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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

هوالند لرئيسة الوزراء الربيطانية: »مفاوضات اخلروج من 
االحتاد األوروبي ستكون صعبة«

األقصر تستضيف القمة العاملية اخلامسة حول 
السياحة احلضرية

املناظرة الثالثة واألخرية
  تابعت بكل االهتمام مساء أول 
الثالثة  المناظرة  أمس األربعاء، 
واألخيرة بين السيدة كلينتون مرشحة 
الحزب الديمقراطي، والسيد دونالد 
ترامب مرشح الحزب الجمهوري، 
في انتخابات الرئاسة األمريكية، 
وكما توقعت نجح السيد ترامب في 
تقديري في تعزيز فرصه االنتخابية 
للوصول إلى سدة الحكم في الواليات 
المتحدة األمريكية على حساب تاريخ 
منافسته المشوه والمليئ باالكاذيب 
والفضائح والجرائم المحلية والدولية 
الال أخالقية، التي قامت بها السيدة 
كلينتون أو شاركت فيها بصورة 
بل وتضعها تحت  تحسب عليها 
طائلة المسائلة القانونية في أي 
بلد يقوم بتطبيق أبسط قواعد العدل 

والديمقراطية .
أقول وربما كنت الوحيد الذي يرى 
أنه الفائز األكيد في الجولة الثانية 
واألخيرة ألنه نجح في استدعاء 
البسيط  األمريكي  المواطن  عقل 
للتفكير في كل ما يعانيه من مشاكل 
اقتصادية ومجتمعية بسبب السياسات 
األمريكية الخاطئة تحت قيادة الحزب 
الديمقراطي الحاكم، سواء داخلياً أو 
خارجياً ... وربما كنت الوحيد أيضا 
الذي مازال يتوقع فوز السيد ترامب 
بسباق الرئاسة األمريكية رغم كل 
ما يثار حوله من أكاذيب سبق للعالم 
كله وأن اختبرها من خالل هذا الكم 

الهائل من األكاذيب التي اعتادت 
على نشره وبثه وترويجه وسائل 
االعالم المساندة للحزب الديمقراطي 
الحاكم خاصة فيما يخص العراق 
وتخالف  واليمن  وليبيا  وسوريا 
تطل  التي  الحقيقة  كل  الحقيقة 
برأسها من بين أشالء الضحايا 
األبرياء الذي تساقطوا ومازالوا 
يتساقطون بال ذنب جنوه، برغبة 
وعلم ومساندة االدارة األمريكية 
في  التدخل  على  وإصرارها 
الشئون الداخلية للعديد من دول 
العالم والمنطقة تحت مسمى نشر 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان التي 
لم تتحقق حتى اآلن ولن تتحقق 
بغياب اإلنسان الذي شرد وقتل ودفع 
دفعاً لعالم الهجرة والعبودية، بسبب 
سياسات الحزب الديمقراطي ومن 
يمثلونه في البيت األبيض والتي 
كانت ومازالت السيدة كلينتون أحد 
العالمي  بالنظام  المخلة  دعائمه 

والتعايش السلمي في العالم..
وأعتقد أن معظم الشارع األمريكي 
إن لم تكن غالبيته قد عرف ذلك 
وأدركه من خالل هذه المناظرات 

الثالثة ..
على  ترامب  للسيد  التوفيق  كل 
أمل قيامه بكتابة صفحات جديدة 
أكثر بياضاُ وأكثر نقاءاً في تاريخ 
السياسة األمريكية عن تلك التي 

لوثته وذهبت بمصداقيته.

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

  تنظم منظمة السياحة العالمية وحكومة جمهورية مصر العربية القمة 
العالمية الخامسة حول السياحة الحضرية تحت عنوان “المدن الحاضنة 
للثقافات المحلية للسائحين في العالم” ، يومي األول و الثانى من نوفمبر 

المقبل بمدينة األقصر.
القمة مبادرة  أنها ستطلق خالل  العالمية  وأعلنت منظمة السياحة 
السياحة  إلي تسهيل حركة  التي تهدف  السياحة  المدن من أجل  ُعمد 
التنمية  السياحة في تعزيز  بها وتدعيم دور  المتعلقة  المشكالت  وحل 

االقتصادية واالجتماعية للمدن.
السياحة أصبحت  لها، أن  بيان  العالمية في  السياحة  وأوضحت منظمة 
محورا أساسيا لالقتصاد والحياة االجتماعية وجغرافية الكثير من مدن 
يتيحها  التي  الفرص  المناسب االستفادة من  فإنه من  العالم، وبالتالي 
التطور العمراني في هذه المدن.. غير أن هناك العديد من التحديات التي 

تفرض نفسها ومنها أهمية السيطرة علي التوسع العمراني في عدد كبير من مدن العالم 
ذات الطابع السياحي.

التنفيذي  للمجلس  المائة  الرابعة بعد  الدورة  القمة ستعقد بعد اجتماعات  يذكر أن 
لمنظمة السياحة العالمية التي تستضيفها أيضا األقصر خالل الفترة من ٣٠ اكتوبر 

إلي األول من نوفمبر.

األمني العام لألمم املتحدة: نسعى لعقد جلسة طارئة 
للجمعية العامة بشأن سوريا

  أكد المتحدث العسكرى للقوات المسلحة 
العميد محمد سمير فى بيان رقم “3” الصادر 
من مركز القيادة العامة للقوات المسلحة 
يوم اإلثنين إنه فى إطار استمرار قواتنا 
المسلحة فى مالحقة العناصر التكفيرية 
ومداهمة البؤر اإلرهابية فى شمال سيناء 
شعب مصر وذلك لليوم الثالث على التوالى 
وحفاظاً على سالمة الوطن وتحقيق األمن 

للمواطنين .
يوم  فجر  آذان  مع  البواسل  جنودنا  قام 
اإلثنين وفى تنسيق متكامل مع األجهزة 
األمنية المعنية ومعلومات دقيقة وموقوتة 
أقلعت طائراتنا من قواعدها القريبة من 
شمال سيناء تستهدف مباغتة مالجئ اختباء 
العناصر التكفيرية لتدميرها حيث تم قذف 
وتدمير عدد )31( ملجأ ومخزن للعناصر 
المدفعية  عناصر  قامت  كما  التكفيرية 

بالتعامل مع عدد آخر من األهداف وفى 
تعاون وثيق مع القوات البرية والوحدات 
الخاصة تم مداهمة مجموعات آخرى من 
نتج  وقد  العناصر  تلك  تستخدمها  البؤر 
فرد   )19( مقتل عدد  القتال  أعمال  عن 
أنواع  )3( عربة  وتدمير عدد  تكفيرى 
باإلضافة إلى عدد )3( دراجة نارية وعدد 
كانت معدة الستهداف  ناسفة  )8( عبوة 
قواتنا ،وقد أسفرت عن استشهاد مقاتل 

من أبطال القوات المسلحة .
وال يزال رجال قواتنا المسلحة مستمرون 
فى مالحقة العناصر اإلرهابية والتعامل 

معهم بكل حسم .
وتؤكد القوات المسلحة أن سالمة الوطن 
من  يبذل  زاوية  أراضيه حجر  ووحدة 
أجله كل غال ونفيس مهما كلفنا ذلك من 

تضحيات .

  وصف قائد قوات التحالف في العراق وسوريا تنظيم الدولة اإلسالمية بأنه “خصم شرس” 
خالل معركة استعادة مدينة الموصل العراقية.

وأضاف الليفتنانت جنرال األمريكي ستيفين تاونسيند، على هامش معركة استعادة الموصل 
من قبضة تنظيم الدولة اإلسالمية، أن التنظيم “متكيف 

وخاّلق وماكر”.
استعادت  إنها  الخميس  يوم  العراقية  القوات  وقالت 
 15 أقل من  تبعد  التي  بلدة “برطلة”،  السيطرة على 

كيلومترا شرق الموصل.
وشهدت البلدة مقاومة شرسة من تنظيم الدولة اإلسالمية، 
وأفادت تقارير بحدوث العديد من تفجيرات السيارات 
المفخخة من جانب المسلحين ردا على زحف القوات 

الخاصة.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الخميس 
إن عمليات استعادة السيطرة على الموصل تحرز تقدما 

أسرع من المخطط له.

ويتحرك الجيش العراقي من الجنوب، في الوقت الذي تشن فيه القوات الكردية عملية واسعة 
النطاق شرق وشمال المدينة.

وقال الجنرال تاونسيند في مقابلة حصرية مع بي بي سي يوم الخميس من موقع مدفعية تقدم منه 
القوات األمريكية دعما للقوات العراقية: “إنهم يستخدمون دروعا بشرية هناك”.

وأضاف : “)تنظيم الدولة اإلسالمية( مارسوا عمليات ذبح على شاشات التلفزيون، وإغراق أفراد 
وتصويرهم، وإحراق أحياء في أقفاص، وصلب ودهس في الشوارع بجرافات”.

2014 وهي تعد آخر معقل رئيسي  وسقطت الموصل في يد تنظيم الدولة اإلسالمية منذ عام 
عراقي للمسلحين.

ويعتقد أن ثمة 1.5 مليون مدني مازالوا داخل المدينة.
وحذر المسؤولون من أن عملية استعادة السيطرة على الموصل قد تستغرق أسابيع أو شهورا، 

في الوقت الذي يظهر فيه مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالمية مقاومة شرسة في بعض المناطق.

  قال الرئيس السوري بشار األسد، إنه 
أو  بمجرم حرب  بوصفه  أبدا  ينزعج  ال 
هتلر، وصدام حسين، ألنه  أدولف  شبيه 

يدافع عن بالده ضد اإلرهابيين.
 SRF1 قناة  مقابلة  فى  بشار  وأضاف 
البنادق ويقتل  أن من يحمل  السويسرية، 
الناس، ويهدم المنشآت العامة فهو ارهابي، 
الفتا أن قطر وتركيا تدعم االرهابيين بالمال، 

أما الغرب فيدعمهم بالسالح والدعاية.
نفي بشار قصفه للمدنين، منوها ان فى كل 
حرب ابرياء يموتون ويدفعون الثمن، لذلك 

نحن نحارب االرهاب.
وفرنسا  المتحدة  الواليات  بشار،  وتابع 
االرهاب  اوارق  آخر  تخسر  وبريطانيا 

فى سوريا.

املتحدث العسكرى يعلن مقتل 19 
تكفريًيا وتدمري 31 ملجأ فى سيناء

األسد: قطر وتركيا تدعم اإلرهابيني وال يزعجين وصفي بهتلر 

جنرال أمريكي يصف تنظيم الدولة 
اإلسالمية بـ »خصم شرس«

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

الفرنسي  الرئيس     بعبارات مباشرة وشديدة، حذر 
فرانسوا هوالند الخميس لدى وصوله إلى بروكسل، 
إذا أرادت  أنها  تيريزا ماي من  البريطانية  الوزراء  رئيسة 
الخروج من االتحاد  »بريكست صعبا« فإن »مفاوضات 

األوروبي ستكون صعبة كذلك«.
لدى وصوله إلى قمة زعماء االتحاد األوروبي التي تعتبر 
البريطانية منذ  الوزراء  التي تشارك فيها رئيسة  األولى 
بالخروج من االتحاد األوروبي  تصويت بريطانيا الصادم 
الفرنسي فرانسوا هوالند  الرئيس  في حزيران/يونيو، حذر 
إذا أرادت »بريكست صعبا« فإن  أنها  تيريزا ماي من 
الخروج من االتحاد األوروبي ستكون صعبة  مفاوضات 

كذلك.
وقال هوالند »قلت بوضوح شديد: تيريزا ماي تريد خروجا 

صعبا، إذن المحادثات ستكون صعبة للغاية«.
وردا على سؤال حول دور ماي في القمة، قال هوالند إنها 

تشارك بوصفها عضوا كامال في المجلس األوروبي.

وأضاف أنها »لم تفعل بعد المادة 50 
المفاوضات(  )التي تنطلق بموجبها 

ولذلك فإنها جزء من المحادثات«.
وصرحت ماي في وقت سابق من 
الشهر أنها تريد بدء المحادثات بنهاية 
آذار/مارس بهدف استعادة سيطرة 
بريطانيا على الهجرة واالحتفاظ بأكبر 
قدر ممكن من حرية الدخول إلى 

السوق األوروبية الهائلة.
بريطانيا ستؤدي دورها كامال في 

االتحاد األوروبي إلى حين خروجها
ولدى وصولها إلى القمة في بروكسل، 

أكدت على أن بريطانيا ستؤدي دورها كامال في االتحاد 
األوروبي إلى حين خروجها منه.

وصرحت للصحافيين »بريطانيا ستغادر االتحاد األوروبي 
ولكن ستواصل لعب دورها كامال حتى نغادر، وسنكون 

شريكا قويا يعتمد عليه بعد خروجنا«.
التي  الماضي  الشهر  الرسمية  القمة غير  واستثنيت ماي من 
الـ27 في براتسالفا  شارك فيها زعماء االتحاد األوروبي 
والتي جرت خاللها الموافقة على أول خارطة طريق لفترة ما 

بعد خروج بريطانيا من اإلتحاد.

بان جي مون جهودا  المتحدة  لألمم  العام  األمين  يبذل   
الدولية  للمنظمة  التابعة  العامة  الجمعية  تعقد  كي  حثيثة 
جلسة طارئة نادرة بشأن سوريا بعد أن فشل مجلس األمن 
من  اقتربت  التي  الحرب  إلنهاء  إجراء  اتخاذ  في  الدولي 

عامها السادس.
دعوة  يمكن  فإنه   1950 عام  في  قرار صادر  وبموجب 
الجمعية العامة لعقد جلسة خاصة طارئة لبحث مسألة “بهدف 

إصدار توصيات مالئمة لألعضاء باتخاذ تدابير جماعية” إذا 
فشل مجلس األمن في التحرك.

وقال بان “أطالبكم جميعا بالتعاون واالضطالع بمسؤولياتكم 
في  األمن  لفشل مجلس  باألسف  للحماية..أشعر  الجماعية 

تحمل مسؤولياته لصون السالم واألمن في سوريا.”
ومنذ عام 2011 استخدمت روسيا وهي حليف لسوريا وتقدم 
الدعم العسكري للحكومة السورية حق النقض )الفيتو( لمنع 
بشأن سوريا.  األمن  في مجلس  قرارات  صدور خمس 
وانضمت الصين إلى موسكو في استخدام حق النقض في 

القرارات األربع األولى.
وبناء على طلب من كندا وأكثر من ثلث الدول األعضاء 
باألمم المتحدة أطلع بان ومبعوث سوريا لدى األمم المتحدة 
يوم  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  ميستورا  ستافان دي 
في  الوضع  تطورات  بشكل غير رسمي على  الخميس 

سوريا.
وقالت كندا في طلبها إن أحد أهداف االجتماع هو معرفة 

لعقد جلسة  إذا كان هناك دعم كاف  ما 
خاصة طارئة.

الجلسة  هذه  مثل  لعقد  الدعوة  ويمكن 
أو تسع  العامة  الجمعية  قبل غالبية  من 
المؤلف  األمن  مجلس  من  أعضاء 
 10 سوى  تعقد  ولم  15 عضوا.  من 
النوع كان أخرها عام  جلسات من هذا 
2009 بشأن اإلجراءات اإلسرائيلية في 

األراضي الفلسطينية المحتلة.
للجمعية  لجلسة خاصة طارئة  ويمكن 
قرارا  تتبنى  أن  المتحدة  لألمم  العامة 
التوصية  يمكن  التي  اإلجراءات  بشأن 

بها بشأن سوريا.
ستيفن  الكندي  الخارجية  وزير  وقال 
يوم  االجتماع  قبل  لرويترز  ديون 

الصمت “ هذا  تلتزم  أن  تريد  العامة ال  الخميس “الجمعية 
تعبر عن شعورها  أن  تريد  العامة  الجمعية  اآلن.  واضح 

باإلحباط وأن يكون لديها دعوة قوية التخاذ إجراء.
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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 

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 

ترقبوا حفل الهالوين للشباب 

يومي 28 و29 اكتوبر 

احجزوا اماكنكم من اآلن
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إطالق صواريخ من اليمن 
على السعودية وغارات 

تقودها السعودية توتر اهلدنة

إثيوبيا تعتقل 1645 من »زعماء العصابات 
وقطاع الطرق« يف محلة على العنف

اجليش السوري: سنسقط أي طائرات 
حربية تركية تدخل جمالنا اجلوي

القاهرة: جلوء السعودية للتحكيم الدولي يف 
قضية صنافري وتريان مصيبة على مصر

السيسي يصدر قرارين بإعادة أراٍض ألمالك 
الدولة اخلاصة

سعد احلريري يؤيد ترشيح ميشال عون 
حليف حزب اهلل لرئاسة لبنان

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

  قال التحالف الذي تقوده السعودية إن هدنة لمدة 72 
ساعة في اليمن تعرضت لضغوط يوم الخميس بعد أن 
أصابت صواريخ أطلقت من اليمن مدنيين في جنوب 
السعودية بينما قال المقاتلون الحوثيون المتحالفون مع ايران 

إن غارة جوية شنها التحالف قتلت ثالثة أشخاص.
وتقاتل السعودية وحلفاؤها من دول الخليج العربية في 
الحرب األهلية الدائرة في اليمن منذ مارس آذار 2015 لدعم 
حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا 

ضد جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
وبدأ سريان هدنة توسطت فيها األمم المتحدة في وقت متأخر 
من مساء األربعاء وهو ما يزيد اآلمال بإمكانية إنهاء الحرب 

التي دمرت أفقر بلد عربي وأوصلته إلى حافة المجاعة.
وقضت صنعاء أول ليلة في حوالي ثالثة أشهر دون 
ضربات جوية وقال مسؤولون وسكان إنه تم االلتزام بالهدنة 

بدرجة كبيرة في مختلف أرجاء البالد.
لكن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية قال في بيان إن جماعة 

الحوثي أطلقت صواريخ على جازان ونجران في السعودية.
وتحدث البيان عن »وقوع أكثر من 43 حالة خرق التفاق وقف اطالق 
النار .... وكانت هذه الخروقات على الشريط الحدودي بين السعودية 
واليمن وتحديدا في منطقتي نجران وجازان وذلك باستخدام أسلحة متنوعة 

تمثلت في اطالق صواريخ ومقذوفات ورماية مباشرة وقناصين.«
وقال الحوثيون إنهم شنوا هجمات على معسكرات عسكرية سعودية عبر 
الحدود خالل اليومين الماضيين وإن ضربة جوية شنها التحالف يوم 

الخميس قتلت ثالثة مدنيين في محافظة صعدة بشمال اليمن.
وفي مدينة زنجبار في الجنوب قال مسؤول محلي لرويترز إن متشددي 
تنظيم القاعدة شنوا هجوما مباغتا على نقطة تفتيش وقتلوا خمسة جنود 

وأصابوا بضعة آخرين.
واستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الفوضى في اليمن لتوسيع 
وجوده في المدن والبلدات الجنوبية قرب أحد أكثر الممرات المالحية 

ازدحاما في العالم.
وقال التحالف في بيان إنه ملتزم بالهدنة رغم »االنتهاكات المستمرة«. 
وقال سكان إن التحالف الذي تقوده السعودية شن غارات جوية على 
صنعاء كل يوم منذ السابع من أغسطس آب بعد انهيار محادثات السالم 
مع جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد هللا صالح.

ومن المحتمل تمديد الهدنة في حال االلتزام وهو ما يمهد الطريق لتوصيل 
المساعدات للمناطق المعزولة حيث انتشر الجوع وأمراض منها الكوليرا.
وفشلت محاوالت سابقة لوقف إطالق النار في تمهيد الطريق إلنهاء 
الصراع رغم أنها خففت بشكل كبير من حدة القتال في حرب أودت بحياة 

عشرة آالف شخص على األقل.

  كشف المستشار رفيق شريف، نائب 
الدولة، عن خشية  رئيس هيئة قضايا 
الهيئة من لجوء السعودية للتحكيم الدولي 
للمطالبة بجزيرتي »تيران وصنافير«، 

واصفا حدوث ذلك بـ«المصيبة«.
وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، 
الخميس  في حوار لصحيفة »الوطن« 
20 أكتوبر/تشرين األول، أن »ما 
يحصل حاليا عيب«، مؤكدا أن التحكيم 

الدولي »سيكون في صالح المملكة«.
المصري أن »المعركة  المسؤول  وأكد 
العليا  المحكمة اإلدارية  القانونية أمام 
صعبة«، مضيفا »تيران وصنافير« 
جزيرتان سعوديتان، بحسب »قناعته«.

وشريف هو المسؤول األول عن قضية 
المحاكم على  أمام  »تيران وصنافير« 
باعتباره عضوا في  اختالف درجاتها، 
الهيئة التي تدافع عن الحكومة أمام 

القضاء.
وأشار إلى وجود »مأزق قانوني« 
وضعته محكمة القضاء اإلداري بحكمها 
البحرية  الحدود  اتفاقية ترسيم  ببطالن 

بين مصر والسعودية.
وتابع المستشار المصري قائال 
إن »ما ادعاه المحامي خالد 
الدفاع في  علي )رئيس فريق 
قضية تيران وصنافير( حول 
اعتراف محامي الحكومة 
ليس  الجزيرتين  بمصرية 
صحيحا، والجزر ليست ملك 
لحين  تديرها  لكنها  مصر 

تسليمها للسعودية«.
أنه خالل  إلى  وأشار شريف 
التنفيذ  انعقاد جلسة إشكاالت 
على حكم قضية جزيرتي 

»تيران وصنافير« أمام محكمة القضاء 
اإلداري، األربعاء، ادعى خالد علي أن 
ُمنكسة على الجزيرتين،  أعالم مصر 
الدولة في  فرد عليه ممثل هيئة قضايا 
السعيد:  المستشار أشرف  الجلسة،  هذه 
الشيخ وزرت جزيرة  »كنت في شرم 
»تيران« ووجدت العلم المصري 

مرفوعا عليها، إذن األرض مصرية«.
الكلمة »مجرد  تلك  ووصف شريف أن 

زلة لسان« وليست اعترافا بمصرية 
القضاء  أمام  الجزيرتين، وال يعتد بها 

حتى لو تم إثباتها في محضر الجلسة.
وعند سؤاله عن موعد تسليم الجزيرتين 
للسعودية، قال: »ذلك يرجع التفاقات 
بين مصر والسعودية تتضمن محاذير 

وتعهدات لسنا على علم بها«. 
نائب رئيس هيئة قضايا  إلى ذلك، شدد 
الدولة خرج عن  الدولة على أن مجلس 
اختصاصاته بتصديه لقضية جزيرتي 

»تيران وصنافير«.
وأشار إلى أن الدستور حدد الجهة التي 
الحدود، وهي  اتفاقية ترسيم  تفصل في 
مجلس النواب، وبالتالي فال يجوز 
القضاء  إليها، لكن  للقضاء أن يتطرق 
النواب وقضى  اإلداري استبق مجلس 
بالنسبة له، مؤكدا أن  بقبول الدعوى 
االتفاقية ليست جاهزة للعرض على 
اتفاقا مبدئيا ال  البرلمان وإنما مازالت 

يراجع في البرلمان.

  قالت السلطات اإلثيوبية يوم 
الخميس إنها ألقت القبض على 1645 
شخصا منذ إعالن حالة الطوارئ قبل 
أقل من أسبوعين في محاولة إلخماد 

احتجاجات عارمة وأعمال عنف.
ووصف بيان الهيئة الحكومية التي 
شكلت للتعامل مع االضطرابات نحو 
1200 من المحتجزين بأنهم زعماء 
عصابات ووصف الباقين بأنهم منسقون 

ومشتبه بهم وقطاع طرق.
كانت إثيوبيا أعلنت في الثامن من 
أكتوبر تشرين األول حملة أمنية 
صارمة لمواجهة موجة هجمات 
على شركات أغلبها مملوكة ألجانب 

واحتجاجات بشأن أراض وحقوق 
واسمها  الهيئة  وقالت  سياسية. 
كوماند بوست »أعتقل 1120 من 
زعماء العصابات )لتورطهم( في 
أعمال عنف أدت إلى تدمير بنى 
تحتية وممتلكات في ويست أرشي 
وشاشيمين« في إشارة إلى منطقتين 
بإقليم أوروميا الواقع إلى الجنوب من 
العاصمة أديس أبابا. وأضافت الهيئة 
في بيانها أن جهود قوات األمن أدت 

»إلى بسط السالم في أنحاء البالد.«
من  فوري  تعليق  أي  يرد  ولم 

المعارضة أو جماعات المحتجين.
وبدأ العنف في أوروميا العام الماضي 

- وهي المنطقة التي تمثل محور جهود 
الحكومة اإلثيوبية للتحديث الصناعي- 
حين خرج الناس للشوارع يتهمون 

الحكومة باالستيالء على أراضيهم 
وتسليمها إلى مستثمرين بتعويضات 

زهيدة.

  أعلن رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري يوم الخميس 
السياسي ميشال عون حليف حزب هللا  لترشيح خصمه  دعمه 
الجمود  إنهاء  قد تساعد على  الجمهورية في خطوة  لرئاسة 

السياسي في البالد.
تلفزيونية محلية  قنوات  بثته  الحريري في مؤتمر صحفي  وقال 
»بناء على نقاط االتفاق التي وصلنا إليها أعلن اليوم أمامكم عن 

قراري تأييد ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.«

السيسي، قرار  الفتاح  الرئيس عبد  القاهرة/ كولدين كرمة: أصدر   
 458 الجمهورية رقمًا  بإلغاء قراراً رئيس   ،2016 460 لسنة  رقم 
المساحات  باعتبار بعض  2000 الصادران،  107 لسنة   ،1993 لسنة 
المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى خليج السويس والساحل الشمالى 
العمرانية الجديدة، على ان تعود  األوسط من مناطق المجتمعات 

األراضى محل هذين القرارين إلى أصلها كأمالك دولة خاصة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور عبر الجريدة الرسمية، أمس 
الخميس، بأال يخل إلغاء القرارين المشار إليهما فى المادة األولى بأى 

من المراكز القانونية القائمة منذ وقت صدورهما وحتى تاريخه.

    بقلم : 
خالد عبد القادر بكداش 

ثورة على الذات العربية
  تعاني الشعوب العربية منذ زمان ليس بالبعيد من 
الجهل و الخوف و الفقر و الكثير الكثير من المصائب 

التي تنهال عليها دون رحمة أو شفقة .
و  الذي زوروه و طبعوه  للتاريخ  نعود  لكن عندما 
جعلونا نقرأ منه و كذبوا فيه علينا أكبر كذبة في التاريخ 
و هي أننا دول في حالة حرب دائمة مع عدواً ال يعرف 
الرحمة و ليس لديه هدف إال أن يهدم بيوتنا و يشرد و 
يقتل أطفالنا .. ذلك العدو المخيف الذي حاولوا مراراً و 
تكراراً أن يزرعوا صورته داخل ذاكرتنا حتى نعيش 

و نحيا و نحن نكره ذلك الشكل و األسم .
الحقيقة أيها األعزاء القراء .. أن هناك عدو حقيقي 
للشعب العربي أجمع و الحقيقة أن صورته مخيفة و 
لكن باقي الحقيقة هي المزورة .. الحقيقة أن عدونا ليس 
ما صوروه لنا و ليس ما علمونا اياه بالكتب و األناشيد 
المدرسية ، الحقيقة أن عدونا يعيش بيننا ، يأكل من 
أكلنا و يشرب من شرابنا و يتمتع و هو يشاهدنا نخاف 

و نرتعب من الوهم الذي زرعه فينا .
عدونا الحقيقي أعزائي في بعض الحكام الخونة الذين 
سعوا جاهدين إلى نزع كرامة المواطن و إلى زرع 

الجهل و الفقر فينا .
بالدنا غنية جداً بالموارد الطبيعية التي وهبنا اياها هللا .. 
بالدنا غنية جداً بالخيرات و باأليدي العاملة البشرية ..

بالدنا غنية بشعوب مجتهدة و نشيطة ..
الجهل  المتعاقبين علينا هم سبب  الحكام  لكن هؤالء 
الذي يموت  الفقر  نعاني منه األن و هم سبب  الذي 
األالف بسببه األن و هم سبب الحروب التي شردت 

و قتلت خيرة أبناءنا و أخوتنا .
و حتى أصدقكم القول .. ليس الحل بثورة فاشلة يقودها 
التجار و المرتزقة .. بل الحل بمحاولة الخروج من 
عنق الزجاجة .. من خالل التعليم الذاتي و البحث عن 

ما هو نقي و مفيد ألنفسنا .. 
حتى أكون أكثر دقة معكم .. نحن بحاجة لثورة على 
الذات .. نرفض كل ما حاولوا أن يزرعوه فينا .. نحن 
بحاجة لثورة ذاتية نخرج فيها أنقياء من تحت عباءة 

هؤالء الخونة و المرتزقة .. 
و حتى أكون أكثر دقة فأنا هنا ال أعمم على جميع 
نعلم من هم  الكثير منهم و جميعنا  الحكام بل على 

باالسم و الصورة .. 
بينما هناك بعض الحكام الذي نشهد بأنهم فخر األجيال 
و سيشهد التاريخ و المستقبل أنهم حاولوا جاهدين أن 
ينشروا الخير و السالم و خير مثال هو المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي وحد اإلمارات 
و جعلها دولة واحدة قوية متماسكة و رفع كرامة أبنائها 
ألعلى شأن و وضعهم في المراتب األولى عالمياً من 

خالل نجاحاتهم و مشاريعهم و فكرهم و عطائهم .
و ليست الصورة دائماً رمادية فهناك بريق أمل دائماً 

و كما قال الشاعر أبو القاسم الشابي :
إذا الشعــب يومــا أراد الحيــاة فال بـــد أن يستجيب القــدر  
أن  للقيـــــد  ينجلـــي والبـــــد  أن  لليــــل  بـــد  وال 

ينكســـــر

Bakdash1@el-ressala.com

 أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا أن أية محاولة 
جديدة للطيران الحربي التركي خرق األجواء السورية »سيتم التعامل معه 

وإسقاطه بجميع الوسائط المتاحة«.
وجاء هذا التحذير في بيان نشره الجيش السوري، الخميس، ردا على 
هجوم تركي أسفر، حسب دمشق، عن مقتل »أكثر من مئة وخمسين من 
المدنيين األبرياء باستهداف الطيران الحربي التركي يوم )االربعاء( قرى 
وبلدات حساجك، الوردية، حسية، غول سروج ، سد الشهباء،  إحرص، 

أم حوش في ريف حلب الشمالي«.
وأكدت القيادة العامة العسكرية السورية، في البيان الذي نقلته وكالة 

»سانا« السورية، »أن هذا العدوان السافر الذي استهدف المواطنين 
األبرياء يعد تطورا خطيرا من شأنه أن يزيد في تعقيد الموقف«.

وحذرت القيادة العامة في بيانها من أن هذه األعمال غير المسؤولة 
ستؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتسهم في تمدد 

اإلرهاب وانتشاره.
وكان الجيش التركي قد أعلن، في وقت سابق، أنه نفذ، األربعاء الماضي، 
26 غارة على األراضي السورية شمال مدينة حلب، استهدفت مواقع لـ 
»وحدات حماية الشعب« الكردية وأسفرت عن مقتل ما بين 160 و200 

من مقاتليها.



                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

قانون الكوجنرس األمريكي 
)جاستا( 

على الباغي تدور الدوائر 
   كانت بداية الدولة السعودية األولى )إمارة 
 1744 يد محمد بن سعود عام  الدرعية( على 
العثمانية  القوات  يد  1818 على  وسقطت عام 
السعودية  الدولة  تبعتها  ثم  باشا  إبراهيم  بقيادة 
الثانية )إمارة نجد( في نفس العام على يد تركي 
بن عبد هللا بن محمد آل سعود ولكن نتيجة الصراع 
والحروب الداخلية ضعفت وسقطت على يد آل 
رشيد حكام إمارة جبل شمر عام 1891 ثم بدأت 
مراحل تأسيس الدولة السعودية الثالثة عام 1902 
على يد الملك عبد العزيز آل سعود وسميت سلطنة 
نجد ثم المملكة العربية السعودية بعد أن وحدت 
جميع أراضيها . وبعد أن كان اقتصاد السعودية 
يتركز حول تربية المواشي والزراعة والتجارة 
وبعض الصناعات البسيطة بدأ ظهور البترول 
عام 1938 لتنطلق بكل قوة فتصبح ثاني أكبر 
احتياطي للبترول وسادس احتياطي غاز وأكبر 
مصدر نفط خام في العالم وأصبحت المملكة في 
غضون عدة سنوات من الدول القوية في االقتصاد 
للبترول ومن  بيعها  المليارات من  فهي تحصد 
حصيلة موسم الحج والعمرة ويبدو أن السعودية 
لم تشكر هللا على كل هذه النعم ولكن أرادت أن 
تفرض نفوذها على كل الوطن العربي ففكرت في 
أن تستغل الدين الذي هو بمثابة أفيون الشعوب 
البعيدة  المتطرفة  الوهابية  السلفية  وأخذت من 
عن اإلسالم الصحيح بأفكارها العفنة منهجاً لها 
العربي فكان من  الوطن  لنشره في كل أرجاء 
المسلم والمسيحي  المسلم ألخيه  نتيجة هذا قتل 
وأنتشرت نتيجة تلك األفكار المتطرفة جماعات 
التكفير واإلرهاب والتطرف وأنتشر اإلرهاب في 
كل بقاع األرض إال إسرائيل التي رحبت بينها 
وبين نفسها بما يحدث للعالم كله من إرهاب وهي 
اآلمنة الوحيدة من شره في هذا العالم . ونجحت 
السلفية الوهابية بإخراج تنظيم القاعدة وجماعة 
أبو سياف وبوكو حرام والنصرة وداعش وغيرها 
من الجماعات اإلرهابية ولم تكتِف السعودية بهذا 
بل أرادت أن تغير الحكم العلوي في سوريا الذي 
يحكمها الرئيس بشار األسد والتي تقف من وراءه 
إيران أكبر دولة شيعية في العالم ما أدى إلى تآمر 
السعودية و أمريكا وتركيا وقطر لزعزعة النظام 
لمحاربة  الجماعات اإلرهابية  فمولت وساندت 
بشار األسد وتدمير سوريا وتشريد الماليين ولكن 
التصدع في  فعاًل  فبدأ  السماء لن تسكت  عدالة 
العالقات األمريكية السعودية بشكل غير مسبوق 
عندما أصدر الكونجرس األمريكي بأغلبية ساحقة 
يتيح ألهالي ضحايا أحداث  الذي  قانون جاستا 
يرفعوا  بأن   2001 الحادي عشر من سبتمبر 
العربية  المملكة  بالتعويض من  دعاوى تطالب 
السعودية مع السماح بمصادرة أموالها وأصولها 
االستثمارية وهو األمر الذي يهدد بنهاية التحالف 
السعودي األمريكي وسمعنا أن الكونجرس الذي 
رفض الفيتو الرئاسي لباراك أوباما األمر الذي 
أعتبره تمثيلية هزلية ألن السعودية اليوم تُعاقب 
من قبل الواليات المتحدة في حقيقة األمر نتيجة 
ثورة  في  الذي دعم مصر  السعودى  للموقف 
التي أطاحت بحكم جماعة اإلخوان  يونيو   30
المسلمين التي دعمتها أمريكا بالمليارات وأفسد 
 . برمتها  المنطقة  لتغيير شكل  عليها خططها 
وقانون جاستا سيدخل حيز التنفيذ بعد أن توافق 
الحزب الجمهوري والديمقراطي على إقراره . 
وقبل اصدار هذا القانون بدأت السعودية تعاني 
اقتصاديا نتيجة النخفاض سعر البترول عالميا 
وصرفها ببذخ على اإلرهاب خاصة في سوريا 
التي تحارب جماعات إرهابية من كل إنحاء العالم 
بغية إسقاط نظام بشار األسد .. لكن ما حدث في 
سوريا لن يمر مرور الكرام بالنسبة لعدالة السماء 

وعلى الباغي تدور الدوائر .

