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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

الرئيس السيسى ورئيس سنغافورة يتفقان على تعزيز التعاون االقتصادى

البيت األبيض .. هدية امليالد 
لدونالد ترامب

  قلت ومازلت أقول للذين يؤيدون 
مرشحة الحزب الديمقراطي هيالري 
كلينتون في انتخابات الرئاسة األمريكية، 
بأنهم يشاركون بقصد أو بدون في 
زعزعة دعائم االستقرار العالمي التي 
تزعزعت دعائمها بالقدر الكافي نتاج 
سياسات التآمر األمريكي المفزعة 
إلسقاط الدول وتقسيم الشعوب إلى 
فرق متناحرة ومتقاتلة على أسس 
عرقية وطائفية منذ وصول مرشح 
الحزب الديمقراطي باراك أوباما 
إلى سدة الحكم في الواليات المتحدة 
األمريكية والذي تفنن منذ توليه 
السلطة والطاقم المعاون له بما 
فيهم مرشحة الحزب الديمقراطي 
الحالي هيالري كلينتون على تنفيذ 
مخططه الشيطاني الرهيب لهدم 
العديد من الدول وترهيب اآلمنين 
من شعوب العالم بعد ترهيبهم على 
أيدي عصاباتهم اإلرهابية المسلحة 
التي تم ترويضها وتدريبها وتمويلها 
لتنفيذ هذا المخطط ضد العالم العربي 
وبعض الدول األوروبية، شريطة 
عدم المساس بإسرائيل من قريب 
أو بعيد، مما أفقد الواليات المتحدة 
األمريكية الكثير والكثير مما كانت 
تحظى به من مكانة على مستوى 
العالم، وأطاح بمصداقيتها وبمصداقية 
قراراتها المزدوجة المعايير وهو 
ما ساعد وسيساعد السيد دونالد 
تعزيز  على  تقديري  في  ترامب 
المواطن  عند  االنتخابي  مركزه 
في  ترامب  نجح  الذي  األمريكي 

إظهار عيوب وكذب منافسته عليه 
مع سبق اإلصرار والترصد. هذا 
عالوة على ما أعلنه مكتب التحقيقات 
االتحادي )اف.بي. أي( مؤخراً من 
أنه سيحقق في رسائل إضافية ظهرت 
حديثاً تتصل باستخدام المرشحة 
الديمقراطية كلينتون لخادم بريد 
خاص في تطور جديد في مسار 
حملة االنتخابات الرئاسية االمريكية 
التي ستبدأ فعالياتها بعد 8 ايام من 
اآلن، والذي أكد السيد جيمس كومي 
مدير الـ )أف.بي.أي( في خطاب 
وجهه لعدد من رؤساء اللجان في 
الكونجرس، إن المكتب سيحقق في 
مزيد من الرسائل المتعلقة بالتحقيق 
لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على 
معلومات سرية من عدمه، وهو 
ما هز الحملة االنتخابية لمرشحة 
الحزب الديمقراطي كلينتون قبيل 
عملية التصويت المقرر لها الثامن 
من نوفمبر/ تشرين ثاني، والذي 
من المؤكد أنه سيصب وسيكون 
في مصلحة المرشح الجمهوري 
دونالد ترامب في صناديق االقتراع 
وسيعزز من فرصه لدخول البيت 
األبيض كرئيس للواليات المتحدة 
قابلة  سنوات   4 لمدة  األمريكية 
البشائر  تعلنه  ما  وهو  للتجديد، 
وتشير إليه كل الدالئل التي لم تأِت 
من فراغ ويحركها البعض عن عمٍد 
للحفاظ على مصالحه وحمايتها من 

هذه األكاذيب المفضوحة.

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

تان رئيس جمهورية  الدكتور تونى  السيسي يوم االثنين  الفتاح  الرئيس عبد    استقبل 
سنغافورة، حيث أقيمت مراسم االستقبال الرسمي للرئيس السنغافوري بقصر االتحادية، 

وتم عزف السالمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وصرح السفير عالء يوسف الُمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس 
بالرئيس توني تان، مؤكداً على تطلع مصر ألن تمثل هذه  المباحثات  بداية  رحب في 
المتميزة،  السنغافورية  المصرية  العالقات  الزيارة خطوة جديدة وهامة في سبيل تعزيز 
السيما وأنها تتزامن مع مرور خمسين عاماً على إنشاء العالقات الدبلوماسية بين البلدين.

بما لمسه خالل زيارته لسنغافورة في شهر أغسطس  الرئيس عن إعجابه  السيد  وعبر 
2015 من تقدم في جميع المجاالت، بما يجعل سنغافورة نموذجاً متميزاً للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية التي تسعي إليها مختلف الدول النامية.
كما أعرب سيادته عن أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري واالستثمارات، والتي 
مازالت ال تتناسب مع مستوى العالقات السياسية المتميزة بين الدولتين. واستعرض السيد 
الرئيس الجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق التنمية االقتصادية، بما في ذلك المشروعات 
السويس، وما توفره  قناة  التنمية بمنطقة  تنفيذها، وفى مقدمتها مشروع  يتم  التي  القومية 
السنغافورية، معرباً عن تطلعنا  للشركات  اقتصادية واعده  المشروعات من فرص  تلك 
لالستفادة من خبرة سنغافورة في مجاالت إدارة الموانئ وتشغيلها وتحلية المياه، باإلضافة 

إلى التعليم والتدريب الفني والنقل.

وأضاف الُمتحدث الرسمي أن رئيس سنغافورة عبر عن سعادته بزيارة القاهرة في أول 
زيارة رسمية له إلى الشرق األوسط منذ توليه رئاسة سنغافورة، مشيراً إلى أن مصر أقدم 
باستقالل  التي اعترفت  الدول  المنطقة، السيما وأنها كانت في طليعة  لبالده في  صديق 

سنغافورة.
كما أشاد الدكتورتوني تان بما لمسه من تطور في مصر منذ زيارته األولي لها عام 2005 
تتخذها  التي  بالخطوات  نائب رئيس وزراء سنغافورة، مشيداً  يتولى منصب  عندما كان 
التنمية االقتصادية وجذب  المصرية في سبيل تدعيم االستقرار وتحقيق  السياسية  القيادة 
االستثمارات األجنبية إلى مصر، خاصًة في ضوء ما تعرضت له البالد من تحديات خالل 

السنوات الماضية.
وأكد اتفاقه مع ما طرحه السيد الرئيس بشأن أهمية تعزيز العالقات التجارية واالستثمارية 
بين البلدين، مشيراً إلى اإلمكانات الكبيرة المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في 
يتم  التي  المشروعات  التحتية في ضوء  البنية  المجاالت، وخاصًة في قطاعات  مختلف 
تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، حيث أوضح الرئيس 
السنغافوري أنه حرص على أن يرافقه وفداً من رجال األعمال للتعرف عن قرب على 

الفرص االستثمارية المتاحة في مصر.
السنغافوريين  الطالب  لمئات  تقدير بالده الستقبال مصر  وأعرب رئيس سنغافورة عن 
للعلم  يمثله األزهر من منارة  بما  في هذا اإلطار  الشريف، مشيداً  للدراسة في األزهر 

والحضارة اإلسالمية العريقة، خاصًة وأن جميع القيادات 
اإلسالمية في بالده من خريجي األزهر الشريف. وأشاد 
الرئيس  السيد  بها  يقوم  التي  بالجهود  رئيس سنغافورة 
في إطار الدعوة للتعايش والتسامح بين األديان وترسيخ 
به كل من مصر  تتميز  ما  المواطنة، مؤكداً على  قيم 
تعددية وتنوع وحرصهما على مكافحة  وسنغافورة من 

التطرف.
وقد أكد السيد الرئيس في هذا السياق على أهمية تعزيز 
استعداد مصر  البلدين، مؤكداً على  بين  الثقافي  التبادل 
الذين يدرسون  السنغافوريين  الطالب  أعداد  لزيادة 
الصحيح لإلسالم  الفهم  بهدف نشر  الشريف  باألزهر 
ومواجهة األفكار المتطرفة، مشيداً في هذا الصدد بتجربة 
التعايش والتجانس في إطار  المتميزة في  سنغافورة 
إلى  أشار سيادته  األعراق واألديان. كما  ُمتعدد  مجتمع 

األهمية التي يحظى بها ملف مكافحة اإلرهاب والتطرف في العالم بأسره، منوهاً إلى 
ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وذكر السفير عالء يوسف أن المباحثات تطرقت إلى ُسبل تعزيز العالقات الثنائية في 

مختلف المجاالت، حيث اتفق الجانبان على مواصلة االتصاالت وتبادل الزيارات بهدف 
التنسيق  االتفاق على مواصلة  تم  المختلفة. وقد  القطاعات  في  الثنائي  التعاون  تعزيز 
المستمر بين الدولتين في إطار المنظمات والمحافل الدولية تجاه القضايا ذات االهتمام 

المشترك.

عون  ميشال  اجلنرال  ينتخب  اللبناني  الربملان  أخريا 
رئيســا للبنان 

 أقيم اليوم االثنين قداس بكنيسة السمائيين بمدينة شرم الشيخ،على أرواح ضحايا 
إقالعها من مطار  بعد  في سيناء  الماضي  العام  وقع  الروسية،الذي  الطائرة  حادث 

شرم الشيخ بـ20 دقيقة.
وحضر القداس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من رجال الدين ووفد من 
السفارة الروسية بالقاهرة وكذلك حضور د. أسامة األزهرى المستشار الديني لرئيس 
الجمهورية وقمس كنيسة السمائيين وعدد من السياح وأبناء شرم الشيخ والمستثمرين 
. وكان قد تم وضع أكاليل من الزهور والشموع أمام أيقونة شرم الشيخ لتصبح من 

اآلن مكان لتأبين ضحايا الطائرة الروسية ومزارا سياحيا للسياح الروس.

  وقع الرئيس الروسي فالديمير بوتين على القانون الخاص 
إتالف  األمريكية حول  الروسية  االتفاقية  سريان  بتعليق 

البلوتونيوم العسكري.
وبذلك يدخل التعليق حيز التنفيذ بدءا من االثنين 31 أكتوبر/
النواب  مجلس  القانون  على  وافق  أن  بعد  األول،  تشرين 
)الدوما( ومجلس الشيوخ )االتحاد( يومي 19 و26 أكتوبر/

تشرين ألول على التوالي.
وكان بوتين هو من بادر إلى تعليق سريان االتفاقية، باعتبار 
تفي  واشنطن ال  أن 
بالتزاماتها في إطار 
هذه االتفاقية الخاصة 
ومعاجلة  بإتالف 
الكميات من البلوتونيوم 
العسكري التي لم يعد 
البلدان يحتاجان إليها 

ألغراض الدفاع.
ومن الالفت أن نص 
القانون يتضمن أيضا 

يف الذكرى األوىل .. إقامة قداس 
على أرواح ضحايا الطائرة 

الروسية بشرم الشيخ

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

 انتخب الجنرال ميشال عون رئيسا للبنان بعد عامين من 
شغور المنصب.

المارونية،  المسيحية  للطائفة  ينتمي  الذي  وحصل عون، 
للفوز  128 صوتا  أصل  من  83 صوتا،  من  أكثر  على 

بالرئاسة، بعد جولتين من التصويت في مجلس النواب.
وجاء ترشيح عون بدعم من حزب هللا، وبتوافق بين الكتل 

السياسية األخرى.
المستقبل،  تيار  زعيم  الحريري،  سعد  يتولى  أن  ويتوقع 

رئاسة الوزراء.
وظل منصب الرئيس في لبنان شاغرا منذ مايو/ أيار عام 
االتفاق على مرشح  في  السياسية  الكتل  فشل  بعد   ،2014

يخلف الرئيس المنتهية واليته، ميشيل سليمان.
في سوريا،  النزاع  اندالع  منذ  بينهما  الخالف  وتعمق 
ونزوح أكثر من مليون سوري إلى لبنان هربا من القتال.
وينص الدستور اللبناني على أن يكون رئيس الجمهورية 
من الطائفة المسيحية المارونية، ورئيس الوزراء مسلما 

سنيا، ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا.
التصويت على  الجولة األولى من  ولم يحصل عون في 
ثلثي أصوات النواب الحاضرين، وعددهم 127، فأجريت 

دورة ثانية، فاز فيها باألغلبية البسيطة المطلوبة.
وتم التوافق على ترشيح عون، البالغ من العمر 81 عاما، 
أجل  من  ترشيحه  سيدعم  بأنه  الحريري  بعدما صرح 
الدولة  السياسي، وحماية  النظام  لبنان، وحماية  “حماية 

والشعب اللبناني”.
وصعد نجم عون، زعيم التيار الوطني الحر، في الحرب 
ومناوئا  اللبناني  للجيش  قائدا  باعتباره  اللبنانية،  األهلية 

للنظام السوري.
رئيسا   ،1988 عام  في  الجميل،  أمين  الرئيس  وعينه 
ولكن  الرئاسية،  فترته  انتهاء  قبيل  انتقالية،  لحكومة 

سليم  بحكومة  وتمسكوا  عون،  سلطة  رفضوا  المسلمين 
الحص.

وأعلن عون بعدها “حرب التحرير” ضد القوات السورية 
عام  جديد،  رئيس  انتخاب  من  الرغم  وعلى  لبنان،  في 
بعدما  إال  الحكومة،  رئاسة  عن  عون  يتنح  لم   ،1989
الرئاسي،  القصر  أخرجته قوات مدعومة من وسوريا من 

ثم غادر إلى المنفى بفرنسا، عام 1990.
عام  في  السورية  القوات  انسحاب  بعد  لبنان  إلى  وعاد 
الوزراء  رئيس  اغتيال  إثر  دولي،  تحت ضغط   ،2005

السابق، رفيق الحريري، والد سعد الحريري.
في  السوري  للنفوذ  الطويلة  معارضته  من  الرغم  وعلى 
لبنان، عقد عون تحالفا سياسيا مفاجأ مع حزب هللا، حليف 

سوريا القوي، عام 2006.
للرئيس  دعمه  في  هللا  حزب  جانب  إلى  أيضا  ووقف 

السورين بشار األسد، في قمع االنتفاضة في بالده.
أما تيار المستقبل، بزعامة سعد الحريري، فيعارض وجود 

قوة عسكرية لحزب هللا في لبنان، وتدخله في سوريا.

بوتني يصادق على تعليق 
اتفاقية إتالف البلوتونيوم مع 

الواليات املتحدة

االتفاقية،  بأحكام  العمل  موسكو الستئناف  شروط طرحتها 
بما في ذلك إلغاء كافة العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد 
الدولة ومواطنين روس، والتعويض عن الخسائر الناتجة عن 
تطبيق تلك العقوبات، وتقليص البنية التحتية العسكرية التابعة 
للواليات المتحدة في أراضي الدول األعضاء في حلف الناتو.

وتجدر اإلشارة إلى روسيا والواليات المتحدة وقعتا على اتفاقية 
2000، وهي تنص  البلوتونيوم في أغسطس/آب عام  إتالف 
على إتالف البلوتونيوم العسكري الزائد، أو معالجته وتحويله 

إلى وقود، أو دفنه.
وامتنع سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في 

وقت سابق عن الحديث عن مواعيد محتملة الستئناف تطبيق 
االتفاقية، مشككا في أن تستجيب واشنطن لمطالب موسكو وال 

سيما المتعلقة برفع العقوبات في القريب العاجل.
وأضاف في تصريحات له أمام مجلس االتحاد الروسي، أن 
تعليق سريان االتفاقية، ال يعني تخلي روسيا عن التزاماتها 

في مجال نزع األسلحة النووية.
على  باالعتماد  بدأت  أن روسيا  أيضا  الدبلوماسي  وكشف 
طريقة أكثر اقتصادية إلتالف البلوتونيوم، بالمقارنة مع الطرق 
المنصوص عليها في االتفاقية الموقعة مع واشنطن، موضحا أن 
الحديث يدور عن إحراق المواد السامة في المفاعالت النووية.
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 Phone numbers
Marwa : (514) 512-9605                 Kevin   : (514) 953-8013
Office and fax : (514) 483-3774      Laval office : (450) 682-4774
Address:
3285 Boul. Cavendish # 645  Montreal, Q.C. H4B 2L9
3755 Boul. St-Martin O.  # 103 Laval, Q.C. H7T 1A7
WEB: www.alinetransport.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المطلوب.

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

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

السعيدة من اعياد الميالد، حفالت العماد، والحفالت العائلية والمهنية 

Une visite complète de notre site saura 

sûrement vous charmer... 

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

www.lavictorienne.ca

Franchise disponible
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موقف خاص للسيارات

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

 Rôtisserie

La Victorienne 

الخبرة توفر الوقت 
وتعني الكثير

Maintenant ouvert

Special 

for Sep and Oct

999,99 for 20 hours 

practice

 + 1 time truck for 

exam

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

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

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

يسعد إدارة مطعم

Cartes de crédit acceptées aussi à la livraison

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

- Poisson - Pâtes 



  إطر آالف األشخاص بوسط إيطاليا إلى المبيت ليال في 
الذي  الزلزال  إيواء مؤقتة عقب  سيارات وخيام وأماكن 
ضرب المنطقة األحد، وهو رابع زلزال تشهده إيطاليا في 

غضون ثالثة أشهر.
وضرب الزلزال، الذي بلغت شدته 6.6 على مقياس ريختر 
وهو أقوى زلزال تشهده إيطاليا منذ عقود، نفس المنطقة 
التي وقع فيها زلزال آخر في أغسطس/آب الماضي وأودى 

بحياة نحو 300 شخص.
ولم يسفر زلزال األحد الذي وقع بالقرب من بلدة نورسيا 
عن سقوط قتلى على ما يبدو، لكنه أوقع نحو 20 مصابا.

وسجلت السلطات أكثر من 100 هزة ارتدادية ليلة األحد 
وحتى صباح االثنين، وكان من بينها هزة بقوة 4.2 درجة 

على مقياس ريختر.

وشعر سكان العاصمة روما بزلزال أمس على بعد مسافة 
150 كليومترا. وأغلقت حركة قطارات  إلى نحو  تصل 
األنفاق باإلضافة إلى إغالق جسر “بونتي ماتسيني” أمام 

حركة المرور بعد ظهور تصدعات به.
وهناك ما يقدر بـ15 ألف شخص على األقل يقيمون في 
أماكن إيواء مؤقتة من بينهم أربعة آالف انتقلوا إلى مالذات 

وفرتها السلطات على ساحل األدرياتيكي.
بإقليم  الواقعة  المحليين في نورسيا  السكان  وقرر بعض 
الليلة  بينما قضى آخرون  البقاء في منازلهم،  “أومبريا” 
أو غادروا  البلدة،  بالقرب من  الماضية في خيام نصبت 

منازلهم نحو الساحل.
اجتماعا  ماتيو رينزي  اإليطالي  الوزراء  ويرأس رئيس 
للحكومة لمناقشة الجهود الطارئة إلعادة إعمار المناطق 

المتضررة.
بولدريني،  واضطر أحد سكان نورسيا، ويدعى ستيفانو 
إلى اإلقامة داخل شاحنة صغيرة مع ابنته البالغة من العمر 

ثمان سنوات.
وردا على سؤال حول إذا كان ينوي البقاء في المنطقة بعد 
الزلزال، قال بولدريني: “كيف يمكن ذلك؟ لم يعد هناك 
أي مدرسة، أو كنيسة أو مركز للشرطة. ال يوجد شيء 

هنا بعد اآلن.”
وكانت كنيسة القديس بنديكت التي يعود تاريخها للعصور 
الوسطى من بين العديد من المباني التاريخية التي دمرها 

الزلزال.
وربما ساعد إخالء مبان عرضة لالنهيار في وسط إيطاليا 
األسبوع الماضي عقب وقوع هزات ارتدادية بسبب الزلزال 
الذي ضرب المنطقة في أغسطس/آب الماضي في إنقاذ 

أرواح العديد من األشخاص.
وقال مسؤولون إن فرق اإلنقاذ نجحت في إخراج ثالثة 
أشخاص من بين األنقاض أحياء في بلدة “تولنتينو” يوم األحد.
وقال جوزيبي بيتسانيزي رئيس بلدية “تولنتينو” إن البلدة 

“شهدت أسوأ يوم حتى اآلن” في تاريخها.
يمكن  ال  بالبلدة(  لحقت  )التي  “األضرار  أن  وأضاف 
إصالحها، هناك آالف األشخاص في الشوارع في حالة 

بكاء وذعر”.
وبلغت قوة زلزال األحد 6.6 درجة على مقياس ريختر 
بحسب هيئة المسح الجيولوجي األمريكية، وكان أعنف 
اآلخرين  والزلزالين  الماضي  أغسطس/آب  زلزال  من 
اللذين ضربا المنطقة وبلغت شدتهما 5.5 و6.1 درجة.

وكانت قرى وبلدات “اوسيتا” و”اركواتا” و”كاستلسنتانجيلو” 
و”بريتشي” من بين المناطق التي تضررت من الزلزال.

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

 www.el-ressala.com
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رئيس الوزراء املصري يتعهد حبل أزمة العملة

عملية املوصل: اجليش العراقي يستأنف اهلجوم 
الستعادة املدينة من تنظيم الدولة اإلسالمية

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

  استأنف الجيش العراقي هجومه على الجبهة 
الشرقية لمدينة الموصل صباح االثنين الستعادة 
السيطرة على الضفة الشرقية لنهر دجلة، بحسب 

بيان للجيش.
وقال البيان إن »جحافل 
قوات مكافحة اإلرهاب 
وقوات الجيش العراقي 
انطلقت في اتجاه الساحل 
األيسر لمدينة الموصل من 
3 محاور لتحرير الساحل 

األيسر«.
وكانت القوات العراقية 
قد أوقفت تقدمها األسبوع 
تحقيق  بعد  الماضي 
انتصارات في زحفها نحو 
الموصل بشكل أسرع من 
الجبهات األخرى للسماح 
للقوات الكردية وقوات 
بالتقدم  الشعبي  الحشد 

لتضييق الخناق على مسلحي ما يعرف بتنظيم 
الدولة اإلسالمية في المدينة.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده 

الواليات المتحدة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية قد 
صرح السبت بأن عملية استعادة مدينة الموصل 

العراقية شمالي البالد ستتوقف مؤقتا.

    بقلم : 
خالد عبد القادر بكداش 

مهزلة أمريكية علنية
المهزلة التي تحدث في االنتخابات    نتابع جميعاً 
األمريكية الحالية بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد 
ترامب و مرشحة الحزب الديمقراطي هيالري كلينتون 
.. حيث أنهما و بكل مناظرة يلتقيان بها يقومان بتقديم 
فقرة كوميدية هزلية تبدأ بتوجيه االتهامات المتبادلة 
لبعضمها البعض حول الكثير من القضايا الهامة و 
الحقيقة أنهما ال يهتمان لرأي األخرين بل إن أعظم 
ما يفعلونه هو الدفاع كل واحد عن نفسه أمام األخر 
إلى مسرحية كوميدية ال  المناظرة  بهذا يحوالن  و 
تختلف منصتها عن خشبة المسرح إال بشيء واحد 

فقط أال و هو طبيعة الحضور.
والجمهور الذي يتابع تلك المناظرات جمهور مختلف 
الثقافات و مختلف الجنسيات و مختلف الديانات و جل 
اهتمامه هو من سيكون الرئيس القادم ألعظم دولة في 
العالم .. من سيكون الدكتاتور القادم ألكثر دولة تعاني 
من انعدام الحقوق و الحريات .. انهم يتابعون ألنهم 
مهتمون بالكثير من التفاصيل الدقيقة التي تتوقف عليها 
قرارات هذا الرئيس القادم .. و من أهم هذه التفاصيل 
مسألة الحرب ضد االرهاب و تفجير منطقة الشرق 
أيضاً مسألة   .. بند محاربة االرهاب  األوسط تحت 
ايران و التهديدات النووية للعالم و الخالف مع روسيا 
بأحقية الهيمنة على موارد و خيرات الشرق األوسط .

المشكلة في هذا سيداتي و سادتي أن العملية االنتخابية 
هي مسألة ترويجية ، إعالنية عن مدى الحرية 

و الديمقراطية التي يتمتع بها المواطن األمريكي و هي 
دعاية رخيصة عن مدى شفافية الحكومة األمريكية 
األمريكي و  الشعب  القصة على  في عرض كامل 

شعوب العالم .
األمر الذي استغرب له كثيراً هو أن اإلعالم العربي 
و خاصة اإلعالم الخليجي يركز بشكل أساسي على 

هذه االنتخابات ، مع أنهم يعلمون النتيجة مسبقاً .
ال تسألوني كيف أعرف من سيربح هذه االنتخابات 
ألنها مسألة واضحة تماماً فمن يملك المال يملك القرار . 
و ليس من شيء أضيفه إال هنيئاً للشعب األمريكي أول 

سيدة رئيسة للواليات المتحدة األمريكية . 
Bakdash1@el-ressala.com

أن  االثنين  يوم  البرلمان  المصري شريف إسماعيل  الوزراء  أبلغ رئيس    
الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي إلنهاء الفرق بين سعر الصرف 

الرسمي للجنيه المصري وأسعار السوق السوداء.
وقال إسماعيل إن التحرك السابق لحل أزمة سعر الصرف مشيرا إلى خفض 
األدوات  توافر  آذار كان »بدون  بالمئة في مارس   14 المحلية  العملة  قيمة 

المناسبة« وكانت نتيجته سلبية.
2011 وما أعقبها  انتفاضة  الجنيه المصري في السوق السوداء منذ  يتراجع 
من قالقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين المصدرين الرئيسيين للعملة 
إلى  األغذية  االحتياجات من  استيراد شتى  يعتمد على  اقتصاد  في  الصعبة 

السيارات الفاخرة.
التحويالت مع  قيودا على  الدوالر ويفرض  استهالك  المركزي  البنك  ويقنن 
لكن  للدوالر   8.8 قويا بشكل مصطنع عند  الجنيه  المحافظة على  محاولته 
متعاملين قالوا اليوم إن السعر بلغ 18.2-18 جنيه في السوق الموازية مقارنة 

مع 16.1 جنيه األسبوع الماضي.
البالد ونحن  بها  تمر  التي  الظروف  البرلمان »نقدر  إسماعيل أعضاء  وأبلغ 

نمر بظروف صعبة.«
السعودية  منذ علقت  السوداء  السوق  يومي في  الجنيه بشكل شبه  ويهوي 
مساعدتها البترولية إلى مصر هذا الشهر لتضطر إلى إنفاق 500 مليون دوالر 

على المنتجات النفطية في السوق الفورية.
مدته ثالث  برنامج  الدولي على  النقد  وتنتظر مصر موافقة مجلس صندوق 
سنوات. وفي المقابل يجب على مصر تنفيذ إصالحات اقتصادية تشمل خفض 

قيمة الجنيه وتخفيضات مؤلمة للدعم.
وسبق أن خفض البنك المركزي قيمة الجنيه نحو 14 بالمئة في مارس آذار 
مما قلص لفترة وجيز فرق السعر مع السوق السوداء. لكن تجدد الضعف يزيد 

الضغوط على البنك المركزي لخفض قيمة العملة مجددا.
ويحاول البلد زيادة احتياطياته التي تبلغ حاليا نحو 19.5 مليار دوالر مقارنة 

مع أكثر من 36 مليار دوالر في 2011

زلزال إيطاليا جيرب اآلالف على املبيت يف أماكن إيواء مؤقتة

العالناتكم في جريدة 
الرســالة 



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

Email: 
elressala@bellnet.ca   

                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

االنتخابات األمريكية 
و يبقى ترامب هو األمل 

   تظل االنتخابات األمريكية هي موضوع 
الساعة فالبعض وبعد ثالث مناظرات ساخنة  
كلينتون  هيالري  المرشحة  يؤيد  أصبح  
دونالد  المرشح  يؤيد  والبعض اآلخر أصبح 
أننا وجدنا ثالث مناظرات  ترامب والحقيقة 
من الردح  ووجدنا مرشحان ألقوى دولة في 
االتهامات ونشر فضائح كل  يتبادالن  العالم 
منهما ومن وجهة نظري أن انتخاب هيالري 
يعتبر عماًل خاطئاً  رئيساً ألمريكا  كلينتون 
لبالده  بعد مشاهدته  العاقل  فكيف لألمريكي 
لمدة خمس سنوات متتالية في  وهي تشترك 
ما يسمى بالربيع العربي والذي دمر عدة دول 
هم العراق وسوريا وليبيا واليمن وكاد يدمر 
الرابعة وهي مصر  لوال عناية هللا أنقذتها . 
كيف للمواطن األمريكي العاقل بعد أن رأى 
واغتيال رئيسها معمر  الحزين  ليبيا  مشهد 
ليبيا  البشعة وتحويل  الطريقة  بهذه  القذافي 
إلى ميلشيات متقاتلة مع  التي كانت مستقرة 
بعضها البعض وحرق كل ما فيها و مشهد دعم 
الرئيس األمريكي أوباما ووزيرة خارجيته في 
تلك الفترة هيالري كلينتون لجماعة اإلخوان 
المسلمين  قبل 25 يناير 2011 ثم بعد سرقة 
اإلخوان للثورة وقفزهم على سدة الحكم ومحاولة 
أجل  والمصريين من  لهوية مصر  مسحهم 
مخطط خبيث لتقسيم مصر  يصب في النهاية 
لمصلحة إسرائيل ؟ ألم يَر المواطن األمريكي 
العاقل قادة بالده والغرب في ذيلهم وهم يشنون 
الحرب على سوريا لتدميرها وتشريد الماليين 
من أجل إسقاط رئيسها بشار األسد رغم أن 
الشعب السوري هو صاحب الحق الوحيد في 
إسقاط أو بقاء بشار األسد ولكن أمريكا باالتفاق 
مع عدة دول لألسف منها دول عربية  جّمعت 
عشرات اإلرهابيين ودفعت بهم ودعمتهم بالسالح 
والسيارات الحديثة ولوال تدخل روسيا بقيادة 
البطل فالديمير بوتين التي رفضت تكرار مشهد 
تدمير العراق وليبيا وتدخلت بكل بقوة لتغيير 
مجرى الحرب ودفته لصالح النظام السوري 
وجيشه الباسل الذي رغم مرور خمس سنوات 
على هذه الحرب الشرسة إال أنه مازال قويا 
متماسكاً يحارب من أجل فرض سيطرته على 
اإلرهابيين  أيدي  ربوع سوريا ونزعها من 
والمعارضة المسلحة المزعومة الملوثة اليدين 
بدم السوريين الذين سقطوا أو أصيبوا . على 
انتخابه  بأن  يعرف  أن  األمريكي  المواطن 
لهيالري كلينتون سيكون امتدادا لسياسة أوباما 
التي دمرت أكثر من بلد عربي ولم نَر في عهده 
إال دماء هنا ودماء هناك وأمهات ثكلى ونواح 
أطفال ال ذنب لهم  يحرمون من أبسط حقوقهم 
وهي الحياة ،على المواطن األمريكي أن يعقلها 
وأن يراعي ضميره قبل أي شئ من أجل أن 
يسود السالم ليس في سوريا فقط بل في كل 
ربوع األرض . اللهم أني بلغت اللهم فأشهد.

