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 بقـلم/ فـريد زمكحل 

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

نصف شهرية سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    

تابعونا يوميا مع أهم األخبار العالمية على:
www.el-ressala.com 

لماذا تدفع أكثر ويمكنك أن تدفع أقل؟
معنا ولمدة محدودة خط انترنت سريع جداً 

وغير محدود 

فقط 29.99 $
أضف على ذلك إمكانية حصولك على خط تليفون 

فقط 9.99 $ شهرياً 

انتهز الفرصة واتصل بنا على الرقم التالي:

514.849.5231
www.connectmoi.ca

عرض خاص يمكنك مشاهدة 
أكثر من 400 قناة 

عربي/ أجنبي  فقط 12.50$ بالشهر

شــركة
 ConnectMoi Télécom  

 UnliMiTEd internet
illiMiTÉ

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

Inscrivez-vous maintenant

Real Estate Broker

غادة صنع اهلل
Residential - Commercial - Industrial

بيع - شراء - إيجار - استثمار
المساعدة للحصول على القرض المالي

استثمارات مجانية
اتصلوا بنا للرد على كافة استفسارتكم  

الرئيس يصدر قانون “بناء وترميم الكنائس” موسكو تعلن استمرار “عملية سوريا”.. 
وتهاجم واشنطن

املناظرة األوىل 
وانتخابات الرئاسة األمريكية

  كشفت المناظرة األولى التي 
أقيمت مساء االثنين 27 سبتمبر / 
أيلول الجاري بين مرشحي الرئاسة 
األمريكية هيالري كلينتون مرشحة 
الحزر الديمقراطي، ودونالد ترامب 
مرشح الحزب الجمهوري، مساحة 
الخالف الشكلي أو الصوري بين 
المرشحين وبين الحزبين، حيث لم 
ينجح أي منهما في تقديري بتقديم 
سياسته الواضحة في حال نجاح 
أي منهما ووصوله لسدة رئاسة 
الواليات المتحدة األمريكية، وإن 
كنت أعتقد بأن السيد ترامب كان 
األكثر وضوحاً وتلقائية في الرد 
على كل ما وجه له من اسئلة بال 
مواربة أو خوف من كيفية تأثير ما 
يدلى به من تصريحات على دوائر 
الحكم السياسي ووسائل اإلعالم 
المختلفة المؤثرة في الرأي العام 
األمريكي إلى حد ال يستهان به، 
حيث دعا السيد ترامب الواليات 
ضرورة  إلى  األمريكية  المتحدة 
إعادة النظر في جميع تحالفاتها 
الدولية مع جميع دول العالم بما 
فيها بلدان الشرق األوسط مقابل 
حمايتها لهما. وأضاف بأنه ال يمكن 
للواليات المتحدة األمريكية أن تلعب 
مقابل  بدون  العالم  شرطي  دور 
متهما إدارة أوباما وكلينتون بترك 
الشرق األوسط في حالة فوضى بكل 
ل ترامب إدارة  معنى الكلمة وحمَّ
أوباما وكلينتون مسئولية ظهور 
تنظيم الدولة اإلسالمية معرباً عن 
بأنه في حال  الشخصي  اعتقاده 
فوز السيدة كلينتون بالرئاسة لن 
التنظيم  هذا  بالقضاء على  تقوم 
، بينما ردت المرشحة  كلينتون 
على ذلك بقولها بأن منافسها ليس 
لديه خطة لمواجهة هذا التنظيم 
المتطرف. وقد استمر الحال على 
لم  دقيقة   90 لمدة  المنوال  هذا 
نخرج فيها بشئ أكيد يوضح توجه 
على  األمريكية  السياسة  وشكل 
منهما  أي  فوز  في حال  األرض 
بهذا المنصب الحساس، وهو ما 

يجعلني أتخوف من المستقبل خاصة 
والتاريخ السياسي للسيدة كلينتون 
فاحم السواد والتاريخ السياسي 
للسيد ترامب أبيض يا ورد، ويفتقد 

للخبرة والممارسة.
وأنا هنا أميل للسيد ترامب عن 
السيدة كلينتون التي كذبت بوضوح 
ومازالت في مسألة قيامها بمحو 
أكثر من 30 ألف رسالة من بريدها 
اإللكتروني بالخطأ وعن دون قصد، 
وهو ما ال يصدقه عقل أو يقبله 
منطق، كما ال يمكن بحال من األحوال 
أن يتغاضى شخص عن أكذوبتها 
الكبرى وتمثيليتها السخيفة بأنها تدافع 
عن حق وكرامة المرأة األمريكية 
التي حقّر من شأنها السيد ترامب 
على حد قولها متناسية أنها أول 
من وقفت مع زوجها ضد جميع 
قضايا التحرش التي أقيمت ضده 
من نساء امريكيات ضاربة عرض 
الحائط بكل هذا من أجل الحفاظ 
على مكاسبها الشخصية وتحقيق 

مصالحها السياسية.
ولو كنت محل الناخب األمريكي لما 
ترددت للحظة في التصويت للسيد 
تقديره  عن  اعرب  الذي  ترامب 
للدور الروسي في المنطقة والعالم 
بقيادة الرئيس بوتين وهو ما جعله 
خاصة  رأيي  في  مصداقية  أكثر 
مع تأكيده الدائم والحازم على أنه 
ضد الراديكالية اإلسالمية الضد 
تحاول  كما  والمسلمين  اإلسالم 
السيدة كلينتون أن تقول وتدعي 
الشخصية  وسياستها  ذلك وهي 
وسياسة حزبها الديمقراطي الذي 
يقوم بفعل ذلك في سورية واليمن 
والعراق وتونس وفي غيرهم من 

الدول حتى اآلن.
أنا مع السيد ترامب رغم عيوبه 
معه  أكون  أن  وأفضَّل  البسيطة 
على أن أؤيد سيدة كانت من أهم 
أسباب الخراب والدمار الذي طال 
وأصاب بالدنا وعالمنا العربي على 

مدار سنوات.

The largest immigration licensed consultants firm in Canada
Canadian immigration House

- 25 years Experience in solving immigration problem

- Immigration for Investors, Entrepreneur,  Skilled worker, 
  Care giver, parents sponsorship

- PR renewal, Visit visa, Super visa, Study visa, 
  work permit visa.

- Refuge and Humanitarian 

أهال بكم حيث الخبرة تعني الكثير 

9900 boulevard Cavendish  # 305, Ville St-Laurent, Qc. H4M 2V2
Tel: +1 (514) 312 8601  /  +1(514) 909 -3332 Fax  +1 (514) 448 1651  Email:  ehab@immifast.com

- Incorporation new company and small business loan
- Financing and Mortgages
- Accounting, bookkeeping, auditing and income tax
- Investment, merging and acquisition
- Viability and evaluation
- Real sate management

9900 boulevard Cavendish  # 305, Ville St-Laurent, Qc. H4M 2V2
Tel: 514 935- 0300   /  (514) 909 -3332 Fax: (514) 448- 1651   Email:  elotfi@lr-ca.ca

الروسية ستمضي  الجوية  القوات  إن  الخميس  الكرملين يوم  قال    
المتحدة  بيانا أصدرته الواليات  قدما في عملياتها في سوريا ورفض 

عن الصراع هناك ووصفه بأنه غير مفيد وطائش.
ودعا وزير الخارجية األمريكي جون كيري موسكو إلى وقف تحليق 

جميع طائراتها فوق مناطق الصراع في سوريا بما في ذلك حلب.
لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال في مؤتمر هاتفي 
الروسية ستواصل دعم  الجوية  القوات  الخميس إن  للصحفيين يوم 
القوات الحكومية السورية وإن ما وصفها “بالحرب على اإلرهاب” 

ستستمر.
بالتفرقة بين مقاتلي  ودعا بيسكوف واشنطن إلى تنفيذ وعدها 
المعارضة السورية المعتدلة و”اإلرهابيين” ووصف البيان األمريكي 

األخير بشأن سوريا بأنه طائش وغير مفيد.
وكان يشير إلى بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية األمريكية جون 

كيربي الذي قال يوم األربعاء إن روسيا لها مصلحة في وقف العنف في سوريا ألن 
الروسية  المصالح  الفراغ هناك ويشنوا هجمات “على  المتطرفين يمكن أن يستغلوا 

وربما المدن الروسية”.
المتحدة وروسيا قال بيسكوف إن  الواليات  بين  التوتر  الرغم من تصاعد  وعلى 

موسكو ال تزال مهتمة بالتعاون مع واشنطن لمحاولة حل األزمة السورية.

صحيفة روسية: احلرب العاملية الثالثة قد تبدأ يف سوريا

  أعلن البابا تواضروس بابا اإلسكندرية وبطريرك 
تقدم  الذى  المقترح  على  موافقته  المرقسية،  الكرازة 
النواب عن  العميرى، عضو مجلس  به سليمان فضل 
مطروح، لبناء مستشفى لخدمة أبناء محافظة مطروح، 
فى حى  الكنيسة  تملكها  أرض  قطعة  فى  قطعة  على 
الزهور، بالكيلو 4 شرق مدينة مرسى مطروح، وذلك 

على غرار المستشفى القبطى فى القاهرة.
وقال البابا تواضروس بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 
أمس  عقد  الذى  الصحفى  المؤتمر  المرقسية، خالل 
الخميس، مع اللواء عالء أبوزيد محافظ مطروح، إنه 
بحث هذا المقترح مع االنبا باخوميوس مطران البحيرة 
الموافقة عليه، على  إفريقيا، وتمت  ومطروح وشمال 

تكون البداية بمجموعة من العيادات الخارجية.
وأعلن البابا تبرع الكنيسة بمبلغ مليون جنيه إلنشاء هذه 
لخدمة وعالج  لتكون مركًزا ومنارة طبية  المستشفى، 
أبناء مطروح، بمسلميها ومسيحيها، وكذلك زوار محافظة 
اسم  المستشفي ستحمل  هذا  أن  مشدًدا على  مطروح، 

مستشفي المحبة الوطنية.
اللواء عالء أبوزيد محافظ مطروح،  ومن جانبه أعلن 
عن تبرع المحافظة بمبلغ مليون جنيه أيضا، إلنشاء هذه 
المستشفى وأعرب عن سعادته بهذا القرار الذي يعتبر 
والتي  نوعها  التاريخية واألولي من  الزيارة  ثمار  احد 
بابا اإلسكندرية وبطريرك  البابا تواضروس  فيها  يقوم 

الكرازة المرقسية، لمحافظة مطروح.

البابا تواضروس يعلن إنشاء مستشفى احملبة الوطنية على أرض للكنيسة مبطروح

  قال رئيس الوزراء المصري 
شريف إسماعيل يوم الخميس، إن 
مصر تسعى للحصول على 1.5 مليار 
دوالر قيمة الشريحتين الثانيتين من 
البنك الدولي والبنك االفريقي  قرضي 

للتنمية قبل نهاية العام.
تقديم  الدولي وافق على  البنك  كان 
قرض لمصر بثالثة مليارات دوالر 
العام الماضي على ثالث شرائح 
حصلت مصر منها على مليار دوالر 

في وقت سابق هذا الشهر بعد موافقة البرلمان 
على ضريبة القيمة المضافة.

الماضي،  العام  للتنمية  البنك األفريقي  ووافق 
1.5 مليار  بقيمة  على تقديم قرض لمصر 
دوالر على ثالث شرائح حصلت مصر منها 
على الشريحة األولى بقيمة 500 مليون دوالر 

في ديسمبر.
وقال إسماعيل لرويترز، نسعى للحصول 
القرضين قبل نهاية  الثانية من  الشريحة  على 

ديسمبر.
تتفاوض مصر على مساعدات بمليارات  و 
للمساهمة في  الدوالرات من عدة مقرضين 
القالقل  إنعاش اقتصادها الذي تضرر من 
2011 وفي  انتفاضة  التي أعقبت  السياسية 
تخفيف حدة نقص الدوالر الذي يعرقل أنشطة 
االستيراد والتعافي االقتصادي.وهبطت 
إلى أقل من النصف  االحتياطيات األجنبية 
لتسجل 16.564 مليار دوالر في أغسطس من 

نحو 36 مليار دوالر قبل االنتفاضة.

رئيس الوزراء:نسعى لنيل شرحييت قرض 
البنكي الدولي واألفريقي قبل نهاية العام

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

الفتاح  الرئيس عبد  القاهرة/ كلودين كرمة:  أصدر   
السيسي قانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم 
النواب عليه، على أن يصدر  الكنائس، بعد موافقة مجلس 
بتنظيم أوضاع األديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة 

قانون مستقل.
الرسمية في عددها الصادر يوم  الجريدة  القرار في  نشر 

األربعاء الموافق 28 سبتمبر.
الكنائس بعد ثالثة  بناء وترميم  قانون  النواب  وأقر مجلس 
الحكومة، الستيفاء االستحقاق  أيام فقط على إرساله من 
الدستوري المنصوص عليه في المادة 235 من باب األحكام 

العامة واالنتقالية.
الدستور على أن “يصدر مجلس  235 من  المادة  وتنص 
الدستور  العمل بهذا  انعقاد له بعد  النواب فى أول دور 
قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة 

المسيحيين لشعائرهم الدينية”.
وكان ينظم مسألة بناء الكنائس “الخط الهمايوني” الصادر 
من الدولة العثمانية في عام 1856 لغير المسلمين، وتم ربط 
ترخيص بناء الكنائس وترميمها بموافقة السلطان العثماني 

منعاً لتسلط وتحّكم الوالة، وهو الحق الذي انتقل لرأس الدولة 
المصرية بعد االستقالل.

 1934 إلى أن جاء مرسوم  المرسوم  العمل بذلك  واستمر 

الذي ُعِرف بمرسوم “الشروط العشرة”، والذي أقر شروطا 
بناء وترميم  اعتبرها األقباط مجحفة في منح تصاريح 

الكنائس.

ونقلته  كومسوموليتس  موسكوفسكي  تناولت صحيفة   
موجة  أن  إلى  مشيرة  السورية؛  األوضاع  اليوم”،  “روسيا 
العنف الجديدة أسفرت عن مشادات كالمية بين الدبلوماسيين 

في األمم المتحدة.
وتحول اجتماع مجلس األمن الدولي حول سوريا، بمبادرة من 

البلدان الغربية إلى جولة دبلوماسية دورية.
فقد غادر ممثلو الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا القاعة بعد 

أن بدأ ممثل سوريا كلمته.
وعلى الرغم من التصريحات التي أطلقها وزير خارجية روسيا 
سيرجي الفروف حول قدرة االتفاق الروسي–األمريكي بشأن 
الهدنة في سوريا على الحياة، فإن األحداث تشير إلى عكس ذلك.
ميت  وبريطانيا  باور  المتحدة سامانثا  الواليات  ممثلو  خرج 

االجتماع  قاعة  من  ديالتر  فرانسوا  وفرنسا  رايكروفت 
يتهمونها  التي  السورية،  الحكومة  موقف  احتجاجا على 
بقصف مكثف لحلب، بعد أن قال سكرتير عام األمم المتحدة 
بان كي مون إنه )األطول واألكثر كثافة( منذ بداية النزاع 

قبل خمس سنوات.
كما تخللت جلسة مجلس األمن الدولي مشادات كالمية بين 
مندوبي روسيا فيتالي تشوركين والواليات المتحدة سامانثا 
العسكرية في حلب  للعملية  التي سمت دعم موسكو  باور 

بربريا.
وقالت إن روسيا واألسد يقصفان قافلة المساعدات اإلنسانية 
يبذلون كل  الذين  السريعة  الخدمات  والمستشفيات وعمال 
ما في وسعهم للمحافظة على حياة الناس، بحسب ما نقلته 

قناة سي إن إن.
)روسيا  االستراتيجية  الدراسات  مركز  رئيس  ويقول 
النزاع حول  إن  اإلسالمي( شامل سلطانوف  العالم   –
حلب يغدو خارجا عن نطاق السيطرة، وإن فشل االتفاق 
أوال  المهمة:  النقاط  يبين عددا من  الروسي–األمريكي 
النزاع  التأثير في هذا  العظمى على  الدول  – عدم قدرة 

وثانيا – تزداد أهمية الدول اإلقليمية في هذا النزاع وفي حال 
لعبة  إلى  المواجهات  تحول  الوضع، سيعني  هذا  استمرار 
محصلتها صفر، حيث ال يمكن االتفاق، والبديل هو: إما أن 

ينتصر أحد األطراف تماما أو أن يخسر.
النصر،  لكن سلطانوف واثق من استحالة إحراز أي طرف 
وهذا ما يثبته استمرار النزاع خمس سنوات في سوريا. وهنا 
العظمى  الدول  انخراط  الناجمة عن  المغامرة  يظهر خطر 
في هذا النزاع أكثر فأكثر. فالبنتاغون يعزز حاليا تأثيره في 
الخارجية األمريكية. ومن جانب آخر هناك قوى في روسيا 
لتلك  لتوجيه ضربة عسكرية قوية  الفرصة مالئمة  أن  تعتقد 
القوى المدعومة من الغرب. لكن هذا ضرب من الوهم. ونحن 
اآلن على حافة مرحلة معقدة جدا. إذ قد تبدأ الحرب العالمية 

الثالثة في سوريا مستقبال.
في  واإلسالمية  العربية  الدراسات  مركز  باحثي  كبير  أما 
إلى  فيميل  ترويفتسيف،  قسطنطين  األوسط  الشرق  معهد 

الزور  دير  في  السورية  القوات  مواقع  بأن لضرب  االعتقاد 
عالقة بمهاجمة قافلة المساعدات اإلنسانية في حلب، ويقول: 
اإلقليمية في حلب من جانب  القوى  تعزيز  أتحدث عن  أنا ال 
ومن  متقلب.  فالوضع  الدولية.  القوى  حساب  على  واحد 
في سوريا خالل  تقلص  السعودية  المملكة  دور  أن  الواضح 
فتركيا  التركية غامض.  القوات  أن غزو  كما  الوقت.  بعض 
الزور هل  دير  نسأل عن  وداعش. وعندما  األكراد  هاجمت 
يقول حتى الفروف  نتيجة خطأ،؟  أم  الضربة مقصودة  كانت 
حققها  التي  االنتصارات  فعل على  رد  وإنها  مقصودة،  إنها 
في حلب. والحقا كل شيء سيكون مرتبطا  السوري  الجيش 
بتطور األوضاع بحلب، بيد أن هذا التطور يضع العالم على 

حافة الهاوية.
العسكري  الخبير  المستقلة،  الدول  نائب مدير معهد رابطة  أما 
إلى جانب  تميل  الكفة حاليا  فيقول: عموما  يفسييف،  فالديمير 
مساعداتها  من  قلصت  قطر  أن  ويبدو  السوري.  الجيش 
في  البحث عن موقع  تحاول  السعودية  والمملكة  للمعارضة، 

آخر  والتعاون مع روسيا. كما ظهر العب  المستقبلية  سوريا 
وهو الصين المستعدة للوقوف إلى جانب الجيش السوري. وفي 
المتحدة بعد فشل سياستها في  الواليات  هذه الظروف، اتجهت 

سوريا، إلى استفزاز متعمد، تسليم دير الزور لداعش.
أنا ال أرى للصين دورا رئيسا في المجال العسكري. لقد أرادت 
ولكن دورها  قتالية في سوريا،  الحصول على خبرة  الصين 
إعادة  في  واالقتصادي  السياسي  الدعم  في  الرئيسي سيكون 

بناء سوريا.
بوريس  االستشراق  في معهد  الباحثين  كبير  يقول  من جانبه 
الذين  الثالثة. ألن  العالمية  الحرب  تندلع  دولغوف: ال يمكن أن 
االنتحار.  تعني  أنها  يعلمون جيدا  فيها  يشاركوا  أن  يفترض 
ولكن ستكون حربا هجينة. هذه الحرب تجري في سوريا وفي 
أوكرانيا. أي أن ما يجري في سوريا يجب أن يعفي جزءا من 
القيادة الروسية عن التفكير بسياسة الواليات المتحدة والتعاون 
معها. لقد حان الوقت للتخلي عن هذه األوهام، ولكن هذا ال يعني 

المواجهة في كل شيء”.
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 Phone numbers
Marwa : (514) 512-9605                 Kevin   : (514) 953-8013
Office and fax : (514) 483-3774      Laval office : (450) 682-4774
Address:
3285 Boul. Cavendish # 645  Montreal, Q.C. H4B 2L9
3755 Boul. St-Martin O.  # 103 Laval, Q.C. H7T 1A7
WEB: www.alinetransport.ca

A.LINE تؤهلك للحصول على الرخصة المطلوبة وتضمن لك العمل فوراً على متن اسطولها للنقل الثقيل بدخل 
شهري يبدأ من 5000 دوالر ويصل حتى 8000 دوالر.

A.LINE مدرسة محترفة لتعليم قيادة المركبات الثقيلة من الفئة األولى، كما وانها بالتعاون مع مدرسة
 Progress لتعليم قيادة السيارات يمكنها مساعدتك على الحصول على الرخصة Class 5 بسعر متميز لك 

أو الي فرد من أفراد اسرتك أو أصدقائك.
A.LINE المدرسة الوحيدة المالكة لشركة نقل ثقيل في الشمال األمريكي

IFTA عضو أصيل في الـ A.LINE
A.LINE فريق متميز يتحدث العديد من اللغات عربي، فرنسي، إنجليزي، فارسي، صيني و روسي.

تساعدك في تحضير األوراق المطلوبة للـ SAAQ1 (ترجمة، أخذ موعد، موعد للطبيب، ألخ.)
تساعدك في التحضير لإلمتحان النظري (بإمكانك أخذ درس أو أكثر عندنا في المدرسة - نحن المدرسة الوحيدة 

التي تقوم باعطاء دروس نظري في الفصل مع وجود التجهيزات الالزمة للشرح).
مع توافر العديد من الباقات المختلفة التي تناسب ميزانيتك مع التسهيل في الدفع في بعض الباقات. 

إذا كنت تبحث عن بدء حياه جديدة في بلدك الجديد كندا
 A.LINE مكانك لكي تبدأ حياه مستقرة مع عمل جيد.

إذا كنت من سائقي الفئة األولى في بلدك، يمكنك دائماً اإلتصال بنا لكي  
نؤمن لك فرصة عمل بعد حصولك على الخبرة المطلوبة في هذا المجال،

A.LINE تعمل مع أحسن شركات النقل في كندا.
إذا كان لدى أحد أفراد عائلتك في بلدك األم رخصة قيادة من الفئة األولى 

مع خبرة سنتين، يمكننا مساعدتك إلحضاره إلى كندا.
إذا كنت ال تريد القيادة وال تحمل أو تقتني رخصة من الفئة األولى يمكنك 

دائماً االستثمار معنا )اللغة ليست مطلوبة(.
نحن نعمل في مجال نقل (المعدات، األطعمة المجمدة وغير المجمدة ، ونقل كافة أنواع االثاثات المنزلية والتجارية 
الوقت  بأحسن األسعار في  بالتوصيل  يقوم  المدرب بمهارة سوف  أن فريقنا   المقاطعات األخرى) حيث  لكافة 

المطلوب.

يسعد شركة A.LINE Transport لتعليم قيادة المركبات الثقيلة 
دعوة المهاجرين الجدد والراغبين في العمل فوراً لالستفادة من خبرتها الكبيرة 

في مجال تعليم قيادة المركبات الثقيلة من الفئة األولى
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أن ترحب  بعمالئها الكرام في فرعها الجديد في  الوست إيالند
حيث الهدوء والجمال والخدمة األفضل واالستعداد التام لجميع مناسباتكم 

السعيدة من اعياد الميالد، حفالت العماد، والحفالت العائلية والمهنية 

Une visite complète de notre site saura 

sûrement vous charmer... 

La Victorienne, un coup de coeur assuré !
Email: info@lavictorienne.ca

www.lavictorienne.ca

Franchise disponible
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موقف خاص للسيارات

Tel.: 514-626-6455
4337 boul. Saint-Jean DDO, QC H9H 2A7

 Rôtisserie

La Victorienne 

الخبرة توفر الوقت 
وتعني الكثير

Maintenant ouvert

Special 

for Sep and Oct

999,99 for 20 hours 

practice

 + 1 time truck for 

exam

Hotel: El-Obayed Bay-P.O. Box 1-Marsa Matrouh-Egypt
Phone:  +2046 485 1000 Mobile: +2 01027770733   Email: reservation@carolsbeaurivage.com

Cairo Sales Office: 1172, Sheraton Beuildings - Heliopolis - Cairo,  
Phone: +202 22 67 97 00  Mobile: +2 01027770732

Email: sales@carolshotels.com    www.carolsbeaurivage.com

يسعد إدارة مطعم

Cartes de crédit acceptées aussi à la livraison

- Menu Méditerranéen
- Sandwich & Burger
- Poulet frit
- Poulet Rôti 

- Côtes Levées
- Poisson 
- Pâtes 
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سحر  الدكتورة  أعلنت   
التعاون الدولى،  نصر، وزيرة 
التجريبى  التشغيل  يوم الخميس، 
الحدود  البرى، على  لميناء أرقين 
المصرية السودانية، بحضور 
النقل،  الدكتور جالل سعيد، وزير 
واللواء مجدى حجازى، محافظ 
النقل  أسوان، إضافة إلى وزير 
الدولة بوزارة  السوداني ووزير 
الخارجية وحاكم والية الشمال من 

الجانب السودانى.
وقالت الوزيرة، إنه يتم اليوم 
التجريبى لميناء  التشغيل  إطالق 
بين مصر والسودان  البري  أرقين 
والمقرر افتتاحه رسمًيا في حضور 
الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس 

السودانى عمر البشير.
المصرية  بالعالقات  أشادت نصر 
بين  المشترك  السودانية، والتعاون 

البرى يعتبر  الشقيقين، موضحة أن ميناء أرقين  البلدين 
تاون،  نقطة االنطالق األولى لمحور اإلسكندرية – كيب 
خصوًصا أنه يربط أكبر تكتل أفريقى من البحر المتوسط 
التجارية  إنه يخدم الحركة  الهادى، حيث  المحيط  حتى 
البرى  التجارى  أفريقية تقع على الطريق  15 دولة  مع 

لهذه الدول.
المناسبة تضيف إلى عالقات مصر  وأضافت أن هذه 
التام  الحكومتين، والتفاهم  بين  المثمر  والسودان والتعاون 
أنه فى  البلدين، مؤكدة  الحكيمة في  السياسية  القيادة  بين 
إطار رئاسة وزارة التعاون الدولى للجنة المنافذ الحدودية 
تنفيذ جميع مبانى  تم االنتهاء من  بين مصر والسودان، 
البرى من الجانبين المصرى  وإنشاءات ميناء أرقين 
للتشغيل، بما يخدم  تماًما  والسودانى، وإعالن جاهزيته 
حركة نقل البضائع والركاب من وإلى البلدين، ويضاعف 
فرص التكامل والتعاون القائم بينهما فى مختلف المجاالت.

المشتركة  الحدودية  المنافذ  الوزيرة أن لجنة  وأوضحت 
عقدت 7 اجتماعات متتالية حتى أبريل 2016، أسفرت عن 
عدد من اإلنجازات، أبرزها االنتهاء من رصف وتجهيز 
إلى ميناء قسطل- أشكيت وميناء  المؤدية  البرية  الطرق 
المصرى والسودانى وافتتاح وتشغيل  الجانبين  أرقين من 

منفذ قسطل- أشكيت البرى.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن ميناء أرقين سوف يسهم 
في تنمية المنطقة المحيطة به، وسيسهم في تعظيم استثمار 
المميزة بين مصر والسودان في مشروعات  العالقات 
تنموية مهمة تفيد شعبي البلدين وترقي لطموحات المواطن 

في كل من مصر والسودان.
اليوم مشروًعا كبيًرا واستثماًرا  الوزيرة: رأينا  وقالت 
المتوقع  اقتصادية واجتماعية كبيرة، فمن  له عوائد  مهًما 
بذله  الذي تطلب جهًدا كبيًرا  البناء الضخم  أن يسهم هذا 
البلدين، في زيادة حركة  أبناؤنا وأشقاؤنا في كل من 
التبادل التجارى بين مصر والسودان، ودعم حركة السلع 

البلدين  بين  للتعاون  آفاقا جديدة  لتفتح  والخدمات واألفراد 
المتاحة لتصريف اإلنتاج،  الشقيقين وتوسع من األسواق 
على نحو يدعم جهود التنمية في كل من مصر والسودان، 
ويعظم فرص إدماج اقتصادي البلدين في االقتصاد العالمي 
من خالل تجارة متنامية مع كل الدول األفريقية، وإنعاش 

الحياة االقتصادية فى المنطقة.
ودعت إلى االرتقاء مًعا إلى التجارة التكاملية التي يتكامل 
فيها سوقا البلدين، بحيث تكون السودان هي المقصد األول 
للمستورد المصري في الحصول على احتياجاته من 
تتوافر محلًيا، وتكون مصر هي  التي ال  السلع والبضائع 
المقصد األول للمستورد السوداني في الحصول على السلع 
والبضائع التي ال تتوافر بالسودان، حتى نشكل جبهة تعاون 
قوية تكون نواة حقيقية لتكامل اقتصادي عربي، يصب في 
لدعم  الذي كد واجتهد  العربي  المواطن  النهاية في صالح 

مسيرة التنمية.
الشكر لكل من أسهم فى االنتهاء من  الوزيرة،  ووجهت 

ميناء أرقين البرى، من الجانبين السودانى 
القوات  والمصرى، وباألخص رجال 

المسلحة المصرية.
التعاون  السياق نفسه، استمع وزيرا  فى 
الدولى والنقل، لشرح تفصيلى من 
بالمنفذ  العمل  المختصين عن منظومة 
وخط سير وحركة الصادرات والواردات 
التى  الجمركية والمرورية  واإلجراءات 
يتم اتباعها وتنفيذها به، حيث يقع الميناء 
أبو  غرب بحيرة ناصر ويبعد عن مدينة 
الحدود  150 كيلومتًرا على  سمبل بنحو 
المصرية السودانية، ويعمل بطاقة 
7500 مسافر يومًيا وأكثر من  استيعابية 

300 شاحنة وأتوبيس.
إلى أن منفذ آرقين،  المختصون  وأشار 
يضم مدينة سكنية على مساحة 1000م2 
22 وحدة سكنية، ويعتمد  تحتوى على 
القباب  الميناء على نظام  تصميم منشآت 
المكان ودرجة  يتناسب مع طبيعة  الذى 
الحرارة فيه، حيث روعى فيها توفير طرق لذوى 
االحتياجات الخاصة، خصوًصا فى منطقة الجمارك، 
بجانب توفير مسطحات خضراء بإجمالى مساحة تصل إلى 
7 آالف م2، بجانب عدد من المبانى الخاصة بتقديم خدمات 
الكافتيريا ومبنى عيادات ومسجد ومطافى  الركاب مثل 
و10 مخازن منفصلة بواقع 5 فى كل اتجاه، وعنابر إلقامة 

قوات أمن الموانئ وجنود وأفراد الشرطة.
بـ3 مولدات كهربائية بطاقة 3  كما أن المنفذ مزود 
 100 ميجاوات، و2 خزان مياه صالحة للشرب بطاقة 
5.4 مليون جنيه،  بتكلفة  متر مكعب، وبرج لالتصاالت 
تم االنتهاء من عمليات رصف وتجهيز  بأنه  موضحين 
طريق توشكي – أرقين بطول 110 كيلومترات وبعرض 
تم االنتهاء من  190 مليون جنيه، كما  11 متًرا وبتكلفة 
رصف وتجهيز طريق أرقين – دنقال بطول 360 كيلومتًرا 

وبعرض 7 أمتار.

السيسي والبشري يفنتتحان ميناء أرقني رمسًيا يف أكتوبر 

وزارة الطريان توقف حجز 
تذاكر الرحالت اليت ال متر 

مبصر

جملس اإلفتاء الفلسطيين يندد بوعد 
ترامب إعالن القدس عاصمة إلسرائيل

كلينتون مل تقنع الناخبني احملتملني رغم 
تفوقها أمام ترامب

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 

20 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

 20 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

اليوم  المدني،    قررت وزارة الطيران 
الخميس، وقف إصدار وكالء السياحة تذاكر 
لرحالت طيران، تبدأ وتنتهي في بالد أجنبية 
 5 المرور بمصر، وذلك اعتبارا من  دون 

أكتوبر المقبل، ولمدة عام.
إنها الحظت  اليوم،  بيان  الوزارة في  وقالت 
مؤخراً “حدوث زيادة كبيرة، أعلى بكثير 
المعدالت الطبيعية في مبيعات بعض  من 
وكالء السياحة لتذاكر سفر تبدأ وتنتهى خارج 
العربية، ولخطوط سفر ال  جمهورية مصر 
تتضمن أي نقطة داخل مصر، لتحقيق استفادة 
من فروق سعر صرف الجنيه المصري مما 

يضر باالقتصاد القومي”.
أنه “سيتم مراجعة هذا  وأضافت الوزارة 

القرار بشكل دوري التخاذ ما يلزم”.
العملة الصعبة  وتواجه مصر نقصا حادا في 
السياحة واالستثمار  إيرادات  نتيجة تراجع 
المصريين  األجنبي والصادرات وتحويالت 

في الخارج.
التعامالت  للدوالر في  الرسمي  السعر  ويبلغ 
السعر  يبلغ  بينما  8.78 جنيه  البنوك  بين  ما 
8.88 جنيه، لكن سعر  البنوك  للعمالء في 
المستوى في  العملة الصعبة يزيد عن هذا 
اليومين  السوق الموازية، ووصل خالل 

الماضيين لما يزيد على 13 جنيها.
بالوعد  الفلسطيني يوم الخميس،  االنتخابي الذي قطعه مرشح االنتخابات األمريكية “دونالد ترامب”   ندد مجلس اإلفتاء األعلى 

باالعتراف بالقدس عاصمة موحدة إلسرائيل في حال انتخابه رئيًسا.
ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية وفا عن رئيس مجلس اإلفتاء األعلى 
الفلسطيني الشيخ “محمد حسين” قوله إن وعد ترامب يعد “خطيًرا”، 
القدس  الذي يعتبر  الدولي  القانون  وأنه يدل على عدم احترامه 
وفلسطين أرًضا محتلة، مبيناً أن تصريحاته كلها تظهر التخلي الكامل 
بالقضية  المتحدة، وتبرهن على تجاهل االهتمام  عن قرارات األمم 

الفلسطينية.
المنطقة جراء تصاعد  إليها  التي ستجر  العواقب  وحذر حسين من 
وتيرة االقتحامات للمسجد األقصى المبارك، الذي يعتبر خطاً أحمر 

بالنسبة إلى مسلمي العالم أجمع.

