيبة يدها علي خمس 
قطع من مخدر الحشيش، وشهد القائمون 
بالضبط بحيازتها المخدر بقصد االتجار.

وقامت النيابة بتفريغ محتويات االسطوانة 
المدمجة المرفقة بالتحقيقات وتبين احتواؤها 
علي تسجيالت مرئية مسموعة واضحة 
للمتهمة في أثناء إهانتها واستعمالها القوة 
والعنف مع الضابط المجني عليه وتهديدها 
له بإلحاق األذي به، فضال عن قيامها 
بخلع بعض مالبسها والكشف عن أجزاء 
من جسدها وإتيانها أفعاال خادشة للحياء 

في صالة المطار.
وأكد المستشار هشام بركات النائب العام 
أن المواطنين أمام القانون سواء، وأن 
الدستور والقانون كفال حماية الوظائف 
أي  العموميين من  العامة والموظفين 
اعتداء ويهيب النائب العام بالمواطنين 
الحفاظ علي كرامة الموظف العام وعدم 
النيل منها باعتبار أن االعتداء عليه هو 
العامة و مساس  الوظيفة  اعتداء علي 
خطير بالصالح العام وجريمة في حق 
الوطن، كما يهيب بالموظفين العموميين 
التجاوز  التزام حدود وظائفهم وعدم 
في استعمال سلطاتهم حفاظا علي قيم 

الوظائف العامة.

اللي بين مصر 
كان يف االصل »حلواني«

الوزراء وصمة في   تصريحات 
من  بداية   . محلب  حكومة  جبين 
الوزير الذي قال “عندي مشكلة مع 
التخان” المينة متحف محمود سعيد 
باالسكندرية، او الوزير الذي قال “ 
إن من يدعى وجود غضب أو خالفات 
بين رؤساء الجامعات والوزارة “نتن 
وقليل األدب”، او الوزير الواهم الذي 
قال ان سعر كيلو اللحمة جنية والفرخة 
بـ 75 قرشا على بطاقة التموين ،او 
الذي صدم المصريين بتصريح قال 
المائي  العجز  تسد  الوزارة  إن  فيه 
باستخدام مياه الصرف ، وال ننسي 
من  نسب  اعلي  الوزراء اصحاب 
في تصريحاتهم،جميعها  التناقض 
يفكر هؤالء وطرقهم  كشفت كيف 
في ادارة حقائبهم ، ولالسف كانت 

النتيجة ضعف اداء الحكومة.   
التصريح  عن  تحديداً  هنا  وحديثي 
الناري لوزير العدل بأن “إبن الزبال 
عمره ما هيشتغل قاضى “ والذي 
اطاح به من منصبه ،وعكس حقيقة 
عدم توافر من يستحق ان يكون مسئوال 
من بين من هم على الساحة ، فمن 
اولويات متطلبات منصبه محاربة 
الذى اضاع هذه  الفساد واالحتكار 
البلد، وكيف يشغل منصب سياسي وهو 
يفتقد اسلوب ادارة الحوار بدبلوماسية 
ولباقة ، لالسف بتعبير غير سليم وقع 

في كمين إعالمي
يترك  ان  وغير مأسوف عليه البد 
منصبه النه ال يدرك خطورة المرحلة 

السياسية التي تعيشها مصر ، فكيف 
تكون هذه وجهة نظر قاضي وليس 
وزير عدل وممثل للحكومة ، وكون 
تصريحاته حقيقة في المجتمع المصري 
اال ان هذا ليس مبرر ، فالحض على 
تسقط  دولية ال  العنصرية جريمة 
الوظائف  بالتقادم، واالختيار لشغل 
العلمي  المؤهل  يعتمد على  ان  البد 
والكفاءة ،ففي الخارج لو تم رفض 
تعيين شخص في وظيفة ألي سبب 
غير قدرته على أداء الوظيفة ، يمكنه 
ان يرفع قضية وفي الغالب اما يتم 
له  أو يصرف  الوظيفة  تمكينه من 

تعويض .
وبعد اخماد الضجة اتظنون ان استقالة 
وزير العدل ستنهي التعيين بالواسطة 
في القضاء؟، هل سيتوقف الموظف 
 ، الفالح والعامل  التعالي على  عن 
التعالي  األغلبيه عن  هل ستتوقف 
على االقليه هل سيتوقف اختيار اوائل 
الدفعات الجامعية من ابناء االستاذة ؟

هل سيختفي السؤال االشهر “هو انت 
مسلم ام مسيحي”؟

فما ننتهجه من فكر اليناسب العصر 
الذي نعيشه فلتكن هذه بداية لتفعيل مبدا 
المساواة امام القانون وتجريم التمييز 

واعالء كرامة الفقراء .
ملحوظة جانبية : اذا سافر وزير او 
اوربية سيعمل  بلد  ابناءه ألي  احد 
اما زبال او فيما شبه ذلك من مهن 
وضيعة الن مؤهالته غير معترف 

بها هناك .

احتاد الصحفيني العرب يدين جرمية
اغتيال الصحفي السوري 

عبد اهلل املقداد

السوري عبد  الصحفي  اغتيال  فيه  يدين  بياناً  العرب  الصحفيين  اتحاد  أصدر 
هللا المقداد من قبل جماعات ارهابية تتبع للمعارضة السورية المسلحة و جاء 

في نص البيان :
يدين االتحاد العام للصحفيين العرب اغتيال الصحفي السوري عبد هللا المقداد 
العصابات  الذي اختطفته  السوريين  التنفيذي التحاد الصحفيين  المكتب  عضو 

االرهابية المسلحة من مدينة عدرا العمالية العام الماضي .
واذ يدين االتحاد هذه الجريمة النكراء فانه يطالب بضرورة اتخاذ االجراءات 
الرادعة ضد العناصر االجرامية الذين قاموا بارتكابها ومحاسبتهم على جريمتهم 
الصحفيين  واالغتياالت ضد  الجرائم  سلسلة  فى  حلقة  تعتبر  والتى  الشنعاء 

العرب واألجانب .
السوريين  الصحفيين  اتحاد  مع  العرب  للصحفيين  العام  االتحاد  ويتضامن   
بضرورة معاقبة الجناة ويطالب كافة المؤسسات االعالمية الدولية ومنظمات 

حقوق االنسان بإدانة هذه الجريمة المروعة التى اودت بحياة هذا الشهيد .

لبنان: حكم بسجن وزير سابق 
وإطالق سراحه نهاية العام اجلاري

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية حكما بالسجن أربع سنوات ونصف على 
الوزير السابق ميشيل سماحة بتهمة إدخال مواد متفجرة من سوريا الى لبنان.

وحاكم القضاء العسكري سماحة المحتجز منذ 2012 بتهمة التخطيط مع رئيس 
جهاز األمن الوطني السوري اللواء علي مملوك لنقل متفجرات من سوريا إلى 
لبنان بغية تنفيذ عمليات إرهابية وتفجيرات واغتيال شخصيات سياسية ودينية.
وقال فريق الدفاع عن سماحة إنه بريء من هذه االتهامات وإنه وقع ضحية 

فخ نصبته له االستخبارات اللبنانية مؤكدا التقدم بطعن قضائي في الحكم.
وقال سماحة نفس الكالم خالل المحاكمة.

وكان من المفترض أن يتم استخدام المتفجرات على الحدود اللبنانية السورية 
بغية إغالقها ووقف تدفق المقاتلين اللبنانيين إلى األراضي السورية للقتال في 

صفوف المعارضة.
وأجلت المحكمة القضية عدة مرات بسبب غياب مملوك الذي يقيم في سوريا 

حتى قرر قاض بدء محاكمة سماحة بشكل منفصل الشهر الماضي.
وبذلك يصبح من المقرر أن يخرج سماحة من السجن نهاية العام الجاري حيث 
ضمت المحكمة فترة حبسه احتياطيا أثناء المحاكمة لمدة العقوبة كما أن السنة 

القضائية في لبنان 9 أشهر فقط.
وكانت بيروت قد أرسلن للحكومة السورية مذكرة ضبط بحق مملوك مطالبة 

بتسليمة لمواجهة المحكمة لكن دمشق لم ترد.

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 

نتكلم اللغة العربية

اإلسرائيلية حزب هللا  العسكرية  االستخبارات  فى  بارزون  مسؤولون  اتهم 
اللبنانى المدعوم من إيران ، ببناء ترسانة هائلة من األسلحة فى لبنان المجاورة.
)يديعوت  صحيفة  نقلتها  تصريحات  فى   - اإلسرائيليون  المسؤولون  وقال 
أحرونوت( اإلسرائيلية على موقعها األلكترونى أمس الخميس ـ إن حزب هللا 
لديه اآلن حوالى 100 ألف صاروخ يصل مداه لضرب وسط اسرائيل ، ومئات 

الصواريخ التى يمكنها أن تضرب جميع أنحاء البالد.
الذين لم تكشف الصحيفة عن هويتهم - أن حزب هللا  وأضاف المسؤولون - 
حصل على معظم الصواريخ من سوريا ، ويعد مصدرها الرئيسى من إيران 

أو من ترسانة الجيش النظامى السورى. 

 صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسالتي بأن 
اشتباكات وقعت بين فرقة عسكرية ومجموعة إرهابية متحصنة بجبل سمامة بوالية 
القصرين التونسية أسفرت عن مقتل أربعة إرهابيين وإصابة عدد آخر بجروح 
متفاوتة الخطورة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في صفوف العسكريين.

وقال الوسالتي، في تصريحات له امس أوردتها وكالة أنباء تونس "وات"، 
إن الوحدات العسكرية تمكنت من سحب وتأمين جثتين، مشيًرا إلى أن المحقق 
العسكري انتقل إلى مكان االشتباكات إلجراء المعاينة وكل ما يستوجب القيام 

به قضائيا.
وأضاف، أنه تم حجز معدات ألكترونية مختلفة وكمية من المؤن فضال عن 

تحطيم سيارة للمجموعة اإلرهابية كانوا يقومون باستعمالها لتأمن تنقالتهم.
وأشار، إلى أنه جاٍر حاليا عمليات تعقب لبقية المجموعة اإلرهابية وتطويق 

للمنطقة بالتنسيق مع قوات األمن الداخلي.

الدفاع التونسية: مقتل أربعة إرهابيني 
جببل مسامة بالقصرين 



كيبيك: توربينات الرياح أمام القضاء
 تبحث مجموعة من 
السكان في مدينة "سان 
بريبوف"  دو  جان 
تقديم  في  الكيبيكّية 
دعوى جماعّية ضد 
Inve�  رركة انفنيرجي
لتوربينات   nergy

الرياح.
المجموعة  وتسعى 
للحصول على إذن من 
القضاء لرفع الدعوى 
الضوضاء  بسبب 
حركة  عن  الناجمة 

توربينات الرياح التي تقّض مضجعهم.
ومن المحتمل أن ينضّم إليهم 500 شخص  آخر يقيمون بالقرب من حقل توربينات الرياح.
وبموجب القانون، يتعيّن على الجيران أن يتحّملوا نسبة ضوضاء عاديّة من جيرانهم ما 

يعني أّن ثّمة ضوضاء غير عاديّة.
وفي عام 2008، أصدرت محكمة كندا العليا حكما بحّق شركة اسمنت في مدينة بوبور 
Beauport الكيبيكيّة، أرغمت بموجبه الشركة  على دفع تعويضات ماليّة على الجيران 

بسبب الضوضاء والغبار التي تتسبّب بها لهم.
ويشتكي المواطنون في "سان جان دو بريبوف" فضال عن الضجيج  من أن نشر توربينات 

الرياح ساهم في تراجع قيمة منازلهم.

Montréal 15 mai  20155

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي

أخـبـــار كـــــندا

بيع الوطنيات جتارة فاسدة 

استطالع رأي يظهر رسوب مجاعي للمرشحني يف انتخابات 
الرئاسة االمريكية القادمة

   أظهر استطالع للرأي العام األمريكي أجرته 
جامعة جورج واشنطن أن األمريكيين غير راضين 
عن المرشحين الذين أعلنوا حتى اآلن – دخولهم 

غمار السباق الرئاسي األمريكي عام 2016.
وقالت صحيفة “بوليتيكو” األمريكية التى نشرت 
نتائج االستطالع أنه لم يحصل أي مرشح رئاسي 
على تأييد %50 من األمريكيين وفقا لالستطالع.
السابقة  األمريكية  الخارجية  وقد حصلت وزيرة 
الديموقراطية على  والمرشحة  كلينتون  هيالري 
أعلى  االستطالع وهي  47 % ممن شملهم  تأييد 

نسبة بين مختلف المرشحي حتى اآلن.
وتمثل هذه النسبة تراجعا في شعبية هيالري التي 
2013 عقب تركها منصبها كوزيرة  حققتها عام 

 % 55 بلغت  قد  كانت شعبيتها  للخارجية حيث 
من األمريكيين.

السابق  فلوريدا  أن حاكم  إلى  االستطالع  وأشار 
والمرشح الجمهوري المحتمل جيب بوش جاء في 
المرتبة الثانية حيث وصلت نسبة تأييد األمريكيين 
60 % ممن شملهم  بالمائة، في حين قال   35 له 
لبوش  التصويت  في  يفكرون  انهم ال  االستطالع 
ثالث، في انتخابات الرئاسة األمريكية عام 2016.

وأشارت نتائج االستطالع إلى أن أكثر من 50 بالمائة 
من األمريكيين قالوا إنهم ال يفكرون في التصويت 
لصالح أي من المرشحين األحد عشر الذين أعلنوا 

دخولهم السباق الرئاسي األمريكي حتى اآلن.

 بعد قيام ما سمي بـ ثورات الربيع 
القنوات  بعض  استغلت  العربي 
العربي  اإلعالم  من  الفضائية 
لتبث سمها  األحداث  هذه  الفاسد 
الموّجه نحو عقول الشباب في كل 
الوطن العربي ممن ال يستطيع أن 
الحدث فأصبحت  قلب  يكون في 
تبث الحدث لكن برؤيتها الخاصة 
الذين  المعارضين  مقاس  وعلى 
تستضيفهم على شاشاتها لياًل نهاراً 
على نهج” شاهد مشفش حاجة “. 
تعرض  أصبحت  القنوات  هذه 
في  يرى  لمن  الوظائف  فرص 
نفسه المطلوب من انعدام الضمير 
األخالقي واإلعالمي والجهل في 
والصوت  السياسية  االمور  كل 
و  العامة  الذوق  وقلة  الجهور 
تستضيف عبر األقمار الصناعية  
ضيفاً معارضاً مأجوراً  لم يسمع 
فرنسا  في  مقيماً  قبل  من  باسمه 
في  أو حتى  هولندا  أو  تركيا  أو 
على  عنه  ويُعّرف  الموزمبيق 
أنه عضو المكتب التنفيذي لقيادة 
الثورة أو مدير مركز الدراسات 
االستراتيجية العربية الموزمبيقية , 
أو عضو المكتب الثوري في تركيا 
أو  السويد  في  اعالمي  ناشط  أو 
شاهد عيان من الهونولولو وكلها 
مناصب وهمية مستحدثة لمراكز 
ليس لها وجود إال على شاشاتهم 
التي تبنت ظهورهم ووجودهم .

تبدأ هنا وصلة الشجن بالصوت 
الصوت  العالي ونسمع حشرجة 
وتظهر  الفضائي  االتصال  عبر 
األشكال الغريبة التي لم نرها من 
قبل إال بعد ازدهار سوق الثورات 
العربية ويبدأ التحريض والتحليل 
السياسي الذي ال عالقة له بالتحليل 
وال حتى بالسياسة يحرضون الشعب 
في  والقيادة  الجيش  البسيط على 
مصر وسوريا والعراق متناسين 

أن العدو الحقيقي يحتل فلسطين .
 وقد أخرجت هذه القنوات اشخاصاً 
الحقد  الصدفة وجمعهم  شهرتهم 
وأخرجت أسوأ ما فيهم وأظهرت 
المعدن األصلي لكل منهم بعدما 
أسقطت األقنعة البراقة عن وجوههم . 
 وظيفتهم أن يكونوا أبواقاً مأجورة 
لجهات دولية مستفيدة من التقسيم 
ولوال  والدمار  والقتل  والطائفية 
الوظيفة ألصبحوا عاطلين  تلك  
عن العمل فال يُؤاَخذون بكالمهم 
وال يُرجى منهم نفع , تراهم على 
الشاشات يلعنون ويشتمون وعندما 
ينتهون من تغريدهم تبدأ الحسابات 
الشتم  بالزيادة وكلما زاد  البنكية 
بالمقابل  التحريض زاد  وكلمات 
المبلغ المادي في الحساب البنكي .
وكأنهم  الشعب  باسم  يتحدثون 
أوصياء عليه وهم ال يدرون شيئاً 
عنه  فهم في غرفهم الفندقية المكيفة 

مدفوعة األجر .
يتبجحون بحب الوطن و قد كّونوا 
ثرواتهم من عبارات بيع الوطن 
والتحريض على الجيوش العربية 
الفرقة  أسباب  في  طرف  وهم 

والطائفية .
و  المزيفة  وطنياتهم  يبيعوننا   
وهم  الشهداء  بدماء  يستهترون 
وباعوا  الوطن  باعوا  بالحقيقة 
وقبضوا  بخس  بثمن  ضميرهم 
أوروبية  دولة  جنسية  مع  الثمن 
مختوم  دبلوماسي  سفر  وجواز 
عليه تاريخ انتهاء صالحيتهم مع 
انتهاء الحاجة لهم , ولكن صالحيتهم 
الحقيقية انتهت في وطنهم عندما 
يدفع  لمن  بيع ضمائرهم  قرروا 
الذل  يكون  أن  واختاروا  أكثر 
رفيقاً لهم ووسماً على صدورهم .
لقد انكشف  بائعو الوطنيات على 
حقيقتهم وأصبحت  تجارتهم فاسدة 

وصالحيتهم منتهية .

بقلم: هديل مشلّح 

Press.dubai@gmail.com

                                                     

youssef.zemokhol@yahoo.com

 بقلم:
يوسف زمكحل

نوادر يف حياة العقاد
 كان األديب الكبير الراحل عباس محمود العقاد عمالقاً في كل شيئ 
ولكنه كان غريب األطوار  أديباً وشاعراً ومفكراً وصحفياً  وفيلسوفاً 
وخفيف الظل ويقول عنه واحد ممن كانوا يحضرون صالونه األدبي 
الكاتب الصحفي أنيس منصور ان العقاد عصبي جدا جداً ومن الخطورة 
الدخول معه في نقاش فهو عنيف وهو قادر على االقناع بأي شيئ ، وقد 
الملك فؤاد بسبب قوله  العقاد السجن لمدة تسعة شهور في عهد  دخل 
الشهير : أن من يعتدي على الدستور سنطيح برأسه مهما كان . وعندما 
قامت الثورة المصرية كان يضيق بكثير مما يقال أو مما يقوله الرئيس 
عبد الناصر بعد ذلك فيوم األعتداء على الرئيس عبد الناصر في المنشية 
أنا الذي علمتكم  الناصر يصرخ قائاًل  في مدينة اإلسكندرية كان عبد 
الكرامة وأنا الذي علمتكم العزة وكان العقاد يقول أن شعباً يسمع مثل 
هذه العبارة وال  يثور عليه ويشنقه في مكانه لشعب يستحق أن يحكمه 
ويدوسه بالنعال مثل هذا الرجل . ويقال أن الدكتور محمد حسين هيكل 
قد أصطدم به في إحدى طرقات المجمع اللغوي فقال له الدكتور محمد : 
حاسب يا أستاذ فأجاب العقاد كيف أحاسب وأنا الأراك ؟ فقد كان الدكتور 
الذين تعرضوا  الكتاب  العقاد من أشهر  القامة .! ويعتبر  هيكل قصير 
للمرأة في الكثير من كتاباتهم وقد أتهمه الكثيرون بأنه عدو للمرأة وقد 
أوضح العقاد رأيه في عمل المرأة معتبراً أن عملها األساسي هو حفاظها 
على بيتها وأوالدها وتربية النشء وقال عن المرأة الشرقية يجب أن 
تظل كما كانت في كل عصر ملكة البيت الحالمة المحكومة يسكن إليها 
كان وكبيراً طفاًل  الحياة وال يزال عندها صغيراً  الرجل من متاعب 
العباً  يأوى منها إلي صدر األمومة الرقيقة وأحضانها الناعمة رضيعاً 
ويافعاً وفتى وكهاًل إلي أن يشيخ ويفنى ، ويستدعي ذلك أن تعيش في 
ظله وتعتمد في شئون العالم الخارجية عليه . وعاش العقاد معظم حياته 
وحيداً فهو لم يتزوج ولكنه أحب أكثر من مرة حيث كان له في الحب 
ثالثة تجارب كبيرة وكانت التجربة األولى هو حبه لألديبة مي زيادة 
وكان حباً هادئاً رقيقاً خالي من العنف والتوتر أما حبه الثاني كان حباً  
العقاد أمتأل بالشك في حبيبته  يتسم بالعنف وأنتهى نهاية حزينة  ألن 
وظن أنها تخدعه وتخونه وكانت اسمها إليس ثم جاء حبه الثالث في عام 
1940 عندما تعرف العقاد على فتاة سمراء جميلة تدعى هنومة خليل 
فوقع في حبها وكان هو في الخمسين من عمره وهي في العشرين وقد 
أدرك العقاد أن هذا الفارق الكبير في العمر لن يجعل هذا الحب يستمر 
وما توقعه العقاد حدث حيث تعرفت هذه الحبيبة على النجم السينمائي 
أحمد سالم فأختطفها فوراً للعمل في السينما وتزوجها بعد ذلك وسرعان 
ما اصبحت نجمة مشهورة تُعرف بإسم مديحة يسري . ومن أجمل ما 
قاله العقاد عندما قالوا له أن أحد الزمالء قد باع أرضه لينفق منها على 
تعليم أخوته فسألهم العقاد وهل تعلّم هو أيضاَ ؟ فقالوا ال فرد عليهم وقال 
كيف يضحي من أجل أن يتعلم أخوته ثم يضحي بتعليمه لنفسه ؟ أنه 
الناس عليه  جاهل يتباهى بعلم غيره ويتقاضى ثمنا لذلك وهو عطف 
قولوا له أن األستاذ يصفه  بأنه حمار إال قلياًل ! وعندما دخل هذا الزميل 
يا استاذ  لقد أستمع إلي نصيحتك  المدرسة فرحنا بذلك وقلنا لألستاذ 
ودخل المدرسة فقال بسرعة وكم عمره ؟ قالوا خمسين فقال قولوا له أن 

األستاذ يقول لك اآلن قد أكتملت حماراً . !!!

الجماعة  تفيق  تكد  لم  كلودين كرمة:  القاهرة/   
اإلسالمية من االزمات التي تعانى منها سواء إنشقاقات 
وأزمات داخل الجماعة أو القضايا المرفوعة عليها من 
حركتى “تمرد الجماعة اإلسالمية” وحركة اإلصالح 
التاريخية  القيادات  “ وصراعات مجلس الشورى مع 
الجماعة مثل كرم زهدى وفؤاد  التي خرجت من 
بالقبض  الدواليبى حتى اصابتها ضربة قوية أخرى 
الجماعة  على عصام دربالة رئيس مجلس شورى 
بقنا  القبض عليه  ألقت قوات االمن  اإلسالمية والذى 
مساء أمس بعد إجتماعه بعدد من قيادات الجماعة في 
قنا واألقصر  قنا ضمن جوالته والتي كانت ستشمل 
وأسوان استعداد للجمعية العمومية المقرر أقامتها 24 

مايو الحالي.
بأى معلومات حول  الجماعة اإلسالمية  تفصح  لم 
القبض على دربالة، مؤكدين أنهم ال يعرفون األسباب 
القاسم مسئول الجماعة  أبو  الحقيقة لذلك وقال ناصر 
أن قوات االمن قبضت على عصام  بقنا  اإلسالمية 
دربالة واقتادته الى مديرية امن قنا دون اى معلومات 

حقيقيه عن أسباب القبض عليه.

لقاء الجماعة  ابوالقاسم أكد أن دربالة حضر أمس 
بقنا لمناقشة موقف الجماعة من تحالف  اإلسالمية 

دعم الشرعية واالنشقاقات بالجماعة.
القيادى بالجماعة اإلسالمية ورئيس  من جانبه قال 
حزب البناء والتنمية طارق الزمر الهارب إلى قطر 
ان القبض على عصام دربالة رئيس مجس شورى 
الجماعة اإلسالمية خطوة تصعيديه من جانب الدولة 

واصفا القبض عليه بالخطوة غير مبررة.
اآلخر “ جبهة اإلصالح وتمرد  الطرف  وعلى 
والقيادات المنشقة عن الجماعة “ يبدو أنهم بدأوا في 
الدواليبى،  الشيخ فؤاد  ترتيب أوضاعهم حيث قال 
الجماعة  إن  اإلسالمية،  الجماعة  أحد مؤسسى 

دربالة”، رئيس  لـ”عصام  بديال  اإلسالمية ستعين 
مجلس شورى الجماعة اإلسالمية من أعضاء مجلس 

شورى الجماعة اإلسالمية المتواجدين داخل مصر.
وأضاف الدواليبى أن الجماعة اإلسالمية تتجه لتعيين 
الجامعة،  الزمر عضو مجلس شورى  الشيخ عبود 
رئيسا للجماعة، أو الشيخ صالح هاشم، باعتبارهما أحد 
األعضاء القدامى لمجلس شورى الجماعة اإلسالمية، 

الجماعة اإلسالمية من  أن يخرج  أنه يستطيع  كما 
أزمتها الحالية.

أما وليد البرش مؤسس حركة تمرد الجماعة اإلسالمية 
الحالي  الشورى  دربالة ومجلس  أنه نصح عصام 
أكثر من مرة بالتصالح مع الوطن واإللتزام بمبادرة 
والخضوع  الجماعة  أوضاع  وتقنين  العنف  وقف 
لكنه كان رافضا ومصر  الشريف  إلشراف األزهر 

على مواقفة.

امر  كان  دربالة  القبض على  أن  البرش  وأضاف 
حتميا بعدما نفذ صبر الدولة المصرية على خيانات 
فالجماعة هددت  دربالة  بقيادة  اإلسالمية  الجماعة 
األمن القومى المصرى بتحالفاتها المريبة مع تركيا 
وقطر واإلخوان والقبض على دربالة مؤشر لرغبة 
الدولة فى هزيمة اإلرهاب وأنه ال أحد فوق القانون.

بحركة إصالح  القيادى  شلبى  ربيع  قال  وبدورة 
دربالة  القبض على عصام  أن  الجماعة اإلسالمية 
فترة  القرار منذ  تنفيذ  الدولة  تأخر كثيرا وكان على 
في عمليات عنف  تورطت  الجماعة  وان  خاصة 
الماضيين  العامين  طوال  الدولة  وإرهاب ضد 
وبوجودها في تحالف دعم الشرعية اإلرهابى. شلبى 
أضاف ان دربالة استخدم الجماعة اإلسالمية لصالح 
اإلخوان وجعلها تابعة لها وذلك بعد اإلطاحة بالقيادات 
إبراهيم وكرم زهدى  ناجح  أمثال  المعتدلة  التاريخية 
وتحولت الجماعة على يديه لتابع لإلخوان وشاركوهم 
في إعتصام رابعة واحداث اإلتحادية وغيرها كما ان 
مجلس الشورى الحال إنتهت واليته ورفض “دربالة” 

إجراء االنتخابات.

ضبط عصام الدين دربالة القيادى بتنظيم اإلخوان اإلرهابي خالل إحدى األكمنة

ألعالناتكم في الرسالة 

 شكرى حيمل رسالة »السيسى« لرئيس أوغندا..
ويؤكد اهتمام مصر باألشقاء األفارقة

أعقاب  كرمة:فى  كلودين  القاهرة/   
انتهاء مباحثاته فى جيبوتي، أكد سامح 
شكرى وزير الخارجية اهتمام مصر 
الكامل بتوثيق العالقات مع جميع األشقاء 
والتفاهم  التعاون  ومواصلة  األفارقة، 
للقضايا  بالنسبة  المشتركة  والرؤية 
السياسية واالقتصادية التى تهم مصر 
إلى  وأشار شكرى  األفريقية.  والدول 
القارة  فى  بها  يقوم  التى  الجوالت  أن 
اإلفريقية تأتى لتؤكد الرغبة المصرية 
فى توثيق العالقات مع الدول اإلفريقية 
الشقيقة، وذلك بخالف االهتمام بتناول 
قضايا القارة سواء فيما يتعلق بحفظ السلم 
القائمة  النزاعات  مواجهة  أو  واألمن 

وكذلك تنمية العالقات االقتصادية.
وقال وزير الخارجية إنه خالل الفترة 
الماضية كان تركيزنا على شرق إفريقيا 
النيل  بحوض  الخاصة  لألهمية  نظرا 
الشرقى، ولكن هذا اليعنى أنه ليس هناك 
اهتمام بالغرب األفريقى والتطورات اآللية 
التى جرت فى  بينها االنتخابات  ومن 
نيجيريا مؤخرا ، مشيًرا إلى أنه سيكون 
هناك تمثيل مصرى فى حفل تنصيب 

كما  بخارى  محمد  النيجيرى  الرئيس 
أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة ثنائية.

وجاءت تلك التصريحات فى نهاية زيارة 
شكرى لچيبوتي، والتى اختتمها بلقاء 
محمد على حمد لرئيس البرلمان الچيبوتى 
حيث اطلعه على التطورات والجهود 
البرلمانية  االنتخابات  لعقد  المبذولة 
المصرية، والتطلع إلقامة عالقات بين 
على  التواصل  ليكون  البلدين  برلمان 

المستوى الشعبي.
وخالل توجهه إلى المحطة الثانية فى 
جولته األفريقية، ينقل سامح شكرى وزير 
الفتاح  عبد  الرئيس  رسالة  الخارجية 
السيسى إلى الرئيس األوغندى يورى 
العالقات  بدعم  تتعلق  التى  موسيفينى 
الثنائية وعدد من القضايا الملحة منها 

استقرار جنوب السودان.
كما التقى رئيس مجلس النواب فى جيبوتى 
محمد على حوميد، حيث تم تناول سبل 
تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين فى 
مختلف المجاالت وبصفة خاصة العالقات 
البرلمانية ومزيد من تعميقها فور انتخاب 

مجلس النواب فى مصر.

كيبيك: خصخصة أو ال خصخصة؟
 وقف يوم الثالثاء 12 مايو أيار الجاري  
رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فيليب كويار 
في جلسة الجمعية الوطنية المنعقدة في 
مدينة كيبيك ليؤكد عدم وجود أي خطة 

لخصخصة مؤسسات تملكها الدولة.
"سأقولها بشكل واضح جداً"، قال كويار، 
"ال وجود ألي خطة لبيع ممتلكات عامة".
الحزب  زعيم  على  رداً  كالمه  وجاء 
الكيبيكي الذي يشكل المعارضة الرسمية، 
ستيفان بيدار، الذي قال في جلسة ذلك 
اليوم:  إنها المرة الثالثة في سنة واحدة فقط 
التي تُلمح فيها الحكومة إلى سيناريوات 
أنها عند  العامة، مضيفاً  لبيع األصول 
الماضي أوصت  العام  الحكم  استالمها 
Hydro�( "بخصخصة "هيدرو كيبيك
Québec(، شركة الكهرباء العامة في 
كان رئيس  إذا  ما  المقاطعة، ومتسائاًل 
التخلي عن مؤسسة  أن  يعتقد  الحكومة 
)Loto�Québec( هو  كيبيك"  "لوتو 

"فكرة جيدة".
وكانت تصريحات اثنين من الوزراء في 
الليبرالية قد فتحت باب  حكومة كويار 
التكهنات بشأن مستقبل المؤسسات العامة 
التي تملكها المقاطعة الكندية الوحيدة ذات 

الغالبية الناطقة بالفرنسية.
فصباح ذلك اليوم تساءل وزير االقتصاد 
الكيبيكي، جاك داُوو، ما إذا كان "دور 
أطلق  ما  الكازينوهات"،  إدارة  الدولة 
تكهنات حول احتمال أن تكون الحكومة 

عازمة على خصخصة مؤسسة "لوتو 
كيبيك".