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Lundi 31 octobre  2016
االثنين 31 اكتوبر 2016

ألعالناتكم يف الرسالة

بقلم: فرج ميخائيل

  نجحت فعاليات مؤتمر الشباب الذي أقيم مؤخراً في مدينة 
المعوقات  لكل  للتصدي  الشباب  فكر  إبراز  في  الشيخ  شرم 
التظاهر  بقانون  وتتعلق  تقدمه  وتعيق  الوطن  تواجه  التي 
والحريات الشخصية ومحاربة اإلرهاب واإلعالم وغيره من 
القضايا المهمة التي تتعلق بالشباب وتؤثر عليه من قريب أو 
بعيد، وكان استماع الرئيس وكبار القيادات في الدولة لمشاكل 
الشباب في غاية االحترافية من خالل حوار الرئيس المباشر 
وصريح  وواضح  كامل  شرح  بتقديم  وقيامه  الشباب  مع 
في  مخاوفهم  من  وزادت  بالشباب  تتعلق  التي  القضايا  لكل 
بكثير من خالل إصداره  ذلك  بل وتخطى  األخيرة،  الشهور 
وإعالنه عن مجموعة قرارات جمهورية وتوصيات رئاسية 
تتعلق بضرورة مشاركة الشباب بصورة حاسمة في صناعة 
والمستويات،  األصعدة  كافة  على  للدولة  القادمة  القرارات 
في  سابقة، وهو  في مراحل  إليه مصر  تفتقد  كانت  ما  وهو 
الرئيس  تبناه  الذي  النهضة  لمشروع  الفقري  العمود  تقديري 

وأعلن عنه منذ توليه للسلطة.
ألنه وبدون الشباب وجهود الشباب لن تنجح الدولة في تحقيق 
الرئيس  نساند  أن  علينا  لذا  والتقدم  الرخاء  نحو  مساعيها 
في جميع  الشباب  لالستفادة من طاقات  الصحيح  في مساره 
نحو  الجديد  المصري  العبور  معجزة  لتحقيق  المجاالت 
الذين  أهل بمصر وبأهلها  الذي هو  الرخاء  النهضة وتحقيق 

تحملوا الكثير والكثير من أجل مصر.
 وأخيرا شكراً للرئيس وأتمنى أن يأتي الوقت الذي نقول فيه 

شكراً لشباب مصر وعماده على نهضة مصر. 

مؤمتر الشباب جناح للرئيس 
وجناح للشباب

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

   قال مكتب التحقيقات االتحادي 
إنه  الجمعة  يوم  )إف.بي.آي( 
سيحقق في رسائل إضافية ظهرت 
المرشحة  باستخدام  تتصل  حديثا 
الديمقراطية هيالري كلينتون لخادم 
إلكتروني خاص في تطور  بريد 
جديد في مسار الحملة االنتخابية 
الرئاسية األمريكية قبل 11 يوما 

فقط من يوم االنتخابات.
)إف. مدير  كومي  وقال جيمس 
لعدد  في خطاب وجهه  بي.آي( 
من رؤساء اللجان في الكونجرس 
إن المكتب سيحقق في مزيد من 
الرسائل المتعلقة بالتحقيق لمعرفة 
ما إذا كانت تحتوي على معلومات 

سرية.
وهز هذا اإلعالن الحملة االنتخابية 
قبل التصويت الذي يجرى في الثامن 
من نوفمبر تشرين الثاني وهو سباق 
تتصدره كلينتون في استطالعات 
الرأي حتى اآلن لكن لم يتضح بعد 

كيف سيؤثر ذلك على مساعيها للفوز بالرئاسة.
التي  المدة  أتوقع  أن  يمكن  “ال  كومي  وقال 
سنستغرقها في إنجاز هذا العمل اإلضافي” وال 

مدى أهمية الرسائل الجديدة حتى اآلن.
إن  الجمعة  يوم  أمريكي  وقال مصدر حكومي 
الرسائل عثر عليها على جهاز غير خادم البريد 
اإللكتروني الشخصي الذي خضع للتحقيق من قبل.
دونالد  الجمهوري  المرشح  منافسها  واستغل 
الجمعة إعالن )إف.بي.آي(. وكان  ترامب يوم 
ترامب سعى مرارا لالستشهاد باستخدامها لبريدها 
اإللكتروني الخاص باعتباره تصرفا يجعلها غير 

مؤهلة لتولي الرئاسة.
وقال في بداية مؤتمر انتخابي لحملته في مانشستر 
بوالية نيو هامبشير “أحتاج أن أبدأ حديثي بإعالن 
خبر عاجل شديد الخطورة” قبل أن يتحدث عما 

جاء في خطاب كومي.
بنقل  لها  نسمح  أال  “يجب  قائال  ترامب  وتابع 

البيضاوي... المكتب  إلى  اإلجرامي  مخططها 
التحقيقات  أن مكتب  لحقيقة  كبيرا  احتراما  أكن 
االتحادي ووزارة العدل يعتزمان التحلي بالشجاعة 

لتصحيح الخطأ الفظيع الذي ارتكباه.”
وقال بول ريان رئيس مجلس النواب وهو أبرز 
جمهوري منتخب في الكونجرس إنه يجب أال يتم 
لحين  أي معلومات سرية  كلينتون على  إطالع 

انتهاء التحقيق.
تلومن هيالري  أخرى ال  بيان “مرة  في  وقال 
كلينتون إال نفسها... عهد إليها ببعض أهم أسرار 
بلدنا وخانت تلك الثقة بالتعامل بإهمال مع معلومات 

عالية السرية.”
وأمضى مكتب التحقيقات االتحادي نحو عام في 
التحقيق في استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني 
خاص أثناء عملها وزيرة للخارجية بين عامي 
2009 و 2013 بعد الكشف عن أن بعض تلك 

الرسائل حوت أسرارا حكومية.

واعتذرت كلينتون مرارا من قبل عن استخدامها 
في  بمنزلها  اإللكتروني  للبريد  الخاص  الخادم 
تشاباكوا في نيويورك. وقالت إن هذا كان خطأ 
وإنها لم ترسل أو تستقبل معلومات سرية عمدا.
وانخفضت األسهم األمريكية في ختام تعامالت 
متقلبة يوم الجمعة لكنها عوضت بعض خسائرها 
الحادة التي تكبدتها جراء أنباء التحقيق وانخفض 
ما  أو  نقطة   8.49 الصناعي  داو جونز  مؤشر 

يعادل 0.05 بالمئة.
ودخلت الحملة من أجل الوصول للبيت األبيض 
أيامها األخيرة مع تقدم مرجح لكلينتون التي كانت 
أولى على رجل األعمال ترامب  من قبل سيدة 

الذي لم يشغل من قبل منصبا عاما.
ويقول خبراء االنتخابات إن نحو 20 بالمئة من 
الناخبين أدلوا بأصواتهم بالفعل مع اختيار المزيد 
من األمريكيين التصويت عبر البريد أو التوجه 

لالقتراع مبكرا.

من جانبه قال رئيس حملة كلينتون 
يوم الجمعة إن من “الغريب” بالنسبة 
الخطاب  ذلك  نشر  إلف.بي.آي 
االنتخابات  فيه  اقتربت  وقت  في 

بهذا الشكل.
)مكتب  “مدير  بيان  في  وأضاف 
التحقيقات االتحادي( مدين للشعب 
الفور  على  يقدم  بأن  األمريكي 
التفاصيل الكاملة لما يفحصه اآلن...

ينتج عنه  نحن واثقون أن هذا لن 
أي نتيجة مختلفة عن التي توصل 

إليها في يوليو.”
مكتب  تموز وصف  يوليو  وفي 
التحقيقات االتحادي تعامل كلينتون 
مع المعلومات السرية عبر البريد 
اإللكتروني بأنه “إهمال شديد” لكنه 
بعد تحقيقات استغرقت شهورا أوصى 

بعدم توجيه اتهامات جنائية لها.
وأعلن البيت األبيض يوم الجمعة 
أنه لم يبلغ مسبقا بإعالن إف.بي.

آي عن التحقيق الجديد.
وقال إريك شولتز المتحدث باسم البيت األبيض 
تلك  أن  إخطار مسبق” مضيفا  هناك  يكن  “لم 

األنباء لم تؤثر على دعم أوباما لكلينتون.
وأضاف “ال أعتقد أن هناك ما جد ليغير الرئيس 

رأيه ووجهة نظره عن كلينتون.”
وقالت وزارة الخارجية األمريكية يوم الجمعة إنها 
وأبلغ مارك  )إف.بي.آي(.  تحقيق  ستتعاون مع 
تونر المتحدث باسم الوزارة الصحفيين “بالتأكيد 
نحن مستعدون للتعاون إذا طلب منا أن نفعل هذا 
لكن ليس لدينا أي تفاصيل أو معلومات إضافية 

في هذه المرحلة.”
مسؤولين  تايمز عن  نيويورك  ونقلت صحيفة 
اإللكترونية  الرسائل  إن  القانون  إنفاذ  بسلطات 
التحقيقات  مكتب  بعدما ضبط  اكتشفت  الجديدة 
االتحادي أجهزة إلكترونية تملكها هوما عابدين 

أبرز مساعدي كلينتون وزوجها أنتوني وينر

عباس يلتقي مشعل وهنية يف قطر

اليوم .. أبو الغيط يبدأ 
زيارة لدولة الكويت يف 

إطار جوالته العربية

حتقيق جديد يف رسائل إلكرتونية يهز محلة كلينتون االنتخابية

الشرطة الرتكية توقف رئيس حترير صحيفة »مجهورييت«

 التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
رئيس المكتب السياسي في حركة »حماس« 
خالد مشعل ونائبه اسماعيل هنية في الدوحة، 
خالل »غداء عمل« أقامه وزير الخارجية 
القطري في الدوحة، بحسب ما أفادت وكالة 

األنباء الفلسطينية.
وتم اللقاء أمس، وهو األول بين عباس ومشعل 
منذ سنتين، والثاني بين عباس وهنية، رئيس 
حكومة حركة »حماس« السابق، منذ العام 
2012. ويأتي متزامناً مع تكثيف االتصاالت 

إلنجاز المصالحة الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل 
قطر  ان وزير خارجية  اليوم،  ردينة  ابو 
أقام  ثاني  آل  الرحمن  عبد  محمد  الشيخ 
»غداء عمل أمس في الدوحة« جمع عباس 

ومشعل وهنية.
وأضاف: »تم خالل اللقاء التأكيد على ضرورة 
استئناف الحوار الذي تستضيفه دولة قطر 
بين حركتي فتح وحماس«، مشيراً الى ان 
تحقيق  أكد على »وجوب  عباس  الرئيس 

المصالحة الوطنية الفلسطينية 
من  االنقسام  أسباب  وإزالة 
وحدة  حكومة  تشكيل  خالل 
وطنية وإجراء االنتخابات«.

الطرفين  إن  أبو ردينة  وقال 
فلسطينية  دولة  »ال  ان  أكدا 
فلسطينية  دولة  في غزة وال 

دون قطاع غزة«.
وتابع أن عباس »ثمن ما تقوم 
به دولة قطر لتحقيق المصالحة 
الدور  على  مؤكداً  الوطنية، 
المحوري لألشقاء في جمهورية 
بملف  المكلفة  العربية  مصر 
المصالحة الوطنية من الجامعة 

العربية«.
الطرفان على  »اتفق  وتابع: 
يعتبر  المصالحة  تحقيق  أن 
المدخل الرئيس لحماية المشروع 
الوطني الفلسطيني ومواجهة 

ودحر مخططات الحكومة اإلسرائيلية الهادفة 
إلى تدمير خيار الدولتين«.

وأعلن مسؤول فلسطيني أمس، ان حركة 
»فتح« بزعامة عباس ستعقد مؤتمرها العام 

خالل أسابيع في رام هللا.

 أعلنت وكالة أنباء األناضول التركية أن الشرطة قامت 
بتوقيف رئيس تحرير صحيفة “جمهورييت” المعارضة، 
وأنها تقوم بالبحث عن رئيس مجلس إدارتها وأحد الصحافيين 
الصحفي  هذا  إن  الصحيفة  قالت  في حين  فيها،  العاملين 
موقوف أصال مع عدد من الصحافيين اآلخرين فيها، وإن 
الشرطة قامت بتفتيش منزل أحد رسامي الكاريكاتير لديها.
“جمهورييت”،  تحرير  رئيس  التركية  الشرطة  أوقفت 
كما أعلنت وكالة أنباء األناضول اإلثنين بينما قالت شبكة 

 13 أن  ترك”  إن  إن  “سي 
مذكرة توقيف صدرت بحق 
في  ومسؤولين  صحافيين 

الصحيفة المعارضة.
وقالت “األناضول” إن مراد 
سابونجو أوقف بينما تبحث 
أتاالي  أكين  السلطات عن 
رئيس مجلس اإلدارة وعن 

الصحافي غوراي أوز.
إن  قالت  الصحيفة  أن  غير 
أوز موقوف أصال مع عدد 
من الصحافيين اآلخرين في 
وكالة  وذكرت  الصحيفة. 
تفتيش  تم  إنه  األناضول 

منزلي أتاالي وأوز.
وذكرت الصحيفة أن عملية 
تفتيش تجري حاليا لمنزل أحد رسامي الكاريكاتور لديها 

موسى كارت.
نقلته وكالة األناضول، أن  لنيابة إسطنبول  وأوضح بيان 
عددا من مسؤولي الصحيفة ومؤسسة “جمهورييت” التي 
بحركة  مرتبطة  نشاطات  في  لتحقيق  يخضعون  تملكها، 
الداعية فتح هللا غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء 

المحاولة االنقالبية الفاشلة في 15 تموز/يوليو الماضي.

وكانت السلطات التركية كثفت حملة التطهير بحق المشتبه 
بوقوفهم وراء محاولة االنقالب واتخذت سلسلة إجراءات 

من بينها خصوصا إغالق 15 وسيلة إعالمية أخرى.
وينص مرسوم نشر مساء السبت على إغالق 15 وسيلة 
إعالم من صحف ومجالت ووكاالت أنباء معظمها متمركزة 

في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من األكراد.
وكانت “جمهورييت”، آخر صحيفة تركية معارضة كبيرة، 
قبل  التحرير  كان رئيس  الذي  دوندار  بإدارة جان  تبنت 
سابونجو، موقفا متشددا حيال الرئيس رجب طيب أردوغان 

وضاعفت التحقيقات المربكة للسلطة.
الصحافية  التحقيقات  أهم  من  واحدا  ونشرت خصوصا 
في السنوات األخيرة في تركيا، يؤكد استنادا إلى تسجيل 
فيديو أن أجهزة األمن التركية سلمت أسلحة إلى إسالميين 

مسلحين في سوريا.
واتهم دوندار “بكشف أسرار دولة” وفر من البالد ولجأ 
إلى ألمانيا بعد المحاولة االنقالبية، مؤكدا أن “الثقة في هذا 

القضاء تعني تسليم رأسه للمقصلة”.
وتقول المنظمة غير الحكومية التركية المدافعة عن حرية 
الصحافة “بي24” إن 127 صحافيا بينهم عدد من القدامى 
إطار حملة  في  أوقفوا  إيليجاك  ونازلي  التان  أحمد  مثل 

التطهير التي تلت محاولة االنقالب.
وتصنف منظمة مراسلون بال حدود تركيا في المرتبة 151 

في الئحة تضم 180 بلدا في ترتيبها لحرية الصحافة.

 يبدأ أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية اليوم 
االثنين،زيارة إلى دولة الكويت تستمر يومين في إطار جوالته 
لعدد من الدول العربية منذ توليه مهام منصبه بداية يوليو الماضي.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير 
أحمد عبدالرحمن البكر،إن األمين العام لديه برنامج عمل كبير 
في دولة الكويت،حيث سيجري محادثات مع كبار المسؤولين 
في مقدمتهم الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير البالد، 
ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح،والنائب 
الشيخ صباح  الخارجية  الوزراء وزير  لرئيس مجلس  األول 

خالد الحمد الصباح.
وأضاف البكر،في تصريحات له اليوم،أن الموضوعات التي 
ستركز عليها المباحثات هي األزمات في المنطقة خاصة األوضاع 
في سوريا وليبيا واليمن وتطوير الجامعة العربية والتحضيرات 
الخاصة للقمة العربية االفريقية الرابعة المقررة عقدها في ماالبو 
الشهر المقبل،خاصة أن الكويت الرئيس الحالي للدورة الثالثة 

للقمة وسيتم تسليم الرئاسة إلى جمهورية غينيا االستوائية .

 قضت المحكمة الجزائية في منطقة عسير بالسعودية، األربعاء 
الماضي، بالسجن 45 يوما على خطيب مسجد بعسير، وذلك بعد 
إدانته بالسب والتشهير بالفنان السعودي ناصر القصبي بإطالق 
كلمتي “كافر” و”ديوث” عليه. إلى جانب ذلك، أمر القاضي بأخذ 
تعهد شديد على المدان بعدم عودته إلى هذا العمل مرة أخرى.
وفي أول تصريح له على حكم المحكمة الجزائية، أكد الفنان 
السعودي ناصر القصبي أن القرار “خطوه مهمة”، موضحاً أن 
“صدور حكم مثل هذا يمثل شجاعة القضاء للتصدي لظاهرة 

التكفير”.
يذكر أن الخطيب هاجم القصبي أثناء خطبة الجمعة بأحد مساجد 
منطقة عسير في يونيو 2015، واصفا إياه بالكافر والزنديق، 
بعد عرض حلقة من مسلسل “سلفي” في رمضان قبل الماضي، 
حيث ظهر فيها القصبي يرتدي لباسا قصيرا ويقوم بتكسير آالت 
موسيقية، قبل أن يعود الخطيب الحقا ويتراجع عن تكفير القصبي.

زعيم مجاعة إسالمية مسلحة يف مالي يعلن عن وقف إلطالق النار من طرف واحد
   وافق زعيم جماعة أنصار الدين المسلحة 
على وقف الهجمات في مالي والتي أدت إلى 
قوة  وأفراد  والجنود  المدنيين  مقتل عشرات 
األمم المتحدة لحفظ السالم، خالل العام الحالي، 
بحسب ما أعلنه محمد ديكو، رئيس المجلس 

اإلسالمي األعلى في البالد.
وقال ديكو إنه تسلم رسالة من زعيم الجماعة، 
إياد أغ غالي، تؤكد أن أتباع الجماعة سوف 

يلتزمون بالهدنة.
كما ظهر بيان منسوب إلى زعيم الجماعة على 
موقع “مالي جت” يوم األحد يقول إن مقاتلي 

التنظيم سوف يلتزمون بذلك.
ونقل البيان عن غالي قوله إن الجماعة سوف 
تلتزم بوقف إطالق النار في مالي، لكنه أضاف 
أن الجماعة تنبذ كل هؤالء الذين ال يلتزمون 

بتفسيرهم للشريعة اإلسالمية.
لتنظيم  الموالية  الدين،  أنصار  وتعد جماعة 
القاعدة، أحد أهم التنظيمات اإلسالمية المتشددة 

في مالي التي تقع في غرب أفريقيا.
اإلسالمية  الحركات  إحدى  هي  والجماعة 

احتلت أجزاء من شمال مالي  التي  المتعددة 
حتى عام 2013، الذي تم فيه اخراجهم من 
القوات  قادتها  عملية عسكرية  في  المنطقة 
الفرنسية. لكن تلك العملية العسكرية لم تنجح 

في التخلص من الجماعة.

وكانت هجمات الجماعة قد انتشرت في غرب 
مالي وجنوبها، وهي مناطق كانت تعتبر في 
المخاوف  زاد  مما  مأمونة،  مناطق  السابق 

اإلقليمية من انتشار العنف.

السجن خلطيب 
مسجد نعت »ناصر 

القصيب« بالكافر



بقلم:  علي عبيد

وزارة التسامح
  نحن أمة أكرمها هللا بأديان 
سماوية سمحة، تدعو إلى العفو 
والصفح، وتنبذ الكراهية والتشدد 
والتعصب. وفي اإلمارات شعب 
حباه هللا بقيادة حكيمة تؤمن بأن 
اإلنسان المؤمن يجب أن يكون 
رحيما ومتسامحا، كما قال مؤسس 
االتحاد المغفور له بإذن هللا تعالى، 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
طيب هللا ثراه. يعيش في دولة 
تنطلق من ثوابت راسخة، تحرص 
من خاللها على تعزيز عالقاتها 
على أساس من االحترام المتبادل 
والتفاهم والحوار والتعاون، ونبذ 
كل أشكال اإلرهاب والعنف 
والتطرف، كما قال صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة. وترى أنه ال 
مستقبل لهذه المنطقة بدون إعادة 
إعمار فكري، يرسخ قيم التسامح 
والتعددية والقبول باآلخر فكريا 
وثقافيا وطائفيا ودينيا، كما أكد 
صاحب السمو الشيخ محمد بن 
نائب رئيس  راشد آل مكتوم، 
الوزراء  الدولة رئيس مجلس 
حاكم دبي. وتقدم نفسها للعالم على 
أنها كانت وما زالت داعية سالم، 
ورمز التسامح بين الشعوب، كما 
الشيخ  السمو  أوضح صاحب 
محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة.
التسامح قيمة إنسانية كبرى، وهو 
ليس حكرا على أمة دون أخرى، 
وال شعب دون آخر، كما أنه ليس 
حكرا على دين دون دين، فكل 
لنشر  السماوية جاءت  األديان 
البشر، وحضت  المحبة بين 
الناس  التسامح، ودعت  على 
إلى التعايش في وئام، لكن البشر 
هم الذين غيروا وبدلوا، فتركوا 
السماء خلف ظهورهم،  تعاليم 
ووضعوا مصالحهم وأطماعهم 
أمام أعينهم. ومن يقرأ التاريخ 
يجد أن أكثر مراحله دموية هي 
تلك التي طغت فيها أطماع البشر، 
واستخدموا اسم السماء لتحقيق 
أحالمهم، ومضوا ينشرون الظلم 
حتى أغرقوا األرض في الظالم، 
وسقوها بالدماء، وأزهقوا أرواح 
األبرياء، وأهلكوا الحرث والنسل، 
فأطبق الحزن على الكون، واكفهر 
وجه الحياة، وما عاد أحد على 
وجه البسيطة إال وناله حظ من 

الظلم والقهر.
هذه القيمة اإلنسانية الكبرى التي 
نحمد هللا ألنه حبانا بها، وما زلنا 
نحافظ عليها، تحولت لدينا إلى 
الحكومي  التشكيل  وزارة في 
يندهش كل من يسمع  األخير، 
عنها، ألنه يعلم أن دولة اإلمارات 
العربية المتحدة هي دولة التسامح 
األولى في عالمنا اليوم، بدليل 
وجود هذا العدد الكبير من حاملي 
الجنسيات المختلفة الذين يعيشون 
على أرضها في حب ووئام، وهذا 
العدد الكبير من أتباع الديانات 
المختلفة الذين يلتقون تحت سمائها 
دون خصام، وهذا العدد الكبير 
من المنتمين إلى ثقافات مختلفة 
الذين ينصهرون داخل مجتمعها 
في تناغم وانسجام. يحدث كل هذا 
تحت عنوان كبير هو التسامح 
والمحبة من أجل حياة سعيدة ال 
يتصادم فيها البشر، بل يتفقون 
ليشكلوا نسيجا واحدا متسقا من 
العيش اآلمن المطمئن، مبتعدين 
عما يحدث حولهم في هذا العالم 

الملئ بالحروب  المضطرب 
واالقتتال والصراع بين البشر.

هل هناك ضرورة إلنشاء وزارة 
للتسامح في دولة قامت أساسا 
على التسامح، مثل دولة اإلمارات 
العربية المتحدة التي تجمع على 
أرضها أكثر من 200 جنسية، 
يعيشون في وئام وانسجام ال 
التي  بلدانهم  يجدونه حتى في 

قدموا منها؟
 هذا هو السؤال الذي كثيرا ما 
يطرح عندما يكون الموضوع 
هو وزارة التسامح التي لم تفكر 
في إنشائها قبل دولة اإلمارات 
العربية المتحدة دولة في العالم، 
وهو السؤال نفسه الذي يُطَرح 
لبنى بنت  الشيخة  على معالي 
الدولة  زيرة  القاسمي،  خالد 
الدولية.  المحافل  للتسامح، في 
وكان واحدا من المحاور المهمة 
التي  الجلسة الحوارية  خالل 
نظمها المكتب اإلعالمي لحكومة 
إليها مجموعة من  دبي، ودعا 
التقوا مع  القيادات اإلعالمية، 
الوزيرة، إللقاء الضوء  معالي 
على الركائز األساسية للبرنامج 
الوطني للتسامح، ومناقشة أهم 
المبادرات التي يتضمنها، وأبرز 

األهداف المنشودة منها.
القواعد  من  واحد  التسامح 
األساسية التي قامت عليها دولة 
اإلمارت، وترتكز قيمه على الدين 
اإلسالمي، ودستور الدولة، وإرث 
المغفور له بإذن هللا تعالى، الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
هللا ثراه، واألخالق اإلماراتية، 
واآلثار  الدولية،  والمواثيق 
والتاريخ، والفطرة اإلنسانية، 
المشتركة. هذه األسس  والقيم 
التي تضمنها البرنامج الذي أعدته 
وزارة التسامح، تضع لنا خارطة 
للطريق الذي تنتهجه الوزارة في 
تنفيذ برنامجها الذي يقوم على 
محاور عدة، منها تعزيز دور 
للتسامح،  الحكومة كحاضنة 
وترسيخ دور األسرة المترابطة 
المتسامح،  بناء المجتمع  في 
الشباب  التسامح لدى  وتعزيز 
ووقايتهم من التعصب والتطرف، 
وإثراء المحتوى العلمي والثقافي 
للتسامح، والمساهمة في الجهود 
الدولية لتعزيز التسامح، وإبراز 

دور الدولة كبلد متسامح.
المحاور تحتاج دون شك  هذه 
إلى مبادرات، ليس من الحكومة 
ووزارة التسامح فقط، وإنما من 
كل المؤسسات والهيئات الحكومية 
والخاصة، ومن شعب دولة 
اإلمارات والمقيمين على أرضها، 
للعالم نموذجا فريدا  نقدم  كي 
للمجتمع المتسامح، وننشر ثقافة 
التسامح بين الدول والشعوب، 
الحروب  تتوقف  على أمل أن 
التي نعيشها في  والصراعات 
يشكل  والتي  هذا،  عصرنا 
التعصب والتطرف والكراهية 
وقودها، ولن تكون لها نهاية ما لم 
تُسْد ثقافة التسامح وقبول اآلخر 
البشر. وال شك أن دولتنا  بين 
النموذج  تقديم هذا  قادرة على 
للعالم، مثلما قدمت نماذج كثيرة 
من صور النجاح تحدت بها دوال 
كبرى ذات إمكانات وتاريخ 
عريق، فنحن متسامحون بالفطرة، 
وقادتنا قادرون على تحويل 
األفكار إلى حقائق، وقد كانت 
وزارة التسامح ذات يوم مجرد 

فكرة.

aliobaid4000@yahoo.com
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الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي يعد ببحث تعديل قانون 
التظاهر ومبراجعة أوضاع الشبان احملتجزين على ذمة قضايا

التحالف: احلوثيون يطلقون 
صاروخا باجتاه مكة

مصر تفوز بعضوية جملس حقوق 
اإلنسان باألمم املتحدة

قتيل بانفجار عبوة شرقي 
القاهرة

 القاهرة/ كلودين كرمة:  وعد الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي بمراجعة قانون التظاهر الذي يثير انتقادات 

من جانب منظمات حقوقية محلية ودولية لحكومته.
وقرر السيسي أيضا مراجعة موقف الشبان المحبوسين 

على ذمة قضايا.
وقال الرئيس المصري، أمام الجلسة الختامية لمؤتمر 
“تنظيم  قانون  تراجع  الحكومة سوف  إن  للشباب، 
الحق في االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات 

السلمية”، بغرض تعديله.
وأضاف أنها سوف تدرس مقترحات مقدمة بشأن القانون، 

الذي حبس بسببه عدد كبير من الشباب المصري.
وصدر القانون خالل فترة حكم الرئيس المؤقت السابق 
الثاني  نوفمبر/ تشرين  المستشار عدلي منصور في 

عام 2013.
النشطاء  من  العديد  لدى  فعل غاضبة  ردود  وأثار 
ومنظمات حقوق اإلنسان داخل وخارج مصر، واُعتبر 
مقيدا للحق في التظاهر المنصوص عليه في الدستور.