  أظهر استطالع لرويترز/إبسوس أن 
أغلبية األميركيين يرون أن هيالري كلينتون 
الديمقراطية النتخابات الرئاسة  المرشحة 
فازت في المناظرة الرئاسية التي جرت 
االثنين لكن أداءها لم يرفع على األرجح 

مستوى تأييدها بين الناخبين المحتملين.
وجرى االستطالع عبر اإلنترنت يوم الثالثاء 
2000 شخص وأظهر  وشمل ما يزيد على 
أداء  بالمئة من األميركيين يرون أن   56 أن 
كلينتون كان أفضل من ترامب في أول مناظرة 
تلفزيونية ضمن ثالث مناظرات في حين رأى 

26 بالمئة أن أداء ترامب كان أفضل.
ومن بين الذين اعتقدوا أن كلينتون هي الفائزة 
في المناظرة 85 بالمئة من الديمقراطيين و22 

بالمئة من الجمهوريين.
وينظر إلى مناظرات انتخابات الرئاسة 

األميركية على أنها اختبار حاسم لخطط وسياسات المرشحين. وتمثل 
الفوز بأصوات ماليين  للمرشحين لمحاولة  المناظرات أيضا منبرا 

الناخبين المترددين.
وفي أعقاب المناظرة قال كل من المرشحين أنه فاز على اآلخر فيها.
وقال ترامب ضمن فعاليات حملته االنتخابية في كاونسيل بالفس 

بوالية أيوا يوم األربعاء »كل استطالعات الرأي أظهرت فوزي.«
إنها فازت  المتحدث باسم حملة كلينتون  وقال جيسي فيرجسون 
بصورة واضحة في المناظرة بينما ترامب »لم يكن مستعدا وأصبح 

مشوشا ومشتتا طوال المناظرة.«
ومن بين الذين يتوقع أن يشاركوا في االنتخابات المقررة في الثامن 

المناظرة  إنهم شعروا أن  بالمئة   34 الثاني قال  من نوفمبر تشرين 
غيرت وجهة نظرهم في كلينتون بطريقة إيجابية بينما قال 19 بالمئة 

نفس الشيء بالنسبة لترامب.
المناظرة حسنت  إن  المحتملين  الناخبين  بالمئة من   31 وقال حوالي 
بالمئة إن   16 بينما قال  البيت األبيض  إلى  فرص كلينتون للوصول 

ترامب استفاد من المناظرة.
وعلى الرغم من ذلك فإن أداء كلينتون لم يؤثر بشكل يذكر فيما يبدو 
 42 المحتملين. وأظهر االستطالع أن  الناخبين  تأييدها وسط  على 
بالمئة يؤيدون كلينتون بينما يؤيد 38 بالمئة ترامب. وخالل األسابيع 
القليلة الماضية حافظت كلينتون على تقدمها على ترامب ما بين أربع 

وست نقاط مئوية.

القوات البحرية السعودية جتري مناورات 
يف مضيق هرمز واخلليج العربي

الملكية  البحرية  القوات    تستعد 
الخليج –  تمرين »درع  لبدء  السعودية 
1« التي تجريها في مياه الخليج العربي 
ومضيق هرمز وبحر عمان مطلع 

األسبوع المقبل.
الركن عبدهللا بن  الفريق  وأوضح 
البحرية  القوات  قائد  السلطان  سلطان 
السعودية في تصريح صحفي  الملكية 
الخليج –  البحري »درع  التمرين  أن 
1« يضم تشكيالت من القوات البحرية 
في األسطول الشرقي حيث تشمل السفن 
البحرية  القوات  والطائرات ومشاة 

، مشيراً  الخاصة  البحرية  األمن  ووحدات 
يأتي   »1 الخليج –  تمرين »درع  أن  إلى 
القوات  تنفذها  التي  التمارين  ضمن سلسلة 
البحرية الملكية السعودية في منطقة الخليج 

العربي ومضيق هرمز وبحر عمان.
إلى رفع  التمرين يهدف  أن  إلى  وأشار 
المهارات  القتالية واكتساب  الجاهزية 

التخطيط  الدقة في  الالزمة من خالل 
التنفيذ والقدرة على  واالحترافية في 
والسيطرة على  القيادة  إجراءات  ممارسة 
العمليات  المختلفة في مسرح  الوحدات 
المملكة وحماية  للدفاع عن حدود  وذلك 
الممرات الحيوية والمياه اإلقليمية وردع أي 
عدوان أو عمليات إرهابية محتملة قد تعيق 

المالحة في الخليج العربي.

المميز  المستوى  يعكس  التمرين  إن  وقال: 
إليه  البحرية وما وصلوا  قواتنا  لمنسوبي 
بما  ثم  من كفاءة واحترافية بفضل هللا 
يلقونه من رعاية واهتمام من قائد المسيرة 
بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  خادم 
القوات  القائد األعلى لجميع  عبدالعزيز 
العسكرية، وولي عهده األمين، وولي 

ولي العهد.

اجليش السوري يستعيد السيطرة على 
خميم حندرات

  أفادت مصادر في المعارضة باستعادة الجيش السوري السيطرة على مخيم حندرات شمال حلب، وسط اشتباكات 
عنيفة مع تنظيم "جبهة النصرة".

وهذه هي المرة الثانية التي يستعيد فيها الجيش المعسكر منذ بدأ عملية عسكرية في حلب األسبوع الماضي، حيث سيطر 
عليه السبت الماضي قبل أن تنتزعه الجماعات المسلحة من جديد في هجوم مضاد في نفس اليوم.
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بقلم: يوسف زمكحل

صانعي اإلحباط 
رفع  يريدون  ال  الناس  بعض     
عيونهم وأياديهم عن مصر فهم يروا 
أن كل شئ  في مصر يدعو للتشاؤم 
وأن مصر لن تخرج أبداً من أزماتها 
الصورة  أن  رغم  فيها  أمل  ال  وأن 
يري  ال  الذي  للكفيف  حتى  واضحة 
وهي توضح كم المؤامرات التي تحاك 
على مصر وتبين أعداء مصر الُكثر 
في الداخل قبل الخارج . هؤالء الناس 
فقد أصابهم  ال يرون الصورة كاملة 
العمى الحيثي فعال فأعماهم عن رؤية 
ما جرى للعراق التي أصبحت أرضاً 
لإلنفجارات تسيل عليها الدماء كل يوم 
وهم ال يرون ما أصاب اليمن السعيد 
الذي بات اليوم اليمن التعيس واليرون 
سوريا  الجميلة التي اصبحت مرتعاً 
يدمرونها شعباً  العالم  إرهابيين  لكل 
وبنياناً وتاريخاً وحضارة بحجة إسقاط 
رئيسها بشار األسد والمضحك المبكي 
المعارضة  بأن  إقناعنا  أنهم يحاولوا 
بالدها  جيش  تحارب  التي  المسلحة 
هى التى يجب أن تمسك بزمام الحكم 
حتى تصبح سوريا قلعة للديمقراطية 
وحقوق اإلنسان وهم أول من أضاعوا 
في  العيش  حق  بالدهم  شعب  على 
سالم داخل بالدهم ال يموتون غرقى 
في البحر أو يكونوا الجئين في شتى 
المسلحة  المعارضة   ، األرض  بقاع 
التي تحارب جيش بالدها وإذا لم تكن 
؟،  الخيانة  تكون  فمتى  الخيانة  هذه 
ليبيا  إلى  ينظرون  ال  الناس  وهؤالء 
تنظيم  إليها  التى وصل  األخرى  هي 
داعش ليهدد أمنها ويهدد أمن الدول 
التي تقع على حدودها وأولها مصر 
وال يرون الخاليا اإلخوانية التي يتم 
لتدمير  تخطط  وكانت  عليها  القبض 
من  فعلوا  كما  المصري  االقتصاد 
في  الروسية  الطائرة  وضربوا  قبل 
السياحة  أصابت  التي  الشيخ  شرم 
الفساد  فقط  يروا  ولكنهم  مقتل   في 
والمحسوبية في مصر وأزمة الدوالر 
والشباب الذي يغرق في سفن الهجرة 
غير الشرعية وال يرون المشروعات 
التي  العشوائيات  من  بداًل  تنفذ  التي 
كانت تمثل في الحقيقة قنابل موقوتة 
وال يرون الطرق الجديدة التي تمت 
يفهموا،  أن  يريدون  مؤخرا ألنهم ال 
مرضى  ألنهم  يصدقوا  ال  أصبحوا 
باإلحباط ، وهؤالء المرضى ال ينفع 
معهم أي عالج وهو مرض يصيب العقل 
والقلب والنفس، فتراهم ال يبتسمون 
وال متفائلون ينظرون إلى الذي يضحك 
ويتساءلون لماذا يضحك، وإذا تفاءل 
وقد  التفاؤل  هذه  سر  عن  يتعجبون 
تقابلت مع أحد األصدقاء المصريين 
المحبطين  نوع  من  وهو  المهاجرين 
عن  الحديث  غير  عنده  ليس  الذي 
مصر ومشاكلها التى من وجهة نظره 
السلبيات  عن  يتكلم  وتجده  تحل  لن 
ضاعت  مصر  وكأن  كبيرة  بمبالغة 
وتنهار وعوضنا على هللا وبعد طول 
حديثه تأكدت أن صديقي مصدره في 
القطرية  الجزيرة  قناة  معلوماته هي 
السياسية  بميولها  للجميع  المعروفة 
المعادية لمصر إال صديقي هذا فهو 
من ضمن الذين يصدقونها وال حول 

وال قوة إال باهلل . !

youssef.zemokhol@yahoo.com
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ألعالناتكم يف الرسالة

بقلم: فرج ميخائيل

  رغم المشاكل الكثيرة والكبيرة التي تعترض مسيرة اإلصالح 
في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحجم وعمق الفساد 
اإلداري في معظم المؤسسات الرسمية للدولة إال أنني أعتقد بأننا 
الرئيس  يتبناها  التي  واإلصالح  التصحيح  مسيرة  في  نتحرك 
ويصر عليها رغم المحاوالت المستميتة للبعض داخلياً وخارجياً 

إلفشالها بشتى الطرق والوسائل.
يقع  من  تقديم  بسرعة  إال  المشكلة  لهذه  بأنه ال حل  واعتقادي 
في إصدار  اإلسراع  للقضاء مع  فساد  بتهم  القبض عليه  يتم  أو 
األحكام القضائية المناسبة لمثل هذه الممارسات بعد تغليظ كافة 
حائط  بمثابة  لتكون  الشأن  هذا  في  الصادرة  العقوبات  قوانين 
الجرائم  هذه  بمثل  القيام  نفسه  له  تسول  لكل من  والردع  الصد 
المواطنين وعلى  المباشرة على  آثارها  تنعكس  والتي  المشينة، 
وضعية االقتصاد المصري، وتنال من قدرته في سرعة التعافي 
مما يعانيه حالياً نتاج تفشي الفساد في الدولة سواء على المستوى 
الرسمي أو غير الرسمي، والذي مازلت أعتقد بإمكانية محاربته 
السياسية على ما هي  والقضاء عليه لو استمرت رغبة االرادة 
على جميع  الفساد  اشكال  لكل  وتحدي  إصرار  من  اآلن  عليه 

المستويات.
والتغيير  الفساد  لمحاربة  وببطئ  حثيثاً  ولو  تتحرك  نعم مصر 
يأتي  الذي  الغالبة  المواطنين  لجموع  المعاش  المؤلم  الواقع  من 
تحرك الرئيس بهذه الصورة من أجل مساندتهم ومساعدتهم من 
الكبير  إهتمامه  يعكس سر  ما  لهم وهو  توفير حياة كريمة  اجل 
منتشرة  كانت  التي  العشوائيات  اشكال  كافة  على  القضاء  في 
وسائدة لسنوات كثيرة مضت واستبدالها بمساكن جديدة بصورة 
وتساعد  تقلل  تنظيما سوف  أكثر  وإنسانية  وجمالية  حضارية 
العنف والتطرف وكل أشكال  للقضاء على  الدولة في سياساتها 
الجرائم الال أخالقية التي كانت سائدة في هذه المناطق العشوائية 
المؤلم،  الواقع  هذا  تغيير  بضرورة  الرئيس  قرارات  قبل 
وضرورة تحسينه للحد الالئق والمقبول الذي يوفر حياة كريمة 

للفقراء ومحدودي الدخل من ابناء الشعب المصري.
يدفعه  ما  بالدولة  ثقته  الفقير  للمواطن  يُعيد  ذاته  حد  في  وهذا 
بالتبعية للقيام بدوره في مساندتها على كافة المستويات المهنية 

واألمنية إلى آخره.
هذا  في  به  ويقوم  قام  ما  السيسي على كل  للرئيس  تقدير  تحية 
الصدد ألنه سيغير الوجه الحضاري لمصر لالفضل، ما سوف 
ايجابية  المصري بصورة  االقتصاد  بدوره على حركة  ينعكس 
كما سيجذب  العالم،  في  السياحية  الدول  أهم  من  خاصة وهي 

الكثير من االستثمارات االقليمية واألجنبية لها.
نعم مصر تتحرك وعلينا أن نتحرك لنساعد الدولة في تحركها 

نحو غٍد أفضل وأكثر إشراقاً ..

مصر تتحرك

Me Karine Zemokhol  LL.L
Attorney - Avocat
Droit civil

Tel.: 514.984.0236    
Fax: 514.485.0911
kz@brooklegal.ca

6807 Heywood, Mont. Qc.  
H4W 3K9

المحامية كارين زمكحل  
في خدمة الجالية العربية 

نتكلم اللغة العربية

  قالت وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا( إن انهيارا أرضيا اجتاح 
قرية في إقليم تشجيانغ بشرق البالد وابتلع العشرات من المنازل مما 

أسفر عن فقد 27 شخصا.
لعاصفة قوية سببت  أمطارا غزيرة مصاحبة  أن  وأوضحت شينخوا 

االنهيار األرضي بقرية سوكان.
وكانت صحيفة الشعب اليومية الرسمية ذكرت الشهر الماضي أن مقاطعة 
سويت شانغ التي وقع بها االنهيار وضعت مسألة تعزيز وسائل الدفاع 
ضد االنهيارات الطينية والسيول في أولوياتها خالل السنوات األخيرة.
ويقول منتقدون إن اإلدارات المحلية خاصة في األقاليم الساحلية بشرق 
الصين أساءت استخدام المخصصات المالية أو لم تنفق بالشكل الكافي 
الناجمة عن  المشكالت  السيول وغيرها من  الدفاع ضد  على سبل 

األمطار الغزيرة.
بثتها وسائل  الصغيرة وفقا لصور  القرية  األنقاض  واجتاح جبل من 

اإلعالم المحلية.
كانت السلطات أغلقت في وقت سابق المدارس وألغت عشرات الرحالت 
الجوية مع وصول اإلعصار ميغي إلى البر في إقليم فوجيان الجنوبي 

مصحوبا برياح تقترب سرعتها من 120 كيلومترا في الساعة.

المستعجلة  لألمور  القاهرة  إن محكمة  قالت مصادر قضائية    
أمرت يوم الخميس بوقف تنفيذ حكم محكمة أخرى أبطل اتفاقية 

لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
التي نصت  االتفاقية  نيسان  أبريل  في  والسعودية  ووقعت مصر 
على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير االستراتيجيتين في البحر 

األحمر إلى السعودية.
وقوبلت االتفاقية بغضب كثير من المصريين ومظاهرات احتجاج 
الذي أصدر حكما  اإلداري  القضاء  أمام  عليها محامون  وطعن 

بإبطال االتفاقية.

   رفض الكونجرس األمريكي بأغلبية ساحقة 
يوم األربعاء الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك 
اوباما ضد تشريع يتيح ألقارب ضحايا هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001 رفع دعاوى 
قضائية ضد الحكومة السعودية وهو أول فيتو يتم 

إسقاطه خالل فترة حكم أوباما.
وكانت نتيجة التصويت رفض 348 نائبا للفيتو 
مقابل 76 وهو أكثر من أغلبية الثلثين التي يحتاجها 
مجلس النواب إلسقاط الفيتو. وكان مجلس الشيوخ 
قد رفض الفيتو بواقع 97 صوتا معارضا مقابل 
الذي يعني أن تشريع  صوت واحد مؤيد األمر 

“العدالة ضد رعاة اإلرهاب” أصبح قانونا.
ويمثل التصويت ضد الفيتو ضربة ألوباما وللسعودية 
حليفة الواليات المتحدة في الشرق األوسط التي 
تعرضت في اآلونة األخيرة النتقادات شديدة في 

الكونجرس األمريكي.
كلها  11 مرة  الفيتو  باستخدام حق  أوباما  وقام 
صمدت. لكن في هذه المرة عارضه تقريبا جميع 
مغادرة  قبل  لهم  إجراء  آخر  في  أنصاره  أقوى 
واشنطن للمشاركة في حمالت انتخابات الرئاسة 
التي تجرى في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال السناتور تشارلز شومر ثالث أكبر ديمقراطي 
في مجلس الشيوخ “إسقاط فيتو رئاسي هو أمر 
ال نتعامل معه باستخفاف لكن كان من المهم في 
أن يسمح ألسر ضحايا 11 سبتمبر  الحالة  هذه 
بالسعي لتحقيق لعدالة حتى لو سبب هذا السعي 

بعض المضايقات الدبلوماسية.”
يوجد  كان  نيويورك حيث  ويمثل شومر والية 
مركز التجارة العالمي وموطن الكثير من قتلى 
هجمات 11 سبتمبر أيلول وعددهم قرابة ثالثة 
آالف شخص باإلضافة للناجين وأسر الضحايا.

وقاد شومر المعركة من أجل التشريع في مجلس 
أهم  ثاني  كورنين  السناتور جون  مع  الشيوخ 

سناتور جمهوري في المجلس.
القانون قد يعرض  وجادل أوباما بأن مشروع 
لمالحقة  أمريكيين  ومسؤولين  وجند  شركات 
في  مهمين  حلفاء  النصراف  ويؤدي  قضائية 
فترة اضطراب سياسي. واتصل بزعيم األقلية 
في المجلس السناتور هاري ريد وكتب له رسالة 
تفعيل  أن  يعتقد  لماذا  فيها  له  يشرح  شخصية 
األمريكية.  بالمصالح  القانون سيضر  مشروع 
وكان ريد هو السناتور الوحيد الذي وقف في 

صف أوباما.
وانتقد البيت األبيض التصويت. وقال المتحدث 
باسم البيت األبيض جوش إرنست في إفادة “هذا 

أكثر شيء إحراجا في مجلس الشيوخ األمريكي 
ربما منذ 1983” في إشارة إلى آخر مرة أسقط 

فيها المجلس بأغلبية كاسحة فيتو الرئيس

أمريكا تفرض عقوبات على قائد عسكري 
ومسؤول سابق بشرطة الكوجنو العاصفة ميغي.. 

انهيارات أرضية تبتلع 
عشرات املنازل يف الصني

الكوجنرس يسقط فيتو أوباما ويتيح مقاضاة السعودية 
11 سبتمرب عن 

جملس األمن القومي الرتكي يوصي 
بتمديد حالة الطوارئ يف البالد

 فرضت الواليات المتحدة عقوبات على قائد عسكري ومسؤول كبير سابق بالشرطة في جمهورية 
الكونجو الديمقراطية في تصعيد على ما يبدو للضغوط على الرئيس جوزيف كابيال إلجراء انتخابات 

الختيار خليفة له في نوفمبر تشرين الثاني.
جاء اإلجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة األمريكية بعد أسبوع على وفاة العشرات في اشتباكات 

بين قوات األمن ومحتجين غاضبين لما تقول جماعات 
المعارضة إنها خطة من جانب كابيال إلرجاء االنتخابات 
واالحتفاظ بالسلطة لما بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية.

ونفى كابيال هذا وقالت الحكومة إنه يجب تأجيل االنتخابات 
المقررة في نوفمبر تشرين الثاني بسبب مشاكل لوجيستية.
وقالت وزارة الخزانة األمريكية في بيان يوم األربعاء 
إنه تقرر إدراج الميجر جنرال أميسي كومبا والمسؤول 
الكبير السابق بالشرطة جون نومبي في قائمة “المواطنين 

المصنفين تصنيفا خاصا”.
ويعني هذا تجميد أي أصول مالية مملوكة لالثنين في 
الواليات المتحدة كما يحظر على األمريكيين بوجه عام 

القيام بأي معامالت مالية معهما.
وقالت وزارة الخزانة إن قرار فرض عقوبات على االثنين 
جاء في أعقاب “دالئل متنامية على أن حكومة جمهورية 
الكونجو الديمقراطية تواصل قمع المعارضة السياسية في 

البالد وغالبا بأساليب عنيفة.”
وجاء في البيان أن أميسي يشرف على قوات األمن في 
أربعة أقاليم منها كينشاسا وأن وحدات تحت قيادته “شاركت 
بحسب تقارير في قمع عنيف لمظاهرات سياسية” ومنها 
احتجاجات في يناير كانون الثاني 2015 قتل فيها 42 

شخصا على األقل.
وأضاف البيان أن نومبي المفتش العام السابق بالشرطة 
لجأ إلى “الترويع العنيف” لضمان فوز مرشحين موالين 

لكابيال في انتخابات إقليمية أجريت في مارس آذار.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على سلستين كانياما 
مفوض الشرطة في العاصمة كينشاسا في يونيو حزيران

 أوصى مجلس األمن القومي التركي، بتمديد 
حالة الطوارئ التي أعلنت في البالد لمدة ثالثة 
أشهر؛ إثر االنقالب العسكري الفاشل في 15 
يوليو والتي تنتهي في منتصف أكتوبر المقبل.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية عن 
بيان للمجلس - صدر في ختام اجتماع عقده 
في القصر الرئاسي في أنقرة برئاسة الرئيس 
رجب طيب أردوغان - قوله إن “قرارا اتخذ 
الطوارئ؛ من  حالة  بتمديد  توصية  بإصدار 
أجل االستمرار في ضمان حماية ديموقراطيتنا 
مواطنينا وحرياتهم  القانون وحقوق  وسيادة 

بطريقة فعالة”، بحسب تعبير البيان.
وبدأت حالة الطوارئ في 21 يوليو التي أعلنت 
في  أشهر  ثالثة  لمدة  التركية  السلطات  عنها 
البالد، حيث تقول إن حالة الطوارئ ستمكنها من 
اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد المسئولين 
عن محاولة االنقالب والمشاركين فيه من بعض 

قطاعات الجيش.

وتقول السلطات التركية، إن إعالن حالة الطوارئ 
يتماشى بشكل كامل مع دستور تركيا، وال ينتهك 
سيادة القانون أو الحريات األساسية للمواطنين.

وأثار إعالن أنقرة حالة الطوارئ مخاوف الدول 
الغربية من أن يتم استغالل حالة الطوارئ في 

التضييق على الحريات في تركيا.
من جهتها، قالت وزارة العدل التركية - في 
وقت سابق - إنه تم اعتقال 32 ألف شخص 
“حركة  بشأن  التحقيقات  إطار  في  رسميا 
جولن”، التي تحملها الحكومة المسؤولية عن 
التي  اإلجراءات  أن  إال  االنقالب،  محاولة 
انتهجتها السلطات التركية القت انتقادات من 

المعارضة التركية.
من جهته، انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري 
كمال   - التركية  المعارضة  أحزاب  أكبر   -
اآلالف  عشرات  معاناة  أوغلو،  كيليتشدار 
من الظلم في عمليات التطهير التي قامت بها 
الحكومة، معلنا تشكيل فريق خاص لمساعدتهم.

الواليات املتحدة تعني 
أول سفري هلا لدى كوبا 

منذ 55 عاما
  عينت الواليات المتحدة أول سفير لها لدى كوبا منذ 55 عاما، 

فيما تواصل العالقات بين البلدين سيرها نحو التحسن.
ووصف الرئيس األمريكي باراك أوباما، وفقا لراديو هيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي بي سي( /األربعاء/ الخطوة األخيرة بأنها “خطوة 

باتجاه تأسيس عالقة أكثر طبيعية وإنتاجية”.
المعين، جفري دي  السفير  أن  البريطانية،  اإلذاعة  وذكرت هيئة 
لورنتيس، كان يعمل في السفارة األمريكية في هافانا التي افتتحت 
في يوليو من العام الماضي، ووصفه الرئيس أوباما بالقول “إنه ال 

يوجد موظف حكومي أكثر كفاءة منه”.

وفاة رئيس إسرائيل السابق برييس 
عن 93 عاما

اإلسرائيلي  الرئيس  توفي    
الذي  بيريس  شمعون  السابق 
شارك في تأسيس إسرائيل وتطوير 
قواتها المسلحة وقدراتها النووية 
المفترضة قبل أن يتقاسم جائزة 
الفلسطينيين-  مع  للسالم  نوبل 
يوم األربعاء عن 93 عاما بعد 

إصابته بسكتة دماغية.
وبوصفه مؤيدا للسالم في الشرق 
في  لعب دورا مختلفا  األوسط 
السياسة اإلسرائيلية على مدى 
نعاه  عاما   70 من  يقرب  ما 
كثير من زعماء العالم كما أشيد 

بنشاطه الدؤوب.
وقال الرئيس األمريكي باراك 
أوباما “انطفأ ضوء لكن األمل 

الذي منحنا إياه سيظل مشتعال لألبد”.
وقال أوباما في بيان “قلة ممن يشاركوننا في هذا 
العالم هم من يغيرون مسار تاريخ البشرية ليس 
فقط من خالل دورهم في األحداث البشرية .. 
وإنما ألنهم يوسعون خيالنا األخالقي ويدفعوننا 
لتوقع المزيد من أنفسنا. صديقي شمعون كان 

واحدا من هؤالء الناس.”
وقال المتحدث باسم البيت األبيض إن أوباما 
سيحضر جنازة بيريس المقررة يوم الجمعة 
على رأس وفد كبير وإن البيت األبيض يقوم 
باإلعداد لذلك. وكان بيريس نقل إلى المستشفى 
بعد إصابته بسكتة دماغية قبل نحو أسبوعين 
وتوفي في مستشفى تل هاشومر قرب تل أبيب.
بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  وأصدر رئيس 
العميق  حزنه  “عن  فيه  عبر  بيانا  نتنياهو 

لرحيل حبيب األمة”.
نتنياهو  أشاد  معه  التنافس  من  ورغم عقود 
المنتمي للجناح اليميني ببيريس ووصفه بأنه 

حامي يسار الوسط وبأنه صاحب رؤية.
وبعد التوقف دقيقة حدادا على وفاته في جلسة 
خاصة لمجلس الوزراء اإلسرائيلي قال نتنياهو 
“كان بيننا كثير من األمور التي اتفقنا عليها. 
)أيضا(  لكن  األعوام.  بمرور  عددها  وزاد 
كان بيننا خالفات وهو أمر طبيعي في الحياة 
الديمقراطية.” وأضاف “حظي شمعون بتقدير 
دولي امتد عالميا. وسعى زعماء العالم للقرب 

منه واحترموه. وسيكون بجانبنا كثير منهم في 
رحلته إلى مثواه األخير في تراب القدس.”

وأفاد بيان أصدرته الرئاسة الفلسطينية “بعث 
لعائلة  تعزية  عباس رسالة  محمود  الرئيس 
معبرا عن  بيريس  األسبق شمعون  الرئيس 
حزنه وأسفه حيث أن بيريس كان شريكاً في 
صنع سالم الشجعان مع الرئيس الراحل الشهيد 
ياسر عرفات ورئيس الوزراء )اسحق( رابين 
كما بذل جهودا حثيثة للوصول إلى سالم دائم 
منذ اتفاق أوسلو وحتى آخر لحظة في حياته.”
ولم يتضح بعد ما إذا كان عباس سيشارك في 

الجنازة المقررة اليوم الجمعة.
وفي قطاع غزة قال سامي أبو زهري المتحدث 
باسم حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( إن 
“الشعب الفلسطيني سعيد برحيل هذا المجرم الذي 
تورط في الجرائم وفي سفك الدم الفلسطيني.”
قائمة  اإلسرائيلية  الخارجية  ونشرت وزارة 
يوم  المتوقع حضورها  بالشخصيات  طويلة 
الجمعة ومنها األمير تشارلز ولي عهد بريطانيا 

والرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون.
وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند حضوره 
السابق  الفرنسي  الرئيس  إلى جانب  الجنازة 

نيكوال ساركوزي.
صدر إعالن رسمي بوفاة بيريس في المستشفى 
من خالل ابنه تشيمي وزوج ابنته رافي فالدان 
الذي كان أيضا طبيبه الشخصي وقال إنه توفي 

دون معاناة وإنه تبرع بقرنيتي عينيه.

فرنسا تطرح مشروع قرار أممي لوقف إطالق 
النار حبلب

   تعتزم فرنسا طرح مشروع قرار على مجلس 
األمن الدولي بخصوص وقف إطالق النار في 
حلب. وفي كلمته أمام الجمعية الوطنية الفرنسية 
األربعاء، اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان 
مارك إيرلوت الذين سيمتنعون عن التصويت 
لصالح هذا القرار “بتحمل مسؤولية المشاركة 

في جرائم الحرب”.
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان مارك 
إيرولت األربعاء أن بالده ستطرح قرارا في 
النار في حلب،  المتحدة لوقف إطالق  األمم 
التصويت  سيمتنعون عن  الذين  أن  معتبرا 
لصالحه “يجازفون بتحمل مسؤولية المشاركة 
في جرائم حرب”. وأضاف إيرولت في كلمة 
أمام الجمعية الوطنية “نقترح بحث قرار في 
األمم المتحدة لوقف إطالق النار في حلب. هذا 
القرار سيضع كل طرف أمام مسؤولياته، ومن 
ال يصوت لصالحه يجازف بتحمل مسؤولية 

المشاركة في جرائم حرب”.
وتابع أن “وحشية الهجمات في األيام األخيرة، 

والقصف المنهجي لحلب واستهداف مستشفيات 
وقوافل مساعدات تثير االشمئزاز واالمتعاض 
حول العالم. كل هذا يؤكد أن النظام السوري 
بدعم من روسيا وإيران يخوض حربا شاملة 

ضد شعبه”.
وختم “لن نسمح بجعل حلب غارنيكا القرن 

الحادي والعشرين”.
وكان السفير الفرنسي في األمم المتحدة فرنسوا 
الماضي بـ”جرائم  دوالتر قد ندد يوم األحد 
حرب” في حلب معتبرا أنه يجب “أال تبقى 
عاجل  اجتماع  بدء  قبيل  عقاب”،  دون  من 

لمجلس األمن.
واتهم دوالتر أمام الصحافيين النظام السوري 
وحليفه الروسي بالمضي في الحل العسكري 
في سوريا واستخدام المفاوضات “للتمويه”.

و كان الجيش السوري قد سيطر الثالثاء على 
حي في وسط حلب كان في يد المعارضة بعد 
كبير من  إلى عدد  أدى  كثيف  قصف جوي 

القتلى وأثار استياء الدول الغربية.

حمكمة مصرية توقف تنفيذ 
حكم أبطل اتفاقية حدودية 

بني مصر والسعودية



بقلم:  علي عبيد

عن حجب الثقة.. أي ثقة؟
األخبار  كثيرا  تستفزني    
التي أقرؤها أو أسمعها عن قيام 
بعض البرلمانات ومجالس النواب 
العربية بحجب الثقة عن الوزراء 
بدعوى  بلدانها  في حكومات 
الفساد، بينما تسجل هذه البلدان 
الدول  قائمة  في  متقدمة  مراكز 
األكثر فسادا في العالم. فقد جاءت 
4 دول عربية ضمن الدول العشر 
األولى األكثر فسادا في العالم لعام 
2016 ضمن القائمة التي تعدها 
التي  الدولية،  الشفافية  منظمة 
تقول إن الدول األكثر فسادا عادة 
ما تكون دوال تشهد صراعات، 
المؤسسات،  وتتصف بضعف 
مثل الشرطة والمحاكم، وتفتقر 
إلى اإلعالم المستقل. وليس علينا 
سوى أن نبحث في عالمنا العربي 
عن الدول التي تنطبق عليها هذه 
لنصنفها ضمن  المواصفات، 
فسادا،  األقل  أو  األكثر  الدول 
كي نعفي أنفسنا من الحرج فال 
دولة عربية  إلى  باإلساءة  نتهم 

لغرض أو نية خبيثة.
آخر الذين حجب برلمان بالدهم 
مالية دولة  الثقة عنهم، وزير 
في  متقدما  تحتل مركزا  عربية 
األكثر فسادا في  الدول  قائمة 
العالم منذ انهيار النظام السابق 
نظام جديد مواٍل  فيها، ومجئ 
لدولة جارة كانت عدوة لها، ثم 
تسيطر على مفاصل  أصبحت 
النظام  إزاحة  بعد  فيها  الحكم 
أجنبي، وتسريح  بغزو  السابق 
بنيتها، والمجئ  جيشها، وهدم 
بعمالء موالين لها لتغيير خارطة 
الحكم والحياة فيها، حتى غدت 
المال  للفاسدين وطالب  مرتعا 
الذين نهبوا ثرواتها،  والسلطة، 
وأفقروا شعبها، ودفعوا علماءها 
ومثقفيها إلى الهجرة منها، قبل أن 
يفتحوها للمنظمات والجماعات 
تحقق  المتطرفة كي  اإلرهابية 
أحالمها، وتقيم دولتها اإلسالمية 

المزعومة على أرضها.
هذا البلد العربي الذي يحتل مرتبة 
األكثر  الدول  قائمة  في  متقدمة 
والذي حجب  العالم،  في  فسادا 
برلمانه الثقة عن وزير دفاعه قبل 
شهر تقريبا، بعد سلسلة اتهامات 
فيها  اتهموه  نواب  قدمها ضده 
اإلدارة،  المالي وسوء  بالفساد 
نفسه مع  السيناريو  ثم تكرر 
وزير المالية الذي كان قبل ذلك 
يَُعّد  البلد  وزيرا للخارجية، هذا 
مثاال صارخا للعبثية التي نعيشها 
في عالمنا العربي، الذي تتصدع 
فاشلة  إلى دول  دوله، وتتحول 
المتطرفة  الجماعات  تستبيحها 
والميليشيات المسلحة، ناهيك عن 
الدول العظمى التي تقيم قواعدها 
على أرضها بموافقة حكامها الذين 
يّدعون أنهم منتخبون من الشعب، 
وال ندري عن أي شعب يتحدثون؛ 
المشرد خارج  الشعب  هل هو 
وطنه، الذي تحول إلى قوافل من 
النازحين والالجئين في مراكز 
تتفضل عليهم  الذين  اإليواء، 
بعض الدول بفتح حدودها لهم، 
وتغلق دول حدودها في وجوههم، 
وتطردهم دول أخرى فيتمددون 
الحديدية  السكك  على قضبان 
تلك  ليفرضوا وجودهم على 
الدول؟ أم هو الشعب المضطهد 
المطارد  أمره،  المغلوب على 
داخل بلده من قبل قوات النظام 
الدينية  والمليشيات  والجماعات 
والطائفية المسلحة، حيث يُفَرز 
ويُقَتلون على  باألسماء،  أفراده 

الهوية والدين والطائفة والعرق؟
في هذه الدول برلمانات فيها هيئات 
نزاهة تحارب الفساد، وفي هذه 
الدول مجالس قضاء أعلى، وفيها 
محاكم تجري تحقيقات وتصدر 
فيها  يتفشى  أحكاما، ومع هذا 
الفساد، بل تتصدر قائمة الدول 
األمر  العالم،  في  فسادا  األكثر 
الذي اليخرج عن أمرين هما؛ إما 
أن منظمة الشفافية الدولية التي 
تتحفنا كل عام بتقريرها السنوي 
عن مؤشر الفساد تضحك على 
المصداقية  إلى  وتفتقر  ذقوننا، 
التي تبني عليها مؤشرها، أو أن 
هذه الدول بحكوماتها ووزرائها 
وبرلماناتها وشعوبها تعيش في 
الذي  الكوكب  كوكب آخر غير 
نعيش عليه، نتنفس هواءه ونخضع 
لقوانينه. العجيب أن جميع الوزراء 
بلدانهم  برلمانات  الذين حجبت 
الثقة عنهم قالوا إن لهذا الحجب 
بأنه  دوافع سياسية، ووصفوه 
لهم وتصفية حسابات،  عقاب 
ألنهم كشفوا ملفات فساد هائلة في 
التي كانوا يتولونها،  الوزارات 
واعتبروه درسا لغيرهم كي ال يفكر 
باالقتراب من عش الدبابير، بينما 
قال الذين حجبوا الثقة عن هؤالء 
القضاء  إن هدفهم هو  الوزراء 
على الفساد، وتخليص البالد من 
المفسدين الذين ينهبون خيراتها! 