و عشية ذلك اليوم  قال زميله وزير المالية، 
كارلوس ليتاو، لوكالة "رويترز" خالل 
تواجده في نيويورك في زيارة عمل إن 
"ما من خطة ملموسة حالياً )في مجال 
الدولة("، مضيفاً  خصخصة مؤسسات 
تقوم  الحكومة  أن  أخرى  ناحية  من 
"بمراجعة عميقة وهامة" لبرامجها، وأن 
"هذه المراجعة لكافة البرامج الحكومية 

تتضمن مؤسسات الدولة".
وهذا ما دفع عشية ذلك اليوم  الصحافي 
االقتصادي "جيرالد فيليون" للكتابة في 
)هيئة  كندا  راديو  موقع  على  مدونته 
اإلذاعة الكندية( أن الباب قد يكون ُفتح 
في المقاطعة أمام احتماالت خصخصة 
جزئية أو كاملة لشركات تملكها الدولة، 
مضيفاً أن هذا ال يعني أن حكومة كيبيك 
تقوم حالياً بخصخصة "هيدرو كيبيك" 
)SAQ(، شركة  آ. كو."  الـ "إس.  أو 
"فيليون"  لكن  الكحولية.  المشروبات 
أضاف أن األمور تتقدم في هذا االتجاه 
وأن كافة األوراق باتت على الطاولة، 
وأن دوائر القرار في العاصمة الكيبيكية 
أونتاريو  مقاطعة  كانت  إذا  إنه  تقول 
تستطيع القيام بذلك مع "هايدرو واّن " 
)Hydro One(، شركة الكهرباء العامة 
لديها، فلماذا ال يمكن لحكومة كيبيك أن 

تفكر بالقيام بخطوة مشابهة.

توقع تراجع االقتصاد الكندي ودخول نيوفاوندالند 
والبرادور الركود

 رأى تقرير صادر عن 
شركة "بي ام أو – نسبيت 
 BMO Nesbitt( "بيرنز
Burns( لالستثمارات أن 
تدهور أسعار النفط الخام 
سيقلص النمو االقتصادي 
في كندا بنسبة %0,5 هذه 
األشد  وقعه  وأن  السنة، 
المقاطعات  في  سيكون 
الثالث المنتجة للنفط، ألبرتا 
وساسكاتشيوان في الغرب 
و نيوفاونالند والبرادور 

في أقصى الشرق.
نيوفاونالند  تدخل  أن  التقرير  وتوقع 
في  اقتصادي  والبرادور مرحلة ركود 
ألبرتا  مقاطعة  أن  ورأى  الحالية  السنة 
تجنب  تمكنت من  إن  ستكون محظوظة 
وضع مماثل. و"الركود االقتصادي" محدد 
بمرور فصلْين متتاليْين من النمو السلبي.

التقرير أن يتراجع معدل نمو  كما توقع 
 1% إلى  ساسكاتشيوان  في  االقتصاد 

هذه السنة.
أما المقاطعات األخرى، السيما أونتاريو 

تدني  فستستفيد من  كولومبيا،  وبريتيش 
سعر النفط وتراجع قيمة الدوالر الكندي 
يعزز حجم  ما  األميركي  الدوالر  إزاء 
صادراتها إلى الواليات المتحدة، الشريك 

التجاري األول لكندا.
وتوقع التقرير أن ينمو االقتصاد الكندي 
بنسبة %2 وفق وتيرة سنوية في الفصول 
الثالثة األخيرة من العام الحالي وبأكثر 

من ذلك بقليل في 2016.
و"بي ام أو – نسبيت بيرنز" هي  فرع 
 Bank( "بنك مونتريال"  من مجموعة 

of Montreal( المالية.

كندا: خطر اإلرهاب موجود ولكن مبالغ فيه
 أفادت دراسة مستقلة صادرة عن المؤسسة الكندية للدفاع والعالقات الخارجية أن التهديد 
الذي يشكله المتطرفون على كندا حقيقي ولكن مبالغ فيه إذ ال يوجد في كندا إال عدد قليل 

ممن يرغبون بالقيام بعمليات إرهابية على األراضي الكندية باسم التنظيمات الجهادية.
واعتبر األستاذ المساعد في المعهد العالي للشؤون الدولية "توماس جونو" أن مشاركة 
كندا في القصف الجوي وتدريب القوات العراقية النظامية ليس كافيا للتغلب على تنظيم 

"الدولة اإلسالمية".
ورأى "جونو" أن حكومة "هاربر" لم تتمكن من توضيح موقفها من الصراع الشيعي 

السني وليس لها تأثير مهم في العراق سيما وأن ال سفارة لديها هناك.
من جهتها اعتبرت الناطقة بلسان الخارجية الكندية "جوانا كيني" أن التقرير يشير إلى 
أن المهمة الكندية القتالية في المنطقة تصب في مصلحة كندا واضافت أنه " في أعقاب 
التهديدات التي وجهت إلى كندا تعاونت كندا مع حلفائها للمساعدة على إضعاف قدرات 
النجاحات في هذا المجال  "الدولة اإلسالمية" ومنعها من االعتداءات وقد حققنا بعض 

وبما أن التهديد مستمر مددت كندا فترة مهمتها العسكرية ووسعتها".

كندا: معدل البطالة ثابت 
على %6,8 لشهر ثالث 

على التوالي
 حافظ معدل البطالة في كندا على ثباته  
في نيسان )ابريل( الفائت على %6,8، لشهر 
ثالث على التوالي، رغم فقدان سوق العمل 
في البالد 19700 وظيفة في محصلة صافية.
ويفوق عدد الوظائف المفقودة بنحو أربعة 
أضعاف توقعات الخبراء، إذ توقع هؤالء 

فقدان خمسة آالف منها.
لكن النقطة اإليجابية في مشهد سوق العمل 
للشهر الفائت هي أن السوق أوجدت نحواً من 
47 ألف وظيفة بدوام كامل مقابل خسارتها 

أكثر من 66 ألف وظيفة بدوام جزئي.
أونتاريو،   فقدت  المقاطعات  وعلى صعيد 
كندا  الكندية ومحرك  المقاطعات  كبرى 
االقتصادي ، 14300 وظيفة. وفقدت بريتيش 
كولومبيا، ثالث أكبر مقاطعة، 28700 وظيفة، 

أي ضعف ما فقدته أونتاريو.
وفي المقابل أوجدت كيبيك، ثانية كبريات 
المقاطعات، 11700 وظيفة، وألبرتا، أغنى 
12500 وظيفة  بالنفط،  كندا  مقاطعات 
فقد  فيها  الطبيعية  الموارد  أن قطاع  رغم 

3500 وظيفة.
وعلى صعيد القطاعات كان البناء بين أكبر 
الخاسرين إذ فقد 28400 وظيفة على امتداد 
العام سجل خسارة  القطاع  أن  كندا. كما 

19900 وظيفة.

محلة حلث احلكومة الكندية على وضع برنامج 
الستهالك املارجيوانا ألغراض طبية

 دعت "الجمعية الكندية لعيادات االستشفاء بالماريجوانا" المدافعين عن الماريجوانا الطبية 
ومستهلكيها إلى "إغراق" هاتف وزيرة الصحة الفيديرالية "رونا أمبروز" باالتصاالت 

طيلة هذا األسبوع لدفع الحكومة الكندية إلى تليين موقفها من استهالك الحشيشة.
وتعتبر الجمعية أن وزيرة الصحة هي المعارضة األساسية الستهالك الماريجوانا ألهداف 
طبية وتعتبر أنه:  "من المؤسف أن الشخص األقل إيمانا بحسنات الماريجوانا الطبية هو 

المسؤول عن الملف".
وأشارت نائبة رئيس الجمعية "دانا الرسن" إلى أن " عددا من تلك العيادات يجد نفسه 
في وضع ينتهك فيه القوانين الفيديرالية لكن المسؤول الحقيقي عن هذا الوضع هو رفض 

الحكومة الفيديرالية وضع برنامج أفضل".

أونتاريو وكيبيك حنو 
املزيد من التعاون

 للمرة األولى منذ أكثر من خمسين عاما، 
ألقى رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فيليب كويار 

كلمة أمام مجلس نواب مقاطعة أونتاريو.
يوم  -  في خطابه صباح  ودعا "كويار" 
اإلثنين 11 مايو/ أيار الجاري  أمام نواب 
الذاتي في  الحكم  تعزيز  إلى    - أونتاريو 
الدول  إلى أن على  ،  وأشار  المقاطعات 
المبادرات خاصة على  اتخاذ  الفيديرالية 

الصعيد االقتصادي والتغيرات المناخية.
وتطرق "كويار" في كلمته إلى الفرانكوفونية 
فرانكوفوني  ألف  الكندية ووجود ستمئة 
بالتحالفات  مذكرا  أونتاريو  مقاطعة  في 
إلى  أدت  التي  المقاطعتين  بين  التاريخية 
العليا)أونتاريو(  بكندا  منح ما كان يعرف 
وكندا السفلى ) كيبيك( المزيد من السلطات 
من الحكومة البريطانية ما ساهم في والدة 

الدولة الفيديرالية الكندية.
"فيليب  المقاطعتين  وكان رئيسا حكومة 
تباعا  المنتخبان  كويار" و "كاتلين وين" 
ثقلهما  استغالل  توافقا على  الفائتة  السنة 
تقدم  لتحقيق  واالقتصادي  الديموغرافي 
ملفاتهما المشتركة وهما معا يشكالن ستين 
بالمئة من مجموع سكان كندا وأكثر من 

نصف اقتصادها.

الربتا: بداية موسم 
حرائق الغابات

البرتا موجة من حرائق   تشهد مقاطعة 
الغابات  منذ حلول فصل الربيع.

وأفاد تقرير أصدرته وزارة البيئة والموارد 
المتجّددة في العاشر من شهر أيّار مايو الجاري 
عن اندالع 14 حريقا في أنحاء متفّرقة من 
المقاطعة. وتّم إخماد البعض منها والسيطرة 
جزئيّا على البعض اآلخر في حين تواصل فرق 
اإلطفاء مكافحة الحرائق المستعرة المتبقّية.

ويفيد التقرير بأن الطقس الجاف الذي تشهده 
البرتا منذ حلول الربيع ينذر باندالع المزيد 
من الحرائق التي انطلق قسّم منها في العشب 
اليابس. وكان حريق هائل قد اندلع في مدينة 
النيران  "سليف ليك" عام 2011 وقضت 

على ثلث المدينة.
واضطّرت السلطات يومها إلجالء نحو 7 
آالف شخص عن منازلهم. وما زال قرار 
حظر إشعال النار في الهواء الطلق ساري 

المفعول في العديد من أنحاء المقاطعة.

اهلوكي على اجلليد: فريق الكنديان خيرج من التصفيات
 خرج "فريق الكنديان  للهوكي على الجليد"  من 
مونتريال من تصفيات كأس ستانلي بعد خسارته 
أمام "فريق اليتنينغ األميركي" من تامبا باي، 
بهدف واحد مقابل 4 أهداف للفريق األميركي.

وكان "الكنديان" قد تمّكن من استعادة نشاطه بعد 
خسارة 3  من أصل 7 مباريات  أمام تامبا باي.

وتمّكن للمّرة األولى في تاريخه، من االستمرار 
بعد خسارة 3 مباريات متتالية في التصفيات.

في  بعد خسارته  الفريق  آمال محبّي  وخابت 
بيي"  التي جرت في "تامبا  السادسة  المباراة 
مساء يوم الثالثاء 12 مايو أيار الجاري  لينتهي 

بذلك موسم الكنديان لهذه السنة.

انتخاب زعيم جديد للحزب الكيبيكي االنفصالي 

 بدأت في الساعة الثامنة من صباح يوم األربعاء 13 مايو أيار الجاري انتخابات زعيم 
الحزب الكيبيكي االنفصالي عبر اإلنترنيت، وتنتهي في الخامسة من بعد ظهر اليوم الجمعة. 
وسيختار أعضاء الحزب الزعيم الجديد، خلفا لزعيمة الحزب رئيسة الحكومة الكيبيكية 
السابقة "بولين ماروا"، من بين ثالثة مرشحين هم "بيار كارل بيالدو"، "مارتين واليت" 
و"ألكسندر كلوتييه". وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من خمسين بالمئة 
من األصوات فسيلزم إجراء دورة ثانية بين العشرين والثاني والعشرين من الشهر الجاري.
يفوز بسهولة في  قد  بيالدو"،  المرشح األوفر حظا، "بيار كارل  أن  المؤشرات  وتفيد 

الدورة األولى.
وكانت الحملة االنتخابية بدأت بترشح ستة مرشحين انسحب منهم الحقا ثالثة مرشحين 
كان أولهم "جان فرنسوا ليزي" تبعه "برنار درانفيل"  لقناعتهما بصعوبة التغلب على 

"بيالدو" ومن ثم "بيار سيري" لعدم تمكنه من جمع المال الالزم لحملته االنتخابية.

أونتاريو: تغريم شرطي مبلغ 27 ألف دوالرمن اليمين إلى اليسار: ألكسندر كلوتته، مارتين واليت وبيار كارل بيالدو
لقيامه  باك،  أندرو  المدينة،  أفراد شرطة  العليا أحد  أونتاريو   وبّخ قاض في محكمة 
بتوقيف أحد المواطنين "بدون سبب" وأصدر بحقه حكما بتغريمه مبلغ سبعة وعشرين 

ألف دوالر كعطل وضرر.
لتوقيفه بصورة غير شرعية  الشرطي  المردي رفع دعوى ضد  المواطن ممتاز  وكان 
بينما كان يتجول سيرا  على اإلقدام  في تورونتو مساء أحد أيام كانون الثاني – يناير 
العام 2011 ورفض المردي إعطاء الشرطي أوراقه الثبوتية ما دفعه إلى صفعه وتكبيله.
يثنيها عن  لن  أفرادها  أحد  الصادر بحق  الحكم  أن  تورونتو  قيادة شرطة  هذا وأكدت 
مواصلة طلب األوراق الثبوتية من أي كان إذا ما رأت أن ذلك ضروري واعتبرت أنه " 
يجب النظر في الوقائع التي أثارتها هذه الحادثة ومعرفة ما إذا كانت القوة المفرطة التي 

استعملها الشرطي مبررة".
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 )ملخص الجزء األول(
)أثناء زيارتي لمدينتي اإلسكندرية قادما 
استأجرت حجرة مفروشة  من مونتريال 
أحد  في  للبحر،  المجاورة  كاتي  في شقة 
األمسيات جلست كاتي معي تحكي لي عن 

ذكرياتها عن إسكندرية زمان(
الجزء الثاني

أكملت المرأة حديثها كما لو كانت مـُـنـَـَومة:
و  الخمسينات  في  السينما  أتتذكر دور  ـ 
الفخامة، كل سينما  و  األناقة  الستينات، 
كان لها الجو المميز لها،أمير، “مترو”، 
“ريالتو”، “ستراند”، “ريو” و التي كان 
بها صالة عرض صيفية على السطح في 
الهواء الطلق، لم أدخل أي سينما منذ عقود، 
قيل لي أن كل منها قد قسمت إلى أربعة أو 
خمسة صاالت صغار و أن الرائحة بهذه 

الصاالت ال تطاق. 
صمتت برهة و سرحت بنظرها في الفضاء 
و ارتسم على وجهها مالمح حزن و شجن 
عميقين، ثم أكملت كأنها قد استجمعت أفكارها 
و وجدت قطعة أخرى من الذكريات القديمة:

ـ هل تتذكر نوادي االسكندرية زمان، أسرتي 
كانوا أعضاء في كل من ناديي سبورتنج و 
سموحة، هناك كنا نلتقي بصفوة المجتمع 
السكندري، أتذكر أيام الشباب يوم الجمعة 
صباحا و نحن نجلس في حديقة النادي و 
الموسيقى االجنبية تصدح باألغاني المحبوبة 

و الجميع يحلمون بالحب. 
الوقت  أكون مستمعا طول  أن  أرغب  لم 

فقلت لها:
زمان  إسكندرية  عن  تتحدثين  أنت  ـ 
لكن  الثرية،  بالطبقة  الخاصة  الجميلة 
كانت جميلة و رائعة  اإلسكندرية  لعلمك 
حتى للطبقة الشعبية، أذكر حديقة محطة 
مصر بحي محرم بك، في الزمن القديم كانت 
الخمسينات  في  بها  أقيم  و  أنيقة  و  نظيفة 
أربعة نافورات يخرجن ما يعرف بالمياه 
الراقصة حيث هناك أضواء ملونة مسلطة 
على المياه تصاحبها موسيقى تخرج المياه 
على أنغامها بأشكال مختلفة فنية جميلة، 
احتفاالت رمضان في  أيضا  كان هناك 
ميدان المرسي أبي العباس، السرادق تقام 
الفرق  و  المنشدون  و  تنصب  الزينات  و 
الشعبية يحيون الليالي المباركة، جو رمضان 
الروحاني الجميل يخيم على االحتفاالت و 
المحتفلين و الجميع في سرور و مرح رغم 

تواضع المستوى المادي ألغلبهم.
لتعاود هي  كاتي فرصة صمتي  انتهزت 

الكالم:
أنا أحب اسكندرية زمان بطريقة مـََرضية، و 
أشعر باألسى على حالها اآلن، لقد َعَرَضت 
علي ابنتي منذ سنين أن ألحق بها و أهاجر 
إلى أستراليا لكني رفضت، أتعرف لماذا؟ 
هذه الشقة، أنا أحب هذه الشقة، أحب البيت 
الموجودة فيه، أحاول أن أحافظ على ليس 
فقط نظافة الشقة من الداخل و لكن على 
نظافة البناية كلها، أنا مرتبطة بهذه الشقة 
و التي ولدت بها و عاش بها أبواي، فتحت 
أخرى معي  الهجرة مرة  ابنتي موضوع 
لكني مرة أخرى  األخيرة  األحداث  بعد 
الستين  و  الخامسة  في  اآلن  أنا  رفضت، 

عجوزة على الهجرة.
البساطة،  بمنتهى  بسنها  كاتي  لي  باحت 
يبدو  أكيد ال  ببضع سنوات،  إذا  تكبرني 

عليها عمرها.
في هذه اللحظة صدحت موسيقى صاخبة و 
صوت أغاني حديثة ال أستسيغها من شقة 
مجاورة، هزت كاتي رأسها بأسى ثم قالت: 
ـ الجيران، هذه الشقة المجاورة بالذات دائمة 
الصخب، أسرة كبيرة بها العديد من األوالد 
الشبان، أصواتهم و موسيقاهم  البنات  و 
عالية و مزعجة، لكن مسيو تاهر أنا أتكلم 
كثيرا، كلمني أنت عن نفسك، بالذات عن 
هجرتك و عن مشاعرك تجاه ما يحدث في 
البلد، أالحظ انك هادئ دائما و يخيل لي 
أنك تكثر من التفكير، يخيل لي أيضا أن 
هناك مسحة حزن على مالمحك، لماذا؟ 

كاتي،  يا  لنفسي “هللا يخرب عقلك  قلت 
لماذا تصحين المواجع؟ ببساطة تريديني 
أن أتحدث عن نفسي لشخصك الغريب”، 
َصَمُت برهة أفكر، لعل هذا ما أحتاج إليه، 
أن أبوح بما في نفسي إلنسان من األفضل 
أسابيع  بعد  إنسان  يكون غريبا عني،  أن 
معدودة لن أراه و لن يراني، قد يكون في 
تنفيس عن مشاعر  نفسية و  ذلك راحة 
الحنين المريض التي تستحوذ علي، أخذت 

نفسا عميقا و قلت:
ـ أنا فعال حزين، حزين على ما آلت إليه 
اإلسكندرية، و ما آلت إليه مصر كلها، حزين 
على التدهور الذي انحدرت إليه نفسية الناس 
و الذي أراه أهم و أسوأ من التدهور في 
الطرقات و المباني و المواصالت، حزين 
لوجودي على بعد آالف األميال من وطن 
يحتاج لي و لكني ال أدري كيف أساعده، 
بالطبع أول خطوة مطلوبة هي أن أعود، 
فال يمكنني المساعدة من على بعد، لكني 

ال أملك شجاعة العودة، رغم أنه ال يوجد 
ما يربطني بهناك، قد تكون عدم الشجاعة 
نتيجة ألني ال أعرف كيف أساعد البلد إذا 
بة،  عدت، فاحتماالت الفشل قائمة و َغالاّ
قد يكون السبب أيضا هو أنانيتي و عدم 
أعود  رغبتي في ترك راحة هناك كي 

ألوجاع هنا، ال أدري.
صمتنا برهة ثم قالت كاتي:

ـ أشعر بالبرد، هل تفضل أن نكمل الحديث 
بالداخل؟

تحركنا للداخل، جلست في الصالة، سألتني:
ـ سأعد شاي لنفسي، هل أعد لك قدحا أم 
تفضل نبيذ؟ عندي نبيذ مصري لكنه جيد.

ـ سأشرب شاي معك.
بعد عدة دقائق عادت تحمل صينية عليها 
براد و قدحين شاي، المهم أنها غيرت مالبس 
الخروج التي كانت ترتديها و جاءت في 
قميص نوم قصير شفاف يكشف ما تحته 
ارتدت فوقه روبا تركته مفتوحا، شعرها 
أعادت تصفيفه بحيث انسدل على كتفيها و 
تنبعث منها رائحة عطرية حالمة، انحنت 
المقابلة  المنضدة  الصينية على  لتضع 
َجلَـَْست فظهرت مواضع  لألريكة حيث 
فتنتها من خالل الروب المفتوح و قميص 
الشفاف، سألت نفسي “معقول هذا  النوم 

صدر إمرأة في منتصف الستينات؟”
ابتسمت كاتي و سألتني:

ـ كم ملعقة سكر؟
ـ واحدة

سألتني ثانيا:
ـ لبن؟

ـ ال، شكرا.    
قـَلـَبـَْت الشاي في قدحي ببطء و غنج ثم 
قدمته لي و جاءت تجلس بجواري على 

األريكة، قالت:
ـ مسيو تاهر

قاطعتها:
ـ طاهر فقط ال داعي لمسيو هذه. 
ابتسمت مرحبة بكالمي و قالت:

ـ و أنا كاتي، ال داعي لمدام، 
ثم أكملت:

ـ تاهر، أجدك مختلف عن غيرك، أسلوبك 
في الكالم، أفكارك مشاعرك، أنت إنسان 
أن معيشتك في  أتعتقد  “سوفيستيكيه*” 

الخارج أثرت على شخصيتك؟
أجبتها و أنا غير متحمس إلطرائها:

الخارج على  تأثر معيشتي في  لم  ـ ال 
شخصيتي، أنا إنسان عادي، إذا كان عندي 

ميزة فهي أني أقـَيــِم األمور بطريقة سليمة 
بعيوبي  بل أصارحها  نفسي،  أخدع  و ال 
التي أعرفها جيدا، قد يكون ذلك ميزة نادرة 
في عصرنا الحالي، و قد يكون أيضا سببا 

في المعاناة التي أعانيها.
قالت بصوت  ثم  تحركت مقتربة مني 

شبه هامس:
ـ أنت ليس الوحيد الذي يعاني، أنا منذ سنوات 
لمعرفة شخص عن  الفرصة  لي  تتاح  لم 
قرب مثلما عرفتك، حتى من هم قريبون 
تتصور  أفكارهم مختلفة عني، ال  مني 
بوجودي  بالحوار معك و  مدى سعادتي 

بالقرب منك.
ثم مدت يدها و أمسكت بيدي. اقترب وجهها 
من وجهي، ترددت أنفاسها عميقة عالية، 
تالقت شفتانا في قبلة طويلة حارة، لم أدري 
من قبل أن امرأة في عمرها تحمل كل هذه 
الرغبة، هو الحرمان الطويل بالتأكيد، قالت 

بصوت خافت محموم:
 ـ دعنا نذهب لحجرة نومي.

ثم قامت و هي ما زالت ممسكة بيدي فقمت 
معها ،كانت الموسيقى الصاخبة من الشقة 
المجاورة تقتحم خلوتنا بجرأة و استفزاز، 
قلت لنفسي “هؤالء المالعين، أليس عندهم 
موسيقى حالمة هادئة تالئم ما سيحدث بدال 

من هذا الصخب”.
في حجرة نومها لم يحدث المأمول، قـََبـاّْلت 
العاري،  الفتنة في جسدها  كل مواطن 
مواطن الفتنة كانت متهدلة بعض الشيء 
مثيرة، حاولت و حاولت  ما زالت  لكنها 
و لم يحدث شيئا، عندما فكرت الحقا في 
أسباب ما حدث أو باألصح أسباب ما لم 
يحدث لم أصل إلجابة محددة، أكان السبب 
موسيقى الجيران الصاخبة المزعجة؟ أم 
وازع ديني أخالقي ليس لي عهد به من 
المـَُطـََول قد  الشجون  أم هو حديث  قبل؟ 

أصابنا بالعجز؟ 
كان منظر جسدينا العاريين المنهزمين في 
ارتديت  اإلحباط،  للشفقة و  يدعو  المرآة 
مالبسي بسرعة، طبعت قبلة سريعة على 
شفتيها و تبادلنا نظرة فهم و اعتذار و إن 
كنت لم أدري من اعتذر لمن، خرجت من 
نومها متوجها لحجرتي متعشما  حجرة 
أن أهرب إلى نوٍم رحيم، لكني ال أدري 
أم ال مع ضجة  النوم  إذا كنت سأستطيع 
الموسيقى الصاخبة الشبابية السريعة القادمة 

من شقة الجيران.
* بالفرنسية تعني راقي و متميز 
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العالناتكم 
يف الرســالة

للراغبين في تعلم العود
دروس عود
احياء مناسبات واحتفاالت خاصة وعامة

بقلم : شريف رفعت

املدينة املفقودة ..

أمحـد شـوقي  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

احتار بأمرَك اهلوى مرارًا

شعر: ليلى كوركيس

شـعاع

فريد زمكحل

يا ناحتاً للوقت

متهل قبل العصيان
عىل شفري الحُب أراَك متدلياً

حاذر الرياَح لو هبَّت

لن ترحَمَك ..

لن ترفق بهيكِل ذكراَك

لن مُتِهلَك ..

يا وجهاً بال مالمح يرتسُم

كوحش عىل شفرِي الحُب يتضور

لن تشفَق عليَك ال أمرياُت غدرَك

وال الجواري ..

وال آلهتَك ..

كلهن عىل شفرِي الحُب منتظرات

أن تستغيَث ..

أن تقَع ..
أن تركَب البحَر مغادراً

فيبتلعَك موُجُه َنهاًم

يف قنينة أغلَقت عنَقها عنوًة

برسالٍة من رحيق الفشل تقتاُت

ويف طيات نزوٍة آمثٍة تغرتُب

تنتحُر ..

  سيرة حياته
ولد أحمد شوقي بحي الحنفي بالقاهرة في 20 رجب 1287 هـ 
الموافق 16 أكتوبر 1868 ألب کردي وأم من أصول ترکية 
وشرکسية، وكانت جدته ألمه تعمل وصيفة في قصر الخديوي 
إسماعيل، وعلى جانب من الغنى والثراء، فتكفلت بتربية حفيدها 
ونشأ معها في القصر، ولما بلغ الرابعة من عمره التحق بُكتاّاب 
الشيخ صالح، فحفظ قدًرا من القرآن وتعلاّم مبادئ القراءة والكتابة، 
ثم التحق بمدرسة المبتديان االبتدائية، وأظهر فيها نبوًغا واضًحا 
كوفئ عليه بإعفائه من مصروفات المدرسة، وانكب على دواوين 
فحول الشعراء حفًظا واستظهاًرا، فبدأ الشعر يجري على لسانه.
وهو في الخامسة عشرة من عمره التحق بمدرسة الحقوق سنة 
)1303هـ = 1885م(، وانتسب إلى قسم الترجمة الذي قد أنشئ 
تلفت نظر  الشعرية  بدأت موهبته  الفترة  بها حديًثا، وفي هذه 
أستاذه الشيخ محمد البسيوني، ورأى فيه مشروع شاعر كبير.
بعدئٍذ سافر إلى فرنسا على نفقة الخديوي توفيق، وقد حسمت 
تلك الرحلة الدراسية األولى منطلقات شوقي الفكرية واإلبداعية. 
التقدم  البعثة في تكوين )جمعية  وخاللها اشترك مع زمالء 
المصري(، التي كانت أحد أشكال العمل الوطني ضد االحتالل 
اإلنكليزي. وربطته حينئذ صداقة حميمة بالزعيم مصطفى كامل، 

وتفتاّح على مشروعات النهضة المصرية.
قلبه معلًقا  بينما ظل  فيها بجسده  بأوروبا، كان  إقامته  طوال 
بالثقافة العربية وبالشعراء العرب الكبار وعلى رأسهم المتنبي. 
بالشعراء  لم يكن محدوًدا، وتأثر  الفرنسية  بالثقافة  تأثره  لكن 

الفرنسيين وباألخص راسينا وموليير.
يُالحظ أن فترة الدراسة في فرنسا وبعد عودته إلى مصر كان 
شعر شوقي يتوجه نحو المديح للخديوي عباس، الذي كان سلطته 
مهددة من قبل اإلنجليز، ويرجع النقاد التزام أحمد شوقي بالمديح 
لألسرة الحاكمة إلى عدة أسباب منها أن الخديوي هو ولي نعمة 

أحمد شوقي وثانيا األثر الديني الذي كان يوجه الشعراء على 
أن الخالفة العثمانية هي خالفة إسالمية وبالتالي وجب الدفاع 

عن هذه الخالفة.
لكن هذا أدى إلى نفي اإلنجليز 
1915؛  إلى إسبانيا عام  للشاعر 
النفي اطلع أحمد شوقي  وفي هذا 
على األدب العربي والحضارة 
األندلسية هذا باإلضافة إلى قدرته 
التي تكونت في استخدام عدة لغات 
واالطالع على اآلداب األوروبية، 
الفترة  وكان أحمد شوقي في هذه 
مطلعا على األوضاع التي تجري 
في مصر فأصبح يشارك في الشعر 
من خالل اهتمامه بالتحركات الشعبية 
والوطنية الساعية للتحرير عن بعد 
وما يبث شعره من مشاعر الحزن 
على نفيه من مصر، ومن هنا نجد 
توجها آخر في شعر أحمد شوقي بعيدا 
عن المدح الذي التزم به قبل النفي، 
عاد شوقي إلى مصر سنة 1920.

