الرئيس األمريكي اجلديد يدعو رئيسة
وزراء بريطانيا إىل زيارته فى أقرب وقت
أعلن مقر رئاسة الوزراء البريطانية أن الرئيس
األمريكى المنتخب دونالد ترامب ،دعا رئيسة الوزراء
تيريزا ماى إلى زيارته فى أقرب وقت ممكن،
خالل أول محادثة بينهما منذ انتخابه.
وأضاف أن ترامب وماى أعادا تأكيد العالقة
«الخاصة جدا» بين بلديهما ،فى حين
شددت ماى على التاريخ الطويل من القيم
المشتركة ،والوقوف جنبا إلى جنب
عندما يكون ذلك ضرورة قصوى.
وخالل تهنئتها ترامب ،أكدت زعيمة
حزب المحافظين رغبتها فى تعزيز
التجارة واالستثمار فى وقت تستعد فيه
بريطانيا للخروج من االتحاد األوروبى.

برقية من عون لرتامب مهنئاً:
انتخابكم عالمة ناصعة يف سجل
الدميقراطية

أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «يشكل انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للواليات المتحدة األميركية،
فرصة جديدة للبنان وأميركا لتعزيز تعاونهما المشترك في سبيل إحقاق السالم في الشرق األوسط ومواجهة اإلرهاب والتوصل الى
وضع حد للحروب والعنف عبر الطرق السلمية».
وجاء في برقية وجهها الرئيس عون إلى الرئيس االميركي المنتخب اليوم الخميس« :يسعدني ان اتوجه اليكم بالتهنئة على
انتخابكم رئيسا للواليات المتحدة االميركية ،هذا البلد العظيم الذي تربطه بلبنان اواصر الصداقة واإلحترام المتبادل.
ويشكل انتخابكم عالمة ناصعة في سجل الديمقراطية واإلحتكام الى رغبة الشعوب في اختيار حكامها .كما نأمل أن يشكل فرصة
جديدة لبلدينا لتعزيز تعاونهما المشترك ،في سبيل احقاق السالم في الشرق االوسط ومواجهة اإلرهاب ،والتوصل الى وضع حد
للحروب والعنف عبر الطرق السلمية .وتقبلوا ،فخامة الرئيس ،اطيب مشاعر المودة والتقدير».
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الرئيس دونالد ترامب يتلقى التهاني
من الرئيس السيسي وبعض القادة العرب

دونالد ترامب رئيساً للواليات
املتحدة األمريكية  ...ملاذا؟
ربما كنت الصحفي الوحيد على
مستوى العالم الذي أكد على فوز
السيد دونالد ترامب في االنتخابات
الرئاسية األمريكية التي ظهرت
نتائجها فجر األربعاء التاسع من
نوفمبر .وكان ذلك من خالل ثالثة
مقاالت متتالية نشرت تباعا ً في العدد
 382الصادر بتاريخ 2016/9/30
تحت عنوان (المناظرة األولى
وانتخابات الرئاسة األمريكية)،
وفي العدد  383الصادر بتاريخ
 2016/10/21تحت عنوان
(المناظرة الثالثة واألخيرة)،
وأخيراً في العدد  384الصادر
في  2016/10/31تحت عنوان
(البيت األبيض  ..هدية الميالد
لدونالد ترامب) ،الذي أكدت فيه
للمرة الثالثة على التوالي على فوز
السيد ترامب بمنصب رئيس الواليات
المتحدة األمريكية في سبق وانفراد
وشجاعة لم تتوافر لصحفي على
وجه المسكونة أو لصحفية أو أي
وسيلة إعالمية أخرى.
وكانت رؤيتي في هذا الخصوص ال
تنطوي على األمنيات بقدر ما كانت
تعتمد على الحسابات الدقيقة لكل
ما يصدر عن الحملتين والمرشحين
وكل ما تقوله وتعلنه كبرى وسائل
االعالم األمريكية المنحازة أغلبها

للحزب الديمقراطي ومرشحته هيالري
كلينتون أو تلك المنحازة للحزب
الجمهوري ومرشحه السيد رونالد
ترامب ،ولكن بصورة أقرب للتحفظ
حرصا ً على المصداقية ومراعاة
لمصالحها.
واعترف بأني الوحيد الذي شذذت
عن المجموع وأكدت على الفوز
المنتظر رغم استطالعات الرأي
التي كانت على عكس ما كنت
اؤكد عليه وأعلنه بكل شجاعة
وثقة بالنفس كانت محل إعجاب
البعض ومحل استهزاء وسخرية
من البعض اآلخر.
والسؤال هنا هو كيف توصلت
العالن فوز السيد ترامب قبل بدء
وإعالن نتائج انتخابات الرئاسة
األمريكية بشهر ونصف الشهر
تقريباً؟
والرد على هذا السؤال اكثر من
سهل خاصة بعد قراءة المشهد
الداخلي لوسائل االعالم األمريكية
وربطه بالمشهد العام لكل ما دار
ويدور في جميع دول العالم من
احداث كان لها الوقع األكبر في
تأكيدي على هذا الفوز الساحق
والكبير للسيد ترامب وكان من
أهمها التالي:
التكملة صــ 3

fzemokhol@gmail.com

اخلارجية ترد بقسوة على
تصرحيات أردوغان ضد مصر
تلقى الرئيس األمريكي المنتخب ،دونالد ترامب رسائل
تهنئة من عدد من قادة العالم ،ومن قادة العالم العربي ،في
مصر والخليج وشمال إفريقيا.
وكان الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي ،أول قائد في
العالم يهنئ هاتفيا دونالد ترامب على فوزه في االنتخابات
األربعاء ،في خطوة رحب بها كثير من المصريين الذين
رفضوا خطاب الرئيس المنتخب المناوئ للمسلمين.
وعبر السيسي  -الذي تم بينه وبين ترامب لقاء ودي
خالل زيارته لنيويورك في سبتمبر/أيلول  -عن أمله في

شــركة
ConnectMoi Télécom
Unlimited Internet
ILLIMITÉ

Parfait pour le téléchargement de
films, jeux, musique et bien plus encore
Inscrivez-vous maintenant

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

أن يبعث انتخاب قطب األعمال حياة جديدة في العالقات
المصرية مع الواليات المتحدة.
وقال بيان رئاسي “عبر الرئيس األمريكي المنتخب،
دونالد ترامب ،عن تقديره التام للرئيس ،مشيرا إلى أن
مكالمته كانت أول مكالمة دولية يتلقاها لتهنئته بالفوز في
االنتخابات ”.وأضاف البيان أن “ترامب قال إنه يتطلع
إلى لقاء الرئيس مرة أخرى قريبا”.
ورحب كثير من المصريين بفوزه ،بغض النظر عن
دعوته إلى منع المسلمين من دخول الواليات المتحدة،

الفلسطينيون حييون ذكرى رحيل ياسر عرفات يف رام اهلل
تجمع الخميس آالف الفلسطينيين الذين قدموا من مختلف
أنحاء الضفة الغربية المحتلة في مقر الرئاسة إلحياء الذكرى
الثانية عشرة لرحيل الزعيم التاريخي ياسر عرفات في رام هللا،
حيث أعلن الرئيس محمود عباس مجددا أن الرئيس الراحل
تعرض للقتل كما أشار ألول مرة معرفته بهوية قاتله.
أحيا الفلسطينيون الخميس الذكرى الثانية عشرة لرحيل الزعيم
التاريخي ياسر عرفات في رام هللا حيث أعلن الرئيس محمود
عباس مجددا أن الرئيس الراحل تعرض للقتل مؤكدا معرفته
بهوية قاتله.
وكان قبر عرفات نبش في العام  2012بعدما طلبت أرملته
سهى من محكمة فرنسية التحقيق في شبهات في وفاته مسموما.
لكن لم تظهر أي نتائج تؤكد هذه الفرضية بعد أخذ عينات من
رفاته.
وتجمع آالف الفلسطينيين الذين قدموا من مختلف أنحاء الضفة
الغربية المحتلة في مقر المقاطعة إلحياء الذكرى وقال عباس

فقط $ 29.99

أضف على ذلك إمكانية حصولك على خط تليفون
99

فقط  $ 9.شهريا ً

عرض خاص يمكنك مشاهدة
أكثر من  400قناة
عربي /أجنبي فقط  $12.50بالشهر
انتهز الفرصة واتصل بنا على الرقم التالي:

514.849.5231
www.connectmoi.ca

قائلين إن سجل منافسته ،هيالري كلينتون ،في الخارجية
لم يكسبها إال قليال من األصدقاء في مصر.
وعبر العاهل السعودي ،الملك سلمان في تهنئته لترامب
عن “التطلع إلى تطوير وتعزيز الروابط التاريخية” بين
بالده والواليات المتحدة.
وقال الرئيس اليمني المعترف به دوليا ،عبد ربه منصور
هادي في تهنئته“ :نحن نتطلع إلى العمل معا من أجل
السالم واالستقرار في المنطقة ،خاصة في اليمن”.
وعبر الرئيس التونسي ،باجي قايد السبسي في تهنئته

لترامب عن اعتقاده بأن “المشاركة االستراتيجية بين
البلدين” ستستمر.
أما الرئيس الجزائري ،عبد العزيز بوتفليقة فقال لترامب
إن العالم “يتطلع إليك ألداء دور كبير  -وأنا واثق من ذلك
 من أجل السالم واألمن الدوليين”.وقال رئيس الوزراء الليبي المكلف في حكومة فايز
السراج التي تدعمها األمم المتحدة  -إنه “يقدر بدرجة
كبيرة دعم الواليات المتحدة العسكري والسياسي لحكومة
االتفاق الوطني الليبية وللشعب الليبي”.

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

أمامهم “إن سألتموني من قتله فأنا
أعرف ،وشهادتي لوحدها ال تكفي لكن
على لجنة التحقيق أن تثبت من فعل
ذلك” ،مع توقع إعالن اللجنة نتائجها
قريبا.
وتابع “لكن في أقرب فرصة ستعرفون
وستذهلون حينما تعلمون من فعل ذلك
( )...ال أريد أن أذكر أسماء ألن هذه
األسماء ال تستحق الذكر”.
ويذكر أن عرفات توفي في العام 2004
في مستشفى فرنسي في ظروف غير
معروفة لغاية اآلن ،رغم تشكيل لجان
تحقيق محلية ودولية.
وألول مرة يعلن عباس علمه بمن قتل عرفات ،وبدا متأكدا مما
يقول غير أنه ترك األمر للجنة الفلسطينية المكلفة بالتحقيق.

أدان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية التصريحات غير
المسئولة التى أدلى بها الرئيس التركى أردوغان فى حوار مع قناة
الجزيرة اليوم ،وتجاوزه فى حق الرئيس المصرى ،واعتبرها استمرارا
للتخبط وازدواجية معايير السياسة التركية خالل السنوات األخيرة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن صدمته لتنصيب الرئيس التركى
نفسه حارسا للديمقراطية وحاميا للحريات ،في الوقت الذي تعتقل فيه
حكومته المئات من أساتذة الجامعات واإلعالميين ،والعشرات من
نواب البرلمان ،وتغلق عشرات الصحف وتقصى عشرات اآلالف من
الموظفين العموميين وضباط الجيش ورجال القضاء من وظائفهم ،بحجة
انخراطهم فى مخطط االنقالب على النظام.
ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أنه ليس من المستغرب أن تصدر مثل
تلك التصريحات عن الرئيس التركى على قناة الجزيرة في هذا التوقيت
على وجه الخصوص ،فيما يعتبر تحريضا واضحا يستهدف زعزعة
االستقرار فى مصر.

حكمة العدد
وذكرت مصادر من حركة فتح أن موضوع وفاة عرفات
يمكن أن يطرح في المؤتمر السابع لحركة فتح المقرر في 29
تشرين الثاني/نوفمبر الحالي وأن اللجنة المكلفة بالتحقيق ستعلن
نتائجها في هذا المؤتمر.

اعداد :أنطوانيت جرجوس
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الخبرة توفر الوقت
وتعني الكثير
يسعد شركة  A.LINE Transportلتعليم قيادة المركبات الثقيلة
دعوة المهاجرين الجدد والراغبين في العمل فوراً لالستفادة من خبرتها الكبيرة
في مجال تعليم قيادة المركبات الثقيلة من الفئة األولى

جريدة الرسالة El Ressala newspaper

 A.LINEتؤهلك للحصول على الرخصة المطلوبة وتضمن لك العمل فوراً على متن اسطولها للنقل الثقيل بدخل
شهري يبدأ من  5000دوالر ويصل حتى  8000دوالر.
 A.LINEمدرسة محترفة لتعليم قيادة المركبات الثقيلة من الفئة األولى ،كما وانها بالتعاون مع مدرسة
 Progressلتعليم قيادة السيارات يمكنها مساعدتك على الحصول على الرخصة  Class 5بسعر متميز لك
أو الي فرد من أفراد اسرتك أو أصدقائك.
 A.LINEالمدرسة الوحيدة المالكة لشركة نقل ثقيل في الشمال األمريكي
 A.LINEعضو أصيل في الـ IFTA
 A.LINEفريق متميز يتحدث العديد من اللغات عربي ،فرنسي ،إنجليزي ،فارسي ،صيني و روسي.
تساعدك في تحضير األوراق المطلوبة للـ ( SAAQ1ترجمة ،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.LINEمكانك لكي تبدأ حياه مستقرة مع عمل جيد.
ial ct
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p
إذا كنت من سائقي الفئة األولى في بلدك ،يمكنك دائماً اإلتصال بنا لكي
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مع خبرة سنتين ،يمكننا مساعدتك إلحضاره إلى كندا.
e
im
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إذا كنت ال تريد القيادة وال تحمل أو تقتني رخصة من الفئة األولى يمكنك
exa
دائماً االستثمار معنا (اللغة ليست مطلوبة).
نحن نعمل في مجال نقل (المعدات ،األطعمة المجمدة وغير المجمدة  ،ونقل كافة أنواع االثاثات المنزلية والتجارية
لكافة المقاطعات األخرى) حيث أن فريقنا المدرب بمهارة سوف يقوم بالتوصيل بأحسن األسعار في الوقت
المطلوب.

Kevin : (514) 953-8013
Laval office : (450) 682-4774

Phone numbers

Marwa : (514) 512-9605
Office and fax : (514) 483-3774

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
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مقال العدد الماضي رقم  384نشر بتاريخ 31/10/2016
الذي أكدت فيه فوز ترامب قبل االنتخابات

دونالد ترامب رئيساً للواليات املتحدة األمريكية  ...ملاذا؟

بقية صـ 1

بقلم :
خالد عبد القادر بكداش

متى نتعلم من التاريخ
يعلق الكثير من رؤساء العالم العربي اآلمال على
اقامة عالقات استثنائية مع الواليات المتحدة األمريكية
بعد فوز الرئيس الجديد دونالد ترامب .
لكن المشكلة الحقيقية عند هؤالء الساسة العرب أنهم ال
يتعلموا من التاريخ أبداً  ..أو أنهم يعلموا مسبقاً نتائج
طلب العالقات االستثنائية مع االدارة األمريكية أياً كان
الرئيس فيها  ..و يسعون للتذلل له فقط مقابل أن ترضى
عنهم أعظم دولة في العالم مهما كان المقابل مكلفاً .
تابعنا بعض االشاعات التي صدرت عن دعم المملكة
العربية السعودية لحملة المرشحة المهزومة في
االنتخابات الرئاسية هيالري كلينتون ببعض المليارات
من الدوالرات مقابل بعض الوعود الوهمية بالوقوف
بوجه ايران و هدم االتفاق النووي الذي وقع في عهد
الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما ..
و على ما يبدو أن حسابات المملكة السعودية لم تكن
على حسابات السوق األمريكية و طبق المثل الشعبي
القائل  “ :حساب السوق لم يطابق حساب الصندوق
“ و بمعنى أفصح ً
قليال أن حسابات الصندوق المالي
السعودي جاءت معاكسة للمصلحة األمريكية الداخلية
التي انتخب دونالد ترامب رئيساً على اساسها .
التاريخ يقول أن الهيمنة الغربية بشكل عام و األمريكية
بشكل خاص على موارد الشرق األوسط ازدادت بعد
الثورات العربية التي قادتها اإلدارة األمريكية بشكل
مميز و عبرت من خاللها عن الدوافع الخفية التي
تكنها لدول الشرق األوسط التي ال تعطيها الفرصة
للتقدم و التطور  ،بل تسعى جاهدة البقاء هذه الدول
تحت مسمى دول العالم الثالث النامية ..
استغرب من هؤالء الساسة الذين ما صدقوا أن اعلنت
نتائج االنتخابات و سارعوا إلى تهنئة ترامب على
المنصب الجديد رغم معرفتهم ضمنياً بأن هذا الشخص
لن يكون هو الشخص الموعود القامة عالقات جيدة
مع اإلدارة األمريكية .
الحقيقة أن انبطاح و تذلل بعض القادة العرب لإلدارة
األمريكية هو السبب الحقيقي في تأخر شعوبنا حضارياً
و ثقافياً و علمياً إال ما ندر  ..رغم أننا نمتلك الكثير
من المقومات الناجحة التي تجعل منا ً
دوال متقدمة
حضارية تنافس على المراكز األولى عالمياً  ..لكن ال
حياة لمن تنادي  ..فنحن رهن حكام أسوأ من الجهالء
ألنهم زوروا التاريخ و لم يتعلموا منه .
Bakdash1@el-ressala.com

العالناتكم في جريدة

الرســالة

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

 -1الكذب الفاضح والمستمر لكافة
وسائل اإلعالم األمريكية في قلب الحقائق
ونشر األكاذيب على مدار العامين اآلخيرين
على أقل تقدير في تناولها لكافة القضايا
الساخنة المطروحة على الساحة ،سواء
بالنسبة لحقيقة الوضع الدائر في سوريا
وليبيا والعراق وتونس واليمن ومصر
والتعمد بوصف األشياء والوقائع على
غير الحقيقة وعلى غير الواقع الحقيقي
لها ،مثل وصف المتطرفين المسلحين
في سوريا وليبيا بالمعارضة الشريفة،
ووصفها الدائم والمستمر للموقف الروسي
في المنطقة بالداعم لألنظمة الديكتاتورية
ضد الحرية والديمقراطية وقوى المعارضة
الشعبية الشريفة .هذا بخالف ما بثته هذه
الوسائل االعالمية المأجورة من أكاذيب
فيما يتعلق بثورة الثالثين من يونيو
لالطاحة بجماعة اإلخوان المسلمين من
سدة الحكم في مصر نزوال على رغبة
أكثر من  30مليون مواطن افترشوا
الشوارع والطرقات والميادين تعبيراً
عن رغبتهم في تحقيق ذلك من خالل
الجيش وبتفويض شعبي غير مسبوق
للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،
للقيام بهذا األمر وقيادة مصر بعيداً عن
الحكم الديني الراديكالي لجماعة األخوان
المسلمين وفرقهم اإلجرامية المسلحة
في الداخل والخارج وتعاملت معه إدارة
أوباما على أنه انقالب.

 -2قيام السيد ترامب بفضح صورة الحكم
الديمقراطي بقيادة أوباما وبمشاركة
هيالري في المنطقة والعالم أمام المواطن
األمريكي وحجم الجرائم التي قاما بها
لمساندة اإلرهاب والتطرف في العالم
على حساب الشعب األمريكي من دافعي
الضرائب ،ما أدى إلى تضخم الدين العام
للدولة باإلضافة لفقد جميع دول العالم
للثقة بالسياسات الخارجية الطائشة
والخاطئة للواليات المتحدة االمريكية
حول العالم.
 -3تسخير إدارة أوباما وفرض سيطرتها
التامة على كافة وسائل استطالع الرأي
العاملة في الواليات المتحدة من خالل
التمويالت الخليجية من بعض األنظمة
الراديكالية االسالمية المتطرفة والمشبوهة
في العالم لتضليل الرأي العام األمريكي
وعزله عن معرفة الصورة الحقيقية
للوضع المتأزم في العالم بسبب المواقف
المزدوجة المعايير للنظام األمريكي
الحاكم.
 -4وضوح وتلقائية ترامب في الرد
على كافة األسئلة التي وجهت له خالل
المناظرات الثالثة التي أقيمت بينه وبين
كلينتون ولمست المواطن األمريكي
المغلوب على أمره منذ سنوات طوال.
 -5الدور المشبوه لكلينتون واآللة
اإلعالمية األمريكية للتعظيم من حجم ودور
األقليات في إمكانية التأثير وحسم نتائج

االنتخابات األمريكية لصالحها ما عمل
على استفزاز مشاعر األغلبية البيضاء
من المواطنين الذين انتفضوا لمساندة
ترامب وتحقيق فوزه بهذا الشكل الساحق
والمهين للحزب الديمقراطي ومرشحته،
وخاصة للرئيس أوباما الجالس في
البيت األبيض بعد فشله في تحقيق أي
من وعوده االنتخابية طوال مدة حكمه
لتحسين الوضع االقتصادي للمواطن
األمريكي أو في خلق فرص حقيقية
للقضاء على البطالة وتردي األحوال
المعيشية للفئة األكبر من األمريكيين.
 -6ساهم االنحياز األعمى لوسائل
اإلعالم األمريكية لكلينتون والتأكيد
على نجاحها بصورة ال تقبل الشك في
عزوف البعض من مؤيديها باإلدالء
بأصواتهم على أساس أن النجاح محسوم
لصالحها مائة في المائة.
 -7الهجوم الشرس على خصمها لتصويره
بأنه مجمع من الموبيقات في شخص
دفع المواطن األمريكي لمساندة ترامب
عمال بالمثل القائل «الشئ الزائد عن
حده ينقلب لضده» وهو ما حدث وأدى
إلى هذه الهزيمة النكراء التي لحقت
بالحزب الديمقراطي والسيدة كلينتون
والرئيس أوباما وكافة اإلدارات األمريكية
المعاونة لهم وألحق العار بهم وبجميع
وسائل اإلعالم األمريكية وجميع منظمات
إستطالع الرأي العاملة فيها.

يف الذكرى الـ  78ملؤسس تركيا احلديثة
أردوغان :القرم والقوقاز وحلب واملوصل
ضمن حدودنا العاطفية

مدفيديف من تل أبيب :روسيا
واسرائيل تواجهان التحديات نفسها

أكد رئيس الوزراء الروسي ،دميتري مدفيديف ،يوم الخميس ،خالل مؤتمر صحفي عقده مع
نظيره اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،ضرورة تدمير أساس اإلرهاب المتمثل في تنظيم «داعش».
ودعا مدفيديف خالل حديثه ،إلى تنسيق الجهود الثنائية ،بين روسيا وإسرائيل في المجال األمني
لمحاربة اإلرهاب الدولي ،قائال« :يواجه بلدينا تحديات مشتركة ،قبل كل شيء اإلرهاب،
اإلرهاب يهدد اليوم المعمورة بأكملها ،لكن اإلرهاب في هذه المنطقة أكثر حدة  ..االتحاد
الروسي أيضا يعاني من اإلرهاب ،ولهذا نحن بحاجة إلى الوقوف صفا واحدا ضده».
وتابع مدفيديف أن روسيا تعارض انتشار األسلحة النووية ،مشيرا إلى أنها تعمل مع الدول
المعنية بمنع انتشار اإلرهاب.
وأكد رئيس الوزراء الروسي ،أنه سيتم النظر في القضايا الملحة في جدول أعمال البلدين،
بما في ذلك سبل تعزيز التجارة واالقتصاد واالستثمار واالبتكار العلمي التكنولوجي والتعاون
اإلنساني بين البلدين.

 -8فريق العمل المتميز والهادئ المشرف
على حملة دونالد ترامب والذي استطاع
أن يفرض خطة عمله على البيت األبيض
والحزب الديمقراطي وجميع المؤسسات
المساندة له.
 -9عدم احترام الحزب الديمقراطي
ومرشحته لقدرات الخصم وذكائه
التلقائي الملفت لألذكياء ال  ..األغبياء
و المأجورين و المتعالين ،والذي ظهر
جليا ً في خطاب الرئيس ترامب بعد الفوز
مباشرة.
 -10نزول الرئيس أوباما من موقع
السلطة كرئيس للواليات المتحدة األمريكية
لمساندة هيالري كانت اللحظات الفاصلة
في تحويل كافة أصوات المقاطعات
المتأرجحة لصالح ترامب الذي وفقه
هللا أوال وأخيراً للوصول إلى سدة
الحكم األمريكي كأول رئيس جمهوري
يجلس في البيت األبيض مع أغلبية
من الجمهوريين في مجلس النواب
ومجلس الشيوخ.
ألف  ..ألف مبروك للرئيس األمريكي
الجديد دونالد ترامب وللشعب األمريكي
الصديق الذي نسأل هللا له ولرئيسه
الجديد كل التوفيق في إصالح كل ما
أفسده هذا الحكم الشيطاني في الواليات
المتحدة األمريكية وجميع دول العالم،
وللقضاء على جحافل اإلرهاب والتطرف
واإلجرام قوالً وفعالً.

أحيا الرئيس التركي رجب طيب
اردوغان ،يوم الخميس ،ذكرى رحيل
مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال
اتاتورك ،وشدد على ان «الجذور
التاريخية للبالد اقدم من اعالن
الجمهورية في .»1923
وقال اردوغان« :نتصدى للذين
يحاولون تحديد تاريخ دولتنا وامتنا بـ90
عاما .يجب ان نتخذ كل انواع التدابير
بما فيها اعادة النظر في الكتب المدرسية
ابتداء من المدرسة االبتدائية».
واعرب اردوغان الذي دائما ما يذكر
باالمبراطورية العثمانية منذ وصوله الى
الحكم ،عن اسفه الن «المساحة الحالية
لالراضي التركية ال تعكس» ،كما قال،
«النفوذ االقليمي ألنقرة» .واضاف« :ال يمكننا ان نسجن في  780الف كلم مربع  .حدودنا الطبيعية شيء
وحدودنا العاطفية شيء آخر تماما» ،معددا االراضي التي كانت تنتمي الى االمبراطورية العثمانية.
واعلن في خطاب القاه في انقره في الذكرى ال 78لوفاة مصطفى كمال اتاتورك ،رمز تركيا الحديثة،
ان «اخواننا في القرم والقوقاز وحلب والموصل ،يمكن ان يكونوا خارج حدودنا الطبيعية ،لكنهم ضمن
حدودنا العاطفية».
وفي الساعة  5,6( 5,9بتوقيت غرينتش) بالضبط ،لحظة وفاة اتاتورك في  10تشرين الثاني  ،1938وقف
ماليين االتراك دقيقتي صمت تكريما لمؤسس الجمهورية التركية ،فيما اطلقت صفارات االنذار في كل
انحاء البالد.