وكلهم كاذب فاسد ومخادع.
طرح الثقة وحجبها، يا أصحاب 
السابقين  والسعادة  المعالي 
والالحقين، إجراء حضاري، 
تملك  التي  الدول  إال  تعرفه  ال 
إرادتها، وال تمارسه إال برلمانات 
الشعوب الحرة المتحضرة، أما أنتم 
ودولكم فال تملكون إرادتكم، تأتون 
بقرارات من الخارج، وتذهبون 
بقرارات من الخارج، خاضعين 
إلرادة من أتى بكم، الذي يملك 
قرار إزاحتكم من على الكراسي 
تجلسون عليها، والمجئ  التي 
بآخرين غيركم مسلوبي اإلرادة 
مثلكم، وربما أكثر منكم. شعوبكم 
مغلوبة على أمرها، مخدوعة من 
قمة رأسها إلى أخمص قدميها، 
مقموعة عبر كل مراحل التاريخ 
التي مرت بها، تلك التي تغيرت 
فيها وجوه وتبدلت أيديولوجيات، 
لكن أساليب الحكم والممارسات 
أنفسكم  تتغير، فال تخدعوا  لم 
ترددونها  التي  العبارات  بهذه 

مثل الببغاوات.
سحب الثقة كان يمكن أن يكون 
للثقة  كان  لو  وقع مختلف  له 
بكم أصال وجود، لكن هذه الثقة 
التي تتصورون أنها سحبت أو 
من  أكثر  ليست  منكم  ستسحب 
مجرد وهم تعيشونه في مخيلتكم، 
وهي أيضا وهم في مخيلة الذين 
أو  أنهم سحبوها  يتصورون 
سيسحبونها منكم. وما بُني على 
وهم ومحض كذب وافتراء فهو 
كبرى، وسراب  وهم وخديعة 
يطارده الواهمون فيهرب منهم، 
أقدامهم  آثار  إال  منه  تبقى  وال 
التي تلوث األرض التي يمشون 
عليها، وأنفاسهم المتقطعة التي 
تلوث الهواء الذي يتنفسون منه. 
وهذه البرلمانات الورقية الهشة 
التي تحاول حكوماتهم أن تكمل 
من  أكثر  ليست  الصورة  بها 
لواقع  وواجهة خادعة  ديكور 

بائس وحزين.
سحب البرلمان الثقة أم لم يسحبها 
الشئ  فاقد  فاألمر سيان، ألن 

اليعطيه وال يمنعه.

aliobaid4000@yahoo.com

Fayez Altounji
Traducteur agréé
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الرئيس السيسي يفتتح متحف مجال 
عبد الناصر مبصر اجلديدة

  القاهرة/ كلودين كرمة::افتتح الرئيس عبد الفتاح 
السيسي صباح يوم الثالثاء متحف الزعيم الراحل 
جمال عبد الناصر، والذي كان مقراً إلقامة الرئيس 

األسبق بمنطقة منشية البكري بمصر الجديدة.
وكان في استقباله المهندس شريف إسماعيل رئيس 
مجلس الوزراء، و حلمي النمنم وزير الثقافة، وعبد 

الحميد جمال عبد الناصر نجل الزعيم الراحل.
كما حضر االفتتاح الفريق أول صدقي صبحي 
الحربي، ومجدي عبد  الدفاع واإلنتاج  وزير 

الحميد  الداخلية، وعاطف عبد  الغفار وزير 
محافظ القاهرة.

وقد حضر السيد الرئيس فور وصوله إلى مقر 
المتحف مراسم إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية 
إيذاناً باِفتتاح متحف الزعيم جمال عبد الناصر، 
واستمع سيادته بعد ذلك إلى شرح على ماكيت 
عن المتحف، وذلك قبل أن يقوم سيادته بتفقد قاعة 
المقتنيات الرسمية، ومكتب الرئيس الراحل جمال 
الناصر، والصالونات الرسمية، وغرفتي  عبد 

النوم والمعيشة، وقاعة المقتنيات الشخصية.
عقب ذلك شاهد السيد الرئيس عرضاً وثائقياً عن 
أبرز األحداث التي شهدها عصر الرئيس الراحل 
بقاعة حكاية شعب، ثم قام سيادته الحقاً بالتوقيع 

على سجل الزيارات بالمتحف.
تجدر اإلشارة إلى أن افتتاح السيد الرئيس للمتحف 
يتزامن مع الذكرى السادسة واألربعين لوفاة الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر، والتي توافق الثامن 

والعشرين من سبتمبر عام 1970.

عودة الرحالت األملانية إىل مطار شرم 
الشيخ الدولي السبت املقبل

شكري يؤكد على خماطر رهن املسار السياسي يف 
سوريا بالتطورات اخلاصة باملسار العسكري

روسيا تقول إنها مستعدة 
الستئناف العمل املشرتك مع 

أمريكا يف سوريا

مصر: احلكم على 40 »إسالمي 
متشدد« بالسجن املؤبد

  القاهرة/ كلودين كرمة : قال المهندس ياسر 
جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي، إنه 
تقرر إعادة تشغيل خط الطيران (فرانكفورت/

شرم الشيخ) من أول أكتوبر المقبل بمعدل رحلة 
واحدة أسبوعيا.

ذلك  إن  األربعاء-  يوم  بيان  في  وقال جاهين- 
القرار جاء بعد تنفيذ جميع التدابير األمنية بالمطار 

وااللتزام بجميع مالحظات سلطة الطيران المدني 
المصري.

مدير محطة  أوضح محمد عباس  ومن جانبه، 
 SM3334 اير كايرو” بشرم الشيخ أن الرحلة“
أولى الرحالت األلمانية التي ستصل لشرم الشيخ 

بعد توقف كامل بعد حادث الطائرة الروسية.

رامي  القاهرة/    
جورج: استقبل وزير 
الخارجية سامح شكري- 
الوفد  األربعاء-  يوم 
لمجموعة  التفاوضي 
مؤتمر القاهرة للمعارضة 
السورية، والذي يضم 
كال من جمال سليمان، 
قاسم  مقدسي،  جهاد 
الخطيب، فراس الخالدى.
وقال المستشار أحمد 
لمتحدث  ا زيد  بو  أ
باسم وزارة  الرسمي 
الوزير  إن  الخارجية 
شكري قدم، في بداية 
لنتائج  اللقاء، عرضاً 
إلى  األخيرة  زيارته 

نيويورك وما شهدته من اجتماعات ولقاءات تناولت كافة جوانب 
األزمة السورية، حيث أعرب عن قلق مصر الشديد نتيجة انهيار 
اتفاق وقف النار، وما ترتب عنه من زيادة حدة المأساة اإلنسانية 

وتعطل جهود استئناف المحادثات السياسية.
كما استمع وزير الخارجية إلى تقييم لالتصاالت التي قامت بها 
مجموعة مؤتمر القاهرة مع عدد من األطراف الدولية مؤخراً، 
ورؤيتها لكيفية تجاوز الوضع الحالي من خالل التأكيد على محورية 

الحل السياسي وضرورة استئناف المفاوضات .

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكرى أكد، خالل اللقاء، 
على مخاطر رهن المسار السياسي في سوريا بالتطورات الخاصة 
بالمسار العسكري وعملية تثبيت الهدنة، مشيراً إلى أنه اكد خالل 
لقاءاته األخيرة مع المبعوث األممي دى مستورا على ضرورة 

تفعيل المسار السياسي في أسرع وقت.
السورية على مزيد  المعارضة  الخارجية وفد  كما شجع وزير 
السياسية،  المعارضة  باقي عناصر  من االنخراط والتنسيق مع 
وطرح رؤيتها الخاصة بمستقبل سوريا بشكل واضح ومتكامل 

لجميع األطراف.

للعمل  إنها مستعدة    قالت روسيا يوم األربعاء 
بشأن سوريا وستبعث عما  المتحدة  الواليات  مع 
قريب خبراء إلى جنيف لعقد محادثات مع نظرائهم 
األمريكيين لتطبيع الوضع في مدينة حلب وبقية البالد.
ونسبت وكاالت أنباء روسية إلى الليفتنانت جنرال 
فيكتور بوزنيخير قوله إن المبادرة نتجت عن اتصال 

هاتفي أجري في وقت سابق يوم االربعاء بين وزير 
الخارجية الروسي سيرجي الفروف ونظيره األمريكي 
الدفاع  بوزنيخير “وزارتا  جون كيري. واضاف 
والخارجية الروسيتان استعدتا بتعليمات من رئيس 
العمل  في  االستمرار  لمزيد من  الروسي  االتحاد 
المشترك مع شركائنا األمريكيين في المسألة السورية.”

  القاهرة/ رامي جورج : قضت محكمة 
األربعاء  في مصر  الزقازيق  جنايات 
بالسجن المؤبد على 40 شخصا يشتبه في 
انتمائهم لتنظيم “الدولة اإلسالمية”. وجاء 
في حيثيات الحكم أن المتهمين شكلوا خلية 
تابعة “لوالية سيناء” وبعضهم  جهادية 

تلقى تدريبا على السالح في الخارج.
قالت مصادر قضائية إن محكمة مصريةعاقبت 
40 يشتبه بانتمائهم لتنظيم “الدولة اإلسالمية” 

بالسجن المؤبد األربعاء بينهم 18 غيابيا.
وقال مصدر إن أوراق القضية أشارت إلى 
أن المحكوم عليهم شكلوا خلية بقيادة رجل 
من مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية 
القريبة من محافظة شمال سيناء التي ينشط 
فيها إسالميون متشددون موالون لتنظيم 

“الدولة اإلسالمية”.

أشارت  األوراق  أن  المصدر  وأضاف 
أيضا إلى أن عددا ممن صدر عليهم الحكم 
حضوريا “تلقوا تدريبا على السالح في 
الخارج وسعوا لتشكيل خاليا جهادية في 

المحافظة.”
وأصدرت الحكم دائرة اإلرهاب بمحكمة 
جنايات الزقازيق، ونظرت الدائرة القضية 

في بلبيس القريبة من القاهرة.
في مصر  المؤبد  السجن  عقوبة  ومدة 

25 عاما.
ويشن الجيش المصري حملة تشارك فيها 
الشرطة على متشددي جماعة والية سيناء 
التي بايعت تنظيم “الدولة اإلسالمية” في 
2014، والتي قتلت المئات من أفراد قوات 
األمن في السنوات الثالث الماضية. ويقول 
الجيش إنه قتل مئات من متشددي الجماعة.

AVIS
 
À tout organisme à la recherche 
de financement pour une activité 
visant à encourager la persévé-
rance scolaire d’enfants vivant 
sous le seuil de la pauvreté dans 
la grande région de Montréal, La 
fondation Actions Enfance pourrait 
vous aider.

Visitez www.actionsenfance.org

Date limite pour recevoir votre 
demande:  31 octobre 2016



 في هذه الصفحة نقوم بتناول  حياة 
وأعمال العديد من الصحفيين والكتاب 
والشعراء القدامى من المبدعين الذين 
تربعوا على عرش الكلمة واإلبداع 
أثناء وجودهم بيننا أو بعد رحيلهم عنا.
علنا نسهم من خالل هذا العمل في 
إعادة الفكر الثقافي التنويري الصحيح 
إلى مساره الحقيقي ومكانته الطبيعية 
والمعرفة  التنوير  قواعد  إرثاء  في 
الحقيقية التي غابت عن عمد بظهور 
بعض من المدعيين والمتسلقين للثقافة 
والفكر فأفسدت الفكر وأتلفت الذوق 
الثقافي العام للوطن والمواطن العربي 

من المحيط إلى الخليج !

شـــعاع

فريد زمكحل

بقلم : شريف رفعت

حممود سامي البارودي

  يقولون أن الوحدة قاتلة، أرى أن هذا وصفا 
دقيقا لحالتي، هناك خواء رهيب يكتنف حياتي، 
مر على طالقي شهران، أسأل نفسي اآلن هل 
كان اقدامي على الطالق القرار الصائب؟ هل 
وجود رجل في حياتي و إن كانت طباعه و 
أفكاره و عاداته مختلفة تماما عني أفضل من 
معاناة الوحدة؟ بالطبع الوضع المثالي أن أجد 
من أستريح معه سواء زوج أو صديق، ليس من 
المفروض أن يكون ذلك في منتهى الصعوبة، 
فأنا بشهادة الجميع على قدر وافر من الجمال 
و الجاذبية و عندي مهارات اجتماعية كافية، 
المفروض  المراد،  لم يحدث  لكن حتى اآلن 
العثور على  المطلقة ال تجد صعوبة في  أن 
صديق، فالرجال يعتبرون المطلقة صيد سهل 
لكن بالنسبة لي و حتى اآلن لم أعثر على صياد 

بعد أو لم يعثر صياد علي بعد.
هذا المساء سيكون الوضع مختلف، سأخرج 
سأنطلق سأتصرف بجرأة و ذكاء و سأقابل 
شخص مناسب. مناسب هنا تعبير نسبي، إذا 
كان هذا الشخص مناسب لهذه الليلة فقط فلما 
ال، ال أنكر أن أثناء فترة زواجي الغير ناجح 
لم تكن هناك معاناة جنسية، كنت انا و زوجي 
السابق من الدراية و الحكمة بحيث لم نربط 
بين انسجامنا في الزواج و نشاطنا الجنسي، 
الفراش  الوحدة في  الحرمان و  لم يكن  لذلك 
أحد هموم تلك الفترة، لكنهما اآلن حقيقة واقعة 

سأتغلب عليها هذا المساء.
اْرَتَدت مالبس أنيقة مناسبة للسهرة و توَجَهت 
ألحد المالهي الليلية المعروفة بمستواها الراقي، 
الرواد هنا أغلبهم في منتصف العمر ذو مستوى 

مادي مرتفع، المكان جميل و الموسيقى حالمة، 
جلست بمفردها على احد الموائد تتأمل الرواد، 
هناك بعض الرجال بمفردهم، بالتأكيد سيتقدم 
لها أحدهم طالبا إياها للرقص، ستكون هذه هي 
البداية التي ستستغلها االستغالل المناسب الذكي. 
مرت حوالي نصف ساعة و لم يقترب منها 
أحد، إمرأة جميلة شابة بمفردها في ملهى ليلي 
به العديد من الرجال و ال أحد يتقدم لها، هناك 
شيء خطأ، لكنها عازمة على النجاح، رغم 
أنها ال تدخن إال أنها اشترت علبة سجائر من 
الملهى، أخرجت أحداها نظرت حولها، رأت 
رجال وسيم يجلس بمفرده يحتسي شرابه، اقتربت 
منه مبتسمة و سألته أن يشعل لها سيجارتها، 

ابتسم الرجل و اشعل السيجارة ثم قال:
التي  المظلومة  المدخنين  فئة  إذا من  أنِت  ـ 

يحاربها المجتمع.
سحبت نفسا عميقا من سيجارتها و عرضت 
همت  واحدة،  فأخذ  السجائر  علبة  عليه 
منه  اقتربت  بالتعليق على مالحظته عندما 
التي  بالمرأة  نساها، رحب  امرأة حسناء، 
في  انسحبت هي  تأخرها.  له عن  اعتذرت 

هدوء مدحور إلى مائدتها. 
الليل يمضي و ال أحد يقترب منها، لن تستسلم 
لوحدتها، ستحاول مرة أخرى، جالت ببصرها 
الرقص  حلبة  إما على  الرواد  المكان،  في 
يتمايلون على أنغام الموسيقى أو على موائدهم 
يتبادلون الحديث، الجميع مشغول عنها، وقعت 
عيناها عليه، في الواقع كان ينظر إليها، هناك 
شبح ابتسامة على وجهه، أصلع يميل لالمتالء 
و القصر، توجهت إليه، مّرة أخرى أخرجت 

سيجارتها و طلبت منه أن يشعلها لها، اعتذر بأنه 
ال يدخن، يبدو عليه الخجل، لن تضيع الفرصة، 

وضعت علبة السجائر في حقيبتها و قالت:
ـ أنت إذا واحد من المحظوظين الذين لم يدمنوا 

هذه العادة اللعينة.  
ابتسم وقال: 

عن  أيضا  أنِت  تتوقفي  ان  أنصحك  ـ 
التدخين. 

ـ هل هذه أول مّرة لك في هذا المكان؟
ـ نعم، إنه مكان ظريف، و أنـِت؟

ـ حضرت هنا عدة مرات عندما كنت متزوجة.
سكت و اكتفى باالبتسام، لن تـُـضـَيـِع الفرصة، 
حسنا، شكله ليس وسيم و يبدو عليه الخجل، لكنه 
رجل. عرض عليها الجلوس فجلست، اعتبرت 
أنها خطوة أولى جيدة منه، قادت هي دفة الحديث، 
تعمدت أن يكون الحديث مرحا سهال، لم تسأل 
عن احواله الشخصية، ذكرت له باختصار أنها 
تعمل في وظيفة محترمة، بعد حوالي ساعة 
من الحديث جاء وقت الخطوة الحاسمة، سألته:

ـ كيف تنوي أن تقضي باقي المساء؟
ـ ليس عندي شيء معين، ماذا عنِك أنِت؟

ـ أنا مستمتعة بصحبتك، هل تسكن بعيدا عن هنا؟
للحظة بدى عليه التردد، أخيرا فهم أنه يمكن 

أن يكون هناك امتداد لهذه السهرة، أجاب:
ـ غير بعيد، حوالي عشرون دقيقة بالسيارة.

ران الصمت لعدة ثواٍن، شجعته هي بابتسامة 
داعية، أخيرا نطق و الخجل يقتله:

ـ هل تمانعين أن نذهب عندي؟
ـ سأكون مسرورة جدا، فأنت تبدو إنسانا جميال.

قال و هو مرتبك:

ـ حسنا، سأذهب إلحضار السيارة، لقد ركنتها 
عند تقاطع الشارع الرئيسي، قابليني عند الباب 

بعد خمسة دقائق.
توجهت  انصرافه،  قبل  يده  على  ضغطت 
لدورة المياه و نظرت في المرآة لتطمئن على 

مظهرها، ثم توجهت لخارج الملهى. 
الليلة جميلة و واعدة، هناك نسمة باردة منعشة، 
أخْذُت أحلم بما ستقود إليه الليلة، مّرت خمسة 
لم يظهر،  دقائق، ربع ساعة  دقائق، عشرة 
أكيد تغلب عليه خجله ، وَقْفُت حائرة، انتابتني 
رغبة في البكاء، هل أعود داخل الملهى بحثا 
عن آخر، أم أعود لمنزلي، لفراشي الخاوي.

سَمْعت صوتا نسائيا أجش بعض الشيء:
ـ تبدين ضائعة.

نظْرت إلى مصدر الصوت، إنها امرأة تميل 
للطول و االمتالء تنظر إلي مبتسمة، استمرت 

المرأة في الحديث:
ـ ليس مفروض أن حسناء مثلك تظل بمفردها 

في ليلة جميلة كهذه.
لم أدري كيف أرد و ال ما تريد هذه الغريبة 
اقتربت  لسماع ردي،  المرأة  تأبه  لم  مني، 
مني أكثر و أمسكت بيدي قائلة و هي تتأمل 

مالمحي بشبق:
ـ أسكن قريبا من هنا، التمشية في هذه الليلة 

الجميلة حتى منزلي ستكون ممتعة.  
سحبتني من يدي، فانقدت لها.
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صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل
الثانية ١٩٣٩-١٩٤٥  العالمية  الحرب  إنتهاء  عشية    
وتقسيم  أوروبا إلى شرقية وغربية وظهور معالم ميالد 
جبهتين  عالميتين ؛ قال أحد القادة  المنتصرين  :  تناسوا  

خالفكم  وتًحسبوا  للمارد األصفر- الصين  -
إلى  لقرون  وقسمها   التي  حكمها االستعمار   الصين  
تسيكونغ   ماو  لغاية ظهور  بينها  فيما  تتقاتل   مقاطعات 
الذي أسس نقابات تدافع  عن  حقوق  العمال  وبدأ  ثورته  
الشيوعية  في منتصف الثالثينات من القرن الماضي لتوحيد 
البالد ؛  ثم  إندلعت  الحرب اليابانية الصينية التي ساعدت 
ماوتسيتونغ  في توحيد الصفوف ضد اليابان  والنصر عام 
١٩٤٥.  عام ١٩٤٩  طرد رموز  العهد القديم  بزعامة 
تشاي كانتشيك الذي هرب إلى جزيرة - فورموزا- أصبح  
إسمها  الحقا - تايوان - التي  بقيت تمثل الصين عالميا وفي 
األمم المتحدة  لغاية السبعينات من القرن الماضي عندما قام 
الرئيس ريتشارد نيكسون بزيارة  ماوتسيتونغ  في محاولة  
الشيوعي  السوفييتي  الشيوعية عن اإلتحاد  إلبعاد الصين 
واسترجعت  بعد هذه  الزيارة  الصين  عضويتها  في األمم 
المتحدة  ومركزها  كدولة عظمى تتمتع بحق  - الفيتو -  في 

قرارات  األمم المتحدة .
نعود  إلى  تحذير القائد الغربي  بالحذر  من  المارد  األصفر  
؛ لقد كانت نبوأته  صحيحة  ألن الصين مع  اإلتحاد السوفييتي  
إخترقوا الخط  الفاصل  في كوريا  بإتجاه  المنطقة  الحرة  
بين  الرأسمالية  عام -١٩٥٣- واندلعت  حرب  شرسة 
المعسكرين لمدة أربع سنوات توقفت بتوقيع هدنة  وتثبيت 

الخط ٣٨  الفاصل بين الكوريتين.

لم  يتوقف  المارد األصفر ؛  في أواخر الستينات  إنطلق  
جنوبا لتوحيد  فيتنام  المقسمة مثل كوريا؛  والجميع على 
علم بشراسة تلك الحرب بين الغرب الرأسمالي من جهة 

والصين واإلتحاد السوفييتي الشيوعي من جهة أخرى .
بعد زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون للصين توقفت حرب 
فييتنام وانسحب الغرب بعد المظاهرات العنيفة التي قامت 
عالميا إحتجاجا لوقف القتال وعشرات آالف الضحايا من 
الجهتين  : بعد وقف القتال بمدة قصيرة توحدت  فييتنام  

واستقلت  لكنها بقيت  تحت النفوذ الصيني  الشيوعي .
لم  تكن  حدود القتال محصورة  في فيتنام  بل  نالت – الووس 
وكومبوديا نصيبها من الدمار والقصف األميركي بماليين 
.  وفي    - الممنوع منها والمسموح    - القنابل والقذائف  
زيارة  الرئيس باراك أوباما الحالية - لالووس- وعد بتقديم 
تسعين مليون دوالر وتزويد  حكومة  الووس بمعلومات 
عن أماكن  ثمانين مليون قنبلة  عنقودية ومواقع  إلقائها  
خالل  حرب  فييتنام . ما  يزال سكان  الووس  يعانون  
من  انفجار هذه  القنابل  في الحقول وضحاياها عائالت  

من رجال ونساء وأطفال .
نشرت  وكاالت األنباء العالمية  األميركية وغيرها  أنباء 
زيارة الرئيس  أوباما  ووعود  بالمساعدة  على  تنظيف 
الووس  بعد أربعين عاما  من  ماليين القنابل العنقودية 

الملقاة خالل حرب فيتنام  .
في مطلع التسعينات توجه العالم الحر إلى العولمة وإنفتاح 
دول العالم على التبادل  التجاري الحر .  لم يكن بالحسبان  
إنتقال رؤوس  األموال  بسرعة  إلى مواقع فيها ضمانات  

للربح!!
نالت الصين  حصة األسد من رؤوس األموال  وأصبحت  
بفترة قصيرة  السكان   ملوين  من  الميليار ومئتي  بالد 
مصنع العالم وغزت المنتجات الصينية العالم أجمع  بما في 
ذلك  دول العالم المسمى بالثالث لرخص األسعار والجودة  

والتنوع الهائل .
تحدثت الصحف والمراجع االقتصادية في حينه  عن  استحالة 
استمرار الصين  بغزو العالم  ببضائعها ألن مواردها الطبيعية 
إلى  التسلل  لكنها استطاعت  اإلنتاج  ستنفذ  وتتوقف عن 
البالد األفريقية  ومناطق  أخرى  وإنشاء  صناعات محلية  
لقاء المواد األولية !!! طبعا يلي  هذا التسلل التجاري نفوذ 
سياسي وهذا ما  يقلق الغرب وهذا ما دفع الرئيس باراك 

أوباما إلى  زيارة 
فيتنام  وحاليا  - الووس-  وألغيت  زيارة  الفيليبين  لتطاول 

رئيسها  على الرئيس أوباما بكالم  إعتذر عليه الحقا .
هذا النشاط الدبلوماسي األميركي الحالي في الشرق األقصى 
وعلى حدود الصين  يأتي  الحتواء  النفوذ الصيني  في 
الغرب  التكتل مع  إلى  العالم وإلحياء األحالف  والعودة 
؛  هذا التكتل الذي  لم يهتز  حربيا  بل  بعالقات تجارية  
سليمة  قامت  بها الصين  مع جاراتها  التي شعر  حكامها  
باإلهمال  من الغرب المشغول  بنشر الحرية  والديمقراطية  

والدفاع  عن  حقوق
اإلنسان وإنقاذ الشعوب من  فساد الحكام  وهذا ما نراه في 
الشرق  األوسط خاصة وفي مناطق  أخرى  في العالم  ودمار  

البالد  حيث  يدافع  الغرب  عن  هذه الشعارات.

- إحتواء املارد األصفر  -  الصني  

  هبطت الطائرة القادمة من الرياض في مطار 
القاهرة ، وتوجة المحاسب /ثروت الصياد مع الركاب 
لصالة الوصول ،عند باب الخروج لم ينتظره أحد ، 
إستقل سيارة أجرة إلي شقتة الصغيرة بضاحية عين 
شمس ، كانت شقتة متربة فهي مغلقة طوال سنوات 
عمله بالسعودية وال تفتح إال عند قدومة في أجازاته 
السنوية . هذه المرة لن يعود إلي الرياض فقد أنهي 
توظيفه وعاد إلي مصر ، حيث قرر أن يبقي فيها 
ليمارس عمال حرا... أصابه الملل من التوظف في 
الغربة .. لم يدخر فيها إال قليال كل شهر يحوله لحسابة 

في البنك الذي يتعامل معه بالقاهرة ...
من خبرتة السابقة كمدير للمشتريات في الشركة 
التي كان يعمل فيها بالسعودية ،قرر أن يلعب لعبة 
صغيرة ومحكمة تدر علية آالفا من الجنيهات .. 
الفكرة بسيطة ، نشر إعالنا صغيرا في صحيفة 
المظهر، جامعية  يومية يطلب سكرتيرة حسنة 
وتجيد اإلنجليزية للعمل بمرتب مغر، وأوضح في 
اإلعالن عنوان بريدة األلكتروني إلرسال السيرة 
الذاتية، تلقي ثمانية ردود تفحصها جميعا قبل أن 
يتصل بفتاة توسم فيها اإلستعداد لتنفيذ طلباتة ، طلب 
منها اللقاء في مبني نقابة التجاريين متعلال بأنة قادم 

من السعودية توا ولم يؤجر مكتبا بعد ... 
في نقابة التجاريين رحب بها وجلسا في ركن بعيد 

من غرفة اإلستقبال.
- أنا مش بعاكس لكن إسمحيلي أقولك إني مشوفتش 

عيون في حياتي أجمل من 
   عيونك !!

إبتسمت  في رضا وشكرته في رقة  ثم أخرجت 
الذاتية مع صورة  صورة مطبوعة من سيرتها 

شخصية مرفقة...
- أنا شفت الكالم دة كلة  .. خلينا ندخل  في الموضوع  

أنا بعرض عليكي عمل 
  ألسبوعين فقط بمكافأة عشرة آالف جنية ويمكن 

ان  يتكرر في المستقبل كذا 
   مرة .

- أقدر أعرف إية طبيعة العمل دة ؟
- شوفي يا ستي ، أنا عايزك تأجري شقة مفروشة 

مكتب في مصر الجديدة ، 
   آدي بطاقة رقم قومي لفتاة متوفية تحصلت عليها 

، إتحجبي والبسي نظارة 
   شمس وانتي بتأجري الشقة ويستحسن تلبسي 

نقاب ميبينش غير عيونك 
   الحلوين دول .

- وبعدين ؟
_ الشقة دي حاتبقي مكتب تمثيل في مصر لشركة 

في إحدي دول الخليج..
  حانعمل إعالن في الصحيفة عن طرح مناقصة 

عامة لتنفيذ مشروع كبير     
  معماري في نيجيريا ، وعلي الشركات التي ترغب 

في تقديم عروض فنية 
  ومالية، شراء كراسة الشروط بخمسة اآلف جنيها نقدا.

- ومين حايعمل اإلعالن دة ؟
- إنتي طبعا ببطاقة الرقم القومي اللي حاتخديها ..

- وبعدين ؟
_ وبعد ما نبيع كراسات الشروط في مهلة العشرة 

ايام المذكورة في اإلعالن ، 
   نسيب الشقة ونختفي ويا دار ما دخلك شر !!!

- سيبني أفكر وارد عليك ..
- مفيش وقت للتفكير، يتقبلي  .. يا حختار واحدة تانية ..

- ماشي إديني بطاقة الرقم القومي إياها . 
تم تأجير الشقة وطبع نسخ أنيقة من كراسة الشروط 
والتي إقتبس محتواها الفني والمالي من كراسات 
شروط عديدة  احضر نسخا منها معه من الشركة 
التي كان يعمل بها في السعودية . تم بيع اربعة عشر 
كراسة لشركات اإلسكان والتعمير التي تتلهف ويسيل 
لعابها علي فرصة للتعاقد علي تنفيذ هذا المشروع 
الكبير  ،ولم تعطي لنفسها وقتا للتحقق من صحة 
المشروع .. فقيمة الكراسة ال تتعدي المصاريف 

النثرية لشركات كبيرة كهذه في يوم واحد ...
بعد شهر واحد كرر المحاسب/ ثروت الصياد اللعبة 
في اإلسكندرية مع نفس شريكته السكرتيرة الحسناء 
، مع تغيير شروط المناقصة لتصبح توريد 150 
سيارة نقل كبيرة ، كانت معه أيضا مواصفاتها من 
الشركه السعودية، وتغيرت قيمة كراسة الشروط 
إلي سبعة اآلف جنيها . وبعد شهر آخر لمناقصة 
ثالثة في اسوان لتوريد آالت ورش لمصنع كبير 

في السودان !!
إكتفي بذلك... وسحب من رصيده المتضخم في البنك 
مبلغا لتأجير مكتب محاسبة في شقة فاخرة بمدينة 
نصر وعين سكرتيرته الحسناء في وظيفة دائمة 
بالمكتب لتكون مديرة إلعماله ، بعد ان طورعالقته 

بها لتكون أكثر من عالقة عمل ...
للتوكيالت  بعد ذلك علي صاحب مكتب  تعرف 
التجارية لشركات المانية وإيطالية ويابانية  لتوريد 
التربة ، كان  الحفر والرصف وتحريك  معدات 
صاحب المكتب متعثرا،ونشاط مكتبة راكد ، وال 
يفوز بمناقصة إال إذا تقدم بتخفيض ضخم في األسعار 
تجعل هامش ربحة ضئيال ... عرض علية صاحبنا 

ثروت الصياد المشاركة في المكتب...  
تولي ثروت اإلتصال بالشركات التي تطرح مناقصات 

لتوريد هذة المعدات 
وكان يتفق سرا مع مديري مشتريات  هذة الشركات 
ومهندسيها الفنيين علي ضبط الشروط الفنية للمناقصة 
المزمع طرحها لتطابق مواصفات معدات موكلية .. 
وسرعان ما حقق المكتب ارباحا متزايدة ، عندئذ 
المكتب  بدأ ثروت يختلق مشاحنات مع صاحب 
التنازل لثروت عن  األصلي ، حتي إضطر إلي 
ملكية المكتب مقابل تعويض هزيل ، قنع بة خوفا 

من بطش ثروت وتغوله ..
تكرر مشاركتة في الشركات المتعثرة ثم إستيالئه 
التي يراس  الشركات  عليها ، حتي أصبح عدد 
المناطق الصناعية في  إدارتها ثالثة في  مجلس 
العاشر من رمضان والمنطقة الحرة بمدينة نصر  
باالضافة إلي مكتب المحاسبة الذي عين فيه عدة 
محاسبين يقومون بالعمل باالضافة إلي طاقم من 

المحامين لتولي قضاياه 
التي  الفيلال  الصياد من  / ثروت  المحاسب  نزل 
يملكها في التجمع الخامس وطلب من سائق سيارتة 
المرسيدس الحديثة التوجه لمقر شركه األستاذة / 
هناء الشربتلي لصناعة العصائر الطبيعية بمنطقة 

السادس من أكتوبر الصناعية  ... 
-أستاذة /هناء انا متشرف بمقابلتك ، ولكن قبل أن 

نتكلم، وأنا مش بعاكس 
 واللة ، لكن إسمحيلي أقولك إني مشوفتش عيون 

في حياتي أجمل من عيونك !!
إبتسمت هناء في رضا وشكرته في رقة ثم فتحت 
امامها ملف مشروع مشاركة ملكية شركتها مع 
رجل األعمال المعروف االستاذ/ ثروت الصياد...