في عام 1927، بايع شعراء العرب 
الفترة نجد تفرغ شوقي  تلك  للشعر، وبعد  أميرا  كافة شوقي 
للمسرح الشعري حيث يعد الرائد األول في هذا المجال عربيا 
ومن مسرحياته الشعرية، مصرع كليوباترا وقمبيز ومجنون 

ليلى وعلي بك الكبير.
مميزات شعر شوقي

لشوقي الريادة في النهضة األدبية والفنية والسياسية واالجتماعية 
والمسرحية التي مرت بها، أما في مجال الشعر فهذا التجديد 

واضح في معظم قصائده التي قالها، ومن يراجع ذلك في ديوانه 
الشوقيات ال يفوته تلمس بروز هذه النهضة، فهذا الديوان الذي 
يقع في أربعة أجزاء يشتمل على 
القرن  منظوماته الشعرية في 
الثامن عشر وفي مقدمته سيرة 
لحياة الشاعر وهذه القصائد التي 
احتواها الديوان تشتمل على المديح 
والرثاء واألناشيد والحكايات 
والوطنية والدين والحكمة والتعليم 
والسياسة والمسرح والوصف 
والمدح واالجتماع وأغراض 

عامة.
لقد كان الشاعر يملك نصيباً كبيراً 
من الثقافتين العربية والغربية، كما 
الشرق  إلى مدن  أفادته سفراته 
والغرب، ويتميز أسلوبه باالعتناء 
باإلطار وبعض الصور وأفكاره 
يتناولها ويستوحيها من  التي 
األحداث السياسية واالجتماعية، 
وأهم ما جاء في المراثي وعرف 
عنه المغاالة في تصوير الفواجع 
الشعراء  بتقليد  قلة عاطفة وقلة حزن، كما عرف أسلوبه  مع 
القدامى من العرب وخصوصاً في الغزل، كما ضمن مواضيعه 
الفخر والخمرة والوصف، وهو يملك خيااًل خصباً وروعة ابتكار 
ودقة في الطرح وبالغة في اإليجاز وقوة إحساس وصدقا في 

العاطفة وعمقا في المشاعر.
منح شوقي موهبة شعرية فذة، وبديهة سيالة، ال يجد عناء في 
انثيااًل وكأنها  تنثال عليه  المعاني  فدائًما كانت  القصيدة،  نظم 

المطر الهطول، يغمغم بالشعر ماشًيا أو جالًسا بين أصحابه، 
حاضًرا بينهم بشخصه غائًبا عنهم بفكره؛ ولهذا كان من أخصب 
شعراء العربية؛ إذ بلغ نتاجه الشعري ما يتجاوز ثالثة وعشرين 
ألف بيت وخمسمائة بيت، ولعل هذا الرقم لم يبلغه شاعر عربي 

قديم أو حديث.
كان شوقي مثقًفا ثقافة متنوعة الجوانب، فقد انكب على قراءة 
العربي في عصور ازدهاره، وصحب كبار شعرائه،  الشعر 
اللغة واألدب، وكان ذا حافظة  النظر في مطالعة كتب  وأدام 
القطة ال تجد عناء في استظهار ما تقرأ؛ حتى قيل بأنه كان 
يحفظ أبواًبا كاملة من بعض المعاجم، وكان مغرًما بالتاريخ يشهد 
على ذلك قصائده التي ال تخلو من إشارات تاريخية ال يعرفها 
إال المتعمقون في دراسة التاريخ، وتدل رائعته الكبرى “كبار 
الحوادث في وادي النيل” التي نظمها وهو في شرخ الشباب 

على بصره بالتاريخ قديمه وحديثه.
وكان ذا حس لغوي مرهف وفطرة موسيقية بارعة في اختيار 
األلفاظ التي تتألف مع بعضها لتحدث النغم الذي يثير الطرب 
ويجذب األسماع، فجاء شعره لحًنا صافًيا ونغًما رائًعا لم تعرفه 

العربية إال لقلة قليلة من فحول الشعراء.
وإلى جانب ثقافته العربية كان متقًنا للفرنسية التي مكنته من 
االطالع على آدابها والنهل من فنونها والتأثر بشعرائها، وهذا 
العربية من كتابة  نتاجه وما استحدثه في  ما ظهر في بعض 

المسرحية الشعرية ألول مرة.
وقد نظم الشعر العربي في كل أغراضه من مديح ورثاء وغزل، 
ووصف وحكمة، وله في ذلك أياٍد رائعة ترفعه إلى قمة الشعر 
نثرية كتبها في مطلع حياته األدبية، مثل:  آثار  العربي، وله 
“عذراء الهند”، ورواية “الدياس”، و”ورقة اآلس”، و”أسواق 
الذهب”، وقد حاكى فيه كتاب “أطواق الذهب” للزمخشري، 

وما يشيع فيه من وعظ في عبارات مسجوعة.

 تسلمت أسرة الشاعر الراحل عبد الرحمن األبنودي، اإلعالمية نهال كمال وابنتاه آية ونور، 
درع التكريم للشاعر الكبير باسم الرئيس نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى، حيث سلمها 
بالل شرارة رئيس الحركة الثقافية في لبنان وأمين عام الشئون الخارجية لمجلس النواب اللبناني.
وذلك فى حضور د. جورج كالف العميد بالجامعة اللبنانية الذي نقل تحية الجامعة إلى أسرة 
األبنودي وقال شرارة: إن هذا الدرع من الرئيس برى للصديق عبد الرحمن األبنودي تعبيرا 
عن الوجدان الصادق والعالقة بين األبنودي والجنوب اللبناني الذي كان يزوره سنويا من 
مارون الرقص إلى بنت شبيل إلى قانا، حيث كان ينشد الشعر على مسرح الجنوب وأمام 

األهالي الذين يحبونه.
وقال جورج كالف: إن الجامعة اللبنانية تبكي األبنودي والوصية التي أحملها من هناك أن 
تكون سيرة األبنودي وأعماله الكاملة محفوظة ومصانة كإرث عربي إنساني، وليكن ذلك 

في ضمير الوطن.

 تعرض الفنانة السورية سارة شمة لوحاتها عن الصراع الدائر في بالدها في معرض 
بالعاصمة البريطانية لندن.

العالم” في صالة  الحروب األهلية في  الذي أطلق عليه اسم “لوحات  المعرض  يقام 
ستولن سبيس. 

وتعبر شمة من خالل لوحاتها عن تجربتها الشخصية عن الصراع في سورية. وتقول 
إنها تريد احياء ذكرى من قتلوا في هذا الصراع. 

اضطرت شمة إلى مغادرة سورية في عام 2012 بعد انفجار قنبلة خارج منزلها. وتقيم 
حاليا في لبنان. 

الرقم  بيكاسو  بابلو  الشهير  للرسام اإلسباني  الجزائر”   حطمت لوحة “نساء 
القياسي لمزادات األعمال الفنية لتصبح األغلى من نوعها على اإلطالق.

فقد بيعت اللوحة بـ 179.4 مليون دوالر في مزاد نظمته صالة مزادات كريستيز 
في مدينة نيويورك.

وكانت كريستيز قدرت قيمة اللوحة قبل المزاد بنحو 140 مليون دوالر. لكن عددا 
من المنافسين شاركوا في المزاد بالهاتف ، ما أدى إلى أن قفز السعر الفائز إلى 
160 مليون دوالر وليصل سعرها النهائي إلى 179 مليون و365 ألف دوالر، 

شاملة عمولة كريستيز والتي تزيد قليال عن 12 بالمئة.
واللوحة الزيتية التكعيبية الشهيرة رسمها بيكاسو في عام 1955.

ويُنظر على اللوحة على أنها تصوير نابض بالحياة لسيدات عاريات أو شبه عاريات.
وهي واحدة من سلسلة مؤلفة من 15 عمال رسمها الفنان اإلسباني بين عامي 

1954و 1955، مرمزة بالحروف من A إلى O من األبجدية اإلنجليزية.
وكان أغلى عمل فني من هذا النوع هو اللوح الثالثي للفنان فرانسيس بيكون الذي 
بيع بـ 142.4 مليون دوالر في كريستيز في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013.

- حرر قلبك من الكراهية وعش سعيداً 

- من يمتلك األمل يمتلك كل شيئ 

- كثيرون يقاطعون الحقيقة وال ينطقون بها

- يموت األشخاص وتبقى مبادئهم 

- يجب أن نبتسم فهناك من يتمنى أن يرانا نبكي 
- ليس الفخر في أن تقهر قوياً بل في أن تنصف ضعيفاً

- أسعد القلوب هي التي تنبض لآلخرين 
- العفو أفضل من العقاب أحياناً

- نفتقد أبتسامتنا كثيراً 
- من كلمات الشاعر عبد الرحمن األبنودي : 

عّدى النهار .. والمغربية جاية .. تتخّفى ورا ضهر الشجر .. 
وعشان نتوه في السكة .. شاليت من ليالينا القمر .. وبلدنا 
.. جانا نهار مقدرش يدفع مهرها  الترعة تغسل شعرها  ع 
أبو   .. الدبالنين  النجوم  أبو   .. الحزين  الليل  ترى  يا هل   ..
الغناوي المجروحين .. يقدر ينّسيها  الصباح .. أبو شمس 

بترش الحنين ؟ 

يوسف زمكحل  همسـات

درع تكريم باسم الرئيس اللبناني نبيه برى لألبنودي

قتلى الصراع يف سورية يف معرض بلندن 

لوحة »نساء اجلزائر« لبيكاسو حتطم 
الرقم القياسي يف املزادات 

ي��ا ل��ي��ال��ي ال��ِب��ش��ر ي��ا أح��ل��ى ال��ل��ي��ال��ي أي��ن أن��ِت

س��رق��ت��ي األوت�������ار واألل����ح����ان واس��ت��ق��ل��ت��ي

وطيرتي  الهوى  مراسيل  أجنحتك  بين  حملتي 

خنتي وإيانا  عدم  من  والفراق  الشوق  نقاسي 

كنت لنا  والبشائر  األم��ان  نسائم  معك  سافرت 

يبكي الفرح  من  ك��ان  ولكنه  كالح  أس��ود  ليلك 

تمرمرتي  الحياة  ص��روف  وم��ن  األي���ام  دارت 

ي��ا ل��ي��ال��ي األن���س ارج��ع��ي ف��ال��ح��ي��اة س��ع��ادت��ي

تحكي األح���الم  ليلك  أن  تعلمين  آال  ليالي  ي��ا 

أشرتي بما  قهر  من  عنك  غاب  بما  أدراك  فما 

فعلتي م��ا  ع��ن  واع���ت���ذري  ي��ال��ي��ال��ي  ع����ودي 

كنت ك��م��ا  ت��ع��ودي  ول���ن  ك��ن��ا  ك��م��ا  ن��ع��ود  ل��ن 

غ��درت��ي إذا  ح����رام  ال���ك���ذب  ف����إن  الت��ك��ذب��ي 

صوتي والحب  الشوق  عزيز  طرحنا  الجراح  ومن 

يبكي ح��ي��ن  ال��ك��س��ي��ر  ال��ب��اك��ي  ش��ه��وة  أن���ت 

ق��ط��ف��ت��ي م���ن ال���ع���م���ر زه�����رة ال���ع���م���ر م���ا ق��ط��ف��ت��ي

وك�����س�����رت�����ي ق�����ل�����ب ك������ل ع�����اش�����ق وُت����ب����ت����ي

إل����ى ق��م��م ال��م��ج��ه��ول وش����وان����خ ال���ج���ب���ال وغ��ب��ت��ي

رك��ع��ت��ي ال����رك����اب  ع��ل��ى  ول����و  ت��غ��ت��ف��ر  ال  ال��خ��ي��ان��ة 

وط��رت��ي أجنحتنا  قصصتي  فلما  ذك���رى  ل��ن��ا  أص��ب��ح��ت 

وال�����ي�����وم ع���ل���ي���ك ال����ب����ك����اء ح���ي���ن���م���ا إن��ع��ك��س��ت��ي

لبستي م���ا  وأج���م���ل  األب���ي���ض  ث��وب��ك  ال��م��اض��ي  ك���ان 

ال��س��ح��اب ي��ل��ف��ن��ا وع��ي��ن ال��ق��م��ر ت��ش��ت��ي ي���ا ح��س��رت��ي

رسمتي م��ا  ص��م��ي��م  م��ن  وال��ك��ل��م��ات  ال���ذاك���رة  تتسلق 

س��ئ��ل��ت��ي إذا  أرب����اب����ه����ا  ل���ه���ا  ال�����ش�����ورة  ف������إن 

وك��ون��ي ال��ش��ال األب��ي��ض ع��ل��ى أك��ت��اف��ن��ا ك��م��ا وع��دت��ي

ال���ع���م���ر ل��ح��ظ��ة ول����و ب��ع��م��ر ال��س��ن��ي��ن اع��ت��رف��ت��ي

وف��ي��ت��ي ول�����م  وع����دت����ي  إن  ل���ي���ال���ي  ي����ا  ع���ي���ب���ك 

س������ؤال ي������دور ف����ي خ����اط����ري م����ن ت���ك���ون���ي أن���ت

وأنت عروس األعراس وما أجمل ما لبستي )فمن تكوني أنِت(

عتيب عليك يا ليالي

البقية في العدد القادم



السعودي  الشورى   طالب مجلس 
بسرعة إقرار مشروع وزارة العدل 
البديلة بدال  العقوبات  بنظام  المتعلق 

من الحبس أو الجلد.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى 
الدكتور يحيى الصمعان في تصريح 
عقب الجلسة العادية التي عقدها اليوم 

المجلس برئاسة رئيس المجلس الشيخ 
الدكتور عبد هللا آل الشيخ أن المجلس 
أقر هذه التوصية التي تقدم بها عضوا 
المجلس اللواء عبد هللا السعدون وهدى 
الحليسي وذلك بعد أن استمع لوجهة 
نظر لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية 
بشأن ما أبداه األعضاء من ملحوظات 
وآراء أثناء مناقشة تقرير األداء السنوي 

لوزارة العدل.
العمل  إلى  المجلس في قراره  ودعا 
على إشاعة ثقافة التحكيم وإلى إيجاد 
المجتمع  لتوعية  البرامج اإلعالمية 
بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم 

بكل الخدمات المتاحة لهم.
نقل  في  باإلسراع  المجلس  وطالب 
القضاء التجاري والجزائي والعمالي 
واللجان شبه القضائية للقضاء العام 
لنظام  التنفيذية  اآللية  تفعياًل ألحكام 

القضاء.
كما طالب المجلس في قراره باالستعانة 

بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ 
تحت إِشراف قضاء التنفيذ.

عبدالعزيز  السابق  القاضي  وكان 
الجاسم الذي يدير شركة محاماة في 
الرياض قال في تصريحات لصحيفة 
“وال ستريت جورنال” الشهيرة؛ إن 
السعودية تدرس عقوبات  السلطات 
بديلة عن الجلد في القضايا التعزيرية؛ 
من  المنع  أو  المجتمعية،  كالخدمة 

السفر، أو المنع من القيادة، وعقوبات 
أخرى بديلة.

د 3  إال أن الجاسم أكد أن اإلسالم حدَّ
جرائم تتطلب الجلد، وهي: الزنا، أو 
أو شرب  بالزنا كذباً،  اتهام شخص 
الخمر، مشيرا الى أن العقوبات التي 
تشمل الجلد ال يسمح فيها بأن يسبب 
الجلد ضرراً جسدياً، موضحاً أن الجلد 
يعد عقوبة رمزية وليست أداة لألذى.

 تقدمت الحكومة اإليطالية بمقترح عاجل 
لالتحاد األوروبي تطالب فيه بتوزيع 25 
ألف مهاجر على دول االتحاد األوروبي 
اسوة بايطاليا، إضافة إلى توفير مبلغ 250 
لروما  أوروبية  مليون يورو كمساهمة 

لمواجهة حاالت الطوارئ.
المفوضية  تقديم  عشية  ذلك  ويأتي 
الهجرة، حيث تشير  األوروبية ألجندة 
الحكومة اإليطالية إلى أن مقترحها يستند 
إلى تقديرات العام الماضي التي تقول إن 
إدارة الهجرة كلفت إيطاليا 630 مليون 
يورو، كما أنها من المتوقع أن تتجاوز 

800 مليون يورو.
وأضافت أنه وفقا لمسئولين أوروبيين، ليس هناك سوى التزام 
بتقديم مقترحات بحلول نهاية شهر مايو الجاري، وتشريعات 
لضمان وجود نظام لنقل إلزامي وتلقائي للمهاجرين في حالة 

تدفق جماعي، بحلول نهاية العام الجاري.

وتواصل إيطاليا التأكيد على رؤيتها حتمية المشاركة األوروبية 
بشأن الهجرة غير الشرعية التي تتحملها اآلن إيطاليا، حيث 
علق وزير الداخلية أنجيلينو ألفانو على الشروط المفروضة 
من قبل االتحاد األوروبي، قائال “فلتبرهن أوروبا أوال على 
انفتاحها وتعاضدها، ألننا قمنا حتى اآلن بفعل كل شيء وحدنا”.

Montréal 15 mai  20157

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

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

إلعالناتكم يف الرســالة

إيطاليا تتقدم مبقرتح عاجل لالحتاد األوروبي لتوزيع 
245 ألف مهاجر على دول اإلحتاد

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

   فرنسا :  بالد األناقة  تضع  قانونا  للرشاقة
  من األجسام الرشيقة  إلى األجسام 
الرقيقة  هذا ما تريده دور األزياء من 
المرأة نبع الحياة  والجمال ؛ نترحم اآلن 
على أيام زمان عندما كانت قواعد جمال 
المرأة  تنحصر  في : الوجه  والصدر 
والخصر واألرداف  !! في عالم الجمال 
الحالي إختفى الصدر وتالشت األرداف  
والخصر أصبح  شبه  شفاف :  أما الوجه 
أو الرأس الذي يحمل كل الحواس والعيون 
الصافية  والساحرة والبسمات الخجولة 
الواعدة والخدود الحية التي كانت - تًفر 
دما -  كما  كانوا يقولون وهذا ما يلفت 
النظر أوال ؛  أصبح الوجه في األجسام 
النحيلة اآلن - مع إحترامي الكامل للجنس 

اللطيف - شبه خالي من الحياة .
ما يهم  دور األزياء حاليا هو أن تتمايل 
الفتاة الموديل بخطواتها كالطيف وأن 
يظهر اللباس  بأجمل ما يريده المصمم؛ 
النحيلة  القياسات  وتساعد على ترويج 
كافة وسائل األعالم في برامج التلفزيون 
التي  والعروض  األزياء؛  ومجالت 
األجيال بصور خالبة جرت  تغري 
عليها تعديالت  لتظهر بأجمل األشكال .

إن طموح األجيال الحالية لتظهر بمظهر 
الشهيرات يدفع هذه األجيال إلى الرياضة 
وهذا  أمر جيد جدا للصحة؛  أو إتباع 
نظام غذائي صحي أحيانا ومَضر في 
أكثر األحيان ألن الكثيرات  تلجأن إلى 
القابلية  توقف  إلى عقاقير  أو  الصوم 
لها مفاعيل جانبية مضرة في المستقبل 
القريب  والبعيد؛ ألن التوقف عن إبتالع  
بزيادة  األحيان  أكثر  يتسبب  العقاقير 
القابلية والوزن والترهل  وإضطرابات 
في جهاز الهضم وأحيانا مشاكل نفسية  .
الحكومة الفرنسية  تتدخل بسبب  كثرة 

حاالت  مرض الفتيات اللواتي  إتبعن 
أنظمة  صحية غير سليمة في فرنسا بلد 
قانون  الحكومة مشروع  األناقة قدمت 
تمت الموافقة عليه من مجلس النواب 
إلى مجلس  القانون  وَقدم  مشروع  
.  يتضمن مشروع  للتصديق  الشيوخ 

القانون اإلجراءات التالية :
- تمنع كل فتاة من العمل كموديل إذا 

كانت قد إتبعت نظام غذائي 
- غير صحي يتضمن برامج غير صحية.
الدعاية عند  المجالت وصور  - على 
عرض أي جسم لموديل أو لسيدة شهيرة 
أن تؤكد ما إذا جرى تعديل أو تصحيح 

على الصورة 
- وإذا  كانت الفتاة  الموديل  صاحبة 
الصورة  قد  إستعملت جالتين -بوتكس-  
لتصحيح  الوجه أو الجسد  يجب  كتابة 
قد جرى  الصورة   - أن  يذكر  نص  

عليها تعديالت .
أعلنت  جبهة  المعارضة  في المجلس 
لمشروع  الفرنسي معارضتها  النيابي 
أيضا أصحاب  إعترض  كما  القانون 

دور األزياء والممثلين  .
لقد  إتخذت إيطاليا وأسبانيا إجراءات 
مماثلة  ؛ كما أن بعض دور األزياء في 
إيطاليا بدأت  ترفض الفتيات النحيالت 
للعمل كموديل وأخذت  تتعاقد مع  فتيات  

بأجسام  معتدلة .
مفعول سحري  قانون  يكون آلي  لن 
ما لم يتم تطبيقه وإحترامه من السلطة 
الكثيرون  ومن يهمهم األمر  ويتوقع  
النسائية  العاملين في  فن األزياء  من 
العالمية   الدعاية  تقتدي  شركات  أن  
باإلجراءات الفرنسية لما فيها من توعية 

مفيدة صحيا  .

FÊTE DE SAINTE RITA
VENDREDI 22 MAI 2015

CATHEDRALE SAINT SAUVEUR
10025 BOUL. DE L’ACADIE

   MESSE SOLENNELLE: 6H30 PM
    PROCESSION AVEC LA RELIQUE 

DE SAINTE RITA: 
APRÈS LA MESSE

      STE. RITA : PRIEZ POUR NOUS
يا قديسة ريتا صلي ألجلنا

********************

عيد القديســـة ريتـــا
SAINT SAUVEUR الجمعة 22 مايو/ آيار 2015  كاتدرائية

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

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال نيبال اجلديد إىل 42 قتيال

مصرع 3 وإصابة 10 فى انفجار وسط بغداد

أعلنت الحكومة النيبالية ارتفاع حصيلة 
ضحايا الزلزال العنيف الذى ضرب البالد 
صباح يوم الثالثاء إلى 42 قتيال على األقل 

وأكثر من 1000 مصاب.
أن  نيوز”  بي سي  “إية  شبكة  وذكرت 
الزلزال الذى بلغت قوته 7.3 درجة على 
مقياس ريختر تسبب فى وقوع عدة انهيارات 
ارضية ، وانهيار عدد من المبانى، فيما 
اثر الزلزال وتوابعه على 31 مقاطعة من 

اصل 75 مقاطعة فى البالد.
ومن جانبها، ناشدت الشرطة المواطنين 
البقاء فى أماكن مفتوحة خشية انهيار المزيد 

من المبانى السيما مع استمرار رصد توابع زلزالية تتراوح 
قوتها بين 5 و6 درجات على مقياس ريختر.

وفي الهند لقي ثالثة أشخاص على األقل مصرعهم نتيجة الزلزال.

يشار إلى أن نيبال شهدت فى 25 أبريل الماضى هزة أرضية 
7.8 درجة على مقياس ريختر، وتسببت  عنيفة بلغت قوتها 
 8 فى انهيار العديد من المبانى األثرية ومقتل ما يصل إلى 

أالف شخص.

 وقع انفجار بشارع السعدون وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء 
يوم الثالثاء، أعقبه إطالق نار فى الهواء، على دفعتين. 

وقال مصدر أمنى فى بغداد، إن انفجارا وقع فى نهاية شارع 
األقدام  المتوجهين سيرا على  الزائرين  السعدون، مستهدفا 
استشهاد  ذكرى  العاصمة، إلحياء  الكاظمية شمالى  لحى 

موسى الكاظم.
وأضاف أن ثالثة من الزوار قتلوا، وأصيب أكثر من عشرة 
بجراح فى انفجار استهدفهم قرب ساحة النصر بشارع السعدون، 

قرب نفق منطقة باب الشرقى وسط بغداد.
الكرادة،  انفجرت فى منطقة  قد  3 سيارات مفخخة  وكانت 
ومناطق متفرقة ببغداد، قبل يومين من بدء توافد الزائرين، 
أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين والزائرين.
الماضى، إجراءات  بغداد منذ األحد  قيادة عمليات  وطبقت 
حماية الزائرين المتوجهين سيرا على األقدام للكاظمية شمالى 

السابع  اإلمام  الكاظم،  استشهاد موسى  العاصمة، إلحياء ذكرى 
لدى الشيعة اإلثنى عشرية بالعراق، والتى تصادف يوم الخميس.

سفري أمريكا فى بريوت: اتهامنا بدعم داعش »سخيف«

»احلرية« أول سفينة تعرب القناة اجلديدة الرئيس يقدم قالدة اجلمهورية حلاكم الشارقة 
لدوره الداعم ملصر

القاهرة حتتل املركز األول أفريقيا فى 
تصنيف “مدن املستقبل”

طهران تتعهد مبواصلة الدعم الكامل لسوريا ضد اإلرهاب

الشورى السعودي يوصي بإقرار نظام العقوبات البديلة بدال من 
احلبس أو اجللد عدا الزنا وشرب اخلمر

خالل استقبال »الطيب« سفراء النمسا وأسرتاليا وتشاد
إشادة بدور األزهر فى إرساء السلم العاملى

 أكد السفير األمريكى فى لبنان، ديفيد هيل، أن تنظيم 
“داعش لم يكن يشكل خطرا على لبنان إلى أن تدخل 
حزب هللا فى سوريا”، معتبرا أن تدخل “حزب هللا” فى 

الحرب السورية جعل لبنان عرضة لإلرهاب. 
وأعرب عن تخوفه من استمرار الجهات الخارجية من 
إن  القول  السخيف  أنه من  التدخل فى سوريا، معتبرا 
األمريكيين وراء تنظيم “داعش”، وقال “إننا ملتزمون 

بمحاربته والتغلب عليه”.
وقال السفير األمريكى فى تصريح صحفى، إن “جبهة 
لبنان  النصرة” هو تنظيم إرهابى ويشكل خطرا على 
والمنطقة، وأضاف “إننا لم نعط أحدا الضوء االخضر 

للحرب فى سوريا”.
وتابع “إننا ندعم الجيش اللبنانى ونقف بجانبه، كما أننا 
ندعم سياسة النأى بالنفس التى تسهم فى استقرار لبنان”.
وفيما يخص الوضع فى روسيا، استبعد هيل أن يكون 

إلى  الفتا  األفق،  فى  يلوح  سوريا  فى  عسكريا  حال 
ضرورة التطلع الى انتقال سياسى فيها، مشيرا إلى أنه 
ال يمكن للرئيس السورى بشار األسد أن يكون جزءا 

من الحل السياسى.

 ماريان فهيم/ القاهرة: قال الفريق 
مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس 
لمشروع  التنفيذى  المجلس  ورئيس 
فى  السويس  قناة  بمنطقة  التنمية 
تصريحات خاصة » لألهرام « ، إنه 
يجرى المفاضلة بين 4 شركات عالمية 

العالمية  المهرجانات  فى  متخصصة 
السويس  قناة  أفتتاح  حفل  إلخراج 
الجديدة 6 أغسطس المقبل ، مشيرا إلى 
إنه سيتم أعداد تجهيزات فنية لموقع 
الحفل إلظهار مصر بصورة مشرقة 
أمام العالم.وأضاف أنه يجرى تجهيز 
كأول  للعبور   » الحرية   « السفينة 
الى  مشيرا  األفتتاح  حفل  فى  سفينة 
انها تعد أقدم يخت فى العالم ، مضيفا 
البحرى  الطابع  سيأخذ  االحتفال  ان 
، من  البحرية  والتقاليد واألحتفاالت 
خالل تمثيل أكبر عدد من السفن التابعة 
للدول الصديقة والشقيقة . وأشار الى 
أنه تم وضع فكرة لألحتفالية من قبل 
لجنة متخصصة وتم تمثيل العديد من 
انه  موضحا  بها  المعنية  الوزارات 
المتقدمة  الشركات  تقييم  يجرى اآلن 
، وبعدها سيتم  تقييم  لجنة  من خالل 
عرض الفكرة على الجهات السيادية 

للتصديق عليها .  

وفى سياق متصل اكد الفريق مهاب 
مميش ان أعمال التكريك تسير على 
قدم وساق لالنتهاء من المشروع فى 
التوقيت المحدد حيث تم االنتهاء حتى 
مليون   173.4 االول من رفع  امس 
3 من الرمال المبللة بالمياة فى جميع 

قطاعات المشروع بما يساوى 67.5% 
أوضح  جانبه  من   . المستهدف  من 
المهندس أحمد فريد نائب مدير مشروع 
قناة السويس الجديدة أن 39 كراكة تعمل 
االن فى المشروع بالفعل من بينها 23 
كراكة تتبع تحالف التحدى و تعمل فى 
قناة السويس الجديدة بطول 35 كيلو 
مترا وانتهت من تكريك 125.22 مليون 
م3 بما يساوى %64 من المستهدف 
حيث تسبق االعمال المخطط فى هذا 

القطاع بنسبة 32% .
 وفى سياق متصل استعرض اللواء 
ياسين طاهر محافظ اإلسماعيلية فى 
مؤتمر صحفى أمس األول المخطط 
ألول  الهندسية  والتصميمات  العام 
مشروع متكامل للخدمات اللوجيستية 
بالقنطرة شرق  الصناعية  بالمنطقة 
ضمن المشروع القومى لتنمية محور 
قناة السويس وذلك بتكلفة قدرها 40 

مليون جنيه .

 كلودين كرمة/ القاهرة: أكد الرئيس 
عبد الفتاح السيسى أن الشعب المصرى 
لدولة  المشرفة  المواقف  ينسى  لن 
اإلمارات والداعمة لالقتصاد المصرى 
عبر المساهمة الفاعلة فى عملية التنمية 

الشاملة التى تشهدها مصر.
الدكتور سلطان  للشيخ  الشكر  ه  ووجَّ
المجلس  القاسمي، عضو  محمد  بن 
األعلى بدولة اإلمارات وحاكم الشارقة 
على مبادرته بإنشاء دار جديدة للوثائق 
القومية والتى تعد نقطة مضيئة تُضاف 
بين  الناجح  بالتعاون  إلى سجل حافل 

مصر واإلمارات الشقيقة.
وقدم الرئيس قالدة الجمهورية لحاكم 
الشارقة، التى كان قد تم منحها له بموجب 
قرار جمهورى صادر فى 29 ديسمبر 
2013، تقديرا لمواقفه الداعمة لقطاع 
الثقافة فى مصر وحرصه على إنشاء دار 

جديدة للوثائق القومية بمنطقة الفسطاط.
وصرح السفير عالء يوسف، المتحدث 
الرئيس طلب من  بأن  الرئاسة،  باسم 
وتقديره  تحياته  نقل  الشارقة  حاكم 
بالمواقف  اإلماراتية، مشيدا  للقيادات 
األخوية لدولة اإلمارات المساندة لمصر 

ولإلرادة الحرة لشعبها.
أهمية تصويب  تأكيد  اللقاء  كما شهد 
السمحة  القيم  ونشر  الدينى  الخطاب 
واعتداله،  بوسطيته  الحنيف  لإلسالم 
الرحمة  على  تحض  التى  وتعاليمه 

والتسامح وقبول اآلخر.

األول  المركز  القاهرة  احتلت   
أصدرته  الذى  للتصنيف  وفقا 
هاوس”  ووتر  “برايس  مؤسسة 
اإلفريقى كـ”مدينة  المستوى  على 
المستقبل، وجاءت تونس فى المركز 
الثانى، والجزائر فى المركز الثالث، 
ومدينة الدار البيضاء المغربية فى 

المرتبة الرابعة.

من  تعد  التى  المؤسسة  واختارت 
كبريات الشركات العالمية، “القاهرة” 
فى المرتبة األولى، لقوتها فى البنية 
التحتية، تبعتها العاصمة التونسية، 
البشرية،  مواردها  لعامل  تونس، 
فيما حلت العاصمة الجزائرية ثالثة 
نظراً لوضعيتها االستثمارية، وفق 

التصنيف المذكور.

على  بالده  عزم  كبير  إيراني  مسؤول  أكد   
مواصلة دعم سوريا في معركتها ضد الجماعات 
اإلرهابية التكفيرية المدعومة من الخارج – على 

حد وصفه.
وقال مساعد وزير الخارجية اإليراني للشؤون 
العربية واإلفريقية حسين أمير عبداللهيان حسبما 
ذكرت قناة )برس تي في( اإليرانية الثالثاء “إن 
إيران ستواصل مساعدة سوريا في حربها ضد 
اإلرهاب حتى تخرج منتصرة من تلك االضطرابات 

التي اجتاحتها طيلة أربعة أعوام”.
أن  هو  االستراتيجي  إيران  قرار  أن  وأضاف 
تستطيع  حتى  لسوريا  الكامل  دعمها  تواصل 

باالنتصارات,  العاصفة  األزمة  تلك  تنهي  أن  دمشق 
مهنئا الدولة السورية على االنتصارات األخيرة التي 
حققتها قواتها المسلحة ضد اإلرهابيين الذين ينشطون 

في منطقة القلمون القريبة من الحدود مع لبنان.

وتابع “نجحت األمة السورية في إحباط مخططات العدو 
على الصعيدين السياسي والميداني ضد اإلرهابيين” .. 
مشددا على أن السوريين سيحتفظون بوحدتهم وسيادة 
أراضيهم ويحولون دون تحقيق األعداء ألهدافهم من 

خالل حربهم النفسية.