جراحة تجميل

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
ترامب في تقديري على تعزيز مركزه
االنتخابي عند المواطن األمريكي الذي

نجح ترامب في 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 حديثا ً تتصل باستخدام
المرشحة الديمقراطية كلينتون لخادم
بريد خاص في تطور جديد في مسار
حملة االنتخابات الرئاسية االمريكية
التي ستبدأ فعالياتها بعد  8ايام 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 األمريكية لمدة 4
سنوات قابلة للتجديد ،وهو ما تعلنه
البشائر وتشير إليه كل الدالئل التي
ت من فراغ ويحركها البعض عن
لم تأ ِ
عم ٍد للحفاظ على مصالحه وحمايتها
من هذه األكاذيب المفضوحة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية :إيران
ملتزمة حبدود ختصيب اليورانيوم وعدد
أجهزة الطرد املركزي
أوفت إيران بالتزاماتها المنصوص عليها
في االتفاق النووي مع الدول الكبرى ،حسبما
تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي تقرير سري جديد بشأن الملف النووي
اإليراني ،قالت الوكالة إن طهران لم تخصب
اليورانيوم بأكثر من  3.67في المئة ،كما
ينص االتفاق المبرم في شهر يوليو/تموز من
العام الماضي.
ولم تتجاوز إيران أيضا الحد المتفق عليه
لعدد أجهزة الطرد المركزي ،حسب الوكالة
الدولية .ويشر التقرير ،الذي حصلت بي بي
سي على نسخة منه ،إلى أن مخزون إيران
من المياه الثقيلة بلغ  130.1طنا متريا ،وهو
ما يتجاوز بشكل طفيف الحد المتفق عليه في
االتفاق المبرم مع القوى الست الكبرى.
غير أن التقرير يشير إلى أن إيران قالت إنها
سوف تعالج هذا األمر.
وكان يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية

قد عبر في رسالة رسمية إلى طهران عن
قلقه مستوى هذا المخزون ،وأرسلت إيران
للوكالة خطابا الثالثاء تبلغها بخطتها لنقل 5
أطنان مترية من المياه إلى خارج البالد ،وفق
تقرير الوكالة .ومن المقرر أن تتحقق الوكالة
من هذه العملية.
ويستخدم الماء الثقيل في المفاعالت التي تنتج
كميات كبيرة من البلوتونيوم ،الالزم للبدء في
إنتاج قنبلة نووية.
وكان االتفاق بشأن البرنامج النووي اإليراني
قد وصف  ،في حينه ،بأنه تاريخي .وتقول
الدول الكبرى إنه نجح في الحد من قدرة إيران
على إنتاج قنبلة نووية .وتعتبر إيران االتفاق
اعترافا بها دولة نووية.
وخالل حملته االنتخابية ،انتقد دونالد ترامب،
الرئيس األمريكي المنتخب ،بشدة االتفاق،
مشيرا إلى رفض بنيامين نتنياهو االتفاق
باعتباره ،حسب رأيه ،خطرا على العالم.

Chirurgie Esthétique

خبرة متخصصة ألكثر من
 20عاماً

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.

 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 أول جهاز من نوعه بكندا لعالج تعرج الجلد Cellulite جراحة تجميل الصدر -وعالجات أخرى للوجه والجسم

Visualisez le résultat attendu sur
» l’ordinateur « image

شاهدوا النتيجة المنتظرة على شاشة الكمبيوتر

المعهد الكندي لجراحة التجميل

المدير الطبي  :الدكتور نبيل فانوس
أستاذ جامعي ونائب رئيس األكاديمية الكندية لجراحة تجميل الوجه

-

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

Vendredi 11 novembre 2016
الجمعة  11نوفمبر 2016

نظرة روحية لنتيجة اإلنتخابات األمريكية
كتبها Oliver

مقال من بريد جريدة الرسالة
حين يتجرأ الشر و يعاير من يراهم ضعفاء
ال حيلة لهم و يظن جليات فى نفسه أنه بال
منافس.يجد الرب لنفسه دواد الصبى الصغير
في الخبرة و السياسة و يضع في كفته الضعيفة
خمسة حصوات لكن األهم أنه يضع في قلبه
شجاعة األسود و في روحه إيمان ال يتراجع
أبداً فيمشي داود و قدامه تعييرات جليات و
خلفه تعييرات و إستهزاء حتي من إخوته.و
لكن فوقه إلهاً عجيباً يضع جليات الجبار في
يد داود الصغيرة و يرفع راس شعبه الذي كان
يظن أنه ال مخلص من جليات.
تعييرات كاذبة
ما أشبه اليوم بالبارحة.حين تعملق الشر و ركب
علي أجنحة اإلدارة األمريكية الفاسدة من الداخل.
التي وضعت علي عاتقها نشر اإلرهاب تحت
زعم مقاومته.و وقفت تعاير كل من هو صادق
في مقاومة داعش.عايرت روسيا و كادت أن
تشتبك معها فوق سماء حلب لوال الجبن و
الخوف من الخسارة.عايرت األسد و حركت
أسطولها لتقضي علي سوريا و ليس األسد لوال
أن الرب كلف روسيا بالتدخل فتجمدت أوصال
جليات الزائف الشهير بأوباما.و كما كان آخاب
الملك ضعيفاً قدام إيزابل كان هذا المتأسلم
ضعيفاً قدام هيالري كلينتون بل كان دمية في
يدها.صنع معها صفقة كما يصنع إبليس مفادها
أحكمي العالم و دعي لي عرشي.فكانت صاحبة
القرار النافذ في عالقة أمريكا بكل الدول.وكما
كانت إيزابل حليفة ألوثان أبيها كانت هيالري
حليفة لإلخوان ألن قلبها مخترق من اإلخوان
من خالل هوما عابدين و شركاها فهي كانت
منقسمة علي نفسها .
كان الجميع يتوقع فوزها .كانت محاولة ترامب
في بدايتها أشبه بمحاولة داود النبي أن يرتدي
مالبس الحرب الثقيلة.فتعثر و لم يتمكن من
مجاراة الكبار.حتي أن أخباربدايات حملة
ترامب اإلنتخابية كانت تأتي في باب النجوم
في الصحف األمريكية و ليس في باب السياسة.
و كما كان يظن جليات أن مهمته هينة و تافهة
قدام هذا الصبي هكذا ظنت هيالري أن مهمتها
قدام ترامب فرصة ال تعوض لهزيمة شخص
مغمور ال شأن له بالسياسة و ال بالحروب و
العالقات و التوازنات.فقدمت لترامب أفضل
فرصة إلقتناصها بسبب الغرور الكاذب و
اإلستهانة بالخصم.
و فيما ترامب يحاول أن يخطو خطواته األولى
كان مثار سخرية حتي من بعض أعضاء الحزب
الجمهوريين الذين كان يجب أن يكونوا داعمين
له.هذا حدث أيضاً من إخوة داود الذين إنتهروه
لتجرأه بمحاولة اإلقتراب من العمالق القابع
علي قمة العالم.
يد الرب علي قلب الملك
كانت يد أوباما في يد هيالري.ليس فقط ألنهما
من نفس الحزب الديمقراطي و ال ألنهما زمالء
عمل طويل و ال ألنهما اإلثنان جاءا بعد رئاسة
الزوج بيل كلينتون بل ألنهما متفقان في الشر.
لديهما خطة لتدمير كل ما هو مستقر في بالد
العالم.و في عهدهما إنتشرت المؤامرات في شتي
البقاع.إنكسر الكبار قدامهم.و بالزهو الوهمي
تعملقت دويالت صغيرة إستناداً عليهم.فرأينا
قطر لها تأثير و رأينا الشبيحة يرتعون في
سوريا و أنصار بن الدن يتبخترون في بريطانيا
و حتي بعد أن كشفت اللثام عن تورط اإلخوان
باإلرهاب لم تجرؤ أن تستبعد و ال واحد ممن
ثبت تورطهم من بالدها ألن الفساد كان من
الرأس ذاته.منعت إدارة أوباما جيش مصر من
أن يعين ليبيا على إعادة إستقرارها .صنعوا في
ليبيا حكومتين تتصارعان علي السلطة.و لوال
إمكانيات المخابرات المصرية و قيادة العسكرين
المصريين لسقط جيش حفتر و هو ما أراده و
فشل فيه الثنائي أوباما –هيالري.و حين أرادوا
القضاء علي حفتر أراد هللا أن يصبح وزيراً
للدفاع لليبيا كلها.
أرادوا تخريب مصر من جهة الشرق و لكن الرب
لم يريد لنا تدميرا ينتويه األشرار و بتحدي من
جيش مصر دخل سيناء عكس رغبة اإلرهابي
أوباما و بدأ يفرض سيطرته عليها من جديد و
سيقضي علي ما تبقي من فلول بيت المقدس
قريبا قبل نهاية هذا العام.ألنه إن سقط جليات
فر المتحصنون به.وطال اإلنكسار كل األشرار.
و فيما يد أوباما في يد كلينتون إذا بيد الرب
تدبر أمرا لم يتوقعه حتي ترامب نفسه.لم يكن
أحد يصدق أنه سينتصر ألن إستطالعات الرأي
ال 13التي تمت كانت موجهة من إدارة فاسدة
نشرت إنطباعاً أن ترامب من األشرف له أن
ينسحب.حتي تجرأ أوباما في تصريح لم يصدر
عن رئيس قبله حين قال لو فاز ترامب لن أخلي
البيت األبيض.فجليات مغرور حتي الثمالة.لكن
تدابير الرب تعلو علي خطط األشرار.حتي
السياسيون الخبراء يقولون أن فوز ترامب
معجزة.نعم إنه تدبير سماوي .ليس أن ترامب
قديساً لكنه أداة إستخدمها هللا ليكسر بها فخاخ
كثيرة منصوبة في بالد يدهشك أنها الوحيدة التي
يسكن فيها مسيحيون.بينما البالد اإلسالمية تماماً
لم يقترب إليها أوباما برغم إقرار الكونجرس
بقانون  11-11الذي يعطي الحق في مقاضاة

السعودية و الدول الداعمة لإلرهاب الذي حدث
في  11/11في أمريكا.البالد التي فيها مسيحيون
و أقليات مسالمة وحدها مثل لبنان و سوريا و
مصر و العراق و نيجيريا و جنوب السودان و
أثيوبيا فقط كانت نصب أعين الثنائي أما تونس
فلم يهدأ إال بعد أن سلمها لإلخوان و إرتضت.
أما ليبيا فلم يكن يعلم أنها أصال ليست دولة
ففشل في السيطرة على القبائل الكبري فيها
فال بقيت شبه دولة و ال عاد هناك توصيف لها
لكن ليبيا لم تكن تهم أحد إال ألنها في خطتهم
ً
مدخال لتطويق مصر من السودان و ليبيا
كانت
و السعودية .و ها قد بقيت األرض التي باركها
المسيح سالمة رغم الثمن الباهظ الذي تدفعه لهذا
التماسك.و فشلت الدول األربعة من كل الجهات
األربعة ألن باباً مفتوحاً قدام شعب مصر في
السماء لم يلتفت إليه األشرار.
ترامب و مصر
كان اإلستعالء يحكم عالقة أوباما بمصر .ليس
هكذا سيكون ترامب.فهو ليس داعماً لإلرهاب مثل
سابقه و منافسه.إنه يرغب في القضاء الحقيقي
علي داعش.و هو نفس ما ترغب فيه مصر و
سوريا.أما الدول األخري فهي تتاجر و تتكسب
من مواقفها دون أن يهمها خراب و دمار و إبادة
لألقليات في تلك الدول التي خططت المخابرات
األمريكية لداعش أن تغزوها و أمدتها قطر
بالعتاد و أمدتها السعودية و قطر بالتمويل .كل
منابع تمويل الشر ستجف.و ستعود دول الخليج
إلي حجمها الحقيقي .فالبترول لم يعد مطلوبا
منها كما كان سابقاً.و ستتودد لمصر كي تكون
وسيطها و لسانها الجديد و ستعرض خدماتها
بغير إحسان أو معايرة ألن إيران ستحلق فوق
رؤوس حكام الخليج كأداة تأديب جديدة في
المنطقة.و ستنكمش تركيا وسيختفي أردوغان
سريعاَ و لن يتم ضمها لإلتحاد األوروبي كما
ً
مدخال لدخول
أراد المتأسلم أوباما أن يجعلها
المتشددين و أسلمة أوروبا من خالل إنضمام تركيا
الذى كان أوباما يضغط علي اإلتحاد األوروبي
لتحقيقه و فشل.لذلك سيخفت نجم ميركل ألمانيا
مع إختفاء الثنائي من مسرح السياسة .ترامب
لن يضغط مجددا علي اإلتحاد األوروبي و لن
يجبره علي قبول إرهابيين يلبسون ثياب الالجئين.
لن يفعل ذلك.و ستكون مصالحة و إحترام بين
اإلتحاد األوروبى و أمريكا في عهد ترامب.و
سيدخل الرئيس المصري السيسي البيت األبيض
زائرا مكرماَ مرغوباَ به.و سيكون هناك تعاون
مخابراتي لم يسبق له مثيل بين الدولتين و بسببه
ستعود المعونات بغير عوائق لمصر كما ورد
في إتفاقية كامب ديفيد.و ألن الدوالر إنخفض
بسبب إنتخاب ترامب فإن هذه نجدة سماوية
تقلل شيئاً من آثار القرارات األخيرة بتعويم
الجنيه المصري .
تغييرات ال يمكن حصرها بعد رحيل اإلدارة
اإلسالمية للبيت األبيض.كما قال أحدهم أن
هندسة الكون ستتغير بإنتخاب ترامب.و الحقيقة
أن هذا يمكن أن يحدث ليس بفضل ترامب بل
بيد هللا التي علي قلب من يضعون هللا في قلوبهم.
صالة من أجل اإليمان
في بالد يحكمها األشرار
يا ربنا القدوس يسوع المسيح يا من صليت قبل
أن نصلي من أجل اإليمان لكي ال يفني.يا من
طمئنتنا أنه ال يمكن أن يفني ألنك أنت صانعه
و واهبه و حافظه ألجل مجد إسمك.يا من
اسست اإليمان علي صخرة.و ثبت كلمتك عبر
األجيال.فيك وحدك نتحصن .سمعنا و تعلمنا
عن أعمالك الكثير و اآلن رأينا بأعيننا.نؤمن
بك و نصدق أنك أنت مدبر الخليقة و منقذها
حتي من نفسها.أنت مدير الكون بحكمة علوية
ال تسمح بالمصادفات أو العشوائية.لذلك يا رب
إنقذ شعبك من بالد وضع إبليس فيها فوضي و
عشوائية .إنقذ كل نفس ترصدها إبليس و اشهر
سيفه الغدار مقابلها.إنقذ شعبك الطيب في سوريا
و العراق و لبنان و مصرو سائر أفريقيا .إنقذ
األفراد و الكنائس و كل الشعوب الطيبة .نج
كل من ال يحمل في قلبه شراً و من ال يضمر
إلسمك مقاومة.أعد بناء النفوس التي تهاوت.و
القلوب التي إنهزمت من اإلرهاب.أخلق إيماناً
جديداً في بالد لم تقبلك بعد.و إفتح األبواب قدام
المبشرين بإسمك وسالمك و خيراتك األبدية.
الذين في قلوبهم قبس من نورك إمألهم نوراً
لكي بك يصير لهم تمام اإليمان.العابرين خذ
بيهم حتي تصل بهم إلي الشاطئ األبدي.و الذن
خاروا في الطريق تستطيع أن تستردهم كما
إسترديت بطرس بعد أن جدف.بك وحدك ننظر
أن اليوم أفضل من األمس و أن الغد أفضل من
اليوم.إعط رجاءا وسط المحن.و إعلن ذاتك و
لو كنا في األتون.من يطفئ لهيب الشر غيرك.
من يأتي بالمسبيين سالمين غيرك.من خلف
أسوار الضعف و السقوط نناديك بما تبقي فينا
من قوة .ننتظرك أن تبني المتهدمة و تعمر
الخربة و تدعو التي ليست محبوبة محبوبة و
التي ليست مختارة مختارة ألنك ألبست الضال
خاتم إبن الملك و كسوت المضبوطة في ذات
الفعل بسالمك األبدي.إفعل ذلك مجدداً مع كل
نفس و كنيسة و وطن.لكي يلبس الجميع في
وليمتك ثوب بر المسيح.

يف أول لقاء بالبيت األبيض ..أوباما يتعهد لرتامب
مبساعدته على النجاح

عقد الرئيس باراك أوباما ،اجتماعا مع الرئيس
المنتخب دونالد ترامب فى البيت األبيض ،لالتفاق
على عملية انتقال السلطة التى من المفترض أن
يتسلمها ترامب فى  20يناير المقبل.
ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية ،تفاصيل
ً
الفتة إلى أنه خالف
أول لقاء بين الرئيسين،
توقعات المراقبين ،بحيث كشف عن بساطة
قى كال الرجلين ،والتقطت أسرة أوباما
ورُ ّ
صورة تذكارية مع ترامب وزوجته خارج
المدخل الجنوبى للبيت األبيض ،خالل استقبال
الرئيس الجديد.
وذكرت الصحيفة أن الرئيسين تطرقا للحديث
حول السياسة الخارجية والداخلية للبالد ،ووصف
الحوار بين الجانبين بأنه أكثر من ممتاز.
وشدد أوباما خالل اللقاء ،على مسألة االنتقال
السلس للسلطة ،مضيفا “إذا نجح ترامب نجحت
البالد” ،ولفت إلى أن ترامب سيكون رئيسا
ناجحا ،بالرغم من تصريحاته السابقة التى قال

أضواء

بقلم :يوسف زمكحل

فيها إن ترامب غير مؤهل بالمرة ألن يصبح
رئيسا للواليات المتحدة.
كما تحدث ترامب عن بعض األمور التى تتعلق
بمسئولياته كرئيس ،وبعض األمور الصعبة التى

قد تواجهه ،قائال إن أوباما رجل جيد ،ويقدم له
النصيحة.
وكان من المقرر أن يستمر اللقاء بين الجانبين
 10دقائق ،لكنه استمر ألكثر من ساعة ونصف.

هيالرى كلينتون :أقر باهلزمية ومستعدة للعمل
فى فريق ترامب
قالت المرشحة الديمقراطية الخاسرة في انتخابات
الرئاسة األمريكية هيالري كلينتون ،األربعاء ،إنها عرضت
العمل مع الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب.
وأوضحت كلينتون ،خالل خطاب وجهته إلى أنصارها
غداة خسارتها االنتخابات ،أن نتيجة االنتخابات مؤلمة
ومخيبة لآلمال ،وأنها “هنأت ترامب وعرضت العمل
معه نيابة عن وطننا”.
واعتبرت المرشحة الديمقراطية أن “االنتخابات أظهرت
انقساما في الواليات المتحدة أكثر مما كنا نعتقد” ،فيما
عبرت عن أملها أن يكون ترامب رئيسا ناجحا للبالد.
وأوضحت أن الديمقراطية تفرض االنتقال السلمي للسلطة
إلى ترامب ،مضيفة“ :أؤمن بالواليات المتحدة ويجب
أن نقبل بالنتائج”.
وشددت كلينتون على أنها “ال زلت أؤمن بأننا أقوى معا
عبر احترام اختالفاتنا” ،مضيفة أن “اإلخفاق جزء من
الحياة لكن يجب الدفاع عما نؤمن به”.
وأضافت ” :أنا ممتنة لألبد للفريق المتفاني والرائع الذي
عمل معي في حملتي” ،وقالت أيضا“ :أشكر كل من دعمني
وترشيح الحزب الديمقراطي لي هو فخري العظيم”.
وتابعت“ :أتوجه للشابات والنساء اللواتي وضعن ثقتهن
بي وأقول إنني فخورة ألن أكون بطلتكن”.
وعبرت كلينتون خالل كلمتها عن شكرها لدعم الرئيس

األميركي المنتهية واليته باراك أوباما وزوجته ،مشيرة
إلى أنه “يجب االستمرار في دورنا لبناء أمريكا أقوى
وأكثر عدال”.
من جانبه ،قال المرشح الديمقراطي الخاسر لمنصب نائب
الرئيس ،تيم كاين ،أن كلينتون حققت صفحة تاريخية

بترشحها عن الحزب الديمقراطي ،مضيفا“ :لم يشكك
أحد في مسألة قبول كلينتون نتائج االنتخابات من عدمه”.
وأوضح كاين أن كلينتون فازت باألصوات الشعبية،
مؤكدا أنه “لم يشكك أحد في مسألة قبول كلينتون نتائج
االنتخابات”.

فرنسا :افتتاح أول مركز إنساني الستقبال املهاجرين يف باريس
افتتح يوم الخميس أول مركز
إنساني الستقبال المهاجرين في
باريس ،والذي بإمكانه أن يستقبل
 400شخص لمدة تتراوح بين خمسة
إلى عشرة أيام.
ويهدف المركز إلى توجيه المهاجرين
الذين يدقون أبوابه نحو الجهات
المخول لها استقبالهم ،بينها “مركز
االستقبال والتوجيه”“ ،مركز اإليواء
االستعجالي”“ ،مركز طالبي اللجوء”.
وأول من تم استقبالهم صباح الخميس،
كانوا ثالثة من إريتريا  .وصلوا إلى
المركز على الساعة التاسعة صباحا.
والمركز مفتوح أيضا في وجه
المشردين من الفرنسيين .ويتزامن
موعد فتح أبوابه مع فصل الشتاء.
وقال يان مانزي ،وهو مسؤول في
جمعية “يوتوبيا “ ،”56ال يوجد عدد
كبير من الوافدين ،ألن المهاجرين
الذين كانوا تحت ميترو األنفاق

ستالينغراد وجوريس تم إسكانهم
األسبوع الماضي في أماكن متفرقة
من باريس والضواحي”.
كما يستقبل المركز النساء والعائالت
قبل أن يتم توجيههن إلى أماكن
استقبال خاصة ،وذلك في انتظار
فتح مركز آخر أبوابه لنفس الهدف
في “إيفري سور سين” في ضاحية
باريس بداية .2017
ويراهن المسؤولون على المهاجرين
لنشر خبر افتتاحه على أوسع نطاق،
حتى يكون المركز الوجهة األولى
لجميع الوافدين الجدد من المهاجرين.
وتهدف السلطات الفرنسية من
العملية إلى وضع حد لتناسل مخيمات
المهاجرين المسيئة لكرامة اإلنسان
في العاصمة الفرنسية ،ومنح “بديل
محترم” لكل األشخاص المهددين
بالتشرد ،يقول دومينيك فيرسيني
نائب عمدة باريس ،المكلف بالشؤون

االجتماعية.
وكانت السلطات الفرنسية أطلقت
حملة لمحاربة المخيمات التي أقامها
المهاجرون هنا وهناك ،وكان آخرها

مخيم باريس ،حيث قامت بنقل آالف
المهاجرين ألماكن أخرى قبل أن
يتم تفكيكه .وأعرب وقتها بعض
المهاجرين عن قلقهم حول مصيرهم.

دمشق متد يدها لرتامب
أعلنت بثينة شعبان المستشارة اإلعالمية
للرئيس السورى بشار األسد ،يوم الخميس،
أن بالدها مستعدة للتعاون مع ترامب فى حال
تطابق سياساته مع آراء وتطلعات دمشق.
وذكرت “شعبان” فى تصريحات لها لقناة “إن.
بى .آر” األمريكية ،إن “دمشق تأمل فى أن تصبح
الواليات المتحدة فى عهد الرئيس ترامب ،عضوا
فاعال فى الحرب على اإلرهاب” ،مضيفة أن
سوريا ال تتدخل فى نتائج االنتخابات ومن فاز
فيها ،موضحة أن ما يهم السوريين هو السياسة
التى سيتبعها الرئيس الجديد.
وقالت شعبان ،إنه “فى حال كانت هذه السياسة

منسجمة مع تطلعات دمشق ،فسوريا منفتحة
على أى تعاون مع الواليات المتحدة وغيرها
من البلدان ،التى تحترم سيادة الدول وتراعى
مصلحة الشعوب وال تتدخل فى شؤونها”،
مطالبة واشنطن بانتهاج سياسة تعاون مع الدول.
وتأتى تصريحات “شعبان” ،كاول تعليق
سورى رسمى على فوز ترامب فى انتخابات
الرئاسة األمريكية ،وتعد األزمة السورية من
أبرز الملفات التى تواجه الرئيس الجمهورى
الجديد ،خصوصا وأنها تتقاطع مع عدد مصالح
من الدول اإلقليمية والكبرى ،مثل روسيا وتركيا
والسعودية وإيران.