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Vendredi 21 octobre  2016
الجمعة 21 اكتوبر 2016

بقلم: فرج ميخائيل

تامة.. ونوعد.. ونقسم...و تسبق  نتحدث بطالقة وثقة  ما  كثيرا    
أنصاف  أو  فكرة  لتأييد  المشاعر  البعض إلظهار  بعضها  الكلمات 
اآلخرين  أو إلقناع  النوايا  الحق..أو إلثبات حسن  مظلوم ونصرة 
بوجهة نظر أو لمناقشات  فلسفية أو دينية أو سياسية أو علمية إلى 

أخره.. 
ولكن هل يعنى كل منا ما يتلفظ به لسانه وهل فعال هو مقتنع بالكلمات 

التى نطق بها..وهل هو فى الحقيقة مستعد لتحقيق ما تعهد به....
فنجد أن أحدا ما فى موقع مسئولية خاطب ووعد بتحسين الخدمات 
أو  المواطنين  قانون جديد لحماية  المثال أو على إصدار  على سبيل 
بتحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية والتنمية وإيجاد فرص عمل 
اسلوب  المختلفة.. وتغيير  القضايا  البت فى  وتحقيق األمن وسرعة 
التعليم واالهتمام بالمؤسسات الحكومية ودعمها حتى يتلقى المواطن 
المستشفيات  وتزويد  العالج  بتوفير  التعهد  وكذلك  خدمة  احسن 
باألجهزة التى تضمن سالمة المريض وكذلك االهتمام بنظافة البيئة..

إلى غير ذلك من أمور  متعددة.....
المستشفيات مازالت  ولكن ماذا بعد؟؟ تمر األيام والسنين ونرى أن 
المرض حياتهم فى غرف  كثير من  فيفقد  بدون مولدات كهربائية 
العمليات وكذلك الرضع فى الحضانات...وآ آسفاه...مازلنا نعانى من 
الضالة  الحيوانات  لتجمع  القمامة مكان  السوداء...مازالت  السحابة 
التى تهاجم التالميذ أثناء عودتهم إلى بيوتهم ..وكذلك هي بيئة صالحة 
ومزرعة  للحشرات المؤذية..ومازال هناك اهمال وتقصير فى كتير 

من المجاالت....
لكن يجب أن ننتبه أيها السادة إن اللوم كله ال يقع على عاتق المسئولين 
..فنحن نشترك معهم فى تحمل المسؤولية  ...فهناك من يتعمد نشر 
نفسه  الغموض وعلى  المصالح .ويسيطر على عقله  الفساد وتأخير 
الحقد نرى فى سلوكه البغض واالنتقام و يسود عليه الجهل ..وذلك 
يكون عادة. نتيجة لسؤ نشأته وظروف حياته المعقدة وعدم استقامة 

سلوكه وقسوة المجتمع عليه.
يوجد فى مجتمعنا  ...ولكن  والملموسة  الظاهرة  الصورة  فهذه هى 
لها بريقها  من يرفضها ويحاول أن يصلح ما أفسده غيره وان يعيد 
ورونقها ..برغم صعوبة المهمة والعقبات ..ولكن من يريد اإلصالح 
قدما  المضى  البعيد يصر على  المستقبل  إلى  ويعقل االمور وينظر 

والتعوقه اى تحديات...
وإنما تكمن خطورة الموقف فى هذه األحوال بأن هذه الصورة تعكس 
ثقافة مجتمع ..فإن القلوب المحبة قست والشخصيات المحبة تكاد إن 
تندثر  وحسن الظن تالشي بينما احتلت األنانية المركز األول والرغبة 
ان كل ما يشغل  الخيال..  االبتكار أصبحت من دروب  البناء و  فى 
اإلنسان المعاصر هو أن يعيش يومه ويوفر قوته بل ويرى أنه   بعدم 

االكتراث ألى شئ فإنه يضمن لنفسه صحة العقل والنفس .
ومن هذا المنطلق انعكس هذا السلوك على الحياة الشخصية..فتأثرت 
الحياة األسرية و تخلخلت العالقات االجتماعية...وأصبحت الكلمات 
وكأنها أصداء ال نعرف من أين تأتى وال إلى أين تذهب ليس لها إيقاع 
وال وزن  فهى مفرغة من معانيها وفقدت تأثيرها فى القلوب وال تغنى 

العقول أو تروى النفوس...
فبأسا لإلنسان الذي يعانى من هذه المهاترات ويقاسي من قسوة الحياة 
و تنجرح نفسه مرارا وتكرارا  من الكالم المعسول والوعود الكاذبة 
وخصوصا إذا كان من القليلين الذين يؤمنون أن الكلمة متى  خرجت 
من بين الشفاه فهى بمثابة حكم يلزم صاحبه بتنفيذ ما نطق به  وال 
ينكث عهده تحت اى ظروف...فهذه هى الشخصية السوية التى تتبنى 
والتقاليد  العادات  يحافظ على  الذى  السليم  المستنير والمنطق  الفكر 

وروح المجتمع وبسمة الحياة...
فلنتأمل وال نيأس...بأن نستعيد ثقتنا بأنفسنا ومبادئنا وبمجتمعنا حتى 
تراثنا ومالمح حضارتنا وخصال شعبنا  نحافظ على  أن  نستطيع 

األصيل ..وهللا الموفق والمستعان...

عنـدما تفقد 
الكلمـات 

معـانيها....

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

  يقتنع العونيون أكثر من أي وقت مضى بتحالفهم 
عليه  يطلقون  بما  يتأثرون  مع “حزب هللا” وال 
“محاوالت دّق إسفين الشّك” بينهم وبين “الحزب” 
معترفين بأنه لوال دعمه الصادق للعماد ميشال عون 
لما تخّطى العوائق الرئاسية التي واجهته وأكثرها 
صعوبة تلك التي وضعها حليف “حزب هللا” رئيس 
المجلس النيابي نبيه بّري عبر الّدفع لترشيح رئيس 

“تيار المردة” سليمان فرنجية.
وإذا كان رئيس البرلمان جاهر بأنه لن يتراجع عن 
الى رئاسة  العماد عون  الرافض لوصول  موقفه 
يقّل صالبة عنه، وعلم  الجمهوريّة، فإن عون ال 
“لبنان 24” بأن عون رفض إشراك النائب سليمان 
لقاء متوقع مع أمين عام “حزب هللا”  فرنجية في 
السيّد حسن نصر هللا، ويبدو بأن هذا اللقاء سيحصل 
فور ترشيح الرئيس الحريري لعون وهو سيقتصر 

على بّري وعون.
لكن إذا كان “حزب هللا” بعيدا عن موقف بّري وال 
تنفيذ “سلّته”  يستطيع “المونة” عليه فمن سيتولى 
السياسية وهل ستتّم قبل اإلنتخابات الرئاسية العتيدة 

أم بعدها؟
تشير أوساط سياسية واسعة اإلطالع الى أن “الحزب” 
يثق بالعماد عون وبأنه قادر على توفير اإلصالحات 

الضرورية وهي ال تتعّدى قانون انتخابات بحسب 
النظام النسبي ووضع آلية لعمل مجلس الوزراء، أما 
المداورة في وظائف الفئة األولى فليست محسومة. 
ما يهّم “حزب هللا” هو وجود رئيس للجمهورية يدافع 
عن دوره اإلقليمي وال سيما في سوريا وال يغدر به 
الذين  الدبلوماسيين  الدولية وأمام كبار  في المحافل 
يزورون لبنان، وأن يكون رئيسا مؤمنا بدور “حزب 
هللا” في محاربة اإلرهاب، وهذا ما يمثله العماد عون.
ويبدو بأن الحوارات صارت متقّدمة حول التركيبة 

السياسية للعهد القادم.
وهنا تتظهر هواجس جديدة للرئيس بّري تحديدا من 
أن يتقاسم “التيار الوطني الحّر” المقاعد الوزارية 
المسيحية مع “القوات اللبنانية” فحسب وهو يضغط 
بشّدة ليكون فرنجية جزءا من الحكومة المقبلة دون 

أن يلقى آذانا صاغية من عون لغاية اليوم.
أما بالنسبة الى وزارة المالية فيبدو بأن بري سيحصل 

عليها.
من جهته، يريد الرئيس سعد الحريري إلتزاما بتسميته 
رئيسا للحكومة على مدى 6 أعوام، وكان العماد عون 
واضحا بأن األمر ال يتعلق به فحسب بل بحلفائه، كذلك 
فإن عدد النواب الذي سيأتي بهم الحريري يلعب دورا 

في تسميته أو ال.

   رفض المرشح الجمهوري لالنتخابات الرئاسية 
األمريكية، دونالد ترامب، االلتزام بقبول نتيجة 
إذا خسرها، خالل آخر مناظرة مع  االنتخابات 
منافسته عن الحزب الديمقراطي هيالري كلينتون.

وقال لمدير المناظرة، كريس والس، 
الوقت”.  “سأخبرك عندما يحين 
ومازال ترامب منذ عدة أيام يدعي 

أن االنتخابات “مزورة”.
وواصل ترامب في مناظرة الس 
فيغاس حملته الحادة واصفا كلينتون 

بأنها “امرأة مقرفة”.
الرأي  استطالعات  وأظهرت 
خسارة ترامب في واليات ساحة 
التنافس الرئيسية، عقب مواجهته 
عددا كبيرا من ادعاءات االعتداء 

الجنسي.
وجاءت آخر معركة الختبار دهاء 
المرشحين قبل أقل من ثالثة أسابيع 
من يوم االنتخابات في 8 نوفمبر/

تشرين الثاني.
ولم يتصافح المرشحان قبل سجالهما 
السياسي وبعده، كما فعال في المرتين 
السابقتين، مهيئين األجواء لمناظرة 
ومقاطعة  الصوت  بعلو  اتسمت 

أحدهما لآلخر.
واستمال ترامب مؤسسة الحزب 

الجمهوري بتعهده بتعيين قضاة في المحكمة العليا 
أساسيا  قانونا  يغيرون  ذوي “ميول محافظة”، 
الواليات  في  قانونيا  أمرا  اإلجهاض  من  جعل 
المتحدة، ويحمون أيضا حقوق األفراد الخاصة 

بحيازة السالح.
وكرر تعهده بترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم 

وثائق، وتأمين حدود الواليات المتحدة.
أما كلينتون فأعلنت بثبات وقوفها مع جماعات 
المثليين، والدفاع عن حقوق اإلجهاض، والتركيز 
المرأة  الوسطى، ومساواة  الطبقة  استعادة  على 

بالرجل في المرتبات.

التي  القرارات  للحكومة دخل في  وقالت “ليس 
تتخذها المرأة.”

وفي إحدى اللحظات األكثر إثارة، امتنع ترامب 
بنتيجة  سيقبل  كان  إن  بالقول  التصريح  عن 

تقليدا طويل  مغفال  أو سيرفضها،  االنتخابات، 
الخاسر  المرشح  بقبول  يقضي  البالد  في  األمد 
للنتيجة وتنازله عقب االنتهاء من فرز األصوات.
وردت كلينتون على ذلك قائلة “هذا أمر مخيف”.
شأن  من  ويقلل  السمعة  يشوه  “إنه  وأضافت 
أن  من  مشمئزة  ناحيتي  من  وأنا  ديمقراطيتنا. 
يتخذ شخص ما، هو مرشح أحد حزبينا الكبيرين 

هذا الموقف.”
وأثار رد ترامب انتقادات حادة من قبل السناتور 
الجمهوري، ليندسي غريام، الذي قال في بيان إن 
في  باالستمرار  والبالد  للحزب  ترامب “يسيء 

القول بأن نتيجة االنتخابات، خارجة عن سيطرته 
وبأنها مزورة ضده.”

المحلل في محطة سي بي  وقال نيكول والس، 
إس اإلخبارية، ومستشار السيناتور جون ماكين 

يكون  “قد   ،2008 في  االنتخابية  خالل حملته 
)ترامب بذلك( قد دق مسمارا في نعشه، وأطلق 

النار على نفسه.”
ومن بين ما أثارته المناظرة التي تمت في جامعة 

نيفادا من القضايا:
تقول كلينتون إن الرئيس الروسي، بوتين، يريد 
انتخاب ترامب ألنه يريد أن يكون رئيس الواليات 

المتحدة دمية.
السيئين،  األشخاص  “لدينا بعض  ترامب  وقال 
وسوف نتخلص منهم”، كما أكد تعهده ببناء حائط 

عازل على الحدود.

لتوفير  برنامج  أكبر  إنها ستقدم  كلينتون  وقالت 
فرص عمل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

األمريكي،  والرئيس  أنها هي  ترامب  واقترح 
باراك أوباما، نسقا العنف الذي حدث في مسيرة 
له في شيكاغو أوائل هذا العام.

وعندما سئلت كلينتون عن خطابها 
برازيلي،  لبنك  األجر  المدفوع 
وتحدثت فيه عن حلمها بتجارة 
مفتوحة وحدود مفتوحة، قالت إنها 
كانت تتحدث عن سياسة الطاقة.

وفي إحدى لحظات االشتباك في 
المناظرة هاجم ترامب 30 عاما 
من “الخبرة السيئة جدا” لكلينتون، 
وردت هي على ذلك باستعراض 
مقارنة  تاريخ حياتها ومواقفها 

بتاريخ حياة ترامب ومواقفه.
وقالت إنها بينما كانت في البيت 
األبيض تساعد في مالحقة أسامة 
يستضيف  هو  “كان  الدن  بن 

برنامج )مبتدئو المشاهير(.”
آثارا  واجه  قد  ترامب  وكان 
مدمرة عقب ظهور فيديو له وهو 
يتفوه بألفاظ مسيئة عن النساء، 
وقد تخلى عنه بسبب ذلك عدد 
من أعضاء مجلس الشيوخ من 

الجمهوريين.
بشأن  الضغط عليه  اشتد  - عندما  ترامب  وقال 
ادعاءات االعتداء الجنسي من قبل عدة نساء بعد 
ظهور الفيديو - إن االدعاءات “مزيفة بطريقة 

مفضوحة”.
وعندما سئلت كلينتون عن هذه االتهامات قالت: 
“دونالد يعتقد أن تقليل شأن المرأة يجعله أكبر.”

وقال ترامب - وسط سخرية جمهور الحاضرين 
المسموعة - “ليس هناك شخص يحترم النساء 

أكثر مني”.
وأنحى ترامب أيضا باللوم على كلينتون، قائال 
إن حملتها مسؤولة عن الترويج لتلك االتهامات.

العبادي يقول محلة املوصل 
جتري أسرع مما كان متوقعا

مناظرة الرئاسة األمريكية: ترامب يرفض إعالن االلتزام بقبول 
نتيجة االنتخابات إن مل يفز

الوفاء للمقاومة: نرتقب اخلطوات العملية 
إلنهاء الشغور الرئاسي

 قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الخميس إن 
القوات العراقية تتقدم بسرعة أكبر من المتوقع صوب مدينة 
الموصل معقل تنظيم الدولة اإلسالمية وإن التنسيق بين المقاتلين 
الشيعة واألكراد يظهر وحدة العراق في مواجهة التنظيم المتشدد.

ويجتمع وزراء خارجية ودبلوماسيون بارزون من دول غربية 
السالم  إعادة  كيفية  لبحث  باريس  في  األوسط  الشرق  ومن 
واالستقرار للموصل بعد إخراج تنظيم الدولة اإلسالمية منها.
وقال العبادي متحدثا من بغداد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إن 
كل الجهود تبذل من أجل فتح ممرات إنسانية للمدنيين الفارين 
العراقية والتي مازال يسكنها  المدن  أكبر  ثاني  الموصل  من 
نحو 1.5 مليون نسمة. وأضاف أن القوات تتقدم صوب المدينة 
بسرعة أكبر مما كان متصورا ومما كان مقررا في خطة الحملة.

وقالت القوات العراقية والكردية يوم الثالثاء إنها سيطرت على 
نحو 20 قرية على مشارف الموصل وهي أكبر مدينة ما زالت 
تحت سيطرة التنظيم المتشدد الذي استولى على مساحات من 

أراضي سوريا والعراق في عام 2014.
واستعادة الموصل ستكون بمثابة مؤشر على هزيمة التنظيم في 
العراق لكنها قد تؤجج المزيد من الصراعات الطائفية الدامية 
وهو ما تسعى الحكومة في بغداد والقوى الداعمة لها إلى تجنبه.
وقال العبادي إن أي انتهاكات لحقوق اإلنسان لن تكون مقبولة. 
وسعى لطمأنة داعميه الدوليين إلى دخول بالده مرحلة جديدة 
من التعاون لتجنب العنف الطائفي الذي يمزق البالد منذ الغزو 

الذي قادته الواليات المتحدة عام 2003.
وأضاف أن الحرب الدائرة في الموصل حرب عراقية يشنها 
عراقيون من أجل العراقيين ودفاعا عن أرض العراق. وقال إن 
هذه المرة األولى منذ 25 عاما التي تدخل فيها القوات العراقية 

المنطقة الكردية الشمالية لخوض قتال مشترك.
وتابع إن الوحدة العراقية التامة تظهر جليا وأكثر من أي وقت 

مضى في مواجهة اإلرهاب.
ويسعى اجتماع باريس إلى وضع خطوط إرشادية بشأن كيفية 
إدارة المدينة بعد رحيل تنظيم الدولة اإلسالمية وكذلك لحماية 

المدنيين وتقديم المساعدات.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في كلمته االفتتاحية إن 
من المهم كذلك البدء في التخطيط لهجوم منفصل على معقل 
التنظيم في الرقة في سوريا التي يقول إن المقاتلين المتشددين 

بدأوا بالفعل في الفرار إليها من الموصل.
وأضاف “يجب أن نقدم نموذجا يحتذى به في مالحقة اإلرهابيين 
الذين يغادرون الموصل باتجاه الرقة... ال يمكن أن نقبل نجاحا 
أن يختفوا في مواقع  الموصل  الذين كانوا في  يسمح ألولئك 

أخرى حيث يمكنهم شن هجمات.”

 اعتبرت كتلة “الوفاء للمقاومة” بعد اجتماعها 
التي تجري في  اليوم أن “التحركات األخيرة 
البلد واالتصاالت األخيرة يمكن أن تنهي أزمة 

الشغور الرئاسي”.
بيانها: “إننا في حالة ترقب  الكتلة في  وقالت 
للخطوات العملية والضرورية التي من شأنها 
أن تؤدي إلى إنجاز اإلستحقاق الرئاسي وفق 

وثيقة الوفاق الوطني والدستور”.
وأشار البيان الذي تاله النائب حسن فضل هللا 
أمر  السياسية  المكونات  بين  “التفاهم  أن  إلى 
مطلوب أكثر من أي وقت مضى”، معتبراً أنه 
“يمكن تعزيز مناخ التعاون ومسار التفاهمات 

قبل إنجاز االستحقاق الرئاسي”.
ونوهت الكتلة بـ”الجلسة التشريعية للمجلس النيابي 
وبالمناخات التي أدت إلى تخفيف البعض من 

إجراءاتهم” ، كما أثنت على “إقرار االلتزامات 
المالية والضريبية باإلضافة إلى إقرار التشريعات 
القانونية والمالية لنهر الليطاني الذي يشكل ثروة 
بتوفير  وطنية”، وشدد على “أهمية اإلسراع 
األمور الالزمة لتنظيف النهر ولضرورة تحميل 

جميع المتورطين مسؤوليات التلوث”.
أن  الكتلة على  المنطقة شددت  أوضاع  وعن 
“مكافحة اإلرهاب في المنطقة ليس شأناً استنسابياً 
وال انتقائياً كما تمارسه اإلدارة األميركية ألن 
االرهاب طال الجميع وكل الدول ومكافحته في 
الموصل ال تغني عن التصدي له في كل المناطق 

التي يتمدد إليها”.
ودعا البيان األمم المتحدة إلى “تصحيح صورتها 
والتزامها بالصدقية والقيام بواجباتها في التصدي 

لإلرهاب”.

هوالند: الغارات السورية والروسية على 
حلب »جرمية حرب«

هوالند  فرنسوا  الفرنسي  الرئيس  انتقد    
بشدة  ميركل  انغيال  االلمانية  والمستشارة 
تشنها روسيا  التي  الجوية  الغارات  الخميس 
والنظام السوري على مدينة حلب وذلك خالل 
مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل في ختام 
القمة الفرنسية -األلمانية - الروسية في برلين.
بأنها “جريمة  الغارات  ووصف هوالند هذه 

حرب”.
الروسي  بنظيره  اجتماعه  اثر  وقال هوالند 
في  يجري  إن “ما  بوتين وميركل  فالديمير 
حلب جريمة حرب، ووقف هذه الغارات التي 
يعتبر من  والروسي،  السوري  النظام  يشنها 

أولى متطلباتنا”.
وأشار هوالند إلى أن لديه “انطباع” بأن الهدنة 
التي اعلنت عنها موسكو في حلب لمدة 11 ساعة 

نهار الخميس يمكن ان “تمدد”.
وتابع بالقول “إننا نخرج من هذا اللقاء ولدينا 
يعود  ولكن  الهدنة،  تمديد  يمكن  بانه  انطباع 
للنظام السوري ولروسيا ان يبرهنا على ذلك”.
من جهتها، وصفت ميركل الغارات الروسية 

والسورية على حلب بأنها “غير االنسانية”.
واكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين في ختام 
هذه القمة أن بالده مستعدة “لتمديد وقف ضرباتها 

الجوية” على حلب “قدر االمكان”.

األمم املتحدة: روسيا قالت إنها ستوقف القصف 11 ساعة يوميا ألربعة أيام
   قالت األمم المتحدة يوم الخميس 
إن روسيا أبلغتها بأنها ستتوقف عن 
قصف شرق حلب 11 ساعة يوميا 
ألربعة أيام لكنها أضافت أن هذا ال 
يكفي للتوصل التفاق أوسع لخروج 
المنطقة  من  المعارضة  مقاتلي 

السورية المحاصرة.
وأبدى ستافان دي ميستورا مبعوث 

األمم المتحدة بشأن روسيا ترحيبه 
إجالء  يتسنى  القتال حتى  بتوقف 
إن  قال  لكنه  والمرضى  الجرحى 
يتطلب  النار  إطالق  وقف  اتفاق 
فتح  مقاتلو جبهة  يوافق  أن  أيضا 
وأن  المدينة  مغادرة  على  الشام 
بقاء  السورية  الحكومة  تضمن 

اإلدارة المحلية.

األمم  إيجالند مستشار  يان  وعبر 
عن  اإلنسانية  للشؤون  المتحدة 
أمله في إخراج أول دفعة من “عدة 
والمصابين  المرضى  من  مئات” 
يوم الجمعة ونقلهم إما إلى غرب 
الحكومة  لسيطرة  الخاضع  حلب 
أو إلى إدلب الواقعة تحت سيطرة 

المعارضة.

المتحدة  األمم  إن  إيجالند  وقال 
إطالق  يمتد وقف  أن  في  ترغب 
يتم  لم  وإنه  االثنين  حتى  النار 
إدخال  على  التفاق  بعد  التوصل 
مواد غذائية للمنطقة المحاصرة لكن 
المنظمة تعمل على مدار الساعة 
للحصول على التصاريح الالزمة 

من الحكومة السورية

خالف بّري وعون: هل يكون فرجنية جزًءا 
من احلكومة أو ال يكون؟

  قالت صحيفة اإلندبندنت إنه تم القبض على خلية إرهابية فى بلجيكا خالل عمليات دهم منازل بالتنسيق مع 
قسم مكافحة اإلرهاب التابع للشرطة األوروبية "اليوروبول"، ما أدى إلى القبض على 15 شخًصا.

الثالثاء الماضى فى مدن جنت ودينزة وأنتويرب، وبينما ال زال يتم  وداهمت الشرطة 15 منزاًل صباح 
استجواب 11 من المشتبه بهم، تم اتهام 4 منهم بجرائم إرهابية بالفعل. وقال النائب العام الفيدرالى البلجيكى: 
"إنه تم اتهام هؤالء األشخاص لمشاركتهم فى أنشطة جماعة إرهابية، ومنها التمويل.. البعض منهم يشتبه 

فى تجنيدهم أشخاص من أجل مغادرتهم إلى سوريا واالنضمام 
إلى داعش هناك". 

ولم يتم العثور على أسلحة أو متفجرات أثناء المداهمات، وقال 
مسؤولون إنه لم يتم التأكد بعد من صلة المشتبه بهم بهجمات مطار 

بروكسل فى مارس الماضى، والتى أودت بحياة 32 شخًصا.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن الخلية التى نفذت هجمات بروكسل 
هى من نفذت هجمات باريس فى نوفمبر الماضى، وكان محمد 
أبرينى، وهو أحد المتواطئين فى هجمات باريس، كان كذلك أحد 
االنتحاريين الذين نفذوا هجمات بروكسل. وكان أبرينى كذلك 
أحد أصدقاء الطفولة لصالح عبد السالم، والذى قام أخوه إبراهيم 

بتفجير نفسه فى تفجيرات باريس.
المشتبه بهم فى عمليات إرهابية أخرى  وكان عدد آخر من 
والمنضمين لداعش من األجانب من بلجيكا، ما جعل أجهزة 
األمن الدولية تولى اهتماًما بنظيرتها البلجيكية، والتى اعترف 
رئيس داخليتها جان جامبون بأخطاء "ال تغتفر" ألجهزة مخابرات 

بروكسل، بحسب الصحيفة.  

بلجيكا تلقى القبض على خلية »إرهابية« 
بالتنسيق مع »اليوروبول«



بقلم:  علي عبيد

مرشحان أحالهما مر 
  لفت أحد األصدقاء انتباهي 
إلى أنني لم أكتب حتى اآلن عن 
انتخابات الرئاسة األميركية التي 
أصبحت على األبواب، رغم أنها 
مادة خصبة للكتابة. قلت لصديقي 
الذي يتوسم في شخصي محلال 
سياسيا لْستُه: ربما ألنها المرة األولى 
في تاريخ االنتخابات األميركية التي 
ال أتمنى أن يفوز فيها أحد، ألنها 
ستأتي لنا إما برئيس أرعن ال يمكن 
ألحد أن يتوقع ما سيصدر عنه 
من قرارات، خاصة عندما يذهب 
مستشاروه، الذين لم نعرف هويتهم 
بعد، ليخلدوا إلى النوم، ويكمل هو 
السهرة يفكر ماذا يفعل بالعالم الذي 
يرأس أكبر وأقوى دولة فيه، يتحكم 
بأزرار أسلحتها النووية التي يمكن 
أن تنطلق بكبسة زر منه، وأما أن 
تأتي لنا االنتخابات برئيسة مهزوزة 
وقلقة وغامضة، ال يعرف أحد كيف 
ستديرالدولة األعظم في العالم بهذه 

الشخصية غير المقنعة.
مرة أخرى أقول إن هذا ليس تحليال 
سياسيا، فهناك من هو أقدر مني 
على التحليل، فما ذكرته ليس إال 
انطباعات شخصية، بعد متابعتي 
لمناظرتين تلفزيونيتين لمرشحي 
الرئاسة األميركية، شاهدتهما ولم 
يقنعني أي من المرشحين أنه الرئيس 
الذي ينتظر العالم على يديه حلوال 
ألزماته المستعصية، وهي أزمات 
أسهمت الواليات المتحدة األميركية 
على مدى العقود الماضية في 
صنعها وتفاقمها، أو صّب الزيت 
على نيرانها التي تشتعل اليوم في 
الكثير من مناطق العالم، خاصة 
في وطننا العربي، أو عملت على 
منع فرق اإلطفاء من الوصول إليها 
في الوقت المناسب إلخماد الحرائق 
التي تشتعل فيها، ألسباب يعرفها 
الجالس على كرسي الرئاسة في 
البيت األبيض، مهما ادعى من 
براءة، أو تنصل من مسؤولية، 
ومن أجل غايات يعرفها المتحكمون 
في مفاصل القرار داخل البيت 
األبيض وخارجه، من مراكز قوى 
ومجموعات ضغط وتأثير مختلفة، 
توجه القرار لمصلحتها ومصلحة 
األيدي الظاهرة والخفية التي تقف 
خلفها، تحركها كما يحرك الالعبون 

األحجار على رقعة الشطرنج.
اللتين تابعهما  خالل المناظرتين 
وبعض  المهتمين،  ماليين 
الفضوليين، مدفوعين بشغف الرغبة 
في االقتناع بواحد من المرشحين، لم 
تستطع مرشحة الحزب الديمقراطي، 
هيالري كلينتون، أن تقنعنا بأنها في 
قوة شخصية المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل، أو رئيسة الوزراء 
البريطانية السابقة مارغريت تاتشر 
مثال، وال حتى رئيسة الوزراء 
البريطانية الحالية تيريزا ماي، 
التي تشغل المنصب منذ ثالثة 
أشهر فقط، لكنها تظهر صالبة 
غير عادية، دفعت الكثيرين إلى 
عقد مقارنات عديدة بينها وبين 
السيدة تاتشر، استهجنتها السيدة ماي 
قائلة: »لقد كانت هناك مارغريت 
تاتشر واحدة«. وخالل المناظرتين 
أيضا لم يستطع دونالد ترامب 
أن يقنعنا بأنه الرئيس المناسب 
لقيادة الواليات المتحدة األميركية 
في المرحلة المقبلة، خاصة في 

ظل صعود روسيا، وعودة الدب 
الروسي إلى لعب دور بارز على 
الساحة الدولية، مع وجود رئيس 
قوي مثل فالديمير بوتين، الذي 
يمسك بتالبيب السلطة منذ ارتقائه 
إلى سدة الحكم عام 1999، وتنقله 
بين رئاسة الحكومة والدولة، معيدا 
إلى روسيا هيبتها ودورها في قيادة 
العالم. فقد بدا ترامب في المناظرتين 
فضا وسوقيا، تنقصه اللباقة التي 
يجب أن يتحلى بها رئيس أصغر 
دولة في العالم، فما بالك برئيس 
دولة في حجم الواليات المتحدة 
األميركية التي تتحكم في مصائر 
دول وشعوب كثيرة، وتسقط أنظمة 
وتقيم أنظمة؟ وإذا كان هذا قد حدث 
في عهود رؤساء أكثر اتزانا وأقل 
نزقا من ترامب، فما الذي يمكن 
أن يحدث في عهد رئيس ال يتحلى 
بأقل قدر من االتزان، ويظهر 
قدرا كبيرا من النزق في مناظرة 
تلفزيونية من المفترض أن تقدمه 
للناخبين في صورة مثالية، وأي 
مصير ينتظر العالم لو تمكن هذا 
المرشح من الوصول إلى كرسي 

الرئاسة؟
الواليات المتحدة األميركية دولة 
عظيمة، شاء من شاء وأبى من 
عظماء،  رؤساء  حكمها  أبى. 
تركوا بصمات خالدة، ليس في 
فقط،  المتحدة  الواليات  تاريخ 
وإنما في تاريخ اإلنسانية، أمثال 
إبراهام لينكولن وجورج واشنطن 
وفرانكلين روزفلت. كما حكمها 
رؤساء وصمهم األميركيون أنفسهم 
بالغباء والجنون، أشعلوا حرائق 
كثيرة في مناطق عديدة من العالم، 
ولطخوا وجه الكرة األرضية بدماء 
كثيرة، سوف يتحدث عنهم التاريخ 
طويال، ولكن يبدو أن ما ينتظر العالم 
ربما يكون أسوأ مما مضى، ألن 
الظروف تغيرت كثيرا، وألن هناك 
دوال تفككت، وأخرى في طريقها 
إلى التفكك، وألن هناك تحالفات 
كبرى بدأت تنحل عراها، وألن 
تحالفات الدول تغيرت ولم تعد 
تلك التحالفات التقليدية التي عرفها 
العالم على مدى العقود الماضية، 
وألن األسلحة تطورت ولم تعد تلك 
األسلحة التقليدية التي استُخِدمت في 
الحربين العالميتين األولى والثانية، 
وألن طبيعة اإلرهاب تطورت فلم 
يعد ذلك اإلرهاب المحلي المحدود، 
بل أصبح إرهابا عابرا للقارات، 
يستخدم أحدث األساليب، وينتشر 
دعاته في طبقات من المجتمع لم 
يكن أحد يتصور يوما أن ينضم 
أفرادها إليه، ويستهدف فئات لم 

تكن ذات يوم من أهدافه. 
لهذا كله نضع أيدينا، يا صديقي 
العزيز، على قلوبنا، وندعو هللا أن 
يخلصنا من هذا الكابوس، أو أن 
تحدث معجزة فنرى رئيسا عاقال 
وقويا في البيت األبيض، يحفظ 
للعالم توازنه، ويعمل على إعادة 
األمن واالستقرار اللذين يفتقدهما 
إليه، ألن دور الواليات المتحدة 
أساسي ومهم، وكل من يقول غير 
هذا يغالط نفسه ويخدع غيره. ولهذه 
األسباب، يا صديقي، أرى أن 
الكتابة عن االنتخابات األميركية 
رحلة تمتزج فيها الحقائق باألمنيات 

والمشاعر.

aliobaid4000@yahoo.com
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ضبط 454 طن سكر وأرز مدعم حجبها التجار عن األسواق بـ 4 حمافظات مصرية

السيسي: جيب تقديم الدعم للدول املستقبلة لالجئني 
مثل لبنان ومصر واألردن

وكالة: 4 شركات طريان روسية تطلب تسيري رحالت جوية إىل مصر

تأجيل حماكمة مرسى و24 آخرين بقضية “إهانة القضاء” جللسة 6 نوفمرب يف اجتماع باريس عن املوصل.. 
مصر تدعو إىل تبين مقاربة شاملة 

ملواجهة االٍرهاب

رامي جورج: فى ضربات موجعة  القاهرة/    
لمافيا تهريب السلع الغذائية المدعمة وإخفائها من 
األسواق ، واصلت األجهزة األمنية بوزارة الداخلية 
وبالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظات حمالتها 
األمنية الموسعة لضبط تجار السلع المدعمة والذين 
يبيعونها فى السوق السوداء فى عدد من محافظات 
من  454 طنا  نحو  تم ضبط  ، حيث  الجمهورية 
السكر واألرز المدعم، تم تحرير محاضر بالوقائع 

وتولت النيابة التحقيق.
ففى الدقهلية تم ضبط 150 طنا من األرز والسكر 
، وأمر اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية 

مدير أمن الدقهلية بإحالة المتهمين إلى النيابة.
وفى سوهاج تمكنت مباحث التموين من ضبط 176 
بالسوق  بيعها  قبل  بلدى  ودقيق  وأرز  طن سكر 
السوداء ، وتم تحرير المحاضر الالزمة للمخالفين 
واخطار النيابات المختصة لتتولى التحقيق باشراف 
المستشار احمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال .
بأشراف  األمن  أجهزة  تمكنت  اإلسماعيلية  وفى 

مدير  العزازى  على  اللواء 
نقل  األمن من ضبط سيارة 
 50 متنها  وعلى  بمقطورة 
طنا من السكر ، كما تم ضبط 
جملة  تجارة  محل  صاحب 
بالقصاصين الجديدة وبحوزته 
كيلو   500 و  2 طن سكر، 

سكر لدى تاجر جملة آخر.
وفى المنيا تمكنت مديرية التموين 
بالتعاون مع الوحدة المحلية 
لمركز ومدينة ابوقرقاص ، 
من ضبط ومصادرة 75 طن 
البقالين  أحد  بمخزن  سكر 
القشيرى  بقرية  التموينيين 
،خالل إحدى الحمالت التموينية 

والتفتيشية، فى إطار ضبط األسواق واألسعار والحد 
من جشع التجار .

التموينية  الرقابة  هيئة  تمكنت  الشيخ  كفر  وفى 

بمحافظة كفرالشيخ بالتنسيق مع إدارة تموين فوة 
من ضبط 1500 كرتونة زيت طعام بإجمالى 18 
ألف زجاجة زيت طعام، كانت معدة للتهريب لبيعها 

واالتجار بها فى السوق السوداء.