 كلودين كرمة/ القاهرة: بحث فضيلة 
اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ 
الشريف، وجورج شتيلفريد،  األزهر 
سفير جمهورية النمسا بالقاهرة، أوجه 
النمسا  بين األزهر وحكومة  التعاون 
لرعاية شئون المواطنين المسلمين فى 
النمسا، والتنسيق في مختلف الجوانب 

الثقافية والتعليمية.
وأوضح اإلمام األكبر أن األزهر يعمل 
للدبلوماسيين  برنامج  تصميم  على 
األجانب لتعليمهم اللغة الفصحي، من 
اللغة  لتعليم  الشيخ زايد  خالل مركز 
العربية لغير الناطقين بها، الذى حاز 
على جائزة المركز األول فى مسابقة 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للغة 

العربية .
لديه  األوروبى  االتحاد  أن   وأضاف 
تجربة جديرة باالهتمام فى تحقيق الوحدة 
بين شعوبه المختلفة فى لغاتها وثقافتها، 
مؤكًدا أن الشعوب العربية تمتلك مختلف 
مقومات الوحدة، حيث تربطها ثقافة ولغة 
واحدة وتاريخ وحضارة مشتركة، وهو 
ما يمثل قاعدة صلبة لقيام وحدة عربية، 

تمتلك جميع أساسيات النجاح .
من جانبه، أشاد سفير النمسا بالدور العالمى 
الذى يمارسه األزهر الشريف إلرساء 
ودعم السلم واألمن العالمي، كما أشاد 
بالمجهود الدينى والعلمى الكبير لجامعة 
األزهر فى مصر والعالم اإلسالمى، 
من خالل مئات اآلالف الطالب الذين 
يدرسون فى األزهر فى مختلف العلوم 

الدينية والتطبيقية.
 من جانب آخر أكد اإلمام األكبر خالل 

استقباله حسن آدم عاجي، السفير التشادى 
بالقاهرة، أن األزهر سيعمل علي  تزويد 
أزهرية تضم  بمكتبة  تشاد  جمهورية 
المهمة  والمراجع  الكتب  من  العديد 
لكى تكون عوًنا للطالب التشاديين فى 

تحصيل العلوم الدينية.
كما استقبل أيضا اإلمام األكبر السفير 
األسترالى بالقاهرة نيل هوكنز، والذى 
أعرب عن تقدير حكومة بالده للدور 
الشريف  به األزهر  يقوم  الذى  المهم 
األفكار  مواجهة  فى  األكبر  وإمامه 
العالمي،  السلم  تكدر  التى  المتشددة 
أن  أستراليا تواجه تحديات  واضاف 
المتطرفة  األفكار  كبيرة فى مواجهة 
ينبذها اإلسالم ؛ ألنه دين سالم  التي 

يقبل اآلخر ويتعايش معه.
من جانبه اكد الطيب أن األزهر يعمل 
على التواصل مع المواطنين المسلمين 
فى أستراليا من خالل المنح التى يقدمها 
للدراسة  أستراليا  لطالب  األزهر 

بمختلف كلياته ومعاهده. وقال فضيلته 
إن األزهر يمكنه إعداد برنامج مكثف 
لتدريب األئمة األستراليين على نشر 
قيم التسامح والتعايش السلمى ومواجهة 

األفكار الضالة والمتطرفة.

 أفادت مصادر يمنية محلية يوم الثالثاء، بأن جماعة أنصار 
هللا الحوثية اختطفت سبعة أشخاص في مدينة تعز وسط البالد.

وقالت المصادر لوكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ( "إن مسلحين 
السبعة من  أمنًيا اختطفوا األشخاص  حوثيين يرتدون زياً 
منطقة بيرباشا بمدينة تعز عاصمة المحافظة األكثر سكاًنا في 
البالد".وأضافت أن "مسلحي الحوثي قاموا بنقل المختطفين 

إلى جهة مجهولة، دون معرفة أسباب االختطاف".

وتمارس جماعة الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء 
المئات من  الماضي، عمليات اختطاف طالت  في سبتمبر 
معارضيها في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات األخرى.
ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه مدينة تعز اشتباكات 
الموالية  الشعبية  الحوثي والمقاومة  بين مسلحي  متواصلة 
لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي خلفت قتلى وجرحى 

من الطرفين.

مصادر مينية: احلوثيون خيتطفون 7 أفراد يف تعز

عدوَي » السيسي«
خطوة  اخر  وال  اول  ليس    
الكم  السيسي وتلقي هذا  يخطوها 
من الترحيب واالمتنان بل وتستحوذ 
واقصد   ، الشارع  حديث  على 
بكالمي هذا الموقفين الذي تدخل 
فيهم السيسي وحسمهم لصالح مصر 
بروح الدبلوماسي المحنك وبراعة 
العسكري الحاسم ، الحدث االول هو 
استقباله لالثيوبيين المحررين في 
ليبيا والحدث الثاني انهاءه الزمة 

طياري مصر للطيران. 
بنفسه وليس  الرئيس  فحين ذهب 
اإلثيوبيين  عنه الستقبال  مندوب 
بعدما شاركت  ليبيا  من  العائدين 
جهود اجهزة المخابرات المصرية 
في تحريرهم ، رسالة لها دالالت 
عدة، اهمها  أن مصر دولة صديقة 
وانها على  تعاون مشترك.  تريد 
بجانب  للوقوف  كامل  استعداد 

الشعب االثيوبي ، وان الرئيس لن 
يتردد في اتخاذ اى إجراء يحقق 
مصلحة بالده، فوصفه كثيرون بإنه 

اسطوره مصرية فريدة .
من  طيار  يشعر224   لم  وحين 
للطيران  مصر  شركة  طياري 
بها  يمر  التي  الحرجة  بالمرحلة 
التي  الصراعات  وحجم  الوطن 
يواجهها وخرجوا يهددوا باالستقالة 
طلباتهم،  تحقق  لم  ان  الجماعية 
شوهوا  قصد  بدون  او  وبقصد 
صورة شركتهم في وقت تحتضر 
فيه السياحة ضاربين بمرفق حيوي 
وهام مثل هذا عرض الحائط ،ولوال 
تدخل الرئيس لما حلت االزمة،بل 
وتحولت الي القشة التي قد تشعل 
المطالب الفئويه فى كل جميع انحاء 

الجمهورية .
قد  التي  االحداث  ايجابية   ورغم 

نخلص بيها مما سبق ، إال ان كونه 
الوحيد الذي يعمل في مصرهذه هي 
االزمة وكما يقال " البد ان نستنسخ 
ما  ، وهذا   " كثيرون  منه رجال 
يوضح لماذا رغم الجهود الجبارة 
التي يبذلها الرئيس االنسان البسيط 
ال يري اي تحسن ملحوظ في حياته 
فالتعليم والصحة والكهرباء والقمامة 
تقف  والغالء  والروتين  والفساد 
كغشاوة على اعين البسطاء ،ومن 
ثم نتمني ان تنتقل "عدوي" السيسي 
للوزراء والمحافظين والمحليات، 
ومن المؤسف تواجد الشخص الذي 
اعاد الينا الثقة المفقودة في منصب 
بيئه  في  ولكن  الجمهورية  رئيس 
السؤال هل  ويبقي   ، للغايه  سيئه 
ستخنق االشواك نبتة االمل الجديد؟

     بقلم : ماريان فهيم



مشاهدة التليفزيون أكثر من ساعة يومًيا 
تؤثر على صحة األطفال

»الزبادي« مفيد يف عالج الكآبة

تسوس األسنان يقلل اإلصابة 
بالسرطان!

البطاطا احلمراء تقي من ارتفاع 
ضغط الدم

مركب يف الربوكلي يعاجل التهاب 
املفاصل

احلـليب العضوي أقل فائدة 
من العادي

عصري طماطم يساعد يف 
االقالع عن التدخني

مخسة أخطاء شائعة عند إزالة الشعر

 أكد تقرير قدمه 
أطباء في مؤتمر أطباء 
األطفال المنعقد في 
سان ديجو، أن مشاهدة 
برامج تلفزيونية لمدة 
ساعة واحدة في اليوم 
ترفع من احتمال زيادة 
وزن الطفل دون الـ7 

بنسبة 50%.
وشدد الباحثون على 
لمشكلة  التصدي 
بتقليص  السمنة 
المدة التي يقضيها 
األطفال أمام التلفزيون 

بحيث ال تزيد على ساعة يوميا.
وجاء في تقرير حديث قدمه باحثون في المؤتمر أن مشاهدة أفالم الرسوم المتحركة أو الكرتون التي 

تجذب األطفال دون سن الـ7 قد تكون وراء إصابتهم بأمراض عدة.
وأشار التقرير إلى أن ساعة واحدة يقضيها الطفل أمام التلفزيون قد تزيد من احتمال زيادة الوزن بنسبة 

ا%52، زيادة ترفع من احتمال إصابة الطفل بالبدانة في سن البلوغ بنحو 71%.
ودعت منظمة الصحة العالمية إلى مكافحة السمنة للحد من تأثير اإلصابة بأمراض القلب والسكري 
تحت  مليون طفل   42 نحو  إصابة  أكدت  إحصائياتها  أن  الخطيرة، خاصة  األمراض  من  وغيرها 

الخامسة بالبدانة في عام 2013، محذرة من ارتفاع النسبة إلى 70 مليون طفل بحلول عام 2050.

١- إهمال تقشير البشرة:
نمو  سبب  عن  دوما  تتساءلين  هل 
الجلد وعدم قدرتك على  الشعر تحت 
إزالته؟ إليك السبب:عدم ترطيب جلدك 
باستمرار وتركه بحالة جافة يجعله متتشقق 
ومتتهيج باستمرار مما قد يؤدي إلي نمو 
الشعيرات الصغيرة أسفل طبقة الجلد. 
لكن عندما تستخدمين كريمات التقشير 
قبل إزالة الشعر، تتخلصين من الخاليا 
الميتة المتراكمة على بشرتك ويصبح 
ملمسها أنعم وفي حالة أفضل مما يقلل 
من نمو الشعر في غير مساره الصحيح.

٢- اختيار ميعاد غير مناسب:
يجب عليك وضع ميعاد الدورة الشهرية 
فى عين االعتبار قبل البدء بعملية إزالة 
الشعر. فعندما تكونين في مرحلة التبويض، 
ينمو شعرك أكثر ويكون جلدك حساساً 
وسريع االلتهاب مما يجعل عملية نزع 
الشعر مؤلمة بدرجة أكبر. من األفضل 

أن تقومي بإزالة 
الشعر بعد االنتهاء 
من الدورة الشهرية 
بيومين. إزالة الشعر 
خالل الدورة الشهرية 
أو قبلها خطأ كبير 
فى  اإلفراط   -٣

نزع الشعر:
يجب أن يكون طول 
الشعرة قد وصل 
إلي نصف بوصة 

)١ - ١.٥ سم( على األقل قبل نزعه 
لكي يتم إزالته بالكامل وبشكل صحيح. 
أظهرت الدراسات أن مدة أربعة أسابيع 
تعتبر كافية لينمو فيها الشعر بحيث يصبح 

من الممكن إزالته مرة أخرى.
٤- استخدام موس الحالقة غير الحاد:
فى حالة نزع الشعر بالموس، ابتعدي 
عن أى موس حالقة متواجد في حمامك 

الضروري  أسبوع. من  أكثر من  منذ 
شراء موس حالقة جديد في كل مرة 

تقومين فيها بإزالة شعر جسمك
٥- إهمال واقي الشمس:

تعلمين أنه كلما تعرضت بشرتك للشمس 
بدرجة أكبر، كلما كان نمو شعرك أسرع؟ 
مفاجأة أليس كذلك؟ من المهم جداً تلطيف 
بشرتك بعد إزالة الشعر مباشرة بواق 
الشمس لحمايتها من مخاطر أشعة الشمس .

 بيبنت نتائج الدراسة التي اجراها العلماء 
ان الزبادي »اليوغورت« المضافة اليه 
 « Probiotics  « الغذائية  المكونات 

يساعد في عالج الكآبة.
الهولندية،  ليدن  جامعة  خبراء  أجرى 
دراسة فريدة، بينت نتائجها ان األجسام 
المجهرية الموجودة في منتجات األلبان 

قادرة على تحسين مزاج اإلنسان.
أشترك في هذه الدراسة التي استمرت 
أربعة اسابيع، 40 شخصا سليما، طلب 
من كل واحد منهم تناول غرامين من 
مسحوق المكونات الغذائية »البروبيوتيك« 
أو المكونات الوهمية، مخلوطة بالماء 
أو الحليب. بينت إجابات المشتركين في 
هذه الدراسة، على األسئلة التي طرحها 
عليهم الخبراء، ان الذين تناولوا المكونات 

الحقيقية شعروا بتحسن مزاجهم واصبحوا أقل عدوانية. كما ان هذه  الغذائية 
عملية  تحسن  األمعاء  في  مفيدة  بكتريا  تكون  في  تساعد  الغذائية  المكونات 

الغذائي. التمثيل 
استنتج العلماء من هذه الدراسة، ان المكونات الغذائية الموجودة في الزبادي 
مثال تؤثر ايجابيا في مزاج اإلنسان وتساعد في عالج الكآبة وتحسين عملية 

الهضم وحالة الجلد

بجامعة  باحثون  قال   
األميركية،  »بوفالو« 
الذين  األشخاص  إن 
ثقوب  أو  نخور  لديهم 
أقل  هم  األسنان  في 
عرضة لإلصابة ببعض 
الرأس  سرطان  أنواع 

والرقبة.
البيان  صحيفة  نقلت 
موقع  عن  اإلماراتية 
»هلث داي نيوز«، أن 

»األشخاص الذين لديهم نخور أكثر في األسنان يقل خطر تعرضهم لسرطان 
الرأس والرقبة، والسبب هو أن البكتيريا الموجودة في النخور قد تكون حامية 

ضد الخاليا السرطانية«.
ونوهت ماين تيزال الباحثة المسؤولة عن الدراسة، أن »هذه النتائج ال تعني أنه 
ينبغي على الناس ترك النخور في أسنانهم تتطور أمال بالوقاية من السرطان«.

»الالكتيك«،  حمض  تركيزات  ارتفاع  بفعل  تحدث  األسنان  نخور  أن  يذكر 
أن  تبين  المسوسة، حيث  التجاويف واألجزاء  تلك  داخل  األسنان  تنتجه  الذي 
هذا الحمض يقوم بدور فاعل في منع الخاليا السرطانية من النشوء والتطور.

لنسخة  باحثون  توصل   
اصطناعية من إحدى المواد التي 
من  البروكلي،  نبات  في  توجد 
شأنها أن تلعب دوراً كبيراً خالل 
مرض  عالج  في  المقبلة  الفترة 
التهاب المفاصل. أشار الباحثون 
تفيد  نتائج  إلى  أنهم خلصوا  إلى 
التي  سلفورافين«   « مادة  بأن 
منع  يمكنها  البروكلي  في  توجد 

االلتهابات وتلف الغضروف الذي يرتبط بتلك الحالة المرضية. ونظراً ألن تلك 
المادة في صورتها الطبيعية ليست مستقرة بشكل كبير ونظراً لصعوبة تناول 
بريطانية  أدوية  شركة  قامت  يوم،  كل  البروكلي  من  كبيرة  كميات  المرضى 
المادة  تلك  نسخة اصطناعية مستقرة من  بتصنيع   »Evgen Pharma  «
الذي  الجديد،  العقار  ذلك  من  واحدة  أن جرعة  الباحثون  وأوضح  الكيميائية. 
من  أوقية   5.5 تناول  تعادل   ,01-SFX أو     Sulforadex باسم  عرف 
البروكلي في اليوم الواحد. وتبين من خالل األبحاث التي أجريت على فئران 
على  جيداً  عمل  قد   Sulforadex عقار  أن  عظام  بهشاشة  مصابة  تجارب 

تحسين بنية العظام والحركة والتوازن أثناء المشي.  

بأن  بريطانية  دراسة  أفادت   
تتناوله  الذي  العضوي  الحليب 
من  صحية  فائدة  أقل  الحوامل 
يقلل  أن  ويمكن  العادي،  الحليب 
من ذكاء األجنة ألنه يحتوي على 
اليود  من  الثلث  بنحو  أقل  نسبة 
األساسي للحفاظ على تمثيل غذائي 
دماغ  نمو  في  وألهميته  قوي، 
وخاصة  صحية  بطريقة  المولود 
في المراحل األولى للحمل.ونبهت 
الدراسة إلى أن تحول الحوامل إلى 
الحليب العضوي اعتقادا منهن بأنه 
يعرض  قد  أكثر،  صحيا  سيكون 

أيضا نمو دماغ الجنين للخطر.يشار إلى أن نقص اليود كان متوطنا في أجزاء من 
بريطانيا، وهو ما أصاب مئات اآلالف في ثالثينيات وأربعينيات القرن الماضي 

بتضخم الغدة الدرقية، وهي حالة تتميز بتورم غير عادي في الحلق.
وتقدر نسبة المراهقات الالئي يعانين من نقص اليود في أنحاء بريطانيا اآلن بنحو 

70%، وقد يكون مرجع ذلك إلى االنخفاض في تناول الحليب.

غسل اليدين واملوسيقى يساعدان 
على عالج التوتر

»الشاي« حيسن نشاط املخ 
ويقوي الذاكره خالل 30 دقيقة

اللجوء إىل مساعات األذن قد يبطئ 
الرتاجع اإلدراكى

تناول األسربين يومياً حيميِك من 
سرطان عنق الرحم

 كشفت صحيفة »الديلي 
ميل« البريطانية عن بعض 
األساليب التي يمكن اتباعها 
للتخلص من التوتر والقلق 
األساليب  تلك  أبرز  ومن 
وأسهلها غسل اليدين بالماء 
الدافئ، فوضع اليدين في 
على  يساعد  الدافئ  الماء 
تهدئة الجهاز العصبي، لذا 
ينصح الخبراء بتكرار ذلك 

كل ساعتين خالل اليوم.
كذلك ينصح الخبراء باالستماع للموسيقى الهادئة للتخلص من التوتر، إذ تساهم 

في تخفيف الضغط العصبي، وتؤثر إيجابياً على الصحة النفسية.
وال تقتصر فوائد تناول السلطات على الصحة الجسدية فقط، بل تساعد أيضاً في 
تخفيف التوتر، وذلك من خالل حركة المضغ التي تساعد على تخفيض مستوى 
في عالج  تساعد  الكرفس  خاصة  الخضراوات  أن  كما  الكورتيزول،  هرمون 

التوتر ومكافحة األرق.
وللتخلص من القلق والطاقة السلبية التي تصاحبه ينصح الخبراء بالرسم على 

الورق، فالرسم يمنح الدماغ فرصة للراحة، كما يساعد على تحسين المزاج.
أما أبسط الطرق للتخلص من التوتر والقلق فهو من خالل التخلص من الحذاء 

لبضع دقائق، فذلك يساعد على االسترخاء وينشط الدورة الدموية.

Montréal 15  mai 20158

عالج اضطرابات 
السفر بيولوجيًا

 أظهرت دراسة جديدة » أن 
سماعات األذن واألجهزة السمعية 
المساعدة، قد تقلل مشاكل النسيان 
والتشوش الذهنى المرتبط بفقد 

السمع المتوسط والشديد«.
وقالت جنيفر ديل التى أشرفت 
على الدراسة أن الدراسات السابقة 
وجدت عالقة بين فقد السمع 
والمشاكل اإلدراكية، ورغم أن 
السبب األساسى ال يزال غير 
معروف إال أن الباحثين يتكهنون 
بأن ما يربط بين الحالتين قد 
بااللتهابات  عالقة  له  يكون 
عدد  أو  االجتماعية  والعزلة 

آخر من الظروف.
وقالوا إن عددا قليال من الدراسات هو 
الذى سلط الضوء على ما إذا كان ارتداء 
سماعات األذن قد يقلص من المشاكل 
اإلدراكية فى المستقبل، واستخدموا فى 
دراستهم الجديدة بيانات دراسة سابقة 
ليرصدوا ما إذا كان ارتداء مثل هذه 

األجهزة السمعية يوفر لمستخدميها أى 
نوع من الحماية من المشاكل المستقبلية. و

وقال الباحثون إنه فى المقابل تراجعت 
نتائج من كانوا يرتدون سماعات أذن 
بدرجة طفيفة عن النتائج، التى حققوها 
قبل 20 عاما مقارنة بمن ال يعانون من 

أى مشاكل سمعية.

 الصدر الصغير لم يعد مشكلة كبرى 
كما تظنين. فقط اتبعي النصائح التالية 
وستشاهدين بنفسك كم أصبحت طلتك 

مميزة للغاية. 
العالية:حاولي  الرقبة  ذات  المالبس 
عالية ألن  رقبة  ذات  مالبس  ارتداء 
المالبس ذات الرقبة المنخفضة تلفت 

النظر إلى ثديك الصغير.
شكل رقبة المالبس العلوية:ارتدي تي 
قصيرة  وأكمام  دائرية  برقبة  شيرت 
وبذلك فأنت ستلفتين النظر أكثر إلى 

ذراعيك وأكتافك .
مالبس مكشوفة من الخلف:اتجهي إلى 
المالبس المكشوفة من الخلف، وارتدي 
سالسل الظهر الرائعة لتتألقي بإطاللة 

لها.  مثيل  عصرية ال 
استغلي ميزة الثدي الصغير 
فأنت لست بحاجة إلى 
داعمات صدرية كبيرة، 
فيمكنك التألق كيفما شئت 
بالحماالت السيلكون للتألق 

بالستايل المكشوف من الخلف.
المالبس  المنفوشة:اختاري  المالبس 
المنفوشة قليال من الخصر ألنها ستظهر 
ثديك بشكل أكبر قليال مما هو عليه.

الفتحات األمامية الكبيرة:هل تعلمي أن 
الثدي الصغير سيساعدك على ارتداء 
مالبس ذات فتحة أمامية طويلة تكشف 
عن أجزاء من نهديك وبأكمام قصيرة؟ 
نعم هذا الموديل يناسب كثيرا الفتيات 

صاحبات الثدي الصغير، فأنت لست 
بحاجة إلى التخوف من عدم انضباط 

مالبسك.
لديها  الفاتحة  الفاتحة:األلوان  األلوان 
ثديك  حجم  تعزيز  على  كبيرة  قدرة 

الصغيرالجيوب األمامية
ذات  بلوزة  ارتداء  في  فكرت  هل 
جيوب أمامية؟ إنها فكرة رائعة لتكبير 

ثديك الصغير.

 اكتشف فريق من الباحثين الكنديين زراً جزيئياً 
لساعة الجسم البيولوجية الداخلية قابالً إلعادة الضبط.
من  سلسلة  عالج  إمكانية  االكتشاف  هذا  ويبرز 
من  بدًءا  الجسم،  يواجهها  التي  االضطرابات 
اضطرابات النوم  وانتهاء بالسلوك غير الطبيعي 
لعملية البناء الغذائي المرتبطة عادة باضطرابات 
السفر أو ما يسمى »الجيت الغ«، والعمل بنظام 
الورديات والتعرض للضوء في الليل، إضافة إلى 
الحاالت العصبية والنفسية وأوضحت صحيفة »ديلي 
ميل« البريطانية أن هذا االكتشاف جاء عقب دراسة 
أجراها باحثون في جامعة ماكغيل في مونتلاير 
بكندا، حيث أظهرت أن الساعة البيولوجية للجسم 
تتعرض إلعادة الضبط عند تفاعل عنصر الفوسفات 
مع بروتين رئيسي في الدماغ.ويحفز الضوء هذه 
العملية من خالل مساهمته في إنتاج بروتين يلعب 
دوراً رئيسياً في عملية إعادة الضبط البيولوجية، 
وجعل الدورات البيئية اليومية تتزامن مع تناغمات 

الساعة البيولوجية.

 اكشتف باحثون من 
معهد علوم الكائنات الدقيقة 
والصحة العامة التابع 
لمستشفى ريغنسبورغ 
الجامعي األلماني »أن 
يساعد  الملح  مخزون 
الجلد في حماية نفسه 

من   الميكروبات «.
وتوصل الباحثون إلى 
هذه النتيجة بعد اختبارات 
ة على الفئران ووجدت  عدَّ

الجلد  عدوى  موقع  في  تتراكم  الصوديوم   )ions(أيونات أنَّ   «
البكتيرية لدى الفئران، وهذا الصوديوم يعزز الدفاع المناعي لدى 

هذه الفئران ومن ثمَّ لدى اإلنسان«.
وأكَّدوا أن مخزون الجسم من  الصوديوم  يساعد الجلد على حماية 
بلعمية  خاليا  تسمى  التي  المناعة  خاليا  تنشيط  طريق  من  نفسه 

)Phagocyte( تبتلع وتحطم األمور الغريبة عن الجسم.

جامعة  في  باحثون  كشف   
بأستراليا،  ويلز«  ساوث  »نيو 
في  يسهم  وحده  التنفس  أن 
من   %80 إلى  يصل  ما  إنقاص 
يدلل  الذي  الجسم، األمر  دهون 
الممارسة  زادت  كلما  أنه  على 
ازداد  الرياضية،  للتمارين 
معدل التنفس، وبالتالي ازدادت 

نسبة حرق الدهون.
ميل«  »ديلي  صحيفة  وذكرت 
في  يسهم  الزفير  أن  البريطانية 
فعلى  الدهون،  أكسدة  عملية 
 10 أكسدة  تسهم  المثال  سبيل 
في  الدهون،  من  كيلوغرامات 

إذابة 8.4 كيلوغرامات منها.

امللح حيمي جلدك من 
البكترييا

الزفري عامل 
إنقاص الوزن

صاحبات الثدي الصغري: 
كيف ختتارين مالبسك 

العلوية

 شارت دراسة طبية 
عليها  أشرف  جديدة 
معهــد  من  بــاحثون 
بــــــارك  روزويــل 
للسرطان فى الواليات 
المتحدة األمريكية أن 
األسبرين يقلل فرص 
اإلصابة بسرطان عنق 
الرحم، وهو ما يعد أمراً 
للغاية.وكشفت  مثيراً 
النتائج أن األشخاص 

الذين يتناولون األسبرين بشكل منتظم بمعدل 7 مرات أو أكثر أسبوعياً تنخفض 
فرص إصابتهم بسرطان عنق الرحم بنسبة 47%.وتابعت الدراسة أن السيدات 
الالتى تناولن عقار األسبرين لمدة 5 سنوات أو أكثر انخفضت فرص إصابتهن 
بسرطان عنق الرحم بنسبة 41%، بينما لم يساهم عقار الباراسيتامول فى خفض 

فرص اإلصابة بالمرض.
وأضاف الباحثون أنه على الرغم من أن تغيير النظام الحياتى وإتباع عادات 
تناول  إال  الرحم،  عنق  بسرطان  اإلصابة  خطر  من  الحد  فى  يساهم  صحية 
األسبرين يعد من الوسائل السهلة والمريحة بالنسبة للناس، ويستطيعن تناوله 

بشكل منتظم بشكل أكثر من الرياضة.

جمموعة كريكور 
جابوتيان  ربيع 

2015

تعد هذه الصفحة ماريان فهيم من مكتب جريدة الرسالة بالقاهرة

 كشفت دراسة طبية حديثة أشرف 
عليها باحثون من جامعة نيوكاسل 
اإلنجليزية عن« أن تناول الشاى 
الخاليا  نشاط  تعزيز  فى  يساهم 
إلى  أداؤه  ورفع  المخ  العصبية 
دقيقة  أقصى درجة خالل 30 
مثيراً  أمراً  يعد  فقط، وهو ما 

للغاية«.
ذلك،  الباحثون  وفسر 
يحتوى  الشاى  أن  مشيرين 
من  رائعة  مجموعة  على 

باسم  تعرف  األكسدة  مضادات 
عن  المسئولة  وهى  الفالفونويد، 

تحسين نشاط المخ وتعزيز القدرة على اليقظة واالنتباه، وكما أنها مسئولة 
وتقليل  الدموية  األوعية  صحة  وتعزيز  االلتهابات  من  الحد  عن  أيضاً 

فرص حدوث انسداد الشرايين وتكوين الجلطات بها.

 اثبتت دراسة أجراها علماء 
جامعة سكرانتون بوالية بنسلفانيا 

األمريكية فائدة البطاطا الحمراء 
في تخفيض مستوى ضغط 
الدم، وعدم تسببها في زيادة 

الوزن.
قسم العلماء المشتركين في 

الدراسة الى مجموعتين: 
تناولت المجموعة األولى البطاطا 

الحمراء مرتين في اليوم لمدة اربعة اسابيع، والمجموعة الثانية لم تدخل البطاطا 
لكافة  الدم  الفترة مستوى ضغط  الباحثون خالل هذه  الغذائية.قاس  في وجباتها 
االنبساطي  الدم  متوسط ضغط  ان  النتائج  يوميا.بينت  الدراسة  في  المشتركين 
»السفلي« لدى جميع أفراد المجموعة األولى انخفض بنسبة 4.3 بالمائة، وضغط 
الدم االنقباضي »العلوي« بنسبة 3.5 بالمائة،. كما لم تالحظ أي زيادة في وزن 

المشتركين من المجموعة األولى.
يقول الباحثون، لقد سبق أن اكتشفت في البطاطا مادة تؤثر في الجسم كالعقاقير 

المستخدمة لتخفيض مستوى ضغط الدم.
ولكن هذا ال يستبعد وجود مواد أخرى في البطاطا تساعد في تخفيض مستوى 

ضغط الدم. كما لم يتم التأكد من وجود هذه المادة في البطاطا البيضاء أم ال.

 يوضح الدكتور 
محمد سيد مسعود 
التغذية  أستاذ 
بالمركز القومى 
للبحوث أن تناول 
نصف كوب من 
عصير الطماطم 

مرة واحدة صباح 
كل يوم لمدة 15 يوما 

متتالية، قد يساعد على 
اإلقالع عن التدخين، ألنه 

فتشبع  الدم  إلى  تدخل  التى  النيكوتين  مادة  على  يحتوى 
الجسم وتكون بديال لنيكوتين السجائر الضار .