الحبس  أحكام  من  العديد  القانون  بموجب  وصدر 
والغرامة ضد نشطاء وحقوقيين. ونظم رافضو القانون، 
وخاصة من الشباب، احتجاجات أمام البرلمان ومجلس 

الوزراء ضده.
وكان مجلس النواب الجديد، الذي وافق على القانون، قد 
وعد بمراجعته وفق اآللية التي كفلها الدستور والالئحة 

الداخلية للمجلس.
وقرر السيسي تشكيل لجنة وطنية بإشراف من رئاسة 
الجمهورية لمراجعة موقف الشباب المحبوسين على 

ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية.
ووفقا للدستور، ال يحق للرئيس السيسي التدخل في 

أعمال القضاء. غير أنه يملك سلطة إصدار عفو.
وقال إن اللجنة ستقدم تقريرها في غضون 15 يوما 
بحد أقصى، بناء على ما تم اقتراحه من توصيات خالل 
مؤتمر الشباب الذي عقد لمدة ثالثة أيام بمدينة شرم 

الشيخ، في جنوب سيناء.
وتقول جماعات حقوقية ومصرية وأجنبية أن السلطات 

بالرئيس  الجيش  تعتقل اآلالف منذ إطاحة  المصرية 
المنتخب محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة اإلخوان 
المسلمين، في الثالث من يوليو 2013 بعد احتجاجات 

شعبية واسعة ضد نظام حكمه.
على  الحصول  بضرورة  التظاهر  قانون  ويقضى 
تجمع عام ألكثر  أي  لتنظيم  الداخلية  موافقة وزارة 

من 10 أشخاص.
ويحق لوزير الداخلية أو السلطات األمنية منع المظاهرة 
حتى بعد الحصول على تصريح بها “في حالة توفر 
األمن  مايهدد  أو دالئل على وجود  معلومات جدية 

والسلم”، حال المضي في التظاهر.
وانتقدت منظمات حقوقية ومعارضون القانون باعتباره 

غير دستوري ومؤيد للحريات.
وتتحدث تقارير ونشطاء على مواقع التواصل االجتماعي 
في مصر عن تنظيم مظاهرات كبرى يوم الحادي عشر 
من نوفمبر احتجاجا على تردي األوضاع االقتصادية 

في البالد.

تقوده  الذي  التحالف  قال    
جماعة  إن  اليمن  في  السعودية 
الحوثيين أطلقت صاروخا باتجاه 

مكة المكرمة يوم الخميس.
التعاون  األزهر ومجلس  وأدان 
الخليجي ومصر الهجوم الذي قال 
الحوثيون إنه استهدف جدة القريبة.

وجاء في بيان التحالف الذي نشرته 
وكالة األنباء السعودية الرسمية أن 
قوات التحالف دمرت الصاروخ 
كيلومترا من مكة   65 بعد  على 
ثم ردت باستهداف موقع إطالق 

الصاروخ في اليمن.
نشرته  بيان  في  الحوثيون  وأكد 
وكالة أنباء سبأ التابعة لهم إطالق 
على  بركان1-  صاروخ طراز 
السعودية لكنهم قالوا إنه استهدف 
مطار الملك عبد العزيز الدولي في 
جدة وهو أكثر مطارات المملكة 

ازدحاما.
واستنكر مجلس التعاون الخليجي 
الذي يضم السعودية واإلمارات 
العربية المتحدة والكويت والبحرين 

وقطر وسلطنة عمان الهجوم.
وأشار الشيخ عبد هللا بن زايد آل 
اإلمارات  وزير خارجية  نهيان 

التي تشارك في التحالف بإصبع 
االتهام إلى إيران الداعمة للحوثيين.

وقال في تعليق على تويتر “النظام 
اإليراني يدعم جماعة إرهابية تطلق 
صواريخها على مكة المكرمة.. هل 
هذا النظام إسالمي كما يدعي؟”

ومنذ مارس آذار 2015 يحارب 
التحالف الحوثيين والقوات الموالية 
للرئيس السابق علي عبد هللا صالح 
في محاولة إلعادة الحكومة اليمنية 
المعترف بها إلى البالد من المنفى. 
ويسيطر الحوثيون وقوات صالح 
في  بما  اليمن  على معظم شمال 

ذلك العاصمة صنعاء.
وقال األزهر في بيان “هذا اإلجرام 
الخبيث ال يمكن أن يحدث ممن 
اإليمان  من  ذرة  مثقال  قلبه  في 

باهلل وكتبه ورسله.”
وأضاف البيان “ال عاصم اليوم 
بعد هللا إال القضاء على المنازعات 
بين  والشقاق”  الفرقة  وبواعث 

المسلمين.
المصرية  الخارجية  بيان  وعبر 
مع  الكامل  عن “تضامن مصر 
تجاه  السعودية  العربية  المملكة 

هذا االعتداء السافر

 القاهرة/ كلودين كرمة:  أعلن مجلس 
مصر  فوز  بجنيف،  اإلنسان  حقوق 
بعضوية المجلس، مساء يوم الجمعة، 
بالجمعية  التي عقدت  االنتخابات  في 

العامة لألمم المتحدة.
وتأتي عضوية مصر بعد فوزها بعضوية 
السلم  ومجلس  الدولى  األمن  مجلس 

واألمن اإلفريقى.
وأوضح السفير عمرو رمضان المندوب 
أمام  الدائم لمصر في جنيف وممثلها 
اإلعالن  اإلنسان عقب  مجلس حقوق 
المجتمع  انتخاب  أن  عن فوز مصر، 
دولة عضو   193 فى  ممثال  الدولي 
هذا  لعضوية  لمصر  المتحدة  باألمم 
المجلس الفرعي الذى يضم 47 دولة 
فقط يعد انعكاساً لدور مصر اإلقليمي 
وما تحظى به من تقدير لدورها على 

الساحة الدولية.
وأضاف رمضان بأن مصر قد حصلت 
على 173 صوتا وقد دخلت االنتخابات 
من  أربعة  على  التناوب  إطار  فى 

المقاعد الثالثة عشر المخصصة للقارة 
األفريقية منها اثنان لشمال أفريقيا فازت 
بهما مصر وتونس، وكان يكفى مصر 

الحصول على تأييد 97 دولة للفوز.
وأكد رمضان أن هذا “الفوز يدفع مصر 
للمضي قدماً في سياستها داخل مجلس 
حقوق اإلنسان من العمل على االهتمام 
بكافة الحقوق سواء اقتصادية واجتماعية 
وثقافية أو حقوق سياسية ومدنية دون 
التفرقة بينها أو إيالء اهتمام لبعضها 

على البعض اآلخر”.
وحول عدم تصويت بعض الدول لصالح 
مصر، ذكر السفير عمرو رمضان أن 
هذا أمر طبيعي وكان متوقعاً حيث أنه 
انعكاس للمواقف المبدئية التي تتخذها 
مصر من رفض قيام دول بعينها بفرض 
اإلنسان  حقوق  مجلس  على  أجندتها 
أداة  ليصبح  المجلس  عمل  وتسييس 
للثواب والعقاب، أو لفرض قيم خالفية 
ال تحترم تنوع الثقافات والحضارات 

واألديان.

 القاهرة/ كلودين كرمة:  قتل شخص 
واحدوأصيب آخر إثر انفجار عبوة 
الطرق  بأحد  الجمعة،  ناسفة ظهر 
الرئيسية شرقي العاصمة المصرية 

القاهرة.
المصرية  الداخلية  وزارة  وقالت 
في بيان لها إن “عبوة ناسفة بدائية 
الطريق  جانب  على  كانت  الصنع 
بشارع جسر السويس بمنطقة عين 
أحدى  مرور  أثناء  انفجرت  شمس 

الدوريات األمنية”.
وأضافت الوزارة في بيانها أن االنفجار 
لم يسفر عن خسائر في صفوف قوات 
الشرطة، فيما أصيب شخصان توفي 

أحدهما الحقا.

القليلة  السنوات  في  وتشهد مصر، 
الجيش  لقوات  استهدافا  الماضية، 
والشرطة، ما أدى إلى مقتل المئات 

منهم.
وأطلق مسلحون ملثمون النار على 
عادل رجائي  أركان حرب  العميد 
منطقة  في  منزله  أمام  إسماعيل 
العبور، شمال القاهرة منذ أيام قليلة
وأعلنت جماعة مسلحة تطلق على 
نفسها اسم “لواء الثورة” مسؤوليتها 

عن الهجوم.
ويقوم الجيش بعمليات عسكرية موسعة 
في سيناء، مستهدفا مسلحين ينتمون 
إلى ما يُعرف بتنظيم “والية سيناء” 

الموالي لتنظيم الدولة.
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ليسوا محاصرين، ولديهم  انهم    
القدرة على توجيه ضرباتهم إلى اي 
مكان يريدونه في الوقت الذي يردونه، 
واالخطر من ذلك كله هو قدرتهم 
التي يريدون  على اختيار الضحية 
التي  الهواجس  اغتيالها، هذه بعض 
نبأ  إلى ذهني فور سماعي  تبادرت 
اغتيال العميد عادل رجائي، الرجل 
الثاني المصري  الجيش  الثاني في 
وأحد القيادات العسكرية المهمة، وقد 
تم اغتياله أمام منزله في مدينة العبور، 
في النقطة صفر التي يتحرك منها كل 
صباح، دون أن يتركوا الفرصة له أو 
حراسه حتى يغيروا من خط سيرهم بعد 
ذلك، وتمت العملية رغم وجود هؤالء 
الحراس، بل أنهم قد اصيبوا ايضا وتم 
سلب اسلحتهم، كان هناك وقت كاف 
أمام منفذوا عملية االغتيال إلطالق 
12 رصاصة عليه منهم واحدة على 
رأسه، وكذلك سلبه سالحه الميري، 
فعل المغتالون ما يريدونه بالضبط كأنهم 
يقتلون شخصية عادية وسط صحراء 
جرداء، وهذا هو الشيء الصادم في 
الحادث بكل ما  لقد اطاحت  األمر، 
نتحدث عنه حول مقاومة االرهاب، 
فلم يعد تواجدهم قاصرا على الجزء 
الشمالي من جزيرة سيناء، ولكن 
ثبت بالدليل القاطع أنهم قادرين على 
التسرب إلى كل مكان، وأن لهم الكثير 
من الخاليا النائمة بيننا، تنتظر الفرصة 

حتى توجه ضربتها.
أننا نواجه عدوا بال وجه محدد، وال 
ثابت، وجهه يشبه وجوهنا،  مكان 
ويتحدث بلغتنا، ويحمل بطاقات الهوية 
لنا درجة قاسية  نفسها، ولكنه يكن 
لم نعهدها من قبل، نحن  العداء  من 
ال نتصارع معه حول الموارد، فهي 
شحيحة علينا وعليه، وال نتصارع 
الدينية ألننا نتشارك  العقيدة  حول 
فيها، وال يوجد اي صراع عرقي 
ألن الشعب المصري متجانس لدرجة 
الملل، كل ما نتصارع حوله هو بعض 
السياسية، من يحكم من؟  الخالفات 
ومن يختار الحاكم، نحن أم هم؟ هل 
أكثر من ذلك، ولكنهم  هناك خالف 
رفعوا هذا الخالف لدرجة الصراع 
الوجود، وجودهم أو وجودنا،  على 
يفتهم أن يغلفوا خالفهم بثوب  ولم 
إلى  الدين، ثوب متشدد  من كهنوت 
حد ما، ربما يكون مكانه المسجد، او 
قاعة المؤتمرات ، ولكن ليس ميدان 
المعركة بأي حال من االحوال، من 
الجائز أن تختلف ونتشاجر ونتخاصم 
احيانا، ولكن ان يصل بنا األمر لحد 

التقاتل ، فهذا نوع من الجنون..
االرهاب في مصر مجنون، واسع 
االنتشار، وكلما ازدادت درجة الفقر 
ازدادت حدته، ال اعرف كم منطقة 
عشوائية في مصر يسكنها الفقراء، 
ولكنها كثيرة، وال اعرف كم قرية 
في الريف المصري تعاني من الجوع 
والحرمان، وهي كثيرة أيضا، هناك 
مناطق ال يعرف عنها النظام شيئا، 
وبالقرب من القاهرة عاصمة البالد 
توجد مناطق ال يجرؤ رجال الشرطة 
على دخولها، التوجد فيها مدارس وال 
مستشفيات وال تقدم لها الدولة اي نوع 
من الخدمات، هذه المناطق هي التي 
تفرخ كل هذا الكم من الشباب اليائس، 
الذين يلقون بأنفسهم في البحر بحثا 
عن شاطئ آخر ملئ باألمل والحياة، 
ومنهم اطفال كثر ال تتعدى اعمارهم 
الخمسة عشر عاما، ومن هذه المناطق 
يذهبون  الذين  الشباب  أيضا يخرج 
يائسة في سيناء  للقتال في معارك 
نساء مصر  ارحام  وليبيا وسوريا، 
االطفال، ال  انجاب  تتوقف عن  ال 
تتساءل عن المصير الذي ينتظرهم، 
لهم؟   العيش  تدبير  يمكن  وال كيف 
وإذا كان رجل الشرطة او المدرس 

أو الطبيب ال يدخلون هذه المناطق ، 
فإن شيوخ الفتنة يقدرون، يدخلونها 
محملين بمنطق ال يمكن رفضه بحجة 
أنه قادم من السماء، يفرخون لنا من 
هذه المناطق جيل من الشباب الناقم 
الذين يرون أن الدنيا كلها كافرة وأن 
شيوخهم فقط هم من يملكون الحقيقة. 
كيف يمكن محاصرة كل هذا الكم من 
الشباب الذين يولدون من رحم الفقر 

في مصر؟
العميد عادل  اغتيال  ولكن عملية 
رجائي تكشف عن جانب آخر بالغ 
الخطورة، فاإلرهاب قد وصل إلى 
مرحلة جديدة، لم يعد عشوائيا كما 
أي  يكتفي بوضع  قبل، ال  كان من 
اي مكان، ربما  متفجرة في  عبوة 
أو ربما  أحد،  اي  تنفجر وتصيب 
تنكشف وتتفكك، ولم يعد يمأل سيارة 
بالمتفجرات ويتركها على جانب من 
الطريق، ربما تنفجر بفعل المصادفة 
في الهدف الذي يسعون إليه وربما ال 
تنفجر اصال، فشلت هذه الطريقة في 
اغتيال وزير الداخلية، عندما انفجر 
السيارة قبل مروره بلحظات، ونجحت 
في اغتيال النائب العام بفعل المصادفة 
ألن االنفجار كان هائال واصاب الرجل 
والحرس والمباني المحيطة، ولكن 
حجم النيران هذه المرة كان بسيطا 
التخطيط كان جيدا،  ومؤثرا ألن 
لقد اختاروا الضحية اوال، شخصية 
عسكرية كان لها دورا مؤثرا في ليلة 
نظام  وانهيار  القبض على مرسي 
اإلخوان، ألنه كان مسئوال عن تأمين 
القاهرة، كما كان له دور في مقاومة 
المتمردين داخل سيناء وقام بتدمير 
بالمياه،  االنفاق وغمرها  عشرات 
ذلك حددوا مكان سكنه وهو  بعد 
عبارة عن شقة صغيرة ومتواضعة 
فيها  يعيش  كان  العبور،  مدينة  في 
مع زوجته وحيدين ألنهما لم يرزقا 
بأطفال، منطقة قليلة الزحام، الدخول 
إليها والهروب منها سهل نسبيا، ومن 
الواضح أنهم راقبوا تحركاته جيدا، 
مبكرا  لذلك عرفوا موعد خروجه 
للعمل كل يوم، وعرفوا أن هناك سيارة 
عسكرية وحراسة من االفراد تقف 
في انتظاره، ولكن الغريب أنه وال 
واحد من الحراس قد الحظ تحركات 
القتلة وهم يختارون مواقعهم، االهمال 
المصري المعتاد، اعتمد القتلة عليه، 
وعلى عنصر المفاجأة ايضا، ابطلوا 
عنصر الحراسة، حولوهم هم أيضا 
إلى  ضحايا، ذكاء شرير ولكن يجب 
أخذه في االعتبار، انهم يخططون، 
يعرفون ان هناك حراسة ولكن هذا 
ال يجعلهم يتراجعون، ينفذون العملية 

رغم وجودهم الالمجدي.
هذه هي مالمح المعركة التي نخوضها، 
عدو بال وجه، يمكن أن يتواجد في 
أو  يمكن محاصرته،  أي مكان، ال 
الحد من الذين ينضمون إليه، عدو 
قابل للتطور، وبالتالي تتصاعد درجة 
يكن  لم  العميد رجائي   ، خطورته 
الضحية األولى، ولن يكون األخيرة، 
قد اصبحت  االرهابين  ولكن خطة 
واضحة، سوف يستهدفون الشخصيات 
العامة، ألن تأثير ذلك سيكون مدويا، 
االحباط،  كبيرة من  وسيخلق حالة 
والمؤسف أننا لن نستطيع حماية هذه 
الشخصيات مادامت حراستهم بهذا 
المستوى، وعلى هذه الشخصيات أن 
تتصرف وتتعاقد مع شركات خاصة، 
أننا في  فنحن ال نكف عن الصياح 
حرب ضد االرهاب، ولكننا نخوض 
الحرب وظهورنا مكشوفة، ال  هذه 
تستطيع رد الطعنات التي توجه إلينا، 
واغتيال العميد رجائي كانت واحدة من 
اقسى هذه الطعنات، وعلينا أن نكف 
عن الصياح، وأن نفكر كيف نتقي 
هذه الطعنات ونقضي على فاعليها.

بقلم: محمد منسي قنديل

عدو بال وجه

 1.5 نحو  إن  الجمعة  يوم  المتحدة  لألمم  تابعة  إغاثة  قالت وكاالت    
مليون طفل في اليمن مصابون بسوء التغذية وإن نصف السكان يعانون 
الجوع وذلك بعد ثالثة أيام من تصدر صور مراهقة يمنية هزيلة عناوين 

األخبار حول العالم.
وذكرت منظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في إفادة صحفية في 
جنيف يوم الجمعة أن الحرب المستمرة منذ 18 شهرا تركت 370 ألف 
طفل معرضين لخطر سوء تغذية حاد وهو وضع يحتاج إلى عالج عاجل 

لمنع الطفل من الموت.
وقالت المتحدثة باسم برنامج األغذية العالمي بيتينا ليوتشر "إنه حقا وضع 
مريع على األرض. عندما ترى األمهات الالئي ليس لديهن شيئا يذكر 

يأكلنه ويرين أطفالهن يموتون فهذا أمر يجعل قلبك ينفطر.
الحادي  القرن  "من الصادم والمروع في حقيقة األمر أن نرى هذا في 

والعشرين."
وذكر برنامج األغذية العالمي أن إجماال فإن قرابة نصف األطفال في 
مثل  في  بمن هم  مقارنة  قامة  أقصر  يكونون  نموهم حيث  توقف  اليمن 

أعمارهم وهي عالمة على سوء التغذية المزمن.
وقالت ليوتشر إن حوالي سبعة ماليين يمني "في حاجة ماسة للغذاء" وإن 

المشكلة قد تتفاقم مع استمرار الحرب.
وقال برنامج االغذية إنه يحتاج إلى 257 مليون دوالر لتقديم مساعدات 

غذائية حتى مارس آذار من العام القادم.
لفتاة  لرويترز نشرت مؤخرا  اجتذبت صور  بعدما  التقارير  وتأتي هذه 

عمرها 18 عاما في مستشفى باليمن اهتماما عالميا.
وهذه الفتاة من بين أكثر من 13 مليون شخص يمثلون نحو نصف سكان 
اليمن تقول األمم المتحدة إنهم يعانون من نقص الغذاء مع وصول البالد 

إلى شفا مجاعة

وكاالت دولية: أكثر من مليون 
طفل ميين يعانون اجلوع مع 

اشتداد احلرب



 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

الكاتب القصصي حممود تيمور

  منهمك أنا في ممارسة التمرينات داخل الـچـيم، 
يلفت نظري إعالن على الحائط يدعو رواد المكان 
لاللتحاق بدروس ما يسمونه “تاي چـو چـيتسو”، 
هناك إعالن آخر بجواره يدعو الرواد ألخذ دروس 
ثالث عن ال “چـو  في “برازيلي چـو چـيتسو” و 
چـيتسو األلماني”. أعود للمنزل و أستخدم أداة البحث 
جوجل ألعرف ما هو هذا ال “چـو چـيتسو” فيتبين 
ثم  اليابان  بدأ في  المصارعة  فنون  أنه فن من  لي 
عدلته بعض البالد بإضافة تكتيكات مميزة له خاصة 
بهذا البلد أو ذاك. خطر لي أنه من الممكن بل من 
الواجب أن يكون هناك فن “چـو چـيتسو” اسكندراني 
تستخدم فيه التكتيكات االسكندراني في المصارعة، 
إليكم خصائص هذا الفن الجميل الذي أتعشم أن ينتشر 
على مستوى العالم فنحن االسكندرانية لسنا أقل من 

البرازيليين أو األلمان.
دونا عن كل ال “چـو چـيتسوات” األخرى يُْسَتـخدم 
في ال”چـو چـيتسو” االسكندراني الضرب بالروسية، 
على أن توجه ضربة الرأس بعزم و قوة إلى أنف 
المنافس فينتج عنها بإذن هللا نزيف متدفق. التكتيك 
الثاني هو استخدام ضربات سيف اليد على أن توجه 
الضربة إلى رقبة الخصم بغرض كسرها. أخيرا هناك 
الحركة المعروفة ب”النص ركبة” تستخدم عند التالحم 

و تـَُوجـَه إلى األعضاء الخاصة الحساسة للخصم.
الفذلكة  يحبون  العالم  لباقي  ال”چـو چـيتسو”  في 
التي تصاحب حركات  العقل  قوة  يتحدثون عن  و 
المصارعة و كيف يجب ان يفكر ممارس الرياضة 
تفكيرا إيجابيا و يتأمل بعمق في الطبيعة و قدراتها و 

الخصم و احترامه من منطلق فلسفي روحاني، طبعا 
يقوم ممارسه  الفن  السكندرية من هذا  النسخة  في 
أيضا بالتفكير الفلسفي الروحاني متخيال أن خصمه 
هو واحد من األوباش الذين ينغصون عليه عيشته 
يجب  اعتبارية  أو شخصيات  أفرادا  كانوا  سواء 
سحقها و تحطيمها بكل الوسائل الممكنة و استخدام 
كل مشاعر االنسحاق و الغلب و الظلم و المعاناة 
كآلية إيجابية في دحر أوالد الحرام الذين ينكدون 

عليه و الذين تقمصوا شخصية منافسه.
جميع أنواع ال”چـو چـيتسو” األخرى تمارس في 
االسكندراني  ال “چـو چـيتسو”  أما  صمت مقيت 
فمن شروطه أن يتبادل فيه المتصارعان أقذع الشتائم 
االلتحام في  أثناء  يدخالن  باللهجة االسكندراني و 
قافية، و تحسب نقط للطرف صاحب القافية األكثر 

قوة و طرافة.
أخيرا في باقي ال “چـو چـيتسو” عند نهاية المباراة 
و  سخيفة  تحية  في  لبعض  المتصارعان  ينحني 
الرياضية،  الروح  مـُسـَمى  احترام مصطنع تحت 
أما في النوع االسكندراني فتنتهي المباراة بشخرة* 
متناغمة  لبعض و معها حركة  الالعبين  قوية من 

باإلصبع الوسطى.

@ @ @ @ @

*الشخرة: صوت يصدره الشخص من بين أنفه و 
حلقه عالمة االستنكار، مرطبتة بأبناء الفئات الدنيا 

من أهل االسكندرية. 

أدب وثقافة Lundi 31 octobre 2016
االثنين 31 أكتوبر 2016
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أبل تطرح جهاز ماك بوك برو بشريط يعمل 
باللمس وبصمة تعريف

وزير الزراعة: إعالن واحة سيوة ضمن مناطق الرتاث الزراعي العاملي

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

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

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

- أنا مش بعاكس لكن إسمحيلي أقولك إني مشوفتش عيون في حياتي أجمل من 
   عيونك !!

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

- أنا شفت الكالم دة كلة  .. خلينا ندخل  في الموضوع  أنا بعرض عليكي عمل 
  ألسبوعين فقط بمكافأة عشرة آالف جنية ويمكن ان  يتكرر في المستقبل كذا 

   مرة .
- أقدر أعرف إية طبيعة العمل دة ؟

- شوفي يا ستي ، أنا عايزك تأجري شقة مفروشة مكتب في مصر الجديدة ، 
   آدي بطاقة رقم قومي لفتاة متوفية تحصلت عليها ، إتحجبي والبسي نظارة 

   شمس وانتي بتأجري الشقة ويستحسن تلبسي نقاب ميبينش غير عيونك 
   الحلوين دول .

- وبعدين ؟
_ الشقة دي حاتبقي مكتب تمثيل في مصر لشركة في إحدي دول الخليج..

  حانعمل إعالن في الصحيفة عن طرح مناقصة عامة لتنفيذ مشروع كبير     
  معماري في نيجيريا ، وعلي الشركات التي ترغب في تقديم عروض فنية 

  ومالية، شراء كراسة الشروط بخمسة اآلف جنيها نقدا.
- ومين حايعمل اإلعالن دة ؟

- إنتي طبعا ببطاقة الرقم القومي اللي حاتخديها ..
- وبعدين ؟

_ وبعد ما نبيع كراسات الشروط في مهلة العشرة ايام المذكورة في اإلعالن ، 
   نسيب الشقة ونختفي ويا دار ما دخلك شر !!!

- سيبني أفكر وارد عليك ..

يا حختار   .. يتقبلي   للتفكير،  وقت  مفيش   -
واحدة تانية ..

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

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

لمصنع كبير في السودان !!
إكتفي بذلك... وسحب من رصيده المتضخم في البنك مبلغا لتأجير مكتب محاسبة في 
شقة فاخرة بمدينة نصر وعين سكرتيرته الحسناء في وظيفة دائمة بالمكتب لتكون 

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

ربحة ضئيال ... عرض علية صاحبنا ثروت الصياد المشاركة في المكتب...  
تولي ثروت اإلتصال بالشركات التي تطرح مناقصات لتوريد هذة المعدات 

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

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

بالعمل باالضافة إلي طاقم من المحامين لتولي قضاياه 
نزل المحاسب / ثروت الصياد من الفيلال التي يملكها في التجمع الخامس وطلب من 
سائق سيارتة المرسيدس الحديثة التوجه لمقر شركه األستاذة / هناء الشربتلي لصناعة 

العصائر الطبيعية بمنطقة السادس من أكتوبر الصناعية  ... 
-أستاذة /هناء انا متشرف بمقابلتك ، ولكن قبل أن نتكلم، وأنا مش بعاكس 

 واللة ، لكن إسمحيلي أقولك إني مشوفتش عيون في حياتي أجمل من عيونك !!
إبتسمت هناء في رضا وشكرته في رقة ثم فتحت امامها ملف مشروع مشاركة ملكية 

شركتها مع رجل األعمال المعروف االستاذ/ ثروت الصياد...

بقلم : نعمة هللا رياض
الرزق حيب اخلفية ..!

يوسف زمكحل   همسـات

- من يحب الشجرة يحب أغصانها 
- أجمل ما في االبتسامة انها ال تكلف 

شيئاً 
- الحب كالموت قضاء وقدر!

- الحب ُيحيي والكره يقتل
- إبليس يضرب كفاً على كف أمام ما 

يفعله بعض البشر 

- احياناً يبقى الصمت هو األفضل!
ماذا   : جويدة  فاروق  أشعار  من   -
اقول وحبي العمالق في قلبي يثور ؟ 
دنيا  في  األشواق  ينشد  لحناً  قد صار 
أحلم  دنياي  في  عشت  قد   .. القبور 
باللقاء .. وبنيت قصراً في السماء .. 
القصر يا عمري هنا أبقى القصور .. 

فهواك في الدنيا غرور في غرور .

جـوجـيتسو 
اسكندراني 

 1894-1973(( تيمور  أحمد  محمود    
في  القاهرة  في  ولد  كاتب قصصي،  م(( 
أسرة اشتهرت باألدب؛ فوالده أحمد تيمور 
المعروف،  األديب  باشا )1930-1871م( 
بالتراث  الواسعة  باهتماماته  الذي عرف 
العربي، وكان “باحثاً في فنون اللغة العربية، 
واألدب والتاريخ، وخلّف مكتبة عظيمة هي 
“التيمورية”، تعد ذخيرة للباحثين إلى اآلن 
بدار الكتب المصرية، بما تحوي من نوادر 
الكتب والمخطوطات” وعمته الشاعرة الرائدة 
عائشة التيمورية )1903-1840م( صاحبة 
ديوان “حلية الطراز”، وشقيقه محمد تيمور 
قصة  أول  هو صاحب  )1921-1892م( 

قصيرة في األدب العربي.
نشأته

ولد في أحد أحياء مصر القديمة في )12 من 
المحرم 1312هـ = 4 من يونيو 1894م(، 
ونشأ في أسرة عريقة على قدر كبير من الجاه 
والعلم والثراء؛ فقد كان أبوه أحمد تيمور باشا 
واحًدا من أبرز أعالم عصره ومن أقطاب 
من  العديد  وله  المعدودين،  واألدب  الفكر 
التي  الفريدة  والمصنفات  النفيسة  المؤلفات 
تكشف عن موسوعية نادرة وعبقرية فريدة.
ُولد  الذي  الحي  وهو   - وكان درب سعادة 
فيه محمود تيمور- يتميز بأصالته الشعبية؛ 
فهو يجمع أشتاًتا من الطوائف والفئات التي 
تشمل الصناع والتجار وأرباب الحرف من 

كل فن ولون.
وقد تَشربَّت نفسه وروحه بتلك األجواء الشعبية 
منذ نعومة أظفاره، واختزنت ذاكرتُه العديَد من 
صور الحياة الشعبية والشخصيات الحية التي 
وقعت عيناه عليها، وأعاد رسمها وعبر عنها 

-بعد ذلك- في الكثير من أعماله القصصية.
وما لبثت أسرته أن انتقلت إلى ضاحية عين 
شمس؛ فعاش في ريفها الساحر الجميل الذي 
كان ينبوًعا لوجدانه، يغذيه بالجمال والشاعرية، 
ويفجر فيه ملكات اإلبداع بما فيه من مناظر 

جميلة وطبيعة خالبة ساحرة.
نقطة التحول

وقد تعلم محمود تيمور بالمدارس المصرية 
االبتدائية والثانوية الملكية ، والتحق بمدرسة 
تحول  نقطة  حدثت  ولكن  العليا،  الزراعة 
خطيرة في حياته وهو لم يتجاوز العشرين 
من عمره بعد؛ فقد أصيب بمرض التيفود، 
فانقطع عن  عليه؛  المرض  واشتدت وطأة 
دراسته الزراعية، ولزم الفراش ثالثة أشهر، 
قضاها في القراءة والتأمل والتفكير، وسافر 
ووجد  بسويسرا،  لالستشفاء  الخارج  إلى 
في نفسه مياًل شديًدا إلى األدب؛ فألزم نفسه 
بالقراءة واالطالع، وهناك أتيحت له دراسة 
األدب  فدرس  األوربية؛  اآلداب  في  عالية 
إلى  باإلضافة  الروسي،  واألدب  الفرنسي 

سعة اطالعه في األدب العربي.
واتسعت قراءاته لتشمل روائع األدب العالمي 
مثل:  العالميين،  الكتاب  مشاهير  من  لعدد 
تورجنيف”،  و”إيفان  تشيكوف”،  “أنطون 

و”جي دي موباسان”.
خطواته األدبية األولى

بما  له  مرشد  خير  “محمد”  شقيقه  وكان 
يسديه ، وبما لديه من ثقافة واسعة، وموهبة 

أدبية رفيعة.
اتجاهه  في  بأخيه  تيمور  محمود  تأثر  وقد 
نحو المذهب الواقعي في الكتابة القصصية، 
والذي ظهر واضًحا في مجموعته القصصية 

األولى “ما تراه العيون”، فأعجب بها محمود 
يؤلف على غرارها؛  أن  إلى  دعاه  إعجاًبا 
فكتب باكورته القصصية “ سنة )1345 هـ 

= 1915م خرشو(.
وفجأة تُوِفّي أخوه محمد وهو في ريعان الصبا 
وشرخ الشباب؛ فشعر محمود بانهيار آماله، 

وفقد حماسه، وأصابه اليأس، وانزوى حزيًنا 
مستسلًما لألسى واإلحباط.