 القاهرة/ كلودين كرمة:  أكد الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، على أن التعامل مع أزمة تدفق الالجئين 
دوليا عاجال الحتوائها  يتطلب جهدا  والنازحين 
من خالل منظور شامل يجمع بين البعدين األمنى 
والتنموى على حد سواء، مؤكدا على ضرورة إيجاد 
حلول سلمية للنزاعات، التى تشهدها دول المنطقة 
حتى تتمكن من استعادة استقرارها وقيام مؤسساتها 
الوطنية باالضطالع بمهامها، وذلك بالتزامن مع دعم 
الدول المستقرة بالمنطقة والتركيز على البعد التنموى 
وتوفير الدعم االقتصادى لها، معربا عن أهمية تقديم 
الدعم للدول المستقبلة لالجئين مثل لبنان واألردن 
ومصر، وكذا توفير المساعدة الالزمة لدول العبور.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الخميس، 
المتحدة  لألمم  السامى  المفوض  فيليبو جراندى 
وذلك بحضور سامح شكرى،  الالجئين،  لشئون 

وزير الخارجية.
باسم  الرسمى  الُمتحدث  السفيرعالء يوسف  وقال 
بالمفوض  الرئيس رحب  إن  الجمهورية،  رئاسة 

السامى لشئون الالجئين فى زيارته األولى لمصر منذ 
توليه منصبه فى مطلع العام الجارى، متمنيا له التوفيق 

فى أداء مهامه.
التعاون  اعتزاز مصر بعالقات  الرئيس، على  وأكد 
الممتدة التى تجمعها بالمفوضية ومكتبها فى القاهرة، 

السامى فى ظل  المفوض  يبذلها  التى  بالجهود  مشيدا 
تصاعد أزمة تدفق الالجئين نتيجة الصراعات القائمة 

حول العالم.
واستعرض الرئيس تداعيات كون مصر دولة عبور 
ذلك من  يلقيه  وما  دول،  لالجئين من عدة  ومقصد 
ضغوط على موارد مصر، السيما فى ضوء حرصها 

العيش  الدولية وتوفير ُسبل  بالمواثيق  على االلتزام 
إلى  فى مصر  الذين وصل عددهم  لالجئين  الكريم 
ما يناهز الخمسة ماليين، مؤكداً حرص الدولة على 
معاملتهم مثل المواطنين المصريين وإتاحة الخدمات 
فى مخيمات  لهم، وعدم عزلهم  التعليمية والصحية 

أو مراكز إيواء.

 القاهرة/ كلودين كرمة:  قالت وكالة تاس الروسية 
لألنباء إن أربع شركات طيران روسية تقدمت بطلبات 
للوكالة االتحادية للنقل الجوي الروسية لتسيير رحالت 

جوية بين مصر وروسيا.
الروسية  االتحادية  الوكالة  تاس، عن  وكالة  ونقلت 
المعنية بتنظيم الطيران في روسيا قولها في بيان، إن 
التي تقدمت بطلبات هي “يامال-  الطيران  شركات 

أزور أير- بيجاز فالي – نوردويند”.
وأضافت الوكالة أن المعلومات عن مسار رحالت تلك 
الشركات سيتم مناقشتها في اجتماع لجنة مشتركة من 

الوزارات الروسية برئاسة وزارة النقل.
وقالت إن اللجنة المشتركة ستقرر ما إذا كانت ستوافق 

على طلب الشركات أم ال.
منذ  متوقفة  بين مصر وروسيا  الطيران  ورحالت 
أكتوبر الماضي إثر تحطم طائرة ركاب روسية فوق 
إقالعها من  224 شخصا عقب  متنها  سيناء وعلى 

مطار شرم الشيخ.

الشركات  إن  الوكالة  وقالت 
تنظيم رحالت  تعتزم  األربعة 
الشيخ  شرم  إلى  موسكو  من 
والغردقة، فيما تخطط شركتان 
مدينة  تسيير رحالت من  إلى 
سانت بطرسبرج الروسية إلى 

شرم الشيخ والغردقة.
ونقلت الوكالة عن منظم رحالت 
قوله إنه يترك للجنة الوزارية 
المشتركة أن تقرر مسار تلك 
الرحالت، مشيرا إلى أن القرار 

سيصدر بالتصويت.
على  موسكو  دأبت  الروسية،  الطائرة  تحطم  ومنذ 
إرسال خبراء ووفود أمنية لتفقد إجراءات التأمين في 
المطارات المصرية. وقدمت موسكو لمصر توصيات 
تشمل مالحظات ومقترحات لتشديد اإلجراءات األمنية 

المتعلقة بسالمة الطيران.

واتفقت مصر وروسيا -في سبتمبر الماضي- على بدء 
دراسة لوضع اتفاقية بين البلدين تتضمن اإلجراءات 
األمنية التي سيتم اتباعها عند استئناف حركة الطيران.
وقدمت شركة مصر للطيران، الشهر الجاري، طلبا 
إلى روسيا لتشغيل 3 رحالت أسبوعيا بين القاهرة 

وموسكو اعتبارا من 30 أكتوبر الحالي.

: قررت محكمة جنايات  القاهرة/ رامي جورج    
القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، تأجيل 
محاكمة الرئيس األسبق محمد مرسى و 24 آخرين بين 
محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة 
السلطة  بإهانة  التهامهم  وذلك  اإلرهابية،  اإلخوان 
القضائية واإلساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد 
بث الكراهية إلى جلسة 6 نوفمبر الستكمال المرافعة .
وقبل القرار سألت المحكمة صبحى صالح عن سبب 
تأخره عن حضور الجلسة فأكد أنه يأتى من السجن 
فى اإلسكندرية، فأكدت المحكمة أنها ستعطيه صورة 
من مرافعة النيابة، وطلب عصام سلطان االطالع على 
ملف القضية من أجل الترافع فى الجلسة القادمة حيث 

انه سيترافع عن نفسه.
أهانوا  “أنهم  تهم:  للمتهمين  التحقيق  هيئة  وأسندت 
وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر واإلدالء بأحاديث 
فى القنوات التليفزيونية والمحطات اإلذاعية ومواقع 
التواصل االجتماعى اإللكترونية، من خالل عبارات 
تحمل اإلساءة واالزدراء والكراهية للمحاكم والسلطة 
بمقام  الذكر،  الطرق سالفة  بذات  وأخلوا  القضائية، 
القضاة وهيبتهم، من خالل إدالئهم بتصريحات وأحاديث 

إعالمية تبث الكراهية واالزدراء لرجال القضاء”.
كما نسب أمر اإلحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم 
المحامى، ومحمد مرسى، رئيس الجمهورية األسبق، 
وأحمد أبوبركة، المحامى، أنهم نشروا بطريق اإلدالء 
بأحاديث بث عالنية فى القنوات التليفزيونية والفضائية 

المختلفة، أموًرا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط 
بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة 
أرض  وقضية  مبارك،  األسبق حسنى  الرئيس 
الطيارين التى كان متهًما فيها الدكتور أحمد شفيق، 
قد  الذين  الشهود  الوزراء األسبق) وعلى  رئيس 
يطلبون لإلدالء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد 

المتهمين فى تلك الدعوى.
ونسب أمر اإلحالة إلى الرئيس األسبق محمد مرسى 
أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى 
على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى 
فى 26 يونيو 2013 المذاع عالنية على القنوات 
التليفزيونية المختلفة، بكونه “قاضيًا مزوًرا ومازال 
يجلس على منصة القضاء”، معرًضا به بأنه أحد 

قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى 
المحاكمة المعروفة إعالميا بقضية أرض الطيارين، 
وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه 

لخدمة عامة وهى اإلشراف على االنتخابات البرلمانية 
2005. يشار إلى أن محاكمة مرسى ومن معه  عام 
فى ملف إهانة القضاء بدأت فى 23 مايو2015 بعدما 

حبس على ذمة القضية منذ سبتمبر 2014

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

  حادثة في أحدى المستشفيات الحكومية، 
حزينة ومتكررة، تفتح األبواب على واحدة 
من أخطر أنواع التجارة في مصر، السوق 
الحمراء،  تلد األم الفقيرة  طفلها ثم تفاجأ 
باختفائه، أحيانا يقدم لها العاملون تبريرا 
ساذجا، مات والقينا به في القمامة، لم 
يكن إال قطعة من اللحم على اي حال، 
وأحيانا ال يأبه أحد بأي تبرير، وال 
يملك األهل إال الذهاب إلى قسم الشرطة 
ليقدموا بالغا، ينضم  إلى عشرات مثله 
حول اختفاء الرضع من المستشفيات، 
وغيرها من حوادث االختفاء الغامضة 
التي تتكاثر، تظهر أطراف االصابع 
الخفية لمافيا تجارة األعضاء، ومصر 
من الدول السيئة السمعة في هذا المجال، 
هي السوق األكبر في الشرق األوسط، 
والثالثة على مستوى العالم، بعد الصين  
وباكستان، السوق الحمراء تختلف عن 
السوق السوداء التي تتضمن السلع الباهظة 
الثمن، وعن الرمادية التي تحتوي السلع 
المحرمة دوليا كالمخدرات والسالح، 
وهي سوق عالمية وضخمة، ال تعترف 
بالحدود  وزبائنها من مختلف الجنسيات 
وال تأبه بالوازع الديني أو األخالقي ، 
ألنها تفتت الجسم البشري وتحوله إلى  
بضاعة رائجة وثمينة، كل عضو  فيها 
مطلوب، القلب والكلى وفصوص الكبد 
وحدقات العيون وحتى الجلد ونخاع 
العظام، وقد استفادت من تطور أساليب 
الجراحة وحفظ األعضاء وزراعتها، 
بحيث يمكن السفر بها عبر الحدود دون أن 
يصيبها التلف، وهي تستغل الفقر المدقع 
الذي تعيش فيه بعض دول العالم الثالث 
ومصر على رأسها، حيث ال يوجد الفقراء 
ما يقدمونه سوى قطعا من أجسادهم، 
قربانا لألغنياء الذين يريدون العيش 
لفترة أطول وفي صحة أجود، سماسرة 
األعضاء منتشرون في كل مكان، ولهم 
أتباع داخل المستشفيات، وعصابات من 
البالغين بين أطفال الشوارع، ومندوبون 
يجلسون على مقاهي األحياء الشعبية، 
ليلتقطوا المتعطلين والنازحين للمدينة بحثا 
عن فرصة عمل والذين تثقلهم الديون، 
ولم يعد غريبا أن اجساد العديد من الشبان 
موسومة بالندوب، آثار الجراحات التي 
اجريت لهم وتم استئصال عضوا من 
اعضائهم، يخضعون إلغراء المبالغ 
الضخمة التي تعرض عليهم، ويكتشفون 
في النهاية أنها مجرد وهم، فالسماسرة 
واالطباء الفاسدين ومعامل التحليل تلتهم 
معظم المبلغ المتفق عليه، وأحيانا يتم 
سرقة األعضاء من األجساد بال مقابل 
باتباع أرخص طرق الخداع، ويقال أنه 
يتم أجراء 1500 عملية نقل أعضاء 
سنويا رغم أن القانون المصري يحرم 
بيع األعضاء، ولكنه يفتح ثغرة التبرع 
بها لألقارب وهي ثغرة يستغلها لصوص 
األعضاء ويقدمون بطاقات مزورة تثبت 
صلة هذه القرابة، الغريب ان الشرطة 
المصرية لديها معلومات كبيرة حول 
العيادات والمستشفيات التي تتستر على 

هذه التجارة، ومع ذلك ال تتدخل إال في 
أضيق الحدود.

مكان  متقدما  مركزا  مصر  احتلت 
البرازيل،ولو استمر العجز المصري 
على هذه الصورة فسوف تتفاقم هذه 
التجارة وتهددنا جميعا، وربما نتقدم 
لنحتل المكانة المشبوهة التي تشغلها 
الصين، وهناك عوامل مشتركة بين 
الدولتين، فالصين لم تكتسب هذه السمعة 
من فراغ، ولكن ألن هذه التجارة تتم 
تحت رعاية شبه حكومية، وقد أثار 
هذا غضب العالم واعتراض العديد من 
الدول التي تهتم بحقوق األنسان، فهناك 
جماعة دينية محرمة في الصين هي 
"فالونج ونج"، وعندما يتم القبض على 
فرد من هذه الجماعة يتعرض فورا لحكم 
اإلعدام، ال أحد يعرف مدى الخطورة 
التي تمثلها هذه الجماعة، ولكن السلطات 
في الصين تعاملهم بقسوة ودون هوادة، 
ثم رؤي االستفادة من هذا األمر وتحول 
حكم اإلعدام إلى جراحة نظيفة يتم فيها 
استئصال األعضاء كلها، أعضاء حية 
وفتية وخالية من المرض، وكان يتم 
استخدامها على نطاق ضيق في تبديل 
أعضاء الحكم الحاكم، ثم انتشرت التجارة 
خارج الصين وأصبحت مصدرا ال ينضب 
لألعضاء البشرية العالية الجودة، هذه 
التجارة أخذة في التقلص في الصين بسبب 
الضغوط العالمية، وستكف الصين إن 
عاجال او آجال عن نهب أعضاء جماعة 
فالونج ونج"، ولكن مصر وجدت جماعة 
أخرى تقوم بنهب اعضائها، االفارقة 
المساكين الذي يأتون إلى مصر وهم 
يحلمون بالهجرة داخل حدود إسرائيل، 
وعليهم قبل ذلك أن يدفعوا الثمن مضاعفا 
للعصابات التي تستغلهم، والقبائل التي 
تشرف على ذبحهم، والمافيا اإلسرائيلية 
التي تقوم بنقل اعضائهم إلى مدن أوربا، 
وقد تم اكتشاف أكثر من مقبرة جماعية 
في وسط سيناء تضم بقايا أجساد هؤالء 
المهاجرين وهي موثقة اليدين والقدمين 
بعد أن تم تفريغها من كل اعضاء المهمة 
الداخلية، وظهرت الجثث بفعل المصادفة 
عندما كشفت عنها الريح العاصفة، ويقال 
أن اطباء من القاهرة واإلسماعلية  يقومون 
بهذه الجراحات في بعض الكهوف التي تم 
تجهيزها لهذا الغرض، وقد عثر في أحد 
هذه الكهوف على بقايا ادوات جراحية 
من مباضع ومحاقن مع بقايا الحبال التي 

يقيد بها الضحايا.
بين  تبادل االتهامات     الجدوى من 
قبائل سيناء، فالجريمة تطال الجميع، 
وسمعة مصر أصبحت سيئة بما يكفي، 
وأجهزة األمن مشغولة دوما وال تجد 
وقتا لتتبع هذه الجرائم التي تتم بمهارة 
فائقة، وفي غياب اي قانون ينظم هذه 
التجارة فكل االجراءات محكوم عليها 
بالفشل، ومهما قيل عن تبرير السوق 
الحمراء وحتى لو اباحها القانون فهي 
ليست اخالقية وقائمة على استغالل 

االحتياج اإلنساني.  

بقلم: محمد منسي قنديل

السوق احلمراء

 أكد السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية أهمية مساعدة 
الدولة العراقية على تأكيد مفهوم الدولة القومية في تعاملها مع مختلف الطوائف.
وشدد القوني في كلمته-خالل االجتماع الرفيع المستوى لتثبيت االستقرار في 
الموصل الذي عقد يوم الخميس بباريس- على الحاجة الى تبني مقاربة شاملة 
في مواجهة ااٍلرهاب ال تقتصر فقط على األبعاد العسكرية و االمنية، مشيرا 
الى ضرورة الحفاظ على وحدة و أمن وسيادة العراق، ومحذرا من أن أي 
انتهاك في هذا الشأن سيؤثر بشدة على جهود تحرير ثاني أكبر مدن العراق.

كما تطرق مساعد الوزير الى التحدي الذي ستواجهه الحكومة العراقية في 
التعامل مع تبعات العمليات العسكرية على المستوى االنساني جراء فرار مئات 
االالف من المدنيين من المعارك الدائرة في الموصل و المناطق المحيطة بها.
واشار السفير طارق القوني الى المساعدات التي قدمتها مصر للعراق خالل 
الفترة الماضية و اعتزامها ارسال مساعدات إضافية في صورة أدوية و مواد 

غذائية تقدر بنحو مليون جنيه اتصاال بعملية تحرير الموصل.
وشدد مساعد الوزير للشؤون العربية على العالقات السياسية المتميزة بين 

مصر و العراق و على التنسيق المستمر بينهما على جميع المستويات.
يشار إلى أن أكثر من 20 دولة و منظمة شاركت في االجتماع الرفيع المستوى 
لرإساء االستقرار في الموصل والذي استضافته باريس اليوم برئاسة فرنسية 

عراقية وافتتحه الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند.

  تواصل يوم الخميس، فتح معبر رفح بين مصر وقطاع 
غزة، لليوم الثانى على التوالى، حيث بدأ المعبر فى استقبال 

العابرين من المسافرين بين الجانبين .
وقال مصدر فى معبر رفح، إن اليوم األول شهد مرور961 
مسافرا بين الجانبين بينهم 624 وصلوا من الجانب الفلسطينى 

لألراضى المصرية، وغادر مصر إلى قطاع غزة 337 
مسافرا، ومكثت فترة تشغيل المعبر فى اليوم األول من 
الساعة ٩ صباحا حتى الساعة الواحدة من فجر يوم التالي.
وأوضح المصدر أن المسموح بعبورهم، من تم التنسيق 
لدخولهم مسبقا من أصحاب الحاالت اإلنسانية والمرضى 

القادمين من غزة للعالج بالمستشفيات المصرية، والطلبة 
الدارسين فى الخارج، والعائدين لقطاع غزة من الجانب 
المصرى، والمرضى العائدين من رحالت عالج، وتم إلغاء 
اإلجازات للعاملين داخل المعبر، وإعالن حالة الطوارئ 

طوال فترة تشغيله.

فتح معرب رفح للعبور بني مصر وغزة لليوم الثانى على التواىل



 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

الطيب صاحل »عبقري الرواية العربية«

  جلس ساهما في حفل توقيع روايته الجديدة، تأمل 
الحضور، عددهم قليل، لم يكن يتوقع حضورا كبيرا لكن 
العدد الذي حضر أقل حتى مما توقع، بضع و عشرون 
شخصا معظمهم أصدقائه و أقاربه حضروا مجاملة له، 
الناشر يتحرك في المكان بخفة و نشاط محاوال أن يضفي 
حيوية على األمسية، انتابه شعور بالملل تمنى أن يغادر 
المكان، بعد المقدمة المليئة بالمجامالت التي ألقاها الناشر 
جاء دوره لقراءة فقرات من الكتاب، حاول أن يضيف 
شيئا من العمق على الجلسة باختياره لفقرات فيها رمزية 
و دعوة للتفكير، جاءت بعد ذلك أسئلة الحضور، نفس 
األسئلة المكررة عن بداية اشتغاله باألدب، و عن النصائح 
التي يوجهها للكتاب الناشئين، أخيرا جاء سؤال من شابة 
تبدو مثقفة و من المهتمين باألدب سألته عن الجديد في 
روايته األخيرة هذه، أجاب بعد أن أثنى على ذكاء السؤال:
ـ أحاول أن أقدم مدرسة ما بعد الحداثة للقارئ العربي 

بأسلوب سهل نسبيا و مفهوم. 
نظر في وجوه الحاضرين و تأكد له أن أحدا منهم لم 

يفهم ما قال حتى موجهة السؤال نفسها.
متواضع،  أقل من  الحفل  في  بيعت  التي  الكتب  عدد 
جلس متثاقال يوقع نسخ الكتاب المباعة و يتحدث بأدب 
مع المشترين ويكتب إهداءات معادة يحاول أن يضفي 

بعض الحميمية عليها.
انقضت حفل التوقيع، الحظ أن الفتاة التي سألت السؤال 
الذكي مازالت موجودة تساعد في تنظيم مكان الحفل قبل 
تركه، أدرك أنها من العاملين في مكتب الناشر، بالتأكيد 
ُطلَِب منها أن تلقي سؤالها كي يضفي عمقا على الحوار، 

سأل الناشر قبل انصرافه:
ـ ما رأيك؟

أجاب بحماسه المعتاد الذي أصبح ممال:
ـ حفل ناجح جدا، كنت أتمنى أن يكون هناك عدد أكبر 
من الحضور، لكن من حضر انصرف مسرورا، ثم إن 
الحوار الذي دار بينك و بين الجمهور كان مثمرا و عميقا. 

انصرف و هو يشعر بالقنوط.
@ @ @ @ @

جلس في منزله ساهما، سألته زوجته عن السبب، أجابها:
ـ أحاول تقييم تجربتي األدبية، بالتأكيد من الناحية التجارية 

هي متواضعة للغاية فكتبي ال تباع.
ـ العديد من النقاد يشيد بكتاباتك، بالتأكيد و بدون مجاملة 
أنت موهوب، قد يكون العيب من الناشر الذي ال يبذل 
المجهود الكافي لتوزيع الكتاب و الدعاية له، أو هو المزاج 
العام للقراء هذه األيام و الذي ال يستسيغ األعمال الجادة.
ـ انظري إلى من يبيع اآلن في الساحة األدبية، مجموعة 
من الشباب أغلب كتاباتهم ضحلة و سخيفة و بعضها 

يتسم بالعهر.
أجابت مداعبة:

ـ أنا متأكدة أنك إذا أحببت سيكون عندك من العهر ما 
يكفي لمأل مكتبات.

ببطء و بالتدريج تسللت الفكرة إلى وعيه القانط، ماذا 
إذا كان  النظر عما  القراء بغض  عن كتابة ما يعجب 
له قيمة أدبية أم ال، بغض النظر عما إذا كان هو نفسه 

معجبا و مقتنعا به أم ال.
فعال بدأ الكتابة، استغل حرفيته و أسلوبه السهل الممتع، 
أحداث الرواية بها الكثير من اإلثارة و الرومانسية و 
المواقف الجنسية التي تتعدى بجرأة على حدود المقبول. 
عندما تمت رواية “مغامرات جسد” لم يمتلك الشجاعة 
لتقديم العمل للناشر باسمه هو، فكر فيما يروج للكتاب 

الساحة  تجاريا، حسنا ستكون مؤلفة شابة جديدة على 
األدبية، وضع اسم “شيرين فكري” على العمل و أخذه 

للناشر. قدمه له قائال:
لكونها  باإلضافة  إنها شابة واعدة،  الكاتبة،  أعرف  ـ 
إنه جرئ بعض  العمل و أعجبني،  لقد قرأت  حسناء، 
الشيء، اقرأه أنت و اخبرني برأيك، هل يصلح للنشر؟
بعدها بعدة أيام طلب الناشر مقابلته، قال له أن الرواية 
فعال جريئة لكنه سيغامر بنشرها، و طلب مقابلة الكاتبة، 

أجابه بحذر:
ـ لن يمكن ذلك نتيجة طبيعة الرواية و ألن شيرين من 
عائلة تقليدية محافظة، لكنها فوضتني لتمثيلها في هذا 

الموضوع.
نظر له الناشر بشـَك ثم ابتسم و قال:

ـ أفهم ذلك تماما، معنى هذا أن شيرين فكري ليس اسمها 
الحقيقي، فلندع موضوع لقائي بها لوقت الحق، لكن عندي 

طلب منك شرطا للنشر، أن تكتب أنت مقدمة الكتاب.
صمت برهة، كان يرغب في أال يرتبط الكتاب باسمه 
بأي شكل، لكنه قبل على أمل أن تزيد مقدمة بقلمه من 

رواج الكتاب.
و فعال في نفس اليوم كتب مقدمة عن الرواية التي وصفها 
بأنها مثال على أدب الشباب و جرأته في تناول المواضيع 
االجتماعية التي يخجل منها مجتمعنا و يتجنب الخوض 
فيها. أضاف من عنده و كأنه يستعذب المغامرة و كأن 
السير في هذا الطريق المجنون يستهويه و يستحوذ عليه، 
أضاف أنه يعرف الكاتبة شخصيا و يحيي فيها موهبتها 

و جرأتها و اللتان ال ينافسهما سوى جمالها.
نجحت الرواية تجاريا، تحدث عنها النقاد بعضهم بالمديح 
المتحفظ و آخرين بالنقد القاسي، هاجمها االسالميون و 

لعنوا مؤلفتها و من كتب المقدمة و دار النشر التي نشرتها 
و كل المكتبات التي تبيعها و كل من يشتريها. كان ذلك 
مبيعاتها باضطراد  التي زادت  للرواية و  خير دعاية 
الضجة حولها، صدرت عدة طبعات من  كلما زادت 
الرواية، العائد المادي من مبيعات الرواية على شيرين 
فكري و الذي استلمه هو كان أضعاف المبلغ الذي جاءه 

من مجموع كتاباته.
إثارة، مغامرة، خجل،  مشاعر مختلطة تموج برأسه، 
خوف، ثم رغبة أكثر في اإلثارة. ظن أن كتابته لمغامرات 
جسد و نجاحها التجاري و الضجيج الذي أثارته سيساعد 
و ينشط كتاباته هو التقليدية، قرر أن يضيف إلي كتاباته 
بعض الجديد، بعض اإلثارة المحسوبة لكنها ستظل عميقة 
هادفة. تفرغ لكتابة رواية جديدة، عندما انتهى منها أعطاها 
للناشر الذي وعده خيرا، في نفس الوقت جاءت رواية 
جديدة لشيرين فكري كي تحطم أرقاما قياسية و تهز عالم 
األدب و عالم قلة األدب، عاود االسالميون ضجيجهم على 
الرواية الجديدة، كانت فرحة الناشر طاغية عندما رفع 
أحد المحاميين اإلسالميين قضية على شيرين فكري و 
على دار النشر، بينما كتب هو تعليقا في أحد الصفحات 
األدبية يثني على الرواية و يطلب من شيرين فكري أن 

تقابل قراءها و نقادها.
مرت حوالي ثالثة أشهر صدر خاللها طبعتان جديدتان 
من كتاب شيرين فكري الثاني، بينما سقطت روايته هو 
األخيرة تجاريا كالمعتاد و لم يلتفت إليها أحد من النقاد. 
انتابه شعور بأنه كمن يصيح وسط بلدة كل سكانها صم 
ال أحد يسمعه و الجميع ينظرون إليه و لتعبيرات وجهه 

و هو يصيح كأنه معتوه.
@ @ @ @ @

نسق مع الناشر 
لعقد مؤتمر صحفي، دون أن يفصح عن نيته، ظن ناشره 
أنه سيعلن عن شخصية شيرين فكري خالل المؤتمر 
و قد يصحبها معه، حضر المؤتمر العديد من النقاد و 

الصحفيين المسئولين عن الصفحات 
األدبية. بدأ هو الحديث، دخل في الموضوع مباشرة، قال:
ـ خالل السنوات الماضية حاولت تقديم ما أعتبره أدبا 
مشاكل  مع  يتعامل  التفكير،  على  يحث  أدب  راقيا، 
مجتمعنا دون أن يكون مباشر أو موجها، أدب تعشمت 
ان يغير أو يساهم في تغيير واقعنا، تناولت في روايتي 
قبل ألخيرة نظرة المجتمع لذوي االحتياجات الخاصة، 
الفئة  للقارئ مشاعر و أحاسيس هذه  حاولت أن أقدم 
متعشما أن تجد الرواية أذنا صاغية واعية عند القراء 
و أن تؤدي إلى تغيير في نظرتنا نحو هؤالء البؤساء، 
لكني كنت متفائال أكثر من المفروض فعدد النسخ التي 
بيعت كان محدودا جدا و لم تجذب الرواية انتباه النقاد. 
الظالمة  مجتمعنا  نظرة  كانت عن  األخيرة  روايتي 
للمطلقات، أيضا فشلت الرواية تجاريا، و ما عدا ناقدة 
واحدة تحمست للرواية من منطلق كونها ناشطة نسائية 
لم يعطها النقاد حقها في االهتمام. لذلك أصدقائي أنا 
هنا ألعلن لكم اعتزالي الكتابة، فأنا َتِعْب و ليس عندي 
المقدرة على مواصلة الجهاد من أجل أدب راقي، شكرا 

لحضوركم و تمنياتي لكم بمساء سعيد.
لم يبق في المكان ليرد على أسئلة الحضور و الذين 

تباين رد فعلهم من الالمباالة إلى الصدمة.
في طريقه للخارج همس في أذن ناشره:

ـ عندي لك رواية جديدة لشيرين فكري ستحطم العالم.
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بقلم: سليم خليل

  للحرير الطبيعي وإنتاجه قصص  كثيرة  أهمها  
أن الصين كانت ولقرون طويلة المركز  الوحيد 
إلنتاج  الحرير  ومن هنا تأتي تسمية - طريق 
الحرير - التي عبرتها القوافل التجارية برا  من  
شمال الصين  مرورا  بآسيا  الوسطى ؛  سمرقند 
كزاخستان  ؛  ممر خيبر  في أفغانستان  ثم  بالد  
الفرس، حاليا  إيران،  ومنها  إلى بغداد  وبالد  
الشام  حيث تتوزع جنوبا  إلى السعودية  أو بحرا   
إلى  أوروبا  عبر المرافئ اإليطالية التي اشتهرت 
ماركو   - اإليطالي  الرحالة  وقصة  ؛  بالتجارة 
بولو  وذويه - التجار؛ الذين  رافقوا تلك القوافل 
على  طريق  الحرير لتسويق  بضائعهم؛  شهيرة 
وتاريخية ألنهم كانوا  ينقلون الخيوط واألنسجة 
الحريرية  من الصين إلى أوروبا ، وفي طريق 
العودة  كانوا ينقلون البضائع من البالد األوروبية 

إلى البالد  آسيا  . 
لقرون عديدة  سرا  الطبيعي  الحرير  إنتاج  بقي 
احتفظت به الصين  وقيل  إن إحدى  األميرات 
وأخبأت  فارس   بالد   إلى  تزوجت  الصينًيات  
؛   رأسها  في شعر  القز  ديدان   بعض  شرانق 
وفي بالد فارس كشف سر إنتاج خيوط الحرير 
وإنتقل منها إلى الشرق األوسط  وأوروبا ؛ وهكذا  
خسرت الصين  استراتيجية  احتكار  هذا  الكنز .

المعروف عن  انتاج الحرير الطبيعي  أن غذاء 
ديدان القز الرئيسي  كان وال يزال  ورق شجر 
التوت  ؛ تأكل الديدان الورق لتنتج نوعا من البروتين 
تلتف على   ليخرج خيطانا  الديدان  يمتزج بريق 
الدودة  التي تصبح  - شرنقة -  تدور على نفسها  

ويلتف الخيط  عليها  لمدة  أسبوعين  تقريبا  .
تلقى بعدها الشرانق في الماء الغالي لتَقتل وتستخرج 
عجالت  إلى  تنقل  التي  الخيطان   كوب  من 
لمعالجتها.  تجري عملية قتل الشرانق  قبل  أن 
تتحول  إلى فراشة  وتخرج من كوب  الخيطان  

وتقطع  الخيطان  بخروجها  .   َ 
إنتاج  الحرير الطبيعي أن  المخابر  الجديد في 
العلمية  في الصين بعد تجارب عديدة  اكتشفت  
ناقلة  لتصبح   الحرير   تطوير خيوط  إمكانية  
للكهرباء  وذلك بطالء الخيوط بمادة - غرافين 
-  .  تجارب جديدة تمت بمزج ورق التوت الغذاء 
المفضل  للديدان  بمادة الـ - غرافين -  فأنتجت 
بشكل  للكهرباء  ناقلة   الديدان خيوطا حريرية  
أفضل من طالئها بتلك المادة  ؛ كما إن تلك الخيوط 
كانت نقية  وال أثر لمادة – الـغرافين  -  السوداء .

تجارب مماثلة جرت  لدراسة  قوة خيط الحرير 
الناتج من خلط الغذاء فتبين أن الخيط الجديد أقوى 

وأشد من الخيط التقليدي السابق .

تمت تجارب أخرى لمعرفة مقاومة  الخيط الجديد 
النتائج   - وكانت  البنفسجية   - الشمسية   لألشعة 
الخيوط   جيدة والمقاومة لألشعة  كافية  لتصمد 
للكثير  ضد  تأثير األشعة  وهذا يفتح  مجاالت 
من االستعماالت ؛  ومنها  إدخال حساسات  في 
األلبسة من نسيج  الخيوط الجديدة الناقلة للكهرباء  
لتنقل  الكثير من  انفعاالت أعصاب اإلنسان ومعها 
التطورات الصحية .   يؤكد  الخبراء أيضا  على 
إمكانية استعمال الخيوط في اإلليكترونيات ؛ وفي 
حال الدخول في هذا المجال ستكون هناك ثورة 

علمية  جديدة ال حدود لها  . 
تبين  أيضا  أن  الخيوط  الحريرية الجديدة  ال  
خطر أو ضرر منها للبيئة  ألن الخيوط  المطلية  
- بالغرافين - تركت  خالل  معالجتها  رواسب  
الناتجة   الخيوط  بينما  بالبيئة  كيميائية  ضارة 
من الغذاء المخلوط نقية  وال تترك أي رواسب 

خالل المعالجة . 

رسام بريطاني يقدم كتابا ضخما ألعماله خالل أكرب معرض للكتاب يف العامل

تطوير خيوط احلرير الطبيعي 
لتصبح  ناقلة  للكهرباء

يوسف زمكحل   همسـات

لك ألنه  الناس  يتحدث عن  فيما  تثق  - ال 
سيحدث الناس عنك 

إلى  حاجة  في  وهم  يموتون  كثيرون   -
الخبز، وكثيرون وهم في حاجة إلى الحب 

- نشعر بجمال الحياة حين نحب 
- عشرات القصص في الحب تولد وتموت 

كل يوم 
- الدموع تقنع الرجل والقبلة تقنع المرأة 

في  تحوم  أنوثة  بدون  لرجولة  طعم  ال   -
فلكها 

أعظم القصائد وأجملها هي التي قيلت في 

الحب 
التعاسة  أو  السعادة  صانعة  هي  المرأة   -

في الحياة 
- الحب غفوة والزواج صحوة 

                   )من أقوال أنيس منصور(
- من أبيات الشاعر الصحفي فريد زمكحل 
قصيدته  من  وتحديداً  والحياة  الحب  في 

صدُقوِك األغبياء)2( يقول:
وكّذبوني  صدُقوِك   .. األغبياء  صدُقوِك 
لم يروني في عيونك أو يروِك في عيوني
شجوني ومن  خيالي  من  خلقُتِك  من  أنا 
وأقمُتِك من حروفي ومن آهاتي وقلت كوني

حكاية قلم

  الطيب صالح )12 يوليو 1929 - 18 فبراير 
األدباء  أديب سوداني وأحد أشهر   ،)2009
العرب أطلق عليه النقاد لقب “عبقري الرواية 
العربية”. عاش في، بريطانيا وقطر وفرنسا.