وأوضح أستاذ التغذية أنه البد من االمتناع عن السجائر، 
قبل تناول مشروب الطماطم، ألن االثنين معا قد يحدث 
بينهما تضارب، مما يجعل الشخص يبالغ فى شرب السجائر 

أكثر من العادى.
ويحذر أستاذ التغذية من اإلكثار من تناول أكثر من نصف 
كوب عصير طماطم، ألنها تحتوى على األوجزيالت، مشددا 
على أنه إذا كان جسم الشخص قابال لتكوين الحصوات، 

قد يؤثر عليه تناول كميات كبيرة منها



فنانة جميلة رقيقة  اليوم عن  مقالنا  القارئ   عزيزي 
مهذبة وكانت من أكثر الفنانات التزاماً بالسلوك األخالقي 
القويم وذلك في جميع تعامالتها سواء الفنية أو الشخصية. 
وكانت من أكثر الفنانات الالتي يحرصن على تقديم صورة 
مشرفة للفتاة المصرية في األعمال الدرامية المختلفة. 
ويكفي أننا لم نراها يوماً في دور مبتذل أو شيئاً وذلك 
طوال مسيرتها الفنية التي لم تتعدى العشر سنوات بل 
على النقيض كانت دائماً نموذجاً للفتاة المصرية المهذبة 
أمام  تخضع  وال  تلين  ال  التي  أيضاً  والعنيدة  والرقيقة 
األهواء والتقلبات. وعندما سئلت ذات مرة عن تقييمها 
لنفسها من الزاوية اإلنسانية قالت : أنا أحاول دائماً أن أقلل 
من مقدار أخطائي وأتعامل مع الناس بوضوح وصراحة 
ونقاء دون أن أضع في ذهني أن أكذب أو أغش حتى 
بل  الكسر  سهلة  إنسانة هشة  لست  فأنا  أريد  لما  أصل 

عندي روح الكفاح والمقاومة . 
عزيزي القارئ مقالنا اليوم عن الفنانة الراحلة عروس 
السينما المصرية هالة فؤاد .                                         

لقد بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة حينما قدمها 
والدها المخرج أحمد فؤاد عام 1969 في دور صغير 
جداً لم يستغرق على الشاشة سوى بضع دقائق وذلك في 
فيلم ) يوم واحد عسل ( بطولة محمد عوض ونيللي. وقد 
كان المخرج أحمد فؤاد حريصاً على إبعاد أبنته الصغيرة 
عن أضواء السينما حتى ال تشغلها عن دراستها وفعاًل 
نفذ األب قراره وأنقطعت األبنة لألستذكار والدراسة عدة 
سنوات.  كان يتردد خاللها على بيت والدها كبار المؤلفين 
وكتاب السيناريو والمنتجين ومهندس الديكور واإلضاءة 
ومديري التصوير. وكانت هالة تستمع إلي تلك المناقشات 
فؤاد  أحمد  المخرج  والدها  بين  تدور  التي كانت  الفنية 
وباقي الفنانين والفنيين. وبدأت هالة تتعرف أكثر على 
خبايا وأسرار العمل السينمائي ولم تكتف باإلنصات بل 
كانت حريصة في ايام عطالتها وأجازتها على مرافقة 
والدها إلي أستديوهات السينما لتتابعه وهو يقوم بإخراج 
أفالمه. وهناك شاهدت كبار النجوم وهم يقومون بأدوارهم 
فتولد لديها ولع شديد بفن التمثيل السينمائي كما قامت 
صداقات قوية بينها وبين معظم الفنانين وظلت هالة كذلك 
على  وحصلت  دراستها  من  اإلنتهاء  أستطاعت  حتى 
بكالوريوس التجارة وبدأت بالفعل بالتفكير جدياً في أن 
تصبح فنانة وممثلة سينمائية وشجعها والدها على ذلك 
الجميل والبرئ  بالسينما وأن وجهها  ألنه الحظ ولعها 
سيساعدها على إنتزاع البطوالت واألدوار السينمائية. 
أمام كاميرات  بالتمثيل  وبعد عدة سنوات يحقق حلمها 
السينما لكن ليس من والدها بل من الغريب فقد تحقق هذا 
الحلم على يد مخرج آخر خالف والدها هذا المخرج هو 
عاطف سالم الذي كان متخصص في إكتشاف فنانات 
السينما فقدمها كوجه جديد في فيلم ) عاصفة من الدموع( 
عام 1981 ومثلته أمام فريد شوقي وليلى طاهر وناهد 
جبر. وقد قدمت هالة في في الفيلم دوراً بالغ اإلنسانية 

مس مشاعر الناس وعواطفهم فلفتت إليها أنظار المخرجين 
وأولهم والدها الذي قام بتقديمها في دور البطولة المطلقة 
أمام النجمين محمود يس وحسين فهمي في الفيلم الكوميدي 
اإلجتماعي ) مين يجنن مين ( وأستطاعت هالة أن تصمد 
أمام النجمين الكبيرين ولم يرهبها هذا بل كانت على ثقة 
بنفسها وبموهبتها وقد أحبها الجمهور وصارت عالقة 
قوية وتجاوب حسي وعاطفي بين هالة وبين الجمهور.  
وبدأت إنطالقة موهبة هالة على الشاشتين الكبيرة والصغيرة.  
النجم األسمر  فؤاد على  األثناء تعرفت هالة  تلك  وفي 
أحمد زكي ونشأت عالقة حب جميلة بينهما وتم الزواج 
بعد  أبنهما )هيثم(. ولكن  الزواج  بينهما ونتج عن هذا 
فترة حدث خالف بينهما وذلك لغيرة أحمد زكي الشديدة 
عليها وتم الطالق بينهما وبسؤالها عن أسلوبها في تربية 
أبنها الصغير هيثم فقالت كل ما أسعى إليه هو أن أحسن 
تربيته فاعامله كأم وصديقة وأهم ما أركز عليه هو أن 
إنساناً صالحاً ذا شخصية قوية قادر على تحديد مصيره 
بنفسه فلن أتركه في مهب الريح وأهم ما يهمني هو توثيق 
صلته باهلل سبحانه وتعالى حتى يكون إنساناً محبوباً من 
كل من حوله محصناً من أي إنحراف. وعندما أصبح 
هيثم شاباً قام باألشتراك  بالتمثيل في الفيلم الذي يحكي 
حياة عبد الحليم حافظ والذي كان أسمه ) حليم ( بطولة 
أحمد زكي الذي قام بتجسيد شخصية العندليب بعد أن 
قدم فيلم عن الزعيم جمال عبد الناصر وهو فيلم ) ناصر 
56 ( وتاله بفيلم عن الرئيس الراحل أنور السادات وفي 
فيلم حليم جمع هذا الفيلم بين أحمد زكي وأبنه هيثم وقد 
نجح هيثم في أداء دور العندليب وهو أول مشواره الفني 
وكان هيثم مقنع جداً. وكيفما ال وهو أبن أحمد زكي وهالة 
فؤاد. ونجاح هالة فؤاد في فيلم ) مين يجنن مين ( تهاتف 
المخرجين عليها وذلك لوجهها البرئ والجذاب وبدأت 
العقود تنهال عليها وذلك لصداقتها لمعظم الفنانين وكانوا 
يرتاحون في التمثيل بجانبها ألنها إنسانة مهذبة ومحترمة 
من الجميع وقدمت هالة عدة أفالم سينمائية أهمها فيلم 
)األوباش( الذي قام بإخراجه والدها المخرج أحمد فؤاد 
وهذا الفيلم بالمناسبة يعتبر أول وثيقة سينمائية سجلت 
حادثة فتاة المعادي الشهيرة والتي قام فيها بعض الشباب 
الفاسد باألعتداء على فتاة في ضاحية المعادي وأيضاً 
قدم المخرج سعيد مرزوق بعد ذلك نفس القصة وناقش 
 ( فيلم  في  وذلك  لفتاة  األشرار  بعض  أغتصاب  قضية 
هذين  عن  نتج  وقد  علوي  ليلى  بطولة   ) المغتصبون 
وجعلت  الجريمة  هذه  مثل  جرمت  الدولة  أن  الفيلمين 
عقوبتها األعدام حتى يكون عقابا رادعاً لكل من تسول 
الناس  أعراض  األعتداء على  في  التفكير  في  نفسه  له 
فيلم  في  فؤاد  هالة  كانت  ولقد  الفتيات.  واألعتداء على 
األوباش خير من جسد الفتاة الرقيقة التي تتعرض لهذا 
األعتداء السافر . وكان مشوار هالة فؤاد الفني لم يزد 
عن عشر سنوات وذلك لسببين أولهما أرتدائها للحجاب 
أولهما  فنانات  مثل عدة  مثلها  وذلك  للسينما  وأعتزالها 

أرتدت  التي  البارودي  شمس  الفنانة 
الحجاب وأعتزلت الفن وتفرغت لرعاية 
أسرتها وزوجها  الفنان حسن يوسف 
وأيضاً الفنانة الكبيرة شادية الذي أرتدت 
الحجاب وأعتزلت العمل الفني وكان 
آخر أعمالها مسرحية ريا وسكينة مع 
الفنانة القديرة سهير البابلي التي أرتدت 
هي األخرى الحجاب وأعتزلت التمثيل 
وكانت آخر أعمال الفنانة شادية مسرحية 

ريا وسكينة وهي المسرحية الوحيدة التي أشتركت في 
بطولتها وأيضاً آخر فيلم لها هو ) ال تسألني من أنا ( مع 
الفنانة يسرا وفاروق الفيشاوي.  وتبع شادية الفنانة شهيرة 
أعتزلت وأرتدت  التي أيضاً  الفنان محمود يس  زوجة 
الحجاب وأيضاً الفنانة القديرة زهرة العال التي أرتدت 
الحجاب وقامت ببعض األدوار الدينية وبرامج لألطفال 
قبل أن ترحل عن الدنيا. ومن الفنانات المعتزالت أيضاً 
والالتي أرتدين الحجاب الراقصتين سحر حمدي وعزة 
شريف  والتي كانت قد اقترنت بالالعب الدولي في كرة 
القدم الالعب جمال عبد الحميد الذي كان العباً في النادي 
األهلي ثم أنتقل للعب في صفوف غريمه نادي الزمالك. 
وكما قلنا أن أبتعاد هالة فؤاد عن الفن هو ارتداءها للحجاب 
والتفرغ لرعاية زوجها الثاني خبير السياحة والمنتج عز 
الدين بركات والسبب األهم البتعادها عن العمل الفني 
هو رحيلها المبكر عن دنيانا بعد صراع ورحلة قصيرة 
مع المرض والذي ساعد الفنانة هالة فؤاد على األعتزال 
وأرتداء الحجاب صديقتها الفنانة المعتزلة هناء ثروت 

زوجة الفنانة محمد العربي التي أرتدت الحجاب بعد أن 
كانت بدأت تحصد البطوالت باألخص التلفزيونية وقد 
تشرفت بتصويرها في مسلسل ) عم حمزة ( مع الملك 
فريد شوقي والفنانة القديرة سهير البابلي. وكانت الفنانة 
المعتزلة شمس البارودي تعقد ندوات دينية في منزلها 
يحضرها جميع الفنانات المعتزالت وكانت شمس البارودي 
تقوم بتالوة آيات قرآنية وتقوم بتفسيرها لإلخوات المتحجبات 
من الفنانات وآخريات – وإذا نظرنا للحياة الفنية للفنانة 
هالة فؤاد فعلى الرغم من إنها قصيرة نسبياً  إال إنها كانت 
غنية باألعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية فمثال 
في األعمال السينمائية قامت كما قلنا باألشتراك وهي 
طفلة في فيلم ) يوم واحد عسل ( مع النجم الكوميدي 
محمد عوض ونجمة األستعراض والفوازير الفنانة نيللي 
ثم قدمها المخرج الكبير عاطف سالم في فيلم عاصفة من 
الدموع ثم فيلم ) مين يجنن مين ( مع النجمين الكبيرين 
محمود يس وحسين فهمي وبعد نجاحها  قامت ببطولة 
فيلم ) البنت اللي قالت أل ( ثم تبعته ببطولة فيلم ) سجين 
بال قضبان ( ثم قامت ببطولة الفيلم الجميل ) الحدق يفهم 
( مع النجم محمود عبد العزيز ويحكي الفيلم قصة أحد 
المطاريد من العدالة وكانت هالة فؤاد على مستوى الند 
للند مع النجم محمود عبد العزيز وفي تلك األثناء كانت 
الفنانة األستعراضية نيللي قد أبتعدت عن تقديم الفوازير 
الرمضانية في التلفزيون بعد تقديمها لها ألكثر من سبع 
سنوات بقيادة المخرج الراحل فهمي عبد الحميد. فأخد 
فهمي عبد الحميد يبحث عن وجه فني جميل وأيضاً يجيد 
أداء المنوعات فعرض على سندريال الشاشة سعاد حسني 
فرفضت أن تحل محل نيللي ثم أستقر فهمي عبد الحميد 
على الفنانة هالة فؤاد ومع الفنانة صابرين في أداء الفوازير 
يوسف عوف  تأليف  من   ) المناسبات  فوازير   ( وهي 
وشارك في البطولة الفنان والنجم يحيي الفخراني وأخرجها 
فهمي عبد الحميد. ثم بعد ذلك قامت باداء الفوازير النجمة 
األستعراضية الرائعة شريهان التي كانت منافس خطير 
جداً للفنانة نيللي. أما عن الفوازير التي شاركت فيها هالة 
فؤاد مع صابرين ويحيي الفخراني فأنها لم تلق النجاح 
التي قضتها  الكبيرة  الفترة  بعد  المرغوب ألنها جاءت 

الفنانة نيللي في أداء الفوازير وأصبح لها قاعدة 
فؤاد  هالة  من  كل  تستطع  لم  شعبية عريضة 
وصابرين مزاحمتها حتى جاءت شريهان وقلبت 
الفوازير  عرش  على  وتربعت  الموازين  كل 
ألنها كانت أستعراضية من الدرجة األولى وهي 
نيللي في  الفنانة  القادرة على منافسة  الوحيدة 
أداء الفوازير. وبمناسبة الفوازير ال يجب أن 
المسرح  أضواء  ثالثي  دور  نتناسى  أو  نغفل 
الضيف أحمد وجورج سيدهم وسمير غانم فهم 
أول من قاموا ببطولة فوازير رمضان من إخراج 
المخرج الكبير محمد سالم الذي أخرج الفيلم 
الكبير ) نار الشوق ( بطولة الشحرورة صباح 
األرز  ومطرب  أباظة  رشدي  الكبير  والنجم 
خفيف  الكوميدي  والنجم  هويدا  والفنانة  الصافي  وديع 
الظل عبد المنعم إبراهيم وكان الفيلم أول بطولة مطلقة 
التي  التلفزيونية  المسلسالت  ومن  فهمي  حسين  للفنان 
قامت ببطولتها هالة فؤاد مسلسل ) الحياة مرة أخرى ( 
بطولة يحيي الفخراني والفنانة القديرة سناء جميل وإخراج 
 ) الخوف  ثمن   ( الفيلمي  سامي محمد علي والمسلسل 
أحمد  المخرج  وأخرجه  الشريف  نور  أمام  مثلته  الذي 
فؤاد، وأيضا المسلسل الفيلمي ) الرجل الذي فقد ذاكرته 
مرتين ( إخراج المخرج ناجي أنجلو ومسلسل ) اإلنسان 
العزيز  عبد  محمود  الفنان  أمام  بطولتها   ) والمجهول 
والفنانة القديرة سمراء الشاشة المصرية مديحة يسري 
والفنانة التي برعت في مسلسل ليالي الحلمية الفنانة صفية 
العمري وإخراج المخرج القدير إبراهيم الشقنقيري. وأيضاً 
الفيلم التلفزيوني ) المليونيرة الحافية ( مع الفنان القدير 
المعتزلة أيضاً هدى  الفقار والفنانة الجميلة  صالح ذو 
رمزي وإخراج ناجي أنجلو وأيضاً شاركت هالة فؤاد 
بالبطولة في مسلسل ) للماضي ذكرى ( أمام الفنان خالد 
زكي والفنان صبري عبد العزيز ومشاركتها كما سبق 
الفخراني  يحيي  مع  المناسبات  فوازير  في  ذكرنا  أن 
وصابرين ولكن لم يصادفه النجاح المنشود وقدمت فيه 
ألول مرة اللون األستعراضي هي وصابرين. أما عن 
أعمال النجمة هالة فؤاد في السينما فقد قدمت أثنى عشر 
بما فيهم فيلمها وهي طفلة وهو فيلم ) يوم واحد  فيلماً 
عسل ( ثم قامت ببطولة فيلم عاصفة من الدموع وفيلم 
مين يجنن مين ثم البنت اللي قالت أل وفيلم الحدق يفهم 
مع الفنان محمود عبد العزيز ثم تبعته ببطولة فيلم سجين 
بال قضبان ثم أتى دورها في فيلم األوباش الذي ساعد 
وشدد  الفتيات  وإغتصاب  األعتداء  قوانين  تعديل  على 
ثم  يعتبر  لمن  عبرة  يكون  حتى  المعتدي  على  العقوبة 
قامت ببطولة الفيلم الكوميدي الهادف ) السادة الرجال ( 
وشاركتها البطولة معالي زايد ومحمود عبد العزيز ويحكي 
الفيلم قصة زوج متزوج بأربعة نساء ويحب أن يعدل 
أن  يحاول  تواجهه وهو  التي  الصعوبات  بينهن ومدى 
فيها  التي شاركت  بينهن وكان من أحلى األفالم  يعدل 

هالة فؤاد وكان من 
إخراج المخرج رأفت 
قامت  ثم  الميهي. 
ببطولة فيلم )عشماوي( 
مع الملك فريد شوقي 
والنجم الشاب حمدي 
حافظ الذي كان من 
أكثر الشبان السينمائيين 
يمتاز باألداء الفريد 
والوجه المريح في 
شارك  وقد  السينما 
مسلسل  أجزاء  في 
ليالي الحلمية وفيلم 

عشماوي كان من إخراج عالء محجوب. ثم قامت هالة 
فؤاد ببطولة فيلم ) شقاوة في السبعين( أمام النجم القدير 
الشامي  الشناوي وإبراهيم يسري وإخراج وديع  كمال 
ويحكي الفيلم قصة رجل بلغ الشيخوخة من عمره ومع 
ذلك فهو رجل ال يحترم سنه ويحاول دائماً الجري وراء 
مع  اللعب   ( فيلم  ببطولة  فؤاد  هالة  قامت  ثم  الفتيات. 
ذلك  في  السينما  شباب  من  مجموعة  أمام   ) الشياطين 
الوقت وهم الفنان هشام سليم والفنان محس محي الدين 
المخرج  والدها  الفيلم  وأخرج  محمود  عبد هللا  والفنان 
أحمد فؤاد ثم كان آخر عمل سينمائي قامت الفنانة هالة 
ببطولته هو فيلم ) حارة الجوهري ( وشاركها البطولة 
النجم الراحل مجدي وهبة والفنانة صابرين وأخرج الفيلم 
المخرج مدحت السباعي ويحكي الفيلم عن حارة الجوهري 
الراحلة  للفنانة  فكان  المسرح  وعاداتهم وعن  وسكانها 
هالة فؤاد تجربة واحدة وهي مشاركتها في بطولة مسرحية 
) أوالد الشوارع ( التي مثلتها أمام المطرب على الحجار 
والفنانة الجميلة سماح أنور أبنة الفنانة سعاد حسين والكاتب 
المسرحي والمؤلف أنور عبد هللا وشاركهم في البطولة 
الفنان الراحل الكوميدي ممدوح وافي. وقد أفادتها هذه 
التجربة جدا ألنها أتاحت لها فرصة مواجهة الجمهور 
والتعامل معه وجهاً لوجه والتعرف على رد فعله بشكل  
مباشر مما أكسبها القدرة على التصرف وسرعة البديهة 
. عزيزي القاري أن الفنانة الجميلة الهادئة الوديعة هالة 
قدمت في مدة العشر سنوات التي قضتها في الفن رقماً 
التي أشتركت فيها سواء في  الفنية  في األعمال  قياسياً 
السينما أو التلفزيون أو المسرح وكانت من أجمل الوجوه 
التي كانت على الساحة الفنية كما إن مشوارها الشخصي 
كان ملئ باألحداث من أرتباط عائلي ثم أنفصال ثم أرتباط 
مرة أخرى والذي ال تعلمه عزيزي القارئ أن النجم أحمد 
على  األول حزن حزنا عميقاً  كان زوجها  زكي وهو 
رحيلها مما كاد يسبب له أزمة قلبية .. عزيزي القارئ 
إدعو بالرحمة لهذه الفنانة الجميلة هالة فؤاد وأن يغمرها 
هللا بعطفه ورحمته وأن يسكنها فسيح جناته فلقد كانت 

بالفعل عروس السينما المصرية . 

Montréal 15 mai  20159 أخبار فنية
نادي احترام المشاهد:

دنيا مسري غامن صحفية تواجه الفساد فى »شد أجزاء«

اإلعالن األول ملسلسل أمحد السقا 
»ذهاب وعودة« 

توقُّف مسلسل »نصييب وقسمتك« وخروجه من السباق الرمضاني 

»أسرار« نادية اجلندي يسبق رمضان! 

الربومو األول لكليب إليسا »يا مراييت« 

السبكي وعز وحممد سامي 
يوقعون »عنتيل الزمالك« 

رامز جالل »واكل اجلو« 
فى رمضان

  تستعد النجمة دنيا سمير غانم لبدء تصوير أحداث دورها 
بفيلم “شد أجزاء”، حيث تجسد من خالله دور “صحفية”، 
تواجه فساد المجتمع، فضال عن فساد بعض ضباط الشرطة، 
وتشارك دنيا فى بطولة العمل بجانب محمد رمضان فى أول 
عمل يجمع النجمين فى السينما، وتتصاعد أحداث دنيا بالفيلم 

حتى تتعرض للقتل فى ظروف غامضة.
ومن المقرر أن تصور دنيا بعض مشاهدها بمقر جريدة “اليوم 
السابع”، مطلع يونيو المقبل، فى الديكور الخاص بمكتبها فى 
الجريدة، ومن المقرر أن تبدأ فى تصوير عدد من مشاهدها 

نهاية األسبوع الجارى، ببعض الشوارع وأحد أقسام الشرطة، 
فضال عن ديكور إحدى المحاكم.

ويتطرق العمل للعديد من القضايا الشائكة، من خالل استعراض 
نموذج طيب لرجل الشرطة ونموذج آخر شرير وفاسد تضطره 
الظروف أن يكون مجرما خارجا عن القانون، وطبيعة الصراع 
بينهما، والعمل يشارك فى بطولته ياسر جالل وإياد نصار 
ومحمد شاهين ونسرين آمين وتايسون، من تأليف محمد سليمان 
عبد المالك، وإخراج حسين المنباوى، ومن المقرر عرض 

الفيلم فى موسم عيد الفطر المقبل. 

  توقِّف تصوير مسلسل “نصيبي 
وقسمتك” للنجم هاني سالمة مرًة 
أخرى بسبب األزمات اإلنتاجية التي 
يعانى منها منذ انسحاب المخرج علي 
إدريس بعد تصوير لـ 6 حلقات، ثم 
االستعانة بالمخرج عطية أمين بداًل 
منه، والذي بدوره قام بتصوير عدد 

قليل من المشاهد، قبل توقف العمل 
الرمضاني  السباق  من  وخروجه 

لهذا العام.
ورغم إعالن إدريس أن اعتذاره 
عن المسلسل بسبب اتفاقه من البداية 
إال  فقط،  حلقات   6 تصوير  على 
مصادر  من  علم  السينما.كوم  أن 

مقربة من العمل أن السبب الحقيقي 
وراء انسحابة هو األزمات اإلنتاجية 
الكثيرة التي يعاني من العمل منذ 
بدء التصوير، وعدم إعطاء فريق 
العمل مستحقاتهم المالية في الوقت 
المحدد. “نصيبي وقسمتك” من بطولة 
هاني سالمة ونيكول سابا ومي سليم 

ودرة وشيري عادل وريهام عبد 
الغفور وريهام حجاج، وعدد آخر 
من الفنانين، وهو من تأليف الفنان 
عمرو محمود ياسين وإخراج عطية 
حلقات  في  أحداثه  وتدور  أمين، 
العديد من  منفصلة متصلة حول 

القضايا االجتماعية.

 تعاقدت قناة “CBC” على شراء حقوق 
عرض مسلسل “أسرار” للنجمة نادية 
الجندي والمخرج وائل فهمي عبدالحميد 

بشكل حصري عبر شاشتها. 
ومن المقرر أن تبدأ القناة في عرض 
المسلسل ابتداًء من يوم األحد المقبل، 
الموافق 17 مايو الجاري، لتفتح بذلك 
موسًما جديًدا للمسلسالت الجماهيرية 

قبل شهر رمضان. 
المسلسل  بهذا  الجماهير  نجمة  وتعود 

بعد انقطاع دام حوالي خمس سنوات 
بعد مسلسلها األخير “ملكة في المنفى”، 
الذي قدمته سنة 2014، وتدور أحداث 
المسلسل حول طبيبة بالطب الشرعي 
تفقد زوجها ونجلها وتحاول الوصول 
للقتلة مما يوقعها في شرك مافيا تجارة 
األدوية. مسلسل “أسرار” من بطولة 
عزت أبو عوف وفريال يوسف وعبير 
صبري ولقاء سويدان وأحمد سعيد عبد 

الغني، وهو من تأليف أحمد صبحي.

 تعرض الفنان خالد سليم لإلصابة بجرح فى يده أثناء تصوير مشاهد األكشن 
ضمن أحداث مسلسله الجديد “بعد البداية”، المقرر عرض في شهر رمضان المقبل.
ويجسد سليم ضمن أحداث المسلسل شخصية ضابط شرطة، يقوم بتنفيذ بعض 
العمليات الخطرة، وقد رفض سليم االستعانة بدوبلير ليقوم بهذه المشاهد بداًل منه.
“فيس  االجتماعي  التواصل  بموقع  عبر صفحته  إصابته،  سليم، صور  ونشر 
بوك” معلًقا عليها: “الحمدهلل.. جت سليمة.. إصابة في يدي أثناء تصوير أحد 
مشاهد األكشن في مسلسل بعد البداية، وقمت بعمل اإلسعافات الالزمة واستكملت 

التصوير مباشرًة حتى ال يتم تعطيل العمل”.
“بعد البداية” بطولة طارق لطفي ودرة وخالد سليم وروجينا وفاروق الفيشاوي 
ومحمود الجندي وجالل الزكي وياسمين كساب وضيفة الشرف لقاء الخميسي 

وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد خالد.

 طرحت الشركة المنتجة 
السقا  أحمد  النجم  لمسلسل 
وعودة”  “ذهاب  الجديد 
ضمن  عرضه  المنتظر 
الرمضانية  الدراما  سباق 
الدعائي  اإلعالن   ،2015

األول للعمل.
وقد ظهر السقا برفقة النجوم 
مجدى كامل وفريال يوسف 
وإنجى المقدم في المشاهد التي 
غلب عليها طابع الغموض 

واإلثارة.
وعودة”  “ذهاب  مسلسل 
يشارك في بطولته إلى جانب 
أحمد السقا كل من مجدي 
كامل وإنجي المقدم وياسر 
جالل وفريال يوسف ولقاء 
سويدان وأحمد راتب وعدد 
كبير من النجوم، والمسلسل 
عصام  الكاتب  تأليف  من 

هالة فؤاد عروس السينام املرصية بقلم السندباد/ اشرف كمالموسوعة السندباد

المنتجة  الشركة  طرحت   
المنتظر  “العهد”  لمسلسل 
الدراما  سباق  خالل  عرضه 
ثالث   ،2015 الرمضانية 
برومومهات دعائية دفعة واحدة.

وتحكي الثالث بروموهات حكايات 
ثالث شخصيات ضمن األحداث، 
أولهم النجم آسر ياسين، الذي 
يجسد شخصية “مهيب”، وهو 
أحد كبار القوم وتقع مسئولية 

كبيرة على كتفيه.
أما البرومو الثاني فسيطرت 
عليه حالة من الغموض والرعب 
النجمة  تصدرتها  مشاهد  فى 
تجسد  والتي  خطاب،  سلوى 

شخصية “إستمنوها”.
وأظهر البرومو الثالث قدرات 

سحرية، وتصدرته النجمة غادة عادل، 
والتي تجسد شخصية “سحر”

مسلسل “العهد” يشارك في بطولته كندة 
علوش وهنا شيحة وصبا مبارك وأيتن عامر 

وسلوى خطاب وأروى جودة وصبري 
فواز وشيرين رضا وهو من تأليف محمد 

أمين راضي وإخراج خالد مرعي. 
ويتناول المسلسل قضية الصراع على 
السلطة واستعداد البعض للتضحية وانتهاك 

خالل  من  وذلك  أجلها،  من  المقدسات 
صراع عائلي في قرية ما ومزجها في 
إطار من الخيال مع القصص واألساطير 
القديمة، ومع توالي األحداث تبدأ أسباب 

الصراع وأطرافه في التكشف.

»مهيب« و«سحر« و«إستمنوها« يف ثالث بروموهات 
جديدة لـ«العهد« 

 عرضت قناة “روتانا” برومو كليب النجمة اللبنانية إليسا الجديد “يا مرايتي”، كما 
تم نشر الكليب أيًضا على القناة الرسمية لشركة روتانا على موقع الفيديوهات يوتيوب. 
وظهرت إليسا فى البرومو ترتدى فستان أبيض طويل، وتتجه وحيدة على جسر أمام 
إحدى البحيرات، لتتوقف في النهاية أمام المياه، بينما يدور في الخلفية جزء من األغنية.

جدير بالذكر أن أغنية “يا مرايتي”، هي إحدى أغاني النجمة اللبنانية إليسا التي طرحت 
في ألبومها االخير “حالة حب”، والذي حقق نجاحا كبيًرا في األسواق.

 أعلن المنتج محمد السبكي عن تعاقده مع النجم أحمد عز لبطولة فيلمه 
الجديد “عنتيل الزمالك”، الذي يقف على إخراجه المخرج الشاب محمد سامي.

وكشف السبكي عن الخبر عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، حيث 
نشر مجموعة من الصور من جلسة جمعته بالنجم أحمد عز والمخرج 
محمد سامي لتوقيع عقود الفيلم المنتظر البدء فى اختيار باقي أبطاله قريبًا، 

استعداًدا للبدء في تصويره.
جدير بالذكر أن هذا التعاون يعد األول بين محمد السبكي وأحمد عز، 
بينما يعد التعاون الثاني بينه وبين محمد سامي، حيث تعاونا من قبل في 

فيلم “ريجاتا”.

حلقة  آخر  تصوير  من  رامز جالل،  النجم  انتهى   
من حلقات برنامجه الجديد “رامز واكل الجو”، الذى 
سيُعرض حصرًيا عبر شاشة “ MBC مصر” خالل 

شهر رمضان الكريم.
الُمفاجآت  من  الكثير  جالل  رامز  برنامج  ويحمل   
فى  ويشارك  الُمشاهدين،  تستهوى  التى  والُمفارقات 
حلقات البرنامج الجديد القائم على فكرة المقالب نخبة 
الُمحببين، وتتلخص خدعة برنامج رامز  النجوم  من 
فى استدراج ضيوفه من النجوم لركوب طائرة يقودها 
الطائرة  قائد  أو  رامز  يوحى  الطيران  وأثناء  رامز، 
فى  يتسبب  قد  الطائرة  فى  حدث  بأن عطاًل  للضيف 

سقوطها على الفور.
وكان الفنان رامز جالل حقق من خالل برنامجه “رامز 
قرش البحر” خالل رمضان الماضى أعلى نسبة ُمشاهدة 
فى مصر، واحتل البرنامج المرتبة األولى فى التفاعل 

الجماهيرى عبر منصات التواصل االجتماعى.

  الناقدة أحالم األسيوطي

خالد سليم يتعرض إلصابة يف يده 
بسبب »بعد البداية« 

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

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

الجزء الثاني اإلخراج: 
عزيزي القارئ في العدد السابق قدمت لك الجزء األول 
من الفيلم ليلة بيبي دول وحللت السيناريو المحكم للكاتب 
لقائي معك مع  . واآلن  أديب  الحي  الراحل عبد  الكبير 
اإلخراج لالبن عادل أديب. وهو خير خلف لخير سلف.

الذي  للسيناريو  وافية  دراسة  درس  أنه  المخرج  أظهر 
 21 القرن  بداية  مع  حياتنا  من  معاصرة  مرحلة  يحكي 
بحثا  بحث  قد  الكاتب  كان  فإذا  للعالم  تنسي  ال  وأحداث 
وافيا لتقديم تفاصيل كثيرة ودقيقة متداخلة ومتشابكة مع 
العمل  المخرج عليه أن يخرج وينفذ هنا  بعضها ، فإن 
األدبي المحكم  إلي لغة سينمائية متقنة التنفيذ ال تقل جودة 
عن لغة السيناريو بل تزيد ال براز األحداث علي الشاشة 

الفضية وإال أصبح العمل هامشيا.
اختيار الممثل المناسب للدور :

- عادل أديب المخرج أعاد إلينا الممثل محمود عبد العزيز 
في دور حسام بعد غياب 10 سنوات

محمود له خبرته في التمثيل لذلك كان علي دراية واضحة 
بشخصية حسام ، من تلهف علي اإلنجاب وشوق 
لزوجته لتحقيق ذلك وقد أداها محمود بخفة ظل 
مستحبة حتى ال يظهر  الجانب الجنسي كغاية 
بقدر إظهاره وسيلة لإلنجاب . وأيضا مناقشته 
الصريحة مع بيتر عن اإلرهاب . ومع سارة عن 
إسرائيل وتشبيهه بالهولوكوست أشعرنا بالوعي 
السياسي للشخصية _ كذلك فقدانه لوزنه ومظهره 
الشخصية  بعمر  أقنعنا  عامة  بصفة  الجسماني 
محمود  يا  بعودتك  فأهال   . األربيعنات  حوالي 

عبد العزيز لجمهورك الذي افتقدك.
نور الشريف في دور عوضين

فنان أصيل له خلفية علمية وحس مرهف بفن 
التمثيل .فهو له قدرة لنقل األحاسيس واالنفعاالت 
ثقل  أعطي  الفعلي  والتكنيك  الخبرة  جانب  إلي 

لصفات شخصية عوضين.
فهي شخصية أحبت في طفولتها ليلي اليهودية – 
وشاركت في حرب 73 – وعوضين أنقذ شكري 

من السجناء . فنور هنا يعلم أن عوضين كان مسالما ثم 
إلي  تحول  غريب  ابو  سجن  في  وعذابه  ليلي  وفاة  بعد 
وحش يريد االنتقام بال رحمة – جسد نور الشريف المبرر 
الفعلي لتحول الشخصية – وأشكره للقبول التمثيل عاريا 
في سجن )أبو غريب( مما يظهر مدي وعي الفنان  بفن 

التمثيل . فكان توفيق من المخرج الختياره.
ليلي علوي في دور سارة 

كانت علي وعي تماما بالمحايدة . فسارة من أنصار األنحياد 
ورسالتها نقل السالم للعالم وكانت نبرات صوتها تؤكد 

ذلك ونستطيع أن نستشف خبرتها العالية لذلك .
من  انسب  كان  للدور  األصلي  شعرها  أن  اعتقد  فقط: 

الباروكة الشقراء.
جميل راتب في دور بيتر.