بقلم : نعمة هللا رياض

الرزق حيب اخلفية ..!

يوسف زمكحل   همسـات
- الساعة في الحياة ستون دقيقة وفي الفراق سنين طويلة 

- نصيحة ال تحب بجنون حتى ال تصاب بالجنون 
- يبدأ الحب بكلمة .. وينتهي أيضاً بكلمة

- الحب هو الحب مهما أختلفنا أو تشاجرنا أو أفترقنا 
لم  النفسيين  األطباء  حتى  صعبة  معادلة  المرأة   -

يستطعوا حلها 
- من أقوال أحد الفالسفة : أهرب من المرأة تتبعك .. 

اتبعها تهرب منك 

- سأبقى كما أنا .. وسالماً على من راق له األبتعاد 
- الذكريات جالد يجلد قلوبنا 

- أجمل إمرأة عندي هي التي لم أستطع الوصول إليها 
- من كلمات الشاعر نزار قباني : أنا أحبك فوق الغيم 
فوق  أحبك  أنا   .. أحكيها  واألشجار  وللعصافير  أكتبها 
 .. أنا أحبك   .. أنقشها وللعناقيد واألقداح أسقيها  الماء 
حاول أن تساعدني ..فأن من بدأ المأساة ينهيها .. وأن 
من فتح األبواب يغلقها .. وأن من اشعل النيران يطفيها 

لـــيلة واعدة

  محمود سامي بن حسن حسين بن عبد هللا 
 12  -  1838 أكتوبر   6( المصري  البارودي 
1904(، هو شاعر مصري، ورائد  ديسمبر 
مدرسة البعث واإلحياء في الشعر العربي الحديث، 
وهو أحد زعماء الثورة العرابية وتولى وزارة 
له،  الثوار  باختيار  الوزراء  ثم رئاسة  الحربية 

لقب برب السيف والقلم.
نشأته: ولد في 27 رجب 1255 هـ / 6 أكتوبر 
1839 م في القاهرة ألبوين من أصل شركسي 
من ساللة المقام السيفي نوروز األتابكي )أخي 
برسباي(. وكان أجداده ملتزمي إقطاعية إيتاي 
البارود بمحافظة البحيرة ويجمع الضرائب من 
أهلها. يعتبر البارودي رائد الشعر العربي الحديث 
الذي جّدد في القصيدة العربية شكاًل ومضموناً.
الثراء  البارودي في أسرة على شيء من  نشأ 
والسلطان، فأبوه كان ضابطا في الجيش المصري 
برتبة لواء، وُعين مديرا لمدينتي بربر ودنقلة في 
السودان، ومات هناك وكان محمود سامي حينئذ 

في السابعة من عمره.
دراسته:  تلقى البارودي دروسه األولى فتعلم 
الكريم، وتعلم  القرآن  والكتابة، وحفظ  القراءة 
مبادئ النحو والصرف، ودرس شيئا من الفقه 
والتاريخ والحساب، حتى أتم دراسته االبتدائية 
عام 1267 هـ / 1851 حيث في هذة المرحلة 
المرحلة  لتدريس  يكن سوى مدرسة واحدة  لم 
االبتدائية وهي مدرسة المبتديان وكانت خاصة 
باألسر المرموقة وأوالد األكابر ومع انه كان من 
أسرة مرموقة فإن والدته قد جلبت له المعلمين 
لتعليمه في البيت. ثم انضم وهو في الثانية عشرة 
 / 1268 هـ  الحربية سنة  بالمدرسة  من عمره 
1852م، فالتحق بالمرحلة التجهيزية من المدرسة 
فنون  يدرس  فيها  وانتظم  المفروزة  الحربية 
الحرب، وعلوم الدين واللغة والحساب والجبر، 
بدأ يظهر شغًفا بالشعر العربي وشعرائه الفحول، 
حتى تخرج من المدرسة المفروزة عام 1855 م 
برتبة “باشجاويش” ولم يستطع استكمال دراسته 

العليا، والتحق بالجيش السلطاني.
حياته العملية: العمل بالخارجية:  

عمل بعد ذلك بوزارة الخارجية وسافر إلى األستانة 
عام 1857م، وتمكن في أثناء إقامته هناك من 
إتقان التركية والفارسية ومطالعة آدابهما، وحفظ 
كثيًرا من أشعارهما، وأعانته إجادته للغة التركية 
والفارسية على االلتحاق بقلم كتابة السر بنظارة 

الخارجية التركية وظل هناك نحو سبع سنوات 
إسماعيل  الخديوي  1863-1857. ولما سافر 
ليقدم  العرش  توليه  بعد  العثمانية  العاصمة  إلى 
آيات الشكر للخالفة، ألحق البارودي بحاشيته، 
فعاد إلى مصر في فبراير 1863م،عينه الخديوي 
إدارة  باشا على  إسماعيل معيناً ألحمد خيري 

المكاتبات بين مصر واألستانة.
العودة للعسكرية:  ضاق البارودي برتابة العمل 
الديواني وحّن إلى حياة الجندية، فنجح في يوليو 
إلى  الخديوي  باالنتقال من معية  1863م  عام 
الحرس  بآالي  وأُلحَق  بكباشي،  برتبة  الجيش 
الخديوي وعين قائد الكتيبتين من فرسانه، وأثبت 
كفاءة عالية في عمله. في أثناء ذلك اشترك في 
الحملة العسكرية التي خرجت سنة )1282 هـ / 
1865م( لمساندة الجيش العثماني في إخماد الفتنة 
التي نشبت في جزيرة كريت، واستمر في تلك 
المهمة لمدة عامين أبلى البارودي بالء حسًنا، وقد 
جرى الشعر على لسانه يتغنى ببلده الذي فارقه، 
ويصف جانبًا من الحرب التي خاض غمارها، في 

رائعة من روائعه الخالدة التي مطلعها:
أخذ الكرى بمعاقد األجفان  

                 وهفا السرى بأعنة الفرسان
والليل منشور الذوائب ضارب  

                   فوق المتالع والربا بجران
ال تستبين العين في ظلماته  
                    إال اشتعال أِسنَّة المران

)الكرى: النوم، هفا: أسرع، السرى: السير لياًل، 
المتالع: التالل، ضارب بجران: يقصد أن الليل 

يعم الكون ظالمه(.
بعد عودة البارودي من حرب كريت تم نقله إلى 
المعية الخديوية ياور خاًصا للخديوي إسماعيل، 
وقد ظل في هذا المنصب ثمانية أعوام، ثم تم تعيينه 
كبيًرا لياوران ولي العهد “توفيق بن إسماعيل” في 
)ربيع اآلخر 1290 هـ / يونيو 1873م(، ومكث 
في منصبه سنتين ونصف السنة، عاد بعدها إلى 
معية الخديوي إسماعيل كاتًبا لسره )سكرتيًرا(، 

ثم ترك منصبه في القصر وعاد إلى الجيش.
ولما استنجدت الدولة العثمانية بمصر في حربها 
ضد روسيا ورومانيا وبلغاريا والصرب، كان 
البارودي ضمن قواد الحملة الضخمة التي بعثتها 
مصر، ونزلت الحملة في “وارنة” أحد ثغور البحر 
األسود، وحاربت في أوكرانيا ببسالة وشجاعة، 
غير أن الهزيمة لحقت بالعثمانيين، وألجأتهم إلى 

عقد معاهدة سان ستيفانو في )ربيع األول 1295 
هـ / مارس 1878م(، وعادت الحملة إلى مصر، 
وكان اإلنعام على البارودي برتبة “اللواء” والوسام 
المجيدي من الدرجة الثالثة، ونيشان الشرف؛ لَِما 
قدمه من ضروب الشجاعة وألوان البطولة. تم 
تعيينه مديًرا لمحافظة الشرقية في )ربيع اآلخر 
نقل  ما  1878م(، وسرعان  أبريل   / 1295هـ 
محافًظا للقاهرة، وكانت مصر في هذه الفترة تمر 
بمرحلة حرجة من تاريخها، بعد أن غرقت البالد 
في الديون، وتدخلت إنجلترا وفرنسا في توجيه 
السياسة المصرية، بعد أن صار لهما وزيران في 
الحكومة المصرية، ونتيجة لذلك نشطت الحركة 
الوطنية وتحركت الصحافة، وظهر تيار الوعي 
الذي يقوده “جمال الدين األفغاني” إلنقاذ العالم 
األجواء  هذه  وفي  االستعمار،  من  اإلسالمي 
المشتعلة تنطلق قيثارة البارودي بقصيدة ثائرة 
تصرخ في أمته، توقظ النائم وتنبه الغافل، وهي 

قصيدة طويلة، منها:
جلبت أشطر هذا الدهر تجربة  

              وذقت ما فيه من صاب ومن عسل
فما وجدت على األيام باقية  

               أشهى إلى النفس من حرية العمل
لكننا غرض للشر في زمن  

                أهل العقول به في طاعة الخمل
قامت به من رجال السوء طائفة  

             أدهى على النفس من بؤس على ثكل
ذلت بهم مصر بعد العز واضطربت  

                 قواعد الملك حتى ظل في خلل
وبينما كان محمد شريف باشا رئيس مجلس النظار 
يحاول أن يضع للبالد دستوًرا قويًما يصلح أحوالها 
ويرد كرامتها، فارًضا على الوزارة مسؤوليتها 
على كل ما تقوم به أمام مجلس شورى النواب، إذا 
بالحكومة اإلنجليزية والفرنسية تكيدان للخديوي 
إسماعيل عند الدولة العثمانية إلقصائه الوزيرين 
إلى  نظارتها  وإسناد  الوزارة،  األجنبيين عن 
شريف باشا الوطني الغيور، وأثمرت سعايتهما، 
فصدر قرار من الدولة العثمانية بخلع إسماعيل 

وتولية ابنه توفيق.
ولما تولّى الخديوي توفيق الحكم سنة )1296هـ 
/ 1879م( أسند نظارة الوزارة إلى شريف باشا، 
فأدخل معه في الوزارة البارودي ناظًرا للمعارف 
أغسطس   18  -  1879 يوليو   5( واألوقاف 
1879(، ونرى البارودي يُحيّي توفيق بواليته 

على مصر، ويستحثه إلى إصدار الدستور وتأييد 
الشورى، فيقول:

سن المشورة وهي أكرم خطة  
                  يجري عليها كل راع مرشد

هي عصمة الدين التي أوحى بها  
                  رب العباد إلى النبي محمد

فمن استعان بها تأيد ملكه  
                  ومن استهان بها لم يرشد

غير أن الخديوي توفيق نكص على عقبيه بعد 
أن تعلقت به اآلمال في اإلصالح، فقبض على 
البالد، وشرد  ونفاه من  األفغاني  الدين  جمال 
أنصاره ومريديه، وأجبر شريف باشا على تقديم 
استقالته، وقبض هو على زمام الوزارة، وشكلها 
تحت رئاسته، وأبقى البارودي في منصبه وزيًرا 
للمعارف واألوقاف )18 أغسطس 1879 - 21 
سبتمبر 1879(، بعدها صار وزيًرا لألوقاف في 
وزارة رياض )21 سبتمبر 1879 - 10 سبتمبر 
1881(. ثم تولى البارودي نظارة الحربية في 14 
سبتمبر 1881 في الوزارة التي شكلها شريف 
باشا عقب الثورة العرابية خلًفا لعثمان رفقي باشا 
إلى جانب وزارته لألوقاف، بعد مطالبة حركة 
الجيش الوطنية بقيادة عرابي بعزل رفقي، وبدأ 
مع  العسكرية  القوانين  في إصالح  البارودي 
زيادة رواتب الضباط والجند، لكنه لم يستمر في 
المنصب طوياًل، فخرج من الوزارة بعد تقديم 
1881؛ نظًرا لسوء  22 أغسطس  استقالته في 
العالقة بينه وبين رياض باشا رئيس الوزراء، 
الذي دس له عند الخديوي. تولى رئاسة النظارة 
إلى جانب نظارة الداخلية في )4 فبراير 1882 
- 17 يونيو 1882(، وكان أول رئيس وزراء في 
تاريخ مصر لم يعينه الخديوي بل ينتخبه مجلس 
النواب، ومن أجل ذلك أطلقت على وزارته اسم 

“وزارة الثورة” أو الوزارة الوطنية.
الثورة العرابية: تم كشف مؤامرة قام بها بعض 
الضباط الجراكسة الغتيال البارودي وعرابي، 
وتم تشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة المتهمين، 
فقضت بتجريدهم من رتبهم ونفيهم إلى أقاصي 
السودان، ولّما رفع “البارودي” الحكم إلى الخديوي 
توفيق للتصديق عليه، رفض بتحريض من قنصلي 
البارودي، وعرض  إنجلترا وفرنسا، فغضب 
األمر على مجلس النظار، فقرر أنه ليس من حق 
الخديوي أن يرفض قرار المحكمة العسكرية العليا 
وفًقا للدستور، ثم عرضت الوزارة األمر على 

مجلس النواب، فاجتمع أعضاؤه في 
البارودي، وأعلنوا تضامنهم  منزل 
مع الوزارة، وضرورة خلع الخديوي 
ومحاكمته إذا استمر على دسائسه.

انتهزت إنجلترا وفرنسا هذا الخالف، 
وحشدتا أسطوليهما في اإلسكندرية، 
وقدم  األجانب،  بحماية  منذرتين 
قنصالهما مذكرة في )7 من رجب 
1882م(  مايو  25 من   / 1299هـ 
ونفي  الوزارة،  استقالة  بضرورة 
عرابي، وتحديد إقامة بعض زمالئه، 
هذه  البارودي  وزارة  قابلت  وقد 
الذي  الوقت  بالرفض في  المطالب 
قبلها الخديوي توفيق، ولم يكن أمام 
البارودي سوى االستقالة، ثم تطورت 

األحداث، وانتهت بدخول اإلنجليز مصر، والقبض 
على زعماء الثورة العرابية وكبار القادة المشتركين 
البارودي وستة من زمالئه  وُحِكم على  بها، 
باإلعدام، ثم ُخفف، في 3 ديسمبر 1882، إلى 

النفي المؤبد إلى جزيرة سرنديب )سريالنكا(.
حياته في المنفى:

 ظل في المنفى بمدينة كولومبو أكثر من سبعة 
عشر عاماً يعاني الوحدة والمرض والغربة عن 
وطنه، فسّجل كل ذلك في شعره النابع من ألمه 
وحنينه. وفي المنفى شغل البارودي نفسه بتعلم 
تعليم  إلى  وانصرف  أتقنها،  اإلنجليزية حتى 
دينهم  لغة  ليعرفوا  العربية  اللغة  الجزيرة  أهل 
الحنيف، وإلى اعتالء المنابر في مساجد المدينة 
ليُفّقه أهلها شعائر اإلسالم.وطوال هذه الفترة قال 
قصائده الخالدة، التي يسكب فيها آالمه وحنينه 
إلى الوطن، ويرثي من مات من أهله وأحبابه 
وأصدقائه، ويتذكر أيام شبابه ولهوه وما آل إليه 
حاله، ومضت به أيامه في المنفى ثقيلة واجتمعت 
عليه علل األمراض، وفقدان األهل واألحباب، 
الستين من عمره  بلغ  أن  بعد  فساءت صحته، 
اشتدت عليه وطأة المرض وضعف بصره فقرر 
عودته إلى وطنه مصر للعالج، فعاد إلى مصر 
يوم 12 سبتمبر 1899م وكانت فرحته غامرة 
التي  العودة  أنشودة  الوطن وأنشد  إلى  بعودته 

قال في مستهلها:
أبابُل رأي العين أم هذه مصُر  

                  فإني أرى فيها عيوناً هي السحُر
العمل  ترك  القاهرة  إلى  بعد عودته   : وفاته 

بيته لألدباء والشعراء، يستمع  السياسي، وفتح 
إليهم، ويسمعون منه، وكان على رأسهم شوقي 
وحافظ ومطران، وإسماعيل صبري، وقد تأثروا 
به ونسجوا على منواله، فخطوا بالشعر خطوات 
أو  النهضة”  وأُطلق عليهم “مدرسة  واسعة، 
“مدرسة اإلحياء”. توفي البارودي في 12 ديسمبر 
1904م بعد سلسلة من الكفاح والنضال من أجل 

استقالل مصر وحريتها وعزتها.
من آثاره ديوان شعر في جزئين،

مجموعات شعرية ُسميّت مختارات البارودي، جمع 
فيها مقتطفات لثالثين شاعرا من الشعر العبّاسي،

مختارات من النثر تُسّمى قيد األوابد، - 
الرسول عليه  البارودي مطولة في مدح  نظم 
الصالة والسالم، تقع في أربعمائة وسبعة وأربعين 
بيتا، وقد جارى فيها قصيدة البوصيري البردة، 
قافية ووزنا وسماها، كشف الغّمة في مدح سيّد 

األمة، مطلعها :
يا رائد البرق يّمم دارة العلم  

                    واْحد الَغمام إلى حي بذي سلم
مؤلفات عن محمود سامي البارودي

نفوسة زكريا - البارودي حياته وشعره- القاهرة 
.1992

السماح عبد هللا – مختارات من شعر محمود سامي 
البارودي – مكتبة األسرة – القاهرة، 2005.

علي الحديدي - محمود سامي البارودي شاعر 
النهضة- مكتبة األنجلو المصرية- القاهرة 1969.
شوقي ضيف – البارودي رائد الشعر الحديث 

– دار المعارف – القاهرة 1988م.



االنحطاط  عصر   .٤ -٣
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● في عام ١٥١٦ اقتحمت 
الجيوش العثمانية بقيادة سليم 
االول شمالي سوريا فهرب 
قانصوه  بقيادة  المماليك 
في معركة مرج  الغوري 
دابق قرب حلب وفي السنه 
التاليه احتل العثمانيون القاهرة 
الذي  العثماني  العهد  ليبدأ 
شمل أغلبية الوطن العربي. 
يذهب الباحثون والمؤرخون 
في العهد العثماني الى ان 
النظام الطائفي في المشرق 
العربي تأسس وتوطد في 

ظل العثمانيين.
● بقي العالم العربي تحت 
الحكم العثماني أربعة قرون 

والمرض ومحاوالت  الجهل  انتشر خاللها 
نشر الثقافه واللغه العثمانيه على حساب اللغة 
العربيه التي كادت أن تنقرض.  وقاموا باشراك 
الشباب العربي في حروبهم مع األوروبيين 
لحين وقوع الحرب العالمية األولى التي انتهت  
بهزيمتها مع حليفتها ألمانيا ما أدى الى دخول 
الى مختلف  والفرنسيه  البريطانيه  الجيوش 
الدول العربيه بمساعدة الشريف حسين شريف 
المنطقه  المنتصرون  وتقاسم  وأوالده.  مكه 
بمعاهدة سايكس- بيكو الشهيره واستعمروها 
الى أن نالت استقاللها بدءا من أواسط القرن 
العشرين ليبدأ عهد االنقالبات العسكريه الذي 

استمر الى يومنا هذا.
٤. الخطاب الديني: 

يعاني اليوم المسلمون عامه والعرب خاصه 
فقد  واجتماعيه خطيرة جدا.  ازمة سياسيه 
ارتبط االسالم باالرهاب وأصبح بعرف الدول 
الغربيه ان االسالم = ارهاب وان كل مسلم 
يشكل مشروعا ارهابيا. هذه المعاناه سببها 
واألمصار  األعمار  كافة  من  المتطرفون 

االسالميه.
أن  نجد  الوراء  الى  عقود  عدة  عدنا  واذا 
القاعده شكلتها ودعمتها بالمال والسالح ادارة 
المركزيه للجهاد ضد االحتالل  المخابرات 
السوفييتي ألفغانستان. كما أن الجهاد االسالمي 
في مصر شجع على تشكيله الرئيس السادات 
لمحاربة التيار الشيوعي المصري بقيادة نائب 

الرئيس علي صبري.
عندما قام الشيخ أحمد ياسين بتأسيس حماس 
في غزه لم تلحظها فتح بقيادة المرحوم عرفات 
ولكن عيون الشين بيت كانت هناك اال انها 

تعلم  ولم  الصمت  التزمت 
على  الجديد  بالتنظيم  فتح 
صديقك  عدوعدوك  مبدأ 
وأن هذا التنظيم سيصطدم 
في  بفتح سياسيا وعسكريا 
في  يصب  وهذا  المستقبل 
مصلحة اسرائيل وكان ذلك.
أما االخوان المسلمون أقدم 
في  االسالميه  التنظيمات 
عالمنا العربي فكلنا يعرف 
تاريخه ويتابع مايجري اليوم 
في مصر ومنا من يوافق على 
مطالبهم ومنا من يعتبرهم 
تنظيما ارهابيا يعمل تحت 
منذ  تأسيسه  منذ  األرض 

ثمانين عاما.
عدا  التنظيمات،  هذه  جل 
حماس واالخوان المسلمون، 
انقلبت على مؤسسيها بحيث يصح القول ان 

السحر انقلب على الساحر.
نسمع ونرى اليوم ازدهار الدعوات السلفيه 
التي  التلفزه  شاشات  وعلى  االذاعات  في 
المسلمين  اوطرد غير  تصفية  تشجع على 
واقامة الحد على المسلمين الذين اليتبعون 
تعاليمهم. والغريب أن األصوات المعتدله 
والتي أمرها هللا بالدعوة له بالحكمة والموعظة 
الحسنه اما صامته أوهناك من يسكتها حتى 

اختفت تقريبا.
نصر  الدكتور  المعاصر  الفيلسوف  يتهم 
حامد أبوزيد جميع رجال الدين االسالمي 
بدون استثناء أنهم وراء تخلف األمه العربيه 
تمسكهم  بسبب  ذللك  مسؤولية  ويحملهم 
الذي  النصوص”  “تحكيم  أي  بالحاكميه 
في  التي صدرت  بالتفسيرات  نقبل  يتركنا 
القرون الماضيه مما يبقينا في تخلف دائم.

ان الدين االسالمي بنظر أبي زيد دين متحرك 
وليس ثابت ألن آيات القرآن الكريم )النصوص( 
يمكن تفسيرها حسب المكان والزمان التي 
جرت فيهما نتيجة حادثة معينه. كما أنه اليقبل 
بالغاء العقل، منتقدا رجال الدين بتكفير من 

يخالفهم قائال:
التكفير سالح فعال في واقع يعاني أغلب أفراده 
متعلميه  أغلب  ويعاني  التعليميه  األميه  من 
من األميه الثقافيه.  وكثيرا مايستسلم بعض 
العقالنيون البتزاز هذا السالح فيلجأون الى 
الديني وهو  التقيه والمصالحه مع الخطاب 
التي  النتائج  وفي  مغزاه  في  موقف خطير 

يؤدي اليها.
)يتبع(

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

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

الكسر ...يسبقه االنكسار
تنحت  التى  اآللة  تشبه  الدنيا..!إنها  لهذه    عجبا 
تشكيل  يعيد  اإلنسان  على  يمر  يوم  الصخر...فكل 
مبادئ  بداخله  ويغرز  تفكيره  ويبدل  شخصيته 
محفورة  قاسية  كلمات  ويسطر  جديدة  ومفاهيم 
التعليم  مراحل  فى  تعلمها  للتى  مغايرة  بحروف 
من  بالسنة  مكتوبة  أحرف  من  اقسها  المختلفة...ما 

نار تترك آثارها مدى الحياة.
فاإلنسان منذ نعومة اظافره يتلقى تعليمه من البيئة 
المحيطة به فتؤثر على أسلوب تفكيره وتعبيره عن  
وبالتالى  أفعاله  وردود  وتشكيل شخصيته  أراءه 
تؤثر على اختياراته وتوجهاته و تحديد مستقبله..ثم 
ينتقل إلى مراحل التعليم المختلفة التى يستقى منها 
المعلومات المختلفة وهى بمثابة اول لقاء بينه وبين 
المشاكل  بمفرده   المجتمع بمختلف طاقاته ويجابه 
التى تنتج عن احتكاكه بشخصيات يمكن ان تكون  
تنشأ  هنا  .ومن  عليه  تربى  ما  البعد عن  كل  بعيدة 
الصراعات المريرة فكل يريد ان يثبت انه االفضل 
يلجأ  من  فهناك  كيف؟؟؟  لكن  واألقوى...  واألذكى 

إلى الغش والخداع..ومن يتخذ من التضليل طريقا 
على   اللوم  يلقى  من  ..وهناك  غايته  إلى  ليصل 
غيره ويقلل من قدره حتى يعلو شأنه..وهناك أيضا 
ومن  الدرجات  أعلى  إلى  يصل  حتى  يتعلق  من 
يستخدم نفوذه أو أمواله حتى يرغم اآلخرين على 

اإلذعان له.
وأحزان  تحديات   الزمن من  يسطره  ما  ولكن كل 
واآلم وخداع  يكون نواة لتشكيل المجتمع ..فهناك 
شخصيات تتفاعل و تتحدى وتثبت أقدامها وتسعى 
لنجاحات...وهناك  ا وتحقق  وتجابه  وتواجه 
الحياة  تحت ضغوط  وتنحنى  تنهزم   شخصيات 
ألقى  ال  ولكننى  المرير.  الشقاء  وتعيش  المريرة 
اللوم الكامل على هذه الشخصيات االنهزامية  فهى 
لم تجد من يمد لها يد المساعدة وينير لها الطريق 
ويمر بها من األبواب الضيقة..وهذا مربط الفرس..
فكل إنسان أصبح مشغول فقط بنفسه وتحقيق ذاته 
على حساب المحيطين به من اهل وأحباب  وحتى 
على حساب نفسه فينفق تماما صحيا ونفسيا لدرجة 

انه ال يستطيع أن ينعم بما حققه من نجاح وجمعه 
من أموال فهو يدور ويدور حتى يسقط تعبا ...

خذلناها  التى  الشخصيات  كل  أن  المحزن  ومن 
طوال  أهملنها  أو  طموحاتنا  لتحقيق  سعينا  أثناء 
فترة كفاحنا، فلم نقدم لها االهتمام والعناية الالزمة 
انها  منا  -اعتقادا  الكافى  والحب  الطيبة  والكلمات 
المبذولة  المجهودات  كل  أن  وتتفهم  وتعذر  تقدر 
هدفها تحقيق المستقبل الباسم لها..  تنكسر وتصيب 
مرة  كل  فى  االخرى   تلو  مرة  القلوب  الشروخ 
تنتظر فيها مجاملة فال تنلها او احتفاء فلم تجده او 
مديح فلم تسمعه .. ثم ينتهى بها االمر الى االنعزال 
فيها  يؤثر  يعد  فلم  حولها  يدور  بما  المباالة  وعدم 
االنكسارات  وتزيد  فشل   او  نجاح  ذم،  او  مديح 
حتى ال يفيد اصالح او ترميم ...فحذار ايها االنسان 
اسعى وانجح وحقق ذاتك ولكن ال تنسي ان تعيش 
وتسعد من حولك ...وإال من يدرى هل يطول عمر 
والوعود  االمنيات  هذه   بكل  يتنعم  حتى  اإلنسان 
ها ليس لها إعادة.. والعهود!!! فالحياة بحلوها ومرَّ

األمم املتحدة: 
مئات اجلرحى يف 

شرق حلب بسوريا 
وجيب إجالؤهم

مريكل وأردوغان 
يدعوان إىل فرض 

هدنة يف سوريا

مسوؤل: تركيا تنتهي من بناء جدار بطول 
احلدود السورية الربيع املقبل

 قال رمزي عز الدين رمزي نائب مبعوث 
األمم المتحدة الخاص لسوريا يوم الخميس إنه 
المصابين من شرق حلب  مئات  إجالء  يجب 

المحاصر في سوريا.
أن  كما  تنفد  الطبية  المستلزمات  أن  وأضاف 

الطعام ال يكفي سوى ربع السكان.
رئاسته  بعد  للصحفيين  تصريحات  وفي 
العمل  لمجموعة  األسبوعي  لالجتماع 
روسيا  رمزي  دعا  جنيف  في  اإلنساني 
إحياء”  “إعادة  إلى  المتحدة  والواليات 
في  أبرم  الذي  القتالية  األعمال  وقف  اتفاق 
مرة  واقع  إلى  “وتحويله  أيلول  سبتمبر   19

أخرى”.
المثلى  الطريقة  أن هذه هي  “أعتقد  وأضاف 
والعسكري  اإلنساني  الوضع  من  للخروج 
أنفسهم  السوريون  يجد  الذي  الصعوبة  شديد 

فيه اليوم.”
المأساوي في شرق  ومضى قائال إن الوضع 
حلب الخاضع لسيطرة المعارضة و”القصف 
الجوي المكثف.. ألقيا بظاللهما” على اجتماع 
الكبرى  القوى  بين  تربط  التي  المجموعة 

واإلقليمية.
وقال رمزي “يقدر أنه ال يمكن توفير العالج 
مشيرا  600 مصاب”  إلى  لما يصل  المالئم 
إلى أن المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة 
ألف شخص   275 نحو  ويسكنها  المسلحة 
فقط ومستلزمات طبية  35 طبيبا  فيها  يوجد 

شحيحة.
طبية  ألسباب  المئات  إجالء  أن  وأضاف 
المرحلة”  هذه  في  القصوى  “األولوية  له 
المياه  في  حاد”  “نقص  وجود  إلى  مشيرا 
الكثير  استمرار إغالق  والكهرباء فضال عن 

من المخابز.

ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  أكدت   
أنه  أردوغان  التركي رجب طيب  والرئيس 
فورا  النار  وقف إلطالق  فرض  المهم  من 

في سوريا.
الحكومة  باسم  الرسمي  المتحدث  وقال 
ناقشا  الجانبين  إن  زايبرت،  شتيفن  األلمانية 
هاتفي  اتصال  خالل  سوريا  في  الوضع 

الخميس 29 سبتمبر/أيلول.
“في  قاال:  الزعيمين  أن  زايبرت  وأضاف 
السورية  السلطات  تهاجم  األخيرة  اآلونة 
حلب، بدعم من روسيا، وهذا يؤدي إلى مزيد 
المدنيين”،  السكان  أوضاع  في  التدهور  من 
عن  تتحدث  عديدة  تقارير  إلى  مشيرين 
غير  أمر  وهو  الدولي،  للقانون  “انتهاكات 

مقبول”.
لدى روسيا مسؤولية خاصة  أن  واتفقا على 
لخفض العنف في سوريا، وذلك لإلبقاء على 

فرصة للعملية السياسية.

أركادي  أن  الروسية  أفادت وكالة “تاس”   
دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسي، 
المقبل،  األسبوع  خاصا،  اجتماعا  سيعقد 
لمناقشة استئناف الرحالت الجوية مع مصر.

كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع في وزارة 
النقل الروسية تأكيده أن الرحالت الجوية بين 
أكتوبر/تشرين  في  روسيا ومصر ستستأنف 

األول المقبل.
م  مكسي لروسي،  ا نقل  ل ا وزير  وبحث 
المصري،  بالرئيس  لقائه  سوكولوف، خالل 
أمس  القاهرة،  في  السيسي،  الفتاح  عبد 
إن روسيا  قال:”  المسألة حيث  هذه  الثالثاء، 
الطيران مع مصر  مستعدة الستئناف حركة 
المصرية  المطارات  تمتعت  إذا  أكتوبر،  في 
للمواطنين  السالمة  من  المطلوب  بالمستوى 

الروس”.

التركي فكري إيشق يوم الخميس  الدفاع   قال وزير 
إن بالده ستغلق تماما حدودها مع سوريا الممتدة بطول 
تنتهي من  بعدما  المقبل  الربيع  بحلول  كيلومترا   911

تشييد جدار لهذا الغرض. 
الحدودية  قرقميش  مدينة  في  للصحفيين  إيشق  وقال 
الهواء  على  التركي  التلفزيون  نقلها  تصريحات  في 

طولها  يبلغ  التي  سوريا  مع  الحدود  إغالق  “نريد 
عام  ربيع  بحلول  تماما  ستغلق   .. كيلومترا   911

”.2017
الهجرة غير  لوقف  يهدف  الجدار  إن  وقال مسؤولون 
تستضيف حاليا  التي  تركيا  إلى  الشرعية من سوريا 

ثالثة ماليين الجئ سوري.

هرطقات سياسية

أدب وثقافة Vendredi 30 septembre 2016
الجمعة ٣0 سبتمبر  2016
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مسو العشق

لؤلؤة بالدي
جاك سمير جرجوس

لؤلؤة أبو رمضان

   نكمل اليوم حديثنا عن عصر االنحطاط ونتطرق بعده الى الخطاب الديني. 