الطيب صالح - أو “عبقري الرواية العربية” 
كما جرى بعض النقاد على تسميته- أديب عربي 
من السودان، اسمه الكامل الطيب محمد صالح 
أحمد. ولد عام )1348 هـ - 1929م( في إقليم 
مروي شمالي السودان بقرية َكْرَمكْول بالقرب 
من قرية دبة الفقراء وهي إحدى قرى قبيلة 
الركابية التي ينتسب إليها، وتوفي في أحدي 
مستشفيات العاصمة البريطانية لندن التي أقام 
فيها في ليلة األربعاء 18 شباط/فبراير 2009 
الموافق 23 صفر 1430هـ. عاش مطلع حياته 
وطفولته في ذلك اإلقليم، وفي شبابه انتقل إلى 
الخرطوم إلكمال دراسته فحصل من جامعتها 
على درجة البكالوريوس في العلوم. سافر إلى 
إنجلترا حيث واصل دراسته، وغيّر تخصصه 

إلى دراسة الشؤون الدولية السياسية.
حياته المهنية

تنقل الطيب صالح بين عدة مواقع مهنية فعدا 
إدارة مدرسة، عمل  في  عن خبرة قصيرة 
الطيب صالح لسنوات طويلة من حياته في 
القسم العربي لهيئة اإلذاعة البريطانية، وترقى 
بها حتى وصل إلى منصب مدير قسم الدراما، 
وبعد استقالته من البي بي سي عاد إلى السودان 
وعمل لفترة في اإلذاعة السودانية، ثم هاجر 
إعالمها  وزارة  في  قطر وعمل  دولة  إلى 
وكياًل ومشرفاً على أجهزتها. عمل بعد ذلك 
بمنظمة اليونيسكو في باريس،  إقليمياً  مديراً 
وعمل ممثاًل لهذه المنظمة في الخليج العربي. 
بين  والتنقل  الترحال  أن حالة  القول  ويمكن 
أكسبته  والجنوب  والشمال  والغرب  الشرق 
خبرة واسعة بأحوال الحياة والعالم وأهم من 
ذلك أحوال أمته وقضاياها وهو ما وظفه في 
كتاباته وأعماله الروائية وخاصة روايته العالمية 

موسم الهجرة إلى الشمال.
كتابته تتطرق بصورة عامة إلى السياسة، والى 
مواضيع أخرى متعلقة باالستعمار، والمجتمع 
العربي والعالقة بينه وبين الغرب. في اعقاب 
سكنه لسنوات طويلة في بريطانيا فان كتابته 

تتطرق إلى االختالفات بين الحضارتين الغربية 
والشرقية. الطيب صالح معروف كأحد أشهر 
الكتاب في يومنا هذا، ال سيما بسبب قصصه 
القصيرة، التي تقف في صف واحد مع جبران 

خليل جبران، طه حسين ونجيب محفوظ.
أدبـه

الطيب صالح كتب العديد من الروايات التي 
 « لغة وهي  ثالثين  من  أكثر  إلى  ترجمت 
موسم الهجرة إلى الشمال« و»عرس الزين« 
و»مريود« و»ضو البيت« و»دومة ود حامد« 
و»منسى«. تعتبر روايته “موسم الهجرة إلى 
في  مائة رواية  أفضل  واحدة من  الشمال” 
العالم. وقد حصلت على العديد من الجوائز. 
الستينات  أواخر  في  وقد نشرت ألول مرة 
تتويجه  بيروت وتم  العشرين في  القرن  من 
 2001 العربي”. في عام  ك”عبقري األدب 
تم االعتراف بكتابه من قبل األكاديمية العربية 
في دمشق على أنه صاحب “الرواية العربية 

األفضل في القرن العشرين.
ثالث روايات وعدة  الطيب صالح  أصدر 
مجموعات قصصية قصيرة. حولت روايته 
ولفيلم  ليبيا  في  دراما  إلى  الزين”  “عرس 
الكويتي خالد  المخرج  إخراج  سينمائي من 
فاز في  السبعينات حيث  أواخر  في  صديق 

مهرجان كان.
في مجال الصحافة، كتب الطيب صالح خالل 
عشرة أعوام عموداً أسبوعياً في صحيفة لندنية 
اسم “المجلة”. خالل  بالعربية تحت  تصدر 
عمله في هيئة اإلذاعة البريطانية تطرق الطيب 
صالح إلى مواضيع أدبية متنوعة. منذ عشرة 
أعوام يعيش في باريس حيث يتنقل بين مهن 
اليونسكو  مختلفة، آخرها كان عمله كممثل 

لدول الخليج.
رواياته

موسم الهجرة إلى الشمال 
ضو البيت )بندر شاه(: أحدوثة عن كون األب 

ضحية ألبيه وإبنه
دومة ود حامد ويتناول فيها مشكلة الفقر وسوء 
التعاطي معه من قبل الفقراء أنفسهم من جهة، 
الذين ال يهمهم سوى  واستغالل اإلقطاعيين 

زيادة أموالهم دون رحمة من جهة أخرى.

عرس الزين، مريود، نخلة على الجدول
منسي إنسان نادر على طريقته

المضيؤون كالنجوم من اعالم العرب واتلفرنجة
للمدن تفرد وحديث -الشرق-
للمدن تفرد وحديث -الغرب-

في صحبة المتنبي ورفاقه
في رحاب الجنادرية واصيلة

وطني السودان
ذكريات المواسم
خواطر الترحال

القطع  : وهو عبارة عن كتاب من  مقدمات 
الطيب  كتبها  مقدمات  فيه  المتوسط جمعت 

صالح لمؤلفات ادبية.
إلى  الهجرة  المفهوم أن رواية “موسم  ومن 
أولى  نالت شهرتها من كونها من  الشمال” 
راق،  فني  بشكل  تناولت،  التي  الروايات 
الصدام بين الحضارات وموقف إنسان العالم 

الثالث ـ النامي ورؤيته للعالم األول المتقدم، 
ذلك الصدام الذي تجلى في األعمال الوحشية 
دائماً، والرقيقة الشجية أحياناً، لبطل الرواية 

“مصطفى سعيد”.
التي تناولت رواية  الدراسات الحديثة  وآخر 
“موسم الهجرة إلى الشمال” ورواية “بندر شاه” 
للمؤلف نفسه، تلك الدراسة التي نشرت أخيراً 
في سلسلة حوليات كلية 
التي يصدرها  اآلداب 
العلمي  النشر  مجلس 
الكويت  جامعة  في 
بعنوان “رؤية الموت 
وداللتها في عالم الطيب 
من  الروائي،  صالح 
خالل روايتي: موسم 
الشمال،  إلى  الهجرة 
وبندر شاه” للدكتور عبد 
الرحمن عبد الرؤوف 
الخانجي، األستاذ في 
قسم اللغة العربيةـ  كلية 
الملك  اآلداب جامعة 
سعود. تتناول الدراسة 
بالبحث والتحليل رؤية 
الموت وداللتها في أدب 
الطيب صالح الروائي 
في عملين بارزين من 
“موسم  هما:  أعماله 
الشمال”  إلى  الهجرة 
و”بندر شاه”، وتنقسم 
قسمين  إلى  الدراسة 

كبيرين وخاتمة.
الموت  منهما محوري  األول  القسم  يعالج 
الرئيسيين في هاتين الروايتين: محور موت 
األنثى، وهو موت آثم يرتبط في أكثر معانيه 
بغريزة الجنس وال يخلو من عنف أم خطيئة، 
وموت الرجل وهو موت نبيل يرتبط بالكبرياء 

والسمو وال يخلو من تضحية ونكران ذات.
الروائي من  يثير  المتمايزان  العالمان  هذان 
خاللهما عدداً من القضايا السياسية واالجتماعية 
الصراع  بأزمة  توحي  والنفسية،  والفكرية 
المكثف بين حضارتي الشرق والغرب فكأن 

في  والرجل ووضعهما  األنثى  بين  المقابلة 
الموت... وهي  إطارين متمايزين من خالل 
مقابلة من صنع مؤلف الدراسة ال الروائيـ  تلك 
الرؤية الفنية ترمي إلى اختصار الصراع بين 
عالمين مختلفين حضارياً: شمالـ  جنوب، هي 
في النهاية المعادل الفني ألزلية الصراع بين 
الشر والخير ممثلين في األنثىـ  الشر، الخيرـ  
الرجل، و: شمالـ  أنثىـ  شر، جنوبـ  رجلـ  
خير، بما لذلك من مردود أسطوري في وعي 
وذاكرة اإلنسان الشرقي، وهو ما لم تشر إليه 
الدراسة مكتفية بتتبع أنواع الموت وطرائقه 

التي تمارس من قبل الرجل في الروايتين.
فالمرأة في موسم الهجرة إلى الشمال ضحية 
أيضاً  ـ  الرجل ضحية  بينما  ـ  دائماً  ـ  لرجل 
ـ لظروف مجتمعية ساهم في خلقها مجتمع 
ما، فعالقة مصطفى  األنثى بشكل  الضحية 
دائماً عالقة آخرها موت  باألنثى هي  سعيد 
مدمر إذ إن “مصطفى” ـ كما يالحظ المؤلف 
ـ ينتقم في شخص األنثى الغربية لسنوات الذل 
والقهر واالستعمار لينتهي بها األمر إلى قتل 
المحور  ـ وهو  الرجل  بنفسها. موت  نفسها 
الثاني من القسم األولـ  فهو دائماً موت علوي 
تتجلى دالالته في العودة إلى النيل مصدر الحياة 
“ذهب من حيث أتى من الماء إلى الماء” كما 

في بندر شاه.
الدالالت  الدراسة  الثاني من  القسم  ويتناول 
الفكرية المتصلة بعالمي الموت وكيف عبرت 
فنية  قوالب  الدالالت في  الروايتان عن هذه 
منتهياً إلى أشكال الموت لدى الطيب صالح 

توزعت على أطر ثالثة:
الموت ـ الوفاة
الموت ـ القتل

الموت ـ االنتحار
الثالثة عن رؤى  وكل إطار من هذه األطر 
فكرية وفلسفية ونفسية اقتضتها طبيعة األحداث 
بروزاً من  األكثر  النمط  لكن  والمواقف... 
أنماط الموت الثالثة السابقة هو النمط الثاني 
الذي يمثله: الموت ـ القتل، حين جعلته رواية 
يفجر طاقات  الشمال”  إلى  الهجرة  “موسم 
متباينة من الدالالت الفكرية ووظائفها الفنية، 
وظل الموت ـ القتل في صراع الشخصيات 

الرفض  السلب واإليجاب وبين  بين  يتراوح 
والقبول وبين القوة والضعف وتتبع الدراسة 
التجليات المختلفة لهذا النوع من الموت عبر 
روايتي: “موسم الهجرة إلى الشمال” و”بندر 
شاه”. وتخلص الدراسة ـ عبر خاتمتها ـ إلى 
أن للموت سلطاناً ال ينكر على عالم الطيب 
صالح الروائي فقد وفق الروائي من خالل بناء 
هذا العالم في تقديم عطيل جديد هو: مصطفى 
سعيد عطيل القرن العشرين الذي حاول عقله 
أن يستوعب حضارة الغرب ال يبالي وال يهاب، 
له القدرة على الفعل واإلنجاز، يحارب الغرب 

بأسلحة الغرب.
وأعماله  الطيب صالح  يبقى  وبعد: سوف 
الروائية والقصصية ذخيرة ال تنضب لبحث 
فهو عالم  أم مؤرخين،  كانوا  نقاداً  الباحثين 
ثري مليء بقضايا إنسان العالم الثالث الذي 
آمن به الطيب صالح وعبر عن همومه وآالمه، 

أفراحه وإحباطاته.
وفاته

توفي في يوم األربعاء 18 فبراير عام 2009 
في لندن. شيع جثمانه يوم الجمعة 20 فبراير 
في السودان حيث حضر مراسم العزاء عدد 
كبير من الشخصيات البارزة والكتاب العرب 
والرئيس السوداني عمر البشير والسيد الصادق 
الوزراء  السوداني ورئيس  المفكر  المهدي 
السابق، والسيد محمد عثمان الميرغني ، ولم 
يعلن التلفزيون السوداني وال االذاعات الحداد 
على الطيب صالح لكنها خصصت الكثير من 

النشرات األخبارية والبرامج للحديث عنه.
جائزة الطيب صالح العالمية لإلبداع الكتابي

للكتابة  الطيب صالح  : جائزة  الجائزة  اسم 
اإلبداعية المجاالت: الرواية،القصة القصيرة،النقد 
شروط المشاركة: متاحة لكل الجنسيات، شريطَة 
ان تكون المادة مكتوبًة باللغة العربية الُفصحى 
قيمة الجائزة: 200 ألف دوالر أمريكي تُرصُد 
للجائزة والفعاليات المصاحبة . التحكيم : هيئة 

مستقلة متخصصة، تُشرُف عليها زين.
تم اإلعالن في فبراير من العام 2011 اإلعالن 
عن جائزة الطيب صالح العالمية لإلبداع الكتابي 
قامت تقديرا للدور الكبير الذي قام به الروائي 

الطيب صالح في الثقافة العربية.

أكبر كتاب على  ديفيد هوكني  الرسام  عرض   
لفنه وهو مجلد طبعت منه نسخ  اإلطالق مخصص 
محدودة بسعر 2500 دوالر ويتضمن أعماال فنية على 
مدى أكثر من ستين عاما من مسيرة أحد أشهر الفنانين 

البريطانيين في القرن العشرين.
ايه بيجر بوك( وهو  ويزن كتاب )ديفيد هوكني: 
35 كيلوجراما  خالصة تعاون مع دار نشر تاشن 
70 سنتيمترا وهو مغلق.  50 في  إلى  ويصل حجمه 
الكتاب على حامل صمم خصيصا لهذا  ويعرض 

الغرض.
وتفادت مثل هذه الكتب التي تقيم بوزنها المادي وليس 
المطبوعة  الكتب  فقط بمحتواها تراجع اإلقبال على 

منذ سنوات.

المؤتمر الصحفي  وتحدث هوكني )79 عاما( خالل 
للكتاب عن شغفه  االفتتاحي لمعرض فرانكفورت 

الجديد بالرسم على جهاز آيباد الذي تنتجه 
أبل وقبل ذلك على هاتف آيفون. وقال وهو 
له وهو يرسم  فيديو سريعا  يعرض مقطع 
إيفل "لطالما  األزهار واألصدقاء وبرج 
كنت أحب الرسم. الكمبيوتر ال يمنعك من 
الرسم.. الحظت ذلك.. من كان يتصور 
الهاتف سيساهم في إحياء الرسم؟"  أن 
الكتب قوة دافعة في  وال تزال معارض 
السوق الدولية للنشر التي تقدر قيمتها بنحو 
105 مليارات دوالر والتي بدأت تعود 
لفترة من االستقرار بعد أن التهمت الكتب 

الكتب  اإللكترونية نصيبا كبيرا من أرباح مبيعات 
التقليدية.



٥. تذكير موجزألهم صفات 
المجتمع العربي واالنسان 

العربي:
من  األعظم  د  لسوا ا  ●
اليوم  العربيه  المجتمعات 
ثالث ظروف  من  يعاني 
وأحوال تعتبر كارثيه وهي 
الفقر والجهل والظلم مشكلة 
بيئة غنية وسهله الحتضان 
الشباب  وتجنيد  التطرف 

خاصة لتكريسه.
الفردية  فيه  تأصلت   ●
انفس األعراب وفي أنفس 
اكثر  وفي  الحضر  أشباه 
الحضر، حتى صارت أنانية 
المجتمع  عاقت  مفرطة، 
الجاهلية وفي  العربي في 
اإلسالم وحالت دون التوثق 

بينهم وبين سيرهم في  واالتحاد كما حالت 
سبيل الحضارة الغربية.

● يعاني أغلب أفراد المجتمعات العربيه من 
األميه التعليميه ويعاني أغلب متعلميها من 

األميه الثقافيه.
● ان العربي على المستوى الفردي والمجتمعي 
الدكتاتوريه  أو  المطلقه  الفردية  من  يعاني 
في  يوميا  يمارسها  والتي  اذا شئت  الفرديه 
بيته وعمله التمكنه من االستماع لآلخر وال 
القبول به أو احترامه. كما أنها تبعده عن العمل 
الجماعي ضمن فريق عمل ما.  مستمع سيئ 
ويعتبر مخالفة رأيه اهانة شخصيه. أي على 
اآلخر أن يوافقه على كل طروحاته بصرف 
النظر فيما اذا كانت تعجبه او تتفق مع رأيه 

أم ال. أي اليحترم رأي اآلخر. 
حياته  في  االجتماعي  النفاق  يمارس   ●
اليوميه. يتظاهر بالموافقة على آراء اآلخرين 

بحضورهم لينتقدها في غيابهم. 
٦. مقترحات للحل وآفاق المستقبل : 

اليمكن  السلبيات  هذه  من  التخلص  ان   ●
عشية  بين  سحرية  بعصا  اليها  الوصول 
وضحاها. بل تحتاج الى عدة عقود وأجيال 
من العمل الجدي المتواصل كي تؤدي الى 
تغيير جذري لهذه الثقافه بمعناها الشمولي. 
اذ البد أن تبدأ من مراحل الطفولة المبكره 

في العائله والمدرسه معا.
● علينا أن نعلم ونتعلم مع أوالدنا وأحفادنا  
اننا ال نعيش في هذا العالم بمعزل عن اآلخرين 
وكأننا جئنا من كوكب آخر أو أننا نعيش في 
غير هذا الكوكب. علينا ايضا ان نفهم ونفهمهم 
بأن لنا أقرباء وأصدقاء وجيران وأبناء وطن 

معنا  يتفقون  ال  قد  آخرين 
بامور معينه وهذا من حقهم 
لنا بل  واليعني انهم أعداء 
على العكس قد تكون آرآؤهم 
وأفكارهم صحيحه وعندها 
ونثري  معلوماتنا  نصحح 

معرفتنا. 
مثل  الى  الوصول  يمكننا 
هذا الهدف عبر اآلجراءات 

التاليه:
نحن  هدفنا  الى  للوصول 

بحاجه الى:
1. تغييرجذري لمناهج التعليم 
بكافة مراحلها من دور الحضانه 
الى الجامعه باشراف فريق 
بعلمي  االختصاصيين  من 

االجتماع والنفس.
2. تحديث كافة المواد التي 
تدرس في المدارس والجامعات بما يتماشى مع 
تقدم العلوم واآلداب والفنون التي نراها اليوم.
3. الغاء وزارتي االعالم والثقافه أو اعادة 

النظر وتحديد المهام المنوطة بهما.
4. محاربة األميه والفقر بكل الوسائل المتاحه 
بدءا باصالحات اقتصاديه جذريه وانشاء أنظمه 
الفساد حربا الهوادة  ماليه حديثه ومحاربة 
فيها وانتهاء باعادة رؤوس األموال العربيه 
أوطانها  الى  األجنبيه  الدول  في  المستثمره 

وتشجيع االستثمارات الوطنيه. 
5. تشجيع حركة تنقل االفراد واالموال بين 
مختلف البلدان بحرية وبدون قيود مما سيساعد 
على خلق فرص عمل جديدة ويزيد من الثروة 

العامة ويخفف من التعصب.
وتسليحها  الجيوش  بتنظيم  النظر  اعادة   .6
وتحديد مهامها بالذود عن حياض األوطان 
النشاء  الفائضه  األموال  واستخدام  فقط 
المجاالت  كافة  في  أبحاث  مراكز  وتمويل 

العلميه والفنيه وغيرها.
7. رفع الظلم عن عامة الشعب بانهاء عسكرة 
األنظمه التي مشت على خطى المستعمربطريقة 
تعاملها مع شعوبها وتداول السلطه والتأكيد 

على فصل السلطات واستقالليتها.
8.  تدخل رجال الدين وعلى رأسهم األزهر 
دينيه  أعلى سلطة  يمثل  باعتباره  الشريف 
لمحاربة التطرف واعادة الخطاب الديني الى 
مساره الصحيح والبرهان على أن االسالم 
دين سمح ينبذ العنف ويتماشى مع كل زمان 
انه  الثبات  االجتهاد  الى  والعوده  ومكان 
اليخالف أي تقدم في العلوم واآلداب والفنون.
إنتهى.

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

احملبة ال تسقط ابدا
  هذه حكمة  مختبرة من الحكماء  والمؤمنين باهلل..

إليه وبصورة عجائبية؛  الكل ينتظر المعجزات أن تأتى 
فى حين أن هللا أعطانا أكثر من وسيلة لتحقيق المعجزات 
حية  واختبارات  الحكماء  بحكمة  الطريق  لنا  وأنار  
عاشها من سبقونا  وغيروا بها مسارات  وما اعتقدوا 
انها مقدرات...إنها تكمن فى كلمة بسيطة لكنها معاشة.. 

هى المحبة..
إذا كانت بدو  المحبة المعجزات إال  وال يمكن أن تحقق 
الذين يحبوننا فقط.. لنا أن أحبابنا  ن أغراض..فإى أجر 
الجميل والمحبة ممن حولنا كشجرة  ألننا أن توقعنا رد 
فإننا  بذلك نحب بغرض أن نكون  لهم  ومكافأة لمحبتنا 
محبوسين ونسمع  باستمرار صدى إطراء الناس لنا أينما 
ذهبنا فيكون مجرمين على الدوام...وليس هذا نوع المحبة 

التى أقصاها. 
القلوب  تغير  أن  يمكن  التى  المحبة  هذه هى  وليست 

...وتبقى النفوس ..وتبهر العقول.
إنما ما اقصده هو ما أشبه بالخير الوفير الذى يغمر كل 
من يحيط بنا ...فلنتأمل أن هللا “يشرق شمسه على األبرار 
بالبشرة الطيبة و األمل  واألشرار” وان األمطار تأتى  
 ، انسان   األراضى وكل  تروى كل  البشر..فهى  لكل 

والتفرقة ابدا من يستحق أو من ال يستحق!!
كذلك  هللا  سبحانه وتعالى  يعطى فرصة الحياة للجميع 
ويتأنى و هو لطيف بعباده. ويستر كثرة من الخطايا ويقبل 
توبة اللذين يندمون  على ما بدر منهم  من إساءة  فى حقه 
جل جالله أو فى حق خلقه...فإذا كان هللا تعالى يحبنا بهذا  
المقدار حتى أنه يمحو ذنوب عبيده ..أفال  نلقى أشد عقاب 

أن لم نسامح نحن العبيد ، العبيد مثلنا؟؟؟! 
فأى حجة نستطيع أن نبرر بها أنفسنا أمام وجهه تعالى 
أن  العلى  ..ونطلب من  كنا ال نرحم بعضنا بعض  إذا 
يرحمنا...فكلنا خطأ..”ليس بار وال واحد” من منا يستطيع 
أن يجزم انه لم يخطئ ولو مرة واحدة بالقول أو بالفكر...
ان  اليوم األخير ويقول  الثبات فى  يتجرأ على  من منا 
ضميره صالح وان حياته بال ذنب وان صفحته بيضاء 

كالثلج؟؟
إليك اإلجابة الحقيقية والحقيقة..: ال أحد...

التي  تأمل معى لو استطعنا أن نكون مثل أشعة الشمس 

قلوبهم وتشعرهم  للجميع وتسعد  تنير  خلقها هللا حتى 
بالبهجة وان نكون مثل قطرة الندى التى تنتظرها أوراق 

األشجار فى كل صباح...
..إذ اعتمدنا على  هذا يبدأ مستحيال ..وانا أوافقك الرأى 
البشرية الضعيفة..ولكن إن تقودنا بحفظ وصايا  مقدمتها 
الهنا وتأمين صفاته وطلبنا منه أن ينعم علينا ولو بجزء 
العاملة  المحبة  يعيننا على نشر  صغير من محبته وان 
والخير والرحمة ..فبالتأكيد أن هللا يستجيب.  ألنه سميع 
البشر  المولى لن يخلق  عليم..ينقصنا فقط أن نؤمن أن 
يتناحروا  أن  أجل  أو من  يغتاب بعضهم بعض.  حتى 
يتقاتلوا.. فهذه كلها من الشيطان..ألنه هو الظالم  او ان 
بعينه والدمار والبؤس. وهو من يزرع فى نفوسنا الزوان 
بدال من القمح ويصور لنا أنه ال يمكننا أن نحقق السعادة 
اآلخرين  أمن  على حساب  إال  والغنى  واالستقرار  
واخافتهم لنهب ما لهم وأموالهم.. فأصبح السادة من بأيديهم 

المقدرات .. واخافتهما لعياذ باهلل.
فإن أردت أن تختبر المحبة الحقيقية .فتأمل فى محبة هللا 
لنا وأعماله معنا .فإنه يتمجد ويظهر ذاته فى عالمه عن 
انفتح لمحبته  قلبهم  أنبياء. فهم أيضا عبيده ولكن  طريق 
لنكران ذواتهم فى سبيل إرضاء هللا  وأكدوا استعدادهم 

..”ينبغى أن يطلع هللا أكثر من الناس” .
نسمع كثيرا كالم غير متوافق مع تعاليم وصايا هللا فهى 
المريرة.. الحياتية  ..ناتجة عن خبراتهم   البشر  تعاليم 
وبالتالى ينصحون أبنائهم  و أصدقائهم  باالتجاه إلى القوة 
واالحتماء وراء األكاذيب و قهر من هم أقل منهم شأنا..و 
الكثير من األفكار الهدامة التى ال يمكن أن تتقدم  أو ترتقي 

باإلنسان وبالتالى فإنها تفسد المجتمع ككل..
ينتفع  المحبة..”فماذا  إلى  يفتقر  فى عالم  نعيش  فنحن 
نفسه” وكلنا نحتاج  العالم كله وخسر  لو ربح  اإلنسان 
أن نشعر باألمان و ننعم براحة البال.. وكأن لسان حالنا  
الذي  الوحيد  المحبة هي الطريق  يطلب ‘محبة هلل’ فإن 
لنا أهل وسند.. فبدونها  ال نستعرض وجود  يشعرنا أن 
بالحياة  ننعم  المحبة فى هللا تجعلنا  ..فإن  المقربين  حتى 
والسالم والرضى ..فإنها نعمة من نعم هللا يستحق جالله 

الشكر  عليها..
فمهما عال شأنك أو  زاد غالك فتحتسب فقير..فالمحبة 

حولك.. من  ويغني  يغنيك  الذى  الحقيقى  الكنز  هى 
تقدمها فتسعد..ويزداد شعورك بالقوة .. فالقوة تكمن فى 
العطاء والسعادة  هى الوحيدة التى تقبل الشركة وتزدهر 
بالعطاء  وال تنقص ابدا. بل تنعكس بهجتها فتعود إليك 
كما  ينعكس الضوء فترى نفسك فى المرآة   فإن كنت 
التى  فهذه هى صورتك  ومحب  كريم  بالحقيقة  انت 
إلى هذا... تلقائيا دون سعيك  الناس  تنعكس فى عيون 
فطبع نفسك على الخير فإن اإلنسان خلق عليه حتى تحلو 

صورتك أمام خالقك..
المعجزات ..وال  المحبة نستطيع أن نصنع  فإننا بمفتاح 
الموهبة  فإن هللا أعطانا هذه  ننتظر فى كسل وخمول. 
لنغير  معا  بنا  الحسن..فهيا  االستغالل  نستغلها  حتى 
..هيا  بقساوتنا وشرنا   التى شوهناها  األرض   وجه 
على الفالح!!! فإن هللا ال يساند المتعالين  وال يعين من 

يستهين بنعمه وال يلتفت إلى خيراته العديدة ...
التى تستطيع أن تحول  عدوك الى  المحبة الحقيقية هى 
العراك.. للنقاش دون  المجال  تفتح  التى  صديق.. وهي 
القلوب  التى ترد  تبنى بيت وال تهدم ..وهى  التى  وهى 
اليائسة  النفوس  التى تزرع االمل فى  عن الشرور..هى 
هى التى ترسم االبتسامة على الوجوه الحزينة هى التى 
تقدم المساعدة لمن يطلبها وليس لمن يستحقها فقط. فإننا 
ال نستحق رحمة هللا أيضا ولكنه لم يحرمنا منها بل هى 
خطية ووزر لنا من يقنط من محبة ورحمة الهه...فالمحبة 
العدالة  تتحقق  تنحاز....فبها  الحق وال  التى تنصر  هى 
انتقام ووحشية  إلى  العدالة  تتحول  بدونها  االنسانية و 

وتنتهى بنا إلى الهمجية..              
القلوب ولكن  العتاب  بمحبة يكسب  المثال:  فعلى سبيل 
بالكره والعناد  يأتى ال  النابية ال  الشجار وتبادل األلفاظ 
والمزيد من الشر الذي يصل حد االنتقام  بل وإلى القتل 

أيضا..
فمن كان له عين فليبصر ويميز ويختار أن كان يحلو له 
التى بدورها  بالمحبة  القلوب  المعجزات وتغيير  تحقيق 
اآلخرين.  وهو  وإسعاد  والتضحية  المساعدة  تستلزم 
أن يختار  استحقاق رحمته..أو  إلى قلب هللا و  الطريق 
قدما فى  الشرير ويمضى  إلى جهنم ومشورة  الطريق 

الدمار  وهدم كل ما هو للبنيان والتقدم والحضارة...

كالم ُيكتب وال ُيقال

أننا  هو  مؤخراً  سؤال  انتابني   
الحال  بنا  كيف وصل  العرب  نحن 
نقص  من  نحن عليه مؤخراً  ما  إلى 
الدول  الموارد وجهل في حاجة  في 
الغربية مع أننا نمتلك موارد طبيعية 
تاريخ  أصحاب  كنا  وقد   ، هائلة 
الملحمية  البطوالت  نسطر  مشرف 
في الشجاعة ونصرة بعضنا البعض 
هذا إن صدق التاريخ ولم نكن نوهم 
كما  الوهمية  باالنتصارات  أنفسنا 
صار حالنا اليوم مع واقع خساراتنا 

المتتالية وضعفنا الدائم .
يمتاز الوطن العربي منذ القدم وحتى 
وأيد  شابة  بخبرات  الحالي  يومنا 
والعلماء  المفكرين  والكثير من  فتية 
الكثير  ولدينا  واألدباء  والباحثين 
واقع  انقلب  ذلك  ومع  الخيرات  من 
الحال، لكنني لست ألوم سوى بعض 
الخائنين  الفاسدين  العرب  حكامنا 
يسعون  زالوا  وما  كانوا  الذين 
لمصالحهم الذاتية على حساب أبناء 
يتركون  كثيراً وال  يتنازلون  شعبهم 
وأفشلوا  فشلوا  هيبة،  أية  ألنفسهم 
لكنهم  الحضاري  التقدم  في  شعوبهم 
سمحوا لنا أن نتقدم في أمور أخرى 
القوائم  أولى  نتصدر  فأصبحنا 
أولى  وبالدنا  التحرش  في  العالمية 
ومن  لالرهاب  المصدرة  الدول 
 .... والرشوة  الفساد  في  األوائل 
و  األمية  نسبة  رفعوا  بأن  ونجحوا 
الجهل والفقر في عصر التكنولوجيا 
في سجونهم  بأن جمعوا  كمانجحوا 
في  الرأي  أصحاب  من  عدد  أكبر 
عصر الكلمة والفكر الحر ، علمونا 
وأفهمونا  نقدس هللا  كما  نقدسهم  أن 
أن  ا  وعلمون ُيخطئون  ال  نهم  أ
لنكسب  وسيلة  الحق  عن  السكوت 
الخوف  فأصبح  أعمارنا  من  الباقي 
 ، العرب   متأصل في وجداننا نحن 
إياك ثم إياك أن تُبدي رأياً معارضاً 
سيكون  وإال  األخطاء  بلغت  مهما 
أن  وأياك   ... مجهواًل  مصيرك 
نقص  أو  المتردي  االقتصاد  تشتكي 
الضرورية  التموينية  المواد  في 
جاهزاً على  الرد  فسيكون  للمعيشة 
شماعة الفشل  أن علينا أن نحمد هللا 
 ... والعراق  مثل سورية  لسنا  بأننا 
وعلى كل األحوال إياك أن تعترض 
الحقيقة ألن  تُنصف  أو  رأياً  تقل  أو 
واحدة  بعين  يرون  العرب  حكامنا 
وحسبما  تناسبهم  زاوية  ومن  فقط 
يعيشون  األصل  في  وهم  يرضيهم 
في عالم آخر يروننا من خلف زجاج 
ومن  للرصاص  المضاد  سياراتهم 
داخل قصورهم الذهبية عبر شاشات 
تقارير خاصة  وفي  الموّجه  التلفاز 

تُبين مدى سعادة الشعب العربي .
وكل  عنهم  التاريخ  سيكتب  ماذا 
في  العاجية  مايهمهم هي صورتهم 
يسطرون  وهم  المذّهب  اإلطار 
واالنتصارات  الوهمية  المالحم 
سيوهمون  كيف   , حقيقية  الغير 
ال  وهم  عظماء  نهم  أ شعوبهم 
كريمة  حياة  تأمين  يستطيعون 

لشعوبهم .
وبعض  العرب  نحن  سنتقدم  كيف   
ُيديرون  الفاشلون  الخونة  هؤالء 

بالدنا .
press.dubai@gmail.com
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روح اإلتـحــــاد

بقلم : نضال الصباغ 

عندما ُتْشِرُق الشمُس بعد ُغُروِبها ..

ُأفِتُش َعنِك .. 
أيَن؟

امُللك لك 
ياصاحب امُللك 

خالد بنيصغي

المتحدة في  العربية  تحتفل دولة اإلمارات    
الثاني من نوفمبر كل عام  بالعيد الوطني للدولة 
و يصادف هذا العام العيد الوطني الـ 45 لتأسيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة .. العيد الذي توحد 

فيه األشقاء العرب 
و بعدما كانت تسمى اإلمارات المتصالحة تحولت 
إلى دولة واحدة موحدة جمعت كافة األشقاء بجانب 
بعضهم البعض دون انحياز أو تفرقة و أصبحت 
العائالت الحاكمة يداً واحدة تبني و تصنع  وتعمل 

متحدة لبناء مستقبل أبنائهم .
اليوم أطلق المبدع صاحب السمو الشيخ محمد 
مبادرة  دبي  إمارة  حاكم  مكتوم  آل  راشد  بن 
المتعلم  الشباب  جيل  دعم  على  تقوم  جديدة 
الطموح الذي قد ال يجد من يدعمه في وضع 
قدمه على طريق النجاح أو مبتكر قد ال تتوفر 

له الموارد لتقديم أفكار من شأنها توفير الحلول 
للتحديات التي تواجهها المنطقة بشكل خاص و 

العالم بشكل عام .
إن هذا العطاء الغير محدود و الذي يتم توجيهه 
اإلماراتية هو  البشرية  الموارد  تطوير  باتجاه 
ما يعمل على خلق جيل واعي حضاري قادر 
على مواجهة التحديات التي تواجهه و قادر على 
ابتكار حلول من شأنها نقل المنطقة لبر األمان .
تعتمد حكومة اإلمارات في خطتها التطويرية 
2020 على إعداد قادة من جيل الشباب يكونوا 
القادمة رغم كل  المرحلة  أعباء  قادرين على 
اإلمارات  دولة  من  يجعل  ما  هذا  و  تحدياتها 
األولى عالمياً في دعم الموارد البشرية و الشباب .
او  أبناء  بناتها و  أبنائها و  الدول بسواعد  تبنى 

بنات اإلمارات خير خلف لخير سلف . 

لؤلؤة أبو رمضانجاك سمير جرجوس

   إستعرضنا في العدد السابق ،عصر اإلنحطاط والخطاب الديني، وننهي اليوم سلسلة 
المقاالت هذه بإقتراحات للحل التي تبدو كحلم من أحالم اليقظة.