عدالة السماء تهبط
يف أمريكا !
حبس العالم أنفاسه يوم الثالثاء الماضي
أثناء انتخابات الرئاسة األمريكية بين المرشحين
هيالري كلينتون ودونالد ترامب وتحطمت في
هذا اليوم كل استطالعات الرأي التي كانت
تؤكد تقدم هيالري عن ترامب بعدة نقاط إلى
أن جاءت اللحظة الحاسمة التي وقف فيها العالم
ينتظر بشغف نتيجة االنتخابات التي تأخر
إعالنها بشكل معيب وتواطئ بيّن من كل أجهزة
اإلعالم األمريكي بل وأمتد هذا التواطؤ ليشمل
قنوات فضائية أجنبية مثل فرانس  24وبي بي
سي وقد سبق عملية االنتخابات بعدة أيام تحيز
فاضح من أكبر مؤسسات الدولة وعلى رأسها
الرئيس باراك أوباما الذي خرج قبل االنتخابات
ليحث الشعب األمريكي ويوجههم النتخاب
هيالري كلينتون رئيسة ألمريكا أما الصحف
األمريكية من واشنطن بوست والنيويورك
تايمز وغيرها وقناة السي إن إن فبدأل من أن
يقفوا على الحياد وقفوا وأيدوا هيالري كلينتون
بصورة تدعو للعجب ليعلنوا عن أكبر مهزلة
في تاريخ اإلعالم األمريكي الذي بات في
الفترة األخيرة إعالم مضلل وموجه سياسياً
في دولة تتكلم دائماً عن حرية الرأي والفكر
 .والحقيقة التي يعرفها البعض وال يؤمن بها
البعض اآلخر لألسف أن عدالة السماء كان
لها رأي آخر في االنتخابات األمريكية مما
أصاب الجميع بالصدمة والذهول  .في هذه
االنتخابات التاريخية أنقسم العالم ما بين مؤيد
ومعارض ولكن األهم بالنسبة لي هو الوطن
العربي الذي لم يعرف إال الدمار والقتل والدم
والسبب هو إدارة أوباما ووزيرة خارجيته
هيالري كلينتون اللذان أخترعا ثورات الربيع
العربي وكل األحداث التي تلتها  .اليوم نودع
الرئيس أوباما ووزيرة خارجيته وكل العاملين
في البيت األبيض من الفاسدين وكان ترامب
على حق عندما وصفهم بالكذبة ونرجو أن
ينجح في تغيير صورة أمريكا التي تشوهت
بفضل حماقات سياسات أوباما وأن يحارب
اإلرهاب بالفعل وأن يوقف نزيف الدم في
سوريا والعراق وليبيا واليمن وأن يكون الحق
من أهم مبادئه والسالم أسمى غايته ال الحروب
والتدمير إذا كان يريد أن يعيد أمريكا العظمي
إلى مكانتها السابقة عليه أن يسير في سياسته
نحو طريق الحق والعدل وأن يرفع الظلم عن
ما أصاب مصر وسوريا وغيرها من الدول
التي تتعرض لمحن اقتصادية وإنسانية كبيرة
وأن يعمل على إيجاد حل للقضية الفلسطينية
وأن يعيد تجميع الشعب األمريكي الذي ُقسَّ م
بفضل سياسات أوباما وما أدراك ما هي سياسات
أوباما وليكتب بحروف من نور سياسات جديدة
تحارب التطرف واإلرهاب وتساند الحريات
في كل العالم وعدم التدخل في شئون الدول أو
في تحديد سياساتها وأن يكون مستهل عمله
في تنظيف البيت األبيض من الذين تربطهم
عالقة بجماعة اإلخوان اإلرهابية !.
youssef.zemokhol@yahoo.com

مصر :قانون جيرم تهريب
املهاجرين عرب احلدود
بدأت مصر تطبيق قانون جديد يجرم عمليات
تهريب المهاجرين عبر الحدود.
ويعاقب القانون أعضاء العصابات المشاركة
في هذه العمليات بالسجن المشدد باإلضافة إلى
مصادرة األموال التي تم تحصيلها من ذلك النشاط.
وعلى الرغم من اآلمال المعقودة على هذه الخطوة
للحد من تدفق المهاجرين في رحالت أودت بحياة
اآلالف في البحر فإن منتقدي القانون يرونه يمس
بحقوق الالجئين.

محمود القيعي

Courtier immobilier

وسيط عقارات (محلية ودولية)
تقييم المنازل مجاناً

احصل على قسيمة مشتريات هدية بقيمة  1000دوالر كندي*
في كل عملية بيع وشراء
للمساعدة في الحصول على القرض المالي
www.Mahmoudelkeiy.com
*تطبق الشروط واألحكام
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السيسي يؤكد خصوصية العالقات بني مصر واإلمارات

مرثية للجنيه
املصري
بقلم :محمد منسي قنديل
صدر الجنيه المصري غريبا،
في دولة محتلة تعتقد أنها مستقلة،
ولد قويا اسما ،واعتقد أنه افضل من
االسترليني عملة الدولة المحتلة ،وكان
محصول القطن يعزز هذا االعتقاد،
ولكن جاءت الحرب العالمية لتنزع هذا
الوهم ،استغل االنجليز قوتهم القسرية
وقاموا بنزع غطاءه الذهبي ،سلبوا من
البنوك اكداس الجنيهات التي تجمعت
بعد أن تحول إلى العملة الورقية ،من
يومها والجنية المصري عاريا ال يجد
من يستره ،زمن الهيبة كان قصيرا،
صدرت العملة الورقية وهي تحمل
صورة فالح مصري له لحية يخالطها
الشيب ،وقيل انها صورة الخادم
الشخصي للملك فؤاد األول والذي
تنبأ له أنه سيكون ملكا ،وصار هذا
الجنية من اندر العمالت الورقية ،ولكن
الزمن لم يرحمه ،هبطت صورة الفالح
وصعدت صورة الملك ،ولم يكن هذا
مهما ،كان المواطن المصري فقيرا،
من النادر أن يمتلك جنيها كامال ،يكفي
أن تكون في حافظته بضعة «برايز»،
الدوالر نفسه لم يكن يساوي إال بضعة
قروش ،وحتى بعد أن سقطت الملكية
ورحل االحتالل وصعد نجم عبد الناصر
ظل الجنيه المصري يساوي اثنان
ونصف من الدوالرات ،ولكن عبد
الناصر كان أدرى الناس بضعفه ،كان
مشروعه القومي هو أن يصنع غطاء
جديدا يدعم به هذه العملة العارية ،لم
يكن في استطاعته أن يستعيد الذهب
الذي سلبه االنجليز ،فصنع غطاء من
نوع آخر ،أخذ ينشئ المصانع ويبني
السدود ،وللمرة االولى منذ قرون
طويلة وجدت مصر كفايتها بشق
النفس ،كانت محاصرة تفتقد للعديد
من االشياء ولكنها قانعة ،تمتلك السد
العالي وقناة السويس ومصانع الحديد
والصلب وعشرات المصانع المحلية،
وايضا مصنعا إلنتاج السيارات ،كان
هذا كافيا لتحصين الجنيه رغم الحرب
ورغم الهزيمة القاسية ،ولكن كان
هناك من هو اخطر من ذلك ،سوس
ينخر في عظام النظام هم اهل الثقة،
احباء النظام ومنافقوه ولصوصه أيضا
جرذان الدولة الوطنية الذين حولوا
كل حاكم إلى طاغية ،وكل مشروع
قومي إلى «عزبة» خاصة بهم ،بقرة
حلوب يستنزفون لبنها وخيرها،
موظفو الدولة الذين تحكموا في رقابنا
وخربوا مؤسساتنا منذ الخمسينات،
كم جيال من البشر ولدوا وعاشوا
في ظل وجودهم ،كم عدد النكسات
والهزائم التي شهدوها ،وماذا عنكم
التدني االخالقي الذين انحطوا إليه،
وضياع مشروع التعليم وتوارث
السلطة دون وجه حق ،وسط كل هذه
الظروف كان ال بد أن يعاني الجنيه
المسكين وان يفقد ظهيره الطبيعي..
المواطن المصري.
عندما جاء السادات بطال ومنتصرا
في حرب اكتوبر لم يكن سعر الدوالر
يتجاوز الستين قرشا ،ولكنه كان يعد
العدة ألكبر انقالب اقتصادي شهدته
مصر ،كان الرئيس العاشق للغرب يريد
أن ينفتح عليه دون ضابط وال رابط،
تخلى عن حلم التنمية المستقلة ،وحول
مصر لحلقة تابعة في سلسلة االقتصاد
العالمي الجامح ،الحلقة األضعف ،لم
تكن المؤسسات المصرية قادرة على
المنافسة أو التطور بعد أن تم سرقتها
واضعافها ،صناعة الغزل والنسج
التي كانت إحدى اقوى نقاط التصنيع
المصري تم حصارها واصاب العفن
منتجاتها في المخازن ،ولم تجد صناعة
الصلب الوقود الالزم إلشعال افرانها
فانطفأ الواحد اثر األخر ،وحتى مصنع

السيارات الوحيد ،الذي بني في الوقت
نفسه مع كوريا الجنوبية ،تم تخريبه
ووصل به الحال أن يباع علي سبيل
الخردة بينما السيارات الكورية تسير
فوق كل شوارع العالم ،امثلة بسيطة
النهيار كل اسوار الحماية للجنيه
المصري ،تمزقت اوراقه الهشة
امام عمليات المضاربة التي اقتحمت
السوق المصري الذي لم يكن مفتوحا
من قبل ،سوق ساذجة لم تستوعب
قوانين المنافسة الجادة ،خضعت فقط
لقوانين المضاربة المسعورة ،وتولدت
من خالل حكم السادات طبقة شرهة
من المستوردين والتجار كان على
رأسهم واحدا من اخوته ،وعند مقتله
كان الدوالر قد تضاعف ثمنه واصبح
يساوى  1.5جنيها.
مبارك لم يأت وحده إلى الحكم ،جاءت
معه مجموعة من اشد االشخاص
شراهة وطمعا ،لم يكن لديهم هناك
هدف امامهم غير بيع اصول الوطن،
مصانعه وشركاته ومؤسساته ،باعوا
حتى قطع اآلثار النادرة التي لن تتكرر،
لم يردعهم شيء ،ال اعذار اخالقية
وال موانع قانونية ،باعوا المؤسسات
بأسعار بخسة ،بما في ذلك ما يتصل
بها من اراض ومرافق ،وكان ثمنها
احيانا يفوق ثمن المنشأة ،عمليات
بيع مشبوهة مليئة بالعوار والسمسرة
والرشوة ،اكتشفها القضاء فيما بعد
ولكن السيف كان قد سبق العذل كما
يقولون ،كرر رجال مبارك مافعله
اإلنجليز لم يسرقوا الذهب ألنه لم يعد
باقيا منه شيء ،لكنهم هدموا االسوار
التي تحمي الجنيه المصري ،قضوا
على قاعدته االنتاجية ،حولوه إلى
غريب في وطنه واعتمدوا فقط على
االستيراد دون ان يصدروا شيئا ذات
قيمه ،وخالل الثالثين عاما الكابوسية
التي حكم فيها مبارك ظل الجنيه يتراجع
وفي نهاية عهده سجل الدوالر 5.79
جنيها ،أي أنه فقد  4.29جنيها من
قيمته ،اكثر من اربعة اضعافه ،اكثر
مما حدث له منذ ان ارتبط بالدوالر
 200مرة ،كل هذا وديون مصر ال
تكف عن التصاعد ،تدفقت على مصر
كثير من المساعدات ولكن تم سرقتها
معظمها ،لم تسند الجنيه ،تسربت من
خلفه إلى جيوب كبار المسئولين ،كلهم
جمعوا ثروات هائلة على رأسهم
مبارك واوالده  ،بينما اصيبت مصر
باإلفالس ،وقامت الثورة على مبارك
بعد فوات االوان.
هل كان التعويم هو رصاصة الرحمة
األخيرة للجنيه المصري ،هل كتب
عليه أن يموت غريبا كما ولد؟ هل
هذا هو المصير األخير لعملة الفقراء؟
العملة الوحيدة التي يدبرون بها قوت
يومهم ويعلمون بها اوالدهم ،لقد قدمنا
الجنيه قربانا لقرض البنك الدولي الذي
ال تتجاوز قيمته  12مليار دوالر ،بينما
كانت هناك معونات قيمتها  25مليار
دوالر من االشقاء في الخليج كان يمكن
أن تنقذه لو احسن استخدامها ،كان
من الممكن ان نشحذ طاقات مصر
ونشغل مصانعها المعطلة ونسترد
اموالها التي سرقها لصوص العهد
السابق ومازالوا يستمتعون بها ،وكان
يمكن ان نرشد االنفاق الحكومي ونسد
ثغرات الفساد التي تستنزفنا ،كان
يمكن اصالح الكثير بدال الطنطنة
في اجهزة االعالم وتصوير السم
على أنه دواء ناجع ،الحقيقة أنه سم
زعاف ارغمنا جميعا على تجرعه،
لقد ضحينا بعملتنا الوطنية من اجل
الوهم ،واقتطعنا من اقوات الفقراء
ولم نعطهم إال وعودا زائفة ،فليرحمك
هللا ايها الجنيه.

مستشار رئيس اجلمهورية:
 6أنفاق حتت قناة السويس لنقل
 5ماليني نسمة

القاهرة /كلودين كرمة :أعلن الدكتور
كمال جاد ،مستشار رئيس الجمهورية
لتنمية المشروعات ،أنه جارى إنشاء ()6
أنفاق تحت قناة السويس بهدف نقل ()5
مليون نسمة من الوادى إلى سيناء ،كان
ذلك خالل حضوره ندوة المشروعات
القومية العمالقة بجامعة بنها تحت رعاية
الدكتور أشرف الشيحي ،وزير التعليم
العالي والبحث العلمي واللواء عمرو
عبد المنعم ،محافظ القليوبية ،والدكتور
السيد القاضي ،رئيس جامعة بنها.
وأكد على أهمية تنمية سيناء بصفة
عامة ألنها منطقة واعدة لالستثمار
الصناعي والزراعي بما يتوفر بها من
مقومات التنمية الطبيعية فبها ()55.1
مليون متر مكعب من المياة الصالحة
منها ( )14مليون متر مكعب أمطار
وسيول ،و( )35.2مليون متر مكعب

مياة جوفية باإلضافة إلى ( )5مليون
متر مكعب خلف ( )12سد في شمال
ووسط سيناء ،ومن المستهدف زراعة
مليون و( )27ألف فدان بسيناء منهم
( )400ألف فدان شرق البحيرات
و( )250ألف فدان وسط سيناء.
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية أن
الدولة تسعى لالنتهاء من شبكة الطرق
العمالقة الجاري تنفيذها وإنشاء محطات
للطاقة حتى يشعر المستثمر بوجود الجو
المناسب بجانب التسهيالت.
وقال أن التنمية في سيناء تنقسم إلى ثالثة
قطاعات هي قطاع التنمية األوسط بداية
من نفق الشهيد أحمد حمدي ،وقطاع
الجنوب الغربي من عيون موسى إلى
شرم الشيخ ،وقطاع الجنوب الشرقي
من رأس محمد مروراً بطابا وحتى
خليج العقبة.

القاهرة /رامي جورج :عقد
الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم
الخميس جلسة مباحثات مع صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة
لدولة اإلمارات العربية المتحدة،
عقب وصوله إلى القاهرة ظهر
الخميس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة
عالء يوسف إن جلسة المباحثات
أعقبتها جلسة أخرى موسعة ضمت
وفدي البلدين.
وصرح المتحدث بأن الرئيس
السيسي أكد خالل اللقاء خصوصية
العالقات المصرية االمارتية،
معرباً عن اعتزاز مصر بما
يربطها بدولة اإلمارات العربية
المتحدة بقيادة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة من روابط
أخوة وتعاون وثيقة تُمثل نموذجاً للتعاون االستراتيجي
بين الدول العربية.
و أشار الرئيس السيسي إلى أهمية مواصلة العمل على
تعزيز التعاون الثنائي مع دولة اإلمارات على مختلف
األصعدة ،مؤكداً على أن المرحلة الراهنة التي تمر
بها المنطقة تتطلب تعزيز التكاتف العربي بما يُمكن
األمة العربية من مواجهة التحديات المشتركة القائمة.
وأكد وقوف مصر إلى جانب أشقائها في دولة االمارات
في مواجهة أية تهديدات إقليمية أو خارجية.
ومن جانبه أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على
المكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر وشعبها لدي دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،متمنياً للشعب المصري دوام

بقلم :علي عبيد

بوصلة البغدادي املختلة
االستقرار ومزيداً من التقدم والتطور.
وأكد ولي عهد أبو ظبي حرص بالده على التنسيق
والتشاور مع مصر بشكل مستمر إزاء مختلف القضايا
ذات االهتمام المشترك ،مؤكداً على حيوية عالقات
التعاون االستراتيجي التي تجمع بين البلدين ،وعلى
أهمية االستمرار في تعزيزها على جميع المستويات.
وأشار بن زايد إلى أهمية مواصلة العمل على توحيد
الصف العربي وتضامنه ،والتيقظ من محاوالت شق
الصف بين الدول العربية الشقيقة سعياً لزعزعة االستقرار
بالمنطقة ،مؤكداً على أن العالقات بين مصر ودول
الخليج تعد ركيزة أساسية ألمن واستقرار المنطقة.
كما أكد ولي عهد أبو ظبي على موقف بالده الثابت
من دعم مصر والوقوف إلى جانبها في مواجهة
مختلف التحديات.

وذكر المتحدث الرئاسي أن المباحثات تطرقت إلى
سُ بل تعزيز العالقات الثنائية في مختلف المجاالت.
كما شهد اللقاء تباحثاً حول المستجدات على الصعيد
اإلقليمي في ضوء األزمات القائمة بالمنطقة ،حيث
تطابقت رؤى البلدين بشأن ضرورة تعزيز جهود
لم الشمل العربي وتعزيز وحدة الصف والعمل
على احتواء الخالفات القائمة إزاء سُ بل التعامل مع
التحديات التي تواجه الوطن العربي ،وذلك من خالل
مد جسور التواصل والتعاون والحوار بما يحقق
التوافق العربي المنشود.
وتم التأكيد على أهمية بذل مزيد من الجهود بهدف
التوصل لتسويات سياسية لألزمات القائمة بعدد من
الدول العربية ،بما يحفظ وحدتها وسالمتها اإلقليمية
ويصون مؤسساتها الوطنية ومُقدرات شعوبها.

اجليش :مقتل  9تكفرييني يف تبادل إلطالق النار بشمال سيناء
أعلنت القوات المسلحة ،في بيان
يوم الخميس ،مقتل  9عناصر تكفيرية
مسلحة إثر تبادل إلطالق النار مع
القوات بمناطق العريش والشيخ زويد
ورفح بشمال سيناء.
وقالت القوات ،في البيان ،إن أعمال
التمشيط والمداهمة لـ 11بؤرة إرهابية
تتحصن بها العناصر التكفيرية وتستخدمها
كقاعدة إلنطالق عملياتها االرهابية
ضد القوات أسفرت عن مقتل  9من
العناصر التكفيرية المسلحة أثناء تبادل
إلطالق النار مع القوات.
وأضافت أن الحملة األمنية نتج عنها

نسف وتدمير  40عبوة ناسفة كانت
معدة الستهداف القوات على محاور
التحرك أثناء تنفيذ العمليات  ،وتدمير
اربعه درجات نارية تستخدم فى مراقبة
ومهاجمة النقاط واالرتكازات االمنية
 ،وتدمير  43مقرا خاصا بالعناصر
اإلرهابية عثر بداخلها علي وسائل
اتصال السلكية و 50طلقة نصف
بوصة و 90طلقة  9ملى و 2خزنة
آلية وخزان للوقود ومالبس ومهمات
عسكرية واقنعه إلخفاء معالم الوجه
وتواصل قوات انفاذ القانون اعمال
التمشيط والمداهمة للقضاء على كافة

البؤر االرهابية بشمال سيناء .
وقالت القوات إن تلك المداهمات تأتي

ضمن مراحل العملية الشاملة “حق
الشهيد”.

استعدادات أمنية ملواجهة أي طارئ يف حمافظات اجلمهورية
القاهرة /كلودين كرمة :أكد
مصدر أمني أن األجهزة األمنية
على مستوى الجمهورية أنهت
استعداداتها لدعوت الجماعة
اإلرهاربية للتظاهر يوم الجمعة،
إلثارة الجماهير ،الفتا إلى أن
التعليمات صريحة ضد هوالء
المخربين ،وأن الداخلية لن تسمح
ألي شخص يحاول الخروج عن
الشرعية وسيادة القانون؛ حيث
عززت الوزارة بمجموعات
قتالية تكون مهمته سرعة
االنتقال لمكان الحدث وفض
أي تجمع في دقائق محدودة.
وشدد اللوء مجدى عبدالغفار،
وزير الداخلية ،على بناء وتطوير
قدرات رجال الشرطة من خالل
االستعانة بأحدث تقنيات التدريب
التى تسهم فى رفع أداء مستوى العنصر البشرى بما
يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ،واستمرارا لتنفيذ
توجيهات سيادته بمتابعة القيادات األمنية لفعاليات
انتهاء المرحلة الرابعة من خطة التدريب السنوية
للوزارة ،لتقييم ما تم إنجازة خالل فترة التدريب.
وشهد اللواء هشام العرقي مساعد الوزير مدير
أمن الجيزة ختام فعاليات خطة التدريب السنوية
للمديرية للوقوف على مدى الجاهزية واالستعداد

للقوات وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام الموكلة
إليها ومواجهة أي محاوالت للخروج عن القانون
بكل حزم وحسم.
وأكد أن خطة التدريب لهذا العام اعتمدت على
االستعانة بأحدث التقنيات التى شهدت خالل اآلونة
األخيرة نموا وتطورا مطردا ،ساهمت فى رقى
العملية التدريبية ،مما يساعد فى تحقيق األهداف
التدريبية المرجوة.
كما أكد العراقي أن الوزارة ال تألوا جهدا فى توفير

كافة اإلمكانات لالرتقاء بنظم إعداد وتأهيل قوات
الشرطة ،لتظل قادرة على تحقيق المهام التى تسند إليهم.
وأشاد مدير األمن بالقوات وقدم لهم الشكر ،وطالبهم
ببذل مزيد من الجهد ،مشيدا باالنضباط والروح
المعنوية العالية والكفاءة التدريبية التى تؤكد أن
رجال الشرطة سيظلون دائما كعادتهم سندا قويا
لشعب مصر العظيم ،يقدمون التضحيات فى سبيل
حماية أمن الوطن واستقراره والتصدى لقوى الشر
واإلرهاب.

الداخلية تستهدف “وكرين” للجان احلراك املسلح التابعة للجماعة
االرهابية بالفيوم
القاهرة /كلودين كرمة :استهدفت الداخلية يوم الخميس
“وكرين” تابعين للجان الحراك المسلح التابعة لجماعة
اإلخوان اإلرهابية بمحافظة الفيوم واتخاذهما
كمقرين إلخفاء أسلحتهم ومعداتهم التفجيرية
التى كانوا يعتزمون إستخدامها فى عملياتهم
اإلرهابية خالل الفترة الراهنة والمتزامنة مع
الدعوات اإلثارية للجماعة اإلرهابية للتظاهر
مستغلين الظروف اإلقتصادية الحالية إلثارة
المواطنين.
وقالت الوزارة في بيان أنه “إستمراراً فى بذل
المزيد من جهود الوزارة بمجال تتبع ومالحقة
ً
خاصة المنتمين منهم
كوادر البؤر المتطرفة
لجناح الحراك المسلح اإلخوانى وتحديد
أوكارهم التنظيمية التى يتخذونها مأوى لهم ولتخزين
إحتياجاتهم من األسلحة والمتفجرات بهدف إجهاض
مخططهم اإلرهابى الرامى لزعزعة اإلستقرار وإثارة
الفوضى بالبالد وترويع المواطنين”.
وأضاف البيان أن معلومات قطاع األمن الوطنى
أكدت إضطالع قيادات لجان الحراك المسلح التابعة
لجماعة اإلخوان اإلرهابية بإتخاذ وكرين بمحافظة
الفيوم كمقرين إلخفاء أسلحتهم ومعداتهم التفجيرية
التى كانوا يعتزمون إستخدامها فى عملياتهم اإلرهابية
خالل الفترة الراهنة والمتزامنة مع الدعوات اإلثارية

للجماعة اإلرهابية للتظاهر مستغلين الظروف اإلقتصادية
الحالية إلثارة المواطنين.

وأوضح أنه تم التعامل الفورى مع تلك المعلومات
وإستهداف الوكرين السابق اإلشارة إليهما فى اإلطار
القانونى وجاءت النتائج وفق ما يلى-:
• الوكر األول إحدى مقابر دفن الموتى بقرية سيال
“مركز الفيوم” إستغله قيادات الجماعة اإلرهابية فى
إخفاء األسلحة والذخائر الخاصة حيث عُ ثر به على
المضبوطات التالية-:
– عدد ( )8بنادق آلية )15( ،خزينة خاصة بها.
– عدد ( )1بندقية قناصة والخزينة الخاصة بها.
– عدد ( )1رشاش برتا  9مم والخزينة الخاصة به.

– عدد ( )1بندقية نصف آلية والخزينة الخاصة بها.
– عدد ( )4آالف طلقة آلى )200( ،طلقة قناصة.
• الوكر الثانى إحدى الشقق السكنية المؤجرة
بعزبة الجبل – قرية سيال – مركز الفيوم..
وعثر به على المضبوطات التالية-:
– عدد ( )1سالح (آر بى جى).
– عدد ( )8طلقات (آر بى جى).
– عدد ( )4بنادق آلية ،عدد ( )8خزينة
خاصة بها.
– عدد ( )1بندقية قناصة.
– كمية من الذخائر مختلفة األعيرة.
وقال بيان الداخلية أن أسلوب إخفاء
تلك المضبوطات يشير إلى أن جماعة
اإلخوان اإلرهابية قد إنتهكت حرمة المقابر فى
تخزين أسلحتهم وذخائرهم بها وأن كوادرها
يخططون حالياً بصورة فعلية لتنفيذ سلسلة
من عملياتها العدائية تجاه مؤسسات الدولة
الحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة
والقضاء وأن المالحقات األمنية لهم دائماً
بالمرصاد ومستمرة فى ضبطهم ومعداتهم
المستخدمة إلجهاض مخططاتهم الهدامة .
وتم إتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه واقعة
ضبط الوكرين وجارى العرض على النيابة.