بللديللا ال  نلللعلللملللُة  فللليلللِك  اللللعلللشلللُق 

وكلللونلللي للللللعللشللِق الللللللدرَب والللسللبلليللا

بلللاللللعلللشلللِق نلللنلللفلللي املللسللتللحلليللا

قصيدة في  الكلماِت  بللأرِق  َصمتُه  يقتُل 

وكلللونلللي أنللللِت َمللعللشللوقللتللي واحلللبلليللبللة

جديدة أليلللاٍم  بللشللاِئللرُه  يهدي  الليُل  كما 

بديا ال  للبللاحلليِّللَة  الللصَّ َقللهللَوتللي  وكللونللي 

الطبيعة تللهللوى  أشللجللاٍر  ثللمللارَ  كللونللي 

املستحيا فعَل  تهوى  التي  معشوقتي  فأنِت 

ادُخلللللللللللللللي علللللامللللللي واعلللللللللمللللي

سلللللللللللللللملللللللي تللللسللللللللليللللمللللا 

سلللللللملللللللللللللللي تللللسللللللللليللللمللللا

بلللاللللعلللشلللِق تُلللللَقلللللَدسُّ اللللقلللللللوَب

جميلة َمللعللاٍن  حبيبتي  يللا  الللِعللشللُق 

سلللللللللللللللملللللللي تللللسللللللللليللللمللللا

سلللللللللللللللملللللللي تللللسللللللللليللللمللللا

سلللللللللللللللملللللللي تللللسللللللللليللللمللللا

العشِق ألللللواِن  بللكلللِّ  ُدنلليللتللي  كللونللي 

سلللللللللللللمللللللي تلللللسللللللللللليلللللملللللاً

مللسللتللغللربللة حللللائللللرة  تلللكلللونلللي  ال 

نتنياهو يدخل إىل احلمام برفقة 20 حارسا شخصيا

جلنة مشرتكة بالربملان توافق على اعتبار 
املهاجر غري الشرعى »ضحية«

لؤلؤة بالدي ... 
إمرأة ساحرة عابرة

تتمتم وال تروي حكاياها 
الصاغبة

تنام والتحلم بجسورها 
الخضراء الخضراء الخائفة
تتربع وال تنحني فوق تالل 

تينها وعنبها العبق العبق
نرسم لنا مركبا كبيرا غارقا في 
زرقات اليم الغامضات الكاحله

ملح أنهارها ألحانا إنجيلية 
خالدة

ونطقها رياحين عبقة عابقة
صامتة تروي :

أنا شعبي
أنا وطني

وهنا حلمي
تتايع :

انشودتي شجرة من كستناء 
مورقة

وواحاتي تاريخ كنعاني متفرع 
متصل

من ذا الذي يرث أرض 
البرتقال من بعدي وبعدي

ويطًمر صلواتي  ليطرب فرحا 
ومرحا ؟

ومن سيرقص مع أطراف 
عشبنا الفستقي في الغابات 

والقمر ؟
أ أنا أم وطنا متهالكا يحكي 

حكايانا 
من الوريد إلى الوريد 

المنصرم ؟ 
سنشهق سويا فوق صخره 
الصخري الغريب المغترب

ودموع هنا تقفز
دون أنين 

دون حنين مفتعل
 أ أنت سالمي وكالمي 

العاصف المستقر ؟ 

  وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية 
والخطة  اإلنسان  لجان حقوق  والتشريعية ومكاتب 
والموازنة والعالقات الخارجية بمجلس النوب، خالل 
اجتماعها اليوم الثالثاء، برئاسة المستشار بهاء أبو 
شقة، على اعتبار المهاجر غير الشرعى “ضحية”، 

رافضة توقيع أى عقوبة عليه.
ونصت المادة الثانية من مشروع قانون الهجرة غير 

الشرعية التى وافقت عليها اللجنة المشتركة، “ال تترتب 
أى مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب 
عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى 
المهجر أو  المهاجر  يمتد برضاء  القانون، وال  هذا 
أو متوليه فى جرائم تهريب  المسئول عنه  برضاء 

المهاجرين المنصوص عليه فى القانون”.

اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  رافق    
فريق حراسة ضخم  نتنياهو  بنيامين 
يتألف من 20 حارسا شخصيا في أثناء 
ذهابه إلى الحمام، ضمن مطعم في والية 

نيويورك األمريكية.
العشاء  لتناول  قد خرج  نتنياهو  وكان 
مع زوجته في مطعم هاري تشبرياني 
 ،Sherry-Netherland ضمن فندق
إلى  ذهابه  الحاجة  استدعت  وعندما 
الحراسة  طاقم  رافقه نصف  الحمام، 
الخاص به والمكون من 40 رجل أمن.
ووفقا ألحد المشاهدين، دخل عدد قليل 
نتنياهو،  مع  الحمام  إلى  الحراس  من 
في حين اصطف عند باب الحمام باقي 
يمنع  بشريا  حاجزا  ليشكلوا  الحراس 

أي أحد من الدخول إلى الحمام أو حتى 
االقتراب من المكان.

اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  ويرافق 
حراس شخصيون يعتبرون جزءا من 
“شين  اإلسرائيلي  العام  األمن  جهاز 

بيت”، من وكالة األمن اإلسرائيلية.
كما كان يحيط بالفندق عدد من رجال 
األمن ، مشكلين نقاط تفتيش أمنية لمراقبة 
كل من يرتاد الفندق الواقع في نيويورك.
وقال أحد الشهود العيان :”يجب على 
كل شخص المرور من الحواجز األمنية 
وكالب الحراسة من أجل الوصول إلى 
أجهزة  تخطي  إلى  باإلضافة  المطعم، 

الكشف األمنية”.
اإلسرائيلي  الوزراء  أن رئيس  ويذكر 

وصل إلى نيويورك على رأس وفد بالده 
لحضور اجتماع الدورة السنوية للجمعية 
العامة لألمم المتحدة ، ولعقد لقاء منفصل 

مع كل من مرشحي الرئاسة االمريكية 
هيالري كلينتون ودونالد ترامب.

عدد ضحايا  ارتفع   
غير  الهجرة  مركب 
الشرعية ل204 غرقى 
بعد انتشال 33 جثة اليوم, 
بعد تعويم المركب اليوم 
الثالثاء, بواسطة أوناش 
البترول  لوزارة  تابعة 
والبحرية المصرية حيث 
عثر بداخله على الجثث.
المهندس  بذلك  صرح 
الستار رئيس  علي عبد 
مطوبس  ومدينة  مركز 
بكفر الشيخ، مشيًرا إلى 
أن الجثث التي عثر عليها 

تم التعرف على شخصية 6 جثث من قبل ذويهم المتواجدين 
إلى  الجثث  لتسليم  الشاطئ وجاري استخراج تصاريح  على 

ذويهم لدفنها.
يتعدى عمره  لطفل ال  الضحايا جثة  بين  أن من  إلى  وأشار 
4 سنوات وقد تم نقل الجثث إلى ثالجات حفظ الموتى تحت 

تصرف النيابة.

وكانت مركب صيد تسمى “موكب الرسول” تقل على متنها 
مهاجرين غير شرعيين قد تعرضت للغرق يوم “األربعاء” 
الماضي قبالة سواحل رشيد على مسافة 12 كيلو شمال شرق 
بوغاز رشيد وتم انتشال 171 جثة قبل تعويم المركب اليوم 
فيما نجا 164 مهاجرا وما زالت عمليات البحث عن غرقى 
للتأكد من عدم  السواحل مستمرة  المتوسط وعلى  البحر  فى 

وجود جثث.

 سيضمن مصرف 
“سبيربنك” الروسي 
المجاني  االرتياد 
للمتاحف والمعارض 
في 18 مدينة روسية.
ا  ذ ه ق  ق ح ت ي س و
المشروع في شهري 
نوفمبر   – أكتوبر 
بمناسبة  لقادمين  ا
 175 ذكرى  حلول 
تأسيس  على  عاما 
مصرف “سبيربنك”.

المصرف غيرمان غريف في  وقال رئيس 
مؤتمر صحفي عقده يوم 22 سبتمبر/أ يلول 
في مقر وكالة “تاس” الروسية لألنباء:”نحن 
لمتاحفنا  اليوبيلية  بالذكرى  احتفاالتنا  نبدأ 
الثالثة، وهي متحف األرميتاج في  الكبرى 
للفنون  “بوشكين”  ومتحف  بطرسبورغ 
التشكيلية في موسكو والمتحف الروسي في 
بطرسبورغ ، وذلك بفتح أبوابها للزوار مجانا 
، علما أن هذه المتاحف تحظى بإقبال كبير 
بين مختلف فئات الشعب. ونتمنى أن يرتادها 
والطلبة  المتقاعدون  األولى مجانا  بالدرجة 

والعائالت المتعددة األطفال”.
ويشمل المشروع متاحف كل من أستراخان 
ويكاترينبورغ  وفورونيج  وفالديفوستوك 

وبطرسبورغ  وموسكو  وكراسنويارسك 
وقازان وغيرها من المدن الروسية التي بلغ 

عددها  اإلجمالي 17 مدينة.
موسكو  ألهالي  يمكن  المثال  سبيل  على 
التشكيلي  الفنان  مجانا معرض  يرتادوا  أن 
اإليطالي “بيرانيزي” الذي سيقام في متحف 
بوشكين للفنون التشكيلية. واهالي بطرسبورغ 
“فاسيلي  ارتياد معرض  لهم فرصة  ستتاح 
كاندينسكي وروسيا” الذي سيقام في المتحف 

الروسي مجاناً.
فسيّطلعون  االرميتاج”  متحف  زوار  اما 
على لوحة “حدائق من المتعة” بريشة الفنان 
التشكيلي الهولندي بوش من القرن السادس 
اقتنائها  منذ  والتي تعرض ألول مرة  عشر 

من قبل المتحف عام 1922.

بنك روسي يعرض على املواطنني 
زيارة املتاحف على حسابه

مصدر: الطريان 
بني روسيا ومصر 

سيستأنف يف أكتوبر

ارتفاع عدد ضحايا مركب اهلجرة غري 
الشرعية إىل 204

العالناتكم في الرسالة

الوحيدة معشوقتي  حبيبتي  يا  انِت  أنِك   



حرمان دون  من  الوزن  خلسارة  رجييم 

     طبعاً ال يمكن أن يغيب الطابع الذكوري المميز عن تصاميم جيورجيو أرماني في أي موسم، وفي مجموعة ربيع وصيف 
2017 في ميالن، عادت هذه التصاميم بأسلوب ساحر. لهذا الموسم اختار أرماني أن تكون مالبسه بلوني األزرق والبنفسجي فقد 

رأينا أيضاً األقمشة المطبّعة، ملّونة بهذين اللونين فقط.
برزت في هذه المجموعة شورتات البيرمودا التي نراها دائماً في مجموعات أرماني، وقد تّم تنسيقها مع السترات بالطول المتوّسط. 
أيضاً، رأينا موضة الشراريب تسيطر على المجموعة ولكن أتت مطبّعة أيضاً وملونة وقد زيّنت الفساتين والتنانير. كما رأينا الفستان 

الحريري بقّصة ملفتة على الصدر، هذا الفستان الذي تّم تنسيقه تحت سترة الكيمونو المطبّعة.

     تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من مشكلة 
اسمرار الشفتين وتشققهما، فال شك أن جمال الشفاه 
من األمور التي تشغل اهتمام كثير من الفتيات، 
حيث إن للشفاه الناعمة ذات اللون الوردي سحراً 

وجماالً خاصاً؛ فهي عنوان الجاذبية.
وتلجأ المرأة إلى مستحضرات العناية بالشفتين، 
تؤثر على  كيميائية  تحتوي على مواد  قد  والتي 
الصحة، وبات معروفاً أن العناية الطبيعية بالشفتين 
هي الطريق اآلمن للحصول على شفتين ناعمتين 
باستخدام المقشرات والمرطبات الطبيعية؛ للتخلص 

من الجلد الميت وتنشيط الدورة الدموية بهما.
وإليك وصفة طبيعية تساعدك على الحصول على 
لون شفاه وردي وبقائها ناعمة، دون استخدام أي 

مواد كيميائية أو استخدام مرطب الشفاه.
المكونات:

ملعقة معجون أسنان
ملعقة سكر، ملعقة زبادي

ملعقة خل تفاح
طريقة االستخدام

اخلطي جميع المكونات في إناء حتى تتجانس جيداً.
قومي بوضع طبقة رقيقة من الخليط باستخدام فرشاة أسنان ناعمة 

الشعيرات ونظيفة، ثم ابدأي بتقشير الجلد الميت الموجود على 
الشفتين عن طريق تحريك الفرشاة بحركات دائرية.

اغسلي  ثم  دقائق،  لمدة خمس  العملية  إجراء هذه  في  استمري 
للحصول على شفتين ورديتين وأكثر  الفاترة؛  بالمياه  شفتيك 

نضارة ونعومة.
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 يشتهر خل التفاح ومنذ قديم الزمان بفوائده 
أنه أطلق عليه  العالجية االستثنائية وحتى 
الشباب« من قبل األولين. واليك  »أكسير 
أكبر خمس فوائد صحية لهذه المادة الغذائية.

خل التفاح لمكافحة مشاكل الهضم
التفاح أن يحفز عملية  من شأن تناول خل 
النباتي في  المحيط  الجيدة ويجدد  الهضم 
األمعاء. وهو تحديداً يمكنه أن يقضي على 
اضطرابات هضمية معينة، وخصوصاً 
االنتفاخات واإلمساك. واثبتت دراسة علمية 
يابانية أن خل التفاح يمنع تشكيل القرحات. 
المزيلة  التفاح من األطعمة  وأخيراً، خل 
للسموم ألنه يقضي على البكتيريا في الجهاز 

الهمضي.
خل التفاح لمحاربة آالم العضالت

التفاح يمكن أن يخفف آالم الجسم  خل 
والظهر والروماتيزم واإلصابات المتخلفة 
وآالم العضالت واآلالم األخرى جميعها . 
وأبسط طريقة لمعالجة جميع هذه اآلالم هي 
إضافة كوبين كبيرين من خل التفاح إلى ماء 
االستحمام ويمكنك إضافة حفنة من األمالح 

الخشن لزيادة تأثيره. 
يفقده الجسم من  لتعويض ما  التفاح  خل 

األمالح المعدنية
يحتوي خل التفاح على العديد من األمالح 
المعدنية المختلفة ومنها الكالسيوم والفسفور 
والفلور والكبريت والسيلكا والحديد. وبسبب 
الطبيب األمريكي فورست كلينتون  قناعة 
جارفيس بفوائد خل التفاح قام بصنع كوكتيل 
أطلق عليه اسم »كوكتيل جارفيس« ويستخدم 
هذا الكوكتيل تحديداً الرياضيون حيث يسمح 
لهم باستعادة العناصر المعدنية التي يفقدونها 

بسبب التعرق أثناء ممارسة الرياضة.

كما يمكن االستفادة من كوكتيل جارفيس 
لمعالجة األمراض التي تسبب التعرق الشديد 
المثال. والوصفة  الحصبة على سبيل  مثل 
لهذا العالج بسيطة للغاية: امزجي ملعقتين 
كبيرتين من خل التفاح في 250 مل من المياه 
المعدنية الغنية بالصوديوم، ثم أضيفي ملعقة 
صغيرة من العسل. وإذا لزم األمر ينصح 
بشرب كوب من هذا المزيد )يمكن تناول 3 

أكواب في اليوم كأقصى حد(.

السيّدات،  الكثير من  النفخة مشكلة تواجه   
وتؤثر على حالتهّن الصحيّة والنفسيّة، وكذلك 
هذه  للمالبس.  واختيارهّن  إطاللتهّن  على 
لكابوس، قد  أيّة وجبة  التي قد تحّول  المشكلة 
اتّبعِت  إْن  تتخيّلين  يكون تجاوزها أسهل مّما 
الثالث مع كّل وجبة  سيّدتي هذه الخطوات 

تتناولينها:
-1 ابتعدي عن هذه األطعمة:

ال شّك بأنّك تفّكرين على الفور بالفاصولياء أو 
النفخة،  الحبوب تزيد من  بالطبع هذه  الفول، 
لكن إضافة إلى ذلك هناك القرنبيط، الملفوف، 
باأللياف مثل  الغنيّة  البصل والفواكه  الهليون، 
التفّاح والكمثرى، ومنتجات األلبان والغلوتين، 
التي من شأنها  الدهنيّة  إلى األطعمة  باإلضافة 
الهضمّي، وبعض  الجهاز  التسبّب بضيق في 

المالحة والتي يضاف عليها محليّات  األطعمة 
التخلّي عن كّل  بالطبع ال يمكنِك  اصطناعيّة. 
تناولها بكميّات  هذه األطعمة، ولكن يمكنِك 
صغيرة جدّاً، ودون أن تكّرري الواحدة منها في 

اليوم نفسه مّرتين.
-2 توقفي قبل امتالء معدتِك:

حتى وإْن كنِت تتبعين حمية صحيحة ومدروسة 
ال تؤدّي إلى نفخة في المعدة، إاّل أّن المبالغة في 
الشديد ستغيّر هذا  الطعام حتى االمتالء  تناول 
المفعول. حاولي تناول نصف الكميّة التي كنِت 
تأكلينها عادةً، وبعدها انتظري مدّة عشر دقائق 
إْن كنِت قد شبعِت تماماً، وال مشكلة  لتعرفي 
الكميّة  الوجبات مقابل تخفيف  في زيادة عدد 

في كّل حّصة.

تعرَّيف على فوائد احللبة يف فرتة 
البلوغ

 »لو علم الناس ما للحلبة من فوائد الشتروها 
مقابل وزنها ذهباً« ،هذا ما قيل عن الحلبة 
،وقال العالم اإلنجليزي كليبر: »لو وضعت 
جميع األدوية في كفة ميزان ووضعت الحلبة 

في الكفة األخرى لرجحت كفة الحلبة«.
كما أن الرسول الكريم عليه الصالة والسالم 

كان يوصي بها للمرضى.
ومشروب الحلبة حلو المذاق ويفضله كثير 
من األشخاص ،إضافةإلى فوائده لصحة 

اإلنسان ،ومنها:
التغذية  -الحلبة مفيدة لَمن يعانون من سوء 
من خالل شربها بعد غليها ،كمايستخرج منها 

دواء لفتح الشهية وزيادة الوزن.
المعدية  تفيد في عالج بعض األمراض   -
والصدرية ،كما ينصح بها للفتيات النحيفات 
خالل فترةالبلوغ ،إذ تقوم بتحفيز الهرمونات 
في أجسامهن ،كما تعتبر محفزاً للطمث لدى 
بتناول ملعقة من  البالغات ،وذلك  الفتيات 

مسحوق الحلبة مرتين يومياً ،وينصح بهذه 
الوالدة ،لكن يمنع استخدامها  الوصفة بعد 

خالل فترة الحمل.
–تستعمل عالجاً لمشكالت المعدة.

–مفيدة لعالج أمراض التنفس والربو.
ن آالم المغص. – تسّكِ

–تعد مقوياً جنسياً.
–يمكن معالجة اإلمساك وطرد الديدان المعوية 

من خالل خلطها بالعسل.
للبواسير،ويمكن وصفها  –تستخدم عالجاً 
للمرضعات اللواتي يعانين من قلة الحليب.
–هي غذاء أساسي للمرأة في فترة النفاس.

البلغم،  ن االحتقان والسعال ،وتخفِّف  -تسّكِ
وتليِّن الحلق.

-تعالج االلتهابات الموضعية والحروق 
والقروح. مضادة للتشنج.

للجهاز  للرحم ،ومقوية  –ومنبهة ومنشطة 
الهضمي.

وصفات طبيعية حلواجب عريضة بعيدا عن املواد الكيميائية

خل التفاح : فوائد للصحة 
والرشاقة ال تقدر بثمن

هكذا خيلصك معجون االسنان من تشقق 
وامسرار الشفايف!

ثالث خطوات مع كّل وجبة 
للتخّلص من انتفاخ البطن

الحواجب  النساء  من  الكثير  يفضلن    
يبحثون عن  ما  الرفيعه، ودائما  الكثيفه عن 
حيل كثيرة للحصول على جواجب عريضة، 
والمعروف أن الحواجب النظيفة والمرسومة 

هى سمة من سمات االنوثة.
الطبيعية  الوصفات  من  العديد  وهناك 
تغنيِك  والتى  كثيفين  للحصول على حاجبين 
بودرة  أو  الحواجب  تحديد  قلم  استخدام  عن 
مواد  أو  المكياج،  من  الحواجب  تحديد 

صناعية.
المعروفة  الزهور  من  القرنفل  ويعتبر 
للبشرة والجسم  والمتعددة  الجمالية  بفوائدها 
بشكل عام وللحاجب بشكل خاص، حيث 
كثيفة  الحصول على حواجب  فى  يساعد  أنه 
في منطقة  الشعر  نمو  لتحفيز  وجذابة اضافة 

الحاجب، واليك وصفتين تساعدك على ذلك
الوصفة االولى باستخدام مسحوق القرنقل

ثم  النار  على  القرنقل  بتحميص  قومى 
بالقليل  اال مزجه  بعدها  اطحنيهم وماعليك 
الحواجب  الخروع ودهن منطقه  من زيت 

الزياده  النوم و ستالحظين  قبل  يوميا 
اسبوعين من  الحواجب خالل  نمو  في 

الوصفه. تطبيق 
عيدان  باستخدام  الثانية  الوصفة 

القرنفل
أحضري عود قرنفل مجفف، ثم حّمصي 
النار  على  الزهرة«  »مكان  مقدمته 
للون األسود،  يتحول  ثواٍن، حتي  لمدة 
ارسمي  ثّم  يبرد  حتى  قلياًل  انتظري 
باستخدام  الفراغات  واملئي  حاجبيِك 
المحمصة،  القرنفل  عيدان  مقدمة 
ستالحظين الفرق فوًرا، واألهم أنها لن 
تؤثر بشكل سلبي على شعر حاجبيِك 

كما أنها ستعطيِك مظهًرا طبيعيًا جدًا.
فى  كبيرا  دورا  القهوة  تلعب  كما 
الحصول على حاجبين كثيفين إلحتوائها 
األكسدة  نسبة عالية من مضادات  على 

الدورة  الخاليا وتنشط  تغذي  التي  والكافيين 
الدموية فى منطقة الحاجب.

الوصفة الثالثة باستخدام القهوة

القليل من  القهوة وعليها  ملعقتين من  ضعى 
الهند  ثم ضيفى زيت جوز  الكاكاو  مسحوق 
والعسل إلى الخليط ليتحول إلى عجينة يمكن 
لتطبيق  الماسكرا  التحكم واستخدامى فرشاه 

اللون بعناية على الحاجب.
اغسلى  ثم  دقيقة   20 لمدة  الخلطة  اتركى 
داكنة  حاجبيِك وستحصلين على جواجب 

اللون وكثيفة دون اى مواد كيمائية.

جورجيو أرماني - أزياء جاهزة لربيع 2017

 بعيداً عن أنظمة الــ »ريجيم« التقليدية، يعتبر ريجيم »طبقي« 
My Plate من األنظمة الناجحة في مجال 

خسارة الوزن بدون حرمان من الطعام، 
متتبعها  من  يتطلب  أنّه  بيد   ،

اآلتية،  بالنصائح  االلتزام 
اختصاصية  حسب 

كريستال  التغذية 
بدروسيان:

-1 االنتباه إلى كّم 
السعرات الحرارية 
في  الموجود 

األطعمة، بدون حرمان 
من أي صنف منها، بل التلذذ بكم 

ضئيل منها.
-2 استخدام أدوات الطعام )األطباق والمالعق والشوك( صغيرة الحجم.

-3 التركيز على تناول الكّم األكبر من السعرات من األطعمة اآلتية: الخضروات والفاكهة 
والحبوب الكاملة ومنتجات األلبان قليلة أو خالية الدسم. في السياق عينه، يستحسن التخفيف من 
تناول األطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون والسكر، كـ »الكيك« و »الكوكيز« و »األيس 

كريم« و »البيتزا« والنقانق و »الهوت دوغ«.
-4 ملء نصف الطبق بالخضروات والفاكهة بألوان منوعة للتحلية، بعيداً عن الحلويات، بهدف 

االستفادة من المواد المضادة للتأكسد في األولى.
-5 اختيار الخبز واألرز والمعكرونة، من فئة الحبوب الكاملة.

-6 قراءة المعلومات الغذائية على عبوات الطعام، مع اختيار تلك الخفيفة في محتواها من 
»الصوديوم«.

-7 شرب كمية وافرة من الماء، واستبدال الماء بالمشروبات الغازية والمحالة.

اكتشفي هذه الوصفة السحرية لعالج تساقط 
الشعر بشكل نهائي

 تساقط الشعر تلك الشكوى المتكررة التي نسمعها من 
النساء بشكل دائم. التي تسبب لهن الكثير من القلق واالنزعاج.
أسباب عديدة تقف وراء تساقط الشعر منها العادات الغذائية 
الخاطئة وعدم اتباع نظام للعناية بالشعر وقلة النوم والحالة 

النفسية.
اليوم عن وصفة طبيعية لها مفعول السحر   ِ وسنكشف لك 

لعالج تساقط الشعر بشكل نهائي:
إليِك أيضاً: خلطات طبيعية لعالج الشعر الخفيف من األمام

وهي عبارة عن مجموعة زيوت طبيعية رائعة ومقوية للشعر:
مكونات الوصفة:

تحتاجين إلى:
نصف كوب من زيت الزيتون، نصف كوب من زيت اللوز.

نصق كوب من زيت جوز الهند.
E كبسولتين من فيتامين

طريقة التحضير:
اخلطي جميع الزيوت معاً في وعاء عميق حتى تمتزج جيداً.

وزعي كمية مناسبة حسب طول شعرك من الخليط على فروة الرأس 
ودلكيها جيداً.

اتركي المزيج على الشعر لمدة ساعة كاملة ثم اغسليه جيدًا بالشامبو
كرري هذه العملية بشكل منتظم أسبوعياً وستالحظين نتائج مذهلة 

وسيصبح شعرك مفعماً بالحيوية واللمعان.



االثنين  يوم  أقيم مساء   
مهرجان  ختام  حفل 
لدول  السينمائي  اإلسكندرية 
المتوسط، في دورته  البحر 
الحفل  الـ32، وأُعلن خالل 
المختلفة  المسابقات  جوائز 

بالمهرجان.
أقيم  الذي  الحفل،  وحضر 
مكتبة  مسرح  خشبة  على 
اإلسكندرية، عدد كبير من 
الفن والسينما في مصر  نجوم 
العربية ودول  الدول  وعدد من 
البحر المتوسط، وكان في 
الناقد األمير  مقدمة الحضور 
أباظة، رئيس المهرجان ووزير 
السياحة يحيى راشد ومحافظ 

اإلسكندرية رضا فرحات.
والفنانة  المخرج خالد يوسف  أيًضا  وتواجد 
والممثل  فواخرجي  السورية سوالف 
تم  الذي  الكبير غسان مسعود،  السوري 

تكريمه خالل الحفل، والفنانة سلوى خطاب 
السينمائيين  ونقيب  وشيري عادل ونورهان 
الدين وحنان  مسعد فودة وسوزان نجم 
التي شاركت  الشريف،  نور  مطاوع ومي 

للفيلم  الشريف  في تسليم جوائز مسابقة نور 
الذي  الليثي  العربي، واإلعالمي عمرو 
شارك أيًضا في تسليم جوائز مسابقة ممدوح 

الليثي للسيناريو.

 عزيزي القارئ مقالنا اليوم يتضمن جزئين جزء 
من الفنان القدير عماد حمدي والجزء اآلخر عن 
الفنان العالمي عمر الشريف وهناك قاسم مشترك 
معهما وهذا القاسم هو سيدة الشاشة العربية فاتن 
حمامة ، لقد كونت فاتن حمامة ثنائي مشهور مع 
الفنان عماد حمدي ثم كونت ثنائي مشهور مع 
زوجها الفنان العالمي عمر الشريف وقاسمتهما 
بطولة عدة أفالم وقد جمع فيلماً واحداً بين الثالثة 
معاً وهو فيلم )ال أنام( . أما بالنسبة لسيدة الشاشة 
العربية فاتن حمامة فقد ولدت في القاهرة ووالدها 
الضابط أحمد حمامة وتقدمت فاتن وهي طفلة إلى 
مسابقة في فيلم )يوم سعيد( أمام موسيقار األجيال 
محمد عبد الوهاب ورغم طفولتها فلم يرهبها أنها 
تمثل أمام عبد الوهاب. ونجحت فاتن   لطبيعتها 
وأدائها الجميل. ثم مثلت مرة اخري امام عبد الوهاب 
في فيلم ) رصاصة في القلب( ثم شاركت بأدوار 
صغيرة في السينما ثم درست في معهد التمثيل 
وتخرجت منه عام 1947 وكان زواجها األول 
من المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار وعملت في 
أفالمه ورزقت منه بأبنتها نادية التي ظهرت وهي 
طفلة مع والدتها فاتن في فيلم )موعد مع السعادة(  
وسبب الطالق هو القبلة المشهورة التى تبادلتها 
فاتن مع بطل فيلم )صراع في الوادي( وهو عمر 
الشريف وكانت هذه القبلة ساخنة فلم يقبل عز الدين 
هذا على نفسه وتم الطالق بينهما. وتزوجت فاتن 
من هذا الفنان الذي قاسمته تلك القبلة وهو عمر 
الشريف وأنجبت منه أبنهما طارق. ومثل عمر 
مع فاتن العديد من األفالم نذكر منها )صراع في 
الوادي - أيامنا الحلوة - وصراع في الميناء - وسيدة 
القصر - وال أنام - ونهر الحب( ثم أشيع أن فاتن 
حمامة هي التي تساعد زوجها على األشتغال بالفن 
وأنه لوالها ما تعاقد معه أي منتج. ولكن عمر 
الشريف أثبت عكس هذا الكالم فقد مثل العديد من 
األفالم مع فنانات أخرى وأثبت قدرته على التمثيل. 
أما بالنسبة لفاتن فقد مثلت أكثر من مئة فيلم كما 
عملت في مسلسالت عدة ومسلسل نور القمر عام 

2000 وشاركها البطولة الفنان أحمد رمزي 
الذي شاركها مع عمر الشريف وعبد الحليم 
حافظ فيلم أيامنا الحلوة. وقد حصلت فاتن 
على عدة جوائز والكثير من التكريم وكانت 
عضو لجنة التحكيم في مهرجانات عديدة 
وفازت بجائزة مهرجان طهران 1977 عن 
فيلم )أفواه وأرانب( وتم أختيارها نجمة القرن 
العشرين في مهرجان اإلسكندرية 2001 
ويتسم أدائها بالتلقائية والبساطة. وقد جسدت 
جميع ألوان األداء وتعتبر النجمة األفضل في 
تاريخ السينما المصرية ومن أفالمها نذكر )يوم 
سعيد – رصاصة في القلب – خلود – اليتمتين 
– ست البيت – كرسي األعتراف – بيومي 
أفندي – ظلموني الناس – بابا أمين – أنا بنت 
ناس – أبن النيل – المهرج الكبير – كأس 
العذاب – المنزل رقم 13 – أموال اليتامى – 

عائشة – حب في الظالم – موعد مع الحياة – قلوب 
الناس – صراع في الوادي – المالك الظالم – لحن 
الخلود – األستاذة فاطمة – وصراع في الميناء 
– لن أبكي أبداً – ال أنام – سيدة القصر – بين 
األطالل – الخيط الرفيع وأريد حالً والكثير من 
األفالم الجميلة. وقد أحدث فيلم أريد حالً ضجة 

وأدى إلى وجوب تعديل قانون األحوال الشخصية 
ويرجع الفضل لمؤلفة الفيلم الكاتبة الكبيرة حسن 
شاه. أما بالنسبة للفنان القدير عماد حمدي وهو 
الثنائي المشترك مع فاتن حمامة. وقد ولد محمد 
عماد الدين عبد الحميد حمدي في محافظة سوهاج 
وحصل على دبلوم مدرسة التجارة العليا وقد تزوج 
أربع مرات ، األولى من الراقصة الجميلة حورية 

محمد ثم أنفصال وتزوج من المونولوجست في 
فرقة بديعة مصابني وهي فتحية شريف وأنجبت 
له أبنه نادر ثم بعد الطالق تزوج من الفنانة شادية 
وأشتركا معاً في عدة أفالم منها: ليلة من عمري - 
وشاطئ الذكريات - وفيلم أرحم حبي – وغيرها. 
وبعد الطالق بينهما لعدة أسباب من بينها فارق 
العمر والغيرة الشديدة من قبل عماد حمدي، تزوج 
للمرة الرابعة من الفنانة نادية الجندي وأنجبت له 
أبنه الثاني هشام وأستمر زواجهما 13 عاماً وقد 
عمل عماد حمدي في بداية حياته العملية موظفا 
في أستديو مصر ثم عمل باشكاتب في مستشفى 
أبو الريش وتدرج في وظيفته من رئيس حسابات 
إلى مدير لإلنتاج ثم مدير للتوزيع وكان يهوى 
التمثيل، ولذلك شارك في 
األفالم الدعائية في وزارة 
الصحة التي ينتجها أستديو 
مصر وبدايته الحقيقية 
في السينما عام 1945 
في فيلم )السوق السوداء( 
الفنانة عقيلة راتب  أمام 
التي كونت ثنائياً مشهوراً 
مع زوجها المطرب بلبل 
مصر حامد مرسي وكانا 
يعمالن معاً في فرقة على 
الكسار وشاركت الفنانة 
مديحة يسرى عماد حمدي 
عدة أفالم جميلة نذكر 
منها: حياة أو موت وأني 
راحلة والخطايا وفيلم قتلت 
زوجتي . وقد أنتج عماد 
حمدي العديد من األفالم وهو ممثل قليل األنفعال 
هادئ المالمح وصاحب صوت مميز للغاية وظهر 
ذلك في فيلم بين األطالل وأم العروسة والمذنبون 
وثرثرة فوق النيل . وقد مثل عماد حمدي أكثر 
من مئة فيلم نذكر منها أفالم جميلة مع فاتن 
حمامة مثل ست البيت - وأشكي لمين – موعد 

غرام – المنزل رقم 13 – حب في الظالم – هللا 
معنا – لن أبكي أبدا- ال أنام – حتى نلتقى وبين 
األطالل. وقد شارك عماد العندليب األسمر عبد 
الحليم حافظ في ثالثة أفالم: موعد غرام - والخطايا 
- وأبي فوق الشجرة. وقد مثل عماد حمدي أكثر 
من مئة فيلم كان أخرها سواق األتوبيس مع نور 
الشريف وميرفت أمين – أما الفنان عمر الشريف 

فهو ممثل عمل في المسرح اإلنجليزي 
والسينما المصرية والسينما العالمية إسمه 
الحقيقي ميشيل ديمتري شلهوب من أسرة 
ثرية في اإلسكندرية درس في مدرسة 

فيكتوريا. أكتشفه زميله يوسف شاهين وقدمه في 
فيلم صراع في الوادي ثم صراع في الميناء مع 
فاتن حمامة وسيدة القصر ونهر الحب وال أنام 
وغيرها وأثبت عمر الشريف قدرته على التمثيل 
بعيداً عن فاتن حمامة مثل أدواره في فيلم شاطئ 
األسرار مع ماجدة، وغلطةحبيبي ولوعة الحب 
مع شادية وفضيحة في الزمالك مع برلنتي عبد 
الحميد وصراع في النيل مع هند رستم واشاعة 
حب مع سعاد حسني وحبي الوحيد مع نادية لطفي. 
وقد ظهرت قوة أدائه المعبر في فيلم في بيتنا رجل 
مع زبيدة ثروت وفيلم من أجل إمرأة مع ليلى فوزي 
ومحمود المليجي وفي هذا الفيلم نسج القدر عكس 
نهاية الفيلم ففي الفيلم يلفظ عمر الشريف أنفاسه 
األخيرة على كتف محمود المليجي وفي الطبيعة 
لفظ محمود المليجي أنفاسه األخيرة على كتف 
عمر الشريف وكنت شاهداً على ذلك ألن الراحل 
محمود المليجي دعاني لكي أشاهد بعض مشاهد 
فيلم أيوب الذي عاد به عمر الشريف بعد غيبة في 
الخارج ألكثر من عشرين عاماً وكنا في كازينو 
الليل الذي تمتلكه المطربة شريفة فاضل ثم طلب 
محمود المليجي من بائعة القهوة أن تحضر ثالثة 
فناجين لنا محمود المليجي وعمر الشريف وأنا وما 
أن تناول محمود المليجي أول رشفة من القهوة 
حتى سقط على صدر عمر الشريف ملفظاً أنفاسه 
األخيرة. وقد أثبت عمر الشريف قوة أندماجه في 

فيلم بداية ونهاية أما بالنسبة لمشواره العالمي فقد 
أكتشفه المخرج العالمي ديفيد لين وأعطاه دوراً 
كبيراً ومميز في فيلم لورانس والعرب، بجانب 
الفنان العالمي بيتر أوتول. وأستطاع عمر الشريف 
بموهبته الفائقة وإتقانه لعدة لغات أن ينطلق للعالمية 
رغم الصعوبات التي واجهته. فمعظم الشركات 
العالمية يمتلكها اليهود وأستطاع عمر الشريف بقوة 
أدائه ولباقته وأدبه الجم أن يفرض نفسه على هذه 
الشركات ومثل العديد من األفالم بداية من : لورانس 
العرب والحصان الشاحب - وسقوط األمبراطورية 
الرومانية - والرولزرايس الصفراء - وجنكيز خان 
- وجيفارا - ودكتور زيفاجو - وأكثر من معجزة مع 
النجمة العالمية الرائعة الجمال صوفيا لورين - وفتاة 
مرحة مع المطربة بربرا سترايسند والموعد مع 
أنوك إيميه - وفيلم السيد إبراهيم - وزهور القرآن  
في فرنسا. ثم عاد عمر الشريف إلى مصر ومثل 
أفالم ايوب - واألراجوز - والمواطن المصري 
وغيرها وقد مثل عمر الشريف جميع األدوار 
التراجيدية والكوميدية مثل فيلم أشاعة حب مع 
سعاد حسني .. رحم هللا كل من فاتن حمامة وعماد 
حمدي وعمر الشريف أدخلهم هللا فسيح جناته وقبل 
أن ننهي المقال ال نستطيع أن نغفل الفيلم الذي 
جمع النجمين العالمي عمر الشريف ونجم النجوم 
عادل أمام وهو فيلم حسن ومرقص لقد كان من 
أمتع وأقوى األفالم التي مثلها كل منهما وشكراً 

لك عزيزي القارئ .