وَجَسدي معطفي  بنَي  ما 
وكالمي ِشفاهي  بنَي  ما 
وُصراخي َصمتي  بنَي  ما 

نافذتي خلِف  مْن  املطر  حباِت  بنَي  ما 
النجوِم وهجرة  الشمِس  بنَي  ما 

مني؟ تريديَن  ماذا 
جسدي وأقهَر  ِمعطفي  أْخَلَع  أن 
الشفاِه بقمِع  كالمي  أسجن  أن 

البحر زبِد  إلى  ناظراً  أقَف  أن 
رباِّن بال  قوارَب عشقي  أُرسَل  أن 

عيناِك إلى  حبي  رسائَل  كلَّ  ومعي  أسافَر  أن 
منِك؟ اريُد  ماذا 

حديقتي أزهارِ  بديَل  تكوني  أن 
املؤبد منزلي  سورَ  تكوني  أن 

وأشعاري قصائدي  جميع  تكوني  أن 
حبيبتي يا  إليَّ  تعالي 

ومسائي صبحي  في  صلواتي  خليَل  وكوني 
االبجدية حروِف  بكلِّ  كلمتي  وكوني 

ورودي عطر  .. أنِت  حبيبتي  .. أنِت  معشوقتي  أنِت 
مزهرية  في 

وزير التموين: مصر تدرس زيادة قيمة الدعم 
املوجه لبطاقات التموين

نهاية  معلنة  المساءات  كل  في  تغرب  الشمس  كما    
بجمال  شمٌس  غربت   .. الليل  وبداية  اليوم  ذلك  نهار 
إلى  ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  »يا  وطيبتها  روحها 
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 
» غربت لكن ليس لتشرق في اليوم الموالي ، بل لتشرق 
مباشرة بعد غروبها في العالم اآلخر عند كريم مقتدر ، 

رب غفور رحيم .
تجتمع  أن  والفالح  والصالح  الرضا  عالمات  ومن   
ستشرق  التي  الشمس  هذه  في  ومتعددة  كثيرة  إشارات 
والسعادة  بالصفاء  َيْهزر  ووجه  بالنور،  ساطع  بجبين 
جنة  في  راضية  لسعيها  ناعمة  يومئذ  وجوه   « الخالدة 

عالية ... » 
سيدتي  يا  تنقطعين  أن  وتعالى  سبحانه  هللا  كرم  من 
 ، البيض  األيام  من  األول  اليوم  في  الدنيا  عن  الفاضلة 
من  واألخير  الثالث  اليوم  في  الطاهرة  روحك  وتفيض 
من  وهو  العظيم  محرم  شهر  من  العظيمة  األيام  هذه 
األشهر الُحُرم ، والتي تشهد لك بصيامها إيمانا واحتسابا 
 « : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  هلل جل وعال، 
صيام ثالثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض 
صبيحة ثالث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة« ومن 
الفجر  تفيض روحك مع وقت صالة  أن  تعالى  كرم هللا 
العظيمة وهو الوقت الذي تشهد لك فيه مالئكة الرحمان 
بقيامك الليل بالصالة وقراءة القرآن في جل الليالي حبّاً 
في هللا وإكثاراً في طاعاته وعبادته ، ومن كَرِمه وَمنِِّه 
ر لك هذا الكم الهائل من المسلمين في جنازتك  لك أن سخَّ
الرهيبة ليَُصلوا عليك آخر صالة ، بالدعاء لك بالرحمة 
ما   : َوَسلََّم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال   ، والمغفرة 
ٌة ِمْن اْلُمْسلِِميَن، َيْبلُُغوَن  من مسلم َيُموُت َفيَُصلِّي َعلَْيِه أُمَّ

إالَّ  ُصُفوٍف  َثاَلَثَة  َيُكونُوا  أَْن 
ُغِفَر لَُه، َفَكاَن َمالُِك ْبُن ُهَبْيَرَة 
ى إَذا َقلَّ أَْهُل اْلِجَناَزِة أَْن  َيَتَحرَّ

َيْجَعلَُهْم َثاَلَثَة ُصُفوٍف » ما أكرمَك يا رب العالمين جعلَت 
كانت  أن  عليك  كرم هللا  ومن   ... بكثير  أكثر  الصفوف 
َرًة بالكرم والود من كل الناس الذين أحبوك  جنازتك ُمَيسَّ
أيًّما حب وشهدوا لك بالتصدق سّراً وعالنية ، وبالكرم 
كريمة  يا   .. األخالق  وُحْسَن   ، الُخلُق  ونُْبِل   ، واإليثار 
الّشهداء  مع  بالجنة  تعالى  هللا  أكرمِك   ، الكرماء  وابنة 
ديقين والمحسنين في علِّيِّين وَحُسَن أولئك رفيقا.     والّصِ

لقد تركِت في قلوبنا جميعاً جروحاً غائرة ، وآالماً كبيرة 
في أحشائنا – أستغفر هللا العظيم – تركِت فراغاً رهيباً 
في حياتنا ، لن نراك بعد اليوم بيننا في هذه الدنيا ، لن 
نراك أبدا للمرة األخرى ، ولكن عزاؤنا وآمالنا الكبيرة 
جدا أن نلقاك في الدار اآلخرة بوجه كريم يطفح بالخير 

ومغفرة من رب العالمين .. 
لك  نملك  وال   ، والسلوان  الصبر  إال  لنا  نملك  نعد  لم 
أدعو لك في  أن  الحر  المسلم  ، وأعدك وعد  الدعاء  إال 
صالتي كلها بالمغفرة والرحمة طول حياتي إالَّ أن يشاء 
هللا عز وجل ، إنه على كل شيء قدير ، وأتوجه إلى هللا 
تعالى يا أختي بديعة بالدعاء لك راجيا من هللا عز وجل 

أن يتقبل مني إنه سميع الدعاء .. 
 ، عْنها  واْعُف   ، وعاِفها   ، واْرحْمها   ، لَها  اْغِفْر  اللَُّهمَّ 
والثَّْلِج  ِبالماِء  واْغِسْلها  ُمْدَخلَها  ْع  َووّسِ  ، نُزلَها  َوأَكِرْم 
األْبَيَض  الثَّوب  َنقَّْيَت  كما  الَخـَطاَيا،  مَن  وَنّقِها   ، واْلبَرِد 
َنس ، َوأَْبِدْلها دارا خيراً ِمْن َداِرها ، َوأَْهاًل َخْيراً  مَن الدَّ
 ، الَقْبِر  َعَذاِب  مْن  َوأَِعْذها   ، الجنََّة  وأْدِخْلها  أْهلِها،  مْن 

َوِمْن َعَذاِب النَّار«.

الدوالر يرتاجع واملستثمرون خيفضون 
رهاناتهم على رفع الفائدة يف ديسمرب

الساهرة عيونك  تُكلل  عيون 
بيسانية  خضراء  سهول 
وباقية زاهرة  فلسطينية 

عريقة أنا  عريقة  وتعيد  تُردد 
اجلنون  من  حتميها  جريئة  نسمات 

لك  لها ا
اليعقبه  إنهيار  من  حتميها 

اإلنهيار إال 
االندثار ذلك  لعني  واندثار 

ازدهار ال 
ازدهار ال 

التائبني للعائدين  أكيدة  فرحة 
العدم إلى  الواجلني 

واجلني
ابتالء؟ في  إبتالء  أ 

وستكون كانت  لي  جارة 
هي؟ من 

الطريق حافة  على  تنتظرني 
ه تنتظر و

االنتظار؟ طول  أعياها  أ 
العنيد األحمق  فارسها 

السميك الزجاجي  وكوخها 
وخنوع  بقناعة  وجلة  تهمُس 

وأخذتني رمتني  )أشواقي 

دحرجتني إليه  ودحرجتني 
انفصال( ال  انفصال  ال 

فارسها قال 
وحدها لها 

وتبحلق بي  حتدق  )خلتها 
هاربة هاربة  معي  وتسرح 

انفصام( ال  انفصام  ال 
وحروفي  كلماتي  استرحمته 

وِعباراتي وَعبراتي 
تغيب ال  تغيب  ال  تَوقْف  

هاربة  ملونة  وردة  أحضن  كي 
باقاتك من 

والعزة  املُلك  ياصاحب  لك  املُلك 
والدوام

حبيبي وعد   ، عميٌق  نورٌ 
رهيب  وعجز 

ونصيبي أملي 
سائرة  مستحيلة  وقبلة 

الغيوم في  ذابت  رعناء  ونفضة 
وضاع وجد  من  بيتا   كان 

أ  اطالل في اطالل؟
سائحة  وظالل 

ظالل على 

الدوالر    هبط مؤشر 
يوم الخميس مع انخفاض 
العائد على سندات الخزانة 
بيانات  أظهرت  بعدما 
في  المستهلكين  أسعار 
أن  المتحدة  الواليات 
عند  األساسي  التضخم 
مستوى متوسط وهو ما 
دفع المستثمرين لخفض 
رهاناتهم على رفع أسعار 
الفائدة في وقت الحق من 

العام الحالي.
إلى  بالمئة   0.2 الدوالر  وانخفض مؤشر 
97.696 متراجعا من أعلى مستوى له في 
سبعة أشهر يوم االثنين عند 98.169 نقطة.

وتراجع الدوالر 0.5 بالمئة مقابل الين إلى 
103.35 ين في حين صعد اليورو بشكل 

طفيف إلى 1.09965 دوالر.
في  دافعة  قوة  الدوالر الكتساب  ويكافح 
أعقاب إعالن بيانات التضخم في الواليات 
المتحدة يوم الثالثاء. وصعد مؤشر أسعار 
المستهلكين األساسي الذي يستثني تكاليف 
الغذاء والطاقة 0.1 بالمئة في الشهر الماضي 
بعد صعوده 0.3 بالمئة في أغسطس آب. 
في  أساس سنوي  الزيادة على  وتباطأت 
مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.2 بالمئة 

بعد االرتفاع 2.3 بالمئة في أغسطس آب.
كما سيتعين على الدوالر مواجهة الضبابية 
النابعة من انتخابات الرئاسة األمريكية في 
نوفمبر تشرين الثاني. وقال تقرير لمؤسسة 
العملة  المتخصصة في  إتش.آي.إف.اكس 
إن قلق المستثمرين يزداد قبل االنتخابات 
مما يزيد احتماالت سحبهم ألموالهم وهو 

ما يشكل ضغوطا نزولية على الدوالر.

  قال وزير التموين المصري محمد علي الشيخ يوم 
األربعاء إن بالده تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات 
التموين باالضافة إلى تكوين احتياطي استراتيجي من 
السلع األساسية لمدة 6 أشهر بعدما وفر البنك المركزي 

1.8 مليار دوالر لتكوين هذا االحتياطي.
 21 مليون مواطن من خالل   71 نحو  وتدعم مصر 
18 جنيها  الحكومة  تموين. وتخصص  بطاقة  مليون 
التموينية لشراء  البطاقات  شهريا لكل مواطن مقيد في 

ما يحتاجه من سلع.
الشيخ ردا على سؤال لرويترز عن مدى حقيقة  وقال 
دراسة الحكومة لزيادة قيمة الدعم الموجه لبطاقات التموين 
“مع االجراءات الصعبة البد أن نراعي المواطن األقل 
دخال والذي يستحق فعال الدعم. نعم ندرس زيادة قيمة 
الدعم الموجه للبطاقات.”وقد تكون زيادة قيمة الدعم على 
بطاقات التموين والتوسع في “برنامج تكافل وكرامة” 
الذي يقدم دعما نقديا شهريا لألسر األكثر فقرا في مصر 
أولى خطوات الحكومة في برامج الرعاية االجتماعية 

لحماية محدودي الدخل واألكثر فقرا.
إن  الوزارة  بمقر  أول مؤتمر صحفي  الشيخ في  وقال 
البنك المركزي وفر 1.8 مليار دوالر لتكوين احتياطي 
من السلع األساسية يكفي احتياجات البالد لمدة ستة أشهر.

وأضاف أن مصر لديها بالفعل احتياطي من القمح والزيت 
يكفي احتياجات خمسة أشهر ومن السكر لمدة أربعة أشهر.
وتابع “الهدف من تكوين احتياطي 6 شهور من السلع 
بناء  اختناقات وتم هذا  القضاء على أي  االستراتيجية 
على طلب الرئيس )عبد الفتاح السيسي(.القوات المسلحة 
ستساعد في توفير بعض السلع لتكوين احتياطي 6 شهور.”
استقال في  قد  السابق خالد حنفي  التموين  وكان وزير 
أغسطس آب على خلفية أزمة فساد في توريد القمح المحلي.

ويتعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة 
الحالية برئاسة شريف إسماعيل لضغوط متزايدة لكبح 

زيادات األسعار وإنعاش االقتصاد المتعثر.
وتواجه الحكومة اآلن اختبارا صعبا في مواجهة اختفاء 
السكر في أنحاء متفرقة من البالد وبيعه في حالة وجوده 

بأسعار مرتفعة تصل إلى 11 جنيها للكيلوجرام.
لكن الشيخ أكد في المؤتمر أنه ال مشكلة في السكر على 
مستوى الوزارة وأن احتياطي السلع األساسية لدى مصر 

يكفي ما بين أربعة وخمسة شهور.
وألقى الوزير باللوم في أزمة السكر على القطاع الخاص 
الذي قال إنه لم يستورد احتياجات القطاعات التجارية 

من السكر.
وقال “مصر تستهلك 250 ألف طن شهريا من السكر 
أيام... البد أن نتحمل  وطرحنا 130 ألف طن في 10 
فترة اإلصالح االقتصادي ونقلل االستهالك وال نشتري 
السلع المبالغ في أسعارها. السيطرة على األسعار تبدأ 

من المنازل.”
وتعكف الحكومة على تطبيق إصالحات اقتصادية من 
بينها خفض دعم الطاقة وتخفيض قيمة العملة من أجل 
الحصول عل قرض بقيمة 12 مليار دوالر من صندوق 
النقد الدولي في محاولة إلصالح الخلل االقتصادي الذي 

تعاني منه البالد
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من  وجهك  عن  الزائد  الشعر  ازالة 
ملقط! او  خيط  دون 

  عندما يأتي الخريف وموسم المدارس، 
هناك طبعةٌ واحدة يتزايد وجودها، هي المربّعات 
االسكتلندية التي أخذتها دور األزياء وحّورتها 

لتصبح عصريّة.
نصائح إلكمال طلّة المربعات:

أو  األحادي، كاألبيض  باللون  أكسسوارات   -
األسود، تبدو جميلة مع المربعات.

- البروشات المرّصعة تناسب هذه اإلطاللة.
نفحة من  المعدنيّة تضفي  الرأس  - عصابات 

الرومانسيّة على الطلّة.
- ضعي عدّة أساور من مواد مختلفة معاً.

- حقائب الاليدي ذات األحجام المحدّدة تساهم 
في إكمال الطلّة بكّل أناقة، وتبعدك عن مظهر 

الصغيرة. التلميذة 

الكثيرون  يعتقد       
أنه ليس من الممكن أن 
يأكل المرء ولو موزة 
واحدة إذا كان يحاول 
أن يفقد من وزنه، ولكن 
شائع  تحديداً  الموز 
االستخدام في تحضير 
الخاصة  المشروبات 

الرجيم.  بأنظمة 
الموز غني بالبوتاسيوم 
على  يساعد  الذي 
الماء  من  التخلص 

يعمل على  أيضاً  ولكنه  الجسم،  في  الزائد 
تحفيز عملية التمثيل الغذائي وخصوصاً إذا 
للدهون«  مزجته مع مواد أخرى »حارقة 

مثل بذر الكتان والسبانخ.
450 ملجم  الواحدة على  الموزة  تحتوي 
من البوتاسيوم، وعلى السكريات الطبيعية 
مثل الفركتوز، والسكروز والجلوكوز وهذه 
جميعها تعطي الجسم الطاقة التي يحتاجها 

لكي يقوم بوظائفه.

تقللي شعورك  فإنك  الموز  تأكلين  عندما 
بالجوع الذي غالباً ما يؤدي إلى اإلفراط في 
تناول الوجبات السريعة المحملة بالسعرات 
الحرارية والسموم. والموز له تأثير إيجابي 
على عملية التمثيل الغذائي ألنه غني باأللياف.

بإمكانك تناول الموز مع مواد غذائية أخرى 
»مذيبة للدهون« مثل بذور الكتان والتوت 
تعطي جسمك  السبانخ وجميعها  أو  البري 
العناصر  الضرورية من  اليومية  الكمية 

والفيتامينات. المعدنية 

الليمون من       
المصادر  أفضل 
مــــن  للعديــــد 
الغذائية  العناصر 
يحتاجها  التي 
كفيتامين  الجسم 
يعمل  الذي  سي 
على تعزيز نشاط 
المناعي،  الجهاز 
كما يحتوي الليمون 
نسبة رائعة  على 
من المواد المضادة 
لألكسدة التي تحمي 
الجسم من اإلصابة 

باألمراض المختلفة وتنشط أعضاء الجسم.
الغذائية والجمالية  الليمون  فوائد  ولتعدد 
إليك طريقة تحضير خلطة طبيعية لتنظيف 
البشرة عن طريق استخدام عصير الليمون 

ومكونات أخرى طبيعية. 
مكونات

ربع كوب عصير ليمون
ملعقة خل تفاح

ملعقة عسل
ملعقة مسحوق زنجبيل

التحضير طريقة 

المكونات جيدًا حتى تحصلي  قومي بخلط 
على خليط متجانس.

لتفتيح  الدافئة  بالمياه  بغسل بشرتك  قومي 
المسام.

ضعي الخليط على بشرتك وانتظري لمدة 
20 دقيقة.

قومي بغسل البشرة بالمياه الباردة لتستمتعي 
والبكتريا  األتربة  نقية وخالية من  ببشرة 

المزعجة.
ملحوظة: ال تقومي بتجربة تلك الخلطة في 
حالة اإلصابة ببثور أو حب الشباب لتجنب 

بااللتهابات. اإلصابة 

Vendredi 21 octobre 2016
الجمعة 21 اكتوبر 2016

 أنظري إلى مرآتك 
جيداً، ال شّك في أن بعض 
البقع الصفراء الناتجة عن 
عوامل مختلفة تظهر على 
أسنانك. قد يُشعرك هذا 
أنّك  باالنزعاج وال سيما 
تحرصين على تنظيف 
أسنانك مرتين على األقل 
هذا  إلى  أضف  يومياً. 
الكثير  أنّك تقرأين عن 
من الطرق التي قد تساعدك 
تبييض أسنانك وال  على 
تثقين بفعالتيها. لكن اعلمي 

أّن تغليف أسنانك بورق األلومنيوم المخصص 
لطهو بعض أنواع الطعام يشكل طريقة قد تُدهشك. 
وقد  اختبرها الكثير من األشخاص الذين كانوا 
يعانون من اصفرار أسنانهم. و... حان دورك اآلن.

طريقة سحرية
المبيّضة  لكي تطبقي وصفة أوراق األلومنيوم 
ألسنانك، ال تتردّدي في أن تقومي بخطوات 

سهلة جداً:
- حضري مكوناتك: بيكربونات الصودا، ملح 

وماء نقي.
- إمزجي القليل من بيكربونات الصودا مع القليل 
من الملح والماء واحرصي على أن تحصلي على 

عجينة ناعمة ومنسجمة.
- إطوي ورقة صغيرة من األلومنيوم، على أن 

يناسب طولها طول فكيك الداخليين.
- طبّقي المزيج الذي أعددته على أسنانك ثّم قومي 

بتغليفها بورقة األلومنيوم بشكل كامل.
- دعي الورقة تغطي أسنانك لمدة ساعة كاملة 

ثم انزعيها.
الفرشاة ومعجون  - نّظفي أسنانك بواسطة 

األسنان الخاص بك.
وصفة بديلة

إعلمي أوالً أن هذه الوصفة هي تلك التي تتبعها 
النجمة الجميلة كاثرين زيتا جونز لتحصل على 
ابتسامة براقة. فإذا أردت أن تقومي بالمثل، ليس 

عليك سوى أن تطبقي هذه الخطوات:
- حضري مكوناتك: حبة إلى 3 حبات من الفريز، 
كمية صغيرة من الملح البحري ونصف ملعقة 

وسط من بيكربونات الصودا.
إلى أن تحصلي على  الفريز  - إسحقي حبات 

عجينة منسجمة.
-أضيفي القليل من الملح مع البيكربونات.

- جفّفي لعاب فمك بواسطة محرمة ورقية.
- طبّقي المزيج على أسنانك، بواسطة الفرشاة 

مع الفرك.
-غلّفي أسنانك بقطعة من ورق األلومنيوم لمدة 

5 دقائق ثم اغسليها جيداً.

بأيام طويلة  ويتمتع  الجميلة  الفصول  الصيف من   
تختفي بسرعة وراءنا، لذلك فقد حان الوقت للنظر في 
لفصل جديد »الخريف«  الروتينية واالستعداد  أعمالنا 
الحرارة  درجة  في  التغيير  ألن  بالبشرة؛  للعناية 
أو إضرارها،  تغيير بشرتك  يمكنه  الطقس  وظروف 
التي تحتاجينها لرعاية  الطريقة  إيجاد  لذلك عليك 
بشرتك والتأكد من أنها تحافظ على بريقها ونضارتها.
األساسية  النصائح  يلي بعض  ما  في  لك  نقدم  جميلتي 
للحفاظ على بشرتك جميلة وصحية في هذا  والحيل 

المتغير: الطقس 
أن  يمكن  الحرارة والظروف  روتين منظم: درجات 
تختلف إلى حد كبير في هذه األشهر، فمن الضروري 
أن يكون هناك روتين العناية بالبشرة، ومن الضروري 
الوجه  أقنعة  اليومي واألسبوعي  يتضمن روتينك  أن 

المختلفة والمناسبة لنوع بشرتك.
حياتك  في  رئيسية  خطوة  يعتبر  البشرة:  تقشير 
يساعد  فالتقشير  الخريف،  في  المناخ  لتغيير  استعداداً 
التي تراكمت خالل  الميتة والجافة  الخاليا  إزالة  على 
بتقشير  للقيام  الطرق  الحارة، وأفضل  الصيف  أشهر 
استخدام مقشر لطيف على  تكون من خالل  بشرتك 

وجهك كل بضعة أيام، ومرة واحدة في األسبوع.
أمر ضروري لضمان  الترطيب  البشرة:  ترطيب 
أثرت على بشرتك في األشهر  قد  أن أي رطوبة 
الدافئة، وذلك للمساعدة على منع جفاف الجلد، ونود 
األقل  الترطيب على  يكون  أن  بأنه يجب  أن نوصي 

مرتين يومياً وبعد تطهير جلدك.
يتغير مع  أن  يمكن  نوع بشرتك  المكثفة:  العالجات 
أفضل  تستخدمين  أنك  تأكدي من  لذلك  الموسم،  تغير 
العالجات لبشرتك سواء كانت جافة أو دهنية، وعليك 
تحتوي على  التي  والخلطات  المستحضرات  استخدام 
تساعد حقاً  أن  يمكن  الفيتامينات  كبيرة من  مجموعة 
في تغذية بشرتك، مما سيساعد في استعادة نضارتها.
أنك قضيت أشهر  الحماية من الشمس: نحن نعرف 
تحاولين  وأنت  الشمس  ألشعة  معرضة  الصيف 
الجلد  لحرق وإتالف  قد يعرضك  تجنبها، ولكن هذا 
انخفاض  بالرغم من  أنه  تذكري  لذلك  بك،  الخاص 
تزال  الشمس ال  أن  إال  الخريف،  الحرارة في فصل 
موجودة خالل هذه األشهر، وكذلك األشعة فوق 
استخدام  التأكد من  لذلك يجب  الضارة،  البنفسجية 

مرطب وواٍق من الشمس يتناسبان مع نوع بشرتك.

فوائد الصبار يف الـ »رجييم«

وصفة ورق األلومنيوم ألسنان 
بيضاء كالثلج

كيف تساعدك حبة موز واحدة 
على التخلص من الدهون يف 

منطقة البطن؟

خلطة الليمون لتنظيف البشرة

كيف تهيئني بشرتك لفصل اخلريف؟

البرشومي،    يتميّز الصبار وما يُسمى 
بفوائد عديدة للصحة. فهذه الفاكهة الناضجة 
تعّزز  المذاق  وحلوة  بالعصير  المليئة 
التي  التغذية  المناعة، حسب اختصاصية 

تقول:
جهاز  )الصبار(  البرشومي  يعّزز   1-
تحوي حّصة )حوالي كوب( من  المناعة: 
اليوميّة  الحاجة  ثلث  أكثر من  الفاكهة  هذه 
باسم  أيضاً  المعروف  الفيتامين »سي«  من 
يلعب  »حمض االسكوربيك«، واألخير 
المناعة،  جهاز  صّحة  في  كبيراً  دوراً 
وهو  األبيض،  الدم  إنتاج خاليا  ويحفّز 
الفاكهة غنيّة  أّن هذه  مضاد لألكسدة. كما 
باأللياف الغذائية التي تسّهل عمليّة الهضم، 
باإلمساك واالنتفاخ  وتحول دون اإلصابة 
األكثر  الهضمي  الجهاز  ومشكالت 
أو قرحة  القولون  خطورة، مثل: سرطان 
القلب، نظراً  المعدة. وهي مفيدة لصّحة 
فيها تساعد على خفض  األلياف  أّن  إلى 
الضار في  الـ »كوليسترول«  مستويات 
الجسم، في حين أن غناها بالـ »بوتاسيوم« 

إراحة  طريق  عن  الدم،  يخفض ضغط 
األوعية الدموية وتقليل الضغط على النظام 

القلبي.
-2 يقي البرشومي )الصبار( من السرطان: 
السرطان  لمقاومة  الحّل األفضل  يزاّل  ال 
بكثرة،  لألكسدة  المضادة  المواد  تناول  هو 
بهدف مكافحة آثار الجذور الحرة، وفي هذا 

اإلطار إن البرشومي )الصبار( غنّي بها.
الطّب  في  االلتهاب:  من  التقليل   3-  
)الصبار(  البرشومي  تطبيق  يتّم  التقليدي، 
الجسم  أجزاء  على  موضعياً  المهروس 
الملتهبة، إذ أن مضادات األكسدة والمعادن 
أيضاً  االلتهاب. ويمكن  تقليل  في  فعّالة  فيه 
أماكن  على  للقضاء  موضعياً  يطبق  أن 

لسعات البعوض المتوّرمة.
بالفيتامينين »سي« و »ب«:  -4 يزخر 
)الصبار(  البرشومي  توفّر كل حّصة من 
»ب«  الفيتامين  من  صغيرة  كميات 
الـ  تنشيط  على  يساعد  الذي  المركب، 
الطاقة  الالزمة الستخالص  »إنزيمات« 
الحّصة منه كمية  توفّر  الغذاء. كما  من 

ملليجراماً(،   21( فيتامين سي  كبيرة من 
األنسجة عن طريق زيادة  قوة  يزيد من  ما 
الجسم، كما  في  الـ »كوالجين«  مستويات 
امتصاص  المذكور على  الفيتامين  يساعد 

واستخدام الحديد.
-5 يقّوي العظام واألسنان: إن تناول حّصة 
بـ83  الجسم  يمدّ  )الصبار(،  البرشومي  من 

ملليجراماً من الـ »كالسيوم«.
-6 التحّكم بالوزن: على غرار الثمار الغنيّة 
والفقيرة في  المغذية،  والعناصر  باأللياف 
سعراتها الحرارية والدهون المشبعة، يمكن 
الحفاظ على وزن  في  المساعدة  للبرشومي 
المشبعة  األلياف  كّم  أّن زيادة  إذ  صّحي، 

يحول دون اإلفراط في األكل.

عودة موضة املربعات إىل أزياء 
خريف وشتاء 2016 -2017

 وصفة البطاطا والعدس األصفر
إذا كنت تريدين فعالً أن تتخلّصي من الطرق 
المعروفة لنزع الشعر الزائد الذي ينمو على 
لك من أن  بدّ  مناطق مختلفة من وجهك، ال 
تحضري مكّوناتك بسرعة: كوب من البطاطا 
العدس  من  كوب  والمبشورة،  المقّشرة 
األصفر، 4 مالعق طعام من عصير الليمون 
وملعقة طعام من العسل الطبيعي. وبعد ذلك، 

من الضروري أن تقومي بهذه الخطوات:

- ضعي العدس في وعاء وأضيفي إليه كمية 
مناسبة من الماء وانقعيه لمدة ليلة كاملة.

التالي صفّي العدس واسحقي  اليوم  - في 
الحبوب.

- إسحقي البطاطا واستخرجي عصيرها.
الليمون  البطاطا وعصير  - أضيفي عصير 
المكونات جيداً  العدس واخلطي  إلى  والعسل 

إلى أن تحصلي على مزيج منسجم.  

- طبقي المزيج على المنطقة التي تريدين أن 
أو  دقيقة   20 لمدّة  الزائد عنها  الشعر  تنزعي 

إلى أن يجف القناع.
لنمو  المعاكس  - أفركي وجهك في االتجاه 

الشعر، ما يؤدّي إلى نزعه.
- بعد انتهاء هذه العملية، إغسلي وجهك بالماء 
الصافي وجفّفيه عن طريق التربيت ثّم طبقي 
عليه كريم مرطباً. وكرري هذه الوصفة إلى 

أن تحصلي على أفضل النتائج.
فوائد أخرى

يقدمها  التي  الفوائد  ال تقتصر 
نزع  على  القناع  هذا  لك 
استخدامك  إّن  بل  الشعر، 
له ينطوي على منافع كثيرة 

أخرى، إليك بعضها:
البطاطا: تحتوي على نسبة   -
مرتفعة من النشاء، األحماض 
 B1، B6 األمينية، الفيتامينات
الحديد  مثل  المعادن   ،B9و
والبوتاسيوم والزنك والنحاس 
ومضادات األكسدة، ما يعني 
أّن استخدامها يغذي بشرتك 
ويمنع ظهور عالمات  ويهدئها  ويرطبها 

الشيخوخة المبكرة عليها.  
الحبوب غنية  العدس األصفر: تعتبر هذه   -
الفوسفور،  النحاس،  الحديد،  بالمعادن مثل 
أنها  التي تغذي بشرتك. كما  المنغنيز،... 
تحتوي على الفالفونويدات المضادة للتأكسد، 
الشوارد  البشرة من  أنها تحمي هذه  ما يعني 

الحرة المسببة لشيخوختها.

التدليك لتطويل شعرك... وصفة مضمونة
 إطمئني، ال يحتاج تطبيقك هذه التقنية ألكثر من 3 دقائق 

يومياً. ولهذه الغاية، اتبعي هذه التعليمات:
أذنيك،  إبهاميك خلف  تثبيت  - ضعي يديك على رأسك، مع 
أكبر مساحة ممكنة من  أن تغطي أصابعك األخرى  على 

رأسك من الجانبين.
- قومي، بواسطة أطراف أصابعك، بحركات دائرية، جيئة 

وذهاباً، شرط أن تبقى تلك األصابع ثابتة في مكانها.
إلى منطقة  تنتقل  تدليك كل منطقة، دعي أصابعك  بعد   -
أخرى مع بقاء إبهاميك ثابتين خلف أذنيك وكّرري الحركات 

الدائرية.
الخط  إبهاميك،  بواسطة  ثبّتي أصابعك األربع ودلّكي،   -

الفاصل بين شعرك ورقبتك.
- بعد ذلك، دلكي خلفية رأسك بواسطة إبهاميك وصوالً إلى 

رقبتك. وال تنسي أن تدلّكي صدغيك.
أن  األفضل  ومن  يومياً  التدليك  تكّرري عملية  أن  تذّكري   -
مبلالً.  يكون شعرك  أّي حين  االستحمام،  بعد  بذلك  تقومي 

ومن المفيد أن تضيفي القليل من زيت نباتي تحبينه.
إنتبهي

بعض  تساقط  تالحظين  قد  التدليك،  عملية  تبدئين  -عندما 
الشعيرات. ال تقلقي، فمن الطبيعي أن تتخلص فروة رأسك من 

الشعر الميت.
حيل مفيدة

إذا أردت أن تطبقي عملية تدليك فروة رأسك بطريقة صحيحة، 
يمكنك أن تعتمدي هذه الحيل السهلة:

- ضعي ذراعيك على طاولة أو على مساحة مسطحة، فهذا يمنع 
شعورك باأللم أثناء قيامك بعملية التدليك.

الشامبو على شعرك ألّن  أثناء وضعك  فروة رأسك  تدلكي  -ال 
هذا قد يؤدي إلى تلفه.

بعد  ما  فترة  في  الراحة  إلى  أثناء خلودك  العملية  بهذه  قومي   -
الظهر.

استخدمي  بل  بالتعب،  يُشعرك  قد  الساعة ألن هذا  تراقبي  -ال 
إلى مقطع موسيقي  االستماع  الحيل مثل  الوقت، بعض  لقياس 

مدته 3 دقائق.



للفنان  المعالج  الطبي  الفريق   كشفت 
بأحد  يعكف حاليًا  الذي  العزيز-  محمود عبد 
أن  بالمهندسين- عن  الخاصة  المستشفيات 
استقرار  أثبتت عدم  األخيرة  الطبية  التقارير 
حالة »الساحر« الصحية، الفتين إلى أن ذلك 

يشعرهم بالقلق.
وقال أحد المقربين من الفنان: »إن لم تستقر 
فسيتم  المقبلة؛  الساعات  الساحر خالل  حالة 

سفره لتلقي العالج بالخارج«.
لمحمود عبد  المعالج  الطبي  الفريق  أن  يذكر 
أثار  الفنان؛ مما  الزيارة عن  العزيز، منع 
الفنانين على  كبير من  بين عدد  جداًل واسعًا 

مواقع التواصل االجتماعي.