“اإلسكان”  :تطوير  ٦٧منطقة غري آمنة بتكلفة  ١٠مليارات جنيه
القاهرة /رامي جورج :استعرض وزير اإلسكان
الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ القاهرة المهندس
عاطف عبد اللطيف صباح يوم الخميس المشروعات
الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة ،منها ٦٧
منطقة غير آمنة ،بإجمالي  ٧٠ألف وحدة بتكلفة
تقديرية  ١٠مليارات جنيه ،و ١٥منطقة غير مخططة
بتكلفة  ١٦٥مليون جنيه.

وقال وزير اإلسكان من المشروعات التي يتم تنفيذها
حاليا ،ذات الخطورة األولى ،مشروعا تثبيت هضبة
الحرفيين ،والشهبة بحي منشأة ناصر ،حيث يتم تنفيذ
 ٢١٧٧وحدة ،بتكلفة  ٦٠٠مليون جنيه ،واستكمال
مشروع األسمرات ،حيث يتم حاليا إدخال التيار
الكهربائي وتأثيث الوحدات لـ”األسمرات ،2″وبدء
تنفيذ “األسمرات  ،3″بعد تعديل الرسومات لتصبح

العمارات أرضي و 9أدوار متكررة ،إضافة إلى
مشروع المحروسة 1و 2بحي السالم ،بعدد ٤٧٧٦
وحدة ،ومشروع التجمع السكني بمشروع معا بعدد
 ٣٢٠٠وحدة بتكلفة  ٥٠٥ماليين جنيه ،فضال عن
مشروع ارض الخيالة ألهالي بطن البقرة ،بعدد ٣٢٠٠
وحدة ،وتكلفة  ٩٠٠مليون جنيه ،ومنطقة الزبالين في
 ١٥مايو ،بعدد ألف وحدة وتكلفة  ٢٢٤مليون جنيه.

تصورت للوهلة األولى أن
ثمة خلال فنيا أصاب الجهاز الذي
سجل عليه أبوبكر البغدادي،
زعيم تنظيم داعش ،خطابه
األخير الذي بثه بعد بدء معركة
الموصل الستعادة آخر وأكبر
معاقل التنظيم في العراق ،فقد
ترك البغدادي القوى األساسية
التي تقاتل التنظيم داخل
العراق وسوريا ،وتلك التي
تدعمها ،ودعا مقاتليه إلى شن
هجمات على المملكة العربية
السعودية ،واستهداف قوات
األمن ومسؤولي الحكومة،
وأعضاء العائلة الحاكمة،
ووسائل اإلعالم ،لمشاركتهم
في الحرب على اإلسالم والسنّة
في العراق والشام ،حسب
تعبيره .كما دعا مناصريه
إلى غزو تركيا ،ونقل المعركة
إليها ،وإطالق نارغضبهم على
القوات التركية.
إذا لم يكن ثمة خلل أصاب جهاز
التسجيل ،فمؤكد أن ثمة خلال
أصاب بوصلة البغدادي ،ربما
بسبب أجهزة التشويش التي
تستخدمها القوات المنتشرة
في المنطقة ،فألحقها بعقله
المختل ،فقد كان متوقعا أن
يطلب البغدادي من مقاتليه
مهاجمة إيران التي تحارب
ميليشياتها التنظيم في العراق
تحت اسم «الحشد الشعبي»،
وتحاربه في سوريا تحت اسم
«حزب هللا» .أو كان متوقعا أن
يطلب منها أن تتوجه لمحاربة
إسرائيل التي تحتل فلسطين،
كما تقتضي أدبيات الخطاب
الديني الذي تعودنا سماعه
من جماعات اإلسالم السياسي
لدغدغة مشاعر المسلمين
واستدرار إعجابهم .هذا إذا
كان منطلق البغدادي وتنظيمه
هو الجهاد كما ي ّدعي ،أما
أن تكون السعودية وتركيا
هما هدفي تنظيم «داعش»
في مرحلة ما بعد الموصل،
إذا خرج التنظيم منها سليما
ومتماسكا ،فهذا يعني أن بوصلة
البغدادي مختلة ،أو أن هناك
خلال في خرائط «غوغل»
التي يستخدمها زعيم تنظيم
داعش ،ويوجه من خاللها
مقاتليه ومناصريه.
منذ أن وعينا على الدنيا،
وتنظيات اإلسالم السياسي
بمختلف أشكالها توهمنا أن
هدفها األول واألسمى واألعلى،
وكل ما يمكن أن تستوعبه
أفعل التفضيل من كلمات ،هو
تحرير فلسطين من أعداء هللا
اليهود ،كما يسمونهم ،واستعادة
األرض السليبة من قتلة األنبياء
وشذاذ اآلفاق وأعداء األمة،
كما تصفهم ماكينتهم الدعوية
والدعائية .أما أن تخرج علينا
جماعة تطلق على نفسها
«الدولة اإلسالمية» لتطلب
من مقاتليها ومناصريها توجيه
بنادقهم وأسلحتهم إلى دول يدين
أهلها باإلسالم ،مثل السعودية
وتركيا ،فهذه بدعة خرج بها
علينا زعيم تنظيم «داعش»
الذي يحتضر في العراق،
زاعما أن ما يحدث «ما هو

إال تقدمة للنصر المكين» كما
جاء في خطابه.
أبوبكر البغدادي ،زعيم تنظيم
«داعش» ،الذي خرج من
رحم تنظيم «القاعدة» ،الذي
خرج من رحم تنظيم «اإلخوان
المسلمون» ،وصف في خطابه
«اإلخوان» بالشرذمة ،وقال
إنهم رأس حربة مسمومة
لمحاربة الخالفة ،ونعتهم بالكفر
والشرك ،وصنفهم «طائفة ال
دين لها» .وهذه أيضا هلوسة
ربما ال تكون جديدة ،لكنها
تؤكد المأزق الذي تمر به
هذه الجماعات والتنظيمات،
وتعبّر عن اشتعال الصراع
بينها .وهو صراع يفاقم األزمة
التي يعيشها اإلسالم السياسي
المتطرف ،الخاسر األكبر منه
هم المسلمون المعتدلون الذين
تتمزق أوطانهم ،واألمة التي
تتشرذم نتيجة هذا الصراع
وغيره من الصراعات اإلثنية
والمذهبية والطائفية والعرقية
والسياسية ،وكل ما من شأنه
إضعاف األمة وتمزيقها
وإعادتها إلى الوراء ،في
الوقت الذي تتقدم فيه األمم
والشعوب األخرى ،وتخطو نحو
المستقبل قوية متماسكة ،ذات
خطاب موحد تجاوز مرحلة
الخالفات الدينية والمذهبية
والطائفية والعرقية التي تمزق
أمتنا ،وتحولها إلى جماعات
صغيرة ،ذات اتجاهات مختلفة،
وميليشيات مسلحة تأتمر بأمر
دول وأطراف خارجية ،تتالعب
بها ،وتوجهها لخدمة مصالحها،
وتحقيق أحالمها التوسعية،
تحت ضغط الضعف الذي
تشعر به كل طائفة أو فصيل،
وبدافع الخوف من االبتالع
واالضطهاد ،والنتيجة هي
ما نشاهده من صراعات بين
أبناء الوطن الواحد ،والدمار
الذي يحل بالمدن والبلدان التي
كانت ذات يوم حواضر األمة
العربية ،التي ننسج حولها
أحالمنا بالتوحد تحت راية
واحدة ،بعيدا عن التعصب
الديني والطائفي والعرقي.
هل هي المؤامرة؟ ربما.
هل هو الجهل؟ ربما .هل
هو الخوف؟ ربما .كل هذه
احتماالت واردة ،لكن المؤكد
هو أننا أمة تنجرّ يوما بعد يوم
إلى الهاوية ،وتذهب بإرادتها،
أو رغما عنها ،إلى المزيد من
الفرقة والشتات والتمزق،
وتضع مصيرها في أيدي
قوى خارجية أصبحت لها
الكلمة العليا على حكومات
وشعوب دول عربية كبرى مثل
العراق وسوريا .وفي ظل هذا
الوضع البائس يصبح خطاب
زعيم تنظيم «داعش» األخير
متسقا مع الواقع ،وتصبح
دعوته لمقاتليه بالتوجه إلى
السعودية وتركيا متوافقة مع
هذه البوصلة المختلة ،ليس
لديه هو فقط ،وإنما لدى كل
من هو على شاكلته .فهل
يحق لنا أن نلوم زعيم تنظيم
«داعش» وحده ،أم نلوم جميع
المنغمسين في اللعبة؟

aliobaid4000@yahoo.com

Fayez Altounji
Traducteur agréé
)(depuis / since 1986

ترجمة رخصة قيادة السيارة
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شـــعاع

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
في إرثاء قواعد التنوير والمعرفة
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 !

فريد زمكحل

L’ass. Egyptienne Canadienne
pour l’Art, la Culture
le Tourisme, et l’Information
الجمعية المصرية الكندية للفنون والثقافة
والسياحة واإلعالم

El Ressala

Journal

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فــريد فــؤاد زمكحل

Président et rédacteur en chef

الشاعر والناقد والصحفي والكاتب الروائي إبراهيم املازني
إبراهيم عبد القادر المازني( )1889-1949شاعر
وناقد وصحفي وكاتب روائي مصري من شعراء
العصر الحديث ،عرف كواحد من كبار الكتاب في
عصره كما عرف بأسلوبه الساخر سواء في الكتابة
األدبية أو الشعر واستطاع أن يلمع على الرغم من
وجود العديد من الكتاب والشعراء الفطاحل حيث تمكن
من أن يوجد لنفسه مكاناً بجوارهم ،على الرغم من
اتجاهه المختلف ومفهومه الجديد لألدب ،فقد جمعت
ثقافته بين التراث العربي واألدب اإلنجليزي كغيره
من شعراء مدرسة الديوان.
يستطيع الكاتب عن الشخصيات أن يختار المهنة التي
تناسب الشخصيات التي يقدمها ولكن من الصعب ان
يتخيل احدا للمازنى مهنة غير األدب“ ،فخيل إليه أنه
قادر على ان يعطى األدب حقه ،وأن يعطى مطالب
العيش حقها ،فلم يلبث غير قليل تبين له أنه لألدب
وحده ،وأن األدب يالحقه أينما ذهب فال يتركه حتى
يعيده إلى جواره”.
حاول المازني اإلفالت من استخدام القوافي واألوزان
في بعض أشعاره فانتقل إلى الكتابة النثرية ،وخلف
ورائه تراث غزير من المقاالت والقصص والروايات
باإلضافة للعديد من الدواوين الشعرية ،كما عرف
كناقد متميز.
نشأته
ولد المازني في عام  1889م في القاهرة في المملكة
المصرية (جمهورية مصر العربية ،اليوم) ،ويرجع
نسبه إلى قرية “ كوم مازن” التابعة لمركز تال
بمحافظة المنوفية .تطلع المازنى إلى دراسة الطب
وذلك بعد تخرجه من المدرسة الثانوية وذلك اقتد ًء
بأحد أقاربه ،ولكنه ما إن دخل صالة التشريح أغمى
عليه ،فترك هذة المدرسة وذهب إلى مدرسة الحقوق
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في زيارتي األخيرة لمدينتي – اإلسكندرية – ُد ِعيت
إلى إحدى الندوات األدبية ،ذهبت مستبشرا خيرا ،جلست
قبل بداية الندوة أتأمل الحضور ،بضعة و عشرون
شخصا من مختلف األعمار و الخلفيات ،عدد ال بأس
به من الشباب و أكثر من نصف المدعوين من النساء
و الفتيات ،فكرت أنه رغم السلبيات العديدة في البلد ما
زال هناك من يهتم باألدب حتى بين الشباب و النساء.
بعد لحظات دخـَلَت ،حسناء ،ممتلئة القوام بعض الشيء
بطريقة ال تعيبها و إن كانت تبرز مفاتن جسدها ،خمرية
البشرة عذبة االبتسامة ،لم يستطع حجابها أن يخفي أو يقلل
من جمالها و جاذبيتها ،نظرت لها متطلعا فنظرت لي،
ابتسمت لها ،تلك االبتسامة التي أختص بها الحسناوات،
االبتسامة التي أمضيت الساعات الطوال أمام المرآة
أتمرن عليها حتى أجدتها لدرجة االحتراف ،االبتسامة
التي تختلط فيها البراءة بالغواية ،العذوبة بالغواية،
األدب بالغواية ،الحميمية بالغواية و الغواية بالغواية،
االبتسامة التي تهمس لألنثى بصوت رقيق حالم قائلة
أخيك الصغير ،و تعالي اجلسي على
“اعتبريني مثل
ِ
حجري” ،و فعال و كالمعتاد استجابت هي و ارتسمت
ابتسامة عذبة ساحرة على شفتيها.
أخرجت من حقيبتها كتابًا ثم التفتت لي و قد اتسعت
ابتسامتها قائلة:
ـ تسمح لي أن أهديك نسخة من آخر كتبي ،ما اسم
حضرتك؟
ذكرت لها اسمي فكتبت اهداء على صفحة الكتاب
األولى ،قلت لها
أهديك الحقا نسخة
أنت أيضا كاتبة؟ يسعدني إذا أن
ِ
ـ ِ
معك.
من آخر أعمالي لو أن هناك وسيلة للتواصل ِ
ردت باهتمام:
ـ أنت تكتب؟ هذا رائع ،سأضع رقم هاتفي أسفل اإلهداء
و ليتك تتصل بي كي تعطيني كتابـَـك.
ناولتني كتابها فأخذته ممتنا.
بدأت الندوة األدبية التي وجدتها جيدة و استمتعت
بمضمونها ،في نهايتها كانت هناك فترة أسئلة و أجوبة،
تعمدت أن أسأل بعض األسئلة ـ التي اعتقدت أنها ذكية
ـ حتى أبهر الحسناء بثقافتي ،بعد الندوة وقفت أتحدث
معها عن اهتماماتها األدبية ،وجدتها ناشطة فعال في
مجال األدب ،ذكرت لي أنها أصدرت عدة كتب ما بين
رواية و مجموعات قصصية ،و أنها حاصلة على منحة
تفرغ من وزارة الثقافة ،و أنها عضوة في عدة أندية و
جمعيات أدبية ،أخبرتها أنني أرغب في االستفادة من
خبراتها في المجاالت األدبية معطيا بذلك الفرصة للقاء
آخر منفرد ،كنت أتعشم أن ننصرف معا لكنها تحدثت
مع بعض أصدقائها من الحضور ثم انصرفت معهم.
***
ْ
اتصل ُت بها فردت علي بحميمية،
عصر اليوم التالي
كان هناك أصوات عالية طرفها تكاد تطغي على
صوتها ،سألتها إذا كان عندها وقت للحديث فاعتذرت
ألن في منزلها زوار ،تواعدنا على الحديث الحقا ،في

همسـات
 ليس للحب فترة صالحية ال تهتم بإنسان أنت تساوي عندهصفر
 التعثر هي رسالة تدعوك أن تراجعنفسك
 روعة اإلنسان ليس فيما يملك بلفيما يعطي
 -أنتقد كما شئت ولكن ال تطعن أحداً

elressala@bellnet.ca /

 -بالصمت نتجاوز الحماقات

www.el-ressala.com

 عيون ترى ولكنها ال ترى وعيونالترى ولكنها ترى  ..وعجبي

elressala@videotron.ca

ظمأ النفس إلى المعرفة
اإلنسان والغرور
سحر الحب
الشاعر المحتضر
وصي شاعر (على مثال وصية “ هينى” الشاعر
األلمانى
كأس النسيان
ما أضعت الهوي وال خنتك الغيب
أمطروا الدمع عليه ال الندي
يعد المازني من كبار كتاب عصره وبرز من بين
كبار الكتاب في ذلك العصر امثال العقاد والرافعي
وطه حسين

بلغين أيها امللك السعيد ......
بقلم  :نعمة هللا رياض
بقلم  :شريف رفعت

نائب رئيس مجلس اإلدارة

فرج جريس

ولكن مصروفاتها زيدت في ذلك العام من خمسة عشر
جنيها إلى ثالثين جنيها ،فعدل عن مدرسة الحقوق
إلى مدرسة المعلمين .وعمل بعد تخرجه عام 1909
مدرساً ،ولكنه ضاق بقيود الوظيفة ،حدثت ضده بعض
الوشايات فاعتزل التدريس وعمل بالصحافة حتى
يكتب بحرية ،كماعمل في البداية بجريدة األخبار مع
أمين الرافعي ،ثم محرر بجريدة السياسة األسبوعية،
كما عمل بجريدة البالغ مع عبد القادر حمزة وغيرهم
الكثير من الصحف األخرى ،كما أنتشرت كتاباته
ومقاالته في العديد من المجالت والصحف األسبوعية
والشهرية ،وعرف عن المازني براعته في اللغة
اإلنجليزية والترجمة منها إلى العربية فقام بترجمة
العديد من األشعار إلى اللغة العربية ،وتم انتخابه
عضواً في كل من مجمع اللغة العربية بالقاهرة،
والمجمع العلمي العربي بمصر.
أسلوبه األدبي
عمل المازني كثيراً من أجل بناء ثقافة أدبية واسعة
لنفسه فقام باإلطالع على العديد من الكتب الخاصة
باألدب العربي القديم ولم يكتف بهذا بل قام باإلطالع
على األدب اإلنجليزي أيضاً ،وعمل على قراءة
الكتب الفلسفية واالجتماعية ،وقام بترجمة الكثير
من الشعر والنثر إلى العربية حتى قال العقاد عنه “
إنني لم أعرف فيما عرفت من ترجمات للنظم والنثر
أديباً واحداً يفوق المازني في الترجمة من لغة إلى
لغة شعراً ونثراً”.
يعد المازني من رواد مدرسة الديوان وأحد مؤسسيها
مع كل من عبد الرحمن شكري ،وعباس العقاد ،عشق
الشعر والكتابة األدبية وعمل في شعره على التحرر
من األوزان والقوافي ودعا كغيره من مؤسسي مدرسة
الديوان إلى الشعر المرسل ،هذا على الرغم من

أننا نجد أنه غلب على شعرهم وحدة القافية ،اتجه
المازني للنثر وأدخل في أشعاره وكتاباته بعض
المعاني المقتبسة من األدب الغربي ،وتميز أسلوبه
بالسخرية والفكاهة ،فأخذت كتاباته الطابع الساخر
وعرض من خالل أعماله الواقع الذي كان يعيش فيه
من أشخاص أو تجارب شخصية أو من خالل حياة
المجتمع المصري في هذه الفترة ،فعرض كل هذا
بسلبياته وإيجابياته من خالل رؤيته الخاصة وبأسلوب
مبسط بعيداً عن التكلفات الشعرية واألدبية .توقف
المازني عن كتابة الشعر بعد صدور ديوانه الثاني
في عام  1917م ،واتجه إلى كتابة القصة والمقال
األخباري توفي في القاهرة سنة 1949
إبراهيم المازنى اديب مصري ،كان في طليعة ادباء
العصر الحديث نقدا  ،وشعراء  ،وصحافة ،وقصصا
له مؤلفات عدة من بينها[حصاد الهشيم] يبين الكاتب
في نصه هداما روض نفسه عليه من دروس الحياة
 ،وما تعلمته من تجاربه الشاقة
التعبير بالصورة
حين يستخدم المازنى الصورة في شعره “ال يستخدمها
لذاتها ،ولكن ألنها وسيلته الوحيدة إلى ما يؤمه ،وقد
تضيق الصورة وقد تتسع ,فتكون صورة جزئية تتأزر
مع أخوات لها ومع غيرها من وسائل األداء إلتمام
العمل الفنى ،يمتاح من نظرة العين وسماع األذن،
وتصور النفس مايجلو المراد”.
“و حين يرسم صورة كلية ،فإنه أحيانا يتخذ الرمز
وسيلته إلى ما يقصده ،وتكون الوحدة العضوية بارزة
إلى حد ما بين أجزاء صورته”.
من أعماله
قدم المازني العديد من األعمال الشعرية والنثرية
المميزة نذكر من أعماله :إبراهيم الكاتب ،وإبراهيم

الثاني – رواياتان ،أحاديث المازني-
مجموعة مقاالت ،حصاد الهشيم ،خيوط
العنكبوت ،ديوان المازنى ،رحلة
الحجاز ،صندوق الدنيا ،عود على
بدء ،قبض الريح ،الكتاب األبيض،
قصة حياة ،من النافذة ،الجديد في
األدب العربي باالشتراك مع طه حسين
وآخرين ،حديث اإلذاعة باالشتراك
مع عباس محمود العقاد وآخرين،
كما نال كتاب الديوان في األدب
والنقد الذي أصدره مع العقاد في عام
 1921م شهرة كبيرة ،وغيرها الكثير
من القصائد الشعرية ،هذا باإلضافة
لمجموعات كبيرة من المقاالت ،كما
قام بترجمة مختارات من القصص
اإلنجليزي ،توفى المازني في أغسطس
عام  1949م.
مؤلفاته
له مجموعة من الكتب من بينها:
حصاد الهشيم(في النقد).
قبض الريح.
صندوق الدنيا(في السياسة واالجتماع).
خيوط العنكبوت.
إبراهيم الكاتب
عود على البدء
في الطريق.
إبراهيم الثاني
ثالثة رجال وامرأة
قصة حياة
و من قصائد المازنى :

المساء الحظت على هاتفي الجوال أنها اتصلت بي لكن
مكالمتها فاتتني ،تعشمت خيرا ،قررت أن أحدثها هاتفيا
مرة أخرى ،فكرت فيما يجب ان أقول كي أضمن لقاء
منفرد يكون بداية لتواصل واعد يصيبني منه خيرٌ ،حسنا
سأقول لها أنني رغم أني لم أرها إال لسويعات قليلة
إال أنني أشعر أني أعرفها منذ سنين ،أيضا سأخبرها
بما الحظته بخصوص عدم قدرة حجابها على إخفاء
جمالها و جاذبيتها ،مجرد التفكير و التخطيط للمكالمة
الهاتفية كان في منتهى الجمال و الشاعرية ،عاد بي
لعقود عديدة مضت عندما كنت في مطلع شبابي أحاول
بطريقة صبيانية أن أقيم عالقات عاطفية مع الفتيات
الحسناوات .أمسكت بهاتفي الجوال و هممت أن أطلب
رقمها ،لكن فجأة و بدون مقدمات و مثل هادم اللذات
انبرت نفسي لتسألني:
ـ ماذا أنت فاعل؟
لم تعجبني لهجة السؤال و التي تحمل لوما و تقريعا و
هذا ليس بجديد على نفسي ،رددت عليها بلهجة محايدة
و أنا أحاول ادعاء البراءة و أن األمر ليس مهمًا:
ـ تفتكري باعمل إيه؟ بأحاول االتصال بواحدة.
عاودت نفسي السؤال بنفس اللهجة السخيفة:
ـ و لماذا.
أجبت ببراءة ممتزجة باالستخفاف:
ـ للتواصل طبعا.
استمرت اللعينة في استجوابها:
ـ تواصل بغرض ماذا؟
رددت و لسان حالي يقول “اللهم طولك يا روح”:
ـ عالقات إنسانية طبعا.
ـ في نهاية األمر و بعد التواصل لعالقات إنسانية كما
تدعي ماذا تهدف من تواصلك معها.
رددت بنفس البراءة:
داع ألن أسبق . . .
ال
خطوة،
ـ سآخذ األمر خطوة
ٍ
قاطعتني نفسي بحدة:
ـ هل تطمع في أن تضاجعها؟
رددت كما لو كنت قد ُص ِدمْت:
إنت ليه دايما تسيئي الظن؟
ـ إيه السؤال السخيف دهِ ،
ـ لم ترد علي ،هل تطمع من هذا االتصال أن ينتهي بكما
األمر في الفراش و أنت رجل متزوج و في الستينات
و مفروض أنك تعرف ربنا؟
أجبت و أنا أدعي الغضب
تجاوزت حدودك ،حاعمل إللي يعجبني
أنت
ِ
ـ كفاية كدهِ ،
و أنا مسئول عن تصرفاتي.
***
أمسكت بهاتفي الجوال و أنا مصمم على تجاهل هذا
الحوار السخيف ،قبل أن أطلب رقمها الحظت وجود
رسالة مكتوبة على هاتفي الجوال من ابني ،فتحتها فقرأت
“آدم إبني مريض ،حالته سيئة ،أرجو أن تدعو له”.
قمت فورا بإلغاء رقم المرأة من هاتفي ،دعوت هللا
ضارعا أن يشفي حفيدي ،بينما نفسي األمارة بالنكد
تنظر لي و هي تبتسم ابتسامة انتصار خسيسة.

يوسف زمكحل

 المعيار عند هللا التقوى وليساألقوى
 من أجمل ما قرأت  :الصديق جزءواألخ أمان واألب فخر والزوجة
استقرار واألم كل ذلك
 من أشعار أبو القاسم الشابي :أيها الحب أنت سر بالئي  ..وهمومي
وروعتي وعنائي  ..ونحولي وأدمعي
وعذابي  ..وسقامي ولوعتي وشقائي
 ..أيها الحب أنت سر وجودي ..
وحياتي وعزتي وإبائي .