ولكن بمرور األيام بدأ الجرح يندمل في قلبه، 
ينفض  الحياة، وراح  وأقبل من جديد على 
على  واعتمد  واإلحباط،  الفشل  نفسه  عن 
نفسه مهتدًيا بُهدى شقيقه الراحل، ومترسًما 

خطاه في عالم األدب واإلبداع، وأقبل على 
الكتابة بنشاط

رومانسية تيمور
قد ورث  االبن  تيمور  أن  فيه  ومما ال شك 
عن أبيه العديد من الملكات والصفات؛ فقد 
بالقراءة  كان مغرًما باألدب واللغة، شغوًفا 

والبحث واالطالع، محًبا للكتابة والتأليف.
وقد ُعني أبوه منذ سن مبكرة بتوجيهه إلى 
القراءة واالطالع، وتنشئته على حب فنون 
أبيه  مكتبة  االبن على  فأقبل  واللغة؛  األدب 
وَيُعّب من  منها،  ينهل  بَنَهٍم شديد،  العامرة 

ذخائرها، ويجني من مجانيها.
وكان له شغف خاص بالمنفلوطي الذي غرس 
بعدد من  تأثر  كما  الرومانسية،  نزعته  فيه 
وعلى  المهجر،  شعراء  خاصة  الشعراء، 
كان  الذي  خليل جبران”،  رأسهم “جبران 
لكتابه “األجنحة المتكسرة” بنزعته الرومانسية 

الرمزية تأثير خاص في وجدانه.
بين المحن والمنح

لم يكن المرض هو مأساة تيمور الوحيدة؛ فقد 
كان فقُدُه ألخيه محمد مأساًة أخرى، صبغت 
حياته بحالة من الحزن والتشاؤم واإلحباط، 

لم يستطع الخروج منها إال بصعوبة بالغة.
وكان على موعد مع مأساة ثالثة أشد وطأة 
على نفسه ووجدانه، زلزلت حياته، وفجعته 
في ولده الذي اختطفه الموت وهو ما زال في 
العشرين من عمره؛ وقد تركت تلك المأساة 
في نفسه مرارة ال تنتهي، وحزًنا ال ينقضي.

وكان مالذه الوحيد وسلواه في كل تلك المحن 
ليخفف  إليها  َيهرع  الكتابة،  هو  واألحداث 
أحزانه، ويضمد جراحه، ويتناسى آالمه. وقد 
انعكس ذلك في غزارة إنتاجه وكثرة مؤلفاته.

مكانة تيمور األدبية
وتقدير  بحفاوة  تيمور  محمود  وقد حظي 
األدباء والنقاد، ونال اهتمام وتقدير المحافل 
األدبية ونوادي األدب والجامعات المختلفة 
به  اهتمت  كما  العربي،  والوطن  في مصر 
أدبه  وأقبل على  وأمريكا،  أوروبا  جامعات 

األدباء والدارسون في مصر والعالم.
من  العديد  في  مصر  تيمور  شارك  وقد 
المؤتمرات األدبية، مثل: مؤتمر األدباء في 
بيروت سنة )1373هـ = 1954م(، ومؤتمر 
1954م(   = )1373هـ  سنة  ببيروت  القلم 
أيًضا، ومؤتمر الدراسات اإلسالمية في جامعة 
بشاور بباكستان، ومؤتمر األدباء في دمشق.
كما نال إنتاجه القصصي جائزة مجمع اللغة 
العربية بمصر سنة )1366هـ = 1947م(، 
وما لبث أن ُعِيّن عضوا فيه عام )1368هـ 

= 1949م(.
سنة  لآلداب  الدولة  جائزة  على  وحصل 
وجائزة “واصف  1950م(،   = )1369هـ 
غالي” بباريس سنة )1370هـ = 1951م(، 
وُمِنح جائزة الدولة التقديرية في األدب سنة 
)1382هـ = 1963م( من المجلس األعلى 
لرعاية الفنون واآلداب. واحتفلت به جامعات 
أكثر  في  والمجر وأمريكا، وكرمته  روسيا 

من مناسبة.
كتابا عنوانه  الشريف  بن  وقد كتب محمود 
“أدب محمود تيمور للحقيقة والتاريخ”، توجد 
منه نسخة في مكتبة الدكتور أكرم علي حمدان 
الخاصة، في منزله بلندن، كانت من مقتنيات 
محمود تيمور وقد أهداها لبعض أصدقائه، مع 
بطاقته الشخصية التي تحمل اسمه وعنوانه، 

وقد كتب عليها بخط يده: “مع تحيات”.

أبل عن نسخة مطورة من جهازها  كشفت شركة   
ماك بوك برو يوم الخميس مضيفة بصمة تحديد 
هوية وبدلت فيه بعض المفاتيح بشاشة صغيرة تعمل 

باللمس وزادت سعره بضع مئات من الدوالرات.
الجهاز  والتعديل هو األول في سنوات عديدة على 
الذي شهد انطالق الشركة رغم أن جهاز آيفون أصبح 

منتجها الرئيسي.
ووصف بن باجارين المحلل في كرييتف ستراتيجيز 
بأنها »عمليات تحديث إضافية مهمة«  التغييرات 
ستقنع الناس بتغيير أجهزة ماك القديمة بالجهاز الجديد 

األسرع واألصغر حجما.
لكنه نبه إلى أن جهاز )سرفس( المنافس الذي تنتجه 
شاشته  في  اللمس  بخاصية  مزود  مايكروسوفت 

الرئيسية.
وقال إن السعر يتماشى تقريبا مع التوقعات رغم أنه 

 كلودين كرمة / القاهرة/ أعلن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة 
واستصالح األراضي عن موافقة المجموعة االستشارية العلمية 
لنخيل  الدولية  العالمي، وجائزة خليفة  الزراعي  التراث  لنظم 
التمور في  إنتاج  الزراعي، على إعالن نظم  التمور واالبتكار 

واحة سيوة ضمن مناطق التراث الزراعي العالمي.
وأضاف فايد أن ذلك يعد خطوة هامة للنهوض بزراعة وإنتاج 
وصناعة التمور بسيوة وتحفيز الفهم والتوعية العامة واالعتراف 

الدولي بمواقع التراث الزراعي.
وقال وزير الزراعة- في تصريحات صحفية على هامش 
المصرية بواحة  للتمور  الثاني  المهرجان  فعاليات  مشاركته في 
سيوة- إن رعاية ودعم جائزة خليفة لهذا المهرجان يأتي تأكيداً 
العربية  بين دولة اإلمارات  التي تربط  الوطيدة  العالقات  على 
الشقيقة وجمهورية مصر العربية، ولتعزيز التعاون المشترك في 
دعم القطاع الزراعي، خاصة في مجال نخيل التمر والذي تتبناه 
جائزة خليفه الدولية بهدف تطوير هذا القطاع واالرتقاء به على 

المستوى العربي زراعة وإنتاجاً وتسويقاً.
للتمور في واحة  التسويق والترويج  نقله كبيرة في  المهرجان يمثل  فايد أن هذا  وأكد 
سيوة التي تتميز بأفضل أنواع التمور على مستوى العالم، فضاًل عن كونه خطوة هامة 
إلى أن ذلك سيساعد على  للمنافسه عالمياً، مشيراً  التمور وتأهيله  نحو تطوير قطاع 
زيادة معدالت التصدير وفتح أسواقا جديدة وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة وتطوير قطاع إنتاج وتصنيع التمور، مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير 

مباشرة وتحقيق طفرة في زيادة الصادرات المصرية.
وأشاد وزير الزراعة بمجهودات مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة، في تنفيذ خطط 
تنمية واحة سيوة من خالل محطة البحوث التابعة له في الواحة، الفتاً إلى أنه تم التوسع 
تم  المهدد باإلنقراض، والذي  في مزرعة األمهات ألصناف بلح زغلول، والكرامت 

إدخاله حديثاً بالواحة عن طريق زراعة األنسجة.
الرملية وإعادة  البيئي والكثبان  20 بحثاً تحت ظروف اإلجهاد  نفذ  وأوضح أن المركز 
بالواحة، فضاًل  الماء في األراضي  المهملة وخفض منسوب  القديمة  تأهيل األراضي 
المستديمة من  الزراعات  التحتية من طرق ومشايات ومبان، كذلك  البنية  عن استكمال 

زراعات النخيل والزيتون بنسبة تتجاوز 70%.
المسكوفي  4، والبط  البط والدواجن مثل دقي  تم إدخال سالالت جديدة من  إنه  وقال 
واقلمتها تحت ظروف الواحة، الفتاً إلى أنه تم أيضاً إدراج برنامجاً خاصاً بالواحة تحت 
اسم “برنامج دراسة اإلمكانيات المتاحة لتنمية وتحسين اإلنتاج الزراعي بواحة سيوة”، 
الكثبان  البيئة من زحف  المختلفة وحماية  المحاصيل  إنتاجية  إلى تحسين  والذي يهدف 
الكثبان الرملية بمساحة إجمالية  لتثبيت  الرملية بالواحة. وأشار إلى أنه تم إنشاء نماذج 

تقدر بنحو 50 فدانا، وتنفيذ 50 حقال إرشاديا متنوعا، فضاًل عن إدخال زراعة النباتات 
الطبية والعطرية، وإنشاء وحدة لتصنيع الكمبوست بطاقة 3 أطنان يومياً كنموذج تدريبي.
إدخال الزراعات الملحية وتطبيق زراعة المحاصيل الجديدة مثل  وأوضح أنه تم أيضاً 
الفراولة والكينوا عند األهالي، فضاًل عن التوسع في زراعة أشجار المورينجا والسبوتا 
وفسائل النخيل المنتجة من زراعة األنسجة، والعمل على إدخال بعض المحاصيل الزيتية 

مثل دوار الشمس، والفول السوداني تحت ظروف الواحة.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة عملت على مساعدة مزارعي الواحة على تغيير نظام 
الري بالغمر إلى الري بالتنقيط أو الرش ، فضاًل عن تدريب المزارعين على االعتماد 
على أنفسهم في اإلدارة المزرعية المتكاملة، مشيراً إلى استمرار عمليات تدوير المخلفات 
إنتاج  التوسع في  المزرعية والتوسع في عمل مشاتل الخضر والفاكهة، فضاًل عن 

التصنيع الزراعي وإدخال منتجات جديدة والزراعة من أجل التصنيع.
وقال فايد إنه تم أيضاً التوسع في تدريب المرأة السيوية على التصنيع الزراعي وتجهيز 
تنمية  الطبية والعطرية لرفع مستوى معيشة األسرة والمشاركة في  النباتات  وتغليف 
القوافل اإلرشادية  الندوات وتنظيم  بالواحة، وذلك مع استمرار عقد  المجتمع  وتطوير 

وورش العمل لتزويد المستثمرين والمزارعين بكل جديد والتفاعل الدائم معهم.
وفي سياق متصل، وقع وزيرا الزراعة والتجارة، وممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم 
للتمور في مصر، والتي تساهم  المضافة  القيمة  المتحدة، وثيقه مشروع تطوير سلسلة 
بشكل كبير في تحسين قدرات المزارعين والتجار ومصنعي ومصانع التمور ذو األحجام 
للتمور في مصر،  المضافة  القيمة  لتحسين كميه ونوعيه سلسله  الصغيرة والمتوسطة 
المصرية  التمور  الوراثية من أصناف  إنشاء تجمع األصول  التركيز على  فضاًل عن 

الستدامة قطاع التمور في مصر.

مفاجئ بعض الشيء.
المشترين  من  الكثير  أعرب  تويتر  موقع  وعلى 
المحتملين عن خيبة أملهم من الخواص الجديدة ونشروا 
الجديدة. وكتب  ارتفاع األسعار  صورا ألناس يشكون 

آخرون تغريدات أعربوا فيها عن 
أملهم في المزيد من المنتجات.

وهبط سعر سهم أبل 1.2 في المئة.
برو  بوك  ماك  الشركة  وزودت 
بخاصية تحديد هوية وهي بصمة 
آيفون  في  المستخدمة  األصبع 
باللمس  المفاتيح يعمل  وبشريط من 
أيضا للتحكم في البرامج على الشاشة 

الرئيسية.
يتغير شكلها  التي  المفاتيح  وتعمل 
المستخدم  الذي يشغله  للبرنامج  وفقا 

كشاشة ثانية.
المزود  ويبدأ سعر ماك بوك برو - 
ببصمة تعريف المالك )تاتش آي.دي( 
اللمس )تاتش بار( وشاشة  وشريط 

بينما كان  مساحتها 13 بوصة - من 1799 دوالرا 
أبل  1299 دوالرا. وستطرح  السابق  الجهاز  سعر 
بار  تاتش آي.دي وتاتش  جهاز ماك بوك برو بدون 

بسعر 1499 دوالرا



قبل التحدث عن المصالح اإلستراتيجيه لروسيا، 
دعونا نسترجع بعض أحداث العقد الثاني من 
القرن الحالي والتي أدت إلى الغضب والتعنت 

الروسي في بعض المواقف، 
بالتعامل مع  ثقتها  وفقدان 

الغرب:
1. مع ظهور ثورات الربيع 
العربي وتحديداً في ليبيا، 
تعرضت روسيا ألول خديعة 
غربيه عندما وافقت على 
قرار لمجلس األمن بشأن 
ليبيا، إتفقت فيه شفهياً مع 
التدخل  عدم  الغرب على 
العسكري فيها. بعد التوقيع 
بقليل فوجئت روسيا بتدخل 
وفرنسا  بريطانيا  من  كل 
بهدف  عسكرياً  وإيطاليا 
تقاسم الكعكة النفطية فيما 
بينها وإخراج روسيا منها. 
ليبيا  أن  أن الننسى  يجب 
كانت من أهم زبائن السالح 

الروسي في الشرق األوسط. 
2. الخديعة الثانية التي تعرضت لها روسيا 
كانت في أوكرانيا. عندما بدأت اإلحتجاجات 
في أوكرانيا ضد الرئيس “ڤيكتور ياكونوڤيتش” 
وساطته  الغرب  لروسيا. عرض  الموالي 
إلصالح ذات البين، وقبلت روسيا بوساطة 
وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا الذي 
وصلوا إلى كييڤ ليفاجأ العالم في اليوم التالي 
لوصولهم بمظاهرات عارمة أدت إلى قلب 
نظام حكم “ياكونوڤيتش” وتنصيب “پيترو 
يوروشينكو” الموالي للغرب بداًل عنه. قامت 
في شرق  قواتها  بإنزال  فعل  كردة  روسيا 
أوكرانيا، ذات األغلبية الروسية بعد ضمها 

شبه جزيرة القرم. 
الغرب  فرض  إلى  الخالفات  هذه  أدت   .3

حصاراً إقتصادياً على روسيا.  
والعربية  المتحده  الواليات  إتفاق  أدى   .4
السعودية على إغراق األسواق العالمية بالنفط 
الخام إلى إنخفاض سعر البرميل من ١١٥ 
إلى حوالي ٥٠ دوالراً فقط. خلق هذا اإلنهيار 
باألسعار صعوبات إقتصادية كبيرة بالنسبة 
لروسيا التي يعتمد جزء البأس به من دخلها 
القومي على مبيعات النفط والغاز. قال خبراء 
اإلقتصاد أن روسيا لديها من اإلحتياطيات 
أسعار  إنهيار  مع  لتتعايش  مايكفيها  النقدية 
النفط والغاز وتطبيق هذا الحصار مدة سنتين.
النفط  أسعار  إلنخفاض  األوليه  النتائج   .5
المخطط  برأي  اإلقتصادي،  والحصار 
اإلقتصادي المعروف ‘سالڤا رابينوڤيتش’: 
“نتج عن العقوبات اإلقتصادية الغربية على 
روسيا اإلتحادية فقدان الروبل ٥٣٪  من قيمته، 
إذ كان الدوالر يساوي ٣٢ روباًل في كانون 
ليرتفع سعر  )ديسيمبر( عام ٢٠١٢  األول 
الدوالر الواحد في نفس الشهر من عام ٢٠١٤ 
إلى ٦٨ روباًل. وقد يؤدي هذا اإلنهيار بقيمة 
الروبل إلى إنهيار اإلتحاد الروسي خالل ستة 
أشهر في حال عدم تمكن موسكو من تقديم 

العون المالي الالزم لجمهورياتها.” 
6. يضاف إلى ماتقدم قيام حلف الناتو بنشر 

بعض  في  للقارات  عابرة  جدار صواريخ 
جمهوريات اإلتحاد السوڤيتي السابق المحيطة 

بروسيا مثل ليتوانيا وپولندا وغيرها. 
مصير  حول  الخالف   .7
وخاصة  السوري  النظام 
رئيسه بشار األسد. الغرب 
يطالب بتنحيه لفقدانه الشرعية 
مرحلة  في  ببقائه  قبل  ثم 
إنتقاليه بعد تسليمه األسلحة 
الكيميائية والجرثومية التي 
كانت بحوزته وتدمير مراكز 
تصنيعها بإشراف منظمة منع 
الكيميائية  األسلحة  إنتشار 
المنبثقة عن األمم المتحده.  
نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
عن  النظر  بصرف  هنا، 
العالقة بين موسكو والغرب، 
لماذا هذا الدعم الروسي غير 
المحدود للنظام السوري القائم 
حالياً؟؟؟؟ تكمن اإلجابة على 
هذا السؤال في عدة عوامل 

هامة يمكن إيجازها بما يلي:
القاعدة  البحرية  قاعدة طرطوس  كانت  أ( 
الروسية الوحيدة خارج روسيا، أهملت لعدة 
سنوات بعد إنهيار اإلتحاد السوڤييتي. قامت 
روسيا مؤخراً بتحديثها وتطويرها إلستقبال 
كافة أنواع السفن الحربية واألسلحة وأعلنتها 
قاعدة دائمة لها ونشرت فيها صواريخ أرض- 

جو متقدمة من طراز إس-٣٠٠.   
ب( عندما قررت موسكو التدخل عسكرياً في 
سورية، وبدأته بتاريخ ٣٠ إيلول )سيپتيمر( 
النظام مطار حميميم  لها  ٢٠١٥، خصص 
قرب الالذقية. قامت روسيا بتطوير المطار 
هامة زودتها  قاعدة عسكرية  منه  وجعلت 
القاذفة  المقاتلة  الطائرات  أنواع  بمختلف 
المتطورة من طراز سوخوي وميغ، ونشرت 
فيها أحدث بطاريات صواريخ أرض- جو 
من طراز إس - ٤٠٠، أي قرب حدود الناتو 
الحكومة  مع  يومين  منذ  وإتفقت  الجنوبية، 
السورية لبقائها قاعدة روسية إلى األبد. كما 
قرب  ‘الضبعة’  قاعدة  حالياً  تستخدم  أنها 

حمص في وسط البالد. 
ت( وقعت روسيا مع الحكومة السورية في 
)ديسيمبر( عام ٢٠١٤ عقداً  األول  كانون 
مدته ٢٥ عاماً إلستكشاف وإنتاج النفط والغاز 
من المكامن المتوقعة على السواحل )الحقول 

البحرية( السوريه. 
ث( عندما طلبت قطر موافقة النظام السوري 
على مرور خط أنابيب لنقل الغاز القطري 
إلى أوروپا، رفضت الحكومة السورية ذلك 
بإعتباره يضر بمصالح حليفتها روسيا التي 
تزود أوروبا الغربيه بالغاز عن طريق خط 
أنابيب عبر أوكرانيا. ينتهي العمل بعقد هذا 
الخط بعد ٢,٥ سنه، لذلك وقع الرئيس پوتين 
مع الرئيس أردوغان أثناء زيارته األخيرة 
إلى إسطنبول لحضور المؤتمر اإلقتصادي 
الطبيعي  الغاز  لنقل  أنابيب  لبناء خط  عقداً 
إلى أوروبا الغربيه عبر البوسفور بإستطاعة 

٦٣,٥ مليون متر مكعب سنوياً.   
هناك أسباب أخرى المجال لذكرها هنا. 

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

ملاذا ال توجد طفولة؟
تبلغ  التى  ابنتى  كتبته  قصير  مقال  عنوان  هذا    
تقاسيه  ما  عن  لتعبر  سنة  عشرة  اثنتى  العمر  من 
لكلمة  تعليم هى مرادف  ..فكلمة  الدراسة  طوال أشهر 
تهديد  من  الطالب  له  يتعرض  وذلك.لما  تعذيب... 
أن  تكاد  طوال  لساعات  ..والقلق.والسهر  وعيد  و 
التى تحتاج إلى عقل  المعلومات  تقضى عليه ..وكثرة 
موعد  حتى  بها  ويحتفظ  ويرتبها  ليخزنها  الكترونى 
االمتحان ليجترها ..فيصفى ذهنه ؛ ولكنه يظل يحبس 
أنفاسه حتى يحين الوقت .. الوقت الذى يكرم فيه الفرد 

أو يهان...
فاليوم الدراسي يصل إلى سبع ساعات وال تقل ساعات 
أن  يعقل  هذا  والتركيز عن ست ساعات..فهل  االنتباه 
الطفل الذى يبلغ خمس أو ست سنوات ان يتابع المواد 
الدراسية المختلفة ويؤدى امتحانات أسبوعية. ويتحمل 
والمدرسات على مدى  المدرسين  وتوبيخات  تنبيهات 
اليوم الدراسى ومطلوب أيضا أن يكون مبتسما ومهذبا 

وحسن السلوك..عجبا...
غير  الدراسة..فهى  محل  الموضوعات  عن  ناهيك 

احتياجاته  تشبع  النفسى..وال  العقلى وال  للسن  مناسبة 
تكون  المواد  تستهويني..فهذه  تخاطب عقله..وال  ..وال 
كالحجر على قلبه.. فيكره الدراسة.. فهى موضوعات 
عقيمة ال تناسب شخصيته وال تتماشى مع التقدم العلمى 
والتكنولوجي الذى يستمتع به ويحصل عليه بشغف من 

مصادر اخرى.
محبوب..  غير  مكان  إلى  المدرسة  تدريجيا  وتتحول 
والعصبى  النفسى  للضغط  الطالب  فيه  يتعرض  لما 
ما  من  االستفادة  من  نوع  اى  يجد  ال  فهو  المستمر.. 
نشاط  اى  معلوماته وال  إلى  إضافة  اى  يدرسه.. وال 

حقيقى يعمل على تنمية مهاراته..
تقدر  والتعليم ال  التربية  أن وزارة  ذلك  من  واألدهى 
شكلية  ..فكلها  فعلية  بصورة  تسانده  أو  المواهب 
بغرض  كله  ..وذلك  تقدير  وشهادات  واحتفاالت 
المدارس....لكن عندما  فى  نشاطات  هناك  أن  إظهار 
أكثر  فنرى  واالمتحانات  البطوالت  مواعيد  تتعارض 
من عقبة فى طريق الطالب ...و عليه االختيار بين أن 
دراجات   لن يحصل على  أو  الرياضى  يتوج مجهوده 

االمتحان التى تؤهله للحصول على الشهادة!!!
يجب  التى  والدراسات  الكتب  ذلك...كمَّ  إلى  نضيف 
أحيانا  ..إنها  يوميا  وإيابا  ذهابا  حملها  الطالب  على 
يعرضه  مما  التلميذ  جسم  تناسب  ال  مبالغة  وبدون 
التهابات فى العضالت..  الفقري  العمود  إلصابات فى 
بدوره  الذى  المعالج  الطبيب  إلى  للذهاب  يدفعه  مما 
الحمل  نتيجة  الطالب  إليه  يتعرض  يثور ويتعجب مما 
الزائد الذى يسبب له اآلم مزعجة ..وذلك يلزمهم بفترة 
عالج طويلة ..وكلنا ندري ماهى اآلثار الجانبية الغير 
هذه  مثل  فى  األطفال  يتناولها  التى  لألدوية  مستحبة 

السن...
وهناك نقطة اخري غاية فى األهمية وهى أن القائمين 
بما  دراية  على  كلهم  ليسوا  التعليمية  العملية  على 
تؤذي  مسيئة  بألفاظ  الطفل...فيتلفظون  نفسية  يناسب 
وتجرح وتفقد الطالب ثقته بنفسه وتجعله يشعر بالخجل 

والنقص ويقتنع انه ال يستطيع أن يحقق اى نجاح ...
وأخيرا نستنتج أننا فى مأساة.. وال حل وال عالج وال 

حياة لمن ننادي.. لنا هللا...

فـكـرة مقــال

قلمي  بين  و  بيني  يدور  حديث   
فيها  أجلس  مرة  كل  في  الورقة  و 
ألكتب مقال وأسأل نفسي ماذا اكتب 
أن  علينا  يجب  كثيرة  أحداث   ...
للقراء بكل مصداقية وشفافية  ننقلها 
وحيادية وهنا تكمن المشكلة فلم يعد 
شفافية  بأي  االحداث  ينقل  اعالمنا 
وأشعر  حيادية  أو  مصداقية  أو 
كبيرة  هجمات  أمام  أناضل  أنني 
أن  لهم  سأنقل  كيف   ، القراء  ضد 
الكثير من زمالئي يزورون الحقيقة 
والمقصود هنا زمالئي العاملين في 
على  نطلق  فنحن  العربي  االعالم 
كل من يعمل في االعالم والصحافة 
التطرق ألسمائهم  دون  زميل  لقب 
أو أسماء الوسائل التي يعملون بها.

تزوير  أكتب عن  هل  أعلم  اعد  لم 
االعالميين  زمالئي  من  البعض 
أكتب  أم  للقراء  وخداعهم  وغشهم 
والقهر  الظلم   ، والجوع  الفقر  عن 
شعوبنا  أبناء  له  يتعرض  الذي 
العربية في سورية ومصر والعراق 
واليمن والصومال وحتى في أصغر 

مدينة عربية.
نفسي  أمام  واقفة  يوماً  أكون  لن 
واحكم عليها بما كتبت أو نقلت وذلك 
ألنني أحافظ على مهنيتي وأحترم ما 
أيضاً  وأحترم  أساتذتي  من  تعلمته 
وتتابع كل حرف  تقرأ  التي  العقول 

وكلمة من التي تُكتب
سأبقى أناضل وأدافع عن المظلومين 
من  يعاني  من  وكل  والمقهورين 
الكثيرين وستبقى  الفساد الذي يطال 
الكلمة الصادقة هي منهجي وطريقي 

في العمل االعالمي و الصحفي .
يدعم  ما  كل  مقالي  فكرة  وستبقى 
دون  كامل  بشكل  المجتمع  ويخدم 

انحياز 
لجهة  تدليس  ودون  خوف  ودون 

معينة 
وسأبقى عين وضمير كل انسان واٍع 
وسيبقى هذا الحوار بيني وبين قلمي 
وورقتي وبين ضميري المهني دائماً

press.dubai@gmail.com

بقلم: هديل مشلّح 
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مصاحل روسيا اإلسرتاتيجية يف سورية 

الثقة و النية الطيبة

بقلم : نضال الصباغ 

مشروع القراءة 
باملغرب  عطر عشقِك

خالد بنيصغيخواطر شاعر

  تعلمت من والدي خصال كثيرة كانت ومازالت 
منهاج مهم في حياتي  و تعلمت من والدتي خصال 

كثيرة أيضاً .. 
الخصلة المميزة التي تعلمتها من والدي كانت الثقة 
حيث كان والدي يثق بالجميع في عمله و أصدقائه 
و جيرانه و حتى الغرباء عنه و عنا و في يوم 
سألته لماذا هذه الثقة الكبيرة التي تعامل الناس 
فيها و ما هو السبب أنك تثق بالناس جميعاً و رده 
كان بمثابة العلم و النور لطريقي في المستقبل، 

قال يا ولدي : 
أنا اعامل الناس بثقة حتى يثبت عكس ذلك فالثقة 
مهمة لالقدام على أي عمل ستقوم به أو أي قرار 
ستتخذه فإن كنت غير واثق من الذين من حولك 
التقدم و  اإلقدام و  فهذه مسألة صعبة جداً ألن 
العمل بحاجة إلى أن نثق باألخرين و لكن يجب 
أيضاً أن نكون حذرين فنحن نعطي الجميع ثقتنا 
لكن بحذر فالثقة يجب أن يترافق معها الحذر و 

إال فسنكون خاسرين .
والدتي  تعلمتها من  التي  الحميدة  الخصلة  أما 
و التي دعمتني و ساندتني في حياتي هي النية 
الطيبة حيث أن والدتي كانت تتعامل مع الناس 
جميعاً بنية طيبة خالصة و لم أراها طوال حياتي 
تظن السوء بأي إنسان و بشكل خاص أقربائنا و 

جيراننا و األصدقاء .. 
اليوم تعلمت أن أجلس كل يوم و أراجع تصرفاتي 
مع األخرين ، هل كنت ايجابياً أو سلبياً في معامالتي 
أنقد تصرف األخرين بل  مع األخرين دون أن 

أتعلم منهم.
أعود بذكرياتي للوراء دائماً عند معالجتي لقضايا 
كثيرة تتعلق بالمستقبل و هذا ما أعتقد أنه يعطيني 

الدافع الحقيقي للتقدم و المتابعة .
هذه الخصال يجب أن نحملها جميعاً و يجب علينا 
أن نعامل الناس بنية طيبة و بثقة حتى يثبت لنا 

عكس ذلك .