 عزيزي القارئ مقالنا اليوم عن ثنائي امتازا 
بالرومانسية الجميلة في األدوار التي جمعتهما معا 
وقد اثريا السينما المصرية سواء بأدوارهما معاً أو 
في األدوار األخرى التي ادياها كل منهما بمفرده 
دون اآلخر، وهذا الثنائي هما ماجدة ويحي شاهين.
ولدت عفاف علي كامل الصباحي في طنطا 
وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان 
والدها موظف في وزارة المواصالت، بدأت حياتها 
الفنية وعمرها 15 سنة من وراء أهلها وغيرت 
اسمها إلى ماجدة حتى ال تكتشف. وبدايتها الحقيقية 
كان في عام 1949 في فيلم )الناصح( اخراج سيف 
الدين شوكت مع نجم الكوميديا اسماعيل يس الذي 
عملت معه عدة افالم منها )فلفل – ليلة الدخلة- 
األنسة حنفي( ثم دخلت مجال االنتاج وكونت شركة 
أفالم ماجدة. ومن افالمها التي انتجتها )جميلة( عن 
قصة حياة المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد ضد 
االستعمار الفرنسي. وفيلم )هجرة الرسول - وفيلم 
اين عمري( ولهذا الفيلم خلفيات منها أن بطل الفيلم 
امام ماجدة هو الفنان يحي شاهين فإتفق مع ماجدة 
أن ال تعطيه اجرا عن دوره في فيلم اين عمري 
على أن ال تحصل هي األخرى عن اجر في الفيلم 
الذي سيقوم هو بانتاجه، وكان باسم )الغريب( عن 
قصة مرتفعات وذرينج للكاتب األمريكي المشهور 
ارنست همنجواي. )هكذا كان التعاون المخلص 
بين الفنانين في الزمن الجميل( كما ان في فيلم )اين 
عمري( تعرضت ماجدة للموت ألن في المشهد 
األخير من الفيلم يطارد النجم أحمد رمزي ماجدة 
بسيارته ويتطلب المشهد أن يكون شبه مخمور 
فاضطر احمد رمزي ان يشرب بعض الكؤوس 
من الخمر حتى يندمج في الدور. ولكن هذا االندماج 
كاد يؤدي بحياة ماجدة أثر مطاردته لها بالسيارة 
وهي تعدو وكاد ان يدهسها لوال انه استطاع ان 
يوقف السيارة قبل أن يلمسها بمسافة قليلة جداً ال 

تتعدى صوابع اليد.
وقد مثلت ماجدة مصر في معظم المهرجانات العالمية 
واسابيع األفالم الدولية وقد حصلت على العديد 

من الجوائز من مهرجانات 
دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا 
الدولي. تزوجت عام 1962 
من الفنان ايهاب نافع وانجبت 
منه ابنتها غادة. هذا وقد تم 
زفاف ماجدة وايهاب في فندق 
الهيلتون بميدان التحرير. 
انا ووالدي  وكنت حاضراً 
واختي حيث ان والدتي كانت 
صديقة حميمة للفنانة ماجدة 
حيث دعينا لحضور الزفاف. 
وكنت اجلس في اللوبي في 
انتظار حضور العروسين 
وإذا يظهر امامي عمالق 

يقف امام االستعالمات وقد عرفته كان النجم 
العالمي بطل افالم هرقل )ستيف ريفز( وكنت 
من أشد المعجبين به. فتقدمت صوبه والقيت عليه 
التحية فسألني: هل تعرفني ؟ فقلت: انني اعرفك 
بل اني من ا شد المعجبين بك. ثم سألته عن سبب 
الزيارة لمصر؟ فاجاب: الزيارة بسبب عمل فهو 
يمثل فيلم بين المواقع الجميلة لالهرامات حيث 
الثاني  يمثل فيلم )ابن سبارتكوس( وهو الجزء 

للفيلم بطولة كيرك دوجالس. 
والجدير بالذكر عزيزي القارئ أن فيلم )ابن 
سبارتكوس( ضم مجموعة من فنانينا المصريين 
بجانب بطل الفيلم ستيف ريفز وهؤالء النجوم هم 
: مخرجنا العالمي يوسف شاهين الحاصل على 
)السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي( عن 
الفنان  مجمل اعماله، والثاني هو النجم الجميل 
احمد رمزي، والنجم الثالث هو الفنان حسن حامد 
الشرير جدا في االفالم والشديد النقاء وطيبة القلب 
على الطبيعة. وقد عرفني الفنان حسن حامد عن 
قرب حيث اشتركت انا واختي ومجموعة شباب 
من اصدقائنا في الفيلم الذي انتجه حسن حامد وهو 
فيلم )اجازة بالعافية( بطولة فؤاد المهندس وشويكار 
ومحمد عوض ونوال ابو الفتوح وعادل امام وكوثر 

العسال بجانب حسن حامد بالطبع ورأيت على 
الطبيعة حسن حامد وكيفية رقته وذوقه وادبه في 
التعامل مع كافة العاملين بالفيلم. رحم هللا كل من 
ستيف ريفز والفنانين الثالثة يوسف شاهين واحمد 
رمزي وحسن حامد وادخلهم جميعا فسيح جناته.
ومن اقوال ستيف ريفز معي: انه لم يتوقع جمال 
وعظمة االهرامات فقد قرأ عنها الكثير ولكن ما 
رأه فاق كل تصور وكل خيال. وعليكم انتم ان 
تفخروا بحضارتكم الفرعونية التي كانت اول 
حضارة في التاريخ وال توجد حضارة تضاهيها 
ممن يستطع بناء اهرامات مثل اهرامات الجيزة 

وأبو الهول شاهد عليها وحاميها.
أما عن ماجدة فهي من ابرز الممثالت في السينما 
العربية يتسم ادائها بالتقمص الشديد للشخصية 
واندماجها القوي، كما يتضح في ادوارها في 
افالم )اين عمري والمراهقات وجميلة و بنات 
اليوم( وغيرها من األدوار الجميلة التي ادتها وقد 
استطاعت ان تمثل بنت عصرها. وهي االن شبه 
معتزلة إن لم تكن معتزلة نهائي. وقد مثلت ماجدة 
ما يقرب من خمسة وستين فيلما معظمها ادوار 
بطولة ومنها )الناصح ، فلفل، ليلة الدخلة، حبايبي 
كثير ، أنا بنت ناس، لحن الخلود، مصطفى كامل، 
بائعة الخبز، بالل مؤذن الرسول، دهب، األنسة 

حنفي، الظلم حرام، قرية العشاق، هللا معنا، اين 
عمري، الغريب، بنات اليوم، الجريمة والعقاب، 
جميلة، شاطئ األسرار، من اجل حبي، المراهقات، 
قيس وليلى، بين ايديك واجازة نصف السنة وهو 
من اجمل األفالم االستعراضية التي جمعت على 
الشاشة ألول مرة فرقة رضا للفولكلور، وفيلم هذا 
الرجل احبه وبائعة الجرائد وهجرة الرسول وثورة 
اليمن، وفيلم من احب وهو تمثيل ماجدة و)اخراجها 
ايضا( والقبلة األخيرة، حواء على الطريق، انف 
وثالث عيون، النداهة، جنس ناعم وفيلم العمر لحظة 
وهو من انتاج ماجدة ويتناول حرب اكتوبر. وقد 
شاركت ماجدة يحي شاهين في عدة أفالم منها اين 
عمري، الغريب هذا الرجل احبه وقرية العشاق اما 
عن تجربة االخراج التي قامت بها ماجدة في فيلم 

من احب ولم تكرر التجربة مرة ثانية.
أما النجم يحي شاهين، فقد ولد يحي يحي حسن 
شاهين في جزيرة ميت عقبة بالجيزة بدت عليه 
موهبة التمثيل وهو في مدرسة عابدين االبتدائية 
ثم التحق بمدرسة العباسية الصناعية حيث نال 
دبلوم الفنون التطبيقية قسم النسيج وعمل موظفاً 
في المحلة حيث مصانع النسيج وبعد ذلك اكتشفه 
الفنان بشارة واكيم وانضم معه في فرقة فاطمة 
رشدي المسرحية وعمل معها مسرحية )مجنون 
ليلى( وظل يعمل بين السينما والمسرح ثم تفرغ 
للسينما بعد أن توقف عن العمل في مسرحية 
مرتفعات وذرنج وقام بانتاج افالم في شركته، 
وقد جسد يحي شاهين دور المسلم المثالي في افالم 
دينية وعصرية عديدة مثل دور الشيخ حسن في 
)فيلم جعلوني مجرماً( مع العمالق فريد شوقي 
الملقب بالملك والنجمة هدى سلطان. وقد لمع 
يحى شاهين ايضا في الثالثية لنجيب محفوظ 
كاتبنا الكبير الذي حصل على جائزة نوبل وجسد 
خير تجسيد لشخصية سي السيد بطل الثالثية 
المعروف بشخصيته القوية مع أهل بيته. وقد نجح 
يحى شاهين في تنويع دوره في الثالثية وهي )بين 
القصرين وقصر الشوق والسكرية( وقد اشتهرت 

شخصية سي السيد لدرجة ان كل رب اسرة اذا 
كان حازما مع اسرته فكان يطلق عليه سي السيد. 
وجدير بالذكر ان ثالثية نجيب محفوظ كان من 
اخراج مخرج الروائع حسن االمام. وبجانب دور 
األب الحازم كان هناك ايضا دور األب الطاغية 
القاسي القلب مثل دوره في فيلم )االخوة األعداء( 
المأخوذ عن الفيلم األمريكي االخوة كراماذوف 

بطولة الفنان األصلع )يول براينر( وقصة 
الكاتب الروسي دايستوفسكي. وشاركت 
يحي شاهين البطولة نادية لطفي وحسين 
فهمي ومحي اسماعيل وايضا دور األب 

الطاغية اداه يحي شاهين في فيلمي )رجل بال 
قلب وتفاحة ادم(. وقد مثل يحي شاهين للتلفزيون 
ادوار قليلة منها )حضرة صاحب العمارة و التراب 
األحمر( وقد شارك يحي شاهين كل من شادية 
ومحمود مرسي فيلم )شئ من الخوف( واشتهر 
يحي شاهين في الفيلم بجواز عتريس من فؤادة 
باطل. وقد شارك يحي شاهين كوكب الشرق السيدة 
ام كلثوم فيلمي )دنانير وسالمة( كما شارك فاتن 
حمامة فى عدة افالم منها )ابن النيل( مع شكري 
سرحان وفيلم )ارحم دموعي( مع رشدي اباظة 
وشكري سرحان وزهرة العال وسراج منير وعبد 
الوارث عسر وفيلم )ال انام( قصة الكاتب الكبير 
احسان عبد القدوس وشاركهم البطولة عمر الشريف 
وهند رستم ورشدي اباظة. اما النجمة لبني عبد 
العزيز فقد شاركت يحي شاهين بطولة فيلم )هذا 
الفنانة القديرة ماري منيب  هو الحب( ومعهما 
والعمالقة حسين رياض وفردوس محمد وسهير 
الباردوي وعمر الحريري وعبد المنعم ابراهيم. 
وقد شاركت ملكة الرقص الشرقي تحية كاريوكا 
يحي شاهين بطولة فيلم )المعلمة( ومعهما عمر 
الحريري اما النجمة سندريال الشاشة سعاد حسني فقد 
شاركت يحي شاهين بطولة فيلم )شئ من العذاب( 
ومعهما حسن يوسف الملقب في هذا الوقت بالولد 
الشقي. وقد اشار يحي شاهين على سعاد حسني ان 
تتجه إلى االفالم االستعراضية فان لديها مواهب 

تؤهلها الداء هذه النوعية من األدوار فهي تمتلك 
صوت جميل وجسم متناسق رشيق يساعدها على 
اداء االدوار االستعراضية. وبالفعل قامت سعاد 
بطولة فيلم فتاة االستعراض المأخوذ عن الفيلم 
األمريكي )دعونا نحب( بطولة النجمة االمريكية 
ملكة االغراء مارلين مونرو والنجم الفرنسي ايف 
مونتان ثم مثلت سعاد بعد ذلك فيلمي خللي بالك من 
زوزو الذي استمر عرضه اكثر من عام ونصف 
في دور العرض ثم فيلم اميرة حبي انا ، ولكنه لم 
يالقي النجاح الذي القاه في خللي بالك من زوزو. 
كما سبق االشارة ان الفنانة شادية صوت مصر 
الذهبي شاركت يحي شاهين فيلم )شئ من الخوف( 
وايضا فيلم )وداع في الفجر( وشاركهما البطولة 
الفنان القدير كمال الشناوي وعبد المنعم ابراهيم 
اما الفنانة زبيدة ثروت فقد شاركت يحي شاهين 
بطولة فيلم )المالك الصغير(. والجدير بالذكر أن 
زبيدة ثروت حصلت على لقب اجمل عيون في 
الشرق في المسابقة التي نظمتها مجلة الجيل. وقد 
شارك يحي شاهين في عملين للتلفزيون كما سبق 
االشارة وهما حضرة صاحب العمارة والثراب 
األحمر اما ماجدة فلم تشارك في اي عمل للتلفزيون.

عزيزتي الفنانة ماجدة امتعتينا بفنك العالي وادائك 
المميز الرفيع المستوى اطال هللا في عمرك وحباك 
الصحة والعافية . اما انت ايها القدير يحي شاهين 
فإنك ستظل عالمة فارقة في السينما المصرية 

رحمك هللا وأسكنك فسيح جناته.

اإلنتهاء من تصوير مشاهده في  السعدني،  أحمد  الفنان  أوشك   
.»on« مسلسل »الكبريت األحمر«، والذي يعرض حاليا على قناة

أنه سينتهي من تصوير مشاهده  السعدني عبر »فيس بوك«  وأكد 
خالل ثالثة أيام.

وشارك صورة تجمعه بالفنان هاني عادل، معلقا عليها »الكبريت 
األحمر فاضل ٣ ايام يا مسهل يا رب«.

السعدنى،  داليا مصطفى، وأحمد  »الكبريت األحمر« بطولة 
وريهام حجاج، وسحر رامى، وهانى عادل، وعبد العزيز مخيون، 

تأليف عصام  الصريطى، من  وسميرة مقرون، وابتهال 
الفنى يوسف  العزيز، والمنتج  الشماع، وإنتاج أحمد عبد 

الشربينى، ومن إخراج خيرى بشارة، وسيف يوسف.

أخبار الفن Vendredi 21 octobre 2016
الجمعة 21 اكتوبر 2016

 ثنائيات مشهورة  :      ماجدة ويحي شاهنيموسوعة السندباد

 بقلم السندباد/ اشرف كمال

 

)الموضوع(: عليه )ماجدة( مراهقة 16 سنة في المدرسة، توفي والدها وتعيش مع والدتها سنية هانم )أمينة 
رزق( التي تعاملها كطفلة بضفائر، وال تعترف بحقوقها كإنسانة بدأت تنضج للحياة. عزيز بك )زكي 
رستم( رجل كهل )55 سنة( صديق العائلة يؤجر أرض سنية )50 فدان( بعد وفاة زوجها. يعامل عليه 
بحب ويشتري كل ما تحلم به. يطلب عزيز يد عليه من سنية، فتوافق عليه لتحررها من قيود أمها. تذهب 
عليه مع عزيز إلى عزبته ويتركها مع شقيقتيه رئيفة )احسان شريف( وسوسن )عزيزة حلمي(. تتعرف 

هناك على دكتور خالد )يحى شاهين( 
وتتوالى األحداث.

)التحليل والنقد(: قصة احسان عبد 
القدوس – سيناريو وحوار: علي 

الزرقاني 
عزيزي القارئ هذه القصة غنية 
بالشخصيات المتناقضة، وكل شخصية 
لها )اطماعها( الذاتية التي ال تتفق مع 
الشخصيات األخرى وكل واحدة كفيلة 
بخلق الصراع. بدأ سيناريو )علي 
الزرقاني( في اللحظة الحاسمة الطالق 

)الصراع( وهو وصول عليه إلى سن 16 ورغبتها في ارتداء مالبس البالغين وليس االطفال )كما تجبرها 
والدتها(. وحب عزيز لها، ومعرفة احتياجاتها جعله يحقق ما تحلم به من مالبس )رغم ثراء أمها ولكن 

تحرمها منها(. فرمى الطعم بسخاء ونجح في خطته بموافقة عليه بالزواج به.
)شخصية عليه( : مراهقة بريئة ساذجة، جميلة،حساسة، تحب كلبها بوبي. ونجد أيضا أن لها بذور التمرد 
على األوضاع. وبدأت تشرح لالم انها ال تريد الضفائر. وانها نضجت بما ال تشعر به األم ذاتها. لذلك وافقت 

على زواج عزيز أو )عمو عزيز( امالً في الحرية من سجن امها.
)شخصية عزيز(: رجل اقطاعي يمتلك اطيان كثيرة وهو اناني يطمع في أطيان الغير. وعنده حب التملك 
واالستحواذ لالشياء الثمينة والنفيسة بطريقة مرضية ويضعها بعيد عن األنذار في عزبته. فهو يملك 
فازات فاخرة وتحف ثمينة وفرسة أصيلة. كذلك يحبس شقيقتاه في العزبة )كتقاليد( وهن تحلمان بالعريس 
المنشود للتحرر من هذا األسر. )الصراع(: نجد أن من اليسير )الوصول إلى توفير التوتر( بين الشخصيتين 
المتناقضتين وكل واحدة متمسكة بارائها. هنا نجد )الصراع الصاعد(. )فعليه كمراهقة( سعدت بذهابها 
للعزبة كنزهة وارادت امتطاط الفرسة. فإذا بها تجد نفسها في عيادة الدكتور خالد )يحى شاهين( الذي 
يملك الحصان وليف الفرسة. وعلية رقيقة بالنسبة للفرسة فهي تحب الحيوانات وتعطف عليهم )مثل كلبها 
بوبي(. فحكى لها )خالد( قصة الحصان والفرسة وكيف أن عزيز فرق بينهما. فعرض عليها ان يشترى 
الفرسة وقالت: أو نأخذ الحصان. خالد: زي بعضه المهم يكونوا مع بعض. وعند عودتها للعزبة وجدت 
الشر علي وجه عزيز لذهابها بالفرسة للحصان. فربط الفرسة وضربها بالكرباج. هنا أحست علية انها امام 
انسان ال يرحم وبدأت تفوق من برائتها. )األزمة(: جاء د. خالد مع صديقه )عدلي كاسب( يطلب يد األخت 
الصغرى من عزيز. )فرحت سوسن لهذا الخبر( لكن عزيز سأله أنت شفت اختي فين؟ خالد: اللي كانت 
ركبة الفرسة. فقدم عزيز )علية( وقال: )علية مراتي( خرج خالد وصديقه ومكث عزيز يوبخ )عليه(، فكان 
أول تمرد )لثورة عليه( على تحكم عزيز للجميع. عليه: وانت مخبي جوازنا ليه، مخبي ان عندك اختين ليه. 
وسوسن المسكينة عمالة تبكي، ولسة ياما هتشوف)بحرقة( لسة. تمر األيام وعليه خرجت من سجن والدتها 
للزواج، ظنا أنها ستجد حريتها، فوجدت سجن التملك وضياع الشباب إلى األبد. هذا ما صرحت به لوالدتها، 
وافصحت ان عزيز مريض بالقلب. هنا ألول مرة اكتشفت )عليه - ونحن كجمهور( أن امها باعتها لكهل 
مريض من اجل الميراث. وهي عذراء لم تمس.)الذروة( أصيب عزيز بأزمة قلبية، وسهرت )عليه( معه 
ولم تتركه. وكان الدكتور خالد يعالجه . فظن عزيز بأنها خانته وضربها بالكرباج- لم  تحتمل عليه طعنته 
في شرفها وقررت ان تتركه. وهربت بالفرسة للدكتور خالد ليساعدها، فرفض حتى ال يؤكد خطأ شك عزيز 
لهما. وعند خروجها وجدت عزيز الذي بدأ يضربها بالكرباج، فدافعت عنها )الفرسة( التي تألمت كثيرا من 

ظلم عزيز، فقتلته. )القرار( التحول في الشخصية للتمرد واالنتقام :
عادت عليه لمنزلها ولكلبها األبيض بوبي، ولم ترتدي زي الحداد على زوجها. وكان التمرد واالنتقام 
اوال: ضد امها، ثانيا: للدكتور خالد، فهما في رأيها من تخلوا عنها وقت الشدة. تعرفت على شاب ضائع 
راسب أولى حقوق وهو عادل )احمد رمزي(. وفي النادي رأها د.خالد وحاول تحذيرها من اندفاعها في 
تيار جارف تجهل خطورته وإلى أين سيؤدي بها، دون جدوى. فأصدقاء السوء لعادل حورية هانم )ميمي 
شكيب( وصديقها عطية، يستدرجان عادل حتى يأتي )بعلية( معه إلى منزلها لحضور عيد ميالدها. وهناك 
يرقص عطية مع عليه. تحاول أن تتخلص منه دون جدوى حتى ينقذها د. خالد. هنا تفوق عليه من المؤامرة 
التي كادت أن تسحقها. )النتيجة( أراد عادل االعتداء عليها انتقاماً منها ألنها تركته وخرجت مع خالد فإذا 

بها تلجأ لهذا األخير وينقذها من عادل، فتشعر بحبه وبوقوفه معها في الشدائد.
)ماجدة(: جسدت الشخصية ببراعة في مراحلها االنتقالية : المراهقة البريئة الساذجة واحالمها البسيطة 
للمالبس، إلى هانم صاحبة المسئولية بجانب زوجها في العزبة، حزنها العميق لبياع امها لها من اجل 
الميراث، ثم التمرد والوقوف الند بالند امامها وامام د. خالد. نجد لياقتها الكبيرة في قيادة الدراجة لذهابها 
إلى المدرسة، ركوبها للفرسة في العزبة ثم اتقانها للباتيناج مع أحمد رمزي في النادي. وكانت ازيائها تدل 
على مراحل تطوير الشخصية من مراهقة، لسيدة انيقة وحشمة في العزبة، ثم الديكولتيه وااللوان الزاهية 
دليل على التمرد من سجن عزيز. كل ذلك ساعد في تجسيد الشخصية. يعتبر هذا الفيلم من بين اعظم )انتاج 
لماجدة( وتحية خالصة مني لك . أطال هللا في عمرك. )زكي رستم(: فنان عظيم جسد الكهل المتسلط بجدارة 
الذي يغار على زوجته الجميلة الشابة. ويقول: انت اعظم شئ امتلكته في حياتي . وكان قاسيا معها وأكثر 
قسوة مع الفرسة. رحم هللا هذا الفنان العبقري. )يحي شاهين(: فنان بمعنى الكلمة جسد المواقف بصدق 
شديد كحبه لعلية من اول نظرة مثل روميو وجولييت ، كذلك نجد خيبة األمل على وجهه لمعرفته انها زوجة 
عزيز، شهامته للوقوف بجانبها امام حورية واصدقائها ثم حبه الحقيقي لعليه في آخر الفيلم. رحم هللا هذا 
الفنان القدير الذي أسعدني الحظ أن نعمل سويا في أفالم التليفزيون : )التراب االحمر- وحضرة صاحب 
العمارة( وكنت مساعدة في االخراج مع المخرجين : الفيلم 1 عبد الحميد الشاذلي – و2 ابراهيم الشقنقيري. 
)أحمد رمزي(: جسد الولد الشقي بخفة ظل كبيرة، وليقاته في الباتيناج مع ماجدة، ثم تعبيرات وجهه البليغة 
لضياع علية منه. )أمينة رزق( فنانة لها ثقلها في دور األم التي تفكر في ميراث عزيز لصالح ابنتها دون 
ان تفكر في سعادتها.)الحوار(: كان حوار علي الزقاني صادرا صدورا معبرا عن الشخصية التي تستعمله. 
مثال حوار علية في التمرد علي أمها: )سنية(: أنت وافقتي علي الجواز. )علية بحسم(: أيوه الني ما لقيتش أم 
تنصحني. كنت طمعانة في فستان طويل و جزمة بكعب عالي اللي حرمتيني منهم. وانت كنت طمعانة في 
ايه؟ في أطيانه، قلتي عيان وحيقعد سنة أو اثنين ويموت وتورثي. )بحرقة شديدة( فضل سنين يموت فيه، 

سنين.. وانت مش عايزة تيجي تشوفيني.
)االخراج(: »احمد ضياء الدين« مخرجا عظيما واعي للعمل الكبير ووفق في توزيع األدوار للمثلين. كما 
وفق في ادارتهم وادارة الفنيين. فنجد مهندس المناظر والديكور )انطون بوليزويس( قدم فيال كبيرة لعلية دليل 
على أنها من عائلة كريمة وارستقراطية.  عزبة عزيز مليئة بالتحف واالنتيكات. وال ننسى مدير التصوير 
)فيكتور انطون( الذي أخذ لقطات طويلة لذهاب علية بالدراجة للمدرسة )كانت الشوارع خالية !! بدون 
تعليق( كذلك لقطات حية )لماجدة( وهي على الفرسة تجري بها في الطبيعة الخالبة في الريف. ولقطات 
كبيرة للفرسة وهي تضرب عزيز دليل على االنتقام من الظالم. ومالحقة )احمد رمزي( بسيارته المكشوفة 
   Long shot لماجدة( فوق الرصيف حتى كاد ان يصدمها بالفعل. ثم من ابرز اللقطات }لقطة طويلة(
)يحي شاهين( واقف بظهره في يمين الكادر في المقدمة، وتناديه )ماجدة( في )وسط الكادر( وهي تجري 
وتنظر خلفها، ثم )احمد رمزي وسيارته( في العمق شمال الكادر. تصدم ماجدة بجسد شاهين فتندهش وهي 
تلهث ثم تطمئن{. هذه اللقطة تظهر )نتيجة الفيلم، رغم انها بال حوار(، فكانت من أبلغ اللقطات في التصوير 
واالخراج. وال ننسى المونتاج )البير نجيب( الذي رتب كل المشاهد واللقطات بايقاع سلس أوسريع يتمشي 
مع االحداث. كان اختيار الموسيقى التصويرية للروائع العالمية، مثل: )كسارة البندق لتشايكوفسكي( متمشية 
مع األحداث لهذه الطبقة . كل ذلك كان ورائه مخرجا عظيما )احمد ضياء الدين( وقدم فيلما له رسالة هادفة 
)أن االنانية وحب االستحواذ مفقدة للجميع(. رحم هللا العاملين في الفيلم، وامتعتنا المنتجة بفيلم راقي ومجيد 

وحققت أمجاد وراء أمجاد . اطال هللا في عمرك وتحية مني لك يا... )ماجدة(.

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:
نقد فيلم : أين عمري

االنانية وحب االستحواذ 
مفقدة للجميع

 هذا الفيلم من بين أعظم 
انتاج للفنانة )ماجدة(

أمحد السعدني ينتهي من »الكربيت األمحر« خالل أيام

  ذكرت مجلة Billboard المهتمة بشئون 
الفنانين أن المطربة األمريكية الشهيرة مادونا 
حصلت على لقب “امرأة العام” على دورها 

الفعال في المجالين الفني والخيري.
Billboard “تعد  المتحدث باسم  وبحسب 
الذين  الفنانين  بين  القالئل  مادونا واحدة من 

تجاوزت حدود إبداعهم مجال الموسيقى”.
وفي هذا الصدد أشادت “جينس مين” في 
مجلة Hollywood Reporter بكون 
“رؤيتها اإلبداعية والتزامها الدؤوب في 
مجالي االبتكار اإلبداعي والعمل الخيري 
الناس في كافة  إلهام لماليين  أصبحا مصدر 
أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه تتابع مسيرتها 
الناجحة وتقدمها في مجالها المهني، باإلضافة 
الكبيرتين  لنفوذها وشهرتها  إلى استخدامها 
المرأة والمساواة بين  الدفاع عن حقوق  في 

الجنسين”.
اهتماما  Rebel Heart مادونا  وأولت مجلة 
كبيرا خصوصا بعد جوالتها الموسيقية 
األخيرة التي بيع فيها أكثر من مليون تذكرة، 
حيث وصل إجمالي عائدات تلك الجوالت إلى 

1.٣1 مليار دوالر.
ووفقا لمؤشرات Billboard تصدرت 
 200-Billboard الـ  ألبومات مادونا مؤشر 
ألكثر من 8 مرات، كما احتلت أغانيها 12 مرة 

.100-Billboard المركز األول في قائمة
بناء وتجهيز  الخيرية  وتمول جمعية مادونا 
المركزة  للعناية  مستشفى لألطفال وبه قسم 

في ماالوي، من المقرر افتتاحه عام 2017.
وتشير كل اإلحصاءات إلى أن مادونا باعت 
الفنية أكثر من ٣00 مليون  خالل مسيرتها 
أسطوانة، وهو رقم قياسي عالمي سجل فى 

موسوعة جينيس لألرقام القياسية.
التسجيالت  “صناعة  لرابطة  ووفقا 

قائمة  األمريكية” تزعمت أعمال مادونا 
تجني  العشرين، حيث  القرن  المبيعات في 
الـ 75.5  يقارب  ما  الشهيرة  البوب  مطربة 
لكونها في  باإلضافة  مليون دوالر كل عام، 
المرتبة الـ 12 من الفنانين األعلى أجرا في 

ترتيب مجلة فوربس.

  تستعد الممثلة المصرية غادة عبد الرازق لتصوير 
العيب، بعد أن حلت  فيلم أهل  مشاهدها األولى في 
العمل، بعد  الممثلة المصرية يسرا في بطولة  محل 
المشاركة فيه إلنشغالها خالل  إعتذار األخيرة عن 

الفترة الماضية.
وسيتم تصوير المشهد األول في ديكور أقيم خصيصاً 
النحاس، قبل أن ينتقل فريق العمل  للفيلم بستديو 
للتصوير في عدة أماكن متفرقة منها شوارع القاهرة، 
وشقق في مصر الجديدة وأكتوبر. ويأتي بدء التصوير 
لينهي فترة طويلة من اإلنتظار، بعد أن كان يفترض 
أن تقوم يسرا ببطولته بجانب منة شلبي، اال أن 
إنشغالها في األعمال الدرامية وكثرة سفرها كان سبباً 
رئيسياً في تعطيل العمل الفترة الماضية، وإنتهى األمر 
ياسمين رئيس،  ياسين،  الفيلم بطولة آسر  بإعتذارها. 
محمد ممدوح، نسرين أمين، وبوسي، من إخراج 

هادي الباجوري.

مادونا امرأة العام 2016 .. فى اجملالني 
الفنى واخلريى !!

  كشف الفنان محمد إمام، عن نيته في تقديم جزء 
الفترة  الذي تم طرحهما في  ثاني من أحد أفالمه 
الهند«.  االخيرة وهما »كابتن مصر« و »جحيم في 
نيته في  وشارك محمد جمهوره عبر »انستجرام« 
الفيلمين،  عمل هذه الخطوة، حيث نشرة بوسترات 
معلقا »تحبوا تشوفوا ) جزء تاني ( لفيلم كابتن مصر 

وال فيلم جحيم في الهند ؟«.
التعليقات على محمد من قبل الجمهور،  وانهالت 
فطالبه البعض بعدم تكرار نفسه مرة اخرى والتفكير 
في عمل جديد، بينما تمنى البعض األخر تقديم جزء 

ثاني من أحد الفيلمين.
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام، فيلم » جحيم في 

الهند«، الذي حقق أعلى ايرادات في السينما.

                            فيديو               
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  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

Vidéo

األسعار:
  تصوير فيديو مع مونتاج

 200 دوالر             تصوير فوتو
 200 دوالر

حممد إمام يكشف عن مفاجأة جديدة

عبلة كامل تواصل تصوير »سلسال الدم 4« يف اإلسكندرية

 غادة عبد الرازق تستعد لتصوير مشاهدها
األوىل يف »أهل العيب«

مي عز الدين تتعاقد على بطولة مسلسل 
جديد لرمضان 2017

طارق لطفي يبدأ تصوير »بني 
علمني« منتصف الشهر املقبل

خالد سليم: وجودي يف ''اختيار إجباري'' و''والد 
تسعة'' معادلة صعبة

عدم استقرار حالة حممود عبد العزيز 
الصحية مما ادي ملنع الزيارة عنه

الجزء  الفنانة عبلة كامل، تصوير    واصل 
الدم«، برفقة فريق  الرابع من مسلسل »سلسال 

العمل في اإلسكندرية.
البحيري، شاركت متابعيها عبر  الفنانة راندا 
صفحتها الشخصية بموقع »إنستجرام«، بصورة 
الفنانة عبلة كامل،  فيها  الكواليس وظهرت  من 
والفنان كريم كوجاك، وكريم الشال، ومحمد 

سليمان مساعد المخرج.
تأليف مجدي  الدم«،  يذكر أن مسلسل »سلسال 
صابر، وإنتاج لؤى عبدهللا ووائل عبدهللا، 
الشال، ويشارك في الجزء  وإخراج مصطفى 
الرابع كل من رانيا فريد شوقي، أحمد بدير، 
المسلسل  أبطال نجوم  إلى جانب  وأحمد سالمة، 
األساسيين عبلة كامل، رياض الخولي، منة 

فضالي، راندا البحيري، حسام الجندي، رامي وحيد، محمد حسنى، ونرمين ماهر، أميرة هاني، ضياء عبدالخالق، رشوان توفيق، أشرف طلبة، 
هادي الجيار، ماجد الشريف، أميرة نايف، حسن العدل، أحمد إبراهيم ومنير مكرم..

الفنان خالد سليم تصوير مشاهده في مسلسل »    يواصل 
اختيار إجباري«، والذي من المقرر عرضه قريبا على القنوات 
الفضائية خارج السباق الرمضاني ، إلى جانب تصوير دوره 

في مسلسل » والد تسعة«.
وأعرب خالد عن سعادته بالمشاركة في العملين بنفس الوقت، 
مؤكدا أن عرضهما معا لن يضايقه، خاصة وأن دوريه فيهما 

مختلفان تماما.
واعتبر التوفيق بين العملين تحدي كبير ومعادلة صعبة بالنسبة 
له، مؤكدا أنه لم يستطع رفض أي منهما، مشيرا إلى أن » والد 
تسعة« ُعرض عليه بعد موافقته على » اختيار اجباري«، 

وأعجب بالتجربة كلها وبفريق العمل، فوافق عليها.
وأشار خالد إلى انتهاءه من أكثر من نصف مشاهده في » اختيار 

إجباري«، وجزء كبير من مسلسل » والد تسعة«.
» اختيار إجباري« تأليف حازم متولي، بطولة خالد سليم ، أحمد 
زاهر، كريم فهمي ، مي سليم، أحمد كمال، سلوى محمد علي، 

إنجي المقدم، هيدي كرم، ومن إخراج مجدي السميري.
» والد تسعة« تأليف فداء الشندويلي، بطولة نيكول سابا ، خالد 

زكي ، خالد سليم ، لقاء سويدان، من إخراج أحمد شفيق.

الدين عن تعاقدها على بطولة مسلسل جديد سيتم عرضه  الفنانة مي عز    أعلنت 
في رمضان 2017.

ونشرت مي عبر حسابها الشخصي بموقع »انستجرام« صورة لها خالل توقيع 
التعاقد، مع المنتج أمير شوقي.

ومن المقرر البدء في تصوير المسلسل بعد االستقرار على باقي األبطال.
يذكر أن مي ظهرت في رمضان الماضي بمسلسل »وعد«، وشاركت في 

بطولته مع حسن حسني، حازم سمير، وأحمد السعدني.

الممثل المصري طارق لطفي تصوير مشاهده في مسلسل بين  يبدأ    
علمين منتصف الشهر المقبل، وقد إنتهى المؤلف أيمن مدحت من كتابة 12 
حلقة من المسلسل. المسلسل من إخراج أحمد مدحت، إنتاج شركة سينرغي، 
الرمضاني  الموسم  يُذكر أن لطفي خاض  تامر مرسي.  للمنتج  المملوكة 

الماضي، بمسلسل شهادة ميالد.



فلسطين  قام سفير   
نبيل  لدى كندا سعادة 
ظهر  بعد  معروف 
 / اكتوبر   2 األحد  يوم 
الجاري  أول  تشرين 
نيابة عن فخامة رئيس 
فلسطين محمود  دولة 
مازن(  )أبو  عباس 
األرشمندريت  بمنح 
الكاثوليكي  الملكي 
األب الجليل بولس عبد 
نجمة  )وسام  الكريم 
بيت لحم( وذلك تقديراً 
الفلسطيني  الرئيس  من 
الفلسطيني  والشعب 
لعطائه النضالي الكبير 
الشعب  خدمة  في 
وقضيته  الفلسطيني 
العادلة. وذلك بحضور 
سيادة المطران ابراهيم 
ابراهيم الكلي االحترام 
ووسط حضور جموع 
كبيرة من المصلين وذلك 
خالل إقامة شعائر القداس 
األلهي حيث قام كل من 
المطران ابراهيم والسفير 
الفلسطيني والمحتفي به 
األرشمندريت بولس عبد 
بتبادل كلمات  الكريم 
والتـــرحيب  الشكــر 
وبتوجيه بعض الكلمات 

المقتضبة بهذه المناسبة السعيدة.
التقدم بخالص  و »الرسالة« ال يسعها سوى 
الكريم على  الجليل بولس عبد  التهاني لألب 
هذا الوسام المستحق ولسيادة المطران ابراهيم 
ابراهيم راعي ابرشية المخلص على رعايته 
الذاتية لهذا الحفل. واخيراً وبكل تأكيد للرئيس 
أبو مازن رئيس دولة فلسطين والسيد السفير 

الفلسطيني لدى كندا نبيل معروف.

المملكة  ممثل  أقام   
في  السعودية  العربية 
المدني  الطيران  منظمة 
العالمية ‘ICAO’ في 
كندا السيد سعود الهاشم 
حفل عشاء على شرف 
صاحب السعادة وزير 
المواصالت السعودي 
الحمدان  السيد/ سليمان 
والوفد المرافق له، وذلك 
 30 مساء يوم الجمعة 
سبتمبر/ أيلول الماضي في 
 Windsor قاعتي فندق

Ballrooms للحفالت، حضره لفيف من رؤساء وممثلي 
مكاتب الدول األعضاء في المنظمة، باالضافة لعدد كبير 
من المسئولين العرب والكنديين وعدد من المشايخ ورؤساء 

الجمعيات واألندية العربية الكندية الفاعلة وبعض رؤساء تحرير الصحف العربية الكندية الصادرة في كندا.
الغناء والرقص  التنظيم وحسن االستقبال والضيافة تخللها فاصل من  الكبير بحسن  العشاء  تميز حفل 
الفلكلوري السعودي من لفيف كبير من أبناء الجالية السعودية في مونتريال، وخيمة عربية تمثل الطابع 
السعودي تقدم الشاي للحضور باالضافة لقيام بعض السيدات بالنقش بالحنة على أيادي وأقدام السيدات 

الراغبات من الحضور في ذلك .

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

Vendredi 21 octobre 2016
الجمعة 21 اكتوبر 2016

  استمّر عدد حاالت السرطان في 
االرتفاع في كندا عام 2016.

وأعربت جمعيّة السرطان الكنديّة عن 
قلقها إزاء ارتفاع حاالت سرطان الفم 
والحلق وسرطان الورم الحليمي البشري. 
وارتفعت حاالت سرطان الورم الحليمي 
الرجال  بالمئة لدى   56 البشري بنسبة 
خالل  النساء  لدى  17بالمئة  وبنسبة 
1992 و2012  الفترة ما بين عامي 
السرطان  جمعّية  به  أفادت  حسبما 
بأّن خطر االصابة  الكندّية.  وأضافت 
بهذا النوع من السرطان هو أعلى اربع 

مّرات لدى الرجال عّما هو لدى النساء 
ألسباب غير معروفة بعد. 

الممارسات  بعض  أّن  إلى  وأشارت 
الجنسيّة تزيد من خطر االصابة بالورم 
ينتقل  البشري وهو فايروس  الحليمي 

عبر الممارسة الجنسيّة.
وفي عام 2016،  من المتوّقع أن يصاب 
أنواع السرطان،  4400 كندي بأحد 
وهي سرطان الحلق والفم وعنق الرحم.