جلس اإلبن مع والده أمام التلفزيون يتابعون برامج
ومسلسالت أول يوم في شهر رمضان  ..سأل والده :
هل كانت هذه المسلسالت زمان مشوقة مثل ما هيعليها اآلن؟
 في رمضان زمان لم يكن التلفزبون قد ظهر بعد ...وكانت العائالت ورواد المقاهي يلتفون بعد اإلفطار حول
المذياع لسماع مسلسالت رمضان  ،ولم تكن المسلسالت
بهذة الكثرة التي تفوق قدرة اإلنسان علي متابعتها جميعا ..
كانت المسلسالت تعد علي أصابع اليد الواحدة  ،فكاهية
 ،دينية  ،تاريخية  ...وكان مسلسل الف ليلة وليلة أفضلها
علي اإلطالق بالنسبة إلي كصبي في بداية العقد الثاني
من عمري  ،بموسيقي المقدمة المميزة والجو األسطوري
الذي أعيش فيه فور سماعي لشهر زاد وهي تحكي للملك
شهر يار ما حدث من غرائب ومغامرات وأهوال يتعرض
لها السندباد في رحالته البحرية في أعالي البحار ،في جو
من الغموض أبطاله الساحرات والجان ،وتسترسل في
القصص والحكايات حتي يدركهما الصباح فتسكت عن
الكالم المباح  ،وتفلت من سرور السياف ويؤجل شهريار
التنفيذ لليلة التالية حتي تكمل حكاياتها ...
 هل تتذكر يا والدي قصة من ألف ليلة تحكيها لي ؟ نعم يا بني  ..من بين هذه القصص التي أتذكرها والتيأثرت في حتي األن ،ما روته شهرزاد:
 بلغني أيها الملك السعيد  ..ذو الرأي الرشيد  ،أن األميرنورهان تولي الحكم بعد وفاة والدة السلطان  ...وفي
دعائة سأل نورهان اللة جل جاللة ان يعطيه الحكمة إلدارة
أمور البالد ،وطلب من هللا أن يعطية عالمة  ،فأرسل
هللا له مالكا في شكل شيخ مهيب ،قال للملك نورهان
 علمت يا موالي إنك تريد أن تدرك حكمة هللا . نعم إني مشتاق لذلك يا صاح.. تعالي معي لنتنكر في ثياب تجار ونزور المدن التيتحت أمرتك..
نزل اإلثنان في ضيافة رجل من وجهاء البلدة األولي ،
كان قاسي القلب  ،عاملهما بجفاء كما يعامل كل العاملين
تحت يدية حتي عائلتة واقربائة...
خيم الظالم فقال الشيخ للملك نورهان هيا بنا يا سيدي
نترك المكان  ..وفي أثناء مرورهما بحديقة القصر ،شاهد

الشيخ قبو في ركن الحديقة آيل للسقوط فأخذ حجارة
ومالط وقوي جدران القبو  ،ثم غادرا الحديقة والقصر...
في اليوم التالي إستضافهما رجل ثري في البلدة الثانية ،
فاحسن ضيافتهما وأكرمهما وتولي خدمتهما بنفسة  ...خيم
الظالم فقال الشيخ للملك نورهان هيا بنا يا سيدي نترك
المكان ...وفي أثناء مرورهما بحجرة نوم األبن األكبر
للرجل الثري شاهدوه نائما بمالبسه علي أرض الغرفة
 ،فتناول الشيخ وسادة وكتم بها أنفاس اإلبن وركض
الشيخ هاربا وورائه الملك نورهان منزعجا ومذهوال...
 ويحك أيها الشيخ ماذا فعلت باهلل عليك ؟ !! هل هذاجزاء من أكرمنا  ،تقتل ولدة األكبر  ،واألغرب من ذلك
أنك أصلحت بناءا للرجل الذي اساء معاملتنا وتجاهلنا ..
 يا موالي إنك تريد أن تفهم حكمة هللا وهذا تفسير ما حدث...يا سيدي أن هللا يعلم كل ما في السماوات وما علي
األرض يعلم ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا  ،فهو خالقنا
وجابلنا ..أما الرجل األول البخيل والقاسي حتي علي
أهلة  ،فقد أصلحت قبو حديقتة إلن كنز من المجوهرات
والعمالت الذهبية مدفون تحته  ،سيكشف عنها ابن الرجل
الذي سيموت قريبا وستكون معاملة اإلبن الطيب عكس
معاملة ابية تماما ...
 وماذا عن األبن الذي قتلته؟ هذا ولد عاق كان ممددا علي أرض حجرتة إلنه قادممن حانة لشرب الخمر وكان يهزأ بأبيه وأمة ويقسو
علي إخوته  ،بل إنه كان يخطط لقتل أخيه األصغر
لينفرد بالميراث الذى يزمع تبديده علي الخمر والنساء
وأصدقاء السوء ...
ظهر التأثر الواضح علي وجه االبن وقال ألبيه:
 إنها قصة عميقة المعني والقصد  ،إنها توضح أن هللاحكيم وعادل  ،يجازي كل واحد حسب أعماله سواء في
حياته أو بعد مماته ...
 لقد قلت الصواب يا بني  ،وهذا ينطبق في أي زمان..كالقسوة في معاملة الرجل لزوجته وأوالده  ،وفي قسوة
أبناء البلد الواحد بعضهم علي بعض بسبب إختالف المعتقد
أو اللون أو الجنس ...
 هذه اإلختالفات قد تؤدي في بعض البالد لنشوبحروب أهلية ..

هبوط النفط يكبد
العامل  200مليار دوالر

 بالطبع فالحرب األهلية األمريكية قامت من أجلتحرير العبيد السود ،والحروب بسبب إختالف الدين ال
تعد وال تحصي ..
 ولكن ما عالقة ذلك بقصتنا ؟ إن القصة تتمحور في مفهومها حول ممارسة القسوةعلي المستوي الفردي ومن الممكن أن نطبقها بالطبع
علي مستوي الدول والشعوب ..
 كيف ذلك يا أبي ؟ أنظر مثال في اإلرهاب الذي تمارسه الجماعات المتطرفةدينيا والتي تريد فرض أيدروجيتها الدينية المتطرفة بالقوة
المسلحة علي الشعوب وتستخدم في ذلك أبشع الطرق
القاسية كاإلعدام العلني ،وقطع اليد والحرق ...
 هل تعتقد يا أبي أن هذا يمكن أن يستمر؟ ال يا بني  ،فالنظام الشيوعي الذي سيطر علي أكثر مننصف العالم سقط  ،وقبله سقطت النظم النازية والفاشية
وكثير من النظم الديكتاتورية سقطت بعد ذلك ،وقريب
جدا سيسقط هذا التنظيم وغيره من النظم المتطرفة التي
تستغل الدين أبشع إستغالل ...
 وهل يقتصر ذلك في قسوة اإلنسان علي أخيةاإلنسان ؟
 ال بل وفي قسوة اإلنسان علي الحيوان األعجم الذيال يستطيع أن يدافع عن نفسة  ،وفي المعاملة الجائرة
لإلنسان للغابات والبيئة الطبيعية ...
 نعم يا ابي  ،لقد تذكرت ما نشر في موقع للتواصلاإلجتماعي منذ فترة عن رجل في الفجر فإقتربت منه
كلبة وسارت بجانبه فرفسها بقدمه وتناول عصا ملقاة
في الشارع وأوسعها ضربا علي رأسها وظهرها وهو
يشتمها ويأمرها بعدم اإلقتراب منه  ...فهربت منه مذعورة
تعوي وهي تزحف علي االرض من جراحها الساخنة
ووصلت بصعوبة إلي أوآلدها الرضع لتطعمهم قبل أن
تلقي حتفها  ،صور ذلك كله ناشر الفيديو وتتبع الكلبة
حيث أرضعت أطفالها ثم إعتني بالصغار بعد أن ماتت
أمهم المسكينة ...فهل سيحاسب هللا مرتكب هذة الجريمة ؟
 نعم بالتأكيد يا بني سيحاسبه هللا  ،وفي الدول المتقدمةيحاكم ويسجن علي فعلته البشعة  ،وسيجازينا هللا جميعا
علي أعمالنا الخيرة والشريرة في الدنيا واآلخرة ....

سالم على روحك ..
هيلني توماس
بقلم :عزة الدريدي

كشف سهيل المزروعي ،وزير الطاقة اإلماراتي ،أن
مشاريع نفطية تقدر قيمتها بحوالي  200مليار دوالر ،تم
تأجيلها في العامين الماضيين ،بسبب هبوط أسعار النفط الخام.
وقال المزروعي خالل جلسة حوارية على هامش معرض
ومؤتمر»أديبك» بأبوظبي ،األربعاء  9نوفمبر/تشرين
الثاني»:إن شركات النفط التي تسارع إلى االستثمار خالل
فترة االنكماش الحالي في أسعار النفط ،تكون هي المستفيد
األبرز عند عودة العرض والطلب إلى حالة التوازن».
وأوضح أن الشركات التي قامت باستثمارات في وقت
انخفاض أسعار األصول ،ستكون مهيأة تماما لتلبية الطلب
المتزايد ،جراء تمتعها بقدرة استيعابية إضافية ،والحصول
بالتالي على حصة أكبر من سوق صاعدة في المستقبل.
ولفت الوزير اإلماراتي إلى أن الهبوط الملحوظ في
االستثمارات النفطية ،قد يجعل الشركات التي تتبع
سياسات تقشفية ،بطيئة في تجاوبها مع السوق عندما تبدأ
في الصعود مجددا.
وأكد أن صناعة النفط «دوارة» بطبيعتها ،منوها إلى أن
الطبيعة الدورية لهذه الصناعة تجعل تحقيق توازن طويل
األمد بين العرض والطلب «عملية شبه مستحيلة».
واعتبر أن الوقت الراهن يعتبر مناسبا لالستثمار للشركات
التي لديها رؤية مستقبلية وتتمتع بميزانيات عمومية قوية ال
االنسحاب .متوقعا أن الطلب على النفط سيتجاوز العرض
على المدى البعيد.

ليست عرّ افة وال قارئة فنجان ،تلك المرأة التي
قالت يوما ّ
بأن المنطقة العربية ستزول بالكامل.
إنّها هيلين إيميليا توماس،عميدة مراسلي البيت
األبيض وأول امرأة تتولى منصب رئيس نادي
الصحافة األمريكي  .لقد فجرت هذه المرأة قنبلة
تضاهي في حجمها ،القنبلة التي فجرتها هيالري
كلينتون في كتابها «خيارات صعبة» والدي هو
عبارة عن مذكرات لوزيرة الخارجية االمريكية
السابقة  ،اطلقت فيها صاروخ توماهوك باعترافها
ان تنظيم داعش ،صناعة أمريكية لتقسيم الشرق
األوسط  ،وبأنهم هم من انشئوا ما يسمى بالدولة
اإلسالمية في العراق والشام  .اذا وكما سبق فان
هيلين توماس التي احتفل نادي الصحافة األمريكي
القومي في يوليو الماضي  ،بالذكرى الثانية لرحيلها
.،تعتبر اجرأ صحفية في تاريخ الصحافة االمريكية
 .كيف ال وهي  ،رغم معاصرتها ألهم رؤساء
أمريكا وتغطية نشاطاتهم  ،تجرأت على رفض
مرافقة الرئيس جورج بوش تعبيرا عن رفضها
لتصريحاته عن كون أن حربهم في العراق  ،هي
من اجل هللا والصليب  ،معقبة ان هذه الحرب
ليست ابدا من اجل هللا  ،بل من أجل الشيطان .
ومن غريب األمور ان تدعو صحفية أمريكية الى
ضرورة التخلص من سيطرة الواليات المتحدة
االمريكية من سيطرة الصهاينة ،ليس على الصحافة
واإلعالم فقط  ،بل وعلى البيت األبيض أيضا.
ومن غرائب األمور أيضا ،أنها كانت تؤمن بان
فلسطين محتلة وتنادي بضرورة حزم اإلسرائيليين
ألمتعتهم وترك األرض ألصحابها .أوليس من
المدهش ان تبكي أمريكية فلسطين ،في حين يبكي
بعض من يسمون انفسهم زعماء ،من قتلوا أطفالنا
واغتصبوا أراضينا وشردونا وهجرونا ومنعونا

من حق العودة الى ديارنا؟ أوليس غريبا ان تأتي
الدعوة الى ضرورة استقالل فلسطين ،من صحفية
أمريكية في حين تأتي بعض األصوات متعالية
بالدعوة الى حد الخنوع واالستسالم ورؤية ان
الحل الوحيد للخروج من االزمة والعيش في
سالم هو الوصاية؟
لقد أعاد نادي الصحافة ،نشر كلمات هيلين توماس
التي نشرتها مند عامين ،وهذه مقتطفات منها :
«إني أرى بوادر حرب عالمية ثالثة ،طبخت في
مطبخ تل ابيب ووكالة االستخبارات االمريكية
...والشواهد عديدة.
اول خطوة  ،ظهور تنظيمات إرهابية بدعم امريكي...
ال تصدقوا ان واشنطن تحارب اإلرهاب،ألنها
دمية في يد السي أي إيه ...انهم يقولون انهم
يحاربون اإلرهاب نيابة عن العالم  ،وهم صناع
اإلرهاب  .واإلعالم يسوق أكاذيب الن من يمتلكه
هم اإلسرائيليون ».
وقالت أيضا ان الدول العربية لن تعود كما كانت ،
وسوف تزول دول وتتغير حدود دول موجودة»...
ولعل ما يحصل اليوم من احداث دموية وانتهاك
ألبسط حقوق االنسان في العيش ،هو اكبر دليل
على صدق كالمها  .فمن اين لعصابات من الهمج
المرتزقة من الدواعش  ،كل هذه اإلمكانيات
الضخمة ؟ هل كان بإمكانهم الحاق كل هذا الدمار
بأمتنا وتوجيه كل هذه الضربات الموجعة ،لعدد
من بلدان العالم ابتداء من العراق ،وليبيا وسوريا
..حتى باريس وبلجيكا ،دون ان يكون هناك من
يقف وراءهم ،ويدعمهم بالسالح والمخططات
الشيطانية والدموية؟
سالم على روحك «هيلين توماس» ونوما هادئا
يا عرب.
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البورصة تسجل أعلى
صعود أسبوعي يف
 13عاما بدعم من
حترير اجلنيه
سجلت البورصة المصرية اعلى صعود
اسبوعي خالل  13عاما وسط شراء عربي
واجنبي قوي بعد تحرير سعر الصرف.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية،
صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس
 – ”30الذي يضم اكبر  30شركة مقيدة
–  % 4.52ليسجل مستوى 10688.16
نقطة .وارتفع مؤشر “ايجي اكس ”50
متساوي االوزان النسبية  % 4.88مسجال
1613.49نقطة.
وزاد مؤشر “إيجي اكس  ”20محدد
االوزان النسبية  % 4.91ليبلغ 10124.03
نقطة .وارتفع مؤشر األسهم الصغيرة
والمتوسطة “إيجي اكس  ”70نحو 3.38
 %ليبلغ مستوى  403.51نقطة.
وتراجع مؤشر “إيجي اكس  ”100األوسع
نطاقا  % 5مسجال  980.95نقطة.
وافاد ايهاب سعيد محلل اسواق المال في
تصريح لموقع اخبار مصر بان السوق
شهدت اسبوعا تاريخيا حيث نجح مؤشرها
الرئيسي في تسجيل اعلى صعود اسبوعي
منذ  2003نحو  % 14.4وذلك من مستوى
 9350حتى  10688نقطة.
“بمكاسب اليوم تبلغ نسبة صعود السوق
منذ تحرير سعر الصرف يوم الخميس
الماضي قرابة  ..% 25.4راينا صعود قوي
في احجام التداول تجاوز ملياري جنيه في
الجلسة وهو المستوى االعلى منذ ،2009″
وفقا لسعيد.
وذكر محمد دشناوي المدير التنفيذي لشركة
تداول اوارق مالية ان السوق مازالت
تجني مكاسب تحرير سعر الصرف وقرب
الحصول على قرض دوالري من صندوق
النقد .واضاف ان البورصة تشهد اعادة
تسعير لالسهم التي اصبحت اقل من قيمها
بعد تراجع سعر الجنيه.
وذكر ان السيولة بدأت تنتقل من االسهم
الكبيرة الى االسهم الصغيرة والمتوسطة
وهو ما ترجمه صعود المؤشر المئوي
بالنسبة القصوى المسموح بها.
لدى إغالق تعامالت األربعاء ،واصلت
مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها
القياسية ليبدد المؤشر الثالثيني خسائره
المبكرة ويتحول لالرتفاع بدعم من اعالن
وزارة المالية الحصول على الشريحة
االولى للقرض الثالثاء المقبل.
كانت البورصة قد أغلقت قبل موعدها بـ6
دقائق بعد ارتفاع مؤشر البورصة ايجي
اكس  100بنسبة  ،5%وسط تنفيذات بقيمة
 2.18مليار جنيه ،ارتفع خاللها مؤشر
البورصة الرئيسي بنحو .4.6%
وشهددت التعامالت مشتريات اجنبية
بصافي  180مليون جنيه ،و 40.7مليون
جنيه صافر شراء المؤسسات العربية.
وشهدت اسهم بالم هيلز ،وطلعت مصطفي،
حديد عز ،وبايونيرز والشرقية للدخان
ارتفاعات بنسبة  ،10%وعروض بيع
صفرية.
ويعد هذا اإلرتفاع األعلى منذ مايو .2015

ه

كلودين كرمة

مرارة الشهد..
هل للشهداء مرارة أو للجمال قبح ....
نعم دائما هناك وجهان لنفس العملة...فالذى يلتقى
بالسعادة فى طريق هذه الحياة يتقبل معها األحزان...
والذى يصل إلى أعلى المراكز يتحمل عواقب وظيفته
ويكون اول المسئولين عن اى فشل أو تقصير وهو من
يدفع ثمن إهمال من هم تحت رئاسته ...والذى يحقق
الغنى يتحمل الخسائر واالنتقادات ..ومن لديه الجرأة
على تحدى الظروف والمخاطر ليحقق ذاته وال يستسلم
لمجريات الحياة فعليه أن يصمد رغم كل المعوقات
التى تكاد تقضى على طموحه...والذى يصل إلى
اكتشاف علمى يغير من الواقع األليم يكون علية تحمل
حقد الحاقدين الذين يعرقلون خطواته...
وهكذا دواليك فكل ما نسعى لتحقيق أحالمنا و غايتنا
فى هذه الحياة البائسة علينا أن نواجه المصاعب
ونجابه العداء وكأنها حرب شعواء بيننا وبين كل ما
نتمناه على هذه االرض.
فهل يصح أن يستسلم اإلنسان للظروف و يسيطر عليه
اليأس وان يكون قادرا على المواجهه والتحدى والثبات..
واثق الخطوة يمشى رافع الرأس شجاعا يتحلى بالصبر
واإليمان بنفسه وإمكانياته ساعيا الستغالل موهبته و
لتطويع الظروف المحيطة فى سبيل إسعاد نفسه وخير
مجتمعه ودعم من يحيطون به ويثقون فى قدراته..
ألنه ينبغى أن يكون هناك فى وسط هذه األمواج
المتالحقة من يدعمنا نفسيا ومعنويا...فهو بمثابة سفينة

النجاة إذ علت علينا األمواج وقست علينا االيام...
فال أحد يستطيع أن يستقل بذاته ويدعم نفسه بنفسه
طوال مشوار حياته...ولذلك أن اختيار األصدقاء
والشركاء يجب أن يكون على مستوي نتوخى فيه
الحذر..و يكون مبنى على أسس ثابتة ومبادئ راسخة..
وبمنتهى الدقة.
ومن هنا نرى أن نجاح اإلنسان فى حياته الشخصية
والعملية على حد سواء ال يعتمد على ما هو عليه
اآلن إنما يعتمد على عوامل كثيرة منها أسلوب تفكيره
ونضج شخصيته وترتيب أولوياته ومدى احترامه
للقوانين العامة وتقاليد المجتمع الذى يعيش فيه
واألهم مدى رقى أخالقه وطباعة ألن هذا هو العامل
الرئيسى فى تحديد مالمحه وألفاظه وصفاته التى على
أساسها يتم اختيار األصدقاء وشركاء رحلة الكفاح
ويعتمد عليها أيضا قبول أو رفض اآلخرين له..ومدى
استعدادهم للتعاون معه الناتج عن احترامهم له وثقتهم
فى شخصه.
وكما أن االهتمام بالحياة العملية يعتبر من األولويات ،
كذلك الحياة السرية ال تقل أهمية...فإن من شاب على
شئ شاب عليه فإن من تربى على الخلق الكريم والكالم
الحسن والتفكير السوي تكون شخصيته متزنة وحكيم ،
ذو عقل راجح ورأى سديد ،يدبر حياته بحكمة ويسوس
االمور برؤية واضحة ..ويبنى مستقبله بثبات..وبهذا

صحوة الضمائر احليوانية يف القرن الواحد والعشرين

يحقق االستقرار لعائلته..أعلى االستقرار النفسي
والعاطفى وأيضا المادى.
وهذا ينعكس على نفسية األطفال ويؤثر على نظرتهم
إلى الحياة وتقديرهم للمواقف وطريقة التواصل مع
المجتمع.
ولكن عندما ال نهتم بإدارة دفة الحياة بمرارة فإننا
نتجمع مرارة الشهد..فبالرغم من عظمة الحياة
األسرية و روعتها إال أن عندما تفقد المشاعر صدقها
وتظهر األكاذيب فى األفق ويتهرب الكبار من تحمل
مسؤولياتهم..فتنهار االسرة و يتأثر األبناء وتصبح
أفكارهم مشوهة ويفقدون الثقة بأنفسهم وأيضا تنهار
المبادئ و كذلك تفقد المشاعر سموها و يفرغ الحب من
محتواه ويتعرضون لصدمات الحياة وهم على أرض
متميزة فهنالك منهم المصائب و يصبح مستقبلهم مهددا
نتيجة التجارب الصعبة التى افقدتهم المعنى الحقيقى
التى تحتوي عليه الكلمات التى لها بريق مثل الحب أو
العطاء أو التضحية.
فلننتبه إلى ذواتنا ولنحمى أنفسنا ونتمسك بالمذاق
الجميل للشهد وال نسمح لمرارة األيام أو األحداث أو
قبح النفوس وظالم العقول أن تفسد علينا دنيانا وتمأل
نفوسنا مرارة وقلوبنا أحزانا وبيوتنا اشواكا
حذار ثم حذار من مرارة الشهد..فال يوجد ما يمحو
مرارتها...

الفلسطينيون يفتتحون متحفا خيلد حياة عرفات
افتتح الفلسطينيون يوم األربعاء متحف ياسر عرفات في
رام هللا لتخليد تاريخ رئيسهم الراحل بحضور شخصيات
عربية ودولية.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حفل االفتتاح
“سيبقى هذا المتحف  -وبما يحتويه من متعلقات الشهيد الرمز
ً
وهدية ونبراساً ألجيالنا القادمة
أبي عمار  -شاهداً على الوفاء
لتتعرف من خالله على تاريخ واحد من أعظم رجاالت فلسطين
والعالم في القرنين العشرين والحادي والعشرين”.
ويضم المتحف مبنى جديدا من طابقين على مساحة 2600
متر مربع يربطه جسر بالمبنى القديم للمقر الذي حوصر فيه
عرفات من قبل إسرائيل لسنوات والمعروف باسم (المقاطعة).
وصمم المتحف المهندس المعماري الفلسطيني الراحل جعفر
طوقان ويتكون من طابقين فيهما مساحة العرض األساسي
للمتحف وأربعة مسارات يربط األخير منها بين المبنى الجديد
ومقر عرفات.
وجاء في نشرة عن المتحف “تم الحفاظ على مكان الحصار
كما كان عليه عند رحيل عرفات ( )2004بما يمكن زائر
المتحف من االطالع المباشر على ما كانت عليه األوضاع
عندها وأن يعيش التجربة بشكل مباشر”.
ويضم المتحف مركز معلومات إلكترونيا ومكتبة صغيرة
متخصصة وصالة متعددة األغراض وصالة عرض.
وتوضح النشرة أنه “ تم الحفاظ على كافة مقتنيات ياسر
عرفات الموجودة في المقاطعة كما تمت استعادة المقتنيات
الموجودة في أماكن أخرى”.
وصمم المتحف على شكل ممرات تأخذ زائره في رحلة للتاريخ
الفلسطيني تبدأ منذ مطلع القرن التاسع عشر وتنتهي في المبنى
القديم الذي حوصر فيه عرفات حتى رحليه عام .2004
وقال عمرو موسى األمين العام األسبق لجامعة الدول العربية

في حفل االفتتاح “كم يسرني أن أقف على
هذه األرض الفلسطينية في هذه المناسبة
لنحيي إسم ياسر عرفات ونحيي ذكراه
ونفتتح متحفه”.
وأضاف موسى “كان (عرفات) شخصية
فريدة  ..كان قائدا كبيرا وكان صامدا
عظيما كما أصبح شهيدا كريما  ..لنا
نحن العرب بل علينا أن نحييه وان نحيي
ذكراه وأن نستمر على هذا الدرب للعمل
من أجل التوصل إلى حل عادل للقضية
الوطنية الفلسطينية”.
وظهر التأثر واضحا على األمين العام
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وهو
يتحدث عما شهده في المتحف وخصوصا
تلك الغرفة الصغيرة التي كان ينام فيها
عرفات خالل الحصار.
وقال أبو الغيط “ليس بعيدا عن هنا (مكان الحفل) عاش الرئيس
ياسر عرفات في غرفته في مبنى المقاطعة لمدة ثالث سنوات
كاملة قضاها هذا المقاتل النبيل صامدا رافضا أن ينكسر أمام
جبروت القوة عارفا أن البطش ال يصنع حقا وأن القهر ال
يرتب شرعية”.
وأضاف “هذه المقتنيات والتفاصيل التي سنشاهدها في هذا
المتحف ال تروي قصة رجل بل تاريخ بلد نحن هنا لنتبع
رحلة الوطن في مسيرة الرجل ولنحيي ذكرى الرجل التي
صارت عنونا للوطن الذي عاش من أجله ومات من أجله”.
وتابع أبو الغيط “متحف ياسر عرفات ال يبكى على األطالل
وال يعيش أسير الذكرى وإنما يحتفي بتلك الذكرى ويخلدها
وينطلق منها إلى المستقبل”.