الدعائي  البوستر  النجمة عال غانم،   نشرت 
األول لمسلسل »السبع بنات« الُمنتظر عرضه 

قريبًا على شاشة الفضائيات.
الجديد،  وشّوقت عال جمهورها بمسلسلها 
قريبًا، حيث ظهرت بطالت  ُسيعرض  والذي 
نشرتها عال  التي  الصورة  في  السبع  المسلسل 
بموقع »إنستجرام«،  الشخصي  عبر حسابها 
بفستان أسود  حيث كانت إطاللتهن واحدة 

ضيق.
ووقفت عال في منتصف الصورة وإلى جانبها 

ثُم ميريهان حسين وفريال يوسف،  العاصي،  وإيمان  البارودي  ريم 
وأخيرا تارا عماد ودنيا المصري.

مسلسل »السبع بنات«، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

أخبار الفن Vendredi 30 septembre 2016
الجمعة 30 سبتمبر 2016

 ثنائيات مشهورة    1-فاتن حاممة وعامد حمدي   2-فاتن حاممة وعمر الرشيف موسوعة السندباد

 بقلم السندباد/ اشرف كمال

 

الموضوع: نادية لطفي )فاتن حمامة( تعيش مع والدها أحمد لطفي )يحي شاهين( وعمها عزيز )عمر 
تزوج والدها صفية )مريم فخر  16 عاماً  نادية  بلغت  انفصل أحمد عن زوجته. وعندما  الشريف( 
الدين( لترعاهما .. شعرت نادية بالغيرة من صفية الستحوازها على قلب والدها . تشعر نادية بالفراغ 
العاطفي ، وتتعرف في النادي على مصطفى )عماد حمدي( رجل أعمال وتحبه . تبدأ غيرتها عليه 

عندما يعجب مصطفى بصفية . فيغلب الشر عليها . وتتوالى األحداث . 
التحليل والنقد : قصة »إحسان عبد القدوس« سيناريو » السيد بدير – صالح عز الدين » حوار : 
»صالح جودت« . عزيزي القارئ ، هذا الفيلم يعتبر أحد كبار األفالم 10 باأللوان الطبيعية وتصنيفه 
29 من 100 من أحسن األفالم المصرية . لماذا ؟ ألنه أجتمعت فيه جميع عناصر النجاح ألي فيلم : 

القصة ، السيناريو ، البناء الدرامي )من صراع ، أزمة ، ذروة ، القرار ، النتيجة ( اإلنتاج الضخم 
، األلوان استمان كولور ، فريق الممثلين البارزين ثم اإلخراج الرفيع لكل العاملين في هذا الفيلم . 

تحليل الشخصيات : نادية : هي الشخصية الرئيسية في الفيلم من عائلة كبيرة . قبل التترات طلق أحمد 
والدتها وهي صغيرة فتعلقت به مثل )الكترا التي تعلقت بوالدها( . وعندما كبرت ، أستغلت وجهها 
الجميل البرئ في أحداث األذى لآلخرين . فغزيرة العدوانية تدفعها إلى الشر مثل: أبدت إعجابها لشاب 
في الطريق ثم تركته للبوابين لضربه ، فرقت بين أبن خالها مدحت وزميلتها في المدرسة كوثر )هند 
رستم( بأنه يحبها هي وليست كوثر الخ.. لكن إنسانيتها تجعلها تشعر بالندم على ما تفعله . فالشخصية 
مليئة بالخصال المتناقضة لقيام الصراع مثل : القسوة والوداعة ، المكر والمهارة ، الغيرة والرقة ، 
الكذب والصدق ، األقدام واألرتباك ، المحبة واألذى ، الخير والشر ألخ.. . وبدأ سيناريو السيد بدير 
وصالح عز الدين من اللحظة التي ينشأ منها الصراع وهو تزوج أحمد من صفية )فصراع( نادية ضد 
صفية كبيراً ، فهي أستولت على قلب والدها وعلى مكانتها في المنزل. لكن ، مداعبة صفية ألحمد في 
الليل ، أيقظت غزيرة الجنس عند نادية وأرادت أن تحب . وفي النادي تعرفت على مصطفى الذي 
يكبرها ب20 عاماً ولكنها أحبته . وعالقاتها الغرامية معه )الذي تركها عذراء حتى ال يتحمل مسئولية 
القاصر( هدأت من أرتباكها وغيرتها من صفية . )األزمة( كانت في حفلة عمة صفية )رفيعة الشال( 
بحضورها مع والدها وعمها وصفية. وجاء مصطفى !! أهتم بصفية ورقص معها . ووصلت نادية 
بفتور وال يريدها. مما  نادية في حق صفية، وكان يعاملها  )للذروة( عندما أكتشف مصطفى كذب 
دفعها لألنتقام من صفية التي أستولت على حب والدها واألن على حبيبها )فتحولت( إلى شريرة )ال 
ترى أمامها( سوى طرد صفية من حياة أبيها .)القرار( كتبت خطاب لوالدتها تقص )بالكذب( خيانة 
صفية مع عمها عزيز . وقرأ أحمد هذا الخطاب . ونجحت في ترتيب كل شئ بين صفية وعزيز يدل 
على الخيانة . فإذا بوالدها يطلق صفية . هنا فقط بدأت )الغشاوة تنجلي  من أعين( نادية. وندمت 
ندم كبير جعلها مريضة في الفراش. هنا ينطبق عليها )قانون الجاذبيةالسحاق نيوتن، لكل فعل رد 
فعل مساو له في القوة ومضاض له في االتجاه.( . وكان )التناقض( في تصرفاتها ال يخدمها . فهي 

أصبحت سيدة المنزل كما كانت من قبل ، لكن دمرت والدها ونفسها . 
اذا علمتم الغيب لرضيتم بالواقع : أرادت نادية إسعاد والدها ونفسها ، وبالصدفة تقابلت مع كوثر 
)هند رستم( زميلتها في المدرسة التي فرقت نادية بينها وبين حبيبها  مدحت . أعجب أحمد بكوثر . 

فأرادت نادية إعادة ما هدمته مع صفية بزواج والدها من كوثر . 
وبالطبع ال تعلم ما أقدمت عليه !! )الصراع( هنا أكتشفت نادية عالقة كوثر بعشيقها سمير )رشدي 
أباظة( بعد زواج والدها بل تريد أن  تزوج نادية منه ويمكثا في نفس القصر. وتنصح نادية بان الحب 
شئ والزواج شئ آخر . نادية : عشان يبقى جوزك وعشيقك في بيت واحد. كوثر: وإيه يعني خليكي 
سبور .)األزمة( . تندم نادية على طرد صفية من القصر بسبب شرها وأبدلتها بواحدة أشر منها : تلجأ 
نادية إلى عمها عزيز فينصحها باللجوء إلى صفية فهي بريئة من تهمة الخيانة )الذروة( عند صفية 
لنادية بأنه خطيبها . فنزل هذا الخبر كالصاعقة  تفاجأ نادية بمصطفي يدخل المنزل وتقدمه صفية 
على نادية وأكتشفت أنها خسرت كل شئ : والدها ، وحبيبيها ، وقصرها ، ومال والدها ، وأعطتهم 
لكوثر التي ببجاحة تفرض زواجها من سمير أمام أحمد . وعندما ترفض نادية . )بجرأة وبهدوء( 
كوثر : يعني عايزة تعريفه من غير ما تتجوزيه ؟ )القرار( هنا أعترفت نادية )لوالدها( بأن سمير 

عشيق لكوثر. )النتيجة( أحترق فستان الفرح وأصبحت نادية مشوهة الجسد . وطلق احمد كوثر . 
)فاتن حمامة( نادية : تستحق بالفعل لقب سيدة الشاشة العربية . جسدت الشخصية بكل أنفعاالتها ، 
 . قبلة  بأول  التي تطالب من مصطفى  المراهقة   ، إيزاء اآلخرين  البري في  الوجه   ، الكذب  الغيرة 
اندفاعها ألذية صفية ، وأندهاشها أمام كوثر وشرها . رحمها هللا كانت أستاذة حتى في شبابها المبكر 
. )يحي شاهين( أداء متميز رجل األعمال، لألب ، والزوج المحب ، والمجروح في شرفه. )مريم 
فخر الدين( صفية خير من تقدم الزوجة الفاضلة ، ووفقت في أختيار أزيائها وألوانها الجميلة . )عماد 
حمدي( جسد ببراعة الشاب العاقل المتزن )زير نساء( الذي أحب نادية ، ولكن عند الزواج أختار 
الفاضلة صفية .)هند رستم( ملكة أغراء بال منازع. جسدت السيدة الجريئة والشريرة بجرأة الواثقة 
من نفسها وال تخشى شئ . )عمر الشريف( أداء السهل الممتنع ، عربيد مع الفتيات ، مخلص ألسرته 
أحمد ونادية وصفية . وعند الشدة . لم يترك نادية وكشف سمير وكوثر أمام أحمد .)رشدي أباظة( 
حضور قوي في المواقف فهو عشيق لكوثر ، خجول ومحترم أمام أحمد لطلب يد نادية ، قلق ومرتبك 

أمام عزيز لكشف أمره . 
كان حوار »صالح جودت« والمونولوج الداخلي لنادية ، يعطي عمق لألحداث ، ويصف إحساسات 
وإضرابات نادية في شرها وخيرها . اسم الممثلة )نادية لطفي ( أخذ من شخصية نادية في هذا الفيلم . 

اإلخراج : »صالح أبوسيف« 
مخرج الواقعية صالح أبو سيف ، قدم فيلماً قيماً يضع بصمة قوية في تاريخ السينما المصرية . ويعد 
29 من 100 من أفضل أفالم القرن 20 . ووفق في أختيار مجموعة من الممثلين البارزين . وأختيار 
 ، السفرة  المرموقة فوق غرفة  التابلوهات  الكالسيكية مثل  بديكوراته وإكسسوارته  الكبير  القصر 
األثاث الفاخر للسفرة وغرف النوم والحديقة . مع عدسة مدير التصوير )عبد الحليم نصر ومحمود 
نصر( وكلوزات المكبرة لتعبيرات فاتن خاصة طالق أحمد لصفية 3 مرات )وزوم إن( لنادية فأكبر 
في الثانية والثالثة .وإنتاج أيضاُ )عبد الحليم نصر( جعل من هذا الفيلم فيلماً عالمياً باأللوان الطبيعية 
. كل هذا  أميل بحري وحسين أحمد  المؤثرة ومونتاج  الظاهري  إستمان كولور .مع موسيقى فؤاد 
ورائه صالح ابو سيف مخرجاً واعياً لهذا العمل الضخم وقدم رسالة هادفة بأن الشرير يخسر نفسه . 

وقدم الفيلم الوحيد لفاتن في دور الشر . رحم هللا جيل العمالقة بل أيضاً هذا الزمن الجميل .

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:
نقد فيلم : ال أنام 

اإلنسان الشرير يخسر نفسه 
الفيلم الوحيد لفاتن حمامة 

مثلت الشر 

البوسرت الدعائي األول ملسلسل 
»السبع بنات«

السينمائي  القاهرة  إدارة مهرجان    وقع اختيار 
الدولي برئاسة الدكتورة ماجدة واصف والمدير الفني 
الفنانة األردنية صبا  يوسف شريف رزق هللا ، على 
الدورة  للمشاركة في  مبارك والفنانة أروى جودة 
الثامنة والثالثين كأعضاء لجنة تحكيم المسابقة 

الدولية .
وتنطلق فعاليات الدورة الجديدة في 15 نوفمبر الُمقبل 
الشهر ، ويترأس لجنة  وتستمر حتى 24 من نفس 
المخرج األلماني كريستيان  الدولية  المسابقة  تحكيم 

بيتزولد .
صبا مبارك بدأت مشوارها الفني كممثلة في مسلسل 
»قمر وسحر« عام 1998، وبعده قامت ببطولة عدد 
الدرامية، مثل : »الكواسر«، »عمر  من األعمال 
المهاجرة«. وفي عام 2003  الخيام« و«األرواح 
اتجهت إلى السينما، حيث قامت بالمشاركة في بطولة 
التغطية« وكذلك  فيلم »سفر األجنحة« ثم »خارج 

»مملكة النمل«.
وفي مصر شاركت ببطولة فيلم » بنتين من مصر » 

وفيلم » الثمن »، كما شاركت في عدد كبير من المسلسالت الدرامية، 
منها: » نسيم الروح » ، »شربات لوز«، » حكايات بنات »، »موجة 
أفراح  المباح«، »حق ميت« و«  الكالم  حارة«، »آسيا«، »العهد - 

القبة » .
أما أروى جودة فقد بدأت مسيرتها وهي في الثانية عشرة من عمرها، 
كعارضة أزياء، وبعد عودتها إلى مصر قادمة من السعودية، درست 
فيلم      البحرية، وظهرت عام 2005 في بطولة  التسويق في األكاديمية 
الفيلم االستعراضي                 اللذة«، وفي 2006 شاركت في بطولة  » منتهى 
» مفيش غير كده«، وفي 2008 شاركت في بطولة فيلم »على جنب يا 
أسطى«، و »زي النهاردة« ثم توالت بطوالتها في أفالم : »العالمي«، 

إلى مجموعة من  »الوتر«، »فيال 69« و »الجزيرة 2«، باإلضافة 
المسلسالت الدرامية، منها: » المواطن إكس« ، »الخطوط الحمراء«، 

»نابليون والمحروسة«.

عادت الفنانة ليلى علوي للقاهرة من جديد 
بعد رحلة عالج قصير في فرنسا.

وقالت ليلى في بيان صحفي إن هذه الرحلة 
كان من المقرر القيام بها قبل فترة ولكنها لم 

تستطع بسبب تصوير أعمالها الفنية.
إلي  بالبيان: »عادت بسالمة هللا  وجاء 
بعد رحلة عالج  ليلي علوي  الفنانة  القاهرة 
قصيره بفرنسا . كانت الفنانة ليلي علوي قد 
بعمل  المشاهد  أحد  أثناء تصويرها  أصيبت 
العام الماضي ونصحها األطباء  من أعمالها 
انها أصرت علي استكمال  بالراحة إال 
التصوير رغم اصابتها وفاءاً اللتزامها تجاه 
جمهورها وشركاءها في العمل ، مما ترتب 
اجراء  إلي ضرورة  أدت  عليه مضاعفات 

جراحة ألربطة الكتف األيمن«.
بروفيسوردكتور  المعالج  الطبيب  وقد نصح 
بالراحة  ليلي علوي  الفنانه  لوران الفوس 

ليلي  ، وتعكف  لمدة شهر ونصف  التامة 
السيناريوهات  قراءة عدد من  علوي علي 

واألعمال المعروضة عليها حاليا.

  يستعد الفنان إدوارد لبدء تصوير دوره 
في العمل الدرامي الجديد »كابتن أنوش«.

التصوير  يبدأ »إدوارد«،  المقرر أن  ومن 
منتصف شهر أكتوبر المقبل، بمدينة 
إقامة  انتهاء  اإلنتاج اإلعالمي، بعد 

الديكورات الخاصة بالمسلسل.
يذكر أن »كابتن أنوش« إخراج معتز 
أبو زيد،  التوني، وسيناريو وحوار أحمد 
وإنتاج عبد هللا أبو الفتوح، ويشارك فيه كل 
من مؤمن نور، بيومي فؤاد، محمد سالم، 
محمد ثروت، ويزو، محمود حافظ، وياسر 

الطوبجي.

ليلى علوي يف القاهرة بعد رحلة عالج يف فرنسا

الكتابة من  انتهاء فريق  تنتظر  أنها  الفنانة »يسرا«،    أكدت 
التحضير لسيناريو مسلسلها القادم، المقرر أن تقدمه خالل شهر 

رمضان 2017 القادم.
إلى أن سبب اعتذارها مؤخًرا عن أكثر من  وأشارت »يسرا«، 
عمل سينمائي، يعود إلى سفرها الدائم خالل الفترة القادمة، بسبب 
المتحدة، مما يتطلب عدم  ارتباطها بنشاطتها الخاصه باألمم 
لذلك فضلت  التصوير،  استقرارها في مصر، وبالتالي تعطيل 

االعتذار عن األعمال السينمائية.
الفنانة يسرا، كان مسلسل »فوق مستوى  يذكر أن آخر أعمال 
المنقضي، وشهد  الذي عرض خالل شهر رمضان  الشبهات«، 

نجاًحا ملحوًظا.

                            فيديو               

T é l . :  ( 5 1 4 ) 6 9 1 - 1 9 2 5

  MASTERS
 تصوير الحفالت واألفراح بأسعار مناسبة

وخدمة ممتازة
تحويل شرائط الفيديو من وإلى جميع أنظمة

PAL - SECAM - NTSC

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

Vidéo

األسعار:
  تصوير فيديو مع مونتاج

 200 دوالر             تصوير فوتو
 200 دوالر

يسرا: أنتظر سيناريو مسلسل »رمضان 2017«.. 
وهذا سبب اعتذاري عن »السينما«

 أمحد السعدني يكشف
 عن قناة عرض مسلسله

 اجلديد »الكربيت

إدوارد« يدخل »كابنت أنوش« منتصف أكتوبر« 
املقـبل

اختيار صبا مبارك وأروى 
جودة للتحكيم يف املسابقة 

الدولية مبهرجان القاهرة

هند صربي سفرية ملاركة »ساعات« سويسرية

»االسكندرية السينمائي« خيتتم فعالياته 
وسط حضور فين كبري

الممثل أحمد صالح السعدني عن قناة عرض مسلسله    أعلن 
التليفزيوني الجديد »الكبريت األحمر« الُمنتظر عرضه قريبًا.

ونشر »السعدني« صورة يظهر فيها شعار قناة »ON E« وهي القناة التي 
سيتم عرض المسلسل من خاللها بشكل حصري، وهي تابعة لمجموعة قنوات 

»ON TV«، ومن المقرر أن ينطلق بثّها في أول أكتوبر المقبل.
وكتب »السعدني« في تعليقه على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي 
تقوم  أكتوبر و  افتتاحها يوم 1  بموقع »إنستجرام«، : »قناة ON E سيتم 
داليا  الكبريت األحمر حصرياً، هاني عادل، ريهام حجاج،  بعرض مسلسل 
العزيز مخيون، سميره مقرون، زكي فطين، أحمد عبدهللا  مصطفى، عبد 
محمود، أشرف زكي ، أحمد السعدني، تأليف د.عصام الشماع، إخراج سيف 
يوسف، إنتاج شركة رايت ماركتينج.. عمل جديد مختلف ربنا يوفقنا و ينال 

إعجابكم انتطروا البوستر واإلعالن الرسمي«.
جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني تلفزيونيًا مسلسلي »وعد« و«أفراح 
فيلم  أما سينمائيا فكان  الماضي،  القبة« واللذان ُعرضا في شهر رمضان 

»سطو مثّلث«.
.

  أعلنت النجمة التونسية هند صبري، عن اختيارها كسفيرة لماركة الساعات 
السويسرية »آي دبليو سي شافهاوزن IWC« في العالم العربي.

لتعلن  ونشرت »هند« صورة عبر حسابها الشخصي بموقع »إنستجرام«، 
لجمهورها عن الخبر وكتبت قائلة: »اختارت شركة آي دبليو سي شافهاوزن 
السويسرية للساعات الفاخرة، النجمة هند صبري سفيرة لها في العالم العربي، 
الماضية لتكون  السنة  التي اختارتها  النجمة والشركة  في تعاون مستمر بين 
التي تقدمها للمخرجين في مهرجان دبي  عضو لجنة تحكيم لجائزتها 

السينمائي الدولي«.
السويسرية  الشركة  لـ«هند« مع  الثاني  التعاون  بالذكر أن هذا هو  جدير 
بعد أن كانت عضو لجنة تحكيم للجائزة التي تقدمها الشركة ضمن جوائز 

مهرجان دبي السنيمائي الدولي 2015.



أنه سيعود  باتريك برازو في تغريدة على حساب توتر    أكد 
لممارسة عمله كعضو في مجلس الشيوخ الكندي ابتداء من اليوم.

وكان مجلس الشيوخ علق عضويته في تشرين الثاني – نوفمبر من 
لم يكن يستحقه وذلك  إقامة وتنقل  2013 التهامه بقبض بدل  العام 
بينما  الرئيسي يقع في مدينة ماناواكي  إقامته  لتأكيده بأن مركز 
استأجر منزال في مدينة غاتينو المحاذية للعاصمة أوتاوا حيث مركز 
مجلس الشيوخ. ويمكن ألعضاء مجلس الشيوخ الحصول على بدل 

إقامة في حال سكنهم على بعد مئة كلم عن العاصمة.
اتهامات  السابق عن  العام في تموز – يوليو  وقد تخلى االدعاء 

التزوير بحقه، ما مكنه من استعادة وظيفته.
هذا ويواجه برازو مشاكل شخصية كاإلدمان على الكحول، واتهامات 
الكحول في دمه  أخرى منها االمتناع عن الخضوع الختبار نسبة 

خالل قيادة السيارة.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا

Vendredi 30 septembre 2016
الجمعة 30 سبتمبر 2016

اوتاوا توافق بشروط على مشروع انبوب باسيفيك 
نورث ويست للغاز الطبيعي املسال

موافقتها  الكندّية  الحكومة  أعلنت    
باسيفيك  أنبوب  على مشروع  بشروط 
المسال  الطبيعي  للغاز  ويست  نورث 
لنقل   Pacific Northwest LNG
البواخر وتصديره نحو  المبّرد نحو  الغاز 

األسواق اآلسيويّة.
وجاء االعالن في فانكوفر على لسان 
بحضور  ماكينا،  كاترين  البيئة  وزيرة 
رئيسة وزراء بريتيش كولومبيا كريستي 
كالرك ووزير الصيد والمحيطات وخفر 
السواحل دومينيك لوبالن ووزير الموارد 

الطبيعيّة جيم كار.
انبوب باسيفيك نورث ويست أحد  ويُعتبر 
الخاّصة  الطبيعّية  الموارد  أكبر مشاريع 

في تاريخ كندا. ويحظى المشروع بدعم شركة بتروناس للطاقة 
التي تمتلكها  الدولة الماليزيّة. ويثير مشروع األنبوب الذي تبلغ 
البيئة والسّكان األصليّين  36 مليار دوالر غضب دعاة  كلفته 

الذين يتخّوفون من مضاعفاته على البيئة.
وتقول الحكومة إّن مشروع االنبوب يوّفر 4500 فرصة عمل 
في مرحلة البناء، فضال عن 630 فرصة عمل مباشرة وغير 

مباشرة خالل تشغيل المصنع.

ويخضع مشروع األنبوب ل 190 شرطا تُعتبر ملزمة قضائيّا 
البحريّة  المخاطر على صّحة األسماك والثدييّات  تقليل  بهدف 

والطيور المهاجرة واألراضي الرطبة وعلى صّحة البشر.
وكانت أمام الحكومة مهلة حتّى الثاني من شهر تشرين األّول 

اكتوبر للموافقة على المشروع أو رفضه.
وأفاد تقرير أّولي صدر عن وكالة التقييم البيئي الكنديّة في شباط 
فبراير الفائت أّن مشروع األنبوب سيكون أكبر مصدر لغازات 
الدفيئة وأنّه يضيف ما بين 6،5 إلى 8،7 ميغااطّن منها سنويّا.

بعد تعليق استمر ثالث سنوات، برازو يعود إىل جملس الشيوخ

منّظمة الصّحة العاملّية: التعّرض للهواء امللّوث يرتك مضاعفات على الصّحة

تكريم األب امللكي 
بولس عبد الكريم 

أمسية ثقافية عن احلضارة 
املصرية القدمية 

الصحفية العراقية منى سعيد تزور 
جريدة الرسالة وتلتقي رئيس حتريرها

“رباب النهر”، “غفوة حرف”
ديوانان يف ديوان واحد لشاعر املنرب

“األعمى أبصر وجهك” الديوان 
اجلديد للشاعر القدير رزاق علوان

  أفادت دراسة صادرة عن منّظمة الصّحة العالميّة 
أّن 92 بالمئة من سّكان األرض يعيشون في أماكن 
التي  الحدود  الهواء  نوعّية  فيها مستويات  تتجاوز 

تعيّنها المنّظمة.
النقل غير  أّن وسائل  إلى  المنّظمة  تقرير  ويشير 
المنازل  في  والنفايات  الوقود  وحرق  الكفوءة  

تلّوث  أهّم مصادر  الصناعّية هي من  واألنشطة 
الهواء. وقد تسبّب تلّوث الهواء في األماكن المغلقة 

والمفتوحة في 6،5 ماليين حالة وفاة حول العالم.
وتعزو المنّظمة 94 بالمئة من الوفيات إلى امراض 
والسكتة  الرئوي  واالنسداد  والشرايين  القلب 

الدماغيّة وسرطان الرئة.

وتشير إلى أّن تلّوث الهواء يزيد من خطر االصابة 
بالتهابات حاّدة في الجهاز التنّفسي.

العاّمة  المديرة  الدكتورة فالفيا بوستيرو  وتقول 
الهواء  تلّوث  إّن  العالميّة  الصّحة  لمنّظمة  المساعدة 
يترك مضاعفاته بصورة خاّصة على صّحة األطفال 

والنساء والمسنّين.

  رأى وزير المواطنة والهجرة في حكومة المحافظين السابقة، 
كريس ألكساندر، أن عليه »حتماً« رد االعتبار لصورته إذا 

أراد الترشح لزعامة حزب المحافظين خلفاً لستيفن هاربر.
واقع  لكندا وال  األخيرة رؤيتي  االنتخابية  الحملة  تعكس  »لم 
الهجرة والمواطنة«، قال  ما أنجزناه )كمحافظين( في مجال 
الكندية، »لذا  الصحافة  هاتفية مع وكالة  مقابلة  في  ألكساندر 
أنوي توضيح األمور«، أضاف الوزير السابق، مؤكداً بالتالي 

أنه ينوي فعاًل الترشح لزعامة حزبه.
في  الكندي  العموم  النيابي في مجلس  مقعده  ألكسندر  وخسر 
الحزب  فيها  فاز  التي  العامة األخيرة  الفدرالية  االنتخابات 
الليبرالي بقيادة جوستان ترودو بحكومة أكثرية. وهو كان قد 
انتخابياً بوضع خط  تعرض النتقادات قوية بعد تقديمه وعداً 

هاتفي بتصرف المواطنين ليكون بإمكانهم إبالغ السلطات عن 
أي »ممارسات ثقافية همجية« مفتَرضة.

الوعد ال  بذاك  االرتباط  نادماً على  كان  إذا  ما  وعند سؤاله 
يجيب ألكسندر بوضوح. »هل كان )الوعُد( اإلعالَن الجيد في 
يقول  األرجح ال«،  االنتخابية؟ على  الحملة  اليوم خالل  ذاك 

الوزير السابق.
أيار )مايو( 2017.  لهم في 27  المحافظون زعيماً  وينتخب 
وكان هاربر قد استقال من زعامة الحزب في 19 تشرين األول 
)أكتوبر( 2015 بعد أن أُعلن عن فوز الليبراليين بحكومة أكثرية.

سلسلة  مورنو  بيل  الكندي  المال  وزير  باشر    
المقبلة  الفدرالّية   للموازنة  مشاورات تسبق االعداد 
التي يُتوّقع صدوُرها في الثاني والعشرين من شهر آذار 

مارس 2017.
فئات األعمار  الكندّيين من كاّفة  الوزير مورنو  وحّث 
المشاورات من خالل طرح  المشاركة في هذه  على 
أفكارهم ومقترحاتهم عبر وسائل التواصل االجتماعي.

لنا أفكاركم«  »فّكروا بطموح، كونوا جريئين وارسلوا 
الوزير مورنو قبل عقد اجتماع مع الطاّلب في  قال 

اوتاوا.
تلفزيون  بارتون في  كما أجرت الصحفية روز ماري 
سي بي سي هيئة االذاعة الكنديّة مقابلة مع وزير المال 
الليبراليّة لتعزيز االقتصاد  تناولت فيها جهود الحكومة 
الرئيسّية  السلع  النمّو وتراجع أسعار  تباطؤ  في ظّل 

وضعف االستثمارات، وهي كلّها مؤّشرات مقلقة.
العالمي  اّتجاهات االقتصاد  إّن  الوزير مورنو  يقول 
مقلقة والنمّو مخيّب لآلمال وقد تراجع عّدة مّرات منذ 
وصول الحكومة الليبراليّة إلى السلطة الخريف الماضي 
الكندي ويتابع  ، مّما ترك مضاعفات على االقتصاد 

الوزير قائال:
» ينبغي علينا إزاء هذا الوضع أن نفي بتعّهداتنا للكنديّين 
وأن نعمل على تحسين أوضاعهم من خالل تغيير 
المساعدات  المزيد من  الضرائب وتوفير  معّدالت 
البعيد في مستقبل  المدى  للعائالت واالستثمار على 

البالد من خالل االنفاق على البنى التحتيّة.
وتابع الوزير مورنو مشيرا إلى التحّديات الكثيرة التي 

تواجه الحكومة على هذا الصعيد.
بالنمّو منذ  يتعلّق  لما  بالنسبة  التحّديات  وتّم تحديد هذه 
الليبراليّين  البداية ومنذ االعداد ألّول موازنة بعد تولّي 

السلطة.

ببرامج  تتعلّق  الحكومة عددا من االجراءات  واّتخذت 
المساعدات لألسر الكنديّة واالستثمار في البنى التحتيّة .
المتوّقع أن تترك هذه االجراءات مضاعفات  ومن 
مورنو  الوزير  يقول  كما  االقتصاد  على  إيجابّية 
بدأ  المساعدات لألطفال،  لبرنامج  بالنسبة  ويضيف: » 
العشرين من  المساعدة في  يتلّقون شيكات  المواطنون 

تّموز يوليو الفائت.«
المدارس وتنفق  إلى  والنفقات ترتفع مع عودة األطفال 
العائالت الكثير من المال، وهذه زيادة كبيرة في األموال 
التحّديات  إلى  العائالت. ويشير  المخّصصة لمساعدة 
المجتمع  التي تواجه كندا وإلى شيخوخة  الديمغرافّية 

وارتفاع عدد المسنّين.
ويؤّكد على أهميّة تعزيز القوى العاملة وتعزيز مشاركة 

المرأة والمرأة المهاجرة في سوق العمل ويضيف:

إلى  أذهب  وعندما  كندا.  في  فريدة  ميزة  الهجرة 
مؤتمرات مجموعة العشرين، وكنت مّرتين في الصين 
بلد منفتح  فالدول األخرى تحسدنا ألّننا  هذا الصيف، 
على الهجرة وناجح في تأمين نجاح المهاجرين انفسهم، 

مّما يدعم االقتصاد.
ويشير إلى أّن عدد المهاجرين الذين استقبلتهم كندا هذه 

السنة يفوق عدد العام الماضي 2015 .
ويعرب  وزير المال الكندي بيل مورنو في الختام عن 
الذين استقبلتهم كندا  بأّن الالجئين السورّيين  قناعته 

سيحّققون النجاح.
و يؤّكد أّن كندا سوف تستمّر في استقبال مهاجرين من 
أصحاب المهارات والكفاءات الذين يساهمون في تعزيز 
اقتصاد البالد وتعزيز مستوى العيش الرفيع الذي ينعم 

به الكنديّون.