للوفيات  السبب األّول  السرطان  ويبقى 
بالمئة من  في كندا، ويتسّبب بثالثين 

حاالت الوفاة سنويّا.

سعود اهلاشم وحفل استقبال حافل على شرف 
زيارة وزير املواصالت السعودي

وسام جنمة بيت حلم لألرمشندريت بولس 
عبد الكريم من الرئيس الفلسطيين حممود عباس

استقبال حافل لفخامة الرئيس اجلميل يف 
كاتدرائية املخلص يف كندا

 قال وزير الخارجية الكندي "ستيفان 
ديون" إن كندا "قلقة جداً" من أن تكون 
الهدف المقبل لهجمات معلوماتية من قبل 
أوتاوا  بين  العالقات  روسيا، ووصف 

وموسكو بأنها "صعبة جداً".
الثالثاء  يوم  وجاء كالم "ديون" مساء 
الجاري  رداً على سؤال  أكتوبر   18
حول المخاطر من أن تكون كندا الهدف 
الروس.  المعلوماتية  لقراصنة  المقبل 
في  اتهمت موسكو  قد  وكانت واشنطن 
قامت  بأنها  الجاري  الشهر  السابع من 
بقرصنة منظمات سياسية وأنظمة انتخابية 
الرد في  المتحدة، متوعدًة  الواليات  في 

"المكان والزمان" المناسبْين.
وأضاف "ديون" على هامش كلمة له أمام 
"مجلس العالقات الدولية في مونتريال" 
Conseil des relations interna�(

tionales de Montréal( أن المخاطر 
المذكورة تحث على "ضرورة وجود 

فضاء إلكتروني حر وآمن".
وأوضح "ديون" أن العالقات مع روسيا 
"صعبة جداً لعدة أسباب، ولكن بصورة 
خاصة بسبب ما يجري حالياً في حلب 

وأوكرانيا"، في إشارة منه إلى الغارات 
الروسي على  الجو  يشنها سالح  التي 
وإلى  مدينة حلب  الشرقية في  األحياء 
التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وتابع ديون :"لكن ذلك يشكل سبباً إضافياً 
التباع سياسة ردع مقنعة، مثل ما نقوم 
في "التفيا" مع منظمة حلف شمال  به 

أوتاوا  )ناتو(" حيث ستقوم  األطلسي 
بنشر 455 جندياً ابتداًء من أيار )مايو( 
2017 في إطار تعزيز قدرات الـ"ناتو" 

على جهته الشرقية.
أكد وزير الخارجية الكندي أن : "قطع 
الحوار )مع روسيا( يكون خطأً، وليس 

هذا ما تقوم به كندا".

كندا: ارتفاع عدد حاالت السرطان يف البالد

كندا “قلقة جدًا” من أن تكون اهلدف املقبل هلجمات 
معلوماتية روسية

المواطنة والهجرة في     أكد وزير 
السابقة، كريس  المحافظين  حكومة 
ألكساندر، أنه سيترشح لزعامة حزب 

المحافظين خلفاً لستيفن هاربر.
وقال ألكسندر إن مبدأً أساسياً في حملته 
بزيادة عدد  اقتراحاً  االنتخابية سيكون 
المهاجرين إلى كندا إلى 400 ألف في 

السنة، من بينهم 40 ألف الجئ.
وأبدى ألكسندر قلقه تجاه االقتراح المثير 

كندا: كريس ألكساندر يؤكد ترشحه 
لزعامة احملافظني ويريد زيادة عدد 

املهاجرين إىل 400 ألف سنويًا

النائبة في مجلس  قدمته  الذي  للجدل 
العموم »كيلي ليتش« المرشحة لزعامة 
المحافظين. وكانت »ليتش« قد اقترحت 
رفض طالبي الهجرة واللجوء إلى كندا 
من ذوي »القيم المعادية للقيم الكندية«.

وكان »ألكسندر« قد صّرح قبل أسبوعْين 
االعتبار  بأن عليه »حتماً« رد  ونيف 
لصورته إذا أراد الترشح لزعامة حزب 

المحافظين.
في  النيابي  مقعده  وخسر »ألكسندر« 
االنتخابات  في  الكندي  العموم  مجلس 
الفدرالية العامة األخيرة التي فاز فيها 
الحزب الليبرالي بقيادة جوستان ترودو 
قد تعرض  كان  أكثرية. وهو  بحكومة 
النتقادات قوية بعد تقديمه وعداً انتخابياً 
بوضع خط هاتفي بتصرف المواطنين 
ليكون بإمكانهم إبالغ السلطات عن أي 

»ممارسات ثقافية همجية« مفتَرضة.
وينتخب المحافظون زعيماً لهم في 27 
أيار )مايو( 2017. وكان هاربر قد استقال 
من زعامة الحزب في 19 تشرين األول 
)أكتوبر( 2015 بعد أن أُعلن عن فوز 

الليبراليين بحكومة أكثرية.

  دخلت يوم اإلثنين 17 أكتوبر الجاري  
حيَز التنفيذ إجراءات فدرالية تجعل الحصول 

على قرض عقاري أمراً أكثر صعوبة.
وكان وزير المالية في الحكومة الليبرالية 
في أوتاوا، »بيل مورنو«، قد أعلن مطلع 
الشهر الجاري عن هذه اإلجراءات الجديدة 
الهادفة من وجهة نظره للحد من المضاربات 
العقارية التي يقوم بها بعض المستثمرين 
األجانب في السوق الكندية. وابتداًء من 
ن  ذلك اليوم يخضع كل قرض عقاري مؤمَّ
الختبار إجهاد مالي تُدرس بموجبه قدرة 
طالب القرض على تسديد متوجباته فيما 

لو ارتفعت أسعار الفائدة العقارية.

وتستهدف هذه اإلجراءات بصورة خاصة 
القروض العقارية بفوائد ثابتة لمدة خمس 
سنوات وما فوق التي كانت لغاية ذلك اليوم 

مستثناة من هذه االختبارات.
وعلى سبيل المثال، على كل مؤسسة مالية 
تمنح ابتداًء من ذلك اليوم قرضاً عقارياً 
بفائدة ثابتة لمدة خمس سنوات أن تتأكد 
قادر على تسديد  القرض  من أن طالب 
األقساط العقارية فيما لو ارتفع سعر الفائدة 
العقارية  الفائدة  بأن  %4,64، علماً  إلى 
الثابتة لمدة خمس سنوات هي حالياً أدنى 
تبلغ، ضمن  أنها  من ذلك بكثير، حتى 
بعض الشروط، نصف النسبة المذكور .

كندا: ارتفاع عدد العمال الفقراء يف 
مونرتيال بـ%30 بني 2001 و2012

  بلغ عدد العمال الفقراء في مونتريال 125 ألفاً عام 2012، مسجاًل ارتفاعاً بنسبة 
لمنظمة "سنتريد  2001، كما جاء في دراسة مشتركة  %30 عّما كان عليه عام 
يونايتد ويي" )Centraide United Way( الخيرية الكندية والمعهد الوطني للبحث 

العلمي )INRS( في مقاطعة كيبيك نُشرت يوم الثالثاء 18 أكتوبر الجاري   .
وتظهر الدراسة أن %40 من سكان مونتريال الذين يعيشون تحت خط الفقر يعملون، 

لكنهم غير قادرين على تأمين كامل نفقاتهم المعيشية.
وأعرب واضع الدراسة، كزافييه لولو )Xavier Leloup(، عن قلقه لكون 70% 
أنه حتى عندما  يعني  كامل، ألن هذا  بدوام  يعملون  فقراء  المصنفين  العمال  من 
يكون المرء يعمل بدوام كامل ال يضمن له عمله راتباً كافياً ليخرجه من حالة الفقر.

الفقراء في كبرى مدن مقاطعة  العمال  ارتفاع عدد  العوامل وراء  أبرز  بين  ومن 
كيبيك اقتطاع الكثير من الوظائف في القطاع الصناعي، وهي وظائف كانت ذات 

.)contract manufacturing( رواتب جيدة، والتصنيع التعاقدي

كندا: بدء العمل بالشروط 
اجلديدة للحصول على قرض عقاري

الليبرالية في مقاطعة  الحكومة  تفكر   
أونتاريو بوقف منح تراخيص إلنشاء 
لتعبئة مياه الشرب في  مصانع جديدة 
لتوسيع مصانع تعمل في هذا  قناٍن أو 
المجال، وذلك لمدة سنتْين، حسبما أفادت 
أكتوبرالجاري  وكالة   17 يوم  اإلثنين 

الصحافة الكندية.
وتقول الوكالة إن هذه الخطوة تترافق مع 
خطة لحكومة أونتاريو كبرى المقاطعات 
الكندية  لفرض شروط علمية أكثر صرامة 
بالحصول على  الراغبة  الشركات  على 
تراخيص لتعبئة مياه الشرب، ومن أبرزها 

إجراء دراسات على التأثيرات المتراكمة 
لهذه الصناعة على إمدادات مياه الشرب 
في المناطق السكنية، السيما في فترات 
الشركات  إلزام هذه  الجفاف، وبالتالي 
بتقليص كميات المياه التي تقوم بتعبئتها 

خالل تلك الفترات.
يُشار إلى أن الحد من سحب المياه حالياً 
الجفاف هو قرار طوعي  خالل فترات 

لشركات تعبئة المياه.
وتدرج حكومة »كاثلين وين« أيضاً هذه 
اإلجراءات في إطار مكافحتها للتغيرات 

المناخية.

احلزب 
الليربالي ختلى 
عن كيبك حسب 

احملافظني
المحافظين  انتقد نواب حزب    
المعارض عن منطقة كيبك بشدة 
برئاسة  الليبرالي  الحزب  حكومة 
جوستان ترودو متهمين إياها بإهمال 
منطقتهم بعد وصولهم إلى سدة الحكم.
ويعتبر النائب عن حزب المحافظين 
المعارض في مجلس العموم الكندي 
»جيرار دلتيل« أن محصلة الحكومة 
الحالية مخيبة لآلمال كما أن مجموعة 
من الملفات المحلية تراوح مكانها منذ 

انتخاب حكومة الحزب الليبرالي.
الحكومة  تقاعس  وأعطى مثاال على 
في مشروع توسيع المرفأ والمؤسسة 

الوطنية للبصر.
تعهد  قد  الليبرالي  الحزب  كما كان 
اتفاق  بعقد  االنتخابية  الحملة  خالل 
مع مؤسسة الخطوط الحديدية الكندية 

لطالء جسر كيبك.
يشار إلى أن حكومة حزب المحافظين 
خالل وجودها في سدة الحكم مدة عشر 
سنوات لم تتمكن من إنجاز هذا الملف.

ترودو يرتدد يف تنفيذ وعده بإصالح 
النظام االنتخابي

أكتوبر   19 األربعاء  يوم  ترودو«  الكندية »جوستان  الحكومة   تعرض رئيس 
الجاري إلنتقادات من قبل المعارضة جراء إشارته إلى أنه ال يضمن إصدار قانون 

انتخابي واسع وجديد.
فبالرغم من تعهده االنتخابي بأن انتخابات العام 2015 ستكون آخر انتخابات على 
إلى  اعتبر »ترودو« في حديث  اآلن،  به حتى  المعمول  االنتخابي  القانون  أساس 
صحيفة »لو دوفوار« أن إصالح قانون االنتخابات يجب أن يحظى »بدعم واسع« 

من الشعب الكندي، وأن »يكون الكنديون منفتحين على التغيير«.
وسارعت المعارضة إلى انتقاد موقف »ترودو« فاعتبر النائب المحافظ »جيرار 
ديلتيل« أنها »حجج واهية« وما يقوم به رئيس الحكومة هو بمثابة »إرسال إشارات 

بأن النظام االنتخابي الحالي ليس سيئا، بما أنه تم انتخابه على أساسه«
من جهته أكد زعيم الحزب الديموقراطي الجديد »توماس مولكير« أن »اإلصالحات 

الموعودة لن تكون ذات أهمية« .
هذا وتقوم وزيرة اإلصالح الديموقراطي »مريم منصف« بجولة على مختلف المدن 
الكندية بهدف االطالع على موقف الناخبين الكنديين، بدأتها بزيارة المقاطعات الشرقية.

مصرف كندا املركزي: النمّو االقتصادي دون التوّقعات
 أعلن مصرف كندا المركزي عن إبقاء معّدل الفائدة األساسي على 0،5 بالمئة.

وتوّقع أن يتعّزز  االقتصاد العالمي خالل الفصل الثاني من السنة الحاليّة  وخالل 
العامين المقبلين 2017 و2018.

وتوّقع المصرف المركزي أن يسّجل االقتصاد الكندي نمّوا بنسبة 1،1بالمئة خالل 
2 بالمئة خالل العامين  2016، أي أدنى من توّقعات سابقة، وبنسبة  العام الحالي 

التاليين، ما يعني أّن االقتصاد سيعود إلى كامل طاقته في منتصف العام 2018.
بينها  المستدينون ومن  التي يسّددها  القروض  تأثير على  الفائدة األساسي  ولمعّدل 

الفائدة العقاريّة وال سيّما الفائدة المتغيّرة.
وكانت اجراءات جديدة بشأن القروض العقاريّة قد دخلت حيّز التطبيق قبل أيّام في البالد.
وأصبحت هذه القروض تخضع الختبار إجهاد مالي للتحّقق من قدرة طالب القرض 

على تسديد ما يتوّجب عليه في حال ارتفاع اسعار الفوائد العقاريّة.
وتستهدف هذه االجراءات بصورة خاّصة القروض العقاريّة بفوائد ثابتة لمّدة خمس 

سنوات وما فوق.
وتقول الحكومة الكنديّة إنّها تسعى لوضع حّد للمضاربات التي يقوم بها المستثمرون 

األجانب.
وكانت  فانكوفر قد فرضت ضريبة عقاريّة إضافيّة بنسبة 15 بالمئة على الشارين 

األجانب في محاولة لضبط ارتفاع اسعار العقارات في المدينة.

أسبوعين على  أكثر من  بعد مرور   
صدور الحكم في ملف التعليم بالفرنسية 
يقرر  لم  بريتيش كولومبيا  مقاطعة  في 
أفرقاء النزاع في هذه القضية في ما إذا 
كانوا سيقدمون طلب استئناف للحكم الذي 

صدر عن القاضية »لوريل روسيل«.
فإن  القانون  أنه حسب نص  إلى  يشار 
يوما   30 مهلة  القضية  في  للمتنازعين 
لتقرير في ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم 

أمام المحاكم المختصة.
يذكر أن أمام مجلس التعليم الفرنكوفوني 
الفرنكوفون وحكومة  األهل  واتحاد 

المقاطعة مهلة تنتهي في السادس والعشرين 
من الشهر الجاري لتقديم استئناف للحكم.

يشار إلى أن مجلس التعليم الفرنكوفوني 
وحكومة المقاطعة لم يعلقا على الحكم.

وكان الحكم الذي صدر في 1601 صفحة 
معقد للغاية إذ أن كل فريق حصل بموجبه 
على مكاسب وعلى تراجع في الوقت نفسه.

وكان القاضي قد أوعز للحكومة بتخصيص 
صندوق منفصل لبناء مدارس فرنكوفونية 
على غرار المدارس الناطقة باإلنجليزية 
وهو مكسب هام بالنسبة للمجلس التعليمي 

للناطقين بالفرنسية.

استئناف حمتمل للحكم يف ملف التعليم 
بالفرنسية يف بريتيش كولومبيا

 الشاعر و األديب المونتريالي أنيس بن عمار 
سيعقد حفل توقيع ديوانه الجديد "رسائل من سفن 
 Café أكتوبر في مقهى   29 السبت  يوم  بعيدة" 
 L‘Artère 7000 Ave du Parc ) # 102 (
انطالقا من   ،  Montreal , QC H3N 1X1

الساعة السابعة إلى الحادية عشرة مساًء .

سيقدم فقرات الحفل اإلعالمي القدير بإذاعة الشرق 
األوسط األستاذ فيكتور دياب مع محّطات للّطرب 
و الموسيقى الّراقية بمشاركة الفنان محّمد وجدي.
أقالم عربية في  الحفل تحت رعاية مجموعة 
مونتريال و التي يسرها تشريف جميع المهتمين 

باألدب و اإلعالميين للحفل. 

 أقام صاحب السيادة 
ابراهيم  المطران 
ابراهيم، مطران طائفة 
في  الكاثوليك  الملكيت 
كندا، حفل إفطار على 
الرئيس  فخامة  شرف 
أمين  اللبناني األسبق 
جميل، وذلك صباح يوم 
السادس من  الخميس 
أكتوبر حضره لفيف من 
أبناء الكنيسة الكاثوليكية 
اللبنانيين  الملكية من 
والعرب في مونتريال، 
بمناسبة زيارة  وذلك 

فخامته لمقر األبرشية، حيث قام سيادة 
المطران بتكريم فخامة الرئيس مع 
عدد من المؤسسات الكندية اللبنانية 
الفاعلة، كما حضره لفيف من رجال 
المال واألعمال يتقدمهم األستاذ جميل 
شعيب والسيدة حرمه وبعض رؤساء 
الكندية  العربية  تحرير الصحف 
الصادرة في كندا، منهم السادة األساتذة 
فريد زمكحل، علي حرب، احمد عيد 

مراد ورؤوف نجم. 
وقد بدأت مراسم االحتفال بهذه الزيارة 
المخلص على  كنيسة  ارجاء  داخل 
األكادي حيث قدم األب كميل اسحاق 
المقدس بصوته  الكتاب  فاصل من 
االحتفال  ليستكمل  الجميل،  الدافئ 
في القاعة الكبرى الملحقة بالكنيسة 
حيث قام كل من سيادة المطران بإلقاء 
كلمة ترحيب بالرئيس اللبناني الجميل 
الرئيس  تبعها كلمة مقتضبة لفخامة 
للتوحد وبشرهم  اللبنانيين  فيها  دعا 

بقرب انتخاب رئيس جديد للبنان.
السيدة/  الحفل واشرف عليه  نظم 
الزغبي مع مجموعة متميزة  منى 

من أبناء الكنيسة.

حفل توقيع ديوان »رسائل من سفن بعيدة«

أونتاريو: اجتاه لوقف منح تراخيص جديدة 
لصناعة املياه املعبأة 



حلوة يا بلدي

اعداد : مايك انجلو

Vendredi 21 octobre 2016
الجمعة 21 اكتوبر 2016

الجبالية:  او حديقة  األسماك  حديقة 
توجد في الزمالك في شارع الجبالية 
إسماعيل  الخديوي  أنشأها   ، بالقاهرة 
أفضل  تعتبر من  و   ،1867 في سنة 
الحدائق التي أنشئت في عصر الخديوى 
في القاهرة.الحديقة تديرها اداره حديقة 
الحيوان بالجيزة من سنة 1902 وقد 
24 حوض لعرض  قامت بإصالح 
33 نوع من األسماك النيلية فيها قبل 
إفتتاح الحديقة للجمهور رسميا في 21 

نوفمبر 1902.
لفترة   1965 الحديقة في سنة  أغلقت 
طويلة، وذلك للتصليح و تم تجديدها 
واشرف على التصليح جهات علميه و 
هندسيه تابعه لوزارة الزراعة المصرية، 
وأفتتحت مرة اخرى في سنة 1983.

إليها مجموعة  تبلغ مساحتها مضافاً 
لها نحو  المجاورة  النباتية  الحدائق 

تسعة أفدنة ونصف الفدان.
تصميم الحديقة

حديقة األسماك يعتبر جمالها ليس فقط 
في التصميم الرائع لها بل في استخدام 
مواد لبناء التصاميم المبنية من الطين 
األسوانلى المخلوط بمادة األسروميل 
للطوب  باإلضافه  والرمل األحمر 
المصنوع من خليط من الطين األسوانلي 
والمواد الداعمة الصلبة إلنشاء تكوينات 
األسماك  هيئة خياشيم  معمارية على 
فأصبح تصميم الجبالية يشبه السمكة، 
هذا كله أدى إلى أن يكون المنظر العام 

للجباليه أن يكون في منتهى الروعة والجمال 
ويتميز النسق المعماري للحديقة بأنه بني 
على هيئة جبالية ولذلك البعض يطلق على 

هذه الحديقة اسم: حديقة الجبالية.
وصف الحديقة

تتكون الحديقة من مدخل من فتحتين تشبه 
فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، 
وفى جانب الفتحتين يوجد زعنفتان جانبيتان 

خلفهما ممرات الحديقة األربعة.
فقد روعي عند  الداخل  الجبالية من  أما 
او  تكون على شكل ممرات  ان  تصميها 
تقبع في  داخل شعاب مرجانية  تجاويف 
باطن البحر، فإذا ما نظرت إلى سقف أحد 
الممرات ستجده وكأنه واحد من بين تجاويف 
أخرى صنعتها األمواج وهي تصاميم تعزف 

ألحاناً عند مرور الهواء بها تشبه إلى حد كبير حركة الماء 
وذلك من خالل حركة الهواء المندفع من المداخل األربعة 

متنقاًل بين الكهوف.
بين مسطحات  تفصل  الجبالية ممرات  توجد خارج  كما 
نادرة جلبت خصيصاً من  أشجار  تحتوي على  خضراء 
مدغشقر وأستراليا وتايالند حيث الغابات النادرة، التي تتميز 
بها هذه المناطق ، وفى االماكن المظلمة من الممرات يتم 

تسليط النور الكهربائي بطريقة فنية رائعة.
الزوار  فيها  يسير  بها مغارات و ممرات  يوجد  الحديقة 
والنادرة  المتنوعة  49 حوضًا لألسماك  الحديقة  وتضم 
تنعكس عليها أشعة الشمس عبر فتحات علوية مثل األسماك 
بانوراما  بها  يوجد  الزينة كما  والبحرية وأسماك  النيلية 
لعرض األسماك المحنطة، ويوجد بها أقسام أخرى تضم 
التي تعيش في  البحرية  السالحف والزواحف  أنواعاً من 
المستنقعات واألنهار كما يوجد في واجهة الحديقة حوض 
القرش وسمك  مفترسة مثل سمك  أسماك  به  يوجد  كبير 

الخنزير و غيرها ...
وتضم الجبالية أربع صوب لتفريخ السمك إلى جانب مفرخ 
رئيسى وصوبتين لمعالجة المياة الالزمة لحياة آالف األسماك 
التي تضمها أحواض كبيرة من بينها 24 حوضا ألسماك 

الزينة من اسماك المياه العذبة.
وإليكم بعض اسماء من هذه األسماك:

سمك الجنة
مناطق تواجدها:

سمك الجنة يعيش في الجداول وحقول األرز والخنادق في 
جنوب شرق أسيا، وألنها تحظى بشعبية كبيرة لدى مربى 

األسماك فقد أنتشرت حول العالم ولكنها نادرة.
تتميز هذه السمكة بجسم ممدود قوى البنية وذيل متشعب وشكل 
جميل ووجود ألوان كثيرة مثل األسود والبنى والبرتقالى 
الغامق. وتتنفس الهواء من سطح الماء مباشرة مثل الفايتر 

والجورامى لكن مربيها يفضلون وضع مضخة هواء.
حجم األنثى 3 بوصات تقريباً أما الذكر يزيد عن األنثى 

ببوصة أو أثنين
الرعاية والتغذية

سمك الجنة يفضل أكل اللحم )الحى( مثل الفايتر ويفضل 
حوض سعة 20 جالون مياه )75.7 لتر تقريباً( وألنها سمكة 
قوية فتحب القفز لذلك يفضل تغطية الحوض، وتحب أن 
يكون بحوضها نباتات ولها قدرة على التكيف مع درجات 

الحرارة المختلفة.
تواجدها في المياه )السطح – الوسط – القاع( تكون غالبا 
في السطح وتدافع عن مسكنها مثل بعض األسماك األخرى.
سمكة الجنة عكس سمكة الفايتر فهى تفضل العيش وحدها 
وقد نجحت تربية الذكور وحدها ولكان تربية األناث مع 
الذكور مصيرها الفشل ولغرض وضع ذكر مع أنثى يفضل 
وضعهم في حوض لحالهم ويوجد اعتقاد بأن سمكة الجنة 

مسالمة ولكن الحقيقة عكس اإلعتقاد السائد لدى البعض.
الفرق بين الجنسين

الفايتر  واللون مثل  الشكل  االنثى في  الذكر أجمل من 
والذكر زعنفته الذيلية تكون مثل الكماشة أما األنثى ذات 

زعنفة ذيلية عادية
نيون جوبي

)باإلنجليزية:   ،)Elacatinus )بالالتينية:  نيون جوبي 
neon gobie( هو جنس الجوبى البحرية، موطنه االصلي 
الشعاب المرجانية االستوائية في خليج المكسيك من تكساس 

حتى هندوراس البريطانية.
سمكة أوسكار 

أنواع غير مهددة أو خطر انقراض ضعيف جدا
أوسكار هو نوع من األسماك من عائلة سكليد موطنها أمريكا 
الجنوبية في حوض نهر األمازون، البرازيل وكولومبيا، بيئتها 
المفضلة المياه العذبة، قعر رملي، نباتات عائمة وصخور 

كبيرة حجمها حوالي 25 سم. تتكاثر بالبيوض.
يعد سمك االوسكار من أشهر اسماك الزينه واكثرها انتشارا 
حيث يتمتع هذا السمك بجاذبيه عاليه لمربي االسماك لذكائه 
الشديد. سمك االوسكار هو سمك عدواني لكنه اقل عدوانيه 
 )semi aggressive( من العديد من االسماك الزينه األخرى
العذبه بأمريكا الجنوبية ومنها  المياه  وموطنه االصلي هو 

حوض االمازون.
هذا النوع من االسماك يكبر بشكل سريع ويحتاج إلى احواض 
كبيره جدا لتربيته في المنازل، وقد يبلغ طول االوسكار في 
بالغالب يكون بحجم  45 سم ولكنه  بعض األحيان حوالي 

اصغر وبمعدل 30 سم باالحواض المنزليه
سوردتيل

سوردتيل )بالالتينية: Xiphophorus hellerii(، )باإلنجليزية: 
Swordtail( وتعني »ذو الذيل الحاد« من اسماك الحوض 
التفقيس، تنمو بسرعة ومتوفرة  األكثر شهرة، وهي سهلة 
بسهولة. سمك نشيط سلمي يسبح في تجمعات وبشكل طليق، 
وبالرغم من كونها سمكة اجتماعية فإن من الممكن ان تختلف 
العادات السلوكية والمزاجية الذي تتصف بها، ويتفاوت السمك 
الفردي عن رفقائه بين االنسجام السلمي التام إلى سمك يقال 
عنه انه من األشقياء أو العدائيون، وخصوصا الذكور األكبر 
سنا من الممكن أن يميلوا إلى أن يكون عدوانيون نحو بعضهم 

البعض أو مع األنواع اآلخرى.
الموطن االصلي للسوردتيل هو أمريكا الوسطى من جنوب 
المكسيك إلى غواتيماال، وهناك عدة أنواع من هذا السمك 
وتشكيلة متنوعة من األلوان، السوردتيل المنقط عرف أوال 
المشهور  السوردتيل األخضر  بينما   ،1864 بحدود عام 

عرف في عام 1909.
البالتي والجوبي وله  الشكل لسمكة  السوردتيل مماثل في 
جسم أضخم من هذين النوعين وزعنفة ذيل الذكر ممدودة 
على شكل السيف التي منها اشتق اسمها، وهي سمكة جريئة 
جدا، وتتواجد بتشكيلة متنوعة من األلوان الجميلة والرائعة.

الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا:

-1 مذيع مصري 
-2 فاكهة – بلد أسيوي

)معكوسة(-  التسالي  من   3-
نوع من الرخام – حرف جر 

-4 شهر مايو – اسم المفعول 
ليلهو )معكوسة( 

-5 ضالل )مبعثرة( – نوع من 
الموسيقى

قياس  وحدة   – متشابهة   6-
العداد الكهربائي )معكوسة(

في  يستخدم   – متشابهة   7-
الصعود 

 – خافت  ضوء   – للنداء   8-
صوت فرقعة 

مؤسس  لقب   – هامس   9-
حركة حماس 

-10 فنانة مصرية راحلة 

رأسياً :  
-1 جريدة مصرية أسبوعية 

-2 أحد األحياء في الكويت – 
الغضنفر 

-3 في الرأس – أداة أستثناء 
– للتعجب 

-4 سقم – أغنية لعبد الحليم 
-5 من المسافات – مسه بيده 
راحل  صيني  زعيم   6-

)معكوسة( – اقذف 
-7 تاريخ في العمل - شمال 

يقوم   – باإلنجليزية  أنت   8-
بالتربية – استنشق 
-9 جمع فيلم – زوج

-10 فريق كرة أفريقي - سئم
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حل الكلمات المتقاطعة

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

الرياضةركن

أشهر احلدائق يف مصر
حديقة األمساك )القاهرة(

مسري: الزمالك منافسنا الوحيد يف الدوري
أن  األهلي    يرى سعد سمير مدافع 
الممتاز  الدوري  لقب  المنافسة على 
ستنحصر مع المنافس التقليدي الزمالك.

للصحفيين  وقال سمير في تصريحاته 
تمتلك  التي  الفرق  أكثر  الزمالك هو  أن 
األهلي على  لمنافسة  الالزمة  المقومات 

لقب الدوري .
وتحدث مدافع األهلي عن مسألة عدم 
أنه  قائاًل  المنتخب  إنضمامه لصفوف 
يقدم أفضل ما لديه في الفترة األخيرة مع 
الفريق إال أنه سيبقى متفهماً إلختيارات 
بقيادة هيكتور  للمنتخب  الفني  الجهاز 
كوبر رغم شعوره بأحقية تواجده خالل 

الفترة المقبلة.
ليس  أن تطور مستواه  وأضاف سمير 
نتاج  يكون  ما  بقدر  إجتهاد منه  مجرد 
عمل جماعي للفريق بجميع العبيه مشيداً 
الفني حسام  المدير  يلعبه  الذي  بالدور 

البدري مع األهلي منذ توليه المسئولية.
وتحدث سمير عن علي جبر مدافع 
اإللتفات  بعدم  له  الزمالك موجهاً رسالة 
الفترة  في  يتلقاها  التي  الحادة  لإلنتقادات 
األخيرة قائاًل أنه ال يعترف بتسبب العب 

واحد في خسارة فريقه.

قائاًل  إلى جبر  وتابع سمير رسالته 
يتلقى  الذهبي لألهلي كان  الجيل  أن 
العديدة  أيضاً رغم بطوالتهم  االنتقادات 
بالتركيز فقط في  مما يجعله مطالبًا 

الملعب.
تلقى  قد  الزمالك  مدافع  وكان علي جبر 
إنتقادات حادة عقب خسارة فريقه لذهاب 
نهائي دوري األبطال االفريقي أمام صن 

داونز الجنوب إفريقي بثالثية نظيفة.

التوفيق  بتمنيه  وإختتم سمير تصريحاته 
السابقين رمضان صبحي  لزميليه 
رحلتهما  في  تريزيجيه  ومحمود 
البلجيكي  االحترافية مع موسكورن 
التوالي  االنجليزي على  وستوك سيتي 
قائاًل أنه يفتقد تواجدهما بشدة مع الفريق.
الممتاز  الدوري  األهلي صدارة  ويحتل 
الفوز  بتحقيق  نقطة جمعها   12 برصيد 

في مبارياته األربع.

الشيخ ينفي عودته لألهلي يف يناير
جرانت: غانا قادرة على جتاوز البداية 

الضعيفة أمام مصر

3 أيام يف تركيا غانا تستعد للفراعنة مبعسكر 

مرتضى يهاجم كوبر 
بعد خسارة الزمالك 

الزمالك  أبدى مرتضى منصور رئيس    
لقب  الفريق على إحراز  تفاؤله بشأن قدرة 
دوري األبطال االفريقي رغم تلقيه الخسارة 
الذهاب أمام صن  لقاء  بثالثية نظيفة في 

داونز.
المحور  لقناة  وقال مرتضى في تصريحاته 
أنه لن يوجه اللوم لالعبين أو الجهاز الفني 
في الوقت الحالي معتبراً أن الزمالك قد خسر 
المباراة وال يزال  الشوط األول فقط من 
الفوز في الشوط  التعويض وتحقيق  بإمكانه 

الثاني بالقاهرة.
التوفيق لم  وأضاف رئيس الزمالك أن 
الفني مؤمن سليمان وبعض  المدير  يحالف 

الالعبين خالل المباراة مما تسبب في تلقي 
الهزيمة.

المدير  لهيكتور كوبر  اللوم  ووجه مرتضى 
الفني للمنتخب المصري بسبب قيامه 
بإشراك خمس العبين من الزمالك في لقاء 
الماضي مما تسبب في إرهاقهم  الكونغو 
المرمى  أمام صن داونز فيما كان حارس 
أحمد الشناوي في غير حالته الطبيعية بسبب 

إستبعاده من التشيكل األساسي للمنتخب.
جدير بالذكر أن الزمالك يحتاج للفوز 
برباعية نظيفة من أجل الحصول على الكأس 
الثالث والعشرين من  االفريقية السادسة في 

أكتوبر الجاري.

  نفى أحمد الشيخ العب وسط مصر المقاصة ما تردد عن عودته لألهلي 
في يناير المقبل مؤكداً إستكمال فترة إعارته الحالية حتى نهاية الموسم.

وقال الشيخ في تصريحاته لقناة »صدى البلد« أنه يتلقى إتصاالت مستمرة 
من حسام البدري المدير الفني لألهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لإلشادة 

بمستواه الحالي مع المقاصة، وهو ما يسعده كثيراً.
وأضاف العب األهلي المعار إلى المقاصة أن البدري طالبه بالحفاظ على 

ذلك المستوى من أجل العودة للفريق مجدداً بعد نهاية إعارته.
الحالية  الفترة  في  المقاصة  تركيزه مع مصر  كامل  أنه يضع  الشيخ  وأكد 
المباريات  في  للمشاركة  العودة  النفسية عقب  بالراحة  بعد شعوره  السيما 
بشكل أساسي متمنياَ أن يكون ضمن حسابات هيكتور كوبر مدرب المنتخب 

المصري خالل الفترة المقبلة.
وكان الشيخ قد إنضم لألهلي قادماً من المقاصة في مطلع الموسم الماضي 
لم ينجح في  أنه  8 مليون جنيه إال  النادي األحمر  في صفقة قياسية كلفت 

المشاركة بشكل أساسي مع الفريق ليتم إعارته للمقاصة.

  يرى أفرام جرانت المدير الفني لمنتخب غانا أن تعادل فريقه في المباراة االفتتاحية أمام 
أوغندا بتصفيات المونديال لن يكون له تأثير سلبي على مواجهة مصر المقبلة.

وقال جرانت في تصريحاته للصحفيين أن الفريق كان محبطا جداً بسبب التعادل مع أوغندا 
ألننا أردنا تحقيق الفوز إال أن إهدار الفرص السهلة كان سبباً في التعادل.