َو َط يِن ا َ
جل ِميل

رطقات سياسية

واستعرض ناصر القدوة رئيس مؤسسة ياسر عرفات الهدف
من المتحف الذي سيكون إضافة إلى تخليد ذكرى عرفات
فأنه سيعمل على تثقيف األجيال القادمة بالتاريخ الفلسطيني.
وقال القدوة في حفل االفتتاح “متحف ياسر عرفات متحف
الذاكرة الوطنية يقدم ألبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية
وللعالم رواية الحركة الوطنية الفلسطينية من خالل سيرة ياسر
عرفات وبما يخلق فضاء تعليميا ثقافيا حيويا”.
ووصف نيكوالي مالدينوف المبعوث الخاص لالمين العام
لألمم المتحدة في كلمة ألقاها في حفل االفتتاح عرفات بأنه
شخص “حول شعبه من الجئين إلى أمة ”.وأضاف مالدينوف
“عرفات كرس حياته إلنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
وقال المسؤولون عن المتحف إنه سيكون مفتوحا أمام الجمهور
ابتداء من يوم الخميس

ً
طويال نسبياً قد يعرض حياة الطفل للخطر.
اليزال الموضوع يتفاعل بين محاكمة الوالدين
وإيقاع اللوم على حراس الحديقة وإدارتها،
لتحديد المُسبب الذي اليهمنا
في موضوع اليوم.

الأريد من أي من السيدات والسادة الذين
يتفضلون بقراءة هذه المقالة أن يفكروا ولو
للحظة واحده أنني موافق على القتل بأي
شكل من أشكاله ،بشكل
عام ،وقتل األطفال والنساء
والشيوخ بشكل خاص ،حتى
الحظت منذ فترة أن اإلعالم
قتل الحيوانات ،إذا لم يكن
الغربي وحديثاً مجلس حقوق
دفاعاً عن النفس الأقره بل
اإلنسان التابع لألمم المتحده
أستنكره.
ومنظمات حقوق اإلنسان غير
الموضوع الذي نحن بصدده
الحكومية تركز على إتهام
اليوم يجبرني على إجراء
هكذا مقاربات بهدف المقارنه
السعودية بإنتهاكات حقوق
فقط ،لذلك أرجو من القراء
اإلنسان في اليمن وتتسبب
الكرام التحلي بالصبر لقراءة
بقتل األطفال ويطالبون
بتجميد عضويتها في مجلس
المقالة حتى النهايه.
حقوق اإلنسان.
 .١كاثرين ليمانسكي سيدة
بقلم المهندس:
أميريكية من كاروالينا
لست هنا بصدد الدفاع عن
الشمالية ،أزعجها عواء
السعودية ،كما أسلفت في
هيثم السباعي
بداية هذه الخاطرة ألنها ليست
كلبها في العام الماضي
بحاجتي للدفاع عنها من جهة
فأغلقت فمه بشريط الصق
ولست موافقاً على حربها
وأخذت صوره له ونشرتها
على موقع التواصل اإلجتماعي الخاص بها ،في اليمن والعلى بعض ممارساتها السياسيه
ثوان معدودة حسب إدعائها مع تعليق أومعالجتها لبعض مشاكل المنطقة ،من جهة
لمدة
ٍ
أخرى .ولكن هل الحوثيون في الطرف اآلخر
“هذا مايحصل عندما التصمت”.
تسبب هذا التصرف بغضب شديد من قبل أبرياء أم هم ضحايا ونحن النعلم؟؟ أليسوا
مئات اآلالف من الذين شاركوا بنشر اإلعالن شركاء في قتل المدنيين واألطفال اليمنيين.
المذكور (البوست) ونشرت الرعب بين سكان لماذا هذا التضليل؟ ثم هؤالء الذين يتعاطفون
المنطقة .بإختصار حكمت عليها المحكمة مع الحيوانات كما رأينا قبل قليل ويصبون
بتهمة القسوة ضد الحيوانات بالسجن ستين جام غضبهم على السعودية ،اليوم .أليسوا
يوماً مع وقف التنفيذ وسمح لها باإلحتفاظ المصدرين الرئيسيين لألسلحة إلى كل األطراف
بالحيوان حسب تقرير الشرطه بعد زيارتها المتحاربة حول العالم؟؟ ألم يساهموا أنفسهم
بشكل مباشر وغير مباشر بقتل أطفال اليابان
في البيت للتأكد من حسن معاملة الكلب.
 .٢في نيسان (أبريل) الماضي ،أصيبت سيدة وڤييتنام وكوريا وكمبوديا وحديثاً الفلسطينيين
أوسترالية في مدينة جبل عيسى ،في مقاطعة وأطفالهم منذ عقود ،أم أصبحت هذه من
كوينزالند بإضطراب شديد عندما مررت خطأً القرن البائد ،الداعي لذكرها؟؟؟ ماذا عن
آلة َقص العشب فوق ضفدع أخضر أدت إلى أطفال العراق من عام  ٢٠٠٣حتى اليوم،
ً
أطفاال
إصابته بجرح بليغ في ظهره .طلبت المساعدة نساء الفلوجة الزلن حتى اليوم يلدن
فحصلت عليها من محبي الحيوانات الذين مشوهين بسبب إستخدام قنابل اليورانيوم
عملوا على نقل الضفدع المصاب جواً عبر المخفف ضد مقاتلي القاعدة ،ألم يساهموا
المقاطعة إليصاله إلى مدينة “كيرن” حيث بقتل أطفال سورية وأفغانستان والصومال
يوجد مستشفى للضفادع إلنقاذ حياته ،إال أنه وليبيا أليسوا سبب مجاعة مليون طفل في
أصيب بإلتهاب خالل نقله.
جنوب السودان والمساحة تعجز عن ذكر
بإختصار ،تمت معالجة الضفدع المذكور من القائمة بكاملها .كل هذا والمسؤولون الغربيون
جروحه ومن اإللتهاب وأعيد إلى بيئته األصلية .والشرقيون وحتى العرب يتعامون مع اإلعالم
 .٣بتاريخ  ٢٨أيار (مايو) الماضي سقط عن هذه الحقائق المخجلة.
طفل ،عمره  ٣سنوات في قفص غوريال في أال يكفي تضليال وكذبا وتدليسا واألهم
حديقة حيوان مدينة سينسيناتي األميريكية في اإلستخفاف بعقولنا .ولكن العتب اليقع عليهم،
والية أوهايو .خاف حراس الحديقة على حياة أقصد الغرب والشرق معاً ،بل يقع علينا وعلى
الطفل عندما بدأ ذكر الغوريال سحبه من ثيابه قادتنا ألننا نحن النحترم أنفسنا ،فكيف نطلب
ً
من اآلخر أن يحترمنا؟؟؟
قتيال.
فأطلقوا النار عليه وأردوه
‘هارامب’ الغوريال (الشهيد) من النوع النادر قبل تعليق عضوية السعودية من مجلس
في طريقة إلى اإلنقراض ،يعرف بالغوريال حقوق اإلنسان يجب إتخاذ مثل هذا اإلجراء
ذو الظهر الفضي .أثار قتله غضباً عارماً الن ضد الواليات المتحدة وحلفاءها.
رواد الحديقة يحبونه كثيراً وبدأوا يتساءلون يوجد اليوم أكثر من  ٦٣مليون الجئ ونازح
لماذا لم يخدره حراس الحديقة ً
بدال من قتله .حول العالم نصفهم من األطفال المهملين من
ً
الحراس متأكدون أن التخدير سيستغرق وقتا كافة المجتمعات.
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جميعنا نعلم ما هو التطوع و كم هو ذو
فائدة كبيرة للشخص المتطوع و المتطوع ألجله
بحيث يقوم مشروع التطوع على تقديم المساعدة
بمختلف أنواعها دون مقابل و هذا ما يجعل من
التطوع أمراً مميزاً جداً رغم أن هناك العديد
من األشخاص لم يطلع على هذه الثقافة بعد .
ثقافة التطوع هي القيام بمبادرة ذاتية على تقديم
ما نستطيع دون انتظار المقابل و دون النظر
إلى العائد من وراء هذا التطوع ألن هذه الثقافة
هي جزء من ثقافة العطاء .
منذ زمن ليس بالبعيد و تحديداً في حارتنا القديمة
في أحد أحياء مدينة حلب القديمة شهدت أول
حالة تطوع و من خاللها تعلمت هذه الثقافة
المميزة جداً  ،القصة باختصار أننا كنا نسكن
بجوار عائلة مكونة من خمسة أفراد أب و أم
و لديهم ثالثة أطفال أصغرهم عمره سنة و
أكبرهم عمره سبع سنوات و أما األبنة األوسط
فعمرها أربع سنوات و كنت بعمر العشر سنوات
وقتها و كنت أشاهد فرحة جيراننا بأوالدهم و
صوت ضحكاتهم الذي يملئ األرجاء و لكن و

في يوم تحولت تلك الضحكات إلى صرخات
عالية ألمت كل من سمعها و فقدت تلك العائلة
األب الذي كان بحسب علمي موظف في احدى
الدوائر الحكومية و تلك الفترة كانت بداية تعلمي
لثقافة التطوع و العطاء ألنني شاهدت جميع
الجيران يعملوا على تقديم المساعدة الممكنة
لهذه العائلة بعد وفاة والد األطفال و تعلمت
وقتها أن تقديم العون ال يكون فقط بالمال أو
األشياء بل يمكن أن يكون بالتطوع و القيام بما
يلزم لسد حاجة المحتاج ،و بكل أمانة اللحظة
القاسية علمتني الكثير
و وضعتني على طريق أحب السير فيه األن و
هو طريق الخير و المحبة .
هناك شيء تشعرون به بداخلكم عندما تقوموا
بالتطوع و تقديم المساعدة للغير دون انتظار
مقابل أو عائد  ،انه شيء مميز يريح صدوركم
و يجعلكم تبدؤا يومكم بالمحبة و السعادة ،
دعونا نعمل على حفظ هذه الثقافة و لنقوم
بتعليمها ألطفالنا و ألجيالنا القادمة فهم بحاجة
اليها كثيراً .

 150شاعرا من  27دولة عربية وأجنبية يف مسابقة «أمري الشعراء»
أعلن عيسى سيف المزروعي مدير إدارة
السياسات والمشاريع الخاصة في لجنة إدارة
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في
أبوظبي عن استقبال  150شاعراً من  27دولة
عربية وأجنبية إلجراء مقابالت مباشرة مع
لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج أمير
الشعراء المختص بالشعر الفصيح.
وتلقت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات
طلبات الشعراء المترشحين للموسم السابع من
كل من اإلمارات ،األردن ،البحرين ،السعودية،
مصر ،الجزائر ،السودان ،العراق ،سوريا،
الكويت ،المغرب ،اليمن ،تونس ،سلطنة عُ مان،
لبنان ،فلسطين ،ليبيا ،موريتانيا ،إريتريا،
الهند ،إيران ،ألمانيا ،فرنسا ،بلجيكا ،النيجر،
غينيا ،ومالي.
وقال مدير أكاديمية الشعر في لجنة إدارة
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية سلطان
العميمي إن لجان الفرز والتحكيم ستباشر

أعمالها األسبوع القادم الختيار  150شاعراً
من بين المئات من المترشحين للبرنامج من
الدول العربية وبعض الدول األجنبية وفق
معايير فنية وأدبية ،ومن ثم اختيار الشعراء
المؤهلين للمرحلة التالية في أبوظبي الشهر
القادم والتي تتضمن مقابلة لجنة التحكيم
بشكل مباشر.
وأشار العميمي إلى ّ
أن شروط الترشح للمرحلة
األولى تتضمن أن تكون القصائد مكتوبة باللغة
العربية الفصحى وبأي موضوع يختاره المُشارك،
حيث تقتصر مشاركة الشاعر للترشح على
قصيدة عمودية واحدة ما بين  20و 30بيتاً،
أو أن يشارك بقصيدة شعر التفعيلة (الشعر
الحر) بحيث ال تزيد القصيدة عن مقطعين،
كل واحد منهما في حدود  15سطراً ،فيما ال
تقبل قصيدة النثر.
وحاز البرنامج من خالل محطاته السابقة
متابعة جماهيرية واسعة ،وتغطية إعالمية

فاقت التوقعات ،ويتم بث المنافسات النهائية
تلفزيون ّيًا على الهواء مباشرة على مدى
 10أسابيع عبر قناة أبوظبي وقناة بينونة،
وفي الموسم األخير انضم إلى البث كل من
التلفزيون السعودي ،القناة األولى ،وقناة
المحور المصرية.
كما استطاع “أمير الشعراء” أن يعبر جغرافيا
الخليج العربي عبر البث التلفزيوني المباشر إلى
مئات الماليين من المتابعين في الدول العربية
وجميع الناطقين بلغة الضاد في مختلف أنحاء
العالم ،حتى أطلقت المسابقة بشهادة الجميع
حركة شعرية مهمة تؤدي دورً ا محوريًّا في
تعزيز المشهد الثقافي العربي.
وتبلغ قيمة جائزة الفائز بالمركز األول وبلقب
“أمير الشعراء” مليون درهم إماراتي إضافة
إلى البردة التي تمثل اإلرث التاريخي للعرب
والخاتم الذي يرمز إلى لقب اإلمارة ،فيما يحصل
صاحب المركز الثاني على  500ألف درهم
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إماراتي ،والمركز الثالث  300ألف درهم،
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احذري هذه العادات اليومية ..ألنها تبكر الشيخوخة!
أثبتت الدراسات أن نظام
الحياة اليومي الذي يتبعه
البعض ،وخاصة طريقة األكل
وممارسة األعمال اليومية،
تساهم بشكل كبير في ظهور
أثار الشيخوخة ،وهذا ما يجعل ِك
ترين أحيانا أشخاصا في ُمقتبل
العمر ،وتستغربين من مظهرهم
الذي يسيطر عليه التعب
واإلعياء والكبر ،والعكس
صحيح فالبعض يتمتع بحيوية
ونشاط ولياقة تجعل ِك تظنين أنهم
في ريعان الشباب.
وإليك بعض العادات اليومية
ِ
السيّئة التي يجب أن تتخلّين عنها
كي تحافظي على شباب ِك ،بدون
الحاجة إلى الجراحات التجميليّة
واألدوية والمستحضرات:
االستغناء عن الدهون
النظام الغذائي الخالي من الدسم يحرم ِك من الحفاظ
على بشرة مشدودة وناعمة ،فيجب استهالك
أحماض أوميجا -3الدهنيّة التي تساعد على نضارة
البشرة وترطيبها.
التدخين
كثرة التدخين تساعد على رسم خطوط التجاعيد
حول الشفتين ،باإلضافة إلى مادة النيكوتين التي
تضر الجسم ،فحاولي جاهدة أن تقلعي عن هذه
العادة السيّئة.

طريقة النوم الخاطئة
عند النوم على الجنب ،يغطس الوجه في المخ ّدة،
وهذا يسبّب و يزيد التجاعيد على الخ ّديْن والذقن.
وبحسب الخبراءّ ،
فإن النوم على الظهر هو
أفضل وضعيّ ٍة تساعد ِك على البقاء شابة ومنتعشة
ومرتاحة.
عدم الوقاية من الشمس
ت طويلة
التعرّض لألشعة ما فوق البنفسجيّة لفترا ٍ
من الوقت هو السبب األساسي في شيخوخة البشرة
المبكرة .وللحماية من تأثيرات الشمس القاسية،

من الضروري أن يتم استخدام
الكريم الواقي من أشعّتها حتى
حين يكون الطقس غائما ً ّ
ألن
الغيوم ال تحجب سوى 20%
من األشعة ما فوق البنفسجيّة.
اإلفراط في التدفئة
االستخدام المفرط ألجهزة
التدفئة يجعل الهواء الداخلي
ناشفا ً ج ّداً ،فتصبح البشرة
والشعر أكثر جفافا ً أيضا ً
وبالتالي ستتعرّضين للمزيد
من التجاعيد ،حاولي أن تُبقي
ّ
أخف
ى
الحرارة على مستو ً
في المنزل أو المكتب أو حتى
السيّارة.
قلة النوم
ت
البالغون بحاج ٍة إلى  7ساعا ٍ
من النوم على األقل كل ليلة،
أي شيء أقل من ذلك ينتج عنه
مظهرًا ُمت َعبًا وحياة أقصر ،و يوصي الخبراء
ت تشعرين
بالخلود إلى النوم أبكر من المعتاد إذا كن ِ
بطاق ٍة منخفضة أو ببطء في نشاط الدماغ أو زيادة
في الوزن.
التوتر
التوتّر المزمن يسبّب ضرراً كبيراً للخاليا و
يؤ ّدي إلى الشيخوخة المبكرة… فال تستسلمي
للضغوطات وحاولي أن تنجزي كل شيء في
وقته.

عصري البصل ..فوائده ال تعد وال حتصى لشعرك
يتميز عصير البصل باحتوائه على عدد من
المركبات والعناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على
فروة الرأس ،ولهذا فإن عصير البصل يسهم في
عالج المشاكل المختلفة التي تصيب فروة الرأس؛
إذ إنه يساعد في الحد من مشكلة التساقط والتلف
والتقصف وغيرها من المشاكل التي تتعرض لها
فروة الرأس.
من المعروف أن عصير البصل يحتوي على نسبة
عالية من عنصر الكبريت ،والذي يساعد بدوره
في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس ،ولهذا
فهو يحفز من وصول الدم إلى خاليا فروة الرأس،
وهذا يحفز أيضا ً من نمو بصيالت الشعر بشكل
صحي وسليم .حيث أشارت البحوث العلمية إلى
أن عنصر الكبريت من المركبات األساسية التي
تساعد في نمو الشعر.

كما أن عنصر الكبريت مهم جداً
في تكوين الكوالجين والكيراتين،
وهذه األحماض األمينية من
أفضل المركبات التي تساعد
في العناية بالشعر والنمو السليم
لبصيالت الشعر.
وأشارت الدراسات العلمية إلى
أن عصير البصل له فاعلية كبيرة
في عالج مشكلة التساقط التي
تتعرض لها فروة الرأس ،هذا
باإلضافة إلى أن عصير البصل
يساعد في عالج مشكلة القشرة
التي تعاني منها الكثير من السيدات هذه الفترة ،حيث
أكدت الدراسات العلمية أن استعمال عصير البصل
وبصورة منتظمة يساعد في عالج مرض الثعلبة

خالل شهرين فقط لعالج هذه المشكلة وإعادة نمو
فروة الرأس من جديد.
وبهذا فإن عصير البصل له دوره في إعادة النضارة
والحيوية إلى فروة الرأس من جديد.

فوائد البطاطس لتخفيض ضغط الدم
أ ّكدت دراسة أمريكيّة حديثة ّ
أن تناول
بعض الحبّات من البطاطس ،خاصّة
القرمزيّة اللّون يساعد على خفض ضغط الدم
المرتفع في حال طهيها بالطريقة الصحيحة
من دون إضافة الزيوت أو الدهون.
وأشارت الدراسة إلى ّ
أن الذين يتناولون
البطاطس فقط مرّتين يوميّا ً لم ّدة شهر
يتحقّق لديهم انخفاض ضغط الدم بنسة 3
إلى  % 4من دون أن يكتسبوا أ ّي زيادة
في الوزن.
ويُرجع الباحثون نجاح البطاطس في خفض
ضغط الدم المرتفع إلى احتوائها على نسبة
عالية من مضا ّدات األكسدة التي تعمل

على حماية الجسم من الجزيئات الحرّة
التي تسبّب تلف الخاليا ،وأوضحوا أن
إضافة الزيوت والدهون لقلي أو تحمير
البطاطس تفسد الموا ّد الصحيّة األساسيّة
في هذا النبات.
وكان «جو وينسون» الباحث بجامعة
«بنسلفانيا» األمريكيّة قد عكف على
دراسة وتحليل  18مريضا ً م ّمن دأبوا
على تناول ما بين  6إلى  8وحدات من
البطاطس القرمزيّة اللّون مرّتين يوميّا ً لنحو
شهر كامل ،حيث وجد تراجعا ً في مستوى
ضغطهم المرتفع بمع ّدالت تراوحت ما بين
 3. 5إلى .4%. 3

مشروبات سحرية لتسريع عملية حرق دهون اجلسم..
لقد حرص الباحثون عن الجسم المثالي
على الحصول على أي طريقة لحرق
دهون الجسم ،فقد حرصوا على شرب
المشروبات التي من شأنها أن تذيب
الدهون المتكدسة في الجسم ،ومنها:
· القرفة :تعتبر من أفضل المشروبات التي
تعمل على التخلص من الدهون الزائدة،
وخاصة دهون منطقة البطن والخصر،
وذلك عن طريق تنظيم مستوى السكر
في الدم ،كما أن لها عدة خواص مضادة
لألكسدة ومضادة للبكتيريا والفطريات.
يمكنك مزج ملعقة من ورق الشاي
األخضر مع نصف ملعقة من القرفة
وقطعة ليمونة وقطعة صغيرة من الزنجبيل وغليهم في كوب من الماء لمدة 3
دقائق .شرب هذا المزيج يوميا يخلصك من الكرش والدهون.
· اللبن الخالي من الدسم :أثبتت الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم

يرتبط بفقدان الوزن على المدى الطويل،
حيث أن الكالسيوم يعزز قدرة الجسم على
حرق الدهون جنبا ً إلى جنب مع اتباع نظام
غذائي معتدل أو برنامج إنقاص للوزن،
وبما أن الحليب هو مصدر جيد للكالسيوم،
فإن كمية معقولة من الحليب الخالي من
الدسم يمكن أن تكون إضافة جيدة إلى
النظام الغذائي الخاص بك.
· الزنجبيل :يعتبر من أهم المشروبات
الحارقة للدهون ،حيث أنه ينظم عملية
األيض والهضم ويريح المعدة ،مما
يؤدي إلى رفع معدالت حرق السعرات
الحرارية ،وزيادة معدالت التمثيل
الغذائي في الجسم وحرق الدهون الزائدة ،كما يقلل الزنجبيل من مستويات
الكولسترول والدهون الثالثية في الدم ،مما يقي من الكثير من األمراض
ويعزز الصحة العامة.

عينيك؟!
يغي لون
طعامك رّ
ِ
ِ

العينان مرآة للروح ،تعكس ما بداخلهما من مشاعر وأحاسيس
مختلفة ،أ ّما لونهما فهو ما يمنح صاحبتهما تميّزاً وهو ما يعود إلى
عوامل ع ّدة وأسباب وراثيّة .
لم تعد العدسات اّ
اللصقة والملوّنة هي ملجأ بعض النساء لتغيير لون
العينين بل أثبتت آخر الدراسات التي أجريت حول ألوان العينين وإمكانيّة
تغيير لونهما ّ
إن الطعام وبتناول أنواع مح ّددة منه يمكن أن يقوم بتغيير
اللّون األصل ّي للعين بنسب مختلفة ،فألوان العينين تعتمد على مقدار
تركيز وتوزيع الميالنين التي تنتجها الخاليا الصباغيّة وتمنح العين
اللّون الخاصّ بها.
يمكن تعزيز وجود الميالنين في الجسم عن طريق زيادة مستويات
الغذاء الذي يحتوي عليه ،وأفضل خيار ل ِك هو األطعمة التي تحتوي
على فيتامين  Aالموجود في ك ّل من :الجزر ،القرع ،السبانخ ،البابايا،
الفلفل األحمر ،البطيخ ،وغيرها من األغذية التي تع ّزز من وجود

الميالنين المسؤول األوّل عن تغيير لون البشرة،
العين والشعر في جسم ِك.
وهناك أيضا ً الكثير من األطعمة األخرى الغنيّة
بفيتامين  ، Eوهي موا ّد مضا ّدة لألكسدة ،تمنع أيضا ً
ظهور عالمات الشيخوخة المبكرة وتحافظ على
صحّة جسد ِك ،شعر ِك وعيني ِك ألطول فترة ممكنة.
ومن هذه األغذية :الزيوت النباتيّة مثل :زيت
القمح ،زيت عبّاد الشمس ،زيت فول الصويا،
زيت الزيتون.
الخضراوات الورقيّة الخضراء
المكسّرات مثل :اللّوز ،الصنوبر ،الجوز والكاجو.
الفواكه مثل :الكيوي ،المانجو ،األفوكادو ،الخوخ
والعنب ..باإلضافة إلى عسل النحل وصفار البيض.
فيما يع ّد فيتامين  Dمن الفيتامينات األساسيّة
لزيادة إنتاج الميالنين في الجسم أيضاً ،فهي تعطي
الجسم الحماية التي يحتاجها من األشعّة ما فوق
البنفسجيّة .يمكن إيجاده في منتجات األلبان ،الخضراوات ،البقوليّات،
البيض ،الدجاج ،الخميرة واألسماك.
سؤال في بالغ األهميّة يجب طرحه ومعرفة اإلجابة عنه .هل يمكن
تقليل مستوى الميالنين في الجسم؟ اإلجابة بالطبع يمكن ِك ذلك ،إذا ما
ت بعض األنواع من الفواكه كاليوسفي ،البرتقال ،الجوافة ،اللّيمون،
تناول ِ
الفراولة ،الجريب فروت ،وهناك أيضا ً الخضراوات مثل :القرنبيط،
الملفوف ،السبانخ والطماطم.
التغيير في لون العين قد يكون بريقا ً أو لمعاناً ،وقد يكون مؤقّتا ً لكثرة
تناول األطعمة المع ّززة أو المخفّضة لمستوى الما ّدة الصبغيّة ال ُمس ّماة
بالميالنين .فلون العين يتح ّكم به الكثير من العوامل الوراثيّة ،الجينات
وبعض األمراض كذلك ،والغذاء ليس سببا ً رئيسيّا ً في تغيير لون العين
بصف ٍة دائمة ومستمرّة بل لفترات مؤقّتة.