جاك سمير جرجوس

يفاجئني حبِك يا سيدتي ويرسم فوق جبيني

الياسمني بعطر  أكتب  كيف  علمني 

سيدتي ي��ا  واإلك�����راه  ب��ال��ع��ن��ف  احل���ب 

فتقبلي  م��ع��ِك  م��ح��اوالت��ي  ك��ل  فشلت 

ليلتي س��أق��ض��ي  أي��ن  أع���رف  ك��ن��ت  ل��و 

وراء أرى  وأق��ب��ل��ك  م��ن��ِك  أق��ت��رب  وح��ني 

ت��ش��ت��ع��ل��ني ت��ض��ي��ئ��ني ك��ش��م��ع��ت��ني

ف��ي ش��ت��ائ��ه��ا وص��ي��ف��ه��ا اش��ت��ع��ل ول��ن

املشتعلة ج��س��دي  ح��رائ��ق  جميع  إن 

أص��ب��ح ح��ب��ك ي��ا س��ي��دت��ي ل��ه احل���ق أن

الياسمني أط����واق  ك��ل  أن���ِت  اخ��ت��اري 

عاشق ك��ل  م��ن  أع��ظ��م  أن��ا  أص��ب��ح  ك��ي 

جن����وم����اً ت��ض��ي��ئ م���س���ار دم���وع���ي

ق��ص��ائ��د ال��ع��ش��ق وق���ص���ص احل��ن��ني

ل���ي���س م����ن ط���ب���ع���ي وع���ق���ي���دت���ي

ع���ش���ق���ي وس���������وء ت���ص���رف���ات���ي

م���ا ج��ئ��ت إل���ي���ِك ب�����دون ح��ق��ائ��ب��ي

شواطئي صيف  أي���ام  عينيِك  أه���داب 

ت����ن����ي����ران ل����ي����ال����ي م���دي���ن���ت���ي

ن��ه��دي��ِك رم������ال  حت����ت  إال  أط������فء 

يبللني أن  قبل  عطرك  اشتم  حني  ستخمد 

ي��ح��اس��ب��ن��ي ع���ن ج��م��ي��ع أح��ام��ي

وت���ق���ب���ل���ي ك�����ل ت���ن���اق���ض���ات���ي

تتكلمينني سيدتي  يا  الدنيا  لغات  وبكل 

  تقوم بعض الجمعيات بالمغرب 
 ، القراءة  أجل  من  بمبادرة  حاليا 
وتعمد إلى دعوة الناس للقيام بذلك 
واألماكن  والحافالت  الحدائق  في 
العمومية .. ثم ينتهي األمر بقراءة 
حليمة  وتعود  األسطر  بعض 

لعادتها القديمة ؟؟
هل تعتقدون أن القراءة ستحيى بمثل 
هذه المبادرات ؟؟ هذا مثير للشفقة 
- معذرة - ألن مثل هذه المبادرات 
غير مفيدة على اإلطالق بدليل أنه 
قد سبق هذه المبادرة مبادرات عدة 
من مثل القراءة في الحافالت و » 
أن  دون   . والقطار   « الطرمواي 
تحقق أي نجاح .. بل بالعكس كانت 
 .. إال  ليس  والوقت  للمال  مضيعة 
أي  تريد  ال  المغربية  الدولة  إن 
نجاح ثقافي ألبنائها .. لماذا ؟؟ ألن 
المبادرة الحقيقية يجب أن تأتي من 
الدولة وليس من الجمعيات مع أن 
ذلك قد ال يكلف الحكومة المغربية 
أي درهم .. األمر سهل جدا وإليكم 
المبادرة الحقيقية كما هي في دولة 
كندا مثال والتي نعيش فيها ، وأيضا 
هذه المبادرة العملية أدخلتها بالفعل 
إلى بلدي في مشروعي بفضل هللا 
 - الخصوصي  للتعليم  مدرستي   -
ورضا  كبيرا  نجاحا  القت  والتي 
لكن   ، التالميذ  وأولياء  آباء  من 
تالميذ  إال  منها  يستفيد  ال  لألسف 
التالميذ  كل  وليس  المؤسسة  هذه 
هو  ببساطة  األمر   ، المغاربة 
اقتنائي لمجموعة قصصية باللغتْين 
العربية والفرنسية بعدد تالميذ كل 
احترام  مع  دراسي  ومستوى  قسم 
الرابعة  أي من سن   .. السن طبعا 
سن  إلى  أولي(  األول  التعليم   (
وهكذا  ابتدائي(  السادس   (  11
هذه  قراءة  على  التالميذ  يتناوب 
المجموعة القصصية التي تبدأ في 
أواخر  في  وتنتهي  أكتوبر  شهر 
طبعا   .. سنة  كل  من  مايو  شهر 
واإلدارة  المدرسين  إشراف  تحت 

التربوية ..
األهداف المتحققة

- قراءة كل تلميذ ما اليقل عن 20 
باللغة  ومثلها  العربية  باللغة  قصة 
الفرنسية أي ما مجموعه 40 قصة 

كحد أدنى في السنة الدراسية . ..
التخيل  مهارات  التلميذ  اكتساب   -
 ، األسلوب  وجمال  الكتابة  وفن 

وسالمة اللغة
القراءة  مع  الطفل-التلميذ  تآلف   -
يستطيع  ال  منه  قطعة  تصبح  حتى 
ثمة  ومن   ، عنها  االستغناء 
قراءة  في  التوسع  نحو  انطالقته 
بشكل  إليها  يميل  التي  المجاالت 

أعمق عندما يكبر سواء في األدب 
العلوم  أو  ولغاته  أنواعه  بكل 
.... وهذا ما  الرياضية والفيزيائية 
أراه وألمسه شخصيا عند الكنديين 
الذين يقرؤون في كل مكان وزمان 

وبكل فئاتهم العمرية
- بالنسبة لألطفال في سن الرابعة 
يعرفون  ال  والذين  والخامسة 
هذا  نطلب  فإننا  والكتابة  القراءة 
فيما  وأوليائهم  آبائهم  من  األمر 
بالتمتع عن طريق  األطفال  يكتفي 
إلى  واالستماع  الصور  مشاهدة 

حكي اآلباء أوأولياء أمورهم 
وهناك أهداف كثيرة تتحقق بفضل 
هللا تعالى يضيق المجال لذكرها .. 
واجب الدولة المغربية في تثقيف 

أبنائها
على الدولة إذن تخصيص ميزانية 
وهي   ، مكلفة  وليست  جدا  عادية 
التالميذ  بعدد  القصص  توفير 
األصل  هو  هذا   - واألطفال 
بكثير  أفضل  وهو   - والواجب 
مهرجانات  في  المال  إهدار  من 
الرقص والغناء والمجون من مثل 
الضحك  ومهرجان   « موازين   «
تكلف  والتي  وغيرها  بمراكش 
 .. الثقافة  وزارة  باسم  الماليير 
فأي ثقافة هذه ؟ الثقافة هي الكتاب 

سادتي الكرام ..
وإذا عبرت الدولة عن عجزها عن 
ألبنائها  بسيطة  ميزانية  تخصيص 
فال  سابقا  قلت  فكما   ، يفيدهم  بما 
عليها من شيء ولن نطالبها بدرهم 
واحد ، ألن المغاربة اعتادوا على 
فهم  لذلك   ، بينهم  والتآزر  التكافل 
البسيط  المبلغ  هذا  بدفع  مطالبون 
 30 إلى  دراهم   10  ( جيوبهم  من 
الكتاب  درهم حسب سن ومستوى 
أو القصة ( ولكن سيكون دفع هذا 
فقط  مرات  ثالث  أو  مرتين  المبلغ 
فالمرة   ، الدراسية  الحياة  كل  في 
العدد  على  للحصول  كافية  األولى 
التالميذ  لعدد  الكتب  من  المناسب 
بشراء  تقوم  تعليمية  ) كل مؤسسة 
أما   ) لتالميذها  المناسبة  الكتب 
المرة  في  التالميذ  مطالبة  معاودة 
الثانية أو الثالثة فسيكون المبلغ أقل 
بكثير ألن الهدف منه هو تعويض 
الكتب التي ستضيع بسبب اإلهمال 
أو التمزق أو التقادم  ، ويمكن أن 
تتدخل الجمعيات والوداديات وكل 
للمساعدة  المدني  المجتمع  هيئات 
 .. المشروع  لهذا  ومعنويا  ماديا 
المشروع  هو  بحق   يعتبر  والذي 
الناجح للنهوض ليس فقط بالمغرب 
العربية  وباألمة  بل  والمغاربة 

جمعاء.. ودمتم بود

موجة من الطقس السيء تغلق طرقا رئيسية يف مصر وتقتل 12 شخصا على األقل
الرئيسية جراء  الطرق  من  السير على عدد  توقفت حركة    
سيول ناتجة عن أمطار غزيرة في مصر في شرق وجنوب البالد.
أدت  بعدما  الطرق،  آخر من  المصرية عددا  السلطات  وأغلقت 
السيول إلى مقتل 12 شخصا على األقل وإصابة حوالي 20 آخرين 
في حوادث متفرقة بمحافظة سوهاج في صعيد مصر ومدينة رأس 

غارب على البحر األحمر.
وقتل ستة أشخاص على األقل في محافظة سوهاج بعدما جرفت 
السيول حافلة ركاب على طريق صحراوى يربطها بمحافظة قنا 

في أقصى الجنوب.
وال تزال جهود اإلنقاذ تجرى حتى اآلن في منطقة الحادث وعلى 

الطريق الذي قطعته تجمعات لمياه السيول.
وقتل ستة أشخاص آخرون جراء سيول عارمة ضربت المدينة 

ومحيطها.
المياه من المدينة بمعدات تابعة للقوات  وتجري عمليات سحب 

المسلحة، استجابة الستغاثات األهالي الذين حاصرتهم المياه.
وأغلقت الحكومة المصرية عدة موانئ على البحر األحمر لساعات 

قبل أن تعيد فتحها جميعا.
ضربت موجة من الطقس السيء شمال مصر العام الماضي ما 

أدى إلى وفيات وإصابات

وقامت السلطات المحلية بعدد من 
المحافظات برفع حالة الطوارئ 

لمواجهة األمطار والسيول.
كما يتوقع أن يستمر سقوط أمطار 
غزيرة وهبوب عواصف رعدية 
على سيناء وسالسل جبال البحر 
األحمر، وعلى محافظات الصعيد 

تصل إلى حد السيول.
ورجحت الهيئة في بيانها أنه من 
أن تشهد مصر تحسنا  المتوقع 
اعتبارا  الطقس  نسبيا في حالة 

من يوم السبت المقبل.
وقتلت موجة من الطقس السيء 
15 شخصا على األقل في عدد 
من محافظات شمال مصر في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

ورفع عدد من المحافظات حالة الطوارئ لمواجهة األمطار والسيول.
وقالت هيئة األرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تستمر حالة عدم 
االستقرار في األحوال الجوية اليوم الجمعة، مع توقع بأن يستمر 

سيناء وسالسل جبال  والرعدية على  الغزيرة  األمطار  هطول 
البحر األحمر، وعلى محافظات الصعيد تصل لحد السيول هناك.
وأضافت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد مصر تحسن 

نسبي في حالة الطقس األيام القادمة.

  بحضور محلي وإقليمي رفيع المستوى شهدت الكويت صباح يوم االثنين 
افتتاح مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي )دار األوبرا الكويتية( لتكون نافذة 

ثقافية جديدة تطل منها الدولة الخليجية على فنون العالم.
الصباح وكبار  الجابر  األحمد  الشيخ صباح  الكويت  أمير  االفتتاح  حضر 
بينهم  اإلقليميين من  الضيوف  كبير من  والوزراء وعدد  الدولة  مسؤولي 
وزير الثقافة األردني نبيه شقم ورئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة 
مي بنت محمد آل خليفة ووزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق آل 

سعيد إضافة إلى الشيخة موزة بنت ناصر والدة أمير قطر.
وقال نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي جراح الصباح كلمة 
في االفتتاح قال فيها "إنه ليوم أغر من أيام الكويت الحبيبة الذي نحتفل به 
بافتتاح معلم من معالم الحضارة والثقافة والرقي ليحمل اسم قائد عظيم مأل 

تقديره ومحبته القلوب.. إنه مركز جابر األحمد الثقافي بروعته وبهائه."
يحمل  والذي  الكويت  مفاخر  مفخرة من  يعد  الذي  المركز  وأضاف "هذا 
اسم أمير القلوب الراحل سيكون له أثر بالغ في تطوير مجاالت الثقافة لدى 

األجيال حاضرها ومستقبلها."
أكبرها أللفي شخص  يتسع  ثالثة مسارح  الجديدة من  األوبرا  دار  تتكون 
وأوسطها لسبعمائة شخص واألصغر لمئتي شخص كما تضم أيضا مركزا 

للموسيقى وتضم مسرحين ومكتبة للمؤلفات الموسيقية للكبار والصغار.
كما تضم أيضا قاعة للمؤتمرات وقاعة للسينما وقاعة للمحاضرات ومبنى 
للمكتبة والمستندات إضافة لعدد كبير من المطاعم والحدائق والمرافق المختلفة.
مبانيها شكل  واتخذت  متر مربع  ألف   214 األوبرا على مساحة  وأقيمت 

الجواهر من الخارج كما صممت من الداخل على الطراز اإلسالمي.
جاء افتتاح هذا المعلم الثقافي الذي تكلف 235 مليون دينار )775 مليون 
بالمئة من  تسعين  أكثر من  يشكل  الذي  النفط  أسعار  هبوط  دوالر( رغم 
الحكومة  أوبك واضطرار  النفطية عضو منظمة  للدولة  العامة  اإليرادات 

لالستدانة من البنوك المحلية من أجل سد العجز في موازنتها العامة.
األميري  بالديوان  الهندسية  للشؤون  المساعد  الوكيل  خاجة  نياز  وقالت 
للبالد من  يجلب  الثقافي ممكن  بالجانب  االهتمام  الدنيا  لرويترز "في كل 

الناحية المادية.. أكيد سيكون لها جانب اقتصادي."
وأضافت "الثقافة المفروض ال نقيسها بالفلوس.. الثقافة أعلى من ذلك."

والموسيقيين  الفنانين  قدمت مجموعة من  الرسمي  االفتتاح  وعقب مراسم 
فقرات استعراضية وتمثيلية متنوعة تعبر عن حضارة وثقافة الكويت إيذانا 

ببدء العمل في هذا الصرح الذي استغرق تصميمه وإنجازه 22 شهرا.
وقدم كبار نجوم الغناء بالكويت نوال وعبد هللا الرويشد ونبيل شعيل أغنية 

وطنية مشتركة كانت هي األبرز ضمن فقرات االفتتاح

اإلسكندرية  االثنين مؤتمر  يوم  بدأ    
الدولي لآلثار البحرية والغارقة بمشاركة 
نحو 25 عالما وأثريا من مصر وفرنسا 
وإيطاليا وبريطانيا وبولندا واليابان وروسيا 

واليونان والواليات المتحدة.
يقام المؤتمر الذي تستضيفه مكتبة اإلسكندرية 
بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس اإلدارة 
المركزية لآلثار الغارقة في مصر التابعة 

لوزارة اآلثار.
ويتناول ثالثة محاور هي )المرافئ البحرية 
والموانئ( و)بناء السفن قديما( و)المواقع 
األثرية الغارقة: الكشوف األثرية في مصر(.
شارك في االفتتاح وزير اآلثار المصري 
اإلسكندرية  مكتبة  العناني ومدير  خالد 
إسماعيل سراج الدين ومحافظ اإلسكندرية 
رضا فرحات والمشرف العام على اإلدارة 
المركزية لآلثار الغارقة محمد عبد المجيد.
وقال سراج الدين في كلمته باالفتتاح إن 
المؤتمر “يمثل إعادة إحياء لجزء كبير من 
حضارتنا المصرية التي دفنت تحت مياه 
البحر المتوسط” مدلال على ذلك بوجود 
تمثال بطليموس الثاني أمام مكتبة اإلسكندرية 

والذي كان قد تم انتشاله من مياه البحر.
وتأسست اإلدارة المركزية لآلثار الغارقة 
1996 متخذة من مدينة  في مصر عام 
اإلسكندرية مقرا لتكون بذلك أول إدارة تابعة 
لوزارة اآلثار تعمل من خارج العاصمة.
االفتتاح  كلمة  في  اإلدارة  رئيس  وقال 
“اإلدارة بدأت عملها بجهود 14 أثريا فقط 
إلى أن وصل عدد األثريين المتخصصين 
في اإلدارة إلى 45 أثريا معظمهم حاصل 
على دراسات عليا في مجال اآلثار البحرية 

الغارقة.”
األثري  العمل  تنظيم  اإلدارة  وتتولى 
والمشاركة العلمية المتخصصة في مجال 
اآلثار البحرية والغارقة ليس في اإلسكندرية 
فقط بل في البحر األحمر ونهر النيل أيضا.

وكرم المؤتمر رواد اآلثار البحرية والغارقة 
بذلوا جهودا  أفراد ومؤسسات ممن  من 
مميزة ساهمت في إرساء أسس ودعائم 
العمل األثري وهم اسم األمير عمر طوسون 
سليل األسرة العلوية والغواص المصري 
الراحل كامل أبو السعادات وعالمة اآلثار 
الغارقة القبرصية أونور فروست وجمعية 
اآلثار باإلسكندرية وإبراهيم درويش مدير 
متاحف اإلسكندرية السابق عن إسهاماتهم 

في مجال اآلثار البحرية.
ويستمر المؤتمر حتى الثاني من نوفمبر 

تشرين الثاني المقبل.

الكويت تفتتح دار األوبرا 
الوطنية لتنضم إىل ركب 

العاملية الفنون 

افتتاح مؤمتر 
اإلسكندرية 
الدولي لآلثار 

البحرية والغارقة



قبل  األطعمة  هذه  تناولي  الوزن  تكتسيب  ال  كي 
النوم إىل  خلودك 

  عادت موضة األكمام الكبيرة الواسعة بقوة هذا الموسم سواء كانت هذه 
األكمام طويلة أم قصيرة ، وأصبحت األبرز في ساحات عروض األزياء التي تستعد 
لخريف وشتاء ٢٠١٧ ، حيث يمكن ارتدائها إلطالالت بسيطة ، آو إلطالالت جريئة
بالطبع لم يقتصر هذا األمر على األكمام فقط بل هاهي موضة السراويل العريضة 
أزياء مشاهير  لتكتسح  مفاجئ  بشكل  تعود و   ) الفلرد   ( بـ  تسمى  ما  أو  األسفل  من 
االجتماعي ومدونات  التواصل  بقوة عبر مواقع  ( حيث برزت  الستريت ستايل   (
الموضة ، وال تقتصر هذه القصة على خامات معينة بل تتنوع مابين سراويل الجينز 

و المخمل والقطن وغيرها ..
المخمل ال يخفى علينا مدى انتشاره لموسمي الخريف والشتاء المقبل ، وقد ظهر على 
منصات عرض األزياء بجميع األلوان خاصة الدرجات الداكنة من األزرق واألخضر 
و الخردلي ، ولم تقتصر هذه الخامة الملكية على المالبس فقط ، بل ظهرت العديد من 
األكسسوارات واألحذية المخملية التي سرقت األضواء في أسابيع الموضة األخيرة ..
كما ظهرت موضة جذابة مؤخراً تسمى ) المونوكروم ( وهي تعني اختيار إطاللة 
كاملة تعتمد على لون واحد فقط بدرجات مختلفة بشكل بسيط ، وكانت األلوان األبرز 
في تطبيق هذه اإلطالة الساحرة هي الوردي و البيج والزيتي وال يمكننا نسيان اللون 

البرغندي وهو أبرز ألوان المواسم الباردة.
أخيرا تصدر التشوكر آو ) الخناق ( المرتبة األولى لكونه األكسسوار األكثر شهره 
هذا الموسم ، وقد اجتاحت هذه الموضة منصات عروض أزياء الكثير من الماركات 

العالمية والمحلية ، وهي تعود إلى موضة تسعينات القرن الماضي.

     احرصي على تناول هذا 
األطعمة بشكل دائم، كي تخلصك 
من السيلوليت الذي يؤثر على 

جمال بشرتك.
1. السردين

السردين وغيره من األسماك 
الدهنية يحتوي على نسبة عالية 
من األحماض الدهنية أوميغا 3.

2. الليمون
يساعد على تخفيض نسبة الكربوهيدرات في 
جسمك بشكل كبير، وإبقاء المعدة بحالة جيدة.

3. صدور الدجاج
اللحوم الخالية من الدهون مثل صدور الدجاج 
التوازن بين مستويات  تعمل على تحقيق 

األنسولين.
4. الثوم

يساعد على تخفيض نسبة مستويات السكر في 
الدم، وتحسين عملية الهضم.

5. األفوكادو
يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وحمض 

الفوليك، ويساعد على تخفيض نسبة السكر.
6. الشاي األخضر

يحتوي على مضادات األكسدة المدهشة التي 

الجسم في  الحفاظ على  يمكن أن تساعد في 
صحة جيدة.

7. الكرز
يقلل من مستويات السكر في الدم مما يساعد 

على الحفاظ على استقرار نسبة األنسولين.
8. الخيار

يحتوي على نسبة عالية من الماء والذي يقلل 
بشكل كبير من ظهور السالوليت.

9. المكسرات
تمنع  التي  األستروجين  بمضادات  غنية 
الشرير، وتزيد من  الكولسترول  امتصاص 

هرمون البروجسترون.
10. البابايا

غنية بفيتامين C الذي يدعم الكوالجين في الجلد، 
مما يمنع ترهل الجلد وتكوين الرواسب الدهنية.

     تعتبر ترهالت البشرة من أهم العوامل التي تدل 
على التقدم في العمر، وظهور عالمات الشيخوخة 
تحت العين أو الفك، ويرجع السبب إلى أن البشرة 

أصبحت تنتج كميات أقل من الزيوت الطبيعية.
لذلك نقدم لك مجموعة من الوصفات الطبيعية التي 
الترهالت  والتخلص من  البشرة  تساعدك على شد 
والحفاظ على مرونتها، والتي تستطيعين تحضيرها 

في المنزل بأقل التكاليف.
الوصفة األولى

قناع صفار البيض
المكونات:

صفار بيضة واحدة
ملعقة كبيرة من العسل

عشر تمرات من غير نواة
طريقة التحضير:

البيضة  ثم أضيفي عليه صفار  التمر جيداً  اهرسي 
لمدة  واتركيه  بالخليط  ادهني وجهك  العسل،  وملعقة 
ثم  للهواء،  يكون وجهك معرض  بحيث  دقائق  عشر 

اشطفيه بالماء المقطر.
الثانية الوصفة 

قناع بياض البيض
المكونات:

بياض بيضة

طريقة االستخدام:
فقط قومي بخفق بياض البيضة واحدة، وضعيها على 
البشرة  ثم تشطف  اتركيها؛ حتى تجف،  ثم  بشرتك 

بالماء الفاتر.
الثالثة الوصفة 

قناع بياض البيض مع الزبادي
المكونات:

بياض بيضة
ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة صغيرة من السكر األبيض
طريقة التحضير:

اخلطي الزبادي مع السكر، ثم أضيفي بياض البيض 
البشرة  الخليط على  واتركي هذا  الجيد،  التقليب  مع 

حتى يجف، ثم يشطف بالماء الفاتر.

Lundi 31 octobre 2016
االثنين 31 اكتوبر 2016

  تعاني الكثير من السيدات من التهاب الجيوب األنفية التي تؤدي إلى تهيج األغشية 
المخاطية مع قرب حلول موسم الشتاء، وال ينساب المخاط إلى الخارج ويسد المجاري 
في الجيوب األنفية المتجهة إلى التجويف األنفي، وعندئذ تتراكم اإلفرازات الُمعدية في 

الجيوب األنفية، وهو ما يؤدي إلى اإلصابة بالتهاب حاد في الجيوب األنفية.
الجبهة  ألم ضاغط خلف  للجيوب األنفية من خالل  الحاد  وتظهر أعراض االلتهاب 
أو في الوجه، وعادة ما تزداد حدة هذه األعراض عندما تتم إمالة الرأس إلى األمام، 
تنساب من األنف  بالصداع والحمى واإلجهاد والتعب، كما  إلى اإلحساس  باإلضافة 

إفرازات باللون األصفر.
لذلك نقدم لك سيدتي وصفة الشاي الطبيعية؛ للتخلص من ألم الجيوب األنفية قبل بدء الشتاء.

المكونات:
المريمية,  الزعتر, أوراق  المهروس، أوراق  الثوم  شاي أسود أو عشبي، فصوص 

الزنجبيل المطحون، أوراق الليمون.
طريقة التحضير:

اخلطي الشاي األسود مع جميع المكونات السابقة، ثم قومي بشربه، حيث يعمل على 
ترطيب الجيوب األنفية والحلق.

 عندما تفكرين في الحصول على شعر حيوي كثيف ومليء 
المعرفة  الكثير من  إلى  الهدف يحتاج  أّن  بالصحة، إعرفي 
لتتمّكني من تحقيقه، ولكثير من المعلومات الدقيقة التي تضمن 
لك التألق بهذه اإلطاللة. البلسم، الخطوة التالية للشامبو عند 
غسل الشعر، هو أحد السبل التي تحقق لك هذا الهدف، والذي 

من المفروض معرفة كيفية اختياره بحسب طبيعة شعرك:
إذا كان شعرك ناعماً وخفيفاً، اختاري البلسم الذي يعمل على 
تكثيف الشعر، وزيادة سماكة الشعرة الواحدة فيه. ال تظني أّن 
نعومة شعرك تجعلك تستغنين عن هذا المستحضر بل على 

العكس اختياره بشكل صحيح، هو الخطوة الصحيحة.
إذا كان شعرك مجعّداً، إحرصي على اختيار البلسم الخفيف 
والمنعّم، فالتعامل مع هذا النوع من الشعر هو األصعب ألنّه 
عرضة للتوبّر عند أقل تعّرض للهواء أو الرطوبة، ومن شأن 

البلسم أن يحد من هذه المشكلة.
إذا كان شعرك جافاً، إعرفي أّن تركيبة البلسم يجب 
أن تكون مرطبة بامتياز، لتفادي تفاقم هذا الجفاف بين 

خصالت شعرك.
إذا كان شعرك مصبوغاً، اختاري البلسم الذي يحافظ 

على لون الشعر، وال يبهته مع االستعمال المتكرر.
بأّن لجوءك إلى  السياق، كوني على ثقة  في هذا 
Pantene سيكون دائماً خيارك  المنعّم من  البلسم 
الصحيح، مع تركيبة غنية بالحمض األميني ال تنعّم 
الشعر فحسب، بل تزيده قّوة وصحة ولمعاناً ولوناً من 

الجذور حتى األطراف.
ال تنسي أهمية استعمال بديل الزيت المغذي من بانتين 

الذي سيجعلك متألّقة بشعر حيوي كالنجمات.

12 خرافة جتميلية هي األكثر انتشارًا يف العامل

امحي نفسك من اجليوب األنفية قبل الشتاء بهذه الوصفة

 10 أطعمة ختلصك من 
السيلوليت نهائيًا

حاربي الشيخوخة مباسكات البيض لشد 
البشرة والتخلص من ترهالتها

كيف ختتارين البلسم املناسب 
لنوعّية شعرك؟

التجميلية،  الخرافات    تعرفوا معنا على 
األكثر انتشاراً التي يطبقها العديد من السيدات 
لها  ويتوارثنها جيال بعد جيل، دون أن يكون 
أي سبب منطقي أو مفعول إيجابي على نضارة 
الطلة. فخرافات الجمال ليست أكثر من مجرد 
أمثال قديمة تنتقل من جيل آلخر. وبعض هذه 
الخاطئة منتشرة منذ قرون عديدة  المفاهيم 
للغاية. وفي حين ال يبدو أن  وهي سخيفة 
المنطق يلعب دورا كبيرا في خرافات الجمال، 
الجمال هذه  أنها ال تزال كثيرة. خرافات  إال 

هي مجرد خرافات ويجب أن تعرفيها.
-1 الصابون سيئ لبشرتك

كانت اإلصدارات القديمة تحتوي على دهون 
حيوانية وزيوت نباتية. ولكن أنواع الصابون 
ويحتوي  ألطف  لتكون  مصممة  الجديدة 
كما  البشرة.  تجفف  بعضها على مرطبات ال 
من  دائماً  أفضل  تبقى  النظيفة  البشرة  أن 

البشرة القذرة.
ينمو بشكل  الشعر  تجعل  الساقين  -2 حالقة 

أكثر سماكة
تم حلق شعر  بالوراثة، سواء  الشعر محدد 
الساقين أو إزالته بالشمع أو بطرق أخرى. إال 
أكثر  يبدو  الشعر  قد تجعل  الساقين  أن حالقة 

قوة وربما أكثر سماكة.
-3 يمكن إصالح أطراف الشعر المتقصفة

األطراف  من  للتخلص  الوحيدة  الطريقة 
المستقبل  المتقصفة هي قصها ومنعها في 

من التقصف عن طريق العناية الجيدة 
بالشعر.

-4 البشرة الجافة تسبب التجاعيد
المبكرة  التجاعيد  غير صحيح. معظم 
تكون ناتجة عن اإلفراط في التعرض 

للشمس وإهمال العناية بالبشرة.
البثور وحب  التخلص من  يمكنك   5-

الشباب عن طريق غسل البشرة
البشرة ضروري ولكنه  تنظيف  إن 
ففرك  الحالة،  هذه  في  كاف  غير 
الزيوت  إفراز  سيزيد  بقوة  البشرة 

وبالتالي تفاقم المشكلة.
-6 الشمس تخلصك من البثور

البثور  تجفف  الشمس  أن  حين  في 
تلحق األذى بخاليا  أنها  إال  مؤقتا، 
الجلد السليمة. وقد يؤدي هذا إلى تفاقم 
التعرض  أيام من  بعد  البثور  مشكلة 

للشمس.
وخط  واحدة  ماركة  استخدام  عليك   7-

منتجات واحد
التي  التجميل هي  أن شركات  على األرجح 
أن  تريد  الجمال هذه، حيث  لخرافة  روجت 

يظل زبائنها مخلصين لعالماتها التجارية.
-8 ال تحتاجون إلى استخدام الواقي الشمسي 

في اليوم الغائم
الغيوم  البنفسجية  الشمس فوق  أشعة  تخترق 
يكون  عندما  حتى  الجلد  إتالف  ويمكنها 

الطقس غائماً.
-9 المواد الطبيعية ال تسبب الحساسية

إذا  أو كيميائية،  المادة طبيعية  سواء كانت 
كنتم تعانون من أي حساسية تجاهها فستظهر 
على شكل رد فعل يطال البشرة بشكل بارز.