وأضاف المدير الفني للنجوم السوداء أن الالعبين قادرين على تجاوز ذلك االحباط مثلما 
فعلوا في بطولة األمم االفريقية األخيرة حين خسروا مباراتهم االفتتاحية أمام السنغال قبل 

أن يواصلوا طريقهم حتى المباراة النهائية.
وتابع جرانت تصريحاته أنه يثق في خبرة العبيه التي ستمكنهم من تجاوز صدمة البداية 

عندما يواجهون المنتخب المصري  في القاهرة بالجولة المقبلة رغم صعوبة المباراة.
وإختتم جرانت تصريحاته قائاًل أن غانا تملك منتخباً قادراً على التواجد في المونديال إال أنه 
يطالب بتكاتف الجميع مع الالعبين خالل الفترة المقبلة مشيراً إلى أن ودية جنوب إفريقيا 

ستكون بمثابة االستعداد الجيد للقاء مصر.
ويتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد ثالث نقاط مقابل نقطة وحيدة لكال من غانا 

وأوغندا وذلك بعد نهاية المرحلة األولى من عمر التصفيات.
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إفرام جرانت،    طالب اإلسرائيلي 
المدير الفني لمنتخب غانا، أن يقيم الفريق 
أيام،  ثالثة  لمدة  تركيا  مغلًقا في  معسكًرا 
المباراة  إلى مصر لخوض  السفر  قبل 
الوطني األول  المنتخب  المرتقبة مع 
الثانية من  الجولة  إطار  القدم، في  لكرة 
 2018 العالم  لكأس  المؤهلة  التصفيات 

بروسيا.
وقال »جرانت- إن هذا المعسكر هدفه أن 
والتركيز  االنضباط  الالعبين على  يساعد 
الفوز  لتحقيق  المصيرية،  المواجهة  على 

السلبي  تعادله  الفراعنة وتعويض  على 
المنتخب األوغندي  أمام  لآلمال  المخيب 
التصفيات،  من  األولى  الجولة  في 

والصعود إلى صدارة المجموعة.
الرياضية،  وأكدت صحيفة »غانا ويب« 
60 عاًما  العمر  البالغ من  إن جرانت 
التعادل  بسبب  هائلة  يعيش تحت ضغوط 
أمام أوغندا وفوز المنتخب المصري على 
التصفيات،  برازافيل في مستهل  الكونغو 

بهدفي محمد صالح وعبد هللا السعيد.
قد  القدم،  الغاني لكرة  وكان االتحاد 

إنجلترا،  إلى  بالسفر  رفض طلب جرانت 
الراحة، موضًحا  للحصول على قسط من 
منتخب »البالك  تواجه  التي  التحديات  أن 
المقبلة ال تسمح  الفترة  ستارز« خالل 

للمدير الفني بالسفر إلى خارج البالد.
يذكر أن المنتخب المصري سيلتقي نظيره 
نوفمبر  الثالث عشر من شهر  في  الغاني 
المقبل في واحدة من أبرز مباريات الجولة 
المؤهلة  األفريقية  التصفيات  الثانية من 

لكأس العالم 2018.

Les proverbes en français
Il n y a de roses sans épines

أمثال بالعربية
ما فيش حالوة من غير نار

واحد نجار 
مراته بتقوله مبتدلعنيش ليه

ده الحلواني بيقول لمراته يا بسبوستب 
يا كنافتي

والفكهاني بيقول لمراته يا تفاحتي يا موزتي
قالها يا مسمار مدقوق في قلبي

يا منشار بيقطع في جسمي يا بنت اللوح
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

Bientôt un cellulaire «Made in Egypt»  avec 
une technologie indienne sur le marché 

mondial

C’est précisément le 1er septembre que 
la compagnie indienne de téléphone 
« LafaLafa » et le Dr. Aser Sallam, 

l’homme d’affaires égyptien ont conclu une 
entente de partenariat pour la construction 
d’une usine pour la fabrication de téléphones 
cellulaires « Made in Egypt » ayant une tech-
nologie indienne.
L’usine en question sera construite en haute 
Égypte et devrait créer près de 2000 emplois 
directs.
On sait que l’Inde se classe au troisième rang 
mondial pour la technologie de l’informati-
que et ses experts sont recherchés par plus 
d’un pays surtout par les Etats-Unis.
Un autre résultat direct de la récente visite du président El Sisi en 
Inde est venu d’une firme indienne qui s’est engagée de créer un village 
médical complet où l’on trouve tout ce que se rapporte aux services de 
la santé tels que des hôpitaux  des facultés de médecine et des centres 
de soins de santé selon la plus récente technologie avec des investisse-
ments de 1.6 milliards de dollars.
 

Réforme électorale: Trudeau accusé de renier sa promesseQuébec mise sur la neutralité religieuse 
plutôt que sur la laïcité
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L’opposition accuse le gouver-
nement Trudeau de reculer 
sur sa promesse de modifier le 

mode de scrutin avant les prochaines 
élections fédérales.
Dans leur plateforme électorale, les 
libéraux se disaient pourtant «déter-
minés à faire en sorte que l’élection 
de 2015 soit la dernière élection 
fédérale organisée selon le mode de 
scrutin majoritaire uninominal à un 
tour».
Ils ont d’ailleurs mis sur pied un 
comité parlementaire sur lequel sont 
représentés tous les partis politiques, 
et dont le mandat est de consulter la 
population et d’émettre des recom-
mandations d’ici la fin de l’année.
Or, dans le cadre d’une entrevue 
au quotidien Le Devoir pour souli-
gner sa première année au pouvoir, 
le premier ministre Justin Trudeau 
ne garantit plus de mettre en œuvre 
cette réforme électorale. Il fait valoir 
que les gens sont plus satisfaits sous 
son gouvernement et sont moins 
motivés à vouloir changer le système 
électoral que sous Stephen Harper.
Le chef  du NPD, Thomas Mulcair, a 
qualifié cette déclaration de M. Tru-
deau de «cynique».
«Qu’est-ce qu’il peut avoir de plus 
cynique que de dire que le système 
était pourri quand ça a donné Ste-
phen Harper avec 39 % du vote, mais 
que le système va très bien quand ça 
donne Justin Trudeau avec 39 % du 
vote», a-t-il soulevé.
Questionné à ce sujet aux Commu-

nes, le 
p r e m i e r 
m i n i s t r e 
s’en est 
remis au 
travail du 
c o m i t é . 
« N o u s 
a l l o n s 
écouter et 
être très 
a t t e n t i f s 
aux résul-
tats du tra-
vail de ce 
comité», a 
affirmé M. Trudeau.
Le président du comité, le député 
libéral Francis Scarpaleggia, a 
fait valoir qu’il y avait «différents 
degrés de réforme» possibles. «Cer-
tains veulent quelque chose de très 
mineur, d’autres quelque chose de 
plus poussé», a-t-il déclaré.
Pour le député conservateur Gérard 
Deltell, les propos de M. Trudeau 
sont «indignes» d’un premier minis-
tre.
«C’est quand même incroyable de 
voir que là, parce que ça fait son 

affaire, qu’il est au pouvoir, tout va 
bien, il change d’idée. C’est un com-
portement tout à fait indigne, mais 
exactement à l’image de M. Tru-
deau, c’est-à-dire on dit une chose, 
on fait le contraire et quand ça fait 
notre affaire, c’est correct», a-t-il 
lancé.
Le chef  du Bloc québécois par inté-
rim, Rhéal Fortin, reproche pour 
sa part à M. Trudeau de «manquer 
de respect envers les électeurs». 
«Comme on dit par chez nous, il ne 
se prend pas pour de la marde M. 
Trudeau», a-t-il lancé.

Egypt 
(from Honey-

Face, Hers Truly 
poetry book)

By: MARIA MAGDELEINA LOTFI 
JOURNALIST, TRANSLATOR, WRITER

the first time i met you,
the moon reflected your beauty
in a way that 
everything and everyone
around me
shined brighter than silver.
there were more stars on earth
than in the 11pm sky.
my jaw dropped fifty times in a row,
every five minutes,
because i couldn’t believe how
different 
you are 
from all these overrated western countries.
my memory is still imprinted with
the smell of hard-working people’s sweat
and fresh-out-of-the-oven baladi bread
found in Cairo,
the less polluted air
of Alexandria 
and its peaceful walk along the corniche
mixed with the sound of taxi drivers 
honking their horns,
the numerous lost cats and dogs
living like Canadian squirrels,
the night waves of the Red Sea
singing a lullaby before i sleep
in my hotel room 
in Sharm El Sheikh,
and at last, 
the endless traffic
where i left my heart to wander
to make sure i go back. 

Université Laval: Proulx préfère une gestion de terrain
Les agressions sexuelles dans les 

résidences étudiantes de l'Univer-
sité Laval ont créé une commo-

tion sur le campus, dit Sébastien Proulx, 
qui préfère une gestion de terrain dans 
ces circonstances.
Le recteur Denis Brière s'est fait criti-
quer pour son mutisme et parce qu'il a 
séjourné à Montréal au lendemain des 

agressions. Le ministre Proulx se serait-
il absenté en pareille circonstance?
«J'ai toujours géré les dossiers de près 
en ce qui me concerne, a-t-il dit. Ma 
façon pour moi de travailler, c'est d'être 
près des gens rapidement.»
La communauté universitaire, dont fait 
partie sa conjointe qui est chargée de 
cours, est particulièrement ébranlée. 

«Ce que je sais, c'est 
comme parent et 
comme conjoint de 
quelqu'un qui tra-
vaille à l'université, 
je sais quel effet ça 
a sur le campus. J'ai 
une préoccupation 
à l'égard des victi-
mes. J'ai une préoc-
cupation à l'égard 
des mesures de 
sécurité», a lancé le 
ministre de l'Édu-
cation à l'entrée du 
Conseil des minis-
tres.

Il estime toutefois que les employés de 
l'Université sont aujourd'hui rassurés 
grâce aux mesures prises par les auto-
rités. Sa collègue Hélène David, minis-
tre de l'Enseignement supérieur, n'a 
pas voulu défendre la gestion de crise 
du recteur Brière. Sur son absence, elle 
indique ne pas être «responsable» de son 
agenda.
M. Brière a justifié son silence en affir-
mant qu'il ne s'est pas exprimé pour 
ne pas nuire à l'enquête en cours. Cet 
argument est rejeté par la ministre de 
la Condition féminine Lise Thériault, 
qui croit qu'il est tout à fait possible de 
faire savoir son empathie aux victimes 
d'agressions sexuelles sans pour autant 
causer du tort aux policiers.
«Ces jeunes femmes ont besoin de notre 
support, c'est important d'aller les ren-
contrer», a lancé Mme Thériault.
La Coalition avenir Québec critique de 
son côté cette même ministre Thériault, 
qui a mis cinq jours avant de commenter 
publiquement la série d'agressions.
«C'est inacceptable et gênant que Mme 

Thériault n'ait même pas pris deux 
minutes pour réconforter de jeunes 
femmes qui ont été agressées. Ça me 
gêne profondément», a lancé la députée 
Nathalie Roy.
Lise Thériault s'est défendue plus tôt 
en journée en affirmant qu'elle avait 
manqué de disponibilité et n'avait pas 
pu intervenir en début de semaine. «Je 
n'étais pas là. Hier, j'étais à Bromont 
dans une autre activité. Hélène David 
était présente. Il faut regarder quel 
ministre est interpellé au-delà de la 
ministre de la Condition féminine. On 
travaille en équipe.»
Pour Nathalie Roy, cette défense n'est 
pas valable et Mme Thériault a un «défi-
cit de compassion»: elle aurait tout de 
même dû intervenir malgré l'implication 
d'Hélène David.

La ministre de la Justice s'est fait 
dire de retirer son projet de loi 

sur la neutralité religieuse de l'État 
parce qu'il ouvre la porte à des déri-
ves religieuses, a soutenu, mardi, le 
groupe féministe Pour le droit des 
femmes du Québec (PDFQ).
«La démocratie exige qu'il y ait une 
séparation nette entre la religion et 
l'État», a prévenu Diane Guilbault 
de PDFQ, alors qu'elle participait 
à la consultation publique entamée 
mardi sur le projet de loi 62 «favo-
risant le respect de la neutralité reli-
gieuse de l'État visant en encadrer 
les accommodements religieux.»
À la ministre Stéphanie Vallée, qui 
souhaite permettre les accommode-
ments religieux au nom de la liberté 
individuelle de conscience, PDFQ 
reproche au gouvernement de faire 
prévaloir la neutralité religieuse sur 
la laïcité.
«La neutralité religieuse ouvre la 
porte à la multiconfessionnalité, a 
martelé Michèle Sirois. C'est l'État 
qui dit oui à l'ouverture de toutes les 
salles de prières, pourquoi pas pour 
les raëliens, alors que la laïcité dit 
non à toutes les salles de prières.»
PDFQ en a particulièrement contre 
l'inscription dans une loi du concept 
d'accommodement religieux. «Ça 
veut dire que les accommodements 
religieux, c'est normal. C'est la porte 
ouverte aux forces intégristes qui ont 

l'outil pour faire 
toutes sortes de 
demandes (...) 
On a l'impres-
sion de revenir 
en arrière. On 
demande de reti-
rer ce projet de 
loi», ont mar-
telé tour à tour 
Diane Guilbault 
et Michèle Sirois.
Les accommo-
dements reli-
gieux sont un droit qui découle de 
la charte canadienne des droits et 
libertés, a plaidé la ministre de la 
Justice. «On a vu des éducatrices à 
Verdun se promener à visage cou-
vert (...) Une élève à qui on bouche 
les oreilles pour qu'elle n'entende 
pas la musique, des motifs religieux, 
c'est le début de l'obscurantisme», a 
rétorqué Michèle Sirois.
Permettre les accommodements reli-
gieux peut aussi nuire à l'intégration 
des immigrants, prévoit PDFQ. Des 
employeurs pourraient hésiter avant 
d'embaucher des musulmans, croit 
Diane Guilbault.
«C'est compliqué pour un employeur 
d'avoir des employés qui deman-
dent un espace de prière et de faire 
la prière le vendredi (...) Certains 
employeurs frileux pourraient faire 
du profilage ethnoreligieux.»

Pour sa part, l'Association des com-
missions scolaires anglophones juge 
le projet de loi 62 superflu. «C'est 
comme traiter un patient qui n'est 
pas malade, a plaidé un porte-parole 
de l'ACSAQ, Stephen Burque. Plu-
sieurs confessionnalités cohabitent 
dans nos 340 écoles et nous n'avons 
pas de problème.»
Les députés de l'opposition se 
méfient de l'intention du gouverne-
ment. «Nous accueillons le projet de 
loi avec ouverture, mais la notion de 
laïcité n'existe pas dans le projet de 
loi et avec la neutralité religieuse, 
toutes les religions peuvent s'affi-
cher», a déploré la députée péquiste 
Agnès Maltais.
De son côté, la CAQ rejette catégo-
riquement le projet 62. «Le projet de 
loi légitimise le port de signes reli-
gieux comme le tchador, le turban et 
le hijab», a déploré la députée Natha-
lie Roy.

Le gouvernement 
Couillard veut enca-
drer l'utilisation de 

caméras de surveillance dans 
les résidences pour person-
nes âgées avec son projet de 
loi contre la maltraitance des 
aînés.
Si elle est adoptée, la pièce 
législative déposée mer-
credi permettra à Québec de 
«déterminer, par règlement, 
les modalités d'utilisation des 
mécanismes de surveillance, 
comme les caméras ou tout 
autre moyen technologique, 
dans les lieux visés par la loi 
sur les services de santé».
Il est pour l'instant tout à 
fait légal pour une famille 
d'installer une caméra de 
surveillance dans la chambre 
d'une personne âgée résidant 
dans un CHSLD, par exem-
ple. L'État veut s'assurer d'un 
meilleur équilibre entre les 
droits des travailleurs et le 
droit à la vie privée des aînés.
Le projet de loi, qui vise les 
institutions publiques et pri-
vées, va forcer les Centres 

intégrés de santé à mettre en 
œuvre une politique de «lutte 
contre la maltraitance envers 
les personnes en situation de 
vulnérabilité qui reçoivent 
des services de santé et des 
services sociaux».
Québec souhaite également 
mieux protéger les lanceurs 
d'alertes qui rapportent de 
mauvaises pratiques aux 
commissaires aux plaintes. 
Ils seront protégés contre 
les représailles, comme la 
rétrogradation, la suspen-
sion ou le congédiement s'il 
s'agit d'un employé, ou de la 
rupture de bail ou le déména-
gement forcé, s'il s'agit d'un 
patient.
Québec prend aussi acte d'une 
décision de la Cour suprême 
qui date de 2001. Il va modi-
fier la loi pour permettre aux 
professionnels de lever le 
secret lorsqu'ils soupçonnent 
qu'une personne âgée fait 
face à un risque sérieux de 
mort ou de blessures graves. 
La précédente définition exi-
geait un «risque imminent».

Résidences pour aînés: le recours 
aux caméras encadré par Québec
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األبيض،  للبيت  الجمهوري  المرشح  زوجة  ترامب  ميالنيا  اتهمت     
وسائل اإلعالم األميركية بالتحيز في تغطيتها للسباق الرئاسي، مقللة من 
شأن تصريحات دونالد ترامب الذي تبجح بسلوك مسيء للنساء في شريط 

فيديو يعود إلى العام 2005، في مقابلة أجرتها معها شبكة سي إن إن.
وردا على سؤال حول شريط الفيديو الذي يتكلم فيه ترامب بكالم بذيء عن 
نساء، ساندت  تعد جنسي على  إلى  ينم عن تحرش جنسي وصوال  سلوك 

ميالنيا ترامب زوجها مؤكدة “ليس هذا الرجل الذي أعرفه”.
وأوضحت “قلت له إن لغته غير مناسبة، وإنه من غير المقبول أن يتكلم 

بهذا الشكل، لكن هذا لم يكن سوى حديث )رجال(”، مؤكدة أنها لم تسمعه يوما يتكلم بهذه 
الطريقة الفاضحة.

ويقول ترامب في حديث مع مقدم برامج تلفزيونية، وفق التسجيل الذي التقط داخل حافلة، 
“حين تكون نجما، يدعنك تفعل. بإمكانك القيام بأي شيء…”.

في  “العديدين  أن  معتبرة  التسجيل”  هذا  مثل  بنشر  أفاجأ  “لم  ترامب  ميالنيا  وأضافت 
المعسكر المقابل يريدون خفض مستوى الحملة”.

وتساءلت “لماذا كشف هذا التسجيل اآلن؟ لماذا بعد كل هذه السنوات؟ لماذا قبل 3 أسابيع 
من االنتخابات؟” مضيفة “إنها وسائل اإلعالم”.

وتابعت “إنها وسائل اإلعالم اليسارية، بوسعكم أن تدركوا من طريقة ورود ذلك أن كل 
شيء كان مدبرا”.

وكان رجل األعمال الثري أعلن خالل تجمع انتخابي في نيوهامشير السبت أن “االنتخابات 
معيبة  وأكاذيب  بالكامل  كاذبة  مزاعم  تبرز  التي  الفاسدة  اإلعالم  وسائل  قبل  من  مزورة 

للحمل على انتخاب” منافسته الديمقراطية هيالري كلينتون.

  أكد مدير أمن أسوان، اللواء مجدى موسى، جاهزية أجهزة األمن 
بالمحافظة، لتأمين احتفالية تعامد الشمس، على تمثال الملك رمسيس 
الثانى بمعبده الكبير، فى مدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، يوم 

األحد المقبل.
الثالثاء،  يوم  الذى عقده، مساء  وقال مدير األمن، خالل االجتماع 
االحتفالية، فى حضور  لتأمين  االستعدادات  لمناقشة خطة  بمكتبه 
األمنية  الخطط  تم مراجعة  إنه  الرقابية،  المديرية والقيادات  قيادات 

ومدى جاهزية القوات خالل االحتفال.
وشدد على تكثيف وتفعيل اإلجراءات التأمينية، على كافة المنشآت المهمة والحيوية، 
اإلنسان،  احترام حقوق  يرتكز على  بمختلف جوانبه  األمنى  العمل  يكون  أن  على 

وصيانة حريته وحسن معاملته ومراعاة البعد اإلنسانى.
كافة االستعدادات، لالحتفال  أنهت  أنها  بيان،  أكدت، فى  قد  أسوان  كانت محافظة 

بتعامد الشمس فى معبد أبوسمبل، من خالل إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، 
للمسرح  أهمها وضع حجر األساس  والثقافة والتى يشمل  اآلثار  بحضور وزيرى 

الفرعونى، بحى منشية النوبة فى مدينة أبوسمبل السياحية على مساحة 5170 م2.
المعبد،  البنوك وحتى مدخل  الشعبية، من ميدان  الفنون  لفرق  ديفيله عرض  وتنظيم 

يعقبه افتتاح معرض أبوسمبل فى عيون الفنانين بقاعة عرض المعبد.

       ــ       ــ
 آخر عمود

شعر : فريــد زمكحـل

Canadian  Realities  

من واقعنا

    املرأة واالنتخابات 
االمريكية! نقطة الضعف!

   كانت الدول العربية وبعض الدول المشرقية تتهم 
الغرب دوما بانه يستغل موضوع المرأة كوسيلة من اجل 
الضغط على الحكومات واألنظمة هنا او هناك! ربما 
كان هناك بعض الصحة لهذا الكالم ولكنه ليس دقيق.
وأكثر من ذلك اتهم الكثيرون بان اي محاولة غربية 
المرأة وحقوقها  او غيرها من اجل تصحيح وضع 
االنسانية والمعنوية ومكانتها في المجتمع والقوانين 
المتعلقة بها بما فيها قوانين االرث وجرائم الشرف، بل 
وحتى المطالبة بالسماح لها بقيادة السيارة وغيرها... 
والتقاليد  المجتمع  بنية  لتغيير  إال محاوالت  ماهي 

الشرقية العريقة وإفسادها!! 
وهنا نكون دخلنا في إطار محاوالت عربية ومشرقية 
لخلق عدو خارجي حتى نبقي شعوبنا متخلفة وبحاجة 

للقيادات الذكية الديكتاتورية! 
المهزلة  المرشح  ومع  اليوم  االمريكية  االنتخابات 
دونالد ترامب أصبحت تتمحور حول موضوع المرأة 
وأم وأخت وزوجة  كابنة  المرأة  احترام  وضرورة 
قبل ان يتم تأطيرها كعشيقة وأداة للشهوة. وهذا على 
نسق المحادثة المسجلة بين المرشح الرئاسي ترامب 
واحد الصحفيين. اذا ابعاد المشاكل المتعلقة بالتعامل 
مع المرأة موجودة بالغرب ايضا ولكنها تأخذ شكال 
مختلفا. ورأينا بأنه حتى في العالم الغربي الديمقراطي 
يمكن لرجل وبهذا المكان ان ينظر الى المرأة بهذه 
الدونية. ويتناسى ان من أتت به الى هذه الحياة هي 
امرأة وانه لديه ابنه على سطح هذه االرض وان من 
وهبته عمرها هي زوجه تشاركه األيام حلوها ومرها!! 
الواضح والذي يجب ذكره هنا هو ان  الفرق  ولكن 
هذا الغرب لم يدفن رأسه بالرمل وواجه هذا النوع 
من العقليات والتصرفات بالمواجهة واالعتراف بها 
واستنكارها من اجل تغييرها!! لم يحاول الغرب ان 
قال وأقسم  يخفيها بل واجهها. واعتذر ترامب عما 
انه تغير منذ ذلك التعليق ... وال اعتقد ان رجال مثله 

تغير اليوم.. 
ولكن األهم من هذا كله ان الغرب نظر الى المشكلة 

واعترف بها وحلها!! او انه بسبيل معالجتها!! 
وأول خطوة في العالج هي تشخيص المرض وليس 

محاولة إخفائه! 
                   فلنتمعن!  

 

أبو حجاج

 جمرد كلمة
  صدق أو التصدق :

ألف   33 تمسح  كلينتون  -1 هيالري   
أميل وتحاول اقناعنا بأنه تم بطريق الخطأ !

 -2 أن أمريكا تحارب اإلرهاب وهي تسلح اإلرهابيين في سوريا !
إسقاط  بحجة  لتدمير سوريا وشعبها   اجتمعت  الشر  قوى  كل   3-   

رئيسها  بشار األسد !

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
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Call Allstate First
Fouad Zemokhol

Montreal East Agency
5020 Jean-Talon St. E,  

St-Léonard, QC
           514-593-3678 ext. 5016      

 fzemokhol@allstate.ca      1-877-593-3678

GOOD HANDS

GOOD PRICE

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

جتهيزات أمنية استعدادا إلحتفال تعامد الشمس 
على »وجه رمسيس«

من بنات أفكاري

طفولة عشق

قررت  النمسا  أن حكومة  يذكر   
الماضي مصادرة  تموز  يوليو/  في 
مدينة  في  المنزل من أصحابه  هذا 
ولد  حيث  إن(  نهر  على  )براناو 

أدولف هتلر.
النمساوي  الداخلية  وزير  وكان 
فولفغانغ سوبوتكا قد أعلن في وقت 
إلى  لجنة خاصة توصلت  إن  سابق 
استنتاج مفاده أن هذا المنزل ليست 
له قيمة تاريخية وأنه ال يعتبر معلما 

أثريا.
ذو  المبنى  هذا  أن  بالذكر  جدير 
القرن  في  الذي شيد  الثالثة طوابق 

قبل عام  فيه  تتوزع  كانت  السابع عشر 
سلم  ثم   ، عامة  مكتبة  قاعات   1965
ل إلى مدرسة  إلى فرع لمصرف ثم حّوِ
 1977 عام  بين  ما  الفترة  وفي  ثانوية. 
معمل صغير  هناك  كان   2011 وعام 
فيه ثم دار للمعّوقين. وقد قررت وزارة 
الداخلية هدم المنزل في الربيع الماضي. 
قانون  الضروري سن  من  كان  انه  إال 

خاص ليتم تطبيق هذا القرار.

 أعلنت الشرطة البريطانية، االثنين، أنها فتحت تحقيقا بحق مساعد نائب 
البرلمان فجر 14  في حزب المحافظين بشبهة اغتصاب امرأة داخل مقر 

أكتوبر الجاري.
اليوم  اعتقل في نفس  23 عاما  العمر  يبلغ من  الشرطة إن “رجال  وقالت 
بشبهة اغتصاب”، مشيرة إلى أنها أفرجت عنه مقابل كفالة مالية بانتظار 

انتهاء التحقيق، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
ولم تكشف الشرطة عن هوية المشتبه به وال عن هوية ضحيته المفترضة، 
إال أن وسائل إعالم أشارت إلى أن المشتبه به هو أحد مساعدي عضو حزب 

المحافظين النائب كريغ ماكينالي وأن الضحية هي امرأة.
الجمعة “بأن هناك  أبلغ صباح  أن األخير  باسم ماكينالي  وأعلن متحدث 

مزعم ضد أحد أعضاء فريقه”.
مقر  في قصر وستمنستر،  مكتبه  فتح  ماكينالي  أن  المتحدث  وأضاف 
واألجهزة  الشرطة  على طلب  “بناء  وذلك  المحققين  أمام  البرلمان، 
البرلمانية”، مشيرا إلى أن النائب “ينتظر تلقي معلومات إضافية من جانب 

الشرطة”.
من ناحيته قال حزب المحافظين الحاكم إنه “من غير المناسب التعليق على 

تحقيق أمني جار”.
بدوره رفض البرلمان اإلدالء بأي معلومات بهذا الشأن، مكتفيا بالقول على 
لسان المتحدث باسمه إن “البرلمان على تعاون وثيق مع الشرطة في إطار 

التحقيق وال يمكننا اإلدالء بمزيد من التعليقات ما دام التحقيق جاريا”.

 قرر زوجان بريطانيان أن يستصلحا حافلة قديمة تعود للستينيات 
من  العديد  على  تحتوي  إلى غرفة  وتحويلها  العشرين  القرن  من 

مقومات الرفاهية وألحقاها بالفندق الذي يملكانه.
إسترليني  جنيه   100000 فيليب  وزوجها  مويزر  أنفقت سوزان 
)122000 دوالر أمريكي( على حافلة مؤلفة من طابقين لتحويلها إلى 
فندق صغير مؤلف من غرفة واحدة. ويحتوي الطابق السفلي من هذه 
تم  في حين  استحمام،  أنيق وعصري مع حوض  الحافلة على حمام 
تحويل الطابق العلوي من الحافلة إلى غرفة نوم فاخرة محاطة بستائر 

مخملية وغرفة جلوس بشاشة تلفزيون مسطحة.
وتنظيف  الداخلية  الحافلة  محتويات  من  للتخلص  الزوجان  وعمل 
الصحية  المرافق  بتركيب  يقوما  أن  قبل  الصدأ  الخارجي من  هيكلها 
بعض  على  الحفاظ  على  الزوجين حرصا  أن  غير  والكهرباء. 

موجودات الحافلة مثل عجلة القيادة وبعض المقاعد. وبعد إنهاء العمل 
فيها، أطلق الزوجان اسم “ترافالجار سكوير” على الحافلة ووضعاها 
في حديقة الفندق الذي يملكانه في منطقة بيميش بمدينة دورهام، وفق 

ما ورد في صحيفة الدايلي ستار البريطانية.

الشرطة الربيطانية حتقق باغتصاب امرأة يف مقر الربملان

 : لرتامب  املسيئة  التسجيالت  عن  تدافع  ميالنيا 
جمرد أحاديث رجال !!

  سيصدر المخرج مايكل مور المشهور بأعماله الوثائقية التي تحمل 
األميركية  للرئاسة  الجمهوري  للمرشح  مناهضا  فيلما  رسالة الذعة، 
كلينتون  لدعم هيالري  تكثف هوليوود جهودها،  فيما  ترامب  دونالد 
األسابيع  في  األبيض،  البيت  إلى  السباق  في  الديمقراطية  منافسته 

األخيرة النتخابات الرئاسة األميركية 2016.
وثائقية عن  أفالما  أخرج  والذي  أوسكار  بجائزة  الفائز  مور،  وقال 
على  األميركي  الصحية  الرعاية  ونظام  العراق  األسلحة وحرب 
ترامب  إن  مور  )مايكل  فيلمه  سيقدم  إنه  تويتر،  موقع  حسابه على 
الند( في عرض مجاني في مانهاتن بنيويورك ليل الثالثاء، على أن 
ونيويورك  أنجلوس  لوس  في  العرض  بدور  التجارية  العروض  تبدأ 

األربعاء.
في  التي ستجرى  االنتخابات  أسابيع من   3 قبل  الفيلم  ويأتي إصدار 

الثامن من نوفمبر المقبل.
إلى  يستند  أنه  إلى  للفيلم  مختصر  ويشير وصف 
عرض )أكتوبر سربرايز( الذي قدمه مور منفردا في 
اآلونة األخيرة في أوهايو، والذي يظهر غوص مور 

أرض  في  “التام 
معادية”.

للمرشح  واضح  معارض  ومور 
الجمهوري ترامب.

ويعرض الفيلم فيما يحتشد عشرات 
السينما حول  نجوم  من  المشاهير 
كلينتون قبل االنتخابات. ونظم نحو 
باربرا  بينهم  من  النجوم  من   30
وبيلي كريستال وجوليا  سترايسند 
ميرن، معرضا  وهيلين  روبرتس 
كلينتون  لحملة  التبرعات  لجمع 
بتذاكر  االثنين  يوم  برودواي  في 
بلغ سعر التذكرة منها عشرة آالف 

دوالر وجرى بث الحفل على الهواء.
وستقدم المغنية جينيفر لوبيز ومغني الروك جون بون جوفي عروضا 
منفصلة في حفالت في فلوريدا األسبوع المقبل لصالح حملة كلينتون.

مايكل مور خيرج فيلما مناهضا 
لرتامب .. و جنوم هوليوود 

يدعمون كلينتون

ميشيل أوباما ختطف األنظار بفستان ذهيب من »فريساتشي«

أُح�����ب ف���ي ع��ش��ق��ك ع��ش��ق��ه ال��ط��ف��ول��ي

ل��س��ك��ون��ي ف��ه��م��ه   .. ل��ه��ي��ام��ي  ح���ب���ه 

ف���ي حل��ظ��ة ت���وّح���د ت��س��ت��وع��ب ف��ض��ول��ي

تُ���خ���ض���ع م���ش���اع���ره ل���رغ���ب���ة ع��ي��ون��ي

ب��ت��ول��ي ُع�����ذرٌي   ... ع��م��ري  ف���ي  وع��ش��ق��ك 

يَ��س��ت��ل��زم وج��������ودك   ل��ي��ه��زم ظ��ن��ون��ي

ش��م��ول��ي وح���ي���ٌد   ... ق��ل��ب��ي  ف���ي  وُح���ب���ك 

ش��ج��ون��ي أُف������ارق   ... ل���ص���دري  ِب��ض��م��ك 

مثولي  تَ��س��ت��ع��ذب   ... جت��لِّ��ي   حل��ظ��ة  ف��ي 

ب��ج��ن��ون��ي ف��ي��ه��ا   ... ش��ف��اه��ك  تُ��ط��ال��ب 

ب��ح��ل��ول��ي ف��ي��ه��ا   ... ك��ي��ان��ك  يُ���ط���ال���ب 

وت��ك��ون��ي أك������وُن   ... ال����دوائ����ر  ل����ت����دورْ 

ب��ذه��ول��ي وتَ���رض���ي   .. ب��ف��ض��ول��ك  أرض����ى 

ج��ف��ون��ي ت��ض��ّم��ك   ... ي���داي���ا  تَ���ض���ّم���ك 

ت��ق��ول��ي  وأُح�����ّب�����ك   .. أُح����ّب����ك  أق�������وُل 

النمسا تقرر هدم املنزل الذي ولد فيه هتلرحافلة قدمية تتحول إىل فندق صغري

إلقامة عشاء  موعد  آخر  كانت  الثالثاء  ليلة  نظًرا ألن    
األبيض، كان  البيت  أولى في  أوباما كسيدة  لميشيل  رسمي 
من الطبيعي أن تحرص على أن اإلطاللة التي ظهرت بها 
دائم واألم إلبنتين بدت  ال تشوبها شائبة. هي األنيقة بشكل 
مذهلة في فستان ذهبي طويل المع، صنع خصيصا لها من 

قبل دار "فيرساتشي".
السيدة األميركية األولى وزوجها الرئيس باراك أوباما، قاما 
بالترحيب برئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي وزوجته 
العشاء  لواشنطن وحضرا  رسمية  زيارة  في  كانا  اللذيان 
ميشيل من  تأكدت  وقد  األبيض،  البيت  في  األخير  الرسمي 

أنها تركت أثرا رائعا في تلك المناسبة.
أن  عاًما   52 العمر  من  البالغة  األولى  السيدة  فقد ضمنت 
العيون كلها كانت على ثوبها المفصل، اختيار مالئم تماما 
فرع  هو  فيرساتشي"   " دار  إيطاليان.  نظرا ألن ضيفيها 
معروفة  يد مصممة  على  وأسس  اإليطالية،  األزياء  لدار 
باستقالليتها وشجاعتها. وقد تكلف الثوب ما ال يقل عن 12 

ألف دوالر، وفقا لتقديرات المصممين.
األزياء  خبير  قال  التصميم،  عن  حديثه  معرض  وفي 
حفل  في  وكأنها  تبدو  أوباما  "ميشيل  غالزين:  سيمون 
من  أفضل  بجائزة  تفوز  وبالتأكيد  هنا،  األوسكار  جوائز 
مدهشة  تبدو  "ميشيل  وأضاف:  فيرساتشي".  ثوب  ارتدى 
حقا  تدافع  وهي  األولى،  السيدة  منصب  توليها  طيلة  تماما. 
وو  جيسون  ذلك  في  بما  لديها،  المفضلين  المصممين  عن 
التجارية  العالمات  عن  ابتعدت  ولكنها  وتاداشي شوجي، 
في  بالتأكيد  يسجل  هذا سوف  فيرساتشي.  مثل  الضخمة، 

التاريخ باعتبارها أفضل لحظة في الموضة".
"ميشيل  قائلة:  أستيد،  نعومي  المصممة  وافقت  وبالمثل، 
أفضل  إنه  هذا،  المساء  ثوب  في  للغاية  مذهلة  تبدو  أوباما 
ولون  وتفصيل  أسلوب  إن  االن.  حتى  به  مظهر ظهرت 
وماكياجها صنع  مع شعرها،  كامل  بشكل  تعاونوا  الفستان 
عامل نجاح باهر مطلق". وقد خلق فيرساتشي موجات من 

التطوير في صناعة األزياء هذا الشهر.

العالقة  توثق  ألنها  متعة  بعدها  ما  متعة  الحب  عن  الكتابة   -
والقلم! والقلب  الفكر  بين 

الحياة! وعلى  البقاء  على  إصراره  في  الحب  عظمة   -
مرتين! ُيعاش  ال  كالعمر  الحياة  في  أثراً  يترك  الذي  الحب   -

بالقول ويثمر  الذي يفرح  بالحب  تكتمل وتتعظم  - كل األشياء 
! لفعل با

للشاعر/ فريد زمكحل