أحدث تصاميم مرمر حليم لربيع وصيف 2017

اعتمدت المصممة مرمر حليم في مجموعتها على االلوان الحقيقية كاألبيض واألسود واأللوان الداكنة والباستيل ،وألوان تحاكي في معانيها أفكار المرأة
العصرية التي تبحث عن األنوثة والجمال والطلة الطبيعية والعفوية في آن واحد ..ألوان تخاطب عصرية المرأة بأناقة وجمال..
أما بالنسبة لألقمشة فقد اختارت الدانتيل الفرنسي والتول والحرير الخالص والحرير األورجانزا والكراب لتمنحها الطلة التي تناسب ذوقها وطبيعة الحياة التي تعيشها.

نصائح لتحافظي على رائحة جسدك املعطر ملدة أطول
يتمتع الكثير من الفتيات والسيدات برائحة
زكية ،لذا يحرص الكثير من األصدقاء والصديقات
على وجودهن في تجمعاتهم ،خالفا ً ألخريات ال
يتمتعن بنفس الرائحة العطرة والزكية.
وهنا مجموعة من النصائح المهمة والضرورية
التي تساعدك في الحصول على رائحة عطرة
ومنعشة طوال اليوم:
اختيار العطور القوية
يجب اختيار عطور قوية تحتوي في تركيباتها
على مواد حارة وخشب الصندل ،ألن رائحتها
الزكية تبقى طوال اليوم.
مستحضرات استحمام معطّرة
يجب أن تكون كل مستحضرات االستحمام
معطّرة ،ابتداء من ج ّل االستحمام وانتهاء
بزيوت الجسم ،مما يمنحك رائحة زكية ال تقاوم.
مكان وضع العطر
يجب وضع العطر في بعض األماكن المخفية

والمستترة في الجسم ،مثل الصدر والمعدة
وخلف الركبتين واألذنين ،ألن حرارة الجسم في
هذه المناطق تعمل على تطوير رائحة العطر.
عدم فرك العطر
تقوم الكثيرات بفرك العطر على أجسادهن،
وهذا خطأ كبير ،ألن فرك العطر يساعد على
تالشيه سريعا ،لذا يجب وضع العطر على
الجسد وعدم فركه.
ترطيب البشرة
يجب ترطيب البشرة قبل استخدام العطر،
ألنه يساعد على بقاء رائحته لفترة أطول،
عكس ما يحدث مع البشرة الجافة.
تخزين العطور
يجب إبعاد زجاجات العطور عن الحرارة،
وتخزينها في مناطق جافة وباردة لفترات
طويلة ،ألن التخزين الصحيح للعطور يساعد
في الحفاظ على جزيئات روائحها الزكية.

للقصريات..تناولي هذه األطعمة
الكتساب الطول املثالي
يلعب النظام
الغذائي دوراً مهما
لمساعدة المرأة في
زيادة طولها،ألنها
بالعناصر
غنية
الغذائية الضرورية مثل
الكالسيوم والبروتين،
والفيتامينات المهمة.
لذلك نقدم لك سيدتي
مجموعة من األغذية
التي ستساعدك على
زيادة طولك ،مع مراعاة
تناولها بكميات مناسبة
وبطريقة منتظمة.
البيـض
يحتوي البيض على البروتينات التي تساعد
على زيادة الطول ،لذلك عليك تناوله يومياً؛
للحصول على طول مثالي وجسم صحي.
منتجات األلبان
وهذه المنتجات غنية بفيتامين  Dوالبروتينات،
إضافة إلى الكالسيوم أيضاً؛ لذا فهو من
األطعمة الهامة التي تزيد الطول ،لذلك
احرصي على تناول كوب حليب يومياً.
المانجو
تحتوي على فيتامين  Aواإلكثار من تناول
الفواكه بشكل عام يضمن قامة مثالية وتقوية
العظام.
فول الصويا
غني بالبروتينات التي تساعد على زيادة الطول

اللفــت
تناول اللفت بكثرة يعمل على كسب الطول؛
ألنه غني بهرمونات النمو والمعادن واأللياف.
الدجاج واللحم البقري
وتعتبر الدجاج واللحم البقري مصدراً رائعا ً
للبروتينات ،وتكسب الطول المثالي.
الحبوب الكاملة
غنية بفيتامين  Bوالحديد .ويمكن تناول األطعمة
والمخبوزات المصنوعة من الحبوب الكاملة.
الجـزر
غني بفيتامين  Aالذي يحفز عملية النمو
وكسب الطول المناسب.
السبانخ
تحتوي السبانخ على الحديد والكالسيوم،
لذلك فهي تعمل على تقوية الجهاز المناعي،
وتزيد من الطول أيضاً.

الزجنبيل لتجديد من ّو الشعر

هل تعانين من فراغات الشعر
ت
المزعجة في فروة رأس ِك؟ ربما بحث ِ
عن الحلول هنا وهناك ،لذلك ق ّدمت ل ِك
مدوّنة الجمال  Farah Dhukaiاّ
حلً
سحريّا ً سيعيد لشعر ِك نموّه الطبيع ّي،
خاصّة إن كانت الفراغات قد ظهرت
بسبب ش ّد الشعر أثناء ربطه.
الزنجبيل لنم ّو الشعر
لن تحتاجي في هذه الحيلة إلاّ إلى
الزنجبيل الطازج.قومي بتقشيره من
األطراف ،جرّبيه على بقعة صغيرة من
جلد ِك ،إذا لم تشعري بأ ّي أعراض أو
حساسيّة تابعي استخدامه كالتالي:
دلّكي مكان فراغات الشعر باستخدامه،

اتركي عصارة الزنجبيل على رأس ِك
لم ّدة  30دقيقة ،ث ّم اغسليه .كرّري هذه
العمليّة كلّما سنحت ل ِك الفرصة.
فائدة الزنجبيل
 يعمل الزنجبيل على إيصال الدورةالدموية إلى جذور الشعر ما ين ّشط من
نموّه كالسابق تماماً.
 غن ّي باألحماض الدهنيّة التي تمنعهمن التساقط.
 يع ّد الزنجبيل من الموا ّد الغذائية الغنيّةبالمغنزيوم،البوتاسيوم ،الفوسفور
وغيرها من الفيتامينات التي يحتاجها
الشعر حتى يسترجع حيويّته.
 -يقوّي بصيالت الشعر.

العالناتكم في «الرسالة»

514 961 0777 / 450 972 1414

elressala@bellnet.ca elressala@videotron.ca
www.el-ressala.com
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Vendredi 11 novembre 2016
الجمعة  11نوفمبر 2016

عمرو يوسف يتعاقد على بطولة «نقطة ومن أول مهرجان «قرطاج السينمائي» يف أزمة بعد
السطر» لرمضان 2017
تعرض الوفد املصري واجلزائري ملعاملة سيئة
تعاقد الممثل المصري عمرو
يوسف على المشاركة في بطولة
مسلسل نقطة ومن أول السطر ،مع
المنتج عبد هللا أبو الفتوح والمخرج
إسالم خيري ،وذلك للمنافسة به في
الموسم الرمضاني المقبل.
المسلسل يكتبه محمد عبد العزيز،
ويعد هذا التعاون الثاني بين شركة
«كلوك ورك تمبتيشن» والمنتج
عبد هللا أبو الفتوح ،بعد مسلسل
بنات سوبر مان ،بطولة يسرا
اللوزي ،شيرى عادل ،وريهام
حجاج.

نادي احترام المشاهد:
نقد فيلم :

فاطمة وماريكا وراشيل
للشباب  :مازال الحب ً
أوال
والمال ثانياً

الناقدة أحالم األسيوطي

الموضوع :يوسف جالل (محمد فوزي) أبن جالل بك اإلقطاعي (عبد الوارث عسر) الذي يعيش في
األرياف ويوسف في مصر ومعه صديقه حمص (اسماعيل يس)  .يتعرف يوسف على راشيل اليهودية
(نيللي مظلوم) ويخبرها بأنه يوسف حنين  .يقدم لها دبلة خطوبة حتى يستطيع الخروج منها بموافقة
أهلها  .تصحبه راشيل الى الخياطة اليونانية ماريكا (لوال صدقي)  .يعجب بها يوسف ويقول أن أسمه
يوسف كرياكو  .ومستعد لخطوبتها  .وفي حفل خطوبتهما تأتي راشيل لتبارك ماريكا فتكتشف أن خطيبها
يوسف هو العريس فيضربونه  .يطلب جالل بك من يوسف أبنه أن يزوجه فاطمة (مديحة يسري) أبنة

ما هو دور سوسن بدر فى» األب الروحى»
كشفت الفنانة سوسن بدر ،تفاصيل دورها
فى مسلسل «األب الروحى» والذى يجرى
تصويره حالياً ،ويقوم ببطولته الفنان محمود
حميدة.
وقالت سوسن بدر :أقدم فى هذا المسلسل
دور زوجة الفنان محمود حميدة كبير عائلة
«العطار»  ،فيموت زوجى فى بداية األحداث،
ثم يتولى ابنى األكبر مسئولية عمل والده
وقيادة العائلة ،ويقتل االبن األكبر أيضاً ،وال
يتبقى سوى االبن األصغر والذى ال يجيد
تجارة السالح ،وال يملك حنكة القيادة ،فأتولى
قيادة العائلة .مسلسل «األب الروحى» بطولة
محمود حميدة وسوسن
بدر وأحمد عبد العزيز
وأحمد راتب،
وإخراج بيتر
ميمى .

حممد رمضان يف كواليس «آخر
ديك يف مصر»

كثير من الشائعات واالتهامات وجهت
لـ «أيام مهرجان قرطاج السينمائية» في
تونس ،وذلك بعض تعرض الوفد المصري
والجزائري لمعاملة سيئة ،وخاصة أنهم
أسماء فنية بارزة من البلدين.
وكانت البداية مع الزعيم عادل إمام الذي
ألقى كلمة يعبر فيه عن حبه لمصر،
قائلاً « :مصر
والسينما
المصرية
« أ م
الدنيا»،
وذلك
ف ي
ختام

رانيا يوسف تبدأ بتصوير «دم
مريم» بعد عودتها من لندن

نشر الفنان محمد رمضان ،صور من كواليس فيلمه «آخر ديك في مصر» عبر
صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي «فيس بوك».
وتدور أحداث «أخر ديك في مصر» في إطار اليت كوميدي حول شخص يعمل في بنك
ويمر بالعديد من المفارقات الكوميدية مع أفراد عائلته ،وهو من إنتاج شركتي مصر للسينما
للمنتج كامل أبو على وإعالم المصريين ألحمد أبو هشيمة.
الفيلم بطولة محمد رمضان ،إنجي وجدان ،لبلبة ،ملك قورة وإخراج عمرو عرفة .

أكدت الممثلة المصرية رانيا
يوسف أنها سافرت إلى لندن صباح
اليوم وذلك لقضاء أجازة قبل أن تعود
بعدها لبدء تصوير مسلسها الجديد
«دم مريم» والذي تخوض به السباق

قبل عرضه بـ 6أشهر ..تفاصيل احللقة
األوىل من املسلسل اجلديد لـ» حممد رجب
وخالد سليم»
يستعد الفنان خالد سليم للدخول في
تجربة تليفزيونية جديدة تحمل اسم
«العودة» ،من المترقب أن ينطلق
تصوير المسلسل منتصف شهر
ديسمبر القادم.
كتب المسلسل السيناريست
أحمد طاهر ياسين ،ومن
إخراج عبد العزيز
الحشاد ،وبطولة
الفنان خالد سليم
والنجم محمد
رجب ،وإنتاج
شركة مصر
العالمية لمالكها
رجل األعمال
أحمد أبو هشيمة،
والذي وضع
ميزانية مفتوحة
للعمل ليظور على
مستوى عال.
ويبدأ تصوير
أولى حلقات العمل
بمشهد من ليبيا
لـ 17مصريا تم

فيديو

إخنار الممثل المصري أمير كرارة مسلسل الكالبش ليخوض به الموسم
الرمضاني المقبل ،من تأليف باهر دويدار ،إنتاج «فيردي» ،محمد عبد الحميد ووائل
علي ،وإخراج محمد بكير.
وسيتم عقد جلسات عمل بين صناع المسلسل ،من أجل إختيار باقي األبطال خالل
األيام المقبلة.
من ناحية أخرى ،ال يزال كرارة يصور مشاهده في فيلم هروب إضطراري ،أمام
الممثل المصري أحمد السقا.

موسوعة السندباد

MASTERS

تصوير الحفالت واألفراح بأسعار مناسبة
وخدمة ممتازة
تحويل شرائط الفيديو من وإلى جميع أنظمة
PAL - SECAM - NTSC

األسعار:
تصوير فيديو مع مونتاج
تصوير فوتو  200دوالر

 200دوالر

مع تحيات أشرف كمال

لالستعالم االتصال على الرقم :

Tél.: (514) 691-1925

عزيزي القارئ مقالنا اليوم عن ثنائي
جميل األول يمتاز بحالوة الصوت وخفة
الدم واأللحان البديعة أما الطرف الثاني فهي
تمتاز بجمالها المصري وسمارها األخاذ
والذي يستمر جماله من سمار النيل كما
أنها تمتاز أيضا ً بقوة التمثيل والبراعة في
تقمص الشخصيات التي تؤديها – مقالنا اليوم
عزيزي القارئ عن الثنائي الجميل محمد
فوزي ومديحة يسري  .ولد محمد فوزي عبد
العال الحو في قرية كفر الجندي مركز طنطا
محافظة الغربية .حصل على دبلوم معهد
الموسيقى العربية وقد تزوج محمد فوزي
ثالث مرات األولى من خارج الوسط الفني
وأنجبت له ثالثة أبناء وهم المهندس نبيل
المدرس بالكلية الفنية العسكرية والطبيب
البشري دكتور منير والمهندس سمير والثالثة
كانوا معي في مدرسة الفريرCollège de.
 la Salleثم تزوج محمد فوزي من الفنانة
مديحة يسري ورزق منها أبنه عمرو وبعد
انفصالهما تزوج محمد فوزي من الفنانة
كريمة التي لقبت في وقتها بفاتنة المعادي .كما
أن محمد فوزي لديه شقيقتان وهما المطربة
هدى سلطان والفنانة التي أعتزلت مبكراً
جداً هند عالم وقد أشتركت في فيلم ليالي
الحب مع العندليب األسمر عبد الحليم حافظ
بينما الفنانة هدى سلطان استمرت في الفن
وصورت العديد من األفالم تخطت الخمسين
فيلم وخاصة مع زوجها وحش الشاشة الملك
فريد شوقي .وقد بدأ محمد فوزي الغناء
وهو صغير بالمرحلة األبتدائية .وبعد أن
تخرج من معهد الموسيقى أنضم إلى فرقة
بديعة مصابني كمطرب ،وعمل أيضا ً في
الفرقة القومية وعمل في اإلذاعة كملحن .أما

الرمضاني المقبل.
على صعيد أخر أكدت يوسف أنها تننظر
ردود األفعال حول مسلسلها الجديد
«ليلة» والذى من المقرر عرضه يوم
 25من الشهر الحالي.

أمري كرارة خيوض املوسم
الرمضاني املقبل بـ»الكالبش»

اختطافهم من قبل التنظيم اإلرهابي داعش،
وبجانبهم أفراد من جنسيات مختلفة يجهزون
أنفسهم إلعدامهم ،إلى أن يأتي بعض الجنود بطائرة
هليوكوبتر إلنقاذهم ،وتتوالى الحلقات التي يجسد فيها
الفنان خالد سليم دور ضابط صاعقة بالفرقة . 777

Vidéo

«قرطاج السينمائي».
ولكن هذه الجملة لم تمر مرور الكرام،
فتهكم الممثل التونسي لطفى العبدلي على
جملة عادل إمام ،قائالً «إذا كانت مصر
أم الدنيا فتونس هي أبو الدنيا ،وإذا كانت
السينما المصرية أم السينما ،فالسينما
التونسية أبوها».
هذا األمر الذي أغضب السفير المصري
بتونس ليترك الحفل غاضبًا ،ولكن العبدلي
خرج بعده ليوضح أنه كان يدافع عن بالده.
وأشار العبدلي ،في فيديو نشره أن إدارة
المهرجان صرفت أكثر من  300مليون
جنيه لحضور عادل إمام وفي النهاية لم
يشكر تونس.
أما الموقف الثاني ،فتعرض له الفنان جميل
راتب الذي حرص أن يحضر فعاليات «أيام
مهرجان قرطاج السينمائية» ،بالرغم من
مرضه .فمنعت إدارة أحد الفنادق التونسية
الممثل جميل راتب من مغادرة الفندق
والذي استضافته ضمن ضيوف الدورة 27
لمهرجان أيام قرطاج السينمائية ،وذلك لعدم
دفع مصاريف إقامته.
وأبلغ الفنان جميل راتب ،إدارة الفندق بأن
كامل مصاريف إقامته دُفعت من طرف
إدارة المهرجان؛ ولكن عند االتصال
بمدير المهرجان إبراهيم لطيف،
رفض دفع المبلغ وأغلق هاتفه.
ولكن إدارة مهرجان قرطاج،
أصدرت بيانا صحفيا ،توضح
حقيقة هذه األزمة.
وجاء في البيان «أن هناك معركة

تدور ضد إدارة مهرجان قرطاج السينمائى،
وبين أطراف تريد إزاحة هذه اإلدارة ،حيث
أن هناك إساءات متعمدة ،وتحديدا فيما
يتعلق بتواجد الوفد المصري».
وأضاف البيان ،أن الفنان جميل راتب،
ضيف أيام قرطاج السينمائية كان محل
حفاوة وترحاب كبيرين ،إال أنه تعرض
في تونس إلى وعكة صحية استوجبت نقله
إلى إحدى المصحات ،وتنقل معه شخصيًا
مدير المهرجان ورافقه حتى عودته إلى
المنزل ،وتكفلت أيام قرطاج السينمائية بكل
المصاريف الزائدة .
وكان رئيس الجمهورية التونسية الباجي
قايد السبسي ،استقبل بقصر قرطاج الفنان
عادل إمام ،ومنحه الصنف األوّل من الوسام
الوطني لالستحقاق في قطاع الثقافة ،تكري ًما
لمنزلته الفريدة على الساحة الثقافية والفنية
العربية.
األمر لم يقف على الوفد المصري ،فضجة
كبيرة أثيرت في الجزائر بعد بكاء الممثلة
بهية رشدي من المعاملة السيئة التي
واجهتها في قرطاج.
وقالت بهية أنها شعرت أن الوفد الجزائري
ال قيمة له ،فإدارة المهرجان اختارت أن
يجلس الوفد في الصف األخير بمكان مظلم
في ختام المهرجان ،ومشيرة أنها تعتبر ما
حدث إهانة لها.
وفي محاولة من وزير الثقافة التونسي
محمد زين العابدين ،أن يرمم األخطاء
التي ارتكبها المهرجان ،اتصل بالممثلة
الجزائرية بهية راشدي ،وقدم لها االعتذار.

شقيق صديقه رشاد بك (حسن كامل) لكن فاطمة ترفض ألنها تحب ظريف بك ( عبد السالم النابلسي)
وتتشابك األحداث .
التحليل والنقد  :قصة وسيناريو وحوار «أبو السعود األبياري»
بدأ السيناريو بسرد الفيلم كما هو في القصة بترتيب األحداث التي تدور حول الشخصية الرئيسية (يوسف)
وما يرغبه في الحياة ( .شخصية يوسف) شاب ثري  ،وسيم  ،رشيق  ،يغني ويرقص ،متعلم  ،وهو عاطل
بالوراثة  .يستغل ثروة والده بخطوبة الفتيات الجميالت ثم يهرب وقت الزواج .فال يمانع أن تكون الفتاة
يهودية مثل راشيل أويونانية مثل ماريكا .وهو بغير اسمه حسب ديانة الفتاة وال يهمه جرح مشاعرهن.
ولكنه أخذ درسا قاسيا منهن عندما أكتشفتا لعبته الحقيقية وعدم مباالته بهن .وهذا ألنه لم يصادف الحب
العميق لقلبه بل فقط الجمال السطحي للفتيات .
(شخصية راشيل)  :فنانة جميلة ترقص الباليه  ،والديها يهود بخالء  .ترغب في زوج ثري حتى يوفر
لها غريزة (الحماية واألمان) أكثر من عاطفة الحب والسعادة( .نيللي مظلوم) راقصة باليه من الدرجة
األولى ،وهي التي صممت رقاصاتها  ،وأجادت الدور ببساطة وحيوية خاصة أطاعتها ألهلها وتخطيطهم
للزواج من ثري مثل قول أمها « أنت تخلصي له لحد آخر تعريفة في محفظته « ( .شخصية ماريكا)
فتاة يونانية تملك أتولييه كبير للتفصيل  .أعجبت بيوسف وسعدت بحبه وأرادت األستقرار فوافقت على
الخطوبة .لكنها صدمت فيه عندما جاءت راشيل ( .لوال صدقي) أدت دور اليونانية بسالسة خاصة كالمها
األلدغ وكانت أزيائها وتسريحة شعرها متوافقين مع الدور ( .فاطمة)  :فاطمة فتاة جميلة ،شخصيتها قوية،
متعلمة  ،عن عائلة غنية في الريف  ،بها روح التمرد  ،تدرس وتعيش في المدينة ترفض عريس من
الرياف ألنه ليس من مستواها الفكري فتتمرد تعارض هذا الزواج الذي سيحطم سعادتها في سبيل مصلحة
األهل( .الصراع) :يوسف وفاطمة يعيشان في المدينة وال يريدان األرتباط بزيجة من األرياف .فنجد
ظاهرة من قوتين متعارضتين وذلك لظروف معقدة متشابكة في تسلسل زمنى متتابع بحيث يجعل التوتر
بالغاً للغاية من الرعب والشدة حتى ال يكون بد من أن ينتهي باإلنفجار  .فأبنة عم فاطمة العانس (جماالت
زايد) أقترحت عليها ترسل صورتها هي للعريس  ،فإذا وافق عليها فازت العانس به وإذا رفض يكون هو
المحقوق  .أما يوسف وحمص يظهران كريفيين متخلفين (فالصراع الصاعد) يتولد عندما تضحك فاطمة
وهي في النافذة المقابلة على فعل كل منهما – يراها يوسف ويتعلق بها ويريد معرفة من هي؟(األزمة) :
فاطمة تحب ظريف (عبد السالم النابلسي) فال يوجد مكان ليوسف وال تعيره أي أهتمام (الذروة) تطلب
فاطمة من يوسف أن تستخدمه إلثارة غيرة ظريف حتى يعود إليها مقابل مبلغ من المال  .وافق يوسف في
البداية ليكون بجانبها وعند الفعل والتنفيذ شعر بأنه (طرطور) وكرامته جرحت فتركها  .أكتشفت فاطمة
أن حب ظريف هدفه أستغالل ثروتها وأن الراقصة (حورية محمد) تتكفل باإلنفاق عليه( .القرار) قررت
فاطمة العودة ليوسف ألنها أحبته لكن والده وعمها أجبارهما على زواج ممن أختارها لهما (.النتيجة)
يفاجئ كل من يوسف وفاطمة أنهما الزوجان المقصودان( .محمد فوزي) مطرب عاطفي  ،ملحن متمكن،
راقص للسمبا والكالكيت  ،يمثل بخفة ظل وطبيعية وكان صادقاً في حبه لفاطمة (ال ننسى أن مديحة أصالً
زوجته الحبيبة) (مديحة يسرى)  :جسدت الفتاة أبنة األثرياء واألصل الطيب بصدق وجدية  .سذاجتها
لحبها لظريف وال تعلم العواقب  ،ضيقها من يوسف لمالحقتها وعدم الالمباالة به .ازيائها األنيقة التي تتفق
مع دورها كأبنة ذوات (أطال هللا في عمرها) ( .اسماعيل يس)  :بسمة الفيلم  ،ناجحاً في أداء الصديق
المخلص ليوسف الذي ينصحه بالحذر من اآلخرين وال يصدقه يوسف ألندفاعه وراء أهوائه ( .عبد
الوارث عسر) كان وسيظل أستاذ األساتذة .
(ملحوظة) بدأ الصراع بعد مرور أكثر من ثلث الفيلم وال نجد مشكلة جادة  .فكان من األفضل أن يبدأ
السيناريست فيلمه من النقطة الحاسمة لخلق (الصراع) وهو عندما تحدث (جالل بك) مع أبنه (يوسف)
إلجباره بزواجه من (فاطمة) التي تملك  300فدان ثم (فالش باك) عن مغامرات (يوسف) مع (راشيل)
و(ماريكا)  .وحب فاطمة لظريف .ثم عودة من ( فالش باك) نجد (الصراع صاعداً) بين شخصيتين قويتين
متنافستين تكشف كل واحدة عن ذاتها فتكون لها قيمتها الدرامية وتضمن إثارة الترقب .
توجد مبالغة في الصدف مثل  :وجود ماريكا في نفس الكازينو التي تتقابل فيه فاطمة وظريف ثم يوسف
فتراه ماريكا وتفزع منه (ألنه خدعها)  .فيهرب ليلحق بتاكسي  ،فإذا (براشيل) تدخل من الجانب
اآلخرللتاكسي  .ترى يوسف وتضربه .
اإلخراج (حلمي رفلة) :
مخرج عظيم  ،درس في باريس ولندن فن الماكياج ثم اتجه إلى اإلخراج السينمائي  .ويعتبر عالمة كبيرة
من عالمات السينما المصرية  .وقد وفق في إختيار الممثلين كله حسب الدور الذي يؤديه  .وقد أهتم
مهندس المناظر (هاجوب أصالنيان) بديكورات الفاخرة لفيال يوسف في القاهرة دليل على ثرائه  ،أمام
الشقة المتواضعة لراشيل وأهلها .وكذلك منزل وفيال فاطمة في المدينة والريف يظهر مدي ثرائها  ،مقابل
شقة ماريكا المتواضعة  .أما مدير التصوير ( برونو سالفي) فقد صور كادرات جميلة رومانسية ألغنية
(أنت أنت وبس أنت) لفوزي ومديحة في حديقة منزله  .كذلك رقص الباليه (نيللي مظلوم) التي (وضعت
رقصاتها الخاصة) فيظهر مدى اتقانها فن الباليه وهو أسمى الفنون  .كذلك تصوير الرقص الشرقي
والكادرات المكبرة (لحورية محمد) كان بديعاً في هز الوسط على غرار بديعة مصابني وتحية كاريوكا .
وأغاني الفيلم (أغنية فين حبيبي) نرى أنور منسي يعزف على الكمان (للطانجو)  .وأغنية (فاطمة وماريكا
وراشيل) يرقص فوزي كالكيت على الطاولة ثم في أرضية صالونه فكان بديعاً فهو يرقص ويغني ويلحن
ويمثل (رحمه هللا)  .وكان مونتاج (سعيد الشيخ يتناسب مع إيقاع الفيلم السلس الفكاهي خاصة أغنية (كان
بدري عليك عليك بدري -تتجوز وتسيبنا يا بدري) دلت على مهارة المونتاج في حفظ اإليقاع السريع
لإلغنية .كل ذلك كان ورائه مخرج متمكن من عمله (حلمي رفلة) الذي أمتعنا بأكثر من  50فيلماً وكلهم
في زمن الفن الجميل  .رحم هللا كل العاملين في هذا الفيلم .
وأطال عمر سمراء الشاشة الجميلة « مديحة يسري» .