الدهنية تسبب حب  -10 الشوكوال واألطعمة 
الشباب

إذا  البثور.  أنه يسبب  ثبت  ليس هناك طعام 
وجدتم عالقة ترابط بين طعام ما والبثور التي 
تناول هذا  توقفوا عن  تظهر على بشرتكم، 

النوع من الطعام وامتنعوا عنه نهائياً.

-11 يمكنكم تقليص حجم مسام الوجه
المسام  تبدو  المسام محدد وراثيا. وقد  حجم 
الميتة.  الجلد  البكتيريا وخاليا  أكبر بسبب 
Retin-A وأحماض  وتهدف عالجات مثل 
ألفا هيدروكسي إلى تكسير هذه المواد وإعادة 

المسام إلى حجمها الطبيعي.
يمنحه  البارد  بالماء  الشعر  شطف   12-

البريق
تم  إذا  بريقا  أكثر  الشعرك  فلن يصبح  خطأ. 
اختاروا حرارة  البارد. ولذلك  بالماء  شطفه 

المياه التي تناسبكم عند االستحمام.

أبرز إجتاهات موضةخريف وشتاء 2016 -2017

 هل ترغبين في تناول الطعام بعد انتهاء موعد العشاء 
وقبل أن تخلدي إلى النوم؟ إعلمي أّن »اللقمشة« المسائية 
الزائد.  الوزن  اكتسابك  تلحق الضرر بصحتك وتسبب  قد 
التي  المأكوالت  إذاً، من الضروري أن تُحسني اختيار 
ستتناولينها خالل هذا الوقت لكي تتجنبي تأثيراتها الضارة 
وتتمكني من النوم بشكل جيد. فماذا تأكلين قبل ذهابك إلى 

السرير؟ 
تشعرين، في أحيان كثيرة بالرغبة في تناول الطعام قبل أن 
تتناولين  الحالة،  النوم. وفي هذه  إلى  تحين لحظة خلودك 
الحلوى، السكاكر، الشوكوالته، البوظة، البسكويت المملح 

بالدهون والسّكر  الغنية  أّي األطعمة  المقبالت...  مع بعض 
والملح. فلَم يحدث هذا؟

في الواقع، تشعرين بالجوع خالل هذه الفترة بسبب تناولك 
الطاقة  إلى  تلبي حاجة جسمك  أّي أطعمة ال  عشاء خفيفاً، 
أثناء النوم. كما أّن رغبتك في »اللقمشة« قد تعود إلى عدم 
قدرتك على التمييز بين الشعور بالجوع والشعور بالعطش. 
لذا، عليك أن تشربي نحو ليتر ونصف على األقل من الماء 
على امتداد النهار وكوباً من خالصة عشبية عندما تشعرين 
بالجوع مساء وأن تنتظري بعد ذلك نحو 20 دقيقة لتعرفي 

إذا استمر ذلك الشعور أم ال.

ختلصي من حب الشباب باستخدام احللبة.. 
تحلم  ال  منا  من   
ببشرة نضرة وشابة 
بالحيوية  ومفعمة 
وغير متعبة؟ جميعنا 
الشيء،  بنفس  نحلم 
هذا  تحقيق  ويمكننا 
الحلم من خالل اتباعنا 
سابقاً  جداتنا  لطرق 
ببشرتهن  العناية  في 

بالمكونات الطبيعية.
التي  األشياء  ومن 
السعوديات  تشتهر 
للبشرة  باستخدامها 
والتي  الحلبة،  سابقاً 
أنواع  تعتبر من أكثر 
المفيدة  األعشاب 
البشرة، وهذا  لصحة 
بفضل احتوائها على 
معادن أساسية، مثل: 
والنحاس،  الحديد، 

والفسفور، والمغنيزيوم، والفيتامينB6 ، والتي تحارب 
مشاكل البشرة، وخاصة حب الشباب.

الشباب  للتخلص من حب  الطبيعية  الوصفة  جربي هذه 
إلى أي  والبثور في أسرع وقت بدون تعرض بشرتك 

ضرر.
المكونات:

4 - مالعق كبيرة من حبوب الحلبة.

4 - أكواب من الماء.
الطريقة:

ثم  15 دقيقة،  لمدة  الماء  الحلبة في  قومي بغلي حبوب 
اتركيها حتى تبرد تماماً.
صفي الحبوب من الماء.

الحلبة، وامسحي  في محلول  القطن  اغمسي قطعة من 
بشرتك بها مرتين في اليوم.

احتفظي بباقي العالج في الثالجة.



 لم يفاوض ملحم بركات لحظة موته وما 
ان دق بابه المرض حتى مشى معه رحلته 
األخيرة بعد ان ظل حتى آخر الصيف 
المسرح يخطف  فنانا معاندا على  الماضي 
االضواء بصوته وألحانه وبمواقفه السياسية 

العابرة للتقاليد.
فقد غيب الموت يوم الجمعة الفنان اللبناني 
ملحم بركات عن 72 عاما بعد أشهر قليلة 
ببيروت.  من المرض قضاها في مستشفى 
وعانى الفنان الراحل من التهاب في العمود 
الفقري ثم الرئة ما أثر على القلب لكنه ظل 
حتى األيام األخيرة ينفي وعائلته كل األنباء 

التي كانت تتحدث عن تدهور صحته.
بابه يوما  اللذين وقفا على  القمرين  صديق 
الساحليه  بلدته كفرشيما  النجوم في  وجار 
عند جبل لبنان وصانع مجد األغنية اللبنانية 
أعتزل الحياة بعد ان »أعتزل الغرام« فنيا 
إبنة قريته ماجدة  الشهير مع  التعاون  في 

الرومي.
كان يشكل بركات »أحلى ظهور« على 
اللبناني ألنه بسرعة فائقة كان  المسرح 
يستطيع ان يحول السهرة الى أمسية ساخرة 

على الوضع المحلي.
وبعد أكثر من خمسين عاما على مسيرته الفنية »مشى 
الذي نعته الصحافة  بطريقه« وغاب ملحم بركات 

اللبنانية بعبارات من كلماته وألحانه.
الشاعر نزار فرنسيس في تغريدة  ونعاه رفيق دربه 
قائال »رفيق عمري راح. نفسي حزينة  على توتير 

حتى الموت.«
المستشفى كان بركات في حالة نشاط  وقبيل دخوله 
فني كبير حيث أحيا حفالت خالل الصيف تنقل فيها 
بين قطر واألردن وتونس كما اشترك في مهرجانات 

الصيف اللبنانية.
لحن بركات وغنى آالف األغنيات واشتهر بحرصه 

على التراث الغنائي العربي مع إضفاء لمسة تطوير 
مما جعل ألغنياته طابعا مميزا يجذب فئات عمرية 

مختلفة.
وبركات من مواليد كفرشيما عام 1944 وكان 
يعمل نجارا وتعلم أصول العزف على العود وتأثر 
بالموسيقار المصري محمد عبد الوهاب وكان يلحن 
اليومية ويغنيها كمطرب  بعضا من كلمات الجريدة 

في قريته.
نجاحات في  بركات  أغاني وألحان ملحم  وحققت 
لبنان والعالم العربي كان أبرزها »حمامة بيضا« و 
»وال مرة« و »على بابي واقف قمرين« كما حققت 
قدمها  أغنية  بينها  كبيرة من  نجاحات  أعماله  آخر 

الغرام« وأخرى  بعنوان »اعتزلت  الرومي  لماجدة 
لكارول صقر بعنوان »يا حبيبي تصبّح فيي«

عمل في الكثير من مسرحيات األخوين رحباني 
والفنانة فيروز التي وقف أمامها كمدعي عام في 
مسرحية )الشخص( عام 1968 لكنه ظل عاتبا عليهم.
كانت أولى تجاربه الغنائية اغنية »هللا كريم بنرجع 
إبن  الموسيقي  له جاره  لحنها  التي  ع ضيعتنا« 
كفرشيما فيلمون وهبي أما أولى ألحانه فكانت »بلغي 
كل مواعيدي« مع الفنانة جوريت صايغ والتي القت 

رواجا كبيرا.
قدم  السبعينيات حيث  توسعت شهرته كملحن في 
للمطربة صباح ضمن مسرحية »حلوة  ألحانا 

كتير« ومن بينها أغنيات »ليش لهلق سهرانين« و 
»المجوز هللا يزيدو« و »صادفني كحيل العين«.

لبنان شادية  المحترفين في  الفنانين  نقيبة  ونعت 
زيتون دوغان ملحم بركات ببيان جاء فيه »كبير هو 
كان في عطائه الفني. ملحم بركات سافر اليوم الى 
ليبقى  األلحان  ثروة من روائع  لنا  تاركا  البقاء  دنيا 

ابدا حيا في تاريخ أسرتنا الفنية والوطن لبنان«.
وقال الفنان اللبناني وليد توفيق انه تعامل مع الفنان 
الراحل بخمس اغاني هي »ابوكي مين يا صبية« و 
»مغرم بعيونك« و »يا نسيمة نسمي« و »بعدك ع 

البال« و »يا اوراق الزيزفونة«.
لكنه خالل وجود بركات في المستشفى اطلق توفيق 
اغنية »غريب يا زمن« التي كان قد لحنها الراحل 
قبل اربعين سنة عبر موقع أنغامي العالمي بطريقة 

مفاجئة لجميع محبيه.
وقال توفيق لرويترز »رحمه هللا. خسارة ال تعوض. 
خسارة كفنان كصوت وكملحن. كان حظي حلو اني 

تعاملت معه. ملحم صديق عمري«.
وقالت رندة عاصي بري رئيسة مهرجانات صور 
وزوجة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لرويترز 
»نعتبره موسيقارا وفنانا من عمالقة لبنان. كنا دائما 
أن  الفن  النوع من  نستفيد من هذا  أن  نحرص على 

يبقى بين الناس ويتسلم من أجيال إلى أجيال.«
فنه منفرد  وأضافت »ملحم بركات منفرد في 
أكثر من  أنه  الفنية واعتقد  الساحة  بحضوره في 
أعطى للبنان وأغناه في الفن الهادر. هو ظل متمسكا 

بأصوله وجذوره«.
تغريدة  المسيحي سمير جعجع في  الزعيم  وقال 
الوطنية لإلعالم »وداعا  الوكالة  نقلتها  تويتر  على 

موسيقار لبنان ملحم بركات«.
أم ألوالده  تزوج بركات من رندة عازار وهي 
الثالثة مجد ووعد وغنوة ثم تزوج من مي حريري 

وطلقها وله منها »ملحم جونيور«.  

الدولي  السينمائي  القاهرة  قال منظمو مهرجان   
يوم الخميس إن الدورة الثامنة والثالثين التي تنطلق 
منتصف الشهر المقبل ستقدم 204 أفالم من معظم 

دول العالم تقريبا.
الثاني في  تشرين  نوفمبر  المهرجان في 15  يفتتح 
دار األوبرا المصرية بالفيلم المصري )يوم للستات( 
إلهام  الرسمية بطولة  المسابقة  الذي يشارك في 

شاهين ونيللي كريم وإخراج كاملة أبو ذكري.
وتشمل المسابقة الرسمية الدولية 16 فيلما من مصر 
والهند والصين  وفرنسا وبولندا والمجر وإيطاليا 
والبرتغال  والتشيك واستونيا وجورجيا وكرواتيا 

والجزائر.
الرسمية  المسابقة  أفالم خارج  كما تعرض تسعة 
والمكسيك ورومانيا  واليابان  والفلبين  بريطانيا  من 

وألمانيا والواليات المتحدة.
األلماني كريستيان  المخرج  التحكيم  لجنة  يرأس 
المالي شيخ  المخرج  بيتزولد وتضم في عضويتها 
األمريكية ماري سويني  والمونتيرة  عمر سيسوكو 
وكاتبة السيناريو الصينية لو يو والمنتجة األسترالية 
روبين كرشو والممثلة األردنية صبا مبارك 
والمخرج البولندي فيليب باجون والمخرج المصري 

هاني خليفة والممثلة المصرية أروى جودة.
)آفاق  برامج موازية هي  المهرجان عدة  ويضم 
النقاد(  أفالم و)أسبوع   8 العربية( ويشمل  السينما 
ويشمل 7 أفالم و)سينما الغد لألفالم القصيرة وأفالم 
المهرجانات(  فيلما و)مهرجان  الطلبة( ويشمل 30 
الدولية( ويشمل  فيلما و)البانوراما  ويشمل 35 
أفالم  فيلما و)شكسبير والسينما( ويضم 9   43

المصرية(  األفالم  و)بانوراما 
ويضم 8 أفالم.

كما يقام على هامش المهرجان 
السينمائي(  القاهرة  )ملتقى 
الرابع الذي يضم 14 مشروعا 
التنفيذ  قيد  ألفالم سينمائية 
تتنافس للفوز بجائزتين ماليتين 

لدعم وتسهيل إنتاجها.
المهرجان 11  أفالم  وتعرض 
بينها  صالة عرض سينمائية 
تتبع األوبرا  ست صاالت 
المصرية وخمس صاالت 

خارجها بمنطقة وسط البلد.
وقالت ماجدة واصف رئيس 
المهرجان في مؤتمر صحفي 
للنجوم  الخميس »بالنسبة  يوم 

قبل ريتشارد  المهرجان من  استضاف  العالميين.. 
جير وجوليت بينوش عام 2010 لكن وقتها الوضع 
االقتصادي كان أفضل والظروف مختلفة عن 
تكاليف  يتحملون  اليوم وكان هناك رعاة  األوضاع 
اعتذروا  الرعاة  الكبار هؤالء  النجوم  استضافة 

لألسف هذا العام.«
وأضافت »حاولنا دعوة ميريل ستريب لكنها طلبت 
الطيران واإلقامة  تذاكر  ألف دوالر بخالف   250
أكثر من  ندعو  فكيف  للغاية..  بالطبع صعب  وهذا 

نجم كبير للمهرجان؟.«
وتحل الصين ضيف شرف الدورة الثامنة والثالثين 
الثقافي  التبادل  للمهرجان وذلك في إطار عام 

بمناسبة مرور 60 عاما على  المصري-الصيني 
إقامة العالقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت المستشارة الثقافية بالسفارة الصينية في القاهرة 
تشن دونغيون في المؤتمر الصحفي »يشارك الجانب 
الصيني بأكثر من 20 فيلما روائيا من األفالم المتميزة 
الحاصلة على الجوائز الدولية أو اإلقليمية إضافة إلى 

ندوتين حول اإلنتاج السينمائي الصيني.«
وأضافت »بالتأكيد هذه المشاركة ستفتح بابا للجمهور 
نتمنى  المجتمع الصيني كما  للتعرف على  المصري 
أن تكون فرصة لمزيد من التعاون بين الصين ومصر 

في مجال اإلنتاج السينمائي المشترك.«
بعنوان  ندوة  المهرجان  هامش  على  وتقام 
لمناقشة  والعالم(  السينمائية في مصر  )التشريعات 

التجارب الناجحة في دول العالم واستعراض الحلول 
قانونية  لتشريعات  الوصول  يمكن من خاللها  التي 

تنهض بصناعة السينما.
ويكرم المهرجان في دورته الجديدة أربعة فنانين هم 
الممثل المصري يحيى الفخراني والمنتج الفلسطيني 
المالي شيخ عمر سيسوكو  القال والمخرج  حسين 

واسم المخرج المصري الراحل محمد خان.
الممثلة  اسم  تحمل  -والتي  للتميز  يمنح جائزته  كما 
الممثل  فنانين هم  لثالثة  فاتن حمامة-  الراحلة 
المصري أحمد حلمي والمخرج األلماني كريستيان 

بيتزولد والمخرج الصيني جيا زانكيه.
ويقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز في 24 

نوفمبر تشرين الثاني.

أخبار الفن Lundi 31 octobre 2016
االثنين 31 اكتوبر 2016

خالد الصاوي خيوض ماراثون 
رمضان 2017 بـ »فوبيا«

»بيخاف ينام حد يسبقه« حممد رمضان مشغول 24 ساعة 
فى2017.. مسلسل وفيلمان

  كشف مصدر داخل مستشفى المعادى للقوات المسلحة، عن آخر 
تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى، قائال أنها تعانى 

من التهاب حاد فى الصدر وخلل في وظائف الدم .
المركزة منذ  العناية  المصدر أن »لطفى« مازالت فى غرفة   وأكد 
الرابع والعشرين من شهر أكتوبر  احتجازها فى المستشفى فى 

الجارى .
 جدير بالذكر أن الفنانة نادية لطفي تمر بوعكة صحية منذ فترة وتم 
احتجازها بمستشفي قصر العيني وحدة شريف مختار لرعاية القلب، 
وكانت قد تلقت مكالمة هاتفية من الرئيس عبدالفتاح السيسى وزوجته 
نقلها إلى مستشفى  تم  لإلطمئنان علي حالتها الصحية، ومؤخراً 

المعادى للقوات المسلحة .

  تم تكريم المخرج الشاب محمد شاكر 
الرئيس  قبل  خضير منذ لحظات من 
عبد الفتاح السيسى ، تقديراً إلبداعه فى 
إخراج مسلسل »جراند أوتيل« والذى تم 
ماراثون دراما رمضان  عرضه خالل 
المبدعين  الماضى، وذلك ضمن 8 من 
للمؤتمر  الختامى  الحفل  الشباب فى 

الوطنى األول للشباب بشرم الشيخ . 
ونال خضير تصفيقاً حاداً من الحضور، 
كما نال إشادة الرئيس السيسى الذى شد 

على يديه وقام بتهنئته .

آخر تطورات احلالة 
الصحية للفنانة 

القديرة نادية لطفى

 كواليس تسليم العشر حلقات األوىل
 من »عكس عقارب

هنا شيحة تتعاقد على املشاركة فى »السيسى« يكرم خمرج مسلسل جراند أوتيل
بطولة مسلسل »لعبة الصمت«

كريم عبد العزيز ينشر »برومو« مسلسل »الزيبق« مبشاركة 
شريف منري

بشرى تشارك مى سليم وريم مصطفى فى 
»راحيني فى داهية«

»أشرف عبد الباقى: »مش عارف أشوف والدى

وفاة الفنان اللبناني ملحم بركات بعد صراع مع املرض
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العشر  المالك، من االنتهاء من  المؤلف محمد سليمان عبد  اقترب    
حلقات األولى، من مسلسل »عكس عقارب الساعة«، وتسليمها للشركة 
تم االتفاق على  المقبل، وذلك بعد أن  المنتجة في األول من نوفمبر 
الخطوط العريضة، والتفاصيل الخاصة باألحداث، لتكتب بشكل نهائي.

ويقوم ببطولة المسلسل كاًل من: أحمد السقا وياسمين صبري وإخراج 
أحمد خالد موسى.

  تعاقد الفنان خالد الصاوي على بطولة مسلسل جديد يخوض 
به سباق دراما رمضان المقبل .

التواصل  بموقع  الرسمي   وأعلن »الصاوي« عبر حسابه 
والذي يحمل عنوان  المسلسل  اسم  االجتماعي »تويتر« عن 
قلم  قلبي »فوبيا« رمضان 2017  قائال: »قريت فاستقر  فوبيا 

بركات وعين عادل األعصر،أجواء وتشويق ولعب  طارق 
جماعي منتظر احم احم أدعولنا، خالد ميكي وعروسته كيمي«

 يذكر أن خالد الصاوي قدم في رمضان الماضي مسلسل هي 
ودافنشي وشاركه البطولة الفنانة ليلى علوي .

النجم محمد رمضان أمس  انتهى    
من تصوير فيلمه الجديد »جواب 
اعتقال« ومن المقرر طرحه فى 
موسم أفالم عيد الفطر المقبل 2017، 
إياد نصار، دينا  البطولة  ويشاركه 
الشربينى، سيد رجب، تأليف وإخراج 

محمد سامى.
اليوم الخميس محمد رمضان  ويسافر 
فيلمه  ليبدأ تصوير  إلى مدينة أسوان 
الجديد أيضا »أخر ديك فى مصر« 
المخرج عمرو عرفة، وهو من  مع 
ليبدأ رحلة  الفانتازيا،  نوعية أفالم 
»الكالبش«، حيث إن رمضان مشغول 
24 ساعة بأعماله، ومنها مسرحية 
»أهال رمضان« التى يعرضها يومى 
الهرم  الخميس والجمعة على مسرح 
من كل أسبوع، والتحضيرات المبدئية 
لمسلسله الجديد المقرر أن يخوض به 

السباق الرمضانى المقبل 2017.
وهو األمر الذى جعل الجميع يتساءل 
انتهى من تصوير  »بينام امتى«؟.. 

لعائلته؟.. أسئلة كثيرة  لديه وقت  فيلم ومشغول باآلخر.. هل 
الزمن من  أن »رمضان« يسابق  الجمهور، خصوصاً  يطرحها 
أجل التفوق والنجاح، وهو ما جعله ضمن نجوم الصفوف األولى 

فى وقت قصير.
ال أحد ينكر أن رمضان جعل من الزمن »أسطورة« السيما أنه 
أصبح األعلى أجراً فى الدراما المصرية، وجعل الزمن وعقاربه 
لديه  الوقت  قليلة، أصبح  يتحدثون عنه فى غضون سنوات 

كالسيف »بيخاف ينام حد يسبقه«.
لمسلسله  المخرج طارق رفعت مخرجاً  اختار رمضان مؤخراً 
أيمن بهجت قمر، بعد نجاح مسلسله األخير  الجديد، والمؤلف 
الماضى  الرمضانى  السباق  »األسطورة« والذى عرض ضمن 
وحقق نجاحاً كبيراً، وشركه البطولة الفنانة القديرة فردوس عبد 
الحميد، هادى الجيار، ياسمين صبرى، رجاء الجداوى، نسرين 
أمين، روجينا، وعدد آخر من النجوم، تأليف محمد عبد المعطى، 

إخراج محمد سامى.

أنه يستعد  الفنان أشرف عبدالباقى،    قال 
لعرض تجربة جديدة علي طراز مسرح مصر 

وهي مسرح العرائس .
الفترة  أنه مشغول هذه  وأضاف عبدالباقي  
العرائس وتجهيزات العرض األول  بمسرح 
للجمهور، والدعاية وطباعة البروشورات التي 
تم االنتهاء منها أمس األربعاء،متابعًا:«أنا مش 

عارف أشوف والدى« .
العرائس  المقرر عرض حلقات مسرح  و من 
علي شاشة فضائية dmc وليس مجموعة 

. mbc قنوات

  تعاقدت الفنانة هنا شيحة مع شركة فنون مصر المملوكة للمنتجين محمد عبد العزيز وريمون 
مقار، على المشاركة فى بطولة مسلسل »لعبة الصمت« للنجم ياسر جالل، المقرر أن يخوض به 

لسباق الرمضانى المقبل 2017، حيث يبدأ تصويره خالل شهر ديسمبر المقبل.
وتعاقدت الشركة المنتجة مؤخراً مع النجم عزت أبو عوف، وعال غانم، إضافة لبطل العمل ياسر 
جالل، السيما أنها البطولة األولى والتى تعمل الشركة المنتجة على تصعيد النجوم، مثلما فعلت 

من قبل مع النجم طارق لطفى فى مسلسل »بعد البداية«.
الغول«  الماضى بمسلسل »رأس  الرمضانى  السباق  إلى أن شركة فنون مصر خاضت  يشار 
بطولة النجم الكبير محمد محمود عبد العزيز، وميرفت أمين، وفاروق الفيشاوى، وعدد آخر من 

النجوم، إخراج أحمد سمير فرج.

  نشر النجم كريم عبد العزيز عبر حسابه 
الخميس،  الرسمى على »أنستجرام«، يوم 
النجم  برومو مسلسل »الزيبق«، بمشاركة 
شريف منير، ,من المقرر أن يخوض سباق 

رمضان 2017.
ويتناول المسلسل قصة من قصص 
المصرية، بطولة كريم  العامة  المخابرات 
عبد العزيز، وشريف منير، سيناريو 
وحوار وليد يوسف، إخراج وإنتاج وليد 

يوسف.
العامة  المخابرات  النجم شريف منير شخصية ضابط  ويجسد 

الذى يجسد شخصية رجل  العزيز  المصرية، يجند كريم عبد 
عادى يعمل مع والده فى محل، وذلك من أجل العملية »الزئبق« 

التى سيسافر من خاللها إلى أغلب الدول األوروبية.

  أعلنت الفنانة بشرى عن تصويرها لفيلم »رايحين فى داهية » تأليف 
أحمد مجدى، وندى أكرم، وعمرو بدر ومن إخراج أحمد صالح.

البطولة مى سليم، ونبيل عيسى، وريم مصطفى،   ويشارك بشرى 
وأحمد صالح حسنى، و عمر السعيد و سليمان عيد وسامية 

الطرابلسى، وآخرون.

تدور أحداث الفيلم حول الصراع الدائم بين الرجل و المرأة، الفيلم من 
إنتاج شركة OFP لكل من المنتج كمال زادة و المنتج محمد خضر.

ونشرت بشرى صورة عبر حسابها الشخصى على أنستجرام، أعلنت 
من خاللها تفاصيل العمل الجديد بجانب ظهورها بلوك جديد تتماشى 

مع شخصيتها فى فيلم »رايحين فى داهية«.

                            فيديو               

T é l . :  ( 5 1 4 ) 6 9 1 - 1 9 2 5

  MASTERS
تصوير الحفالت واألفراح بأسعار مناسبة وخدمة ممتازة

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

 لالستعالم االتصال على الرقم :
مع تحيات أشرف كمال

Vidéo

األسعار:
  تصوير فيديو مع مونتاج

 200 دوالر             تصوير فوتو
 200 دوالر



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

Lundi 31 octobre 2016
االثنين 31 اكتوبر 2016

للمّرة  اإلنجاب  ارتفعت حاالت    
كندا  في  متقّدمة  سّن  في  االولى  
تقرير  أفاد  بصورة ملحوظة حسبما 

صادر عن وكالة االحصاء الكنديّة.
العمرّية  الشريحة  في  االنجاب  وبات 
مّما هو  أعلى  39 عاما  35إلى  من 
 24 و   20 بين  ما  الشريحة  في  عليه 

عاما.
وتمثّل الفئة االولى من األعمار 16،9 
الفئة  تمّثل  فيما  األّمهات  بالمئة من 

العمريّة الثانية  13،2 بالمئة.
40 و49 عاما  بين  ما  النساء  وتمّثل 
بطفل  ترزقن  اللواتي  العمر  من 
للمّرة األولى 3،5 بالمئة من مجموع 

األّمهات، فيما تبلغ نسبة األّمهات  في 
العمر وما دون 3،1  العشرين من 

بالمئة.
وتشّكل النساء ما بين 30 و 34 عاما 
األّمهات وهي  ثلث عدد  العمر  من 

النسبة العمريّة األعلى لألمومة.
إلى  الكندّية  وتشير وكالة االحصاء 
اليومّية  الحياة  الديانة على  تأثير  أّن 
الماضيين  العقدين  في  تراجع 
أكثر  الحمل  وأصبحت وسائل منع 

فعاليّة وفي متناول الجميع.
وتضيف بأّن إصالح القوانين المتعلّقة 
الطالق  حاالت  وارتفاع  بالطالق 
تركت مضاعفاتها على عدد األطفال 

لدى األسرة وعلى توقيت إنجابهم.

 أعلن عمدة مدينة مونتريال دوني 
كودير أمام غرفة التجارة يوم الجمعة 
تخصيص مبلغ سبعة مليارات دوالر 
لتصليح الطرقات والشوارع وشبكة 
المجارير وقنوات مياه الشفة في المدينة 
على مدى عشر سنوات أي سبعمئة 
مليون دوالر سنويا وهو ضعف الكلفة 
السنوية التي كانت  تخصصها البلدية 

لهذا الغرض.
ويبلغ طول الطرقات واألرصفة 
والمجارير الذي سيتم تصليحها خمسة 

آالف كلم.
وعلى سبيل المثال، فقد قامت البلدية 
بتصليح مئتين وخمسة وتسعين كلم 

الفائت مقابل تصليح ستمئة وستة  العام 
وسبعين كلم هذا العام، والحبل على الجرار.
وضخامة هذه األرقام تكشف واقع الحالة 
أهم مدينة في مقاطعة  المزرية لشوارع 

كيبيك وإحدى أهم المدن الكندية واإلهمال 
الذي تعرضت له خالل العهود السابقة. 
فبحسب البلدية، فإن اثنين وعشرين بالمئة 
من شبكة المجارير، وخمسة وأربعين بالمئة 
من الطرقات والشوارع واألرصفة وثالثة 

عشر بالمئة من شبكة قنوات توزيع المياه  
أو بحاجة الهتمام   كانت في حالة مقلقة 

فوري العام الماضي.

كندا: األمومة يف سّن متقّدمة إىل ارتفاع

سبعة مليارات دوالر لتصليح شبكة طرقات مونرتيال

   تم إجالء سكان أحد أحياء شرق 
تورونتو من منازلهم مساء األربعاء في 
أعقاب اكتشاف الشرطة وجود ثالث 
عشرة قنبلة يدوية وقطعة سالح وذخائر 
ومخدرات خالل تفتيشهم أحد منازل الحي.
وتم توجيه تهم بامتالك مواد متفجرة 
بصورة غير شرعية ضد المدعو أرتور 
العمر ثالثين عاما،  البالغ من  داروشا 
وسلمت المتفجرات إلى الجيش الكندي .