أستاذ االداء في نقل وتوصيل القيم األخالقية للشخصية 
. فهو رقيق عندما يري صورة أحفاده . صلب في عقاب 

الضباط بعد تعذيب عوضين في سجن ) أبو غريب (
ملتزم بواجبه تجاه بلده . وصارم في األخذ والعطاء في 
مناقشته مع حسام ومع عوضين . تحية لهذا الجيل العظيم.
كما وفق المخرج في توزيع األدوار علي المجموعة : 
محمود حميدة في دور عميد الشرطة. جمال سليمان ) 
كانوا طبيعيين  ) سميحة(  شكري( وسالف فال خرجي 
وخاصة استعمال اللهجة المصرية وهما من أصل سوري 
. عزت أبو عوف . كان الئقا – غادة عبد الرازق ) ليلي 
اليهودية( كانت متألقة رغم صغر حجم الدور. احمد مكي 

) عصام ( خفيف الظل . زغلول – أقنعنا بدوره. 

من أعظم المشاهد في اإلخراج أهتم بها عادل أديب.
- حادث 11 سبتمبر وانهيار البرجين ونري حسام يجري 
في الشارع مع اآلخرين . كانت الخدع السينمائية متقنة حتى 
أننا نشعر بأننا أمام فيلم تسجيلي ينقل األحداث من الواقع . 
وقد استخدم الموسيقي الجزائرية لموازر ، وهللويا لهندل.
- نقل محترف لسجن الهولوكوست وما يجري فيه من 
تعذيب النازيين لليهود وقتل األبرياء وحروب الطفلة سارة 
من  التاريخية  المشاهد  تكلفة  مدي  ونري   . السجن  من 

مالبس وديكورات .
- حرب إسرائيل للفلسطينيين في البيوت والشوارع مع 
مالبس العساكر اإلسرائيلية والدبابات وموت ليلي تحت 
عجالت عربة الدبابة مما جسم أهوال وفظاعة الحرب .

- نقل سجن ) أبو غريب( في العراق ومدي التطابق مع 
الصورة المنتشرة في العالم بتصوير سجناء عراة متراكمين 
فوق بعض مثل السردين ويكتمل الشكل بارتماء عوضين 
عاريا فوق األجساد . ثم مشهد عوضين جالسا مكتوف 
فوق رأسه  أعلي  والكاميرا من  الوجه  األيدي محجوب 

نري فتاة وعسكري أمريكي وصرخة من عوضين نعلم 
بقطع عضوه التناسلي. 

قتل  للفلسطينيين –  إسرائيل  : حرب  بالتفضيل  تصوير 
شقيق ثريا – انتقام هذه األخيرة للدبلوماسي وقلب سيارته – 
استشهادها في كنيسة المهد فيجعلنا المخرج نعيش معايشة 

فعلية للحدث . ) كذلك حرب أمريكا للعراق( 
- صعوبة التصوير الخارجي في القاهرة خاصة استخدام 

التاكسيهات واألتوبيسات في شوارع مصر المزدحمة.
مدير التصوير: هونج مانلي : لعبت اإلضاءة دورا أساسيا 
في الفيلم . فقد استخدم مانلي الرسم بالنور في السيلوت  
وحول كل شخصيته . وأبرازها في لقطات كبيرة – كذلك 

في الحرب أنه بالفعل مدير تصوير محترف .
 5 بعمرها  السيناريست  يخبرنا   ، سارة  شخصية  فقط: 
األربعينيات  في  وذلك  الهولوكوست  حرب  في  سنوات 
للقرن 20 وحتى سنة 2007 يعني حوالي 67 سنة . أما 

ليلي علوي تبدو سيدة في40 سنة 
- السفر من نيويورك للقاهرة يستغرق 10 ساعات فال 
يستطيع المسافر أن يكمل يومه عاديا ويسهر ليلة رأس 
السنة مثل حسام – سارة وبيتر . وأن كان ذلك ال يقل 

من جودة الفيلم 
- أهنئ المخرج عادل أديب الذي قدم كل هذه اإلمكانيات 
البشرية والعلمية في فيلم جيد يغير مفهوم العالم عن العرب 
في رسالة هادفة بأن عدم المساواة بين الدول يؤدي لالنفجار 
فتحية لألب عبد الحي أديب للسيناريو المحكم وللبن عادل 

أديب لإلخراج المتقن .



 دعا عبد هللا عبد هللا رئيس وفد المجلس 
الوطنى الفلسطينى، الجتماعات الجمعية 
المتوسط  أجل  من  لالتحاد  البرلمانية 
المنعقد فى لشبونة بالبرتغال، أعضاء 
االتحاد  مراجعة  بضرورة  الجمعية 
الموقعة  الشراكة  التفاقية  األوروبى 

مع الحكومة اإلسرائيلية. 
وقال عبد هللا، خالل االجتماع الذى عقد 
من يومين إن الضرورة ملحة لمراجعة 
االتفاقية بين االتحاد األوروبى وإسرائيل 
تلك  لبنود  األخيرة  االنتهاكات  بسبب 
احترام  بضرورة  الخاصة  االتفاقية 
حقوق اإلنسان، وااللتزام بمبادئ حسن 

الجوار والسالم.
اإلسرائيلية  الحكومات  أن  وأضاف 
المتعاقبة استغلت المفاوضات من أجل 
ترسيخ االحتالل، واالستيالء على مزيد 
من األرض والتوسع في االستيطان، 
العدوان،  الحريات، وممارسة  وتقييد 
ومحاولة تغيير هوية القدس، وتدنيس 

المقدسات المسيحية واإلسالمية.
الوزراء  رئيس  تصريح  إلى  وأشار 
عشية  هو  نتنيا مين  بنيا ئيلي  اإلسرا
االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة، الذى 
فيه رفضه إلقامة دولة فلسطينية  أكد 
مادام فى الحكم، ما يعنى تحديا جديدا 
لإلجماع الدولى الذى يعتبر حل الدولتين 
هو األسلوب الوحيد الذى يؤدى لحل 

الصراع فى المنطقة.
األوروبى  البرلمان  عبد هللا  وطالب 
بتصعيد حملته ضد منتجات المستوطنات 
اإلسرائيلية المقامة على األرض الفلسطينية 
المحتلة، التى يعتبرها االتحاد األوروبى 
غير شرعية، بهدف إرسال رسالة قوية 
للحكومة اإلسرائيلية مفادها أن استمرار 
االحتالل لألراضى الفلسطينية له تكلفة 
كبيرة، يمكنها التخلص منها بإنهاء هذا 

االحتالل.
وأضاف أنه كما نجحت أوروبا فى التعامل 
مع األزمة األوكرانية، ومساهمتها فى 
حل مسألة البرنامج النووي اإليرانى، 
يمكنها  السورية،  الكيماوية  واألسلحة 
أن تسهم فى حل الصراع اإلسرائيلى 
الفلسطينى الذى يشكل استمراره تهديدا 
النووى  البرنامج  من  خطورة  أكثر 

اإليرانى.
وشدد عبد هللا على أنه فى ضوء تشكيل 
الحكومة اإلسرائيلية األخيرة من أحزاب 
تتسم بالعنصرية والفاشية والتطّرف، 
أمام  لباب  ا أغلقت  ئيل  إسرا تكون 

المفاوضات على المنهج القديم، وحان 
التمسك  الجاد من خالل  العمل  وقت 
بقواعد القانون الدولى واحترام قرارات 
لة واالتفاقيات  الشرعية الدولية ذات الصِّ
واضحة  رسالة  وإرسال  الموقعة، 

إنهاء  اإلسرائيلية بضرورة  للحكومة 
احتاللها لألرض الفلسطينية المحتلة عام 
1967، والعمل وفق مرجعية سياسية 
الفلسطينية  الدولة  إقامة  على  محددة 

ضمن فترة زمنية محددة.

Montréal 15 mai  201510
سباق التسلح يف الشرق األوسط

الساخنة  المناطق  استعرضنا  إذا   
في الشرق األوسط هذه األيام لرأينا  
العجب العجاب. الجبهات المشتعله في 
المنطقة تمتد من العراق إلى اليمن 
مرورا بسوريا ومصر وليبيا. السعوديه 
تقصف اليمن بهدف تحجيم الحوثيين 
الشيعة الذين يعملون لصالح إيران التي 
بدأت بتسليحهم عام 2009. كما أنها 
تقصف أيضاً باإلشتراك مع اإلمارات 
العربيه المتحدة واألردن والبحرين 
مواقع »داعش« في سوريا والعراق. 
الحكومتان السوريه والعراقية تقصفان 
أعداءهما من السنه في سوريا والعراق. 
وبريطانيا  وفرنسا  أمريكا  طائرات 
والدانمارك وهوالندا وأوستراليا وكندا 
في  »داعش«  مواقع  أيضاً  تقصف 
سوريا والعراق جزئياً لصالح الحكومة 
العراقيه ولكن حتماً ليس لصالح الحكومة 
السورية. المصريون يقصفون أجزاًء 
من ليبيا بسبب قطع رؤوس مجموعة 
قبل  من  المصريين  المسيحيين  من 
مايسمى أيضاً »دولة اإلسالم«، كما 
أنهم يحاولون القضاء على اإلسالميين 
المتطرفين الذين يهاجمون ويقتلون 
وأفراداً من القوات المسلحة  جنوداً 
ورجال األمن المتمركزين في سيناء. 
قصفوا  بأنهم  اإليرانيون  اعترف 
»داعش« في العراق بموافقة الحكومه 
العراقية وامتعاض الحكومه األمريكية. 
قام اإلسرائليون بعدة غارات جوية 
ضد القوات السورية فقط ولم تقترب 
من مواقع »داعش«. من الغريب أن 
لم  الجويون  المحاربون  هؤالء  كل 
يصطدموا في الجو بعضهم ببعض 
رغم طلعاتهم اليوميه العديدة لإلغارة 

على أهدافهم. 
الشرق  في  مقيم  لكل  الواضح  من 
العبثيه   الحروب  هذه  أن  األوسط 
دينيه - طائفيه ولو أن  ذات طبيعة 
المتحاربين أصدقاء مقربون من الواليات 
المتحدة. فالسعوديون السنه يقصفون 
اليمنيين الشيعة  ، كما أسلفت،  جواً 
والشيعة اإليرانيون يغيرون جواً على 
السنه  المصريون  السنه.  العراقيين 
الليبيين السنه وكذلك  يقصفون جواً 
األردنيون السنه يقصفون العراقيين 
السنه. الشيعة السوريون الذين يدعمون 
القوات السورية يقتلون أبناء بلدهم 
من السنه وميليشيا حزب هللا الشيعيه 
اللبنانيه مع الحرس الثوري اإليراني 
الشيعي باإلضافه إلى عدد كبير من 
األفغان الشيعه الذين يرتدون البزات 
العسكرية السورية يقتلون أعداء الرئيس 

بشار األسد من السنه.   
في الحقيقة أن الرابحين الفعليّون من 
كل هذه الدماء هم صانعي األسلحة. 
مارتن  ولوكهيد  »ريثيون  فشركتي 
األمريكيتين« باعتا السعوديه في العام 
الماضي صواريخ فقط بقيمة 1.3 مليار 
نشرت  سنوات  ثالث  وقبل  دوالر. 
صحيفة »دير شپيغل« األلمانيه أن 
اإلتحاد األوربي كان المصدر الرئيسي 
لألسلحة السعوديه. وقد أعلنت فرنسا، 
أواخر الشهر الماضي أنها باعت 24 
طائرة مقاتله نفاثة، طراز »راڤال« 
لدولة قطر بكلفة 5.7 مليار دوالر. كما 
أن مصر ابتاعت 24 طائرة من نفس 
الطراز. المؤسف أن الجنرال »پيير 
دو ڤيلييه« رئيس األركان الفرنسي 
عندما عاد من زيارة لبغداد ولكردستان 
العراق الشهر الماضي، وصف الوضع 
هناك بالمتفكك أوالمهترئ. من المؤكد 
أن هذا الوصف الينطبق على العراق 

وحده، بل على الشرق األوسط بأكمله. 
المحللون والمهتمون بشؤون  يُجمع 
الشرق األوسط بأن هناك سباق تسلح 
سريع، سيؤدي في حال استمراره إلى 
مزيد من عدم اإلستقرار في المنطقه. 

فقد نقلت صحيفة »الغاريان« اللندنيه 
عن معهد ستوكهولم ألبحاث السالم 
الدولي أن مشتريات األسلحه خالل 
عام 2015 ستبلغ  أرقاماً غير مسبوقة 
تصل إلى 18 مليار دوالر. يضيف 
التقرير أن مبيعات الدول الغربيه من 
السالح لدول المنطقة على رأسها العربية 
السعوديه ومصر واإلمارات العربيه 
المتحده والجزائر قد ازدادت بشكل 
طائرات  الصفقات،  تتضمن  الفت. 
مقاتله وصواريخ وعربات مدرعة، 
في الوقت الذي يدعي فيه الغرب أنه 
يعمل على تشجيع السالم واإلستقرار 
يقوم  فإنه  الحقيقة  أما  المنطقة،  في 
بتزويد الالعبين الرئيسيين بالمنطقة 

بآالت الحرب.   
تُوالي دول مثل الواليات المتحده وفرنسا 
وكندا والمملكة المتحدة تصدير األسلحة 
بسبب مصالحها الخارجيه بحجة دعم 
العربيه السعوديه بحملتها في اليمن 
ودعم التحالف ضد »دولة اإلسالم في 
العراق والشام ›داعش‹« إضافة إلى 
مصالح إقتصادية داخلية. بنفسالوقت 
ُد كل من روسيا والصين وكوريا  تَُزوِّ
مثل  المنطقة  في  حلفاءها،  الشماليه 
بالسالح،  وغيرها  وإيران  سوريا 
رغم أن المحللين يحذرون من عواقب 
غير متوقعة جراء تدفق السالح بهذه 

الكميات الهائلة.  
كالعاده، أكبر المستفيدين من مبيعات 
السالح هذه هي، كما أسلفت، الواليات 
المتحده األمريكيه ) أهمها شركات بوينغ 
وريثيون ولوكهيد مارتن(. إزدادت 
مبيعاتها من 6 مليارات دوالر عام 
عام  دوالر  مليار   8.4 إلى   2013
َرْت إلى العربيه السعوديه  2014، ُصدِّ
واإلمارات العربيه المتحده، أي أكثر 
الدفاعية  الغربيه  أوروپا  نفقات  من 
مجتمعة!!!! إرتفعت بذلك تجارة المعدات 
العسكريه على مستوى العالم لمدة ستة 
سنوات متتالية من 56 مليار دوالر 
عام 2008 إلى 64.4 مليار دوالر 
عام 2014، أي بزيادة 8.4 مليار 

دوالر )مايعادل ٪15(.  
كل  أن  إلى  اإلشاره  جدا  المهم  من 
األسلحه التي تستوردها دول المنطقة 
يجب ان تكون دفاعيه الهجوميه تضمن 
دائما تفوق اسرئيل على القوات العربيه 
الكونغرس  قرار  حسب  مجتمعة، 

العجيب أن  لعام 2008.  األمريكي 
روسيا وقبلها اإلتحاد السوڤييتي التبيع 
دفاعية  أسلحه  سوى  المنطقه  دول 
الدول  إتفاق مسبق مع  وكأن هناك 
سريا  وربما  مكتوب  غير  الغربيه، 

بهذا الخصوص.
كما نعلم أن قادة الدول الخليجيه ستجتمع 
مع الرئيس أوباما هذا الشهر في قمة 
كامب دافيد لبحث الملفين السوري 
يطلب  أن  المتوقع  من  واإليراني. 
الخليجيون شراء اسلحة متطوره مثل 
المقاتالت النفاثه ف - 35 المتطوره 
جداً وصواريخ تعادل أو أكثر تطوراً 
من صواريخ  أرض - جو الروسيه 
س - 300  التي باعتها روسيا حديثاً 
إليران والتي تستطيع إسقاط الطائرات 

الحالية.  الخليجية 
اإلستعراض  هذا  بعد  اآلن  يمكننا 
المختصر ألوضاع الشرق األوسط 
أن نصل إلى المالحظات واإلستنتاجات 

التاليه:
1.  كل من يعتقد أن الدول الغربيه 
ومعها روسيا والصين وكوريا الشمالية 
ستعمل على إقرار السالم واإلستقرار 
المدى  األقل في  المنطقه، على  في 
القريب، مخطئ بكل ماتحمل الكلمه 

من معنى
للدول  بالنسبة  المنطقه،  تشكل   .2
ذهب.  من  منجما  أعاله  المذكوره 
النفط  واردات  معظم  بساطه،  بكل 
الهائله تصرف على التسلح. األرقام 

الوارده أعاله تثبت ذلك.    
التي  األموال  إلى  باإلضافه   .3
تتدفق سنويا إلى الغرب هناك اليوم 
مضى  وقت  أي  من  أكثر  مايخيفه 
تداعيات مايحدث في المنطقة، وهو 
نقل اإلسالميون المتطرفون جهادهم 
إلى عقر داره، »شارلي إيبدو« مثاالً.  
أبرَز هذا التخوف الصحفي المعروف 
»پاتريك كوكبيرن« بمقالتين في صحيفة 
»اإلندبندت«، الشهر الماضي، مذكراً 
بالحروب السبعة التي خاضها الغرب 
في البالد اإلسالميه من پاكستان إلى 

شمال شرق نيجريا.
4. تخوف آخر يسيطر على الغرب أيضا 
وهو إزدياد الهجرات غير الشرعيه 
واإلفريقيون  اآلسيويون  تجبر  التي 
معيشية  ظروف  عن  البحث  على 
القتال.  مناطق  من  هربا  أو  أفضل 
وقد قرأنا وسمعنا عن أمثال هؤالء 
الذين قضوا غرقا باآلالف في العامين 

الماضي والحالي.
5. الحروب الدائره حالياً في المنطقه 
ظاهرها ديني،  سني - شيعي وحقيقتها 
صراع سياسي بين طهران والرياض، 
التخرج عن كونها تنافس على األمن 
والنفوذ والسيطره على المنطقه. كالعادة 
غالياً  الثمن،  تدفع  وحدها  الشعوب 
أعداءه  يصف  وكالهما  المره  هذه 

باإلرهابيين.
6.  للعلم، تبلغ ميزانية إيران الدفاعية 
للعام الحالي 30 مليار دوالر مقارنة ب 
600 مليار دوالر للميزانية األمريكيه.

7. إسرائيل الرابح الوحيد من هذه 
الفوضى العارمة، ألنها لم تنعم بمثل 
هذا األمن واألمان واإلستقرار منذ 
اليوم. وبذلك تزدهر  تأسيسها حتى 
فيها العلوم والبحوث في الوقت الذي 
يغرق فيه العالمين اإلسالمي عامة  
والعربي خاصة في دياجير الظالم. 
بوادر  أي  التوجد  الشديد  ولألسف 
إنفراج، العلى المدى القريب والعلى 

المدى البعيد.

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

العراق يعلن مقتل القيادي الثاني 
يف »داعش«

»الوطنى الفلسطينى« يدعو ملراجعة اتفاقية الشراكة 
األوروبية اإلسرائيلية

البيت األبيض: أوباما وامللك سلمان ناقشا قمة 
كامب ديفيد وأزمة اليمن

حملب من فرنسا: ندرس 4 عروض إلنشاء مفاعل الضبعة النووى

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

املاء فيه سم قاتل 

  كلودين كرمة

هذه  معي  اقرأوا  فضلكم  من   
، “غرق صندل محمل  االخبار 
بـ500 طن من الفوسفات في نهر 
النيل” ، “ وزارتي الصحة والبيئة 
تؤكد على عدم تلوث المياه جراء 
بعض  ،”تسمم  المركب”  غرق 
المواطنين من المياه في الشرقية 
ليس له عالقة بغرق الفوسفات“، 
الخبراء يؤكدون : الفوسفات مفيد”، 
استخفاف هذه  النظر عن  بغض 
التصريحات بالعقل البشري ، إال 
انك لن تجدها اال فقط في مصر 
ان  بل  فقط  تسمعها  آال  وعليك 
قلق  دون  معها  وتتعايش  تتقبلها 

او انزعاج.  
درجة  ان  عليه  المتعارف  ومن 
التلوث في مياة النيل عالية، حسب 
أربعة  للبحوث-  القومى  المركز 
ماليين طن من الملوثات الصناعية 
والزراعية والسياحية تلقي سنوًيا 
الغريب  من  وليس   ، النيل  فى 
مخلفاتها  تلقي  المصانع  تجد  ان 
ال  الصناعة  ووزارة  النيل  في 
هذا  في  حاسمة  اجراءات  تتخذ 
الشأن  ،وان المساجد التي تطل 
تتمسك  مازالت  النيل  نهر  على 
بصرف مخلفاتها ايضاً في النيل 
ووزارة االوقاف ال يصدر منها 
اال توصيات وتصريحات ، حتي 
بينهم من  المواطنين قد تجد من 
النيل  في  مخلفاته  من  يتخلص 
لوحدي  انا  هو   “ حاله  ولسان 
تندهش سيدي  برمي”...ال  اللى 
ثوابته  اغلب  فمجتمعنا  القارئ 
اخطاء ، فصدق والبد ان تصدق، 
ان الحل الوحيد امام المصريين 
بعد سماعهم خبرعن سقوط 500 
طن فوسفات في مياة شربهم هو 
 ، هللا  على  خليها   “ يقولوا  ان 
فاستبدالها بالمياة المعدنية رفاهية 
ال يمتلكها االغلبية ،فهنا فقط في 

مصر الشعارالذي اليختلف عليه 
اثنان “ احنا عايشيبن بالبركة “. 
من  القارئ  سيدي  تتعجب  وال 
المسئولين والخبراء الذين اخذوا 
يبررون ويحللون دون ان يتسائلوا 
، لماذا تمر مركب محملة بمثل هذه 
النيل  المصدر  المواد عبر نهر 
فى مصر  الشرب  لمياه  االوحد 
 ، لنقلها  اكثر من وسيلة  وهناك 
اوكيف يقود هذا الصندل شخص 
عن  حتي  ويعجز  المهنية  يفتقد 
تفادي كوبري على بعد امتار من 
البداية، اواين هو الفحص  نقطة 
وخاصة  النقل  لوسائل  الدوري 
لمركب  وتحديدا  البحري  النقل 
المواد  هذه  مثل  ينقل  او صندل 
الخطرة، هنا فقط في مصر يفعل 
كل مواطن ما يريد ، ويبرر ذلك 

بالفهلوة والرشوة والواسطة. 
واالكثر غرابة ان تخرج تصريحات 
من مسئول في حجم وزير الرى 
لمياه  تحاليل  نجري  ،اننا  تقول 
النيل والنتيجة سلبية ، وكأن المياة 
التي نشربها نظيفة جداً ليس بها 
أى امراض أو اوبئة قد تكون أشد 
خطورة من الفوسفات ، ومسئول 
آخر يقول سيتم انشال الفوسفات 
لقيمته االقتصادية فيما يبدو انها 
عفوية منه استناداً لمقولة “ الفلوس 
في  فقط  هنا  النفوس”،  من  اهم 
عقلك  تستخدم  آال  يجب  مصر 
للمعرفة  في فهم ما يدور حولك 
فقط دون مقارنة او مفاضلة دون 
احباط او حسد ،في كوكب استراليا 
حديثي  تنصح  الحكومة  الشقيق 
الوالدة بالشرب من ماء الصنبور 
الن فيه فيتامينات وكالسيوم مفيد 
السنان االطفال ،ولكن طالما انك 
تعيش في مصر فاعلم انك تحارب 
كل يوم من اجل الحصول على 

اقل حقوقك.

الرسالة يف  إلعالناتكم 

لعاهل  ا ان  االبيض  لبيت  ا قال   
السعودي الملك سلمان أجرى إتصاال 
هاتفيا بالرئيس االمريكي باراك اوباما 
االثنين “ليعبر عن أسفه” للغياب عن 
ديفيد  االبيض وكامب  البيت  في  قمة 
هذا االسبوع وان الزعيمين استعرضا 
الذي سيعقده  االجتماع  اعمال  جدول 

اوباما مع زعماء خليجيين.
واضاف البيت االبيض ان اوباما والملك 
سلمان إتفقا على الحاجة الي العمل مع 
الدول الخليجية االخرى “لبناء قدرات 
فعالية  اكثر  بشكل  للتصدي  جماعية 
للتهديدات التي تواجه المنطقة وتسوية 
الي  المنطقة” مشيرا  الصراعات في 
ان الزعيمين اتفقا ايضا على الحاجة 
الي مساعدات انسانية عاجلة في اليمن.

وقالت وكالة االنباء السعودية الرسمية 
ان العاهل السعودي اوضح الوباما ان 
“لنشغاله  الي  يرجع  القمة  غيابه عن 
وافتتاحه  اليمن  في  االنسانية  بالهدنة 
لمركز الملك سلمان لالغاثة واالعمال 

االنسانية.”
أكدا  الزعيمين  ان  الوكالة  واضافت 
ايجابية”  “نتائج  تحقيق  الي  تطلعهما 
في القمة وأن تؤدي الي “نقلة نوعية” 
في العالقات بين دول مجلس التعاون 

الخليجي والواليات المتحدة.
االمريكي  الرئيس  ان  الوكالة  وقالت 
والعاهل السعودي عبرا عن أملهما في 
أن تؤدي المحادثات بين القوى الست 

الكبرى وايران الي “منع” طهران من 
الحصول على سالح نووي.

“جدد  اوباما  ان  الوكالة  واضافت 
بالدفاع عن  المتحدة  الواليات  إلتزام 
أمن السعودية من أي اعتداء خارجي.”
“تطلعهما  أبديا  الزعيمين  ان  وقالت 
اجل  من  قريب  وقت  في  لالجتماع 
التشاور والتنسيق حيال االمور ذات 

المشترك.” االهتمام 

يف احلديث عن الزمن اجلميل

بقلم: درويش صباغ

 أعتقد ان الحديث عن زمن جميل 
أو فترة زمنية جميلة مرت في حياتنا  
إلي مجموعة  بنا  أمر سوف يمضي 
كبيرة متشعبة من قضايا وأمور سوف 
تفسح المجال أمامنا لدراسته ولتحليل 
ما نستطيع بعد أن نضع مبضعنا على 
مركز الجرح المتورم وقد بتنا نشعر 
أننا نعيش عصراً آخر غير ذلك العصر 
الذي نطلق عليه الزمن الجميل ، فما 
يحدث حولنا وما نعانيه من أنباء وأخبار 
في  تحضر  التي   ، األيّام  مدى  على 
نفوسنا  خنادق ووهاداً من األلم ومن 
تراكم األحداث وأرتفاع مستوى التفاعل 
النفسي مع كل ما يمر بنا ومع كل ما 
بتنا  نعانيه ونحن نستشعر ذلك الجرح 
الغائر في حياتنا اليومية ونحن نصدم 
كل يوم ونفاجئ بكثير من اليأس ومن 
التالشي ومن األنسحاق تحت سنابك 
القهر وتوابعه وتحت أي مسمى آخر 
نبتدعه حتى نستطيع تقبله والتعايش معه. 
لعل اإلحساس بزمن جميل عايشاناه  
تلك  هو  حياتنا  من  زمنية  فترة  في 
المرآة التي نقف أمامها فنقارن ذاتنا 
اآلن وعما كنا عليه من قبل . المرآة 
تضعنا وجهاً لوجه أمام الذات . نحن 
سوف نحاكم فترات متواصلة من حياتنا 
وسوف نصدر أحكاماً مناسبة لكل فترة 
من فترات العمر . األمور تختلف من 
شخص إلي آخر ، األحكام تختلف أيضاً، 
ليست لدينا نظرة واحدة لكل األمور في 
كل العصور . األحساس بالزمن ليس 
واحداً لدى الجميع . أختالف الرؤى 
وأختالف طبيعة اإلنسان ونظرته لكل 
ما يحيط به من أمور ومن متغيرات 
الحياة تجعل من ذلك األختالف أمراً 
طبيعياً طالما ان اإلنسان جاء مختلفاً .                 
يقول أحد فالسفة اليونان القدماء أن 

المرء يقع في ِحدة األختالف مع اآلخر 
طالما أنه لم يكن هو ذلك اآلخر .              
سوف  جميل  زمن  عن  الحديث  في 
نعترف أننا جميعاً كنا في فترة زمنية 
ما نشعر بزمن جميل وكانت المنظومة 
اإلجتماعية آنذاك كلها متضافرة حولنا 
وتشعرنا  واألستقرار  األمان  تعطينا 
من  خال  متناسق  متماسك  بمجتمع 
العقد النفسية منفتح على اآلخر . في 
تلك الحقبة الزمنية من الزمن الجميل 
كأنما كان الجميع يريدون األستمتاع 
بتلك األيام الخالية التي لم نكن نمتلك 
نعرف  نكن  ولم  فضائية  قنوات  بها 
الهاتف المحمول بعد ، وبعد كل تلك 
التكنولوجيا الطاغية التي سيطرت على 
كل مقومات حياتنا وتدخلت في مفاصل 
مشاعرنا وطغت على لحظات الحلم 
رغم   ، اإلنسان  يعيشها  التي  البرئ 
انعدام ذلك التواصل اإلجتماعي عن 
طريق الكومبيوتر ومتفرعاته ، إال أن 
ذلك كان يؤلف التواصل اإلجتماعي 
الطبيعي بين أفراد العائلة الواحدة وبين 
أفراد ذلك المجتمع وكان يخلق عالقات 
ودية حميمية مع اآلخر وكأنما كانت 
األرواح وكانت النفوس مترابطة برباط 
شفاف من العواطف الحقيقية ناصعة 
البياض شديدة الصدق . ربما كنا في 
تلك الفترة الزمنية نستمتع بقراءة الشعر 
ونطرب من اللحن الجميل والصوت 

المعبر .                
نشعر  الفترة  تلك  نتذكر  ونحن  ربما 
وكأننا كنا في حلم جميل نستيقظ منه 
على واقع غريب في كل شئ حولنا .           
في تلك الفترة الزمنية التي نحاول أن 
نطلق عليها » الزمن الجميل » كان كل 
شئ هادئ حولنا ، ربما كانت أقصى 
أمانينا أن نذهب إلي احدى دور السينما 