وزير املال الكندي بيل مورنو: جهود حثيثة لتعزيز االقتصاد

كندا: كريس ألكساندر مدرك 
لضرورة رد االعتبار لصورته 

للفوز بزعامة احملافظني

كندا: احلزب الدميقراطي اجلديد يريد إلغاء اإلجراءات 
املثرية للجدل يف قانون مكافحة اإلرهاب

المصرية  القنصلية  -1    شاركت 
العامة فى مونتريال فى تنظيم أمسية 
ثقافية بالتعاون مع المكتب السياحى 
المصرى فى نيويورك ومعهد دراسات 
 IEMM البحر المتوسط فى مونتريال
لعام  الثقافى  موسمه  مستهل  فى 
األمسية  ، وتضمنت   2016/2017
محاضرة عن ) أسرار الهرم األكبر ( 
ألقتها عالمة المصريات االيطالية السيدة 
/ Patrizia Piacentini المحاضرة 
بجامعة السوربون الفرنسية ، والتى 
تزور كندا خصيصا بدعوة من المعهد.
ألقدم  األمسية عرضا  -2    شملت 
صور فوتوغرافية التقطت من الجو 
لآلثار المصرية والتى التقطها المصور 
عام   Theodor Kofler النمساوى 
1914 وشملت صورا ألهرامات 
القديمة  المصرية  والمعابد  الجيزة 
فى جنوب مصر ) األقصر وأسوان 
الذى  المعرض  وهو   ،) وابو سمبل 
سبق وأن تم تنظيمه للمرة األولى فى 
جامعة ميالن االيطالية ، كما اختتمت 
األمسية بعزف على البيانو لموسيقى 
أشهر األفالم  العالمية والتى استوحت 
أحداثها من التاريخ المصرى القديم .
 ، أمل سالمة   / السيدة  ألقت      3-

القنصل العام لجمهورية مصر العربية 
المناسبة  بهذه  كلمة   ، مونتريال  فى 
رحبت فيها بالحضور وبالجهد الذى 
يقوم به معهد دراسات المتوسط ، كما 
أبرزت جهود أستاذة علم المصريات 
بالحضارة  وشغفها   Piacentini
إلى  أشارت  كما  القديمة،  المصرية 
اآلثار  وزارة  بها  تقوم  التى  الجهود 
المصرية حاليا بالتعاون مع الجانبين 
الفرنسى واليابانى للحفاظ على اآلثار 
الجيزة  أهرامات  ودراسة  المصرية 
باستخدام أحدث التقنيات ضمن مشروع 

. Pyramid scan
-4    حظيت األمسية بحضور كبير 
بالحضارة  المهتمين  الكنديين  من 
المصرية القديمة ، والسادة القناصل 
العموم المعتمدين فى مونتريال ، كما تم 
توزيع الهدايا والملصقات والمطبوعات 
السياحية التى وفرها المكتب السياحى 
المصرى فى نيويورك )المشرف على 
الترويج السياحى فى كندا( باإلضافة 
مالية  تقديم مساهمة  فى  دوره  إلى 
للمساعدة فى تنظيم هذه الفعالية ، كما 
شارك باألمسية أعضاء القنصلية العامة 
والتجارية  الثقافية  العالقات  ومكتبى 

المصريين فى مونتريال .

  تقديراً لخدماته النضالية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته 
العادلة، قرر السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين 
منح األب الجليل بولس وسام نجمة بيت لحم ، وقد كلف الرئيس 
سفير فلسطين لدى كندا السيد نبيل معروف بتقديم الوسام نيابه 
2 أكتوبر تشرين أول 2016 ظهراً  عنه ، وذلك يوم األحد 
 Cathedral مباشرة بعد شعائر القداس في كاتدرائية المخلص

 St. Sauveur
مبروك لألب الفاضل مع تمنياتنا له بالصحة ودوام النضال 

في سبيل الحق
 نقوال صايغ
 أمين سر المؤسسة الكندية الفلسطينية
مونتريال- كيبيك

  استقبل االستاذ فريد زمكحل رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الرسالة في مقر 
الجريدة، الصحفية العراقية الشهيرة مني سعيد الصحفية في جريدة الرؤية االماراتية، حيث 
تناول اللقاء التطرق للعديد من قضايا الساعة ومفهوم العمل اإلعالمي الوطني المطلوب في 
الوقت الراهن لمواجهتها والتصدي لها ولكافة المفاهيم الخاطئة التي باتت تسود وتسيطر 
على مقدرات العمل الوطني المخلص وتشوه حاضره ومستقبله، كما تناول اللقاء كافة السبل 
الممكنة والمتاحة لزيادة سبل التعاون وتعزيزه بين جريدتي الرسالة الكندية، والرؤية اإلماراتية.

  صدر في العاصمة أوتاوا الديوان الجديد لشاعر المنبر االستاذ سعيد الحاج »رباب النهر، غفوة 
حرف« والذي تم االحتفال بتوقيع الشاعر عليه في احتفالية شعرية أقيمت خصيصاً لهذا الغرض 
مساء يوم األحد 25 سبتمبر/ ايلول 2016 الجاري في مدينة أوتاوا وسط حضور جاليوي كبير 

وفعال تقدمه سعادة قنصل لبنان االستاذ سامي حداد ولفيف كبير من محبي الشعر األصيل.
أمنيات جريدة  الكبير مع اطيب  الحاج على هذا االنجاز  المنبر سعيد  التهاني لشاعر  خالص 

الرسالة إدارة وكتَّاب له بدوام التوفيق والتألق والنجاح.

الديوان   صدر حديثًا في مونتريال 
القدير  الكندي  العراقي  للشاعر  الجديد 

رزاق علوان »األعمى 
أبصر وجهك« والذي 
تفضل باهدائي نسخة 
وهو  موقعة  منه 
الثالث على  الديوان 
التوالي لهذا الشاعر 
المكافح مع المرض 
والحياة والكلمة التي 
يدللها كلما حانت 
الفرصة وسمحت 
الظروف، كما يدلل 
صديقاته واألماكن 
التي يتردد عليها 
وتحمل له ذكرى 

ما..
وقد لفت انتباهي في ديوانه الجديد تلك 

المفردات الجديدة التي أضافها على مفرداته 
واجاد توظيفها بشكل ملفت للنظر كعادتنا 
معه، وكانت قصيدة تدللي وهمجي أنا، 

ليس بمقدورك، والخاسر أنا، وأكتفيت بك، 
احتاج امراءة من أكثر قصائد هذا الديوان 
لما فيهن من صور  النتباهي  جذباً 
جمالية متميزة تشكل 
احتفالية خاصة أقامها 
الشاعر لهذه القصائد 
وهذا الديوان الذي أهنئه 
به واهنئ القارئ العزيز 

بصدوره.
للتفكير  وهو ما دفعني 
في إقامة أمسية شعرية 
خاصة بهذا الديوان ولهذا 
الشاعر في مقر جريدة 
الرسالة، سوف يعلن عن 
تاريخها فور االنتهاء من 
كافة الترتيبات الضرورية 
العزيز  خاصة وشاعرنا 
القدير أهل لكل تكريم نظراً 
لعطائه الكبير والمتميز في إطار الصحافة 
والشعر والكلمة .. ألف مبروك ولإلمام.
فريد زمكحل

  أعلن رئيس حكومة مقاطعة كيبيك 
فيليب كويار أنه يعتزم القيام بجولة على 
المناطق اإلدارية الـ17 في المقاطعة حيث 
سيلتقي فعاليات القطاع الصناعي بهدف 
حثها على التحديث واإلبداع. وتبدأ الجولة 
في 28 تشرين األول )أكتوبر( المقبل 
وتنتهي في 17 شباط )فبراير( 2017.
باستثمار 700 مليون  ووعد كويار 
امتداد ثالث سنوات في  دوالر على 
القطاع الصناعي الكيبيكي لدعم مشاريع 

اإلبداع واالبتكار.
وأعاد رئيس الحكومة الليبرالية في كيبيك 
التأكيد على رغبته بـ«دفع كيبيك نحو 
اقتصاد القرن الجديد ونحو المستقبل« 
من خالل التركيز على تحديث القطاع 
الصناعي، وذّكر بأن %88 من صادرات 
المقاطعة العام الماضي كانت من حصة 

هذا القطاع.
وجاء كالم كويار أمام حشد من الفعاليات 
إلى  االقتصادية في مدينة سان هوبير 
الجنوب من مونتريال، وكان إلى جانبه 
تيريوه،  ليز  الحكومة،  نائبة رئيس 
والتحديث،  والعلوم  االقتصاد  ووزيرة 
التي وصفت سياسة  أنغالد،  دومينيك 
الصناعة  لتحديث  الداعمة  حكومتها 

بأنها »منعطف رئيسي«.

كيبيك: 700 مليون 
دوالر الستنهاض 
القطاع الصناعي

األمن حمور مؤمتر منظمة الطريان املدني يف مونرتيال
 يعقد حوالي ألفي مسؤول من مئة وواحد 
وتسعين بلدا مؤتمرا في مركز منظمة الطيران 
المدني في مونتريال، بينهم بعثات دبلوماسية 
ووزراء نقل ورؤساء حكومات سيتداولون بغية 
التوصل إلى اتخاذ قرارات مهمة تتعلق باألمن 
والبيئة، وذلك حتى السابع من الشهر المقبل.

النقاش خاصة حول الشؤون  وسيتمحور 
األمنية، وعلى جدول المؤتمر:

تعزيز األمن في المطارات قبل دخول قاعات 
التفتيش والتدقيق، األمن اإللكتروني ) وما إذا 
كان ممكنا قرصنة طائرة وهي تحلق في الجو(

أخطار متفجرات مخبأة مع المسافرين، تعزيز 

األمن في الطائرات التي تنقل البضائع، مساعدة 
الدول األكثر فقرا لتمكينها من بلوغ معايير 

األمن الدولية.
كما ستأخذ مسألة البيئة حيزا مهما من المداوالت.
يذكر أن الجمعية العمومية للطيران المدني 
ال تجتمع إال مرة واحدة خالل ثالث سنوات، 

  قدم الناطق باسم الحزب الديمقراطي 
العامة، راندال  الجديد لشؤون السالمة 
غاريسون، مشروع قانون يطالب فيه 
للجدل  المثيرة  بإلغاء كافة اإلجراءات 
المنصوص عليها في قانون مكافحة 
اإلرهاب الذي أقرته حكومة المحافظين 
أيار  السابقة برئاسة ستيفن هاربر في 

)مايو( 2015.
قانون  مشروع  إن  غاريسون  وقال 
 Bill( »51 مكافحة اإلرهاب »سي – 
هاربر  حكومة  أعدته  الذي   )C-51
وأصبح قانوناً في ما بعد ينتهك حريات 

الكنديين دون أن يعزز أمنهم.

القانون مزيداً من الصالحيات  ومنح 
بهدف  الكندي  االستخبارات  لجهاز 
التصدي لمؤامرات إرهابية مزعومة 
كما  المعلومات.  بجمع  االكتفاء  بدل 
األمنية  المعلومات  تبادل  عزز  أنه 
الفدرالية. وأوجد  بين مختلف األجهزة 
القانون مخالفة جرمية جديدة هي تشجيع 

شخص آخر على القيام بهجوم إرهابي.
القانون تهديداً  ويرى كثيرون في هذا 
الخصوصية  ولحق  التعبير  لحرية 

للمواطنين.
الجديد،  الديمقراطي  ُيذكر أن الحزب 
اليساري التوجه، عارض بشدة مشروع 

قدمته حكومة هاربر.  القانون عندما 
بقيادة جوستان ترودو  الليبراليون  أّما 
بتعديله  لكنهم وعدوا  فاقترعوا لصالحه 
في  السلطة  إلى  وصولهم  حال  في 
انتخابات تشرين األول )أكتوبر( 2015 
المدنية، كما  من أجل حماية الحريات 

قالوا في حينه.
الليبرالية قبل  وأطلقت حكومة ترودو 
أسبوعْين ونيف عملية استشارية واسعة 
دعت كافة المواطنين وأهل االختصاص 
المقبل  العام  للمشاركة فيها كي تقترح 
قانون  مكان  للحلول  قانون  مشروع 
مكافحة اإلرهاب الذي أقره المحافظون.

السفير الفلسطيني 
نبيل معروف 
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بقية العدد الماضي

يعتبر واحد من اكبر المتاحف فى العالم 
حيث يمثل الزراعة فى العصور القديمة 
وهو يتيح لزائره التعرف على تطور 

الحياة فى الريف المصرى .
يوجد في محافظة الجيزة -شمال مصر- 
وفي أحد أحيائها »الدقي« يقع هذا 
المتحف الضخم، الذي يضم 7 متاحف 
فدانا   30 كبيرة، وتزيد مساحته عن 
)125 ألف متر مربع(، افتتح منذ أكثر 
من 60 عاما، كأول متحف زراعي في 
العالم، ويحوي آالف المعروضات التي 
تتناول تاريخ الزراعة في مصر منذ 
البدايات األولى لخطوات اإلنسان على 
أرض مصر، وحتى عصرنا الحالي.

ا في يوم )18  صدر قرار انشاءه 
من جمادى اآلخرة 1348هـ=21 
المتحف  بإنشاء  من نوفمبر1929م( 
الزراعي المصري بسراي األميرة 
»فاطمة إسماعيل« التي وهبتها للجامعة 

المصرية.
تم استالم السراي وتجهيزها بما يالئم 
المتحف في  أن تكون متحفا، وافتتح 
)15 من ذي القعدة 1356هـ= 16 من 
يناير 1938م( وأطلق عليه في البداية 
»متحف فؤاد األول الزراعي«، وكان 
الهدف منه تسجيل وعرض تطور 
إذ إن مصر من  المصرية،  الزراعة 
الزراعي،  المجال  العريقة في  البالد 
ولعب المصري دورا كبيرا في تطوير 

الزراعة وابتكار آالتها.
بلغت مساحة المتحف الزراعي حوالي 30 فدانا )125 ألف 
متر مربع(، تشغل منها مباني المتاحف حوالي 20 ألف متر 
مربع، وباقي مساحة المتحف حديقة تضم أنواعا متعددة 
من األشجار والنباتات النادرة، والمسطحات الخضراء؛ 

إضافة إلى حديقتين على الطراز الفرعوني.
يملك المتحف نوادر قيمة ال توجد في أي مكان في العالم، 
ومنها نبات انقرض من الوجود وال يوجد إال في المتحف، 
وهو نبات »البرساء« الذي كان مقدسا عند الفراعنة، حيث 

يحتفظ المتحف بأوراق وثمار وساق هذا النبات.
يرجع  الحبوب(  )آله لطحن  المتحف مجرشا  كما يضم 
تاريخها إلى 15 ألف سنة، ومئات من الصور الفوتوغرافية، 
وعددا كبيرا من اللوحات الفنية والماكيتات التي تجعلك 

تعيش ماضيها وأنت بين يديها.
يضم المتحف الزراعي –حاليا- سبعة متاحف تستخدم أحدث 
وسائل العرض، وبطرق علمية راقية من حيث اإلضاءة 
والهواء وطريقة العرض، نظرا ألن غالبية المعروضات 
في المتحف من المواد العضوية التي تتفاعل مع الرطوبة 
والضوء، لذلك استخدمت بعض األجهزة الحديثة لمعالجة 
العرض، وأجهزة  األشعة في »فاترينات«  أنواع  بعض 
دقيقة. وجاء عرض  الرطوبة بطرق علمية  المتصاص 
أسلوب علمي وتاريخي؛ حيث  المتحف وفق  مقتنيات 
يحاول كل  التي  الصورة  لتكمل  المعروضات  اختيرت 

متحف رسمها أو توصيلها للزائر أو المتخصص.
متحف الزراعة المصرية القديمة

يعتبر هذا المتحف أحدث وأهم متحف في العالم يحكي تاريخ 
الزراعة المصرية من عصر ما قبل التاريخ وحتى نهاية 
العصر الفرعوني، وقد أنشئ مبنى جديد لهذا المتحف، 
وافتتح في )7 من ذي القعدة 1416هـ= 26 من مارس 

1996م(، ويتكون من طابقين.
3 آالف قطعة أثرية، منها بعض اآلثار  ويضم المتحف 
النادرة للغاية، مثل: نبات »البرساء« المنقرض، وتابوت 
لطفل يرجع تاريخه إلى ما قبل الميالد بـ3 آالف سنة، أي 
قبل نبي هللا »موسى« عليه السالم بأكثر من ألف عام، وبقايا 
عظام جمل يرجع تاريخها إلى 5 آالف سنة، وصومعة 
صغيرة لتخزين الحبوب يرجع تاريخها إلى 8 آالف سنة، 
وتمساح نيلي محنط يبلغ طوله 5 أمتار، ومومياء نادرة 
للغاية لغزالة محنطة، وقمح في سنبله يرجع تاريخه إلى 
السالم،  نبي هللا »يوسف« عليه  قبل  ألف سنة  أكثر من 
وأوراق بردي، وأقالم فرعونية للكتابة على البردي، وخبز 
وفطائر، منها كعكة محشوة بالتين من دقيق القمح يرجع 
تاريخها إلى 1500 عام قبل الميالد، ومنسوجات نادرة، 
منها قطعة من منسوج يسمى »ثوب الهواء« أو النسيج 
الخبير  النسج ونعومته، ويشير  بدقة  يتميز  الذي  الملكي 
والمهندس »محمد العقاد« رئيس البحوث بالمتحف إلى أن 
هذا النسيج كان الفراعنة يختبرون جودته من خالل تمرير 
الثوب بأكمله من خالل خاتم، وإال تعرض النساج للعقاب.
منذ  الكاريكاتورية  الرسوم  أيضا بعض  المتحف  ويضم 
الفراعنة، ومنشورا ملكيا بتحريم صيد الحيوانات النافعة 
في مكافحة اآلفات الزراعية، ولعب أطفال قديمة، وسكينا 
نادرا من الحجر الصوان، ومجموعة نادرة من السالل، 
والحبال و«الصنادل« واألواني والمحاصيل. وتوجد 
التي تجسد بعض مشاهد  للديورامات  قاعة  بالمتحف 
أمام  أنشئت  القديمة. كما  والزراعة في مصر  الحصاد 

المتحف حديقة على الطراز الفرعوني.
متحف الزراعة في العصر اليوناني والروماني والقبطي 

واإلسالمي
يعرض هذا المتحف الحلقة الثانية من تطور الزراعة في 
مصر بعد متحف الزراعة المصرية القديمة، وهو يغطي 

فترة تاريخية تمتد من )332ق.م( إلى القرن التاسع عشر 
الميالدي. وأمام هذا المتحف حديقة فرعونية، بها حوض 
ماء به نبات البردي، ويحوي فئوسا خشبية من العصر 
الروماني،  العصر  البرونز من  الفرعوني، وفئوسا من 
وأوانَي  اإلغريقي،  العصر  لمحراث من  نادرا  وسالحا 
الميالد،  قبل  ما  إلى  تاريخ بعضها  يرجع  نادرة  فخارية 
وقربة نادرة كانت تستخدم في استخراج الزبد من العصر 
الروماني، وبعض أدوات نسج الكتان القديمة، وجمجمة 
جاموسة من العصر اإلسالمي؛ إذ إن المسلمين هم الذين 
إلى مصر، ومومياء كلب مكفنة  الجاموس  أحضروا 
الميالد، وهيكال عظميا  قبل  ما  إلى  ترجع  تكفينا رائعا 
لكلب محفوظ في الشمع من األسرة األولى )3000ق.م(، 

وأسماكا محنطة.
متحف المجموعات العلمية

يعد هذا المتحف النواة الرئيسية للمتحف الزراعي، وهو 
أيضا  إسماعيل«، ويطلق عليه  األميرة »فاطمة  قصر 
»متحف الحيوان« و«متحف الشمع«، ويتكون من طابقين، 
ويعرض حياة المجتمع الريفي وما يتصل بها من صناعات 
وعادات ومناسبات وأزياء، من خالل تماثيل تصور تلك 
الحياة، وحجرات لألراضي والمياه مثل حجرة السد العالي 
الحيوان، واألمراض  أسوان، ونماذج ألجهزة  وخزان 
المشتركة بين اإلنسان والحيوان، ومجموعات حشرية، 

وخرائط متنوعة.
متحف المملكة النباتية

يشمل هذا المتحف عروضا لكافة أنواع المحاصيل الحقلية 
والبستانية، وتم بناء هذا المتحف وتسلمه سنة )1354هـ= 
للقمح  1935م(، ويتكون من طابقين، وبه حجرات 
والشعير، وبهو الرغيف، وحجرة الذرة، واألرز، والبصل 
والثوم، واآلالت الزراعية، وصور فوتوغرافية للعمليات 
الزراعية. أما الطابق العلوي من هذا المتحف فخصص 
للبقول واألعالف،  الكتان، وبهو  األلياف مثل  لنباتات 
والفاكهة، والخضر، ونموذج  السكر،  لقصب  وحجرة 

مجسم للشهور الزراعية المصرية القديمة.
البهو العربي

1381هـ=30 من  )17 من صفر  البهو في  افتتح هذا 
النشاط  1961م( ويضم مقتنيات من سوريا حول  يوليو 
الزراعي والريفي، مثل المشغوالت اليدوية، واألقمشة، 

وبعض اللوحات الزيتية.
متحف القطن

تم افتتاح هذا المتحف في )24 من ربيع اآلخر 1417هـ= 
الخبير  تجهيزه  1996م( وأشرف على  9 من سبتمبر 
المهندس »محمد العقاد«. وينفرد هذا المتحف بوجود أندر 
مجموعة لألصول الوراثية لألقطان المصرية واألجنبية، 

وُجهز بأحدث وسائل العرض.
كبيرين، وبه خريطة  المتحف من طابقين  ويتكون هذا 
 ،1918 التي ظهرت منذ عام  المصري  القطن  أصناف 
وصور لبعض المشاهير المشتغلين بالقطن، وإحصائيات 
 10 إلى  القطن ومواعيد زراعته، إضافة  عن مساحة 
تاريخيا  القطن  تغطي موضوع  صاالت عرض كبرى 
وعلميا، وعدد من المخطوطات عن القطن، منها مخطوط 

يرجع إلى )79م(.
متحف المقتنيات األثرية

في  الزراعي  المتحف  في  إنشاؤه  يتم  ثالث متحف  وهو 
2002م، ويتكون من طابقين  1990 وحتى  الفترة من 
الزراعي، والمتاحف  للمتحف  ويضم »ماكيتا« مصغرا 
قديما منذ  التي يضمها، وتمثاال لألميرة فاطمة، ومدفعا 
1889م، ولوحات نادرة، وأشغال أرابيسك، ولوحة لجميع 
مديري المتحف، وعددا من المقتنيات األثرية النادرة موزعة 
على )21( حجرة عرض، وهي تغطي الفترة من العصر 

الروماني وحتى القرن العشرين.

الكلمــات املتقاطعة 

 افقيا :

-1 فنان مصري عالمي راحل

-2 فات – مبلل 

-3 وظيفته الرسم – لألستفهام

-4 أغنية ألم كلثوم 

-5 أداة جزم – جمع مواطن 

-6 طيش )مبعثرة( – متشابهة 

-7 مكانته – ال يتذكر 

آلة   – متشابهة   – للتخيير   8-
للغزل

-9 نفسر وندرس– والد 

-10  من وسائل العصر

رأسيا:

الجمهورية  رئيس  نائب   1-
أسبق  ورئيس  راحل 

للمخابرات العامة 
-2  محافظة مصرية 

 – أرتاب   – أرنب  نصف   3-
قصة لمصطفى أمين 

-4 قام بتأميمهم – متشابهة 
-5 جوهر- في مقدمتهم 

رجل   – )مبعثرة(  الشبل   6-
باإلنجليزية

موقعة   – روال  نصف   7-
الدين  صالح  فيها  أنتصر 

األيوبي – حسم 
-8 نوع من األقفال – مباني 

-9 سوني )مبعثرة( 
-10 من الكتب المقدسة 
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حل الكلمات المتقاطعة

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

الرياضةركن

املتاحف يف مصر
املتحف الزراعي املصري

عودة كهربا وإستبعاد حفين من قائمة لقاء 
الكونغو

الفني  المدير  أعلن هيكتور كوبر    
التي  الالعبين  قائمة  لمنتخب مصر 
االفتتاحي في  الكونغو  لقاء  ستخوض 
2018 والمقرر  تصفيات مونديال 

إقامته في التاسع من أكتوبر المقبل.
القائمة عودة محمود كهربا  وشهدت 
فترة  بعد  السعودي  اتحاد جدة  العب 
الفني  المدير  إبتعاده عن حسابات  من 
األرجنتيني في الوقت الذي خرج أيمن 
حفني صانع ألعاب الزمالك من القائمة 

ألسباب فنية.
النحو  المنتخب على  قائمة  وجاءت 

التالي:
الشناوي  أحمد  المرمى:  حراس 
الحضري )وادي  )الزمالك( عصام 
)األهلي( –  إكرامي  دجلة( – شريف 

علي لطفي )إنبي(
أحمد  فتحي )األهلي( –  أحمد  الدفاع: 
المحمدي )هال سيتي( – محمد عبد 
الشافي )أهلي جدة( – أحمد دويدار 
)الزمالك( – أحمد حجازي )األهلي( 
– عمر جابر )بازل( – علي جبر 
)المصري( –  )الزمالك( – حمادة طلبة 

إسالم جمال )الزمالك(
)الزمالك( –  إبراهيم صالح  الوسط: 
النني  )الزمالك( – محمد  طارق حامد 
السعيد )األهلي(  )أرسنال( – عبد هللا 
)اتحاد  المنعم »كهربا«  – محمود عبد 
جدة( – محمود حسن »تريزيجيه« 
)موسكرون( – رمضان صبحي )ستوك 

)الزمالك( –  فتحي  سيتي( – مصطفى 
محمد صالح )روما(

أحمد حسن »كوكا« )سبورتنج  الهجوم: 
براجا( – باسم مرسي )الزمالك(

ضمن  المصري  المنتخب  ويلعب 
المجموعة الخامسة بجوار كل من غانا، 

الكونغو وأوغندا.

مؤمن: الزمالك تأهل للنهائي االفريقي رغم الظروف العصيبة
 مصر يف التصنيف الثالث بكأس 

األمم االفريقية

زيدان: ال مشاكل من تواجد بنزمية وموراتا سويًا

مرتضى يشدد على إقامة 
النهائي االفريقي بستاد القاهرة

  أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك 
إقامة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على 

ستاد القاهرة بحضور جماهيري كامل.
لقناة »أون  وقال مرتضى في تصريحاته 
المسئولين  لمخاطبة  أنه مستعد  سبورت« 
الكامل  الجماهيري  بالحضور  للسماح 
ألف متفرج عن طريق   100 بحضور 

االستمارات مرة أخرى.
ووجه مرتضى دعوة الحضور إلى رئيس 
السيسي لحضور  الفتاح  الجمهورية عبد 
أهمية  إلى  الكأس مشيراً  المباراة وتسليم 
الزمالك مصر في  فيها  يمثل  التي  المباراة 

المحفل االفريقي.
الهزيمة  الزمالك عن  وتحدث رئيس 
تراخي  أن  قائاًل   5-2 بنتيجة  الوداد  أمام 
الذهاب  نتيجة  وإعتمادهم على  الالعبين 
الثقيلة  النتيجة  تلك  في  تسبب  الكبيرة 
الالعبين  عالوًة على سوء مستوى بعض 
رافضاً تحميل المدير الفني مؤمن سليمان 

المسئولية.
نهائي دوري  في  الزمالك موعداً  وضرب 
إفريقي  الجنوب  داونز  أمام صن  األبطال 
بعد نجاحه في تخطي عقبة زيسكو الزامبي 

بنتيجة 2-3 في مجموع المباراتين.

الفني  المدير  أبدى مؤمن سليمان    
لنهائي  فريقه  بتأهل  للزمالك سعادته 
دوري األبطال االفريقي رغم الهزيمة 
بنتيجة 2-5 في  المغربي  الوداد  أمام 

إياب نصف النهائي.
لقناة  وقال مؤمن في تصريحاته 
يمر  الزمالك  أن  الرياضية«  إن  »بي 
للنهائي  التأهل  بعد  تاريخية  بلحظات 
االفريقي للمرة األولى منذ عام 2002 
التي  القائمة  رغم ظروف نقص 
فرضت علينا تبديل مراكز العديد من 

الالعبين.
أن يعرف  الزمالك  وأضاف مدرب 
التي  جيدًا أخطاء فريقه وثغراته 
يكن  لم  أنه  إال  اليوم  لقاء  في  ظهرت 
االمكان معالجتها بسبب ظروف  في 

النقص مشيراً إلى أنه توقع صعوبة المباراة 
رغم الفوز برباعية نظيفة في لقاء الذهاب 

بالقاهرة.

الوداد على  ووجه مؤمن الشكر لجماهير 
الزمالك ومؤازرتها  الجيد لالعبي  إستقبالها 
بذلوا  الذين  بشكل رياضي لالعبي فريقها 
مجهوداً كبيراً لتعويض هزيمة لقاء الذهاب.

الزمالك فريق صن  المقرر أن يواجه  ومن 
النهائية  المباراة  إفريقي في  الجنوب  داونز 
بعد نجاحه في تخطي عقبة زيسكو الزامبي 

بنتيجة 2-3 في مجموع المباراتين.

لمنتخبات بطولة كأس االمم االفريقية  الثالث  التصنيف  المصري في  المنتخب    حل 
المقرر إنطالقها بالجابون في الفترة من 14 يناير حتى الخامس من فبراير 2017.

 ،2013  ،2012 لنهائيات  التأهل  بناء على  نقاط معينة  التصنيف على احتساب  واعتمد 
المنتخبات خالل تصفيات مونديال  التصفيات ونتائج  تلك  للنتائج خالل  2015 باإلضافة 

.2014
وغاب المنتخب المصري عن المشاركة في النسخ الثالث األخيرة من بطولة إفريقيا بعد 

تتويجه باللقب عام 2010.
وجاء تصنيف المنتخبات على النحو التالي:

التصنيف األول: الجابون – كوت ديفوار – غانا – الجزائر
التصنيف الثاني: تونس – مالي – بوركينا فاسو – الكونجو الديمقراطية

التصنيف الثالث: الكاميرون – السنغال – المغرب – مصر
التصنيف الرابع: توجو – أوغندا – زيمبابوي – غينيا بيساو

جدير بالذكر أن القرعة ستجرى يوم 19 أكتوبر في ليبرافيل بالجابون.
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  يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد 
األسباني أنه ال توجد أي مشكلة من الدفع بالثنائي ألفارو 

موراتا وكريم بنزيمة سوياً في هجوم الفريق.
وقال زيدان في تصريحاته للصحفيين أن الفريق لم يكن 
سيئاً رغم التعادل المحبط أمام الس بالماس وذلك بعدما 
تمكننا من تهديد مرماهم بأكثر من فرصة إال أن فقدان 

التركيز كان السبب في تلك النهاية الدرامية للمباراة.

أنه طالب العبيه  الملكي  للفريق  الفني  المدير  وأكد 
كثيراً بضرورة التركيز حتى صافرة النهاية من أجل 

حصد النقاط الثالث.
الفريق كريستيانو  وتحدث زيدان عن غضب نجم 
رونالدو عقب تبديله في منتصف الشوط الثاني قائاًل 
أنه يتفهم رغبة البرتغالي في اللعب بإستمرار إال أنه 
لمصلحة  التبديل ضرورياً  في بعض األحيان يكون 

الفريق مشيراً في الوقت ذاته إلى تفكيره في المواجهة 
المرتقبة أمام بروسيا دورتموند األلماني بدوري 

األبطال يوم الثالثاء المقبل.
14 نقطة  الليجا برصيد  ويحتل لاير مدريد صدارة 
المركز  بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب 
الثاني وذلك بعد مرور ست مراحل من عمر 

المسابقة.
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Samir Sidarous

Liste des aspects positifs de l’économie 
égyptienne d’après les plus récentes 

données officielles

1-  L’augmentation du P.N.B. (produit 
national brut) de 3.4% en 2015 à 4.5% 
en 2016
2- Le « Fond Monétaire Mondial » 
accorde un prêt de 12 milliards de dol-
lars à l’Égypte, ce qui est une preuve 
de confiance dans l’économie du pays.
3- « Moodys’ » maintient à l’économie 
égyptienne la cote B3 avec la mention 
« Stable »
4- Le taux de chômage baisse de 13.5% 
en 2015 à 12.5% en 2016.
5- Les investissements étrangers aug-
mentent de 6.5 milliards de dollars 
pour les 12 mois de l’an 2015 à 8 mil-
liards de dollars pour les 8 premiers 
mois de l’an 2016.
6- « Siemens » une compagnie allemande, entreprend des tra-
vaux de construction de 3 des plus grands stations d’électricité 
au monde qui produiront 14400 mégawatts en fin 2017 au coût 
de 6 milliards de dollars pour les 3 stations.
7- Des travaux de construction sont encours de la nouvelle capi-
tale administrative à une trentaine de kilomètres d’Héliopolis au 
coût de 45 milliards de dollars.
8- Une cinquantaine de compagnie, étrangères et locales font 
de la prospection de pétrole et de gaz naturel en Égypte dont la 
célèbre compagnie « British Petrolium ». 
9- Découverte par la compagnie italienne « Eni » de 30 trillions 
de mètres cubes de gaz naturel dans de très grandes profondeurs 
de la côte Méditerranéenne de l’Égypte qui deviendrait un pays 
exportateur de gaz naturel en 2020 .