على صعيد آخر قام ثمانون عنصرا من 
شرطة كيبيك فجر الخميس بتفكيك عصابة 

تهريب مخدرات في مدينة شاتوغي في 
ضاحية مونتريال وألقوا القبض على عشرة 

مشبوهين بينهم زعيم العصابة.
الشرطة عن مصادرة  وأفادت مصادر 
آالف الدوالرات وعشرات الكيلوغرامات 
يتم  لم  الحشيشة ومئتي حبة مخدر  من 
تحديد نوعها وكمية كبيرة من الكوكايين 

وسالح حربي.
الموقوفين بين االثنين  وتتراوح أعمار 
والعشرين عاما والثالثة والستين وهم سبعة 
رجال وثالث نساء وسيمثلون أمام القضاء.

مصادرة قنابل يدوية يف اونتاريو 
  قالت وزيرة المالية في نيوفاوندالند والبرادور، كايثي وكميات كبرية من املخدرات يف كيبيك

بينيت، إن الجهود التي قامت بها حكومة دوايت بُول الليبرالية 
أتاحت  الواقعة في أقصى شرق كندا  المقاطعة  في هذه 
تقليص العجز المتوقع من 1,83 مليار دوالر إلى 1,58 
مليار دوالر. وجاء كالمها في تحديث اقتصادي قدمته اليوم.
وأضافت الوزيرة بينيت أن ارتفاع عائدات الدولة بـ217 
مليون دوالر منذ الميزانية المعلَنة الربيع الفائت، ومن ضمن 
ذلك ارتفاع في عوائد النفط، وتراجعاً في اإلنفاق المتوقع أتاحا 
تقليص العجز المتوقع. يُشار إلى أن نيوفاوندالند والبرادور 
هي ثالثة المقاطعات الكندية من حيث حجم إنتاجها النفطي.
لكن وزيرة المالية في نيوفاوندالند والبرادور أقرت بأن 
طريق التخلص من العجز ال يزال طوياًل أمام مقاطعتها، 
فقالت إن »جسامة الوضع المالي ال تزال قائمة وتستوجب 
المعالجة«، إاّل أنها أضافت أن حكومتها ال تزال تتوقع 

تسجيل فائض في الميزانية في السنة المالية 2022 – 2023.
وفي مجال آخر أعربت الوزيرة بينيت عن ارتياحها الرتفاع 

عدد سكان مقاطعتها بثالثة آالف نسمة أكثر مما كان متوقعاً 
الهجرة في  إلى دور  ولفتت  الربيع،  في  الميزانية  إعداد  عند 

هذه الزيادة السكانية.

  اجري صباح يوم الجمعة في  مدينة 
كالغاري في البرتا مراسم رسميّة إحياء 
لذكرى رئيس حكومة المقاطعة السابق جيم 
برنتيس الذي لقي مصرعه قبل أسبوعين 
في حادثة تحّطم طائرة من طراز سيسنا 
في كيلونا في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

واستمرت المراسم مفتوحة أمام الجمهور 
90 دقيقة وبدأ في الحادية عشرة صباحا 

بتوقيت المقاطعة.
الحكومة  المراسم رئيس  يشارك في 
السابق ستيفن هاربر ورئيسة  الكندّية 
حكومة البرتا راشيل نوتلي، ومثّل رئيس 
الحكومة الكنديّة جوستان ترودو فيها وزير 

المحاربين القدامى كنت هيّر.
وقد تّم نقل المراسم مباشرة على موقع 
حكومة البرتا الرسمي على صفحة خاّصة 

بذكرى جيم برنتيس.
برنتيس منصب رئيس  وقد شغل جيم 
المحلّي في  المحافظين  حكومة حزب 
المقاطعة  عام 2014 واستقال في العام 
التالي بعد خسارة حزبه في االنتخابات 
التي فاز بها الحزب الديمقراطي الجديد 

المحلّي.
وكان برنتيس قبل ذلك نائبا فدراليّا عن 
إحدى دوائر البرتا عن حزب المحافظين 

الكندي.
وتقلّب في عّدة مناصب وزاريّة فدراليّة 
والبيئة وشؤون  للصناعة  وكان وزيرا 
السكان األصليّين في الحكومات التي كان 
يرأسها زعيم المحافظين ستيفن هاربر.

وتوّفي برنتيس عن 60 عاما وهو متزّوج 
وله ثالثة أوالد.

كندا: تراجع العجز املتوقَّع وزيادة سكانية يف 
نيوفاوندالند والبرادور

  أعلن رئيس الحكومة الكنديّة جوستان 
ترودو يوم الخميس عن تعيين 9 أعضاء 
جدد في مجلس الشيوخ وفق ما أفادت به 

وكالة الصحافة الكنديّة.
وتّم اختيار الشيوخ الجدد وهم خمس نساء 
آلّية جديدة تقضي  وأربعة رجال وفق 

باختيار أعضاء مستقلّين غير حزبيّين.
وينتمي الشيوخ إلى حقول نشاط متنّوعة 
، ومن بينهم اختصاصيّة في تاريخ الفنون 
ومحام متخّصص في حقوق االنسان 

وعالم بيئة.

وكانت حكومة جوستان ترودو قد عيّنت 
الماضي لجنة  العام  السلطة  تولّيها  فور 
استشاريّة  تولّت رفع توصيات للحكومة بعد 
تلّقي الترشيحات لمقعد في مجلس الشيوخ.

ورفعت اللجنة توصياتها بشأن 25 مرّشحا، 
وتّم تعيين 7 أعضاء في مجلس الشيوخ 

في آذار مارس الفائت.
ومن المتوّقع أن يعيّن رئيس الحكومة في 
وقت قريب 12 عضوا أخرين  في مجلس 
الشيوخ، ستّة منهم عن مقاطعة كيبيك وستّة 

آخرون عن مقاطعة اونتاريو.

كندا: إعادة هيكلة 
يف “بنك ناسيونال” 
تطال 900 وظيفة 

من بينها 600 
سُتقتطع

 Banque( »أعلن »بنك ناسيونال  
Nationale(، وهو من المصارف 
 600 اقتطاع  الكبيرة، عن  الكندية 
وظيفة على األقل في إطار عملية 
إعادة هيكلة هي الثانية التي يجريها 
في سنتْين. وستُقتطع هذه الوظائف 

في األشهر الـ12 المقبلة.
إعادة  إن عملية  المصرف  وقال 
يتأقلم  تهدف ألن  الجديدة  الهيكلة 
تطال  التي  الرقمية  التطورات  مع 

القطاع المصرفي.
وأضاف »بنك ناسيونال« أن إعادة 
الهيكلة المذكورة ستطال 300 وظيفة 
أخرى من خالل منح أصحباها التقاعد 
المبكر أو نقلهم إلى مناصب أخرى، 
ما يعني أن العدد اإلجمالي للوظائف 

التي ستطالها العملية هو 900.
ويقّدر المصرف أن تتيح له عملية 
إعادة الهيكلة المذكورة توفير 120 
مليون دوالر سنوياً قبل الضرائب.
االقتطاعات هناك  مقابل هذه  لكن 
500 وظيفة يريد المصرف ملئها، 
وتتوزع على قطاعات التكنولوجيا 

والبيع والخدمات.
ويقع المقر الرئيسي لـ«بنك ناسيونال« 
أكبر  في مونتريال، وهو سادس 
مصرف كندي، وتفيد بياناته المالية 
األخيرة الصادرة في 31 تموز )يوليو( 
الفائت أن لديه 19860 موظفاً في 

كندا و1871 موظفاً في الخارج.

كيبيك: 44 مليون دوالر ملكافحة العنف اجلنسي

 أعلنت وزيرة شؤون المرأة في حكومة كيبيك ليز تيريو عن تخصيص مبلغ أربعة 
وأربعين مليون دوالر لتمويل خمسة وخمسين نشاطا جديدا في إطار استراتيجية 

مكافحة العنف واالستغالل الجنسي تحت عنوان: ال للعنف الجنسي!
وقالت تيريو: » ال يمكن ألحد أن يبقى المباليا إزاء الشجاعة الكبيرة التي تتحلى بها 
ضحايا العنف الجنسي لفضح ما ال يطاق، وعلينا، بصورة جماعية، واجب التحرك 

والمساعدة ومكافحة تلك التصرفات العنفية«.
المعتمدة  أن االستراتيجية  فالي  الكيبيكية ستيفاني  العدل  أعلنت وزيرة  من جهتها 
العدلي مع واقع الضحايا  ومنحهم دعما  النظام  لتكييف  تقترح بعض اإلجراءات 

نفسيا واجتماعيا أكبر.
أما على صعيد حصص دروس التربية الجنسية في المدارس والتي تطالب المعارضة 

بإعادة العمل فيها فاكتفت الوزيرة بالتذكير بوجود برامج تجريبية حاليا.

أّن  ميشال  بلجيكا شارل  رئيس حكومة  اعلن   
حكومته توّصلت إلى اتّفاق مع حكومة مقاطعة والونيا 
بشأن اتّفاق التبادل الحّر االوروبي الكندي وتمّكنت 
من   ، المسائل  من  عدد  بشأن  الخالفات  تذليل  من 

بينها الصادرات الزراعيّة 
وآليّات تحكيم الخالفات بين 
الشركات المتعّددة الجنسيّة 

والدول.
وأّكد الوزير رئيس حكومة 
والونيا بول مانييت بدوره 
أنّه تّم التوّصل إلى اتّفاق .
األوروبّيين  لكّل  »آسف 
جعلناهم  الذين  الباقين 
ينتظرون وأيضا لشركائنا 
الكنديّين« قال مانييت في 
بي  تي  أر  لشبكة  حديث 

أف البلجيكيّة.
توافق  أن  المنتظر  ومن 
االّتفاق   البلجيكّية على  واألطراف  المناطق  كاّفة 
قبل منتصف ليل الجمعة،على أن يوافق عليه بعد 

ذلك االتّحاد االوروبي.

وقال رئيس المفوضيّة االوروبيّة دونالد تاسك إنّه 
ترودو  الكنديّة جوستان  الحكومة  برئيس  سيتّصل 
بعد االنتهاء من كاّفة االجراءات االوروبيّة للتوقيع 

على االتّفاق.
وأشار اليكس لورنس الناطق باسم وزيرة التجارة 
الدوليّة الكنديّة كريستيا فريالند إلى أّن  كندا مستعّدة 
لتوقيع االتّفاق عندما يكون األوروبيّون جاهزين لذلك.
إنّه  ترودو  الكنديّة جوستان  الحكومة  رئيس  وقال 

على استعداد »لالنتظار لفترة أطول«.
المقبلة  األّيام  في  أّننا سنجد  من  يقين  على  »نحن 
قال ترودو  التاريخيّة«  الصفقة  لهذه  إيجابيّة  نتائج 

أمام البرلمان.
االوروبي  االّتحاد  دول  موافقة  االّتفاق  ويتطلّب 

الثماني والعشرين للتوقيع عليه مع كندا.
وكانت  فانكوفر قد فرضت ضريبة عقاريّة إضافيّة 
بنسبة 15 بالمئة على الشارين األجانب في محاولة 

لضبط ارتفاع اسعار العقارات في المدينة.

 يفيد استطالع أجرته شركة »إنسايتس 
ويست« )Insights West( أن ثلثْي 
الكنديين يدعمون فكرة إصدار البلديات 
قوانين تمنع المشاة من استخدام الهواتف 
المحمولة عندما يسيرون في الشوارع 
وعلى الطرقات، إن من أجل التحدث 
أو إلرسال رسائل نصية أو استخدام 

شبكة اإلنترنت.
من   35% أن  االستطالع  ويظهر 
األشخاص المستطلَعين »يؤيدون بقوة« 
إصدار البلديات تلك القوانين وأن 31% 

منهم »يؤيدون بعض الشيء« قوانين 
 28% فيما عارض  النوع،  من هذا 
المستطلَعين فكرة إصدار هذه القوانين 
وقال %6 منهم إن ال موقف لهم بعد 

من الموضوع.
وأُجري االستطالع على اإلنترنت بين 
أيلول )سبتمبر(  السادس والثامن من 
الفائت وشمل 1013 كندياً، وجاء في 
المشاة من  فكرة منع  أعقاب طرح 
استخدام الهواتف المحمولة في كل من 

مدينتْي فانكوفر وتورونتو.

ثلثا الكنديني مع قوانني متنع املشاة من استخدام 
اهلواتف احملمولة يف الشوارع وعلى الطرقات

اوتاوا: تعيني تسعة أعضاء جدد يف جملس 
الشيوخ الكندي

الربتا: مراسم رمسّية إحياء لذكرى رئيس 
وزراء املقاطعة الراحل جيم برنتيس

اّتفاق التبادل احلر االوروبي الكندي: بلجيكا توّصلت إىل حّل
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  حديقة حيوان اجليزة أو 
جنينة احليوانات في اجليزة 
م.   1891 سنة  تأسست 
هي أكبر حديقة للحيوانات 
في مصر والشرق األوسط، 
وأول وأعرق حدائق احليوانات 
في أفريقيا. كانت تسمى 
»جوهرة التاج حلدائق احليوان 

في أفريقيا« . 
و تفتح ابوابها للجمهور من 
9 صباحاُ إلى 5 مساءً كل يوم 
ماعدا الثالثاء من كل أسبوع .

احلديقة
اخلديوي  بإنشائها  أمر 
إسماعيل. حيث افتتحت في 

ابن اخلديوي  العام 1891 من قبل اخلديوي محمد توفيق 
إسماعيل. حيث بدأت بعرض أزهار ونباتات مستوردة غير 
الطبيعة املصرية. يوجد في احلديقة قرابة  موجودة في 
ستة آالف حيوان من نحو 175 نوعا، بينها أنواع نادرة من 

التماسيح واألبقار الوحشية.
تبلغ مساحة احلديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية 
شارع شارل ديجول في القاهرة. وتوجد على الضفة الغربية 
القاهرة وتوجد بها جداول مائية وكهوف بشالالت  لنيل 
املعروضة. كما  مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور 
حتوي متحف مت بناؤه في العام 1906 ويحوي مجموعات 
نادرة من احليوانات والطيور والزواحف احملنطة. ويقدر عدد 

زوار احلديقة بنحو مليوني زائر سنويا .
مت إغالق احلديقة في 19 فبراير 2006 خوفا على احليوانات 
الطيور، لكن أعيد  إنفلونزا  والطيور من اإلصابة مبرض 

افتتاحها في 24 أبريل من نفس العام.
الكشك الياباني

املقتنيات  هو متحف صغير داخل احلديقة، يحوي بعض 
الفوتوغرافية حلديقة احليوان قدميا وحديثا، مت  والصور 
إنشاؤه في عهد امللك فؤاد عام 1924 مبناسبة زيارة ولي 

عهد اليابان ملصر.
انتقادات

وجهت انتقادات شديدة إلدارات تشرف على حديقة حيوانات 
اجليزة بسبب عدم األخذ بتوصيات من االحتاد الدولي حلدائق 
احليوان، كاالهتمام بها بالشكل املطلوب وتفشي أمراض 
أتت على حيوانات نادرة، واملعاملة السيئة التي تلقاها بعض 
احليوانات في احلديقة كربط األفيال بالسالسل املعدنية، 
ما أدى الستبعاد مصر في عام 2004 من عضوية االحتاد 
العام »WAZA« الوازا ، وفي  الدولي حلدائق احليوان 
ديسمبر 2008 انضمت حديقة حيوان اجليزة لعضوية 

»PAAZAB« البازاب.
مدراء احلديقة

مستر براملي ، 1891 - 1894
مستر ونتر ، 1894 - 1897

مستر برانس ، 1897 - 1898
مستر فلور ، 1898 - 1927

مستر بورمان ، 1920 - 1927
إبراهيم قدري ، 1927 - 1952

حسن فارس ، 1952
عبداهلل النجومي ، 1952 - 1954

عبد املنعم املسيري ، 1954 - 1969
حسن عبد املنعم حافظ ، 1969 - 1978
سعد إبراهيم البدراوي ، 1978 - 1978

محمد حسني عامر ، 1987 - 1991
عبداحلليم عبدالعزيز فوده ، 1991 

1993 -
محمد حبشي علي ، 1993 - 1995

مصطفى عوض مصطفى ، 1995 
2004 -

سامي البساطي ، 2004 - 2006
طلعت سدراك ، 2006

فتوح مصطفى درويش ، 2007
نبيل محمد صدقي ، 2007 - 2011

فاطمة متام ، 2011 - االن
األنواع
ثدييات

en:African Ele- ، يييل أفريق
phant

en:Asian ele- ، يييل آسيو
phant

en:Black lemur ، ليمور أسود
en:Brown Lemur ، ليمور بني

Capuchin ، كابوشي
 Blackheaded ، قرد عنكبوتي

spider Monkey
Redtailed Monkey ، نسناس أحمر الذيل
Mustached Monkey ، نسناس أبو شنب

Blue Monkey ، نسناس أزرق
 Lesser Whitenosed ، أبيض األنف صغير نسناس 

Monkey
Grivet Monkeys ، عبلنج سوداني

Vervet Monkey ، عبلنج جنوبي
Patas Monkey ، نسناس باتاس

Rhesus Macaque ، مكاك البنغال
Pigtail Macaque ، مكاك خنزيري الذنب
Bonnet Macaque ، مكاك ذو القلنسوة

Olive Baboon ، قرد النيل أزرق
Yellow Baboon ، قرد أصفر

Hamadryas Baboon ، قرد حبشي
Whitehanded gibbon ، جيبون

Common Chimpanzee ، شمبانزي شائع
Bornean Orangutan ، إنسان الغابة

en:Crested Porcupine ، أبو شوك
en:Brazilian Agouti ، أجوتي برازيلي

en:Jungle Cat ، قط األدغال
)en:Wildcat ، انظر أيضا قط بري(

en:Serval ، سرفال
Lion ، أسد أفريقي
en:Leopard ، منر

en:Bengal Tiger ، ببر
en:Egyptian Mongoose ، منس مصري

en:Spotted Hyena ، ضبع منقط
en:Striped Hyena ، ضبع مخطط

التكملة في العدد القادم

الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا:

-1 معلق رياضي راحل 
-2 فنان مصري كوميدي 

بالدوبان  أقوم   – يتذكر  لم   3-
)معكوسة( 

-4 ضوء خافت – أستنشق 
-5 قصة لمصطفى أمين – من 

مراحل العمر 
-6 من الخلفاء الراشدين – في 

الجسم 
-7 يقطع 

 – قديمة  مصرية  عاصمة   8-
مهنة الفنان )معكوسة( 

)معكوسة( –  األلم  -9 صوت 
يحيي – بواسطتي 

-10 رقد – لتثبيت الخيمة 

رأسياً : 
-1  فيلم لسعاد حسني ومحرم 

فؤاد 
-2  يستخدم زيته في الطهي – 

بلد عربي 
صبي   – متشابهة   3-

)معكوسة( 
 – تاه   – )معكوسة(  دق    4-

بحر 
في   – متشابهة   – عاقبة    5-

الجبر 
-6  أحد األنبياء – متشابهة 

-7 نكد )مبعثرة( – وجه باللغة 
العامية )معكوسة( – يسأم 
-8  ماو )مبعثرة( – علل 

علف   – المكيفات  من   9-
الحيوان )معكوسة( 

مصر  بين  اتفاقية   10-
وإسرائيل 

حل الكلمات المتقاطعة

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

الرياضةركن

أشهر احلدائق يف مصر
حديقة حيوان اجليزة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا ملواجهة إنيب
األول  الفريق  استأنف    
لكرة القدم بنادي الزمالك، 
الجماعية على  تدريباته 
بميت عقبة،  النادي  ملعب 
استعداداً  الجمعة،  يوم 
إنبي، اإلثنين  لمواجهة 
المقبل، في إطار منافسات 

بطولة الدوري الممتاز.
وتغيب مصطفى فتحي، 
الفريق، عن  ألعاب  صانع 
أنه شارك  التدريب، رغم 
األساسي  التشكيل  في 
يوم  مباراة سموحة،   في 

الخميس، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
الفريق،  باسم مرسي، مهاجم  ورفض 
الخفيف  الجري  تدريبات  بأداء  االكتفاء 
الالعبين األساسيين في تدريب  مع 
التدريب  الزمالك، وفضل استكمال 

للنهاية.
الالعبين،  وعقد مؤمن، جلسة مع 
لتصحيح أخطاء  التدريبات،  بداية  قبل 

األبيض خالل مواجهة سموحة.
وأشاد سليمان بالعبيه وطالبهم بالتركيز 
في المباراة القادمة أمام الفريق البترولي.
الرازق  المران عودة محمود عبد  وشهد 
مباراة  قائمة  والذي غاب عن  شيكاباال، 
أمام سموحة، بسبب اإلجهاد  الخميس 
أيمن حفني، صانع  انتظم  كما  العضلي، 
بعد أن تغيب  الفريق، خاصة  ألعاب 
في  بكدمة  مباراة سموحة، إلصابته  عن 

وجه القدم.
التدريب، عودة طارق حامد  وشهد 
ومعروف يوسف وأحمد دويدار، واكتفى 
النيجيري ستانلي بمشاهدة المران، حيث 
بالالعب  الدفع  رفض مؤمن سليمان 
العضلي  المران بسبب اإلجهاد  في 
المباريات،  بعد ضغط  له  الذي تعرض 
بشد في  مباراة سموحة  وإصابته خالل 

العضلة الخلفية.

الفيفا يوقف احتاد كرة القدم يف جواتيماال

هاشتاج »مجهور األهلى بيدعم 
متعب« ترند على تويرت.. 

»ملك الدقيقة 90«

بعد  للمونديال  يتأهل  سيدات  للطائرة  مصر  منتخب 
التتويج بـ »أمم إفريقيا«

مونرتيال يواصل 
انتصاراته يف هوكي اجلليد

  قلب مونتريال كندينز تأخره وفاز 3-1 
على ضيفه تامبا باي اليتنينج في المباراة التي 
جمعت بينهما في دوري هوكي الجليد بأمريكا 

الشمالية يوم الخميس.
التوالي  السادس على  الفوز  وهذا هو 
لمونتريال هذا الموسم وتحقق بفضل أهداف 
من العبيه اليكس جالتشنيوك وماكس 
باسيوريتي وتوري ميتشيل في حين أسهم 
حارس مرماه كاري برايس في تحقيق الفوز 

بإنقاذ 30 محاولة على شباكه.
وفي مباراة أخرى أوقف أريزونا كويوتس 
مسيرة هزائمه التي استمرت على مدار خمس 
مباريات عندما فاز على فيالدلفيا فاليرز 5-4 
بفضل تألق حارس مرماه االحتياطي لويس 

دومينيك الذي أنقذ 28 محاولة على شباكه.
كما فاز بيتسبرج بنجوينز على نيويورك 
أيالندرز 2-4 وفاز تورونتو مابل ليفز على 

فلوريدا بانثرز 3-2.

  أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفا( يوم الجمعة إيقاف عضوية 
بعدما رفض مسؤولو  جواتيماال 
باللجنة  المحلي االعتراف  االتحاد 
)الفيفا( إلدارة شؤون  التي شكلها 

اللعب في البالد بصورة مؤقتة.
ويعني القرار أن منتخب جواتيماال 
المشاركة  تتمكن من  لن  وأنديتها 
في البطوالت الدولية كما لن يتلقى 

االتحاد المحلي أمواال من الفيفا.
إدارة  تدخل في  أنه  الفيفا  وذكر 
الكرة في جواتيماال في  شؤون 
الماضي  ديسمبر كانون األول 
اللعبة  بتشكيل لجنة إلدارة شؤون 
البالد وتنظيم االنتخابات  في 

الجديدة وتحديث لوائح االتحاد المحلي.
ولكن الفيفا أضاف أن اللجنة »لم يعد بإمكانها مزاولة نشاطها« بعدما رفضت الجمعية العمومية التحاد الكرة في جواتيماال منحها تفويضا 

يوم الثالثاء الماضي. وقال االتحاد الدولي بعدها إنه قرر إيقاف جواتيماال.
وتابع »سيتم رفع اإليقاف فور تصديق الجمعية العمومية على مد تفويض لجنة التطبيع حتى 31 يوليو 2017

  شارك هاشتاج »جمهور 
األهلى بيدعم متعب« ضمن 
قائمة األكثر تداواًل عبر موقع 
التغريدات الصغيرة تويتر،  
النادى  تجديد  وذلك عقب 
األهلى له لمدة موسم واحد 
القلعة  لينتهى عقده مع  فقط، 
الحمراء 2017/ 2018، حيث 
التكهنات  العديد من  ظهرت 
حول تعاقده مع نادى الزمالك .
غردت جماهير القلعة الحمراء 
عبر الهاشتاج، فقال هالل: 
القناص هو مرعب  »هو 

الحراس هو المتعب هو الذهب الذي ال يصدأ هو أفضل مهاجم في صفوف األهلي«،  كما 
أضاف عماد مجدى: » ملك الدقيقه 90 اللي عمره ماخذلنا مش اقل من totti والزم يشارك«، 
كمأ أشار محمود: » ومازلت عند رأيى البد أن  يصبر الجهاز الفنى على متعب ربع صبره 

على عمرو جمال و جون أنطوى كان زمانه كسر الدنيا«.
كما أعترض آخر على قرار تعاقد متعب مع النادى األهلى ناصحاً له بالتقاعد فغرد المصرى: 
»دع الفرصة لغيرك وحتما ستجد مكانك في األهلى باي منصب اداري يليق بنجم كبير مثلك 

جيلك اعتزل يا عمدة«. 

  عادت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات تحت 
23 عاماً إلى القاهرة، قادمة من كينيا بعد فوزها ببطولة 
بطولة كأس  إلي  وتأهلها  الطائرة،  للكرة  اإلفريقية  األمم 

العالم 2017.
بالورود  استقبلوا  12 العبة،  بينهم  فرداً   17 البعثة  تضم 
الميداليات  المنتخب  المصري، وارتدت العبات  والعلم 

الذهبية أثناء وصولهن إلى المطار.

Les proverbes en français
 Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras

أمثال بالعربية
عصفور في اليد وال عشرة على الشجرة

قاله: أه
قاله : يعين انت سايب الناس دي كلها وجاي تسألين أنا 
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Québec lance sa stratégie pour contrer les violences Bill Morneau défend ses cocktails de financement
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Le gouvernement du Québec 
consacrera 200 millions $ 
sur cinq ans pour prévenir et 

contrer les violences sexuelles.
Longtemps reportée, la Stratégie 
gouvernementale pour prévenir et 
contrer les violences sexuelles a été 
finalement dévoilée vendredi matin 
dans les bureaux de l’organisme Y 
des femmes, à Montréal.
«Grâce à cette stratégie, nous nous 
donnons les moyens, en collabora-
tion avec nos partenaires des milieux 
communautaires et de la société 
civile, de faire une réelle différence 
dans la vie des victimes de violences 
sexuelles», a déclaré la vice-première 
ministre et ministre responsable de 
la Condition féminine, Lise Thé-
riault.
Ainsi 44 millions $, dont 26 millions 
$ d’argent neuf, serviront à la mise 
en œuvre de 55 nouvelles actions.
«Nous allons donc continuer à miser 
sur l’action préventive, tout en 
veillant à mieux soutenir les victimes 
et à réprimer la criminalité associée 
à l’exploitation sexuelle», a souligné 
le ministre de la Sécurité publique, 

Martin Coiteux.
Le ministre Coiteux 
a également annoncé 
la mise sur pied d’une 
équipe policière inté-
grée de lutte contre 
l’exploitation sexuelle.
Le Stratégie est le 
résultat de consul-
tations qui se sont 
déroulées de 2013 à 
2015 auprès de repré-
sentants des milieux 
public, parapublic, 
communautaire et de la recherche.
Québec compte notamment mieux 
soutenir les victimes de violences 
sexuelles dans leurs démarches et 
favoriser la répression de la crimi-
nalité associée à ce type de violence 
ainsi que l’accompagnement des vic-
times à la sortie du milieu prostitu-
tionnel.
«[Elle] propose des mesures pour 
adapter le système judiciaire aux 
réalités des victimes et leur offrir 
un meilleur soutien psychologique 
et social, a déclaré la ministre de la 
Justice, Stéphanie Vallée. Des mesu-

res, incluant des plans de formation 
pour les intervenants ainsi que de la 
documentation et des outils d’infor-
mation et de sensibilisation, sont 
également prévues pour répondre 
aux besoins spécifiques de la com-
munauté LGBT.»
L’annonce de vendredi survient alors 
que le député Gerry Sklavounos a 
été éclaboussé par des accusations 
d’agressions sexuelles et qu’une 
série de crimes à caractère sexuel 
ont été commis dans les résidences 
de l’Université Laval au cours des 
dernières semaines.

Québécoise
(from Honey-

Face, Hers Truly 
poetry book)

By: MARIA MAGDELEINA LOTFI 
JOURNALIST, TRANSLATOR, WRITER

chui québécoise 
parce que chui née à Montréal.
et qu’j’ai pas l’intention de partir.
parce que ma langue maternelle est le français 
et que chui pour la loi 101.
parce que l’époque yéyé me berce le soir 
et que la littérature québécoise me parle.
parce que ça m’enrage 
quand les ignorants prétendent 
que sa culture s’arrête à la poutine.
parce que ça m’écœure 
quand ils n’apprécient pas la beauté du joual.
parce que son histoire, ils ne la connaissent pas.
moi, je la connais par cœur. 
presque.
parce que j’admire ceux qui ont marqué 
le territoire avec leurs talents.
d’Anne Hébert à Denys Arcand, 
j’en mange.
parce que le Québec, c’est ma maison.
mais le Québec m’y chasse.
à cause de ma peau qui m’fait passer pour une Arabe,
alors que chui Copte.
à cause du léger accent de mon père
lorsqu’il parle français.
à cause de mon nom au complet 
qu’ils arrivent pas à prononcer,
comme si j’tais Marsienne.
à cause qu’i don’t speak white, 
but i sing rainbows,
and drink salama.
alors, mes parents se taisent 
quand ils se font cracher des insultes au centre d’achats.
alors, mon amie noire se sert seule
quand le vendeur blanc se retire en arrière.
alors, j’évite de dire que je viens des pyramides
pour pas que leur regard se change.
alors, je suis le perroquet qui vous répètera mille fois 
« chui Québécoise! »
alors, 
try and shut my bec. 