بمشوار رومانسي حالم نعيش لحظاته 
وثوانيه ، أو أن نلتقي بمقهى نتجاذب 
أدراج الحديث البسيط أو أن نسمع آخر 
كانت   ، الشرق  لكوكب  أغنية  الليل 
أحالمنا بسيطة شفافة نلتقي بدون أتصال 
هاتفي ونتزاور بدون أعالم مسبق ، 
كأنما كان الواحد للكل والكل للواحد . 
لم نكن نعرف حدوداً بيننا وبين اآلخر، 
كانت فترة زمنية غنية بمعطيات من 
الود والحب والتالقي . كان اإلحساس 
بالحياة يشدنا للتعبير عن خلجات أنفسنا 
بطرق حضارية راقية ممعنة بالتميز 
وباالنطالق إلي األعلى ، إلي درجات 
مبتكرة من التعبير عما نشعر به في 
تلك األيّام الخوالي التي نستيقظ فيها 
اليوم على نقيض أيام جميلة وأحالم 
بسيطة . نستيقظ اليوم على مجموعة 
كبيرة من منغصات الحياة تحيط بنا 
من كل جانب فتقضي على بساطتنا 
فينا  المتمكن  األحساس  ذلك  وتمحو 
لكل  السرمدي  وبالحب  الحياة  بحب 
شئ حولنا . تعصف بنا اآلن مجموعة 
سيطرت  التي  المتغيرات  من  كبيرة 
بشكل أو بآخر على كل جزء من حياتنا 
نملك  نعد  لم   . أنفاسنا  على  وطغت 
األحساس بالتفكير بعد أن أستطاعت 
أن  والمعلوماتية  األرقام  تكنولوجيا  
رقمياً  باآلخر  نتصل  وأن  عنا  تفكر 
وقد حرمتنا من تلك المتعة الشخصية 
باألتصال وبالمبادرة أصبحت الفضائيات 
جزءاً من مأساتنا الشخصية وهي تنتقل 
بنا إلي موقع الحدث في ثوان معدودة 
وبتنا نعيش كل مأساة ثانية بثانية وقد 
كنا في الماضي نسمع بالخبر ، ال أن 
نراه ، بعد أيام أو أسابيع على وقوعه . 
ربما كان لهذا وجه آخر من األيجابية 
، إال أنه اآلن يضعنا أمام حائط مسدود 

ال نستطيع أمامه التفكير بل أننا بتنا 
عاجزين نتلقى ضربات مجهولة وال 
العولمة   . أنفسنا  الدفاع عن  نستطيع 
العالم  وتكنولوجيا المعلومات جعلت 
كله قرية صغيرة ، إال أن هذه العولمة 
والتكنولوجيا حطمت البيت الواحد وقسمته 
أشالء بعد أن انشغل كل فرد في العائلة 
بجاهزه األلكتروني فقد بذلك أحساسه 
بمن في البيت وأصبح شغله الشاغل 
ما  أعماق  في  والغوص  جهازه  هو 
يستجيب  وهو  الجهاز  ذلك  يعطيه 
من  هناك  تعد  لم   . أصابعه  لنقرات 
فترات تالق بين أفراد األسرة الواحدة 
. العالم كله كقرية صغيرة تحطم إلي 
شظايا وفتات تلتقي على مائدة طعام 
دون أن تتبادل أي حديث أو كالم أو 
تفريغ لشحنة عواطف متراكمة لدى 

أّي من أفراد األسرة. 
فينا  قتلت  والتكنولوجيا  العولمة  هذه 
اإلنسانية ودمرت فينا األحساس بالتفكير 
، فهذه األجهزة التي نحملها والتي تمتلئ 
تقوم  التي  المعلومات ، هي  بماليين 
لنا سلطة أن  بالتفكير عنا ، ولم تعد 
نحفظ أي معلومة في ذاكرتنا ، وهذا 
ما سوف نصل إليه من أمية ومن جهل 
وإلي فقدان الكثير من قدراتنا العقلية 
هذه  تطور  مع  تقودنا  سوف  والتي 
األجهزة االلكترونية إلي نوع من فقدان 
الذاكرة وإلي نوع من ضمور العقل 
الذي سوف ينتهي بنا إلي األستسالم 
التام إلي كل تلك األجهزة والتي سوف 
يتطور مفعولها يوماً بعد يوم وسوف 
نفقد نحن أمامها مواقعنا يوماً بعد يوم . 
أن أحساسنا بزمن جميل مر في حياتنا 
في فترة زمنية معينة سوف تمحوه من 
الذاكرة سيطرة العنف والقسوة والظالم 
الذي يتمدد في شرايين الوطن والمناطق 

المجاورة ، عنف وقسوة وظلمة تمر 
علينا كسحابات سوداء ما كنا قد أعتدنا 
عليها وال عرفناها من قبل . نحن جيل 
الرومانسيات وأفالم األبيض واألسود 
وأغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم 
وليلى مراد وهدى سلطان وعبد الحليم 
حافظ وفريد األطرش وفايزة أحمد وكل 
ذلك الجيل المبدع من فنانين وملحنين 
وشعراء . نحن ذلك الجيل نشعر بالغصة 
ونشعر بانفصام في الشخصية ونحن 
نعيش هذه األيام التي من المفترض 
أن تكون أكثر سعادة ولكنها تفاجئنا 
بالقسوة وبالسطحية وبالتخلف يحيط 
للعقالنية  تعد  لم   . بنا من كل جانب 
دور في حياتنا بعد كل تلك االنكسارات 
نعول  كنا  التي  الخلقية  واالنهيارات 
عليها لتمضي بنا إلي مجتمع أفضل 
وإلي سعادة محتومة ، إال أن الرياح 
تجري بما ال تشتهي السفن ، ونحن 
اآلن أمام حائط مسدود ال حول لنا وال 
قوة به بعد أن خسرنا مواقعنا وفقدنا 
الموصلة  البوصلة  لتصحيح  قدرتنا 
إلي بر األمان . ذلك األحساس باليأس 
وبفقدان التوازن في هذا العصر الذي 
فيه  نعرف  وبتنا  شئ  كل  فيه  نمتلك 
شئ   لكل  تملكنا  بسبب  هو  شئ  كل 
وسهولة الحصول على كل شئ فانهارت 
اآلمال واألحالم ولم يعد لنا ما نريد أن 
نمتلكه في مستقبل ما ، ولعل حاالت 
االنتحار لكبار الفنانين الذي يمتلكون 
كل شئ تبدو وكأنهم ال يملكون شيئا !                                                
قابل  ولغز غير  معادلة صعبة  لعلها 
للحل بل ولعلها نهاية مرحلة سوف تبدأ 
بعدها مرحلة أخرى  جديدة بايقاعات 

جديدة ومقامات مختلفة .

 كلودين كرمة/ القاهرة: قال المهندس 
إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، 
4 عروض إلنشاء  تدرس  إن مصر 
المفاعل الذى سيتم استخدامه فى محطة 
الكهرباء النووية فى الضبعة، من كوريا 
الجنوبية، والصين، واليابان، وفرنسا، 
إنشاء  فى  أن مصر جادة  إلى  مشيًرا 
مفاعلها النووى، وعلى اتصال بجميع 
الدول التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة 

فى بناء المفاعالت.
مفاعل  لموقع  وأضاف خالل زيارته 
»فالمنفيلى« الفرنسى )تحت اإلنشاء(، 
لباريس،  الحالية  على هامش زيارته 
دقيقة إلنشاء  فنية  دراسات  هناك  أن 
االتفاق مع  تم  أنه  إلى  المفاعل، الفتًا 
الجانب الفرنسى على االهتمام بتدريب 

الكوادر المصرية فى هذا المجال.

األمان  عوامل  أن  محلب،  وأوضح 
المستخدمة فى المفاعل النووى الذى تم 
زيارته، هى األعلى فى العالم، وأن العمر 
االفتراضى للمفاعل 60 عاًما، مشيرا 

إلى أن فرنسا استغرقت 9 سنوات فى 
بناء هذا المفاعل، ومازال يتبقى عامين 
لالنتهاء منه، وأن فرنسا تعتمد بنسبة 
٪75 من طاقتها على الطاقة النووية.

 أعلن العراق األربعاء مقتل عدد من قياديي تنظيم »الدولة االسالمية« )داعش( 
في عملية عسكرية نفذتها القوات العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وقالت قناة العراقية شبه الرسمية، وحسب اتصال هاتفي مع العميد تحسين إبراهيم 
صادق المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، إن وزارة الدفاع وبالتعاون مع 
التحالف الدولي تعلن مقتل عبدالرحمن مصطفى محمد المكنى بـ »أبو العالء 

العفري« الرجل الثاني في تنظيم »الدولة اإلسالمية«.
ولكن لم يصدر أي تأكيد رسمي من الجيش األمريكي، أو من وسائل اإلعالم 

التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية.
وأضاف المتحدث أن ما يسمى »بقاضي قضاة والية الجزيرة والبادية« أكرم 
قرباش الملقب بالمال ميسر قد قتل ايضا اضافة الى عدد كبير من مقاتلي التنظيم 

كانوا يعقدون اجتماعا في جامع الشهداء في منطقة العياضية بقضاء تلعفر.
وقال محافظ نينوى أثيل النجيفي لبي بي سي في واشنطن إن مصادره أكدوا 

مقتل العفري.
وأكد التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة في بيان أصدرته قيادته المشتركة 
العراق قرب الموصل  التحالف قصف أهدافا لداعش في  األربعاء أن طيران 

والفلوجة وسنجار وتلعفر وبيجي والقائم.
وجاء في البيان أن طيران التحالف نفذ  أول امس 16 غارة على اهداف في 

العراق وسوريا.
وشملت األهداف التي قصفتها طائرات التحالف في سوريا موقع لداعش قرب 

عين العرب )كوباني( والحسكة والرقة.
قد قصفت  التحالف  طائرات  تكون  أن  نفت  الوسطى  األمريكية  القيادة  ولكن 

مسجدا في تلعفر.
وشككت وزارة الداخلية العراقية أيضا في صحة الخبر، فقد نقلت وكالة أسوشييتيد 
برس عن العميد سعد معن الناطق باسم الوزارة قوله إنه رغم أن العفري كان 

موجودا في المكان ساعة وقوع الغارة، فإن مصيره ما زال مجهوال.
وكانت مصادر أمنية عراقية قد قالت في وقت سابق إن أبو بكر البغدادي، قائد 
التنظيم، أصبح مقعدا بسبب غارات التحالف على شمال العراق في مارس/آذار.
دفع جائزة  الماضي  األسبوع  قد عرضت  األمريكية  الخارجية  وكانت وزارة 

مقدارها 7 ماليين دوالر لمن يدلي بمعلومات عن العفري.



 أضيف إلى تاريخ كندا يوماً مميزاً حاماًل 
الذكريات وأثمن اللحظات.   معه أجمل 
٢٦ نيسان ٢٠١٥ هذا التاريخ العظيم 
شهد وللمرة األولى في كندا على عرٍس 
سماوياً، عروسة السماء التي لقبت برائدة 

التعليم في كندا أصبحت طوباوية. 
األم إليزابيث تورجون وردة انتقلت لتكمل 
في  القديسين  أخوتها  إلى جانب  نموها 

حديقة الرب. 
Beau�  للدت  إليزابيت تورجون في

mont كندا سنة ١٨٤٠في عائلٍة متواضعٍة 
مؤلفة من ٩ أطفال. تربت على اإليمان 
وعلى القيم المسيحية. نمت بالمحبة وكانت 
الصالة من اولوياتها. كانت إليزابيث تتردد 
دائماً إلى كنيسة Beaumont حيث كانت 
تقضي معظم وقتها في الصالة وتأمل 
القربان المقدس. بدأت مسيرتها التعليمية 
 Saint-Romuald، Saint-Rock في
و Sainte�Anne�de Beaupre كانت 

أول من علم الحرف من خالل الفتيات الذين انضممن للرهبنة 
في ريموسكي والغاسبيزي فلقبت برائدة التعليم في كيبيك. 
لتكمل  والصقيع  والفقر  الجوع  تحدت  العظيمة  األم  هذه  
رسالتها ألن تعليم الشبيبة كان أساسياً لبناء مستقباًل زاهراً 
وبالطبع الصالة والتعليم المسيحي يبقى الهدف األول واألخير 
لتربية أجيال مسيحية مؤمنة. سنة 1875 أسست إليزابيث 
رهبنة سيدة الوردية المقدسة في ريموسكي كندا، تلبيًة لطلب 
مطران ريموسكي األول االسقف جان النجفان، بالرغم من 
مرضها وتدهور صحتها بقيت مثابرة حتى النهاية فالصالة 
لم تكن تفارق شفتيها و ابتسامتها  الهادئة مرسومة دائماً على 
وجهها لكن المرض تغلب عليها سنة ١٨٨١ لترقد بسالم 
في السماء وتلتقي بعريسها السماوي يسوع المسيح وأمها 

مريم وجميع القديسين. 
ميشال بوشي كان لديه مرض خبيث ال أمل بشفائه ولكن 
بشفاعة األم أليزابيت شفي وهذه األعجوبة سمحت للفاتيكان 
لدراسة ملف األم إليزابيث بعد جهوٍد وسهر دون ملل أو كلل 
دام أكثر من 27 سنة من قبل األخت ريتا بيروبي. وسجل 
البيت األم حيث ضريح الطوباوية مليء باألعاجيب بشفاعة 

األم أليزابيت تورجون والذي يفوق المئات. 

إليزابيث  األم  إعالن  يوم  نيسان ٢٠١٥  تاريخ ٢٦  ليحدد 
 .Rimouski تورجون طوباوية في كنيسة القديس روبير في
شارك في هذا الحدث العظيم حوالي ٣٠٠٠ شخص وترأس 
الحفل الكاردينال أنجلو اماتو مبعوث البابا فرنسيس وعدد 
كبير من المطارنة والكهنة وكما شارك في هذا الحفل  حوالي 
120 شخص من الشبيبة والعائالت أتوا من مونتريال من 
خالل رحلة نظمتها إذاعة صوت الرب لمديرتها األخت جاكي 
وهي راهبة من راهبات سيدة الوردية المقدسة كان الجميع 
مبتهجا ومتأثرا بأجواء اختلطت فيها دموع الفرح وخفقات 
القلب. أجواء رائعة ال توصف كانت طاغية في كل زاوية 
فأبواب السماء كانت مفتوحًة إبتهاجاً بهذا العرس السماوي. 
الهبة الخاصة لراهبات سيدة الوردية المقدسة على مثال األم 
أليزابيت تورجون : التعليم المسيحي بعناية وحنان باألخص 

للشبيبة واألطفال.  
بشفاعتك إليزابيث تورجون نصلي من أجل الشبيبة في كل 
أنحاء العالم  فكنت دائماً أمهم الحنونة الساهرة دائماً على 
راحتهم ومرشدتهم نحو طريق النور درب الرب يسوع كوني 
دائماً مالكهم الحارس لكي ال يتعثروا في وادي الظالم . آمين. 

سيالني أبي ناصيف 

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

Montréal 15 mai 201511

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 )ج 3(
 استوقفني في مدينة االسكندرية 
أحد المتابعين لما أقوم بنشره من 
مقاالت دينية في جريدة “ الرسالة 

“ الغراء قائاًل: 
في  المنشور  مقالك  في  ذكرت 
العدد رقم 357 الصادر بتاريخ 
1 مايو 2015 ، بأن السيد المسيح 
هو هللا العلي القدير مستنداً لبعض 
ما جاء على لسانه عن نفسه .. 
كما تحدثت عن قيامة المسيح من 
بين األموات على أنه كان ومازال 
الحدث الفصل على الوهية السيدة 
المسيح دون تقديم شرح وافي عن 
يشكك  مازال  الذي  الحدث  هذا 
فيه البعض حتى يومنا هذا، وال 

يعترف به البعض اآلخر!
هنا استوقفته قائال: يابني تشكيك 
البعض فيه وعدم اعتراف البعض 
اآلخر به ال يمكن أن ينفي حدوث 
القيامة .. قيامة المسيح من بين 
األموات الحدث الفصل على ألوهية 
السيد المسيح .. ولكن البد هنا أن 
نتوقف قلياًل لنتساءل كيف ولماذا؟ 
خاصة لو عرفت بأن إيليا النبي 
قد أقام ابن أرملة صرفة صيدا 
 ،)22:17 )1 مل  األموات  من 
كما أقام أليشع النبي ابن المرأة 
مل   2( األموات  من  الشونمية 
أرملة  ابن  بخالف  هذا   )25:4
المسيح  السيد  أقامه  الذي  نايين 
)لو 15:7(، مع ابنة يايرس )لو 
55:8( ولعازر )يو 43:11، 44(.
الشاب  الرسول  بولس  أقام  كما 
أفتيخوس من األموات )2 ع 10:20(، 
كذلك بطرس الرسول أقام تليمذة 

اسمها طابيثا )أع 40:9(.
ولو نظرنا بتدقيق سوف نكتشف 
بأن كل هؤالء قد أقامهم غيرهم من 
بين األموات .. إال السيد المسيح 
فهو الوحيد الذي قام بقوة الهوته 
أو بمعنى آخر، أنه قام بذاته، أما 

أؤلئك فأقيموا .. أي أن 
�1 السيد المسيح قد قام بذاته ولم 

يقمه أحد
�2 هو الوحيد الذي قام بجسد ممجد
وهو ما يفسر ما جاء على لسان 
عندما  الرسول  بولس  القديس 

القيامة  في  أجسادنا  عن  تحدث 
العامة قائاًل “ننتظر مخلصاً هو 
الرب يسوع المسيح الذي سيغير 
شكل جسد تواضعنا ليكون على 
 20:3 )في  مجده  جسد  صورة 
21�( هذا الجسد الممجد الذي قام 
به المسيح مخترقاً الكفن، وخرج 
به  ودخل  المغلق،  القبر  من  به 
على تالميذه واألبواب مغلقة في 
العلية وصعد به إلى السماء على 
سحابة أمام تالميذه والكثير من 

المؤمنين.
-3 السيد المسيح هو الوحيد الذي 

قام قيامة ال موت بعدها.
بمعنى أن كل الذين أقيموا من قبل 
وينتظرون  ثانية  وماتوا  عادوا 
القيامة العامة سواء الذين اقيموا 
في العهد القديم أو الذين اقامهم 
فقد  المسيح  السيد  أما   .. الرسل 
قام واستمر حياً وهو حي إلى أبد 
األبدين، لذلك من غير المستعجب 
أن يقسم البعض قائال “باسم المسيح 
الحي” وهو الذي قال عن نفسه 
للقديس يوحنا في سفر الرؤيا “أنا 
هو األول واآلخر، والحي وكنت 
ميتاً، وها أنا حي إلى أبد األبدين 
أمين” )رؤ 1: 17: 18(. وقد قام 
المسيح ألنه أكبر من الموت “ 
وألن فيه كانت الحياة )يو 4:1( 
“وألنه رئيس الحياة“ )1ع 15:3( 
وألنه وكما قال عن نفسه لمرثا 
أخيها  يقيم  أن  قبل  لعازر  أخت 
من القبر )أنا هو القيامة والحياة 
من آمن بي ولو مات فسيحيا(.. 
إلى هنا أنتهى حواري مع هذا االبن 
الضال الذي مازال يبحث عن هللا 
ويكتشفه ببطء ولكن بعمق تأكيداً 
لقول السيد المسيح له كل المجد 
“خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها 
فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية 
ولن تهلك إلى األبد وال يخطفها 

أحد من يدي”.
وحتى التقيكم أترككم في رعياة 
األب واألبن والروح القدس اإلله 

الواحد آمين.
االب فردريك اليسوعي

القاهرة

دعوة عامة 
يسر القطاع الثقافي في جريدة “الرسالة “ 

والجمعية المصرية الكندية للفنون والثقافة واإلعالم

الساعة السابعة من مساء بدعوتكم لحضور ندوته الثقافية التي ستقام في تمام 
يوم الجمعة 29 مايو/ أيار  2015

تحت عنوان 

عالَّمة حلب خير الدين األسدي 
ومرحلة التصوف

من خالل رحلة فكرية ثقافية متميزة المعالم 
بصحبة المحاضر ضيف الجمعية والجريدة

د. ناهد كوسا

يدير الندوة عضو هيئة تحرير الرسالة االعالمي الزميل
المهندس: هيثم السباعي

على عنوان الجريدة:
672 boul. Des Laurentides # 212, Laval, Qc. H7G 4S6

Tel.: 450-972-1414
elressala@bellnet.ca  / elressala@videotron.ca

www. el-ressala.com

االخت جاكي مع رهبنتها تفرح باألم أليزابيت 
رائدة التعليم يف كندا أصبحت طوباوية

رغم األزمة طفلة 
سورية تتألق يف 

حفل الباليه الراقص 
على مسرح معهد 

املوسيقى العربية يف 
القاهرة

على  العربية  الموسيقى  معهد  أقام   
لدار األوبرا المصرية  التابع  مسرحه 
حفاًل فنياً لتنمية المواهب تضمن عروضاً 
الشهيرة  الباليه  عروض  من  متنوعة 
منها : ” بحيرة البجع و رقصة القلب 
وبعض  الفراعنة  رقصة  و  المصري 
الرقصات الفردية ” بمشاركة عدد من 
طالبات المعهد اللواتي تتراوح أعمارهن 
قدمن  وقد  سنة   22 و  سنوات   5 بين 
العروض وأبهرن الجمهور بروعة االتقان 

و االبتكار  والتطوير في الحركات .
وامتألت الصالة بالجمهور الذين انتظروا 
بداية العرض بكل شغف و بتواجد عدد 

كبير من الصحفيين . 
وفي لقاء أجرته جريدة الرسالة الكندية 
التي حضرت الحفل بدعوة خاصة من 
إدارة المعهد كان لنا هذا اللقاء مع بعض 
المشاركات الصغيرات و تحدثت الطفلة 
7”سنوات” من سوريا  المار بكداش 
عن مدى سعادتها بهذه المشاركة التي 
تعتبر األولى لها وأكدت أنها ستستمر في 
التدريبات وتشارك في الحفالت المقبلة 
على مسرح دار األوبرا المصرية لترفع 

اسم بلدها سورية عالياً  .
والطفلة فيروز هيثم “7 سنوات”  قالت 
أن هذه المشاركة ليست األولى لها لكنها 
كانت أكثر سعادة وتنتظر الظهور التالي 

لها على المسرح بفارغ الصبر .
جاسمن أحمد ” 8سنوات ” قالت أنها 
سعيدة بهذه المشاركة و تطمح أن تصبح 

راقصة باليه محترفة .

يُعاني  قلبي  ال��ه��وى  سهم  أم��ن 

ج��م��االً حيفا  س��م��ا  ف��ي  ك��ش��م��ٍس 

عني ال��ه��م  تُ���زي���ل  ف��ب��س��م��ت��ه��ا 

حي��������اةُ  بطلت����ها  مع���ّذبتي 

ب��ي��وم ال��ع��ي��د أه��دي��ه��ا األغ��ان��ي

تُ��ع��ات��ب��ن��ي وت��س��أل��ن��ي م����راراً

أت���وب إل��ي��ك ك��ف��ى ع��ن س��ؤال��ي

بحًر االش��ع��اِر  م��ن  لها  نظمُت 

أت��ع��ج��ب��ه��ا ق��ص��ائ��ده��ا ع��س��اه��ا

أع���ل���م���هُ ال���رم���اي���ة ك���ل ي���وٍم 

وك���م ع��ل��م��ت��هُ ن��ظ��م ال��ق��واف��ي 

ام��ي ل��ص��وِت  الحنين  ب��ي  ف��ل��َج 

عمري لحِد  لحٍد  ج��وار  جلسُت 

بكيُت، صرخُت، ما سمعت صراخي  

ب��ن��اع��س��ِة ال��ع��ي��وِن ل��ق��د رم��ان��ي

ول��ي��س ل��ه��ا م��ث��ي��ل ف��ي زم��ان��ي 

ث��وان��ي ول���و  ت��غ��ي��ب  إذا  أم���وت 

لساني يعيا  أم��ي��رت��ي  ل��وص��ِف 

ل���ف���اي���زٍة وأه���دي���ه���ا ال��ت��ه��ان��ي

ال��زم��اِن لمدى  لها؟  حبي  م��دى 

م��ع��ذب��ت��ي ه�����واِك ل��ق��د غ��زان��ي

بياني أح��ل��ى  وم���ن  ل��م��ش��رق��ٍة 

س���أل���ُت ظ��الل��ه��ا وال����رد ج��ان��ي

ول��م��ا اس��ت��د س���اع���دهُ رم��ان��ي

ول���م���ا ق����ال ق���اف���ي���ةً ه��ج��ان��ي

المعاني اسمي  لطيبها  نسجُت 

رث��ي��ُت ب��ح��س��رٍة ن��ب��ع ال��ح��ن��اِن

ت��م��ن��ي��ُت ال�����ردى ح��ت��ى ت��ران��ي

َنبـع احلنـاِن

شعر: أبو ميشال بركه

بمناسبة عيُد األِم 

مريم نصر اهلل 
أصغر سفرية للسالم يف مصر

 باالنتخاب الحر تم اختيار مريم مجدي نصر هللا 12 سنة الطالبة بالصف السادس 
االبتدائي بمدرسة السكريكور للراهبات بجمهورية مصر العربية، لتمثل المدرسة 
كسفيرة للسالم لتكون بذلك أصغر سفيرة على مستوى العالم للسالم .. والسفيرة 

الصغيرة حفيدة الدكتور نبيل وجيه ماهر وحرمه السيدة هدى.
الصغيرة  السفيرة  لمعالي  التهاني  بخالص  تتقدم  أن  سوى  يسعها  ال  والرسالة 

وأسرتها الكبيرة بهذا النجاح الذي نفخر به ونعتز وتحيا مصر.
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Bilan de Sharm El Sheikh : 14 
contrats signés de 60 milliards 

et 48 ententes de principes de 62 
milliards de dollars. 

C’est le bilan 
final annoncé 
par le ministre 

de l’investissement 
dans une entrevue 
faite dernièrement à la 
télévision locale.
Les 14 contrats fermes 
ont été signés entre des 
compagnies étrangères 
et le gouvernement  lors 
d’un des plus grands 
congrès économiques 
tenu entre le 13 et le 
15 mars dernier en 
présence de plus de 2000 
congressistes de 60 pays 
dont 25 chefs d’États et 
plus d’une trentaine de premiers ministres.
Ce congrès a été évalué par des experts en économie 
comme étant un des plus réussis. Même son de cloche 
de la part de Mme. Christine Lagarde de la banque 
mondiale dans une de ses déclarations faites à la presse 
égyptienne en ajoutant que la banque est prête à donner 
un coup de main à l’économie égyptienne sons forme 
de prêts à longs termes.
Parmi les grands projets on peut citer celui qui a 
fait l’objet de l’entente de principe signée pour la 
construction d’une nouvelle ville ‘ Le nouveau Caire 
administratif’ à une cinquantaine de kilomètres 
d’Héliopolis (en plein désert) au coût de 45 milliards 
de dollars, financé majoritairement par une compagnie 
des Émirates qui a dévoilé la maquette impressionnante 
de cette nouvelle ville dont le pays en a grand besoin 
pour absorber une partie de la population du Caire qui 
n’est pas loin de 20 millions d’habitant.  

Pédophile près d'une école: un père s'indigne

Un parent d'élève de l'arrondissement Charlesbourg, à 
Québec, a dénoncé la présence d'un pédophile près 
d'une école.

L'homme, qui a été condamné en 2011 pour avoir agressé 
sexuellement sept enfants, habite près d'un parc et en face 
de l'école primaire de l'Oasis. Les faits qu'on lui reprochait 
s'étaient déroulés sur une période de près de 30 ans, entre 
1983 et 2008, dans la grande région de Québec.
«Ça n'a aucun sens, je veux protéger mes enfants et ceux du 
voisinage», s'est indigné un père de famille qui veut garder 
l'anonymat. 
«On ne devrait pas laisser cet homme rester si près de notre 
école. L'école doit aviser tout le monde de sa présence.»
Il y a quelques mois, le père de deux enfants a appris par 
hasard que son voisin, qui semblait sympathique, était en fait 
un pédophile qui a été condamné à 18 mois de prison. C'est 
à sa sortie de prison que l'individu est venu s'établir près de 
l'école primaire de l'Oasis.
Plusieurs fois par semaine, le père croise le pédophile, qui a 
même pris l'habitude de s'asseoir dans sa cour pour regarder 
les enfants à la sortie des classes.
«Il est là, assis sur sa chaise, il regarde les enfants. À quoi 
pense-t-il?» s'est demandé le père de famille.
«Ça n'a pas de bon sens qu'il puisse rester à côté d'une école.»
«Mes enfants sont avertis de ne pas aller jouer près de la 
maison du "monsieur pas fin"», a-t-il ajouté.
L'homme a maintenant complété une probation de trois ans, 
mais le tribunal lui interdit jusqu'en 2021 de se trouver dans 
un parc ou une zone publique où l'on peut se baigner, s'il y a 

des personnes âgées de moins de seize ans, une garderie, un 
terrain d'école ou un centre communautaire.
Non-respect des conditions? Selon le criminaliste Rénald 
Beaudry, le fait que le pédophile réside si près d'une école 
contreviendrait à ses conditions émises par le tribunal.
«Il s'est établi là à ses risques et périls, car l'article 161 du 
code dit qu'il ne doit pas se trouver dans la cour d'école 
ni dans le secteur, donc il prend une chance. Sachant cela, 
les gens feront la dénonciation et les policiers feront leur 
travail», a-t-il conclu.
Le criminaliste admet qu'il y a un flou dans la loi 
puisqu'aucun organisme n'est chargé de surveiller les 
pédophiles une fois leur probation terminée. Les gens peuvent 
faire des plaintes à la police, mais encore faut-il savoir qui 
sont ces pédophiles et où ils habitent, ce qui est difficile, car il 
n'y a pas de registre des pédophiles au Québec.
Le père de famille a demandé à la direction de l'école de 
l'Oasis d'aviser tous les parents des élèves de la présence de 

cet homme dans le secteur pour protéger les jeunes. Il plaide 
aussi en faveur de la création d'un registre des pédophiles au 
Québec.
La direction de l'école de l'Oasis ignorait la présence de 
l'individu dans le secteur.
«Cet homme n'a pas sa place ici. Qu'il fasse ses valises et qu'il 
aille rester dans le bois», a tranché le père, indigné.

Avec Pierre Karl Péladeau 
comme chef, le Parti québécois 

(PQ) risque de se transformer 
en «Parti Québecor», prévient le 
ministre Jean-Marc Fournier.
Le leader parlementaire du 
gouvernement estime que le cas 
particulier du baron de la presse 
n'est toujours pas réglé, au terme 
de la campagne au leadership pour 
trouver un successeur à Pauline 
Marois.
«On a beau vouloir de leur côté le balayer, 
mais le problème de la nature et de l'ampleur 
des intérêts de M. Péladeau reste entier», a-t-
il confié, mercredi, à l'Assemblée nationale.
Même si Jean-François Lisée avait jeté un 
pavé dans la mare en début de course en 
demandant à Pierre Karl Péladeau de choisir 
entre la politique et son empire de presse, 
force est de constater qu'il n'y a pas eu de 
véritable débat sur cette question entre les 
candidats durant la campagne à la direction, 
selon M. Fournier.
Il constate qu'aucune solution n'a été 
apportée durant les derniers mois pour régler 
le problème du député de Saint-Jérôme, 
actionnaire de contrôle de Québecor.
«Il doit faire face à ses responsabilités», 
plaide-t-il.
Le ministre libéral s'en remet maintenant aux 
militants péquistes.
«C'est à eux de voter, s'ils veulent transformer 
le Parti québécois en Parti Québecor, ça leur 
appartient à eux», a-t-il dit.
Péladeau a exercé son droit de vote
Le principal intéressé estime que les libéraux 
sont obsédés par sa personne.
«Je sens chez eux une grande inquiétude», 
a-t-il réagi mercredi.
Pierre Karl Péladeau admet qu'il continue 
d'exercer son droit de vote comme actionnaire 
principal de Québecor. Il l'a fait il y a quelques 
jours à peine, le 7 mai dernier, à l'occasion de 

l'Assemblée annuelle de l'entreprise.
«J'ai voté pour les administrateurs lors de 
l'Assemblée, je détiens 75 % des droits de 
vote, 30 % de ce qu'on appelle l'équité, donc 
j'exerce mes droits de vote en bonne et due 
forme», précise-t-il.
Selon le député de Saint-Jérôme, sa situation 
de magnat de la presse est bien connue et ne lui 
nuira pas pour obtenir l'appui d'une majorité 
d'appuis des militants: «Les militants du PQ 
savent d'où je viens, quel est mon parcours 
professionnel.»
Il a réitéré son intention de placer ses intérêts 
dans une «fiducie ou un mandat sans droit de 
regard» s'il est sacré chef du PQ.
Le vote pour élire le nouveau chef du PQ 
a débuté mercredi matin et se poursuivra 
jusqu'à 17 h vendredi. Si aucun des candidats 
ne réussit à amasser plus de 50 % des votes, 
un deuxième tour de scrutin se tiendra entre 
le mercredi 20 mai et le vendredi 22 mai.
Il ne reste que trois candidats en lice: Pierre 
Karl Péladeau, Martine Ouellet et Alexandre 
Cloutier.
Plus tôt cette semaine, le candidat Pierre Céré 
s'est retiré de la course, n'ayant pas réussi à 
amasser les derniers 10 000 $ nécessaires au 
dépôt officiel de sa candidature.
Le député de Marie-Victorin, Bernard 
Drainville, a quant à lui décidé de se ranger 
derrière Pierre Karl Péladeau, trois semaines 
avant le début du vote, prétextant la trop 
grande avance de ce dernier.