Le ministre Lessard victime 
«d’acharnement», selon Fournier

Affaire Lessard: le PQ et la CAQ 
en rajoutent
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Jean-Martin Aussant réunit une équipe pour faire avancer 

Plongé dans l’eau chaude 
alors que les histoires dou-
teuses le concernant ne 

cessent de s’accumuler, le minis-
tre Laurent Lessard est victime 
«d’acharnement», a vivement cri-
tiqué le leader du gouvernement, 
Jean-Marc Fournier.
«Je trouve qu’il commence à y 
avoir un certain acharnement sur 
mon collègue», a déploré M. Four-
nier devant la presse parlemen-
taire, avant de se rendre au Salon 
bleu.
Le leader du gouvernement n’a pas 
du tout apprécié qu’une histoire impliquant 
la conjointe de Laurent Lessard fasse la 
première page du Journal de Québec et du 
Journal de Montréal, mercredi matin.
Notre Bureau d’enquête y révèle que la 
conjointe de l’actuel ministre des Trans-
ports, Johanne Binette, travaille pour un 
organisme qui a reçu 12,7 millions $ de pro-
grammes relevant du ministère des Affaires 
municipales à l’époque où M. Lessard en 
était le ministre responsable.
«Pour vous tout est apparence de conflit 
d’intérêts, a lancé M. Fournier, épris de 
colère devant les journalistes. [...] Moi je 
dis qu’il n’y en a pas.»
LES PARTIS D’OPPOSITION UNANI-
MES
Devant les nouvelles informations révélées, 
les partis d’oppositions s’entendent mainte-
nant pour dire que M. Lessard n’a plus sa 
place au sein du conseil des ministres.
La Coalition avenir Québec a ajouté sa voix 
mercredi matin à celles de Québec solidaire 
et du Parti québécois, qui réclament le 
départ de M. Lessard.
«C’est extrêmement inquiétant, c’est une 
couche qui s’ajoute tous les jours», a déploré 
le député caquiste de Borduas, Simon Jolin-
Barrette.
La CAQ souhaite également que le vérifi-
cateur général se penche sur le dossier, à 
l’instar des commissaires à l’éthique et au 
lobbyisme.
«Le premier ministre doit prendre ses res-
ponsabilités et demander à M. Lessard de 
se retirer des fonctions de ministère des 
Transports», a déclaré M. Jolin-Barrette.
La même demande a été répétée par le Parti 
québécois et Québec solidaire.
«Il a entre les mains un ministère qui est le 
plus gros donneur d’ouvrage, qui dépense 
le plus d’argent directement des Québécois 

et des Québécoises. Il doit se retirer», a dit 
la députée péquiste Agnès Maltais.
«Dans le refus de reconnaître qu’il y a un 
problème, M. Lessard démontre son inca-
pacité, son manque de jugement sur le 
plan éthique. Il ne voit toujours aucun pro-
blème», a déploré le député de Québec soli-
daire, Amir Khadir.
LE COMMISSAIRE À L’ÉTHIQUE CRI-
TIQUÉ
Québec solidaire et le Parti québécois ont 
aussi critiqué la capacité du commissaire 
à l’éthique d’imposer des sanctions aux 
députés qui contreviennent aux valeurs 
de l’Assemblée nationale.
Selon Amir Khadir, le commissaire, avec 
le code d’éthique actuel, «manque de 
dents».
«Je pense qu’on en est à une réflexion sur 
d’autres moyens d’assurer l’intégrité (des 
députés de l’Assemblée nationale), a dit 
M. Khadir. De toute évidence cette ins-
titution-là ne suffit pas. On ne peut pas à 
tout coup demander l’aide du vérificateur 
général, tantôt l’aide de tel commissaire, 
tel commissaire.»
«On a un problème dans le code», a indiqué 
de son côté la députée péquiste Agnès Mal-
tais, en rappelant la décision rendue récem-
ment dans le dossier du député libéral de 
Louis-Hébert, Sam Hamad.
«Le problème qu’on a, c’est que le com-
missaire à l’éthique a dit qu’il (M. Hamad) 
avait contrevenu aux valeurs de l’Assem-
blée nationale. C’est important les valeurs, 
a insisté Mme Maltais. C’est au-dessus du 
code. Or, il n’y a pas de sanctions accrochées 
aux valeurs. Il (le commissaire) ne peut pas 
en donner.»
«Il a tous les pouvoirs. On a remis tous les 
pouvoirs au commissaire», considère pour 
sa part le leader du gouvernement, Jean-
Marc Fournier.

Présenté par Jean-Martin Aus-
sant et Gabriel Nadeau-Dubois, 
le mouvement «Faut qu’on se 
parle», procèdera à une série de 
consultations publiques dans une 
démarche dite apolitique.
Affirmant que le Québec a «de la 
difficulté à avancer», ce groupe 
rassemble cinq têtes d’affiche, 
dont l’ancien chef  d’Option 
nationale et directeur général du 
Chantier de l’économie sociale, 
Martin Aussant, le militant 
Gabriel Nadeau-Dubois, Claire 
Bolduc, ancienne présidente 
de l’Ordre des agronomes du 
Québec, l’urgentologue Alain 
Vadeboncoeur et Maïtée Labrec-
que-Saganash, militante crie.
«Nous sommes de plus en plus 
nombreux à ressentir que nous 
n’avons plus assez de poids sur 
les décisions collectives», sou-
tient l’organisation qui défile en 
10 questions les thèmes à abor-
der dans 10 consultations et des 
assemblées de cuisine, que les 
porte-étendards espèrent voir 
émerger un peu partout en pro-

vince.
Les cinq membres fondateurs du 
projet proviennent d’horizons 
différents qui se retrouvent dans 
les thèmes retenus: l’économie, 
l’éducation, la santé, les premiers 
peuples et les régions. On y abor-
dera aussi les enjeux du climat, de 
la culture, de la démocratie et de 
l’indépendance.
Sur ce dernier point, «Faut qu’on 
se parle» précise sur sa plateforme 
internet que «le mouvement sou-
verainiste fait du surplace à cause 
de stratégies perdantes».
Cette volonté du groupe de 
«remettre en marche» l’indé-
pendance s’affirme alors que se 
termine la course à la direction 
du Parti québécois où ce sujet 
fait l’objet de divisions quant à 
l’approche à adopter. Le projet 
«Faut qu’on se parle» cherche 
aussi à sonder les Québécois 
sur de grands enjeux de société 
quelques jours à peine après un 
week-end de consultations et de 
conférences sur de grandes politi-
ques publiques sous le vocable de 

«Forum des idées pour 
le Québec», organisé 
par le Parti libéral du 
Québec, mais dans une 
démarche également 
dite non partisane.
Les consultations publi-
ques de ce mouvement 
s’amorceront à Québec 
le 11 octobre et se ter-
mineront à Montréal 
le 8 décembre, après 
des arrêts À Sept-Îles, 
Rouyn-Noranda, Rimouski, Car-
leton-sur-Mer, Gatineau, Trois-
Rivières, Saguenay et Sherbrooke.
La participation aux différentes 
consultations est gratuite, mais 

l’inscription est requise puis-
que les places sont limitées. Le 
groupe invite aussi les citoyens 
à organiser des assemblées de 
cuisine, auxquelles un des cinq 
porte-paroles pourrait participer.

Immigration: Lisée ne se 
laissera pas «intimider»

Jean-François Lisée ne se laissera 
pas «intimider» et continuera de 
parler d’immigration, même si 

Maka Kotto l’accuse d’être impru-
dent en discutant de ce sujet «glis-
sant» lors de la course à la chefferie.
«Je pense qu’au global, malgré les 
remous, les gens voient que je suis 
ferme, nuancé et que je ne me laisse 
pas intimider. Ce que je propose c’est 
pour le bien commun et la rectitude 
politique ne va pas m’empêcher de 
faire des propositions», a-t-il lancé 
lors d’une mêlée de presse mardi à 
l’Assemblée nationale.
M. Lisée a été critiqué par Maka 
Kotto pour sa position sur l’immi-
gration. Il affirme plutôt que ces 
propos ont été déformés. «Je veux 
des travailleurs qualifiés francopho-
nes des quatre coins du monde, j’ai 
nommé Bamako, Shanghai, Haïti. 
Ma vision elle est globale», a-t-il 
soutenu.
La veille, il disait au cours d’un point 
de presse sur l’économie que les 
meilleurs immigrants provenaient 
de foires d’emplois.
«Lorsque je parlais d’im-
migration parfaite, je don-
nais précisément les cas où 
ce sont des employeurs qui 
trouvent un néo-québécois 
pour l’emmener directe-
ment à l’emploi. C’est par-
fait pour le néo-québécois, 
c’est parfait pour la société 
d’accueil», a-t-il lancé.
Ça n’a pas empêché Maka 

Kotto, qui appuie Alexandre Clou-
tier, de dire que M. Lisée a été 
«imprudent».
«M. Lisée n’est pas un raciste, a 
affirmé le député de Bourget. Ce 
n’est pas un xénophobe. Mais il y a 
ici un quelque chose que je qualifie-
rais d’imprudence, de mener ce débat 
dans la course à la direction du PQ. 
Il faut dépolitiser le débat. Ce sont 
des sujets qui peuvent déraper.»
Alexandre Cloutier a lui aussi lancé 
une flèche à M. Lisée. «Ce qui est 
important, c’est de parler d’immi-
gration avec les bons propos, d’avoir 
la bonne mesure, d’éviter les rac-
courcis et les amalgames», a-t-il dit.
Il estime que Jean-François Lisée a 
eu des propos «malhabiles» et «mal-
heureux». Martine Ouellet a égale-
ment dénoncé la sortie de M. Lisée.
De son côté, Paul St-Pierre Plamon-
don a déploré les «escalades» verba-
les entre différents candidats de la 
course sur les sujets de l’immigra-
tion et de la laïcité. À son avis, cela 
nui au Parti québécois.

En plus de Pyrobiom 
et du Mont Adstock, 
l'ex-conseiller politi-

que de Laurent Lessard, Yvon 
Nadeau, était aussi mêlé à un 
organisme et une entreprise 
privée, Oleotek et Innoltek, 
qui ont sollicité du finance-
ment au gouvernement.
C'est du moins ce qu'ont 
révélé la députée péquiste 
Agnès Maltais et le député 
caquiste Simon Jolin-Bar-
rette, lors de la période des 
questions à l'Assemblée 
nationale.
En quittant la politique une 
première fois, en 2013, après 
une dizaine d'années passées 
à conseiller Laurent Lessard, 
Yvon Nadeau est non seule-
ment devenu PDG de Pyro-
biom (qui a plus tard reçu une 
subvention de 3 millions $), 
mais aussi directeur au déve-
loppement des affaires d'In-
noltek, jusqu'en avril 2014.
Innoltek commercialise, 
depuis 2010, des bioproduits 
(huiles, solvants) développés 
par Oleotek, une corporation 
à but non-lucratif  fondée à 
l'origine pour gérer les acti-
vités du Centre collégial 
de transfert de technologie 
en oléochimie industrielle 

(CCTT) du Cégep de Thet-
ford.
Pendant la seule période où 
M. Nadeau était responsable 
du bureau de comté de M. 
Lessard, Oleotek a reçu 
pas moins de 6,6 millions 
$ en subventions du gou-
vernement du Québec, a 
révélé le Parti québécois, 
dont une majeure de 5 mil-
lions $ en avril 2011.
CUMUL DE FONC-
TIONS
Lors de son retour au 
bureau de comté de Lau-
rent Lessard, de mai 2014 
à mai 2015, Yvon Nadeau 
a cumulé les fonctions de 
conseiller politique tout 
en siégeant sur les conseils 
d'administrations d'Innol-
tek et d'Oleotek.
Au cours de cette période, 
soit en avril 2015, Innoltek 
a revendiqué auprès du gou-
vernement qu'il améliore un 
incitatif  fiscal sur les biocar-
burants, a révélé la Coalition 
avenir Québec.
Rappelons que M. Nadeau a 
finalement démissionné de 
son poste de conseiller politi-
que deux mois plus tard, soit 
le jour où il a appris que son 
autre entreprise, Pyrobiom, 

recevrait une subvention de 3 
millions $ du gouvernement.
M. Nadeau s'occupait en 
même temps de louer des 
chalets dont la construction 

par un promoteur privé a été 
annoncée en même temps que 
l'octroi d'une subvention de 
1,1 million $ au Mont Ads-
tock, en 2008.
«Pourquoi le ministre a-t-il 
permis un tel cumul de man-
dats, pourquoi», s'est indigné 
en chambre Mme Maltais.
«Un individu qui a le temps 
d'avoir quatre emplois en 
même temps, en même temps 
qu'en étant attaché politique, 

ça soulève des questions», a 
observé de son côté M. Jolin-
Barrette.
«Tous les jours, j'ai respecté 
les lois», s'est défendu en 
chambre le ministre Lessard, 
qui s'en remet au jugement 
du commissaire à l'éthique, 
qui enquête depuis que l'op-
position a déposé des plaintes 
dans la foulée des révélations 
de notre Bureau d'enquête 
sur le dossier Pyrobiom.
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. MR. CLEAN
M. NET

Cleaner
Nettoyant, 800ml

. PALMOLIVE 
Dishwashing liquid 
Liquide à vaisselle

739ml, 828ml

6 Units per customer
Unités par client

TIDE
Laundry detergent

Détersif, 
- Liquid / Liquide, 

1,36L, 1,47L
- Powder / Poudre 1.5 kg

per customer
par client3

2 or 3 ply double 
bathroom tissue
Papier hygiénique 
double à 2 ou 3 
épaisseurs
12 rolls/ rouleaux 

per customer
par client3



من  عددا  يضم  وفد مصرى  غادر     
وزارات  من  والمتخصصين  الفنيين 
مطار  والخارجية،  واآلثار  األوقاف 
متوجها  اإلثنين،  يوم  الدولى،  القاهرة 
وممتلكات  آثار  لمعاينة  اليونان،  إلى 
الحديثة،  مؤسس مصر  على  محمد  أسرة 
تتكون  والتى  األوقاف،  لوزارة  والتابعة 
20 موقعا وقطعة أثرية، حيث ستقوم  من 
اللجنة على مدار ثالثة أيام ببحث استثمار 

هذه الممتلكات.
باليونان،  على  محمد  أمالك  أن  ويذكر 
إيجه،  بحر  البحرية على  “المدرسة  تضم 
باليونان  ثاسوس  بجزيرة  ومبنى  وقصرا 
معماريا  ومجمعا  متر،  ألف   11 بمساحة 

بالمجان  للفقراء  إطعام  كدار  واستخدم  »اإليمارت«  باسم  يعرف  ضخما 
وتحول  مربعا،  مترا   4160 حوالى  مساحته  وتبلغ   ،1923 عام  حتى 

لمنزل  بالنسبة  أما  االسم”،  نفس  يحمل  سياحى  مزار  إلى  المجمع  هذا 
محمد على فهو يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترا، 

ويستخدم المنزل متحفا ومزارا مفتوحا.

العاملة  المشتركة  األلمانية  المصرية  البعثة األثرية    كتشفت 
بمنطقة “هليوبوليس” )عين شمس حاليا( خالل موسم حفائرها 
الحالي أدلة جديدة تزيد من احتمالية وجود معبد للملك “رمسيس 

الثاني” بالمنطقة.
وقال محمود عفيفي رئيس قطاع اآلثار المصرية بوزارة اآلثار، 
إن البعثة نجحت في الكشف عن مجموعة من البلوكات الحجرية 
الكبيرة في الجزء الشمالي من الموقع، عليها نقوش تصور الملك 
إلى أن  “رمسيس الثاني” كإله يحمل اسم “بر رع مسو”، الفتاً 

هذه النقوش ربما كانت تزين الحجرات الداخلية للمعبد.
من جانبه قال د. أيمن العشماوي مدير البعثة من الجانب المصري 
الثاني”  الملك “رمسيس  أن  تؤكد  المكتشفة  النقوش  بقايا  أن 
في  تأليهه  يفسر  الذي  األمر  المنطقة،  هذه  في  معبد  ببناء  قام 

هليوبوليس في السنوات األخيرة من حكمه.

د. ديترش راو  أشار  فيما 
الجانب  من  البعثة  مدير 
البعثة نجحت  أن  األلماني 
عن  كذلك  الكشف  في 
المنازل  من  مجموعة 
للعصر  تعود  والورش 
ال  أنه  مؤكداً  البطلمي، 
أعمال  بها  يجرى  يزال 
للكشف  والتنقيب  الحفائر 
تاريخها  من  المزيد  عن 
طبيعة  على  والتعرف 
واألدوات  اليومية  الحياة 

التاريخ  من  الفترة  تلك  في  المصريون  يستخدمها  كان  المصري القديم حيث تم العثور داخلها على أواني وأدوات منزلية التي 
وتمائم.

       ــ       ــ
 آخر عمود

بقلم: فريــد زمكحـل

Canadian  Realities  

من واقعنا

ناهض حترّ ..
 تشارلي ايبدو!! 

   لم تكن قصة ناهض حتّر تشبه تشارلي ايبدو كثيرا 
ولكن كان هناك الكثير من التقاطعات الرئيسية!  

ومن المؤكد ايضا ان الكثير من كتابنا العرب والكثير 
من المتشدقين حاول االختباء وراء ميول حتّر اليسارية 
حينا، وتاييده الحكم في سوريا حينا اخرى من اجل تبرير 

جريمة قتل كاتب رأي! 
ياللعار!! كيف يمكن لنا ان نختلف سلميا ونطور االرض 
واإلنسان سلميا ان لم نستطع التسامح مع الرأي االخر !! 
ال وبل نستغل أفكاره ومواقفه السياسية لتبرير قتله!! 

ابان واقعة تشارلي ايبدو المؤلمة تنطع الكثيرون وكتبوا 
“انا تشارلي ايبدو” وهذا رأيهم ونحترم تعبيرهم عنه. 
ولكننا لم نر الكثير من هؤوالء في المنطقة العربية يقول 
“ال” لمقتل حتّر - رغم ان ما وضعه حتّر من انتقاد 
للمتشددين السلفيين - وللتأكيد هو لم يسب االسالم او 
هللا او المسلمين -- لم يكن يقارب ما نشر في المنشورة 

الفرنسية! كان اقل بكثير. 
بقياداته وحكومته  ااْلردن  فان  التذكير،  وعلى سبيل 
ايبدو!  يقولون “ال” لجريمة تشارلي  قاموا  ومفكريه 
ااْلردن  نرى  ان  ذلك وجميل  وهم مشكورون على 
دولة تحاول ان تكون متقدمة في التسامح بين األديان 

واحترام الرأي ! 
ولكن ولكي ال نهضم حق الراحل حتّر فإننا نقول ان 
الذات  ذم  تهمة  له  حتّر ووجه  اعتقل  ااْلردن عندما 
اإللهية ومن ثم أطلق سراحه لياتي الى المحكمة الحقا 
فقد فتح الباب امام التشدد - الذي بات يسري في كل 

المنطقة - لتبرير قتل حتّر!!!
الجرائد  تناولها في  توجيه تهمة كبيرة كهذه، ومجرد 

يساعد في إشعال هذه الحرائق!! 
والدور الذي تسعى له ااْلردن في المنطقة من حيث تدوير 
المواقف السياسية حينا، وممارسة الليونة والمواربة 
واالستمراء مع تيار التشدد من اجل ابعاد شرورهم 
مرة اخرى،.. ربما يبقى الحكم األردني سليما ويبعده 
ولكنه  المتشددين كحكم سياسي.   قليال عن غضب 
حتما ال يحل المشاكل الداخلية وبالنتيجة يكون عكس 
ما تنّظر به الحكومة االردنية في المنابر الدولية عن 

التساوي بين األديان وحرية الرأي !! 
من المسؤول عن قتل حتّر؟!! 

 

أبو حجاج

 جمرد كلمة
  أنا ال أبالي باإلنتخابات األمريكية فال يهمني أن يربح دونالد 
ترامب أو تربح هيالري كلينتون فكالهما بالنسبة لي علقم وهللا 

علقم .!

1980 boul. St. Elzéar O. 
Chomedey, Laval H7L 
4A8

* بيع وشراء جميع األجهزة 
األلكتـــرونية واألدوات المنزليــة 

المستعملة بحال الجديد
تخفيضات هائلة 

- غسالة ونشافة وبوتاجاز وثالجة 
   4 قطع يبدأ من سعر $549 

- نشافة تبدأ من $199 
- بوتاجاز وثالجة تبدأ من  349$

   ضمان 3 شهور على المصنعية والقطع

electrogh@hotmail.com

12080 Blv Laurentien #102 
ville St Laurent H4K 1M9

* متخصصـون في تصليح وصيانة 
جميع األدوات الكهربائية 

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

كيندة الجيوش

Vendredi 30 septembre  2016 الجمعة 30 سبتمبر 2016

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

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

اآلثار: اكتشاف أدلة جديدة ترجح وجود معبد للملك 
“رمسيس الثاني” بعني مشس

حبيب معبود

 من المقرر أن تعرض جوهرة ضخمة حجر التوباز النفيس خالية من الشوائب ويقال 
إنها األكبر من نوعها في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.

وقال المتحف إن حجر أوسترو يزن كيلوجرامين وسيعرض اعتبارا من 19 أكتوبر 
وهو معار بشكل دائم من رائد األعمال البريطاني الذي يقوم بأعمال خيرية موريس 

أوسترو. ولم يكشف عن قيمة الحجر.
المنقب  اكتشفه  الجوهرة  منه  اقتطعت  الذي  الخام  “الحجر  بيان  في  المتحف  وقال 

البريطاني ماك أوسترو قبل ثالثة عقود في ميناس جيرياس في البرازيل.”
وأضاف البيان “حجر أوسترو هو أكبر جوهرة من التوباز يعرضها المتحف... وتزن 
9381 قيراط وستعرض بجوار عينات من واحدة من أهم مجموعات ترسيبات األمالح 

المعدنية في العالم.”

 15 في  الفكرة  هذه  بتنفيذ  فرنسا  بدأت   
تتيح ألي شخص  وهي  سبتمبر/أيلول، 
العالم  أنحاء  جميع  من  بفرنسا  االتصال 
 +33“ العام  الرقم  استخدام  عن طريق 
نفسه  المتصل  ليجد   “  498  498  176
المواطنين  بأحد  بطريقة عشوائية  متصال 
الخدمة،  هذه  المتطوعين ألجل  الفرنسيين 

بسعر المكالمات الدولية.
المبادرة  لهذه  المشارك  المؤسس  وقال 
للتحدث  هناك طريقة  “ليس  باييت:  مارك 
إلى شخص  التحدث  عن فرنسا أفضل من 
المبادرة  فكرة   إن  وأضاف  فرنسي”، 
فرنسا  بين  الربط  في  الرغبة  من  “نشأت 

التي  السياحة  معدالت  تراجع  للجم  أجمع  والعالم 
الفترة األخيرة، وخاصة في أعقاب  تواجهها البالد في 

تواتر الهجمات اإلرهابية”.
ويقول الفريق المتطوع للعمل بهذه المبادرة إن أفضل 
أسماءهم  المواطنين  تسجيل  هو  العمل  هذا  في  شيء 
المتطوع  يكتفي  ال  باسم “سفير” حيث  الشبكة  داخل 
هي  كما  فرنسا  اكتشاف  على  المتصلين  بمساعدة 
مساعدتهم  وإنما  األفالم وغيرها،  معروفة من خالل 

على اكتشاف الجوانب الخفية من البالد بطريقة ودية.

عدد  وصل  المبادرة،  تطبيق  في  االنطالق  قبل 
في عدة  1800 شخص متخصصين  إلى  “السفراء” 
من  وغيرها  األزياء  وعالم  السياسة  منها  مجاالت 
المجاالت، ويمكن للمتطوعين التواصل مع المتصلين 

باللغة الفرنسية كما االنجليزية.
المبادرة،  انطالق  منذ  اتصااًل   443 استقبال  تم  وقد 
وأستراليا  اليابان  بينها  من  مختلفة  دولة   29 من 
كما وصلت  المتحدة،  والواليات  المتحدة  والمملكة 
%36 من مجمل عدد  إلى  المتصلين من فرنسا  نسبة 

المكالمات.

 افادت تقارير اخبارية بأن الهند أطلقت ثمانية أقمار صناعية 
إلى مداراتها حول األرض بواسطة صاروخ .

اإلطالق  عملية  أن  اإلخبارية  اليوم”  “روسيا  قناة  وذكرت 
أجريت من قاعدة إطالق الصواريخ في جزيرة شريخان ريكوتا 

الواقعة في والية اندرا براديش .
وتمتلك الهند ثالثة أقمار صناعية من األقمار الصناعية الثمانية 
كندا  من  ولكل  أخرى  ثالثة  الجزائر  تمتلك  بينما  المذكورة 

والواليات المتحدة قمر صناعي واحد.
الصناعية  األقمار  إيصال  أن  اإلطالق  هذا  ومن خصائص 
 ”SCATSAT“ قمر مختلفين حيث سيعمل  مدارين  إلى  يتم 
ارتفاع  الجوية على  األحوال  الخاص برصد  الهندي  الصناعي 
730 كيلومترا بينما أوصلت األقمار المتبقية إلى مدار يقع على 

ارتفاع قدره 689 كيلومترا.
وقد صنع قمران صناعيان هنديان من أصل األقمار الثالثة من 
قبل طالب الجامعة الذين يدرسون األجهزة والمعدات الفضائية 
مما سمح لهم باكتساب الخبرة العملية المطلوبة، وزود أحد هذين 
اآلخر  القمر  فيما زود  إلكترونات  بكاشف  الصناعيين  القمرين 

بكاميرا لتصوير سطح األرض.

في  الطعام  لمخلفات  متجر  أول  افتتح   
تتخلص  التي  الغذائية  المواد  يبيع  بريطانيا 
والشركات  ماركت  السوبر  محالت  منها 
“غرانفيلد”  منطقة  في  وذلك  األخرى، 

الصناعية قرب مدينة ليدز.
أساس  الغذائية على  المواد  وُسعرت مخلفات 
العائالت  الذي ساعد  األمر  تشاء”،  ما  “ادفع 
آدم سميث،  وقال  أطفالها.  إعالة  الفقيرة على 
 ،”Real Junk Food  “ مؤسس مشروع 
إلى  المواطنين  نظرة  تغيير  إلى  يهدف  الذي 
كميات  نستقبل  :”كنا  الطعام،  ببقايا  يتعلق  ما 
ضخمة من الطعام في مقرنا المركزي بمدينة 
ليدز، حيث كان يزيد الطعام عن حاجتنا. لذا 
قمنا بفتح المستودع للعامة وحقق األمر نجاحا 

سريعا”.
لمخلفات  أكشاك  من خالل  المبادرة  وبدأت 
في  المرغوبة  غير  المنتجات  تبيع  الطعام، 
كما   .”Real Junk Food  “ مقاهي  سلسلة 
أضاف سميث قائال :”نحن على وشك افتتاح 

مدينة  كل  في  سيتواجد  أخرى، حيث  فروع 
متجر مركزي ومتجر للبيع ومركز مخصص 

للمدارس”.
بتقديم  النشطاء  من  وقام مجموعة  هذا 
من خالل  لألطفال  الخاصة  األطعمة 
األطعمة  على  باالعتماد  المشروع، 
والخضروات  والفواكه  الفائض  والخبز 
المتاجر،  تخلفها  التي  األلبان  ومنتجات 

إلطعام أطفال المدارس الجوعى.
على  المشروع  متاجر  سلسة  وتعمل 
حيث  تشاء”،  ما  “ادفع  فكرة  توسيع 
جميع  في  الفروع  مئات  اآلن  يوجد 
أنحاء البالد والتي تطعم الناس فضالت 

الطعام.
رودس،  كيرستي  السيدة  أن  ويذكر 
وهي أحد عمالء المتجر، حصلت على 
مساعدة كبيرة من خالل المشروع الذي 

ألم  حالة  تعاني من  كانت  حياتها، حيث  أنقذ 
من  العمل  لترك  مما اضطر زوجها  مزمن 

انخفض دخل  وبالتالي  األطفال.  أجل رعاية 
األسرة بشكل كبير بين ليلة وضحاها.

الطعام  مخلفات  متجر  أن  كيرستي  وأكدت 
من  العائلة  وإنقاذ  أطفالها  إطعام  في  ساهم 

الجوع، هذا وأشارت إلى أنها تخطط لتشغيل 
كيفية صنع  الناس  فيها  تعلم  عمل  ورشة 

التي  الفواكه  استخدمت  أن  بعد  المربى، 
تشتريها من المتجر لصنعه.

عرض حجر من التوباز األزرق 
األكرب من نوعه يف بريطانيا

فرنسا تطلق خدمة اتصال »عشوائي« 
لدعم السياحة

افتتاح أول متجر لبيع بقايا الطعام يف بريطانيا

وفد مصري يتوجه إىل اليونان ملعاينة 
ممتلكات أسرة حممد على

  أوقد قساوسة أرثوذكسيون مشعال في قلب 
العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا يوم االثنين عشية 
بذكرى  احتفاال  الصليب  أو عيد  عيد مسكل 

العثور على الصليب األصلي.
واحتشد عشرات اآلالف من األشخاص في 
الذي ترأسه  شرفات محيطة بمنطقة االحتفال 
زعيم الكنيسة األرثوذكسية اإلثيوبية البطريرك 
أبوني ماتياس. وحمل كثير من المحتفين شموعا 

بدت بإضاءات خافتة مع غروب الشمس.
البطريرك  الذهبي ردد  الشعائري  وفي زيه 
ترانيم احتفاال بالعثور على الصليب األصلي في 
القرن الرابع الميالدي على يد الملكة هيلينا والدة 

اإلمبراطور الروماني قسطنطين العظيم.
الذي يعود إلى عام 326 صلت  للمعتقد  ووفقا 
هيلينا من أجل العثور على صليب السيد المسيح 
إلى مكانه. ويعتقد  نار مشتعلة  ودلها دخان 
بأنها أضاءت مشاعل  المسيحيون األرثوذكس 

احتفاال بالعثور على الصليب.

وبحسب المعتقد الكنسي أيضا أعطى 
اإلسكندرية المبراطور  بطريرك 
مقابل  في  الصليب  إثيوبيا نصف 
ويعتقد  األقباط.  المسحيين  حماية 
الصليب موجود في  بأن جزءا من 
دير غشن مريم الواقع على بعد مئة 

كيلومتر شمالي العاصمة.
واالحتفال الذي يشارك فيه المئات من 
القساوسة والشمامسة األرثوذكس في 
أردية بيضاء يبدأ بعد الظهر وينتهي 
بعد غروب الشمس ويتسبب في غلق 
أكبر ميادين العاصمة المسمى أيضا 

مسكل.
ويقام هذا االحتفال في أديس أبابا منذ 

إنشاء المدينة قبل أكثر من مئة عام.
كما يقام مع نهاية موسم ممطر. وهذا 

أمطار  إقامة هذا االحتفال سقوط  العام سبق 
القساوسة يحتفون حول برك  غزيرة ما جعل 

كبيرة موحلة.
بإيقاد شعلة  احتفالها  العائلة  تقيم  ما  وعادة 
أن  قبل  منزل  أمام كل  الشارع  في  صغيرة 

العائلة داخله لمواصلة االحتفال.  أفراد  يجتمع 
التالي  اليوم  يكون  االحتفاالت  ليلة من  وبعد 

عطلة وطنية.

اإلثيوبيون حيتفون بذكرى العثور على الصليب األصلي

ح����ب����ي����ب����ي ان���������ت ان���������ت ال������وج������ود
خ����لِّ����ي����ن����ي أع�����������زف حل�������ن اخل�����ل�����ود
اخل������دود ع���ل���ى   .. ال���ش���ف���اي���ف  ع���ل���ى 
وع���������زف امل����ش����اع����ر اش����������واق ت���س���ود
ع�������زف األن������ام������ل وال������وت������ر م����ش����دود
وأن���������ت وأن���������ا وال�����ه�����ي�����ام م����وج����ود
وع�����ش�����ق ال������ه������وى ب����ال����ه����وى ي���ج���ود

 
ح����ب����ي����ب����ي أن���������ت ان���������ت ال������وج������ود
خ����لِّ����ي����ن����ي أع�����������زف حل�������ن اخل�����ل�����ود
وأن����������ت وأن����������ا وال�������ه�������وى س����ج����ود
ي���اخ���دن���ا ال����ه����وى م����ن ش�������رود ل���ش���رود
وأن���������ت وأن���������ا ي������ا ح���ب���ي���ب���ي ش���ه���ود
م��������ا ب��������ن آم������������ال وب����������ن وع��������ود
ف����ي ح�����رم اجل����م����ال وال�����ق�����وام وال����ع����ود

ح����ب����ي����ب����ي أن���������ت ان���������ت ال������وج������ود
خ����لِّ����ي����ن����ي أع�����������زف حل�������ن اخل�����ل�����ود
وأن����������ت وأن����������ا م������ن غ�����ي�����ر ح����س����ود
ورود زه����������ور  ب�����ي�����ط�����رح  ب�����س�����ت�����ان 
وأن���������ت وأن���������ا وال��������غ��������رام م����وع����ود
�������رب نُ�����ه�����ج�����ر ي����ع����ود ن����ب����ع����د ي�������قَّ
ي������ع������زف م�����ع�����ان�����ا حل�������ن اخل�����ل�����ود

ح����ب����ي����ب����ي أن���������ت ان���������ت ال������وج������ود
خ����لِّ����ي����ن����ي أع�����������زف حل�������ن اخل�����ل�����ود
وأن����������ت وان����������ا واحل������������دث م���ش���ه���ود
م���ول���ود ن���غ���م  ح���ن���ن   ... أم������ل  أن������ن 
ي���ع���زف ن���غ���م ون���ب���ض ال���ق���ل���وب م���ع���دود
أع�������زف أن������ا وس����ح����ر ال���ن���غ���م م��ع��ه��ود
ال���س���ود ل���ل���ع���ي���ون   .. احل����ري����ر  ل��ل��ش��ع��ر 
ل��ض��ح��ك��ة ش��ف��اي��ف ورق�����ة ح��ب��ي��ب م��ع��ب��ود 

ح����ب����ي����ب����ي أن���������ت ان���������ت ال������وج������ود
خ����لِّ����ي����ن����ي أع�����������زف حل�������ن اخل�����ل�����ود

وع�����ش�����ق�����ك ي������ف������وق ك�������ل احل���������دود 

اهلند تطلق 8 أقمار 
صناعية