Dernier adieu à Jim Prentice
Les funérailles de l’ancien 

premier ministre de l’Al-
berta et ministre fédéral, Jim 
Prentice, ont été célébrées 
vendredi, à Calgary.
Des centaines de personnes 
se sont réuni au Southern 
Alberta Jubilee Auditorium 
pour lui rendre hommage, 
dont la première ministre de 
l’Alberta, Rachel Notley, ainsi 
que l’ex-premier ministre du 
Canada, Stephen Harper.
«Jim était réellement l’un des 
meilleurs, dans ses intentions 
comme dans ses réalisations, 
a déclaré M. Harper lors de 
son allocution. Au cours de 
sa longue carrière dans le 
service public, il a donné le 
meilleur de lui-même, à l’Al-
berta et au Canada. C’est de 
cette façon qu’il mérite qu’on 
se souvienne de lui.»
L’ex-chef  du Parti progres-
siste-conservateur de l’Al-
berta avait été brièvement 
porté au pouvoir dans cette 
province en 2014, jusqu’à 
l’élection de la néo-démocrate 

Rachel Nothley en 2015.
Mais c’est à Ottawa, au Par-
lement fédéral, que M. Pren-
tice est devenu une figure 
incontournable de la politi-
que canadienne. Au sein du 
gouvernement de Steven 
Harper, de 2004 à 2010, il a 
tour à tour occupé les fonc-
tions de ministre des Affaires 
indiennes, de l’Industrie et de 
l’Environnement.
Peter Eric James Prentice est 
né le 20 juillet 1956 à South 
Porcupine en Ontario. Il 
laisse dans le deuil son épouse 
Karen et ses trois filles.
Jim Prentice a péri dans 
un écrasement d’avion, en 
Colombie-Britannique, il y 
a deux semaines. Il avait 60 
ans. Les circonstances de l’ac-
cident sont toujours incon-
nues.
Outre M. Prentice, les person-
nes décédées dans cet accident 
sont des amis de ce dernier, 
soit l’optométriste Ken Gel-
latly (qui était le beau-père de 
Cassia Prentice, la fille de Jim 

Prentice) et l’homme d’affai-
res Sheldon Reid, ainsi que le 
pilote Jim Kruk, un retraité de 
la GRC qui pilotait des avions 
depuis 1976.
Les victimes revenaient d’un 
voyage de golf  lorsque leur 
avion s’est écrasé.
Thériault n'ait même pas pris 
deux minutes pour réconfor-
ter 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 affir-
mant 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 minis-
tre de la Condition féminine. 
On travaille en équipe.»
Pour Nathalie Roy, cette 
défense n'est pas valable et 
Mme Thériault a un «déficit 
de compassion»: elle aurait 
tout de même dû intervenir 
malgré l'implication d'Hélène 
David.

Répondant aux assauts répétés 
de l’opposition, le ministre des 

Finances Bill Morneau a assuré, 
vendredi, que tous ses cocktails de 
financement respectent les règles en 
vigueur.
«Je suis certain que nous avons fait 
notre fundraising dans les règles. 
Nous continuerons de respecter les 
règles. C’est notre position», a-t-il 
affirmé en point de presse à Toronto.
Le ministre Morneau est sur la sel-
lette en raison d’activités de finance-
ment qui laissent croire à l’opposition 
que les libéraux marchandent l’accès 
à leurs ministres.
Un de ces cocktails, prévu le 7 novem-
bre prochain à Toronto, a d’ailleurs 
éveillé les soupçons de la commissaire 
au lobbying du Canada, qui a ouvert 
une enquête à la suite d’une plainte 
déposée par l’organisme Démocratie 
en surveillance.
Selon la plainte, qui cite un reportage 
publié dans le quotidien Globe and 
Mail, un des organisateurs du cock-
tail à 500 $ l’assiette, le PDG de la 
pharmaceutique Apotex, est aussi un 
lobbyiste très actif  auprès du gouver-
nement Trudeau.
Jeudi, la commissaire Karen E. She-

pherd a confirmé 
«qu’elle examine 
la question de la 
collecte de fonds 
d’Apotex».
«La Loi sur le lob-
bying stipule que 
les examens et les 
enquêtes doivent 
être menés en 
secret. Elle n’of-
frira donc aucun 
autre commen-
taire», a offert son bureau, vendredi.
Mitraillés par l’opposition aux Com-
munes vendredi, les libéraux ont 
répété n’avoir enfreint aucune règle.
«Les Canadiens se rendent bien 
compte que l’éthique du gouver-
nement libéral est élastique», a dit 
en chambre la députée québécoise 
Sylvie Boucher.
«Nous suivons les mêmes règles qui 
ont été mises en place par le gou-
vernement conservateur de Stephen 
Harper», a rétorqué le libéral Kevin 
Lamoureux.
«Tous les députés et tous les partis 
recueillent des fonds, et nous respec-
tons tous les mêmes règles», a-t-il 
ajouté.

Les libéraux respectent peut-être la 
loi, mais ils se «foutent» des règles 
plus strictes qu’ils ont mis en place 
lorsqu’ils sont arrivés au pouvoir, a 
souligné le député néo-démocrate 
Alexandre Boulerice.
Le député de Montréal a rappelé que 
Justin Trudeau a demandé à ses minis-
tres d’éviter «tout accès préférentiel 
ou apparence d’accès préférentiel» à 
son gouvernement», en fonction des 
contributions financières qui leur sont 
versées.
«Quand on demande 500 $ ou 1500 $ 
pour pouvoir passer quelques heures 
avec un ministre, ça ressemble en taba-
rouette à un accès privilégié», a lancé 
M. Boulerice avant la période de ques-
tions.

Hydro-Québec se retrouve 
dans l’embarras après 

l’envoi d’un courriel à une 
cliente de Uashat sur la Côte-
Nord. Denise Jourdain a reçu 
par mégarde une note l’avisant 
qu’une autre cliente habitant la 
même rue était dangereuse.
Cette information est indiquée 
au-dessus de l’adresse de factu-
ration de Denise Jourdain dans 
une correspondance envoyée 
par Hydro-Québec le 19 octo-
bre dernier.
Il y est écrit: « ATT 1110 
VOISINE DANGEREUSE» 
faisant référence à l’adresse 
civique de Jeanette Pilot.
Cette femme fait l’objet d’accu-
sations criminelles à la suite 
d’une altercation survenue le 
12 mai dernier avec un rele-
veur de compteurs d’Hydro-
Québec.
Jeanette Pilot, une militante 
Innue, a été arrêtée la semaine 
dernière devant le Conseil 
de bande de la communauté 
de Uashat. Elle a été accusée 
d’avoir troublé la paix après 
avoir manifesté sa colère quand 
des employés d’Hydro-Qué-
bec et la police autochtone se 
sont pointés chez elle pour la 

débrancher du réseau électri-
que, parce qu’elle n’aurait pas 
respecté ses ententes de paie-
ment.
Denise Jourdain connaît très 
bien la relation très tendue 
entre Hydro-Québec et sa 
deuxième voisine, Jeanette 
Pilot. Elle a quand même été 
choquée de recevoir cette note 
étrange d’Hydro-Québec.
«Est-ce que c’est une pratique 
courante d’Hydro-Québec de 
juger ses clients et d’en infor-
mer ses autres clients? Je ne 
suis pas d’accord avec ça. C’est 
brimer Jeanette. Je n’ai pas à 
savoir si c’est une voisine dan-
gereuse.»
Hydro-Québec admet qu’il 
s’agit d’une note qui était des-
tinée à l’usage de ses employés 
pour une raison de sécurité. Il 
s’agit d’une erreur.
«On reconnaît que c’est une 
situation qui est totalement 
inappropriée. Ça n’aurait pas 
dû arriver», explique le porte-
parole Louis-Olivier Batty. On 
veut s’excuser auprès de notre 
cliente qui a reçu sur sa facture 
un avis qui concernait sa voi-
sine. Ça n’aurait pas dû arriver, 
c’est une note interne.»

L’affaire Sklavounos a eu des échos jusqu’au conseil de 
ville de Montréal lundi. Dans le cadre de l’assemblée, 
la conseillère municipale de Projet Montréal, Valérie 

Plante, a réclamé un renforcement du Code d’éthique des élus 
pour prévenir notamment les gestes à caractère sexuel.
Une proposition pour laquelle le maire Denis Coderre a 
exprimé son accord. «Il faut que tout le monde se sente en 
sécurité», a déclaré le maire dans le cadre d’un point de presse 
en après-midi.
«Depuis une semaine, le Québec est secoué par le témoignage 
poignant d’une jeune femme disant avoir été victime d’une 

agression sexuelle par un élu de l’Assemblée nationale», a indi-
qué la conseillère Plante devant ses collègues élus.
«Ce témoignage est la preuve - si vraiment nous en avions 
encore besoin d’une - qu’il règne dans notre société une culture 
banalisant les gestes et les paroles qui mènent à la dégradation 
des femmes et ultimement, à justifier, tolérer et excuser la vio-
lence sexuelle».
Selon elle, cette culture demeure puisque les auteurs ne subis-
sent que trop peu les conséquences de leurs actes.
«Il faut l’avouer, cette impunité est encore plus grande chez 
les élus puisqu’ils possèdent un statut particulier. Ils n’ont pas 
d’employeur formel qui peut les congédier et les politiques de 
la Ville de Montréal ont souvent des trous».
La conseillère estime que la Politique de respect de la per-
sonne de la Ville de Montréal est limpide en ce qui a trait aux 
employés municipaux, mais ce n’est pas le cas pour les élus.
«La Ville de Montréal n’est pas à l’abri d’une tragédie comme 
celle qui secoue présentement l’Assemblée nationale. Il faut 
agir maintenant», a-t-elle conclu.

Bavure d’Hydro-Québec sur la 
Côte-Nord

L'affaire Sklavounos a des échos jusqu'à la Ville 
de Montréal
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مدارس  السودان،  بوسط  كردفان  بادية  في  تنتشر    
يومهم  يبدأون  الذين  التالميذ  الرحل، الستيعاب آالف  تعليم 
بالزراعة والرعي، ثم يلجأون لمقاعد الدراسة تحت األشجار.
وتواجه تجربة "مدارس العراء" عددا من الصعوبات، على 

رأسها تسرب الفتيات وقلة المعلمين.
يكون هناك  العام،  بداية  الجاك حمد: "في  آدم  المعلم  وقال 

مع  لكن  الواحد،  الفصل  في  تلميذا   25 أو   20
تقدم المراحل الدراسية ومرور الوقت، نجد عددا 
كبيرا قد ترك المدرسة، خاصة لدى الفتيات بسبب 

الزواج المبكر".
ورغم البيئة الصعبة وغير المواتية، يحمل هؤالء 
األطفال بداخلهم رغبة كبيرة لتلقي العلم واكتساب 

المعرفة.
وقالت إحدى الطالبات: ""لم نكن نقرأ في السابق، 
لنا وأصبحنا ندرس ونكتب  بناء مدرسة  تم  اآلن 

كي نفهم".
في شمال  مدرسة   100 من  أكثر  أنشئت  وقد 

بالشراكة مع منظمة  الُرحل،  البادية  أطفال  لتعليم  كردفان 
المدارس  أن هذه  للطفولة "يونسيف"، غير  المتحدة  األمم 
بيئة دراسية  منها  تجعل  التي  التجهيزات  للكثير من  تفتقر 
ناجحة، فغالبية هذه المدارس ال تعدو كونها جلسة تحت ظل 
شجرة. وبحسب المختصين، فإن تعليم الرحل يجابه نقصا في 

المعلمين يقدر بأكثر من 60 في المائة.

والدكتور  اآلثار،  العناني، وزير  الدكتور خالد  يفتتح    
إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة اإلسكندرية، صباح االثنين 
المقبل، 31 أكتوبر 2016 مؤتمر اإلسكندرية الدولي لآلثار 
التابع  ينظمه مشروع اإلسكندرية  البحرية والغارقة، والذي 
اإلسكندرية،  بمكتبة  والتكنولوجيا  والبحث  التطوير  إلدارة 

بالتعاون مع اإلدارة المركزية لآلثار الغارقة بوزارة اآلثار.
20 عاًما على  بمناسبة االحتفال بمرور  المؤتمر  ويأتي هذا 
فعالياته  الغارقة، وتستمر  لآلثار  المركزية  اإلدارة  تأسيس 
حتى 2 نوفمبر 2016 بمركز المؤتمرات بمكتبة اإلسكندرية.
الجواد، رئيس  األثرى شعبان عبد  قال  أخرى  ناحية  من 
اإلدارة المركزية لآلثار المستردة بوزارة اآلثار، إن الوزارة 
68 قطعة  بيع  لمنع  الالزمة  باتخاذ جميع اإلجراءات  قامت 
أثرية مصرية وقبرصية وإيطالية ويونانية، بمزاد كريستى 
األمريكى ومتحف توليدو للفنون، مؤكدا أن هذه القطع تعبر 
لمجموعات  بيعها  يجوز  قديمة ال  تاريخ وحضارات  عن 

خاصة.
التى شكلها  القومية  اللجنة  أن  الجواد،  وأوضح شعبان عبد 
الخارجية  اآلثار ووزارة  الوزراء، وتضم وزارة  رئيس 
الرقابية بمصر،  الجهات  الدولى، والعدل، وجميع  والتعاون 

أمام أى إجراء  المصرى  يتوحد الصوت  حتى 
األمر، وخاطبنا  مناقشة  قانونى، وتمت  غير 
البيع  لوقف  كريستى،  ودار  توليدو  متحف 
أثرية مصرية،  قطعة   23 منهم  قطعة   68
لمجموعات خاصة،  بيعها  واعتراضنا على 
مؤكدا أنه ليس لمصر أى حق فى استرداد هذه 
قانونون حماية  قبل  تم خروجها  القطع، ألنه 
 ،1970 اليونسكو  اتفاقية  1983، وقبل  اآلثار 

ولكن ال يجوز بيعها لألشخاص.
الرغم من االعتراضات  أنه على  بالذكر  جدير 
التى صرحت بها كل من مصر وقبرص على 
بيع إجمالى 68 قطعة أثرية مصرية وقبرصية 

األمريكية  كريستى  إدارة صالة  فإن  ويونانية،  وإيطالية 
ومتحف توليدو للفنون، ضربا بهذه االعتراضات والتحفظات 
األثرية عبر  القطع  تلك  بيع  فى  الحائط، واستمرا  عرض 
مزادين داخل مقر الصالة فى نيويورك سيتى، واآلخر عبر 
اليوم األربعاء، وبلغ إجمالى  يغلق  أن  المقرر  اإلنترنت من 
23 قطعة من  المزاد  المعروضة فى  المصرية  القطع  عدد 

مجموعة المتحف.

7 قطع مصنوعة  المصرية  القطع األثرية  ومن ضمن 
من الفخار تعود إلى عصر األسرات المبكر فى الفترة 
أوانى  الميالد؛ منها ثالث  قبل   3200 إلى   3500 بين 
كالورين  تدعى  أمريكية  أهدتها عالمة مصريات  مياه 
رانسم ويليام، أول امرأة أمريكية تتمرس فى هذا المجال 

وهى من مواليد والية أوهايو، للمتحف .

       ــ       ــ
 آخر عمود

شعر : فريــد زمكحـل

Canadian  Realities  

من واقعنا

     املهرج األكرب وحفلة
الزار! دونالد ترامب!

   يبدو المرشح الرئاسي األمريكي عن حزب المحافظين 
دونالد ترامب تارة كالمهرج يقفز من منصة ألخرى 
ومن مدينة ألخرى ويخرج لنا من تحت كمه ومن فمه 
ومن بين أذنيه افكارا على أشكال طيور غريبة بتلوينها 
وأقمشة وعصايات خشبية...وأشياء غريبة تلفت النظر 
ولكنها تفزعنا وتبث الرعب حول ما يمكن ان يكون له 
المستقبل في السنين المقبلة في حال نجح هذا المهرج 

بزيادة شعبيته. 
وتارة اخرى يقيم ترامب تجمعات لمؤيديه هي أشبه 
بحفالت الزار. ويبدو وهو ينقر الدفوف الفكار كريهة 
تدعو لطرد األشباح واألرواح وكل ما لونه غير ابيض 
او ليس ذو أصول اوربية شقراء عن اكبر دولة تدعو 

وترفع راية الديمقراطية في العالم! 
هل نتذكر احدا دعا الى العنصرية بهذا الشكل الفاضح!! 

اترك الجواب لكم!!!؟
وتبدو حيرة وتألم السياسيين األمريكان المتنورين والذين 
قادوا العالم في مناطق وساهموا بالقيادة في أماكن اخرى 

كبيرة من هذا المفرز الغريب على ثقافتهم! 
أمريكا بلد متعدد الثقافات واألعراق.. بلد يدعو للمساواة!! 

بلد لطالما كانت له الريادة بالدعوة للديمقراطية! 
دونالد ترامب ال يتعدى كونه مهرج وبهلوان يقوم بألعاب 
هنا وهناك وينشر افكارا غريبة هنا وهناك للفت االنتباه. 
وكيف ال وهو المعروف بانه يقدس االعالم الشخصى 
والدعاية لنفسه! إنسان لديه من الغرور ماال يجب ان 

يحمله رجل مسؤول عن بلد. 
وعلى المستوى الثقافي واإلنساني ال يتعدى منطقه أسفل 

الدرك بين المتحدثين. 
اقتصادي! ربما عقله  بانه عقل  البعض  يقول  طبعا 
االقتصادي المخادع ينفع مع شركة او مؤسسة مالية 
ارواح مواطنين  دولة وحماية  لقيادة  ينفع  ولكنه ال 

ومستقبل أطفال !!! 
كيف يمكن لنا ان نقبل ان يقود العالم رجل جل تفكيره ان 
يقول عن ابنته الشابة: “نعم انها جميلة ولو لم تكن ابنتي 
لكنت دعوتها لموعد غرامي!” كيف سمحت له أخالقه! 
يأخذ البعض بان حمى ثقافة المشاهير والشهرة التي 
العالم كله من خالل  المتحدة وربما  الواليات  تجتاح 
التقليدي  واالجتماعي مسؤولة نسبيا  وسائل االعالم 
عن صعود نجم مهرج الى مستوى مكنه من ترشيح 
القوة  نفسه لرئاسة قوة عظمى ذهبت للفضاء وتملك 

النووية وتصارع داعش! 
هنا نتذكر ان الديمقراطية التي حاول الحزب الديمقراطي 
والرئيس الحالي اوباما التذكير بها وتقوية دعائمها تقوم 
على المساواة وإعطاء فرص التعليم والطبابة الكافية 
المتنور هو ما  البلد الن العيش الكريم والعقل  ألبناء 
التي تحترم وتحفظ  القوية والديمقراطية  يصنع االمم 

حقوق جميع المواطنين! 
اوباما عرف الطريق الصحيح.. اما ترامب فما هو إال 
ديك ملون يستعرض في ساحات صغيرة من التراب 

والطين! 
 

أبو حجاج

اللهم ال نملك إال أن نستحلفك  من  جمرد كلمة
بأال تجعل من  أجل سوريا وشعبها 

هيالري كلينتون رئيساً المريكا وأجعل من دونالد ترامب رئيساً  
يناصر الحق ويعيد السالم لربوعها فكفاهم وكفى الوطن العربي 

خمس سنوات من التشريد والقتل والدمار يا أرحم الراحمين ! 

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

Lundi 31 octobre  2016 االثنين 31 اكتوبر 2016

Call Allstate First
Fouad Zemokhol

Montreal East Agency
5020 Jean-Talon St. E,  

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

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

GOOD HANDS

GOOD PRICE

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

ترميم كنيسة القيامة يكشف عن »مرقد املسيح«وزير اآلثار يفتتح مؤمتر »اآلثار البحرية والغارقة«

مرجع  أكبر  األوحد”،  “الكوكب  دليل  أصدر   
ودليل للسفر حول العالم، قائمة بأفضل مدن العالم 
أفضل  لقب  الفرنسية  بوردو  مدينة  حيث حازت 

مدينة للزيارة في عام 2017.
الجنوبي  الساحل  الواقعة على  بوردو  مدينة  وتعد 
منذ  تعرف  البالد حيث  أشهر مدن  لفرنسا  الغربي 
القدم بأهميتها الثقافية وبالهندسة المعمارية والطبخ 
للسكك  خط  أسرع  ستضم  وقريبا  فيها.  الشهي 
الحديدية. جميع هذه العوامل دفعت دليل “الكوكب 
األوحد” لمنح المدينة المركز األول في قائمة أفضل 

مدن العالم للعام 2017.

  عقد حلمى النمنم وزير الثقافة، اجتماعه األول للجنة المشكلة بخصوص اختيار 
المقبل،  بدايًة من شهر مارس   ،2017 العربية خالل عام  للثقافة  األقصر عاصمة 

خلًفا لمدينة صفاقس، والتى تعد عاصمة للثقافة العربية 2016.
وكلف الوزير، أعضاء اللجنة من رؤساء القطاعات، بأن يتم إقامة فعاليات االحتفال 
باختيار األقصر عاصمة للثقافة العربية عام 2017، على مدار العام كله، وبمشاركة 

جميع القطاعات، من أجل تقديم مساهمات متنوعة فى كل المجاالت اإلبداعية.
تنظيم  إلى  باإلضافة  العام،  للكتاب خالل  أكثر من معرض  بتنظيم  الوزير  وطالب 

بها طاهر  ثقافة  الشعر وقصر  بيت  األقصر، ومنها  بمحافظة  الثقافية  المواقع  فى كل  ندوات ومؤتمرات، 
ومكتبة مصر العامة، فضاًل عن نقل الفعاليات الثقافية فى المحافظات القريبة إلى األقصر.

إقامة  الثقافية، بخصوص  التنمية  الكيالنى، رئيس صندوق  نيفين  الدكتورة  اقتراح  إلى  الوزير  واستمع 
الصندوق لمعارض وورش للحرف التراثية ومعرض للخط العربى، مع استمرار تنظيمه ألنشطته السنوية 

المعتادة، مثل ملتقى األقصر للتصوير، باإلضافة إلى إقامة عروض مسرحية عن تاريخ القبائل العربية فى 
األقصر، فضاًل عن التعاون مع دار الكتب والوثائق فى عمل كتاب وثائقى عن األقصر.

واقترح الدكتور أيمن عبدالهادى، رئيس قطاع العالقات الثقافية الخارجية، بأن تقوم إدارة اإلعالم الخارجى 
بإعداد تقويم يتضمن صور فوتوغرافية تعكس مشاهد من الحياة اليومية فى األقصر، يتم توزيعها على كل 

البعثات الدبلوماسية داخل مصر وسفارتنا بالخارج.

األقصر تستعد .. 
عاصمة للثقافة العربية

ُمدرسة حضانة فلبينية ُتتوج ملكة مجال األمم

أفضل مدن العامل لعام 2017

في  العالم  ملكة جمال  الفلبين  من  مدرسة حضانة  ُتوجت    
الدورة الـ 56 لمسابقة ملكة جمال األمم أو كما يسميها البعض 

ملكة جمال الدول التي انعقدت في طوكيو.
الطالبة  على  فيرسوزا  كايلي  الفلبينية  العارضة  وتفوقت 

االسترالية الكسندرا بريتون التي احتلت المركز الثاني.
في  الثالث  المركز  هوانغ  فيليتشيا  اإلندونيسية  احتلت  كما 

المسابقة السنوية التي شاركت فيها 69 امرأة.
وتعد فيرسوزا سادس فلبينية تفوز بجائزة جمال، التي تعد أحد 

المسابقات األربع األساسية للجمال في العالم .
وبدأت مسابقة ملكة جمال األمم أو الدولية عام 1960 يقع المقر 

الرئيسي لرئاسة المسابقة في العاصمة اليابانية طوكيو.

كنيسة  في  خبراء  يجريها  التي  الترميم  عمليات  أدت   
القيامة بالقدس للكشف أول مرة عما يعتقد المسيحيون أنه 

»قبر السيد المسيح«.
البريطانية،  ميل«  »ديلي  أوردت صحيفة  ما  وحسب 
األصلي  السطح  الترميم كشف عن   فريق  فإن  الخميس، 

للقبر المقدس في وسط الكنسية.
والسطح مصنوع من حجارة الرخام،  ويعتقد الخبراء أن 

القبر أصبح محاطا بالرخام منذ عام 1555 على األقل.
ويقول أحد العاملين في ناشونال جيوغرافيك:« إن الرخام 
وتفاجئنا من  الخلف،  إلى  القبر جرى سحبه  يغطي  الذي 

كمية المواد التي وجدناها في األسفل«.
لمعرفة  للحجارة  تحليل  أنه ستجري عملية  إلى  وأشارت 
صخور السطح األصلي التي بحسب االعتقاد المسيحي رقد 

عليها السيد المسيح بعد صلبه..
المسيح وضع على صخور  السيد  إن  المسيحيون  ويقول 

 ويعد القبر المقدس الموقع األكثر قدسية في الكنيسة التي بنيت عام 326 للميالد.أخذت من كهف جيري بعد صلبه على أيدي الرومان قبل 2000 عام..

مدارس حتت األشجار يف بادية كردفان

تاون  فقد كان من نصيب كيب  الثاني  المركز  أما 
بفضل عوامل  وذلك  أفريقيا  جنوب  في  الواقعة 
قبيل  من  المدينة  بها  تتمتع  التي  الثقافي  الجذب 
أكبر  وهو  المعاصر  للفن  الجديد  زيتز  متحف 

متحف في العالم للفن األفريقي المعاصر.
المركز  انجلوس األمريكية في  وتأتي مدينة لوس 
الثالث حيث تضم إلى جانب الطبيعة الرائعة الكثير 
على  تحسينات  وتشهد  والمسارح  المتاحف  من 

مستوى البنية التحتية.
المركز  على  المكسيكية  ميريدا  مدينة  وحصلت 
الرابع ثم تلتها مدينة أوهريد بمقدونيا في المركز 
باقي  مع  بالمقارنة  مكلفة  باعتبارها غير  الخامس 
القديمة  القالع  الكثير من  األوروبية وتضم  الدول 

والغابات الجميلة.
وتحتل المدينة اإليطالية بستويا الواقعة في الجزء 
توسكانا،  إقليم  إيطاليا ضمن  من وسط  الشمالي 
المركز السادس، ثم تليها في المركز السابع مدينة 
سيول بكوريا الجنوبية، ثم في المركز الثامن مدينة 
االستمتاع  للجميع  يمكن  البرتغالية حيث  لشبونة 
بالمعالم السياحية الرائعة والمطبخ الشهي بأرخص 

األسعار.
وتأتي المدينة الروسية موسكو في المركز التاسع 
ضمن قائمة أفضل مدن العالم خاصة وأنها تستعد 
عام  القدم  لكرة  العالم  كأس  فعاليات  الستقبال 
يعرف  الذي  األنفاق  مترو  عن  فضال   ،2018
مدينة  فنجد  العاشر  بالمركز  أما  بجمال محطاته، 
والتي  المتحدة  بالواليات  )اوريغون(  بورتالند 
تتميز بجمال طبيعتها. وأرفق تقرير دليل “الكوكب 
10 مدن في العالم قائمة بأفضل  األوحد” ألفضل 
10 دول يمكن السفر إليها حيث أتت كندا في أعلى 
فنلندا  ثم  الثاني  بالمركز  كولومبيا  تليها  الترتيب 

بالمركز الثالث.

ــــك ــــن أُدي لـــــن   .. ــــنــــي  ــــدي َت لـــــو 

َتــــحــــمــــلــــيــــنــــي فـــــــي فـــــــــؤادك

ــــــــراٍغ ــــــن ف ــــــــــــادُم م ــــــــي ق ألن

ـــــــاَر إشـــتـــيـــاقـــك ـــي ن ـــن ـــي ـــرضـــع ُت

ـــِك ِعــــطــــرْك ـــس ـــم ـــي ب ـــن ـــري ـــســـك ُت

ــــــُو ســــحــــرك ــــــُه حــــــل ــــــذب ــــــج َي

ــــــالمــــــس َجــــمــــالــــه ــــك ُي ــــن ــــس ُح

ـــِك ـــه ـــــدِر وج ـــــب فــــألــــمــــُح فــــي ال

ـــــــــــِت عــــمــــري ـــــــــــــــدْك أن ووح

ـــــي عــــمــــري دومـــــــاً وأنــــــــــِت ف

ـــي يـــســـري ـــان ـــي ـــــك فـــــي ك ـــــِب وُح

ــعــنــي ـــب ي ـــل ـــق ــــي ال ــــنــــبــــُض ف وال

ــري ــــا عـــمـــري عــم ـــي ي ـــســـكـــرن ُي

ُحـــســـنـــك شــــهــــد  ـــنـــي  ـــل قـــت وإن 

ــــــي ـــــــه روح ـــــــروح ــــــي ِب ــــــدان ف

ـــــــــــه روحـــــــي ـــــي روح ـــــن وهـــــب

ـــد ـــدي ـــــدأ مــــــن ج ـــــب ــــا ن ــــان ــــس ع

ـــي فـــــي الـــــوريـــــد ـــن ـــي ـــن ـــق ـــح وَت

واشـــــتـــــاق ُحـــضـــنـــِك كـــالـــولـــيـــْد

ــد ــي ــجــل ـــري ال ـــم ُتـــذيـــبـــيـــن عــــن ع

ــد ــي ــف ـــــاً م ـــــان ـــــر أحـــــي ـــــك ـــــُس وال

وشـــــــعـــــــرك ســـــــــــارح شــــريــــد

ــــــعــــــزف نــشــيــد ـــــه َت ـــــالت ـــــُص ُخ

ـــد ـــصـــي ـــق ـــــاِك بـــــيـــــُت ال ـــــن ـــــي ع

أُعـــــيـــــد ـــــــو  ل ـــــعـــــمـــــري  ل آه 

ــــد ــــي أك ـــــــــُئ  ش ال  ودونـــــــــــــك 

ــــــــا أُريـــــــــــد ووحـــــــــــــــــــــُدِك م

ــــد ـــــوى وصـــــــــــٌف وحــــي ـــــه ـــــل ل

ـــد ـــري ـــــون ف وأنـــــــــــِت فــــــي عـــــي

ــد ــي ــع ــــــاش س ــــي دومـــــــــاً ع ــــول ق

ـــد ـــي ـــه ش روح  ـــــــــــــــه  وروح

فــــريــــد روح  وروحـــــــــــــــي 

للهوى وصٌف وحيد