 Le PQ deviendrait le «Parti Québecor»
avec PKP

La fouille à nu d'un 
élève dans une école 

est désormais interdite et 
jugée comme une procédure 
abusive, vient de statuer 
le ministre de l'Éducation, 
François Blais. «C'est 
humiliant pour les élèves», 
a commenté le ministre 
Blais, mercredi, à l'occasion 
d'un point de presse où 
il réagissait au «Rapport 
d'enquête sur la fouille 
d'élèves» remis par l'avocate 
Fabienne Bouchard.
«Nous voulons interdire 
explicitement les fouilles 
à nu dans les écoles par 
les intervenants scolaires. 
Ils seront mieux outillés 
pour faire les interventions 
disciplinaires appropriées», a 
précisé M. Blais.
Bien que la Loi sur 
l'instruction publique confère 
aux écoles un pouvoir 
d'autorité sur les élèves, ce 
pouvoir doit être encadré, 
a exposé le ministre de 
l'Éducation. Le cadre de 
référence sur la présence 
policière dans les écoles sera 
revu, comme le recommande 
le rapport de Me Bouchard 
et les balises que doivent 

respecter les écoles seront 
précisées.
L'affaire remonte au 12 
février 2015, quand une 
élève de l'école secondaire 
Neufchâtel, à Québec, fut 
contrainte de se dévêtir 
complètement parce que 
la direction la soupçonnait 
d'avoir de la drogue sur elle. 
La jeune fille s'était dénudée 
derrière une couverture 
pendant que les directrices 
palpaient ses vêtements. 
Il n'y a eu aucun contact 
physique avec l'élève, a 
précisé le ministre Blais.
Dans son rapport, Fabienne 
Bouchard relate que la 
direction de l'école n'a pas 
jugé nécessaire d'appeler 
la police pour procéder à 
l'investigation entourant 
l'élève soupçonnée, bien 
qu'elle était informée de 
l'offre de service fait par le la 
police de Québec.
«Il y a des forces actives au 
niveau policier qui peuvent 
épauler les écoles dans cette 
tâche difficile de combat 
contre la drogue», écrit Me 
Bouchard, qui avait reçu son 
mandat de l'ex-ministre de 
l'Éducation Yves Bolduc.

 Blais interdit la fouille à
nu dans les écoles

Le ministre des Affaires municipales, 
Pierre Moreau, a annoncé 

mercredi la mise sous tutelle de la 
Ville de L'Assomption à la suite d'un 
rapport accablant de la Commission 
municipale du Québec (CMQ).
Le ministre a également indiqué 
qu'une procédure de destitution 
avait été entamée contre le maire de 
L'Assomption, Jean-Claude Gingras, 
qui fait face à une accusation d'abus 
de confiance dans l'exercice de ses 
fonctions.
L'automne dernier, Pierre Moreau avait 
ordonné la tenue d'une enquête publique 
sur l'administration de la municipalité 
de Lanaudière. L'enquête a porté sur le 
processus d'octroi des contrats, la gestion des 
ressources humaines et le respect des rôles 
et responsabilités des élus et fonctionnaires 
municipaux.
Congédiements abusifs et arbitraires, 
ingérence indue dans plusieurs dossiers, 
interventions visant à favoriser son propre 
commerce, intrusion injustifiée dans la 
vie privée d'employés, le rapport remis 
au ministre Moreau est particulièrement 
cinglant à l'endroit du maire Jean-Claude 
Gingras, qui fait l'objet d'une dizaine de 
blâmes.
L'ex-directeur général de la Ville, Jean 
Lacroix, est également éclaboussé par 
le rapport. La Commission lui a adressé 
pas moins de 16 blâmes pour différents 
manquements à ses devoirs et obligations.
Selon la Commission, «les décisions et les 
actions inappropriées» du maire, de l'ancien 
directeur et de certains élus municipaux ont 
nui à la bonne gouvernance de la Ville en 
plus de provoquer son dysfonctionnement 
administratif et politique.
Devant les problèmes «très inquiétants» 
soulevés par la CMQ, le ministre Moreau a 

affirmé avoir pris la décision qui s'imposait 
afin de rétablir le «fonctionnement normal» 
de la municipalité.
«Nous souhaitons que le climat s'assainisse 
et que le conseil municipal puisse retrouver 
son autonomie rapidement dans le meilleur 
intérêt de tous les citoyens», a-t-il déclaré.
La Commission municipale a désigné Denis 
Michaud comme délégué auprès de la ville 
de L'Assomption et Martine Savard comme 
déléguée adjointe.
Concrètement, le maire et les élus 
municipaux demeurent en fonction, «mais 
aucune décision du conseil municipal 
ne pourra avoir effet, aucune dépense ne 
pourra être engagée, aucun geste ne pourra 
être posé, aucun congédiement ne pourra 
être effectué, aucune embauche ne pourra 
être effectuée sans que ces décisions soient 
approuvées par la Commission», a expliqué 
le ministre Moreau.
Rappelons qu'en mars dernier, Jean-Claude 
Gingras avait lui-même demandé que sa 
ville soit mise sous tutelle.
Le gouvernement avait tenté une première 
fois de le destituer en faisant valoir qu'un élu 
poursuivi au criminel pouvait être relevé de 
ses fonctions. Le juge Daniel Payette avait 
toutefois rejeté la demande de suspension, 
estimant que la preuve n'était pas suffisante 
pour destituer le maire.

 Moreau met sous tutelle la Ville de
L'Assomption

Des agents du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) ont interdit l'accès à l'hôtel de ville de 
Montréal pendant moins d'une heure, mardi, à cause 

d'une enveloppe suspecte adressée au maire Denis Coderre.
L'enveloppe contenait une poudre rouge. Des agents de 
sécurité de l'hôtel de ville de Montréal ont contacté les 
policiers après avoir reçu l'enveloppe blanche qui laissait 
voir une substance inhabituelle.
«L'enveloppe n'a pas été ouverte et personne n'a été 
incommodé ou blessé», a confirmé Daniel Fortier, porte-
parole du SPVM.
Vers 10h05, les policiers sont arrivés sur place et ont bouclé 
l'hôtel de ville. L'établissement a été fermé moins d'une 
heure.
Le bâtiment a été rouvert, mais les policiers sont demeurés 
sur place pour analyser l'enveloppe.
Les policiers n'étaient pas en mesure de déterminer la 
provenance de l'enveloppe.
Le maire Coderre a réagi en début d'après-midi, qualifiant 
l'événement d'«incident mineur».
«Il n'y a rien là, on ne partira pas en peur», a-t-il dit.
Il n'a pas voulu préciser s'il s'agit de la première fois qu'un 
colis suspect lui est adressé.

 De la poudre rouge
envoyée à Denis Coderre

Les automobilistes risquent d'avoir quelques maux 
de tête cette fin de semaine, alors que commencent 
des travaux d'entretien sur le pont Mercier.

Une voie sur deux sera fermée dans les deux directions 
sur le pont Honoré-Mercier de vendredi 22 h à lundi 5 
h. La bretelle d'accès de La Prairie vers Montréal sera 
également fermée dès vendredi soir et pour toute la 
journée de samedi.
Selon le Ministère des Transports, ces fermetures 
permettront de poursuivre les travaux de préparation de 
la structure d'acier en prévision du remplacement de son 
tablier cette année.
Le gouvernement recommande donc aux usagers 
d'utiliser les ponts Champlain ou Jacques Cartier comme 
alternatives, étant donné qu'il ne devrait pas y avoir de 
travaux majeurs.
Deux voies seulement sur trois seront toutefois ouvertes 
sur le pont Champlain de 6h30 à 13h dans la journée de 
samedi. Du côté du pont Jacques-Cartier, une seule voie 
sera ouverte en direction de Montréal durant la nuit de 
dimanche à lundi.

 Maux de tête pour les
 automobilistes ce

week-end
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LA PARISIENNE
- Assouplissant pour tissu

Fabric softener
- Liquide/ Liquid, 1.65L

-Feuilles/ sheets, 80
- Détersif

Laundry detergent
Liquide/ Liquid, 1.52L

3
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MAVALA
Vernis à ongles sélectionnés
Selected nail polishes

PJC
Formats voyage
Travel size products

$

ch./ea.
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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

خماض املشاعر

أبو حجاج

 جمرد كلمة
 جون كيري وزير الخارجية األمريكي 
ألقي خطبة في مسجد في جيبوتي وقيل 

أنه سوف يستقيل من منصبه ليتفرغ للعمل كداعية إسالمي .!

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

اكتشاف كنز يعود للقرصان األسكوتلندي ويليام كيد يف مدغشقر

إطالق أول رحلة جتريبية ملركبة فضائية للركاب

األمري هاري ينتظر الشخصية املناسبة 
ملشاركته حياته

ثري يصطحب 6 آالف 
من موظفيه يف عطلة

برلسكوني يسقط على األرض أثناء 
محلة انتخابية

القوات الروسية ترش السحاب لتكون 
السماء صافية خالل العرض العسكري

  هل  نتساهل مع من ينشر الكراهية 
وافكار العنف بسبب الخالف الديني 
نفسه  يعيد  موضوع  الطائفي؟  او 
يقتلون  أهلنا  ان  وخاصة  وبشدة 
وبالدنا الجميلة  تدمر باسم الكراهية 
والطائفية و الخالف وباسم من يدعي  
بانه علي حق وبأن راية الحق  بيده 
وان هللا يسانده في قتل أخيه االنسان!  
هللا قال كلكم آلدم وآدم من تراب ! 
وليس ألحد الحق  برفع راية باسم هللا 
ومن ثم قتل األبرياء يمنة وشماال..
اخرى  ومرة  التكفير  باسم  وتارة 

باسم الحقوق!  
الناس  يخنق  العفن  الكراهية  نفس 
واألطفال واألبرياء اليوم في منطقتنا 
اكثر من اي وقت مضى!  العربية 

..ورياح الكراهية يصعب إطفاؤها 
ويعلم ذلك جيدا من يذكي سعيرها!   
اليوم  هذا النفس الطائفي المقيت انتشر 
ولالسف هناك الكثير ممن يسيرون 
ويلحق بهم الكثير  من العامة -- التي 
العلم لها بالحياة سوى الجلوس امام 
التلفاز  واالستماع الى هذا الخطيب او 
ذاك دون أدنى محاكمة عقلية وحس 
انساني لمقاربة او تحليل مايقال وتدقيق 
أهليته لألتباع ! ولالسف الكثير من 
هؤالء الخطباء هم تجار كراهية.  هل 
من يسمع ويقول ال للقتل باي تسمية 
كانت. الللكراهية ال لتجار الكراهية 

ونجوم إعالم الكراهية.

الكراهية والطائفية

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 

وسائل  على  مرة  وألول  ظهر   
اإلعالم جاك وجابرياال، طفال ألبير، 
أمير موناكو، من زوجته شارلين فى 

حفل تعميد التوأمين.
وبرز ِحرص األمير ألبرت الذى تجاوز 
الخمسين من عمره على طفليه، وهو 
خالل  الشمس  أشعة  عنهما  يحجب 

خروجهما من الكاتدرائية.
تأتى  التى  المراسم  فى  وقد شاركت 
كل  أشهر على والدتهما  بعد خمسة 
من العائلتين المالكتين، ليجول بعدها 
التحية،  إللقاء  الحشود  بين  الثنائى 

ويشاهدها عرًضا لرقصة فولكلورية.
وإلى جانب العائلة الملكية فى موناكو 
وعلى رأسهم شقيقتا ألبرت األميرتان 
كارولين وستيفانى، شارك عدد من 
المشاهير فى حضور االحتفال منهم 
عارضة األزياء فيكتوريا سيلفيستيد، 

والعب كرة القدم لودوفيك جولى.
طفليه،  بعمادة  احتفل  الذى  واألمير 
اشتهر بصداقاته النسائية المتعددة قبل 
زواجه، وبلقب “زير نساء موناكو”، 
لعالقاته مع عارضات األزياء ونجمات 

هوليوود ووسط.

الكاثوليكية  الكنيسة  بابا  استقبل   
فرنسيس، يوم األحد، الرئيس الكوبي 
راؤول كاسترو في مقره بالفاتيكان، 

وأجرى معه محادثات.
ويأتي هذا االجتماع قبيل زيارة مزمعة 
المتحدة  الواليات  من  كل  إلى  للبابا 
إذابة  في عملية  أسهم  أن  بعد  وكوبا 

الجليد التاريخية بين البلدين.
واجتمع راؤول - شقيق الزعيم الثوري 
لكوبا فيدل كاسترو- مع البابا لنحو ساعة 
العادة  وهو اجتماع طويل على غير 
للبابا خالل زيارة وصفت بانها خاصة 
للغاية وغير رسمية. ونادرا ما يجري 

البابا اجتماعات رسمية يوم األحد.
وسمح البابا بهذا االستثناء عندما طلب 

كاسترو التوقف في روما في طريق 
عودته من موسكو لشكره على وساطة 
الفاتيكان بين بالده والواليات المتحدة.
وخالل جلسة التقاط الصور في نهاية 
على  لكاسترو  البابا  أكد  االجتماع، 
ضرورة العمل سويا من أجل محاربة 

الفقر في أنحاء العالم.
واستغل أول بابا من أصل التيني عالقة 
الفاتيكان بكل من الواليات المتحدة وكوبا، 
وكتب رسالتين إلى كاسترو ونظيره 
األميركي باراك أوباما للمساعدة في 
في  التاريخي  اإلعالن  إلى  التوصل 
ديسمبر الماضي عن استئناف العالقات 
الدبلوماسية بين الخصمين السابقين، 
بعد أكثر من نصف قرن من العداء.

 اكتشف علماء اآلثار تحت الماء 
في مدغشقر ما يعتقدون أنه كنز 
من الفضة يخص قرصان القرن 
االسكوتلندي سيئ  السابع عشر 
السمعة ويليام كيد، وذلك وفقا لقناة 
التاريخ »هيستوري«،  تلفزيون 
التي رعت ذلك االستكشاف. وتم 
سحب قضيب من الفضة يزن 45 
كيلوجراما إلى الشاطئ في جزيرة 
سانت ماري، مما يُعتقد أنه حطام 
سفينة كيد »أدفينشر جالي«، حسب 
األلمانية. وجمعت  األنباء  وكالة 
بـ34  كانت مزودة  التي  السفينة 

الذهب  مدفعا كبيرا، وأكثر من مائة رجل، ثروة من 
لحين غرقها في  والحرير والجواهر من عام 1696 
الحكومة  كلفته  الذي  إعدام »كيد«،  عام 1698. وتم 

البريطانية في بداية األمر بمطاردة 
القراصنة، قبل أن يتحول ليصبح 
هو نفسه قرصانا، في عام 1701.
إن  »هيستوري«  محطة  وقالت 
العالمات  على  األولية  األبحاث 
المرسومة على سبيكة الفضة يشير 
ذاتها  الزمنية  الفترة  إلى  تاريخها 
وتربطها بسبائك مماثلة يُعتقد أنها 
ُسرقت من قبل كيد، ولكن ال يمكن 
تأكيد تلك النتائج األولية إال بإجراء 

المزيد من التحقيقات.
باري  البحري  المستكشف  وسلم 
كليفورد، الذي ترأس فريق علماء 
اآلثار السبيكة لرئيس مدغشقر هيري راجاوناريمامبيانينا.
وهنأ الرئيس الفريق على هذا الكشف التاريخي، وقال 

إن الكنز ملك للدولة، وإنه سيتم وضعه في متحف.

تكنولوجيز«  إكسبلوريشن  نظمت شركة »سبيس   
(سبيس إكس) أول رحلة تجريبية سريعة لمركبة فضائية 
تحمل ركابا، وانطلقت الرحلة من منصة في فلوريدا 
الختبار منظومة رئيسية للتصرف في حاالت الطوارئ.
وانطلقت كبسولة »دراجون« طولها ستة أمتار - وهي 
نسخة معّدلة من المركبة التي تنقل شحنات إلى المحطة 
الفضائية الدولية - باالستعانة بمحركات الدفع الثمانية 
على جانبيها لتعلو إلى ارتفاع نحو 1.6 كيلومتر فوق 

مياه المحيط األطلسي، حسب »رويترز«.
واختتمت الرحلة بعد أقل من دقيقتين من موعد إقالعها، 
بعد أن هبطت الكبسولة »دراجون«، مستخدمة مظلة 
هبوط على مسافة 2.6 كيلومتر إلى الشرق من موقع 
كنافيرال  الجوية في كيب  القوات  قاعدة  اإلطالق في 
التابع  للفضاء  كيندي  الجنوب من مركز  إلى  الواقعة 

إلدارة الطيران والفضاء األميركية »ناسا«.
وقال ايلون ماسك رئيس شركة »سبيس إكس« ومؤسسها 
للصحافيين في مؤتمر صحافي عقب الرحلة: »أعتقد أن 

ذلك يمثل خطوة طيبة لمستقبل البرنامج«.

الرحلة أي رواد فضاء على  ولم تحمل 
الكبسولة »دراجون« ذات المعدات الثقيلة، 
القائد في  لكن تم وضع دمية على مقعد 
الكبسولة  إن  ماسك  وقال  القيادة،  قمرة 
وصلت إلى أقصى سرعة، وبلغت 555 
كيلومترا في الساعة. والغرض من هذه 
منظومة  اختبار  هو  التجريبية  الرحلة 
األمان  بر  إلى  الكبسولة  لنقل  للطوارئ 
أو وقوع حادث  اندالع حريق  في حالة 

خالل عملية اإلطالق.
وقال ايريك بو رائد الفضاء التابع لـ»ناسا« خالل مقابلة 
مع تلفزيون »ناسا«: »إنه نوع يشبه بدرجة ما كرسي 
الطوارئ في الطائرة. يمكنك ترك مكانك بالكبسولة التي 
ستتخذ وضع الهبوط«. وقال بو الذي شارك مرتين في 
برامج مكوك الفضاء: »إنها واحدة من المهام التي لم 

يقم بها المكوك«.
هذا  الكبسولة  إطالق  إعادة  إكس«  وتعتزم »سبيس 
الصيف باالستعانة بصاروخ »فالكون 9« الختبار أجهزة 

للمناورات بسرعة تفوق سرعة الصوت، وعلى ارتفاع 
تابعة  الصاروخ من منصة إطالق  شاهق، وسينطلق 
لـ»سبيس إكس« في قاعدة فاندنبرج الجوية بكاليفورنيا.
وكانت »ناسا« قد أوقفت رحالت برنامج المكوك عام 
2011، واستثمرت في تصميم رحالت تجارية في جيل 

جديد من تاكسي الفضاء.
وتأمل »ناسا« بنقل رواد فضاء إلى المحطة الفضائية 
الدولية على مركبات أميركية بحلول ديسمبر (كانون 
األول) من عام 2017 لتكسر احتكار روسيا لرحالت 

نقل أطقم الرواد.

أشهر  -أحد  األمير هاري  قال   
العزاب في العالم- إنه يتمنى أن يرزق 
بأطفال لكنه ال يزال ينتظر الشخصية 

المناسبة “لمشاركتها العبء”. 
إلى  عاما)   30) هاري  وتراجع 
الترتيب الخامس في والية عرش 
بريطانيا بعد أن رزق شقيقه األكبر 
األمير وليام بمولوده الثاني األميرة 
تشارلوت قبل اسبوعين. واعترف أن 
وصول أحدث أفراد العائلة الملكية 
شجعه على البدء في تكوين عائلته.
وقال األمير هاري “بالطبع أتمنى 
أن يكون لدي أطفال اآلن لكن هناك 

مسار على كل منا المضي فيه.”
وأضاف “وضعي بمفردي جيد. سيكون 
جيدا أن يشاركني أحد آخر بجانبي الضغوط. 
لكن الوقت سيأتي .. وما يجب أن يحدث 

سيحدث.”
العاطفية لألمير هاري  الحياة  واجتذبت 
-مثل باقي أفراد العائلة الملكية- اهتماما 
إعالميا كبيرا. ومن بين عالقاته النسائية 
تشيلسي دافي التي واعدها من حين آلخر 
على مدى خمس سنوات وكذلك انفصاله 
في 2014 عن الممثلة كريسيدا بوناس بعد 

عالقة استمرت عامين.
وقال “يأتي الوقت الذي تفكر فيه ان الوقت 

حان لالستقرار أو ان الوقت غير مناسب .. 
علي أية حال ال اعتقد انه يجب تعجل األمور 
فهي ستحدث وقتما يقدر لها أن تحدث.”

الجيش  في  -الضابط  هاري  ويقوم 
البريطاني- حاليا بجولة في نيوزيلندا بعد 
أن أكمل مؤخرا انتدابا لمدة شهر في القوات 
المسلحة االسترالية. وقال إنه تغيب عن 
االحتفال بمولد ابنة اخيه لكن وليام ارسل 

إليه بعض الصور.
بها  لاللتقاء   .. لرؤيتها  “اتطلع  وقال 
لذلك  قليال  واحتضانها. تأخرت والدتها 
افتقدها.” واضاف “لكن بعيدا عن ذلك 
.. فهي أخبار سارة لكليهما. أنا في غاية 

السعادة.”

 اصطحب الملياردير الصيني لي جين يوان، رئيس 
تقريبا  أكثر من 6400 موظف،  مجموعة “تاينز” 
نصف موظفي مجموعته، إلى فرنسا لقضاء عطلة 

استمرت 4 أيام، كلفته 33 مليون يورو.
بمرور  احتفاال  الملياردير وموظفيه  وكانت رحلة 
وإقليم “كوت  بين “تاينز”  الشراكة  20 عاما على 

دازور” في فرنسا.
وحجز الثري الصيني خالل الرحلة غرف موظفيه في نحو 140 
فندقا في العاصمة الفرنسية، مع تنظيم جولة يشاهدون بها أبرز 
معالم المدينة مثل برج إيفل ومتحف اللوفر، بحسب تقارير إعالمية.

 ”TGV“ كما حجز أكثر من 7 آالف مقعد في القطار فائق السرعة

عندما نظم لموظفيه رحلة للجنوب الفرنسي، فضال عن آالف الغرف 
في فنادق بموناكو وكان، في حين اختتمت الرحلة في مدينة نيس.
وتعمل شركة “تاينز” في العديد من المجاالت، من بينها السياحة 
والتجارة اإللكترونية والتكنولوجيا الحيوية، وأسسها لي جين يوان 
عام 1995، ويحتل الرجل حاليا المركز 24 ضمن أثرياء الصين.

ــبــي الــمــشــاعــر ــي ــرف حــب ــع ــت ـــومـــاً س ي

ــر ــائ ــع ش ــــوُس  طــــق ـــَة  ـــمـــحـــب ال وأن 

ــــــــزُف الـــبـــشـــائـــر َي نــــبــــُض مــــحــــُب 

ـــر ـــدوائ ـــوحـــي ال ـــة ل ـــب َيــــســــوُق األح

ِنـــتـــاج الــخــســائــر ــاســب  ــك ــم ــض ال ــع وب

ــبــصــائــر ُتــضــيــُئ الـــقـــلـــوَب ُتــنــيــُر ال

ــر  ــشــائ ــع ــــرِف ال ــــُع ِب ــى  ــل ــي ــٍس ول ــي ــق ك

ــر ــــئ وســاح ذنـــــي داف كــهــمــســك فـــي أُ

ــر ــائ ــــب بـــــــراءة ضــف ــــداع ُت أنــــامــــل 

ـــوحـــي الـــدوائـــر تـــســـوُق األحـــبـــة ل

ــر ــائ ــع ش ــــوُس  ــــق ط ـــَة  ـــب ـــح ـــم ال ألن 

ــر ــائ ــد ذخ ــصــائ وحــبــك فـــي عــمــري ق

ــاض الــمــشــاعــر ــخ ــالُد الــقــصــيــدة َم ــي م

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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أمري موناكو اخلمسينى حيتفل 
بتعميد طفليه فى أول ظهور هلما

اجتماع »نادر« لبابا الفاتيكان

 قامت القوات الجوية الروسية برش 
السحب في أجواء العرض العسكري 
احتفاال بالذكري السبعين النتصارات 
ايودير  بمادة  الثانية،  العالمية  الحرب 
الفضة البعاد السحب من سماء العرض 
ليكون الجو صحواً ومواتياً الستعراض 
وابراز  لمهاراتهم  الروس  الطيارين 

القدرات العسكرية الروسية.
مليون   400 العملية  هذه  تكلفت  وقد 

يورو)  7 ماليين  يوازي  (بما  روبل 
بينما وصلت التكلفة  االجمالية للعرض 
مليار روبل (507  العسكري 5ر28 
مليار روبل    12 منها  يورو)  ماليين 
للمعدات العسكرية و7 مليارات لقدامي 

المحاربين.
وبهذه المناسبة قامت الحكومة الروسية 
باصدار قرار بالعفو عن نحو 60 الف 

مسجون.

 لم تُعد قدما رئيس الوزراء اإليطالي السابق سليفيو برلسكوني قادرتين على 
بالتهرب الضريبي وعودته للظهور في اجتماع سياسي ضمن  إدانته  حمله بعد 

حملة انتخابية لحزبه.
وأظهر مقطع مصور لشبكة »تيلينورد« المحلية التلفزيونية برلسكوني يتعثر في 
يلقي كلمة في  إذ كان  سيره ويسقط على األرض بعد أن ترك منصة الحديث، 
مدينة جنوا في شمال شرقي البالد لدعم جيوفاني توتي مرشح حزب »إيطاليا إلى 
األمام« الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء األسبق في االنتخابات اإلقليمية التي تعقد 

في 31 مايو (أيار).
وبعد مساعدته على الوقوف، رفع السياسي اليميني البالغ من العمر 78 عاما منصة 
صغيرة كان يقف عليها وعرضها على الجمهور وقال ساخرا: »اليسار هو من 

وضعها هناك«، حسب وكالة األنباء األلمانية (د.ب.أ).
وردت المنافسة الرئيسية لتوتي في االنتخابات المحلية رفاييال باتيا من الحزب 
الديمقراطي من يسار الوسط بإرسال باقة زهور إلى برلسكوني مصحوبة برسالة 

جاء فيها »نحن أبرياء. نريد أن نسقطك في 31 مايو«.
وكان برلسكوني قد أنهى في وقت سابق من العام الحالي مدة عقوبة بالسجن إلدانته 
بالتهرب الضريبي، في حكم صدر ضده في أغسطس (آب) عام 2013، واستعاد 

حقه في السفر إلى الخارج والتصويت في االنتخابات.
وحكم على السياسي الذي تالحقه الفضائح بالسجن أربع سنوات إلدانته بالتهرب 
الضريبي، لكن بفضل تنفيذ عدد من قوانين العفو لم يقِض يوما في السجن وقضى 
أقل من عام في القيام بواجبات أسبوعية في خدمة المجتمع في مركز لرعاية المسنين.
وما زال محظورا على برلسكوني الترشح لمنصب سياسي حتى نوفمبر (تشرين 
الثاني) عام 2019 بسبب قانون يستبعد المدانين من الترشح لعضوية البرلمان. 

ويطعن برلسكوني في صالحية القانون أمام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.

من أجل نوط الشجاعة حتاول عبور احمليط 
اهلادي وحدها جتديفا

 قالت بومستاين (30 عاما) عن ملحمتها التي تقطع فيها مسافة طولها 9600 كيلومتر 
“كنت أفكر فقط في أنني سأترك كل ما أحب لفترة طويلة فعال وال أعرف ما هي العواقب” .
خاضت بومستاين وهي من والية واشنطن األمريكية اختبارات تحمل من قبل لكن 
رحلتها من اليابان إلى سان فرانسيسكو التي من المنتظر أن تبدأها بعد أيام في 18 مايو 

تقريبا هي أصعب تحد حتى اآلن.
فالرحلة التي تستغرق ما بين أربعة وستة أشهر هي إنجاز لم تحققه امرأة قط.

ووفقا لسجالت جمعية التجديف في المحيطات هناك 16 محاولة من هذا النوع ولم ينجح 
في إكمال الرحلة سوى رجلين هما الفرنسيان جيرار دابوفيل عام 1991 وإمانويل 

كوندر عام 2005.
ويقول اندرو كال مدير الرحلة “بعد مغادرتها اليابان لن ترى إنسانا إلى أن تصل سان 

فرانسيسكو. إال إذا وقفت سفينة صيد إلى جوارها لتلقي التحية في وسط المحيط” .
ستنطلق بومستاين بقاربها وطوله سبعة أمتار محمال بما يصل الى 544 كيلوجراما من 
االطعمة المجففة المجمدة ومكمالت غذائية سائلة غنية بالكربوهيدرات وكمية من زيت 

الزيتون تنوي المغامرة االستفادة منه على أمل إال تفقد الكثير من وزنها.
وسيكون على الزورق المصنوع من األلياف الزجاجية ويزن 300 كيلوجرام فقط جهاز 

لتحلية مياه البحر حتى تصبح صالحة للشرب.

مؤمتر يف مصر حلماية الرتاث يوصي بإنشاء 
وكالة مستقلة حملاربة »غسيل االثار«

 أوصى مشاركون في مؤتمر دولي 
للحد من عمليات  القاهرة  استضافته 
الثقافية  والممتلكات  اآلثار  تهريب 
بتشكيل لجنة تمهد إلنشاء وكالة مستقلة 

لمحاربة "غسيل اآلثار".
(الممتلكات  وبدأ يوم األربعاء مؤتمر 
الثقافية تحت التهديد: التداعيات األمنية 
واالقتصادية والثقافية لنهب اآلثار في 
الشرق األوسط) بحضور ممثلي دول 
عربية هي العراق وليبيا ولبنان واألردن 
والسعودية وسلطنة عمان  والكويت 
بوكوفا  إيرينا  إلى  واإلمارات إضافة 
األمين العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة (يونسكو).
وسائل  في  مبادرة  المؤتمر  وأطلق 
عبارة  تحمل  االجتماعي  التواصل 
مفتاحية (هاشتاج) هي "متحدون مع 

التراث".
وفي ختام المؤتمر يوم الخميس أوصى 
لجهود  "الفوري  بالبدء  المشاركون 
مشتركة لمكافحة التهديدات التي تعاني 
منها المنطقة بأسرها... وإطالق فريق 
الثقافي  النهب  بمكافحة  معني  عمل 

يتكون من ممثل رفيع المستوي من كل 
دولة لتنسيق الجهود اإلقليمية والدولية 
للعمل على حماية الممتلكات الثقافية 
ومنع تهريبها واسترداد ما سرق منها."

وأوصى المؤتمر بتأسيس لجنة استشارية 
دولية تقدم لفريق العمل الدعم والمشورة 
حول سبل مكافحة النهب الثقافي الذي 
يشمل أيضا اآلثار التي تنتج عن عمليات 
الحفر خلسة والتنقيب غير القانوني.

وأضاف المؤتمر في توصياته أن ممثلي 
"إمكانية  سيبحثون  المشاركة  الدول 
إنشاء وكالة مستقلة لمحاربة عمليات 
غسيل اآلثار من خالل تقديم الشهادات 
المزورة بالتعاون مع الوكاالت الدولية 
المختصة للمساعدة في تتبعها ووقف 

االتجار فيها."
المصري ممدوح  اآلثار  وقال وزير 
الدماطي في بيان إن مؤتمرات ستعقد 
الشرق  دول  مع  القادمة  الفترة  في 
وحكومات  افريقيا  وشمال  األوسط 
هذه  إلى  لالنضمام  المهتمة  الدول 
النهب وتدمير  المبادرة ضد عمليات 

التراث الثقافي.