ثنائيات مشهورة  :محمد فوزي ومديحة يرسي

أول أعماله في السينما كان عام
 1944في فيلم سيف الجالد ثم
أنهالت عليه بعد ذلك العروض
السينمائية حيث قدم  36فيلم وكان
آخرها فيلمي ليلى بنت الشاطئ
مع جميلة الجميالت ليلى فوزي
وهو اللقب الذي لقبت به في فيلم
صالح الدين بطولة فارس مصر
األول أحمد مظهر .وقد سبق أن
مثل محمد فوزي مع ليلى فوزي
فيلم أبن لإليجار .أما الفيلم اآلخير
لمحمد فوزي فكان )كل دقة في
قلبي( مع المطربة نازك وراقصة
مصر األولى سامية جمال – هذا
وقد قدم محمد فوزي حوالي 400
أغنية منها  300في األفالم ومنها (مال القمر
ماله – السعد واعدني – الشوق – ولي عشم
وياك يا جميل – ويلك ويلك – اللي يهواك
أهواه – وأغنية فاطمة وماريكا وراشيل
التي غناها في فيلم يحمل نفس اإلسم – كما
أن محمد فوزي يرجع له الفضل أنه أول
من لحن وغني لألطفال مثل أغنية )ذهب
الليل وطلع الفجر وأغنية ماما زمانها جاية(
وقد صورها التليفزيون في الستينات .كما
أن محمد فوزي يرجع له الفضل في انه
أول من أنشأ مصنع لألسطوانات في مصر
وأستعان بخبراء أجانب لتركيب المكابس
واالالت لصناعة األسطوانات وهذا المصنع
كان على أرض في منطقة العباسية .ولكن
لألسف خضع هذا المصنع لقرار التأميم
من قبل الرئيس جمال عبد الناصر وذهبت
أم كلثوم وكانت إسطواناتها تصنع في هذا
المصنع فذهبت إلى الرئيس جمال عبد

الناصر تسأله إلغاء قرار التأميم نظراً لما
لها من مكانة عند الرئيس غير أنه أخبرها
أن الخبراء األجانب ليسوا أستشاريين فقط بل
هم شركاء مع محمد فوزي ولذا يخضعون
لقرار التأميم .أدى هذا إلى الحزن العميق
واألسى الدفين لدى محمد فوزي وأصيب
جراء ذلك بضمور في العظام حتى أن وافته
المنية .والجدير بالذكر أن هذا المصنع يعرف
حاليا ً باسم صوت القاهرة وهو شبه متوقف.
أما محمد فوزي فقد شاركته فنانات عدة في
أفالمه فسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة
شاركته في فيلم (دايما ً معاك) والفنانة مديحة
يسري في فيلم (فاطمة وماريكا وراشيل)
وفيلم (بنات حواء) وفيلم من (أين لك هذا).
وأيضا ً شاركت الشحرورة صباح في فيلم
(األنسة ماما) .المطربة ليلى مراد شاركته
فيلمي (ورد الغرام) و(المجنونة) .وشاركته
الراحلة الجميلة كاميليا في فيلم (صاحبة
المالليم) .واألفالم األخرى هي مجد ودموع

– صباح الخير – عروسة
البحر – العقل في اجازة
– قبلني يا أبي – صاحبة
العمارة – الروح والجسد
– آه من الرجال – المرأة
والشيطان – غرام راقصة
– الحب في خطر -يا حالوة
الحب – أبن لإليجار – ثورة
المدينة -معجزة السماء .من
األغاني الجميلة لمحمد فوزي
(تعب الهوى قلبي) وأغنية
(آي وهللا آي وهللا وحشونا
الحبايب) التي غناها في فيلم
ليلى بنت الشاطئ .
أما بالنسبة للفنانة الكبيرة
مديحة يسرى فإسمها الحقيقي (هنومة حبيب
خليل على) تلقت تعاليمها في مدرسة الفنون.
أما أول ظهورها في السينما فكان في دور
صغير في فيلم ( رصاصة في القلب) مع
موسيقار األجيال محمد عبد الوهاب مما رشحها
للقيام بدور البطولة في فيلم أحالم الشباب .
تزوجت مديحة يسري من المطرب محمد
أمين وأشتركت معه في عدة أفالم منها فيلم
تحيا الستات .وتزوجت من الفنان والمخرج
أحمد سالم ثم أنفصلت عنه .وتزوجت من
المطرب محمد فوزي وأشتركا معا ً في عدة
أفالم جميلة منها (فاطمة وماريكا وراشيل)
وفيلم (من أين لك هذا) وفيلم (بنات حواء)
وقد انجبت من محمد فوزي وحيدها عمرو
بطل مصر في التايكندو ولألسف توفى عمرو
آثر حادث أليم في جبل المقطم .وفي الستينات
تزوجت مديحة يسرى من المتصوف الشيخ
إبراهيم الراضي سالمة .وبعد اإلنفصال عادت

للشاشة الصغيرة وعملت في عدة مسلسالت
تليفزيونية منها مسلسل هوانم جاردن سيتي
وقد تم إختيارها عضواً في مجلس الشورى
في آواخر التسعينات .وقد ظلت مديحة يسري
برونقها لسنوات طويلة وكانت النجمة التي
تتميز بالرومانسية الجميلة وقد تجلى ذلك
بشدة في فيلم (إني راحلة) قصة
األديب الكبير يوسف السباعي الذي
راح ضحية وإغتيل على يد اإلرهاب.
وقد ظلت مديحة يسري تمثل أدوار
الرومانسية لعقدين من الزمن ثم أنتقلت إلى
أدوار األمومة وال نستطيع أن ننسى أدوارها
في فيلم (الخطايا) حيث لعبت دور األم للعندليب
األسمر عبد الحليم حافظ وشاركتهما النجمة
نادية لطفي التي تمر بوعكة صحية حرجة
فأدعو معي أعزائي القراء أن يشفي نادية
لطفي .وقد قامت مديحة يسري بدور األم
مع نجم النجوم عادل إمام في فيلم األرهابي
حيث قامت بدور األم لشيرين وحنان شوقي
وإبراهيم يسري .وقد أشتركت مديحة يسري
مع عماد حمدي هذا النجم الكبير في عدة أفالم
منها (قتلت زوجتي  -وأني راحلة  -وحياة
أو موت  -والخطايا
والعريس يصل غدا .ومن أدوار مديحة
يسري الجميلة أفالمها مع الموسيقار وأمير
الطرب وملك العزف على آلة العود فريد
األطرش وذلك في فيلم (لحن الخلود –
وشهر العسل) وقد تغنى لها فريد في فيلم
لحن الخلود أغنية عيد الميالد يا مالكة
القلب في أيدك ده عيد الدنيا يوم عيدك).
ومع سندريال الشاشة سعاد حسني عملت
مديحة يسرى فيلمي الساحرة الصغيرة -
والعريس يصل غداً .ومع صوت مصر

بقلم السندباد /اشرف كمال
الذهبي شادية مثالً معا ً فيلمي بنات حواء
وال تسألني من أنا وشاركت مديحة يسري
مع فتى مصر األول أنور وجدي فيلمي
ياسمين مع الطفلة المعجزة فيروز وفيلم
أمير األنتقام عن قصة الكونت دي مونت
كريستو .وأشتركت مديحة يسري مع عميد
المسرح العربي يوسف بك وهبي في فيلمي
(إبن الحداد وفيلم األفوكاتو مديحة) .وشاركت
الفنان حسين صدقي فيلم (خالد بن الوليد)
وشاركت الفنان الكبير فؤاد المهندس فيلم
(خللي بالك من جيرانك) وقد مثلت مديحة
يسري أكثر من سبعين فيلما ً منها ( أرض
األحالم – مهرجان الحب – عواطف – وفاء
لألبد – من غير امل – األعتراف – خطيب
ماما – خائفة من شئ ما – العرافة – من
يطفئ النار – األقوياء – بنات الليل – آه
من الرجالة – أوالدي – دموع الفرح –
آمنت باهلل مع المطربة لوردا كاش وفيلم
جوز األربعة – القاهرة بغداد -المصري
افندي – معروف اإلسكافي – اليتيمة – أبن
عنتر ومؤامرة وغيرها من األفالم الجميلة.
وأخيراً رحم هللا الفنان محمد فوزي وأسكنه
هللا فسيح جناته وأطال هللا عمر مديحة يسري
وهباها هللا الصحة والعافية .
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أمسية شعرية ناجحة وسط حضور متميز من املهتمني باألدب واالبداع املهجري
نجحت جريدة الرسالة في تنظيم فعاليات األمسية
الشعرية التي أقيمت في مقر الجريدة مساء يوم السبت
الموافق الخامس من نوفمبر ،بمشاركة لفيف من
الشعراء والشاعرات الكنديين العرب من مدينتي
أوتاوا ومونتريال بحضور األستاذ الدكتور حازم
صالح قنصل مصر للعالقات الثقافية والتعليمية في
كندا ،ولفيف من المهتمين والمتابعين للحركة الثقافية
في كندا.
قدم األمسية الزميل اإلعالمي فيكتور دياب بأسلوبه
الشيق المعتاد وأدائه السهل الممتنع ،حيث استهل أولى
فقرات هذه األمسية بكلمة تحية وتقدير وجهها االستاذ
الدكتور حازم صالح لجريدة الرسالة ولرئيس تحريرها
الذي عمل ويعمل على تنشيط الحركة الثقافية للجاليات

العربية في بالد المهجر من خالل استضافته لنخبة من
خيرة الكتاب والشعراء المهجريين العرب من مختلف
األصول والجنسيات بصورة دائمة ومستمرة متمنياً
التوفيق للجميع.
ليتوالى ظهور الشعراء والشاعرات المشاركين
في فعاليات األمسية تباعاً ليقدم كل منهم بعض من
أعماله األدبية والشعرية التي القت إعجاب الحضور
وحصلت على تشجيعهم وتصفيقهم المستمر بدءاً من
شاعر المنبر الشاعر اللبناني سعيد الحاج مروراً
بالمفكر اللبناني األستاذ اسامة أبو شقرا ،والشاعر
السوري جاسم دنددشي ،والشاعرة الفلسطينية السيدة
لولو أبو رمضان ،والشاعرة المصرية الشابة ماريا
ماجدولينا لطفي التي قدمت بعض من قصائدها الشعرية

باللغة االنجليزية ليتبعها بالظهور الشاعر السوري
جاك جرجوس ثم الشاعرة التونسية المتألقة ع ل ى
الدوام عزة الدريدي لننتقل بعدها لمسك
الختام مع الشاعر الصحفي فريد زمكحل
الذي أضفي جو من البهجة والرومانسية
على الحضور فنال اإلعجاب ونال
التقدير والشكر على هذه األمسية
الناجحة.
صور األمسية الزميل أشرف
كمال الشهير بالسندباد
والمخرج العراقي
عبد الستار مصلح

أخـبـــار كـــــندا
كويار حيث النواب على احلذر

حث رئيس حكومة كيبيك فيليب
َ
المنتخبين على «توخي أقصى
كويار
درجات الحذر» في اتصاالتهم مع
أجهزة الشرطة « بخصوص تحقيق
ما وخالل إجراء التحقيق».
ويأتي طلب كويار تعليقا على خبر
نشر مؤخراً مفاده أن عمدة مدينة
مونتريال دوني كودير اتصل بجهاز
شرطة مونتريال عام  2014ليشكو

من تسرب أخبار تخصه .وعلم أن
ما كان يعنيه كودير هو تسرب خبر
يتعلق به قبل ترؤسه البلدية وخالل
فترة نيابته ،مفاده أنه لم يسدد مخالفة
بقيمة حوالي أربعمئة دوالر .
وقد برر كودير اتصاله بالشرطة
ليسألها ما إذا كان لها الحق بتسريب
هذا النبأ.

رئيس احلكومة الكنديّة“ :نتطلّع للعمل مع السيّد ترامب”
وجّ ه رئيس الحكومة الكنديّة «جوستان
ترودو» صباح يوم األربعاء  9نوفمبر الجاري
التهاني للرئيس األميركي المنتخب دونالد
ّ
المرشحة
ترامب الذي فاز على منافسته
الديمقراطيّة «هيالري كلينتون» في االنتخابات
الرئاسيّة األميركيّة.
«نتطلّع للعمل عن قرب مع الرئيس المنتخب
السيّد «ترامب» وإدارته والكونجرس
األميركي خالل السنوات المقبلة ،ال سيّما في
ّ
ملفات التجارة واالستثمار فضال عن السالم
واألمن الدوليّين» قال رئيس الحكومة الكنديّة.
وتابع «جوستان ترودو» ّ
مؤكدا ّ
أن «العالقة
التي تربط بين بلدينا هي مثال للعالم .قيمنا
المشتركة وقيمنا الثقافيّة العميقة واقتصاداتنا
القويّة والمتكاملة ستكون بمثابة قواعد للنهوض
بالشراكة القويّة والمثمرة».
وكان «ترامب» قد انتقد أكثر من مرّ ة خالل
حملته االنتخابيّة «اتّفاق التبادل الحرّ بين دول اميركا الشماليّة» المعروف بـ «النافتا».
واعتبر ّ
أن النافتا هو «أسوأ اتّفاق قي تاريخ الواليات المتّحدة».

كندا :ستة كيبيكيني لعضوية جملس الشيوخ

إقليم يوكن :الليرباليّون يفوزون يف
االنتخابات التشريعيّة

فاز الحزب الليبرالي المحلّي في إقليم
«يوكن» في شمال غرب كندا بزعامة
«ساندي سيلفر» في االنتخابات التشريعيّة
التي جرت يوم االثنين  7نوفمبر الجاري
في االقليم.
وحاز الليبراليّون على  11مقعدا في
الجمعيّة التشريعيّة مقابل  6مقاعد لحزب
«يوكن» الذي اصبح حزب المعارضة
الرسميّة في االقليم.
وفاز الحزب الديمقراطي الجديد المحلّي
بمقعدين في حين لم ينجح حزب الخضر
في الحصول على مقعد.

وتعهّد الزعيم الليبرالي ورئيس الحكومة
المقبل «ساندي سيلفر» بأنّه سيحكم االقليم
بطريقة مختلفة ودعا ّ
كافة األحزاب إلى
مؤكدا أنّه سيقبل بكلّ
التعاون فيما بينها ّ
األفكار من أينما أتت.
وأقرّ «داريل باسلوسكي» زعيم حزب
«يوكن» بالهزيمة وق ّدم استقالته من
زعامة حزبه .واوضح أنّه اتّصل بالزعيم
الليبرالي لتهنئته بالفوز مشيرا إلى اعتزاز
حكومته بما ّ
حققته طوال خمس سنوات.
واعتبر ّ
أن الحملة االنتخابيّة كانت أكثر
احتراما من الحملة في الواليات المتّحدة.

مدينة كيبيك 2016 :قد تكون األفضل سياحياً منذ 2008
قال مدير مكتب السياحة في مدينة
كيبيك أندريه روا إن سنة  2016قد تكون
األفضل سياحياً للمدينة منذ  ،2008السنة
التي احتفلت فيها عاصمة مقاطعة كيبيك
بالذكرى الـ 400لتأسيسها.
وقال روا إن مكتبه يتوقع أن يصل
عدد الغرف المؤجَّ رة في مدينة كيبيك
ومنطقة العاصمة الوطنية (la Ville
de Québec et la région de la
 )Capitale-Nationaleإلى  2,5مليون
نهاية السنة الحالية ،مقارنة بـ 2,6مليون
غرفة في سنة .2008
ولفت روا إلى أن شركة "إير بي أن
بي" ( )Airbnbالمتخصصة في خدمات
تأجير المساكن عبر اإلنترنت لم تكن
ً
مضيفا أن
موجودة بعد في ،2008

مكتبه ال يحتسب عدد الغرف المؤجرة
بواسطة الموقع المذكور الواسع االنتشار
عالمياً وإن كان يشكل جزءاً مهماً من
إجمالي عدد الغرف المؤجرة في العاصمة
الكيبيكية.
وقال روا إن تراجع الدوالر الكندي
مقابل الدوالر األميركي ساهم في زيادة
إقبال السياح األجانب على مدينة كيبيك
والمقاطعة التي تحمل االسم نفسه ،فقد
ارتفع عددهم في  2016بنسبة 8,3%
عن مستواه في .2015
لكن تراجع الدوالر الكندي ليس العامل
الوحيد برأي روا ،ألن مكتبه قام بحملة
إعالمية نشطة لجذب السياح األجانب
أنفق خاللها  2,2مليون دوالر في السوق
األميركية لوحدها ،كما قال.

يعدها :رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي

كندا :رئيس احلكومة جوستان ترودو
يزور كوبا يف إطار جولة يف عدد من دول أمريكا االتينيّة
يقوم رئيس الحكومة الكنديّة
«جوستان ترودو» بزيارة
إلى كوبا األسبوع المقبل يعقد
خاللها مباحثات مع الرئيس
الكوبي «راوول كاسترو» الذي
تولّى الرئاسة عام  2008خلفا
لشقيقه الزعيم «فيدل كاسترو»
الذي حكم كوبا طوال عقود
منذ انطالق الثورة عام .1959
ومن المحتمل أن يلتقي
«ترودو» بالزعيم الكوبي
«فيدل كاسترو» حسبما قال
سفير كوبا لدى كندا «خوليو
غارمينيا بينا».
وأضاف في حديث للصحافيّين
ّ
بأن «فيدل كاسترو» سيكون مسرورا للقاء نجل أحد أع ّز أصدقائه.
وكان رئيس الحكومة الكنديّة الراحل «بيار اليوت ترودو»
والد «جوستان ترودو» أوّل زعيم من حلف شمال األطلسي
يقوم بزيارة لكوبا عام .1976
وقد صحبته زوجته «مارغاريت ترودو» وطفله «ميشال»
الذي كان في الشهر الرابع من عمره.

وأثارت الزيارة التي استغرقت ثالثة أيّام في حينه استياء عدد
من حلفاء كندا خصوصا ّ
أن «مارغاريت ترودو» غ ّنت لـ
«كاسترو» وقال زوجها رئيس الحكومة في وقت من األوقات
«فيفا كاسترو».
وتندرج زيارة رئيس الحكومة «جوستان ترودو» إلى كوبا
في إطار جولة تشمل «األرجنتين» و «البيرو» حيث يشارك
في قمّة منتدى الشراكة االقتصاديّة عبر الهادي.

كندا تعتزم استقبال  300ألف مهاجر العام املقبل

أعلن يوم األربعاء  2نوفمبر الجاري
رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو
أسماء ست شخصيات من مقاطعة كيبيك
أوصى بتعيينها في مجلس الشيوخ ،وذلك بعد
يوميْن على إعالنه أسماء ست شخصيات
من مقاطعة أونتاريو أوصى أيضاً بتعيينها
في المجلس.
والكيبيكيون الستة هم :عمدة مدينة ريموسكي
«إريك فوريه» ،ورئيسة مكتب حماية
المواطن في المقاطعة «ريموند سان

جيرمان» ،وأستاذ الحقوق البروفيسور
«مارك غولد» ،والمحامية المتخصصة
في حقوق سكان كندا األصليين «رينيه
ُدوب ِْوي» ،وطبيبة العائلة األستاذة الجامعية
الدكتورة «ماري فرانسواز ميجي» ،وهي
من أصل هاييتي ،والدكتورة «روزا
غالفيز» ،إحدى أبرز خبراء التلوث البيئي،
وهي من أصل بيروفي.
ومجلس الشيوخ هو المجلس األعلى في
البرلمان الكندي وأحد مكوناته الثالثة إلى

جانب مجلس العموم وملك إنكلترا (حالياً
الملكة إليزابيث الثانية) الذي يمثله حاكم
كندا العام .و»ديفيد جونستون» هو حاكم
كندا العام منذ األول من تشرين األول
(أكتوبر) .2010
وبموجب القانون الدستوري الكندي لعام
 1867يُعيَّن أعضا ُء مجلس الشيوخ من
قبل الحاكم العام بنا ًء على طلب من رئيس
الحكومة الفدرالية الذي يقوم هو باختيارهم.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس .105

كندا :ثالثة أشهر لشركات اهلاتف كي توفر لزبائنها تقنيات اعرتاض
االتصاالت املزعجة
أعطى مجلس البث اإلذاعي واالتصاالت الكندية ()CRTC
شركات الهاتف العاملة في كندا مهلة كي توفر لزبائنها تقنيات
اعتراض االتصاالت غير المرغوب بها .والمجلس هيئة عامة
لقطاعي البث اإلذاعي واالتصاالت.
ناظمة
ْ
وأبلغ المجلس شركات الهاتف أن عليها أن تطلعه على هذه
الحلول التقنية ضمن مهلة  90يوماً كي يوافق عليها قبل أن
تقوم بتوفيرها لزبائنها.
كما طالب المجلس شركات الهاتف بأن تطلعه ضمن مهلة ستة
أشهر على تفاصيل الخدمات التي تتيح لزبائنها ترشيح االتصاالت
الواردة إليهم ،ودوماً بهدف تفادي االتصاالت المزعجة.
وأبلغ المجلس شركات الهاتف أنه سيقوم هو بفرض اإلجراءات

التي يراها ضرورية إذا ما وجد أن الحلول المقدمة إليه غير ناجعة.
يُشار إلى أن ترشيح االتصاالت المزعجة أصبح أكثر تعقيداً
بعد أن أخذ العاملون في مجال البيع عن طريق الهاتف يُخفون
أسماءهم أو ،في بعض الحاالت ،يستخدمون أرقام هواتف وهمية.

أعلن وزير الهجرة واللجوء والمواطنية
الكندي «جون ماكالوم» أن كندا تعتزم
استقبال ثالثمئة ألف مهاجر العام المقبل،
وهو العدد الذي ستستقبله كندا هذه السنة،
سنة استقبال الالجئين السوريين.
واعتبر «ماكالوم» أن « هذا المستوى
يشكل مقاربة مدروسة ومسؤولة تأخذ بعين

كندا :مؤ ّسسة الربيد مضط ّرة لتغيري مئات اآلالف من أقفال العلب الربيديّة
تقوم مؤسّ سة البريد الكنديّة بحملة لتغيير
أقفال مئات اآلالف من علب البريد التي
نشرتها قبل سنتين في عدد من أنحاء البالد
وفق معلومات حصل عليها راديو كندا.
واألقفال الجديدة غير صالحة لمقاومة
البرد الشديد وتتجمّد خالل فصل الشتاء.
وتجمّدت العديد من األقفال الشتاء
الماضي في مقاطعات كيبيك ونيوفاوندالند
والبرادور وجزيرة األمير ادوارد.
وت ّم تغيير  7آالف قفل في منطقة «روان
نورندا» وسوف يت ّم تغيير االقفال في 50
ألف علبة بريد في منطقة «ساغني» في
مقاطعة كيبيك وفق معلومات راديو كندا.
وقد اشتكى العديد من المواطنين من
ّ
تعذر فتح علبهم البريديّة التي تجمّدت
أقفالها طوال أيّام عديدة خالل فصل
الشتاء الماضي.
أن ّ
حتّى ّ
موظفي البريد اضطروا في بعض
األحيان لكسر األقفال لفتح العلب البريديّة.
وأفاد «فيل لوجو» الناطق باسم مؤسّ سة
البريد أنّه سوف يجري تغيير األقفال في
المناطق التي شهدت مشاكل العام الماضي.
ولم يعط أيّة معلومات حول كلفة تغيير

جنس ثالث على شهادات الوالدة؟
تعتزم حكومة مقاطعة ألبرتا في الغرب
الكندي إدخال تعديالت على شهادات الوالدة
تسمح بإضافة جنس ثالث على وثيقة
الوالدة ،في حال موافقة برلمان المقاطعة
على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة
يوم الثالثاء  8نوفمبر الجاري.

ومشروع القانون يلحظ ستين تعديال حول
قوانين األحوال الشخصية والزواج ،منها
تمكين األشخاص الذين ال يعتبرون أنفسهم
ال من الذكور وال من اإلناث ،وضع إشارة
« »Xعلى وثيقة الوالدة.
ولكن ،حتى في حال موافقة البرلمان على

القانون فلن يدخل حيز التنفيذ حال التصديق
عليه لكون الحكومة الفيديرالية في صدد
دراسة أفضل طريقة إلضافة «جنس ثالث»
على جوازات سفر الكنديين .وتنتظر حكومة
ألبرتا قرار الحكومة الفيديرالية لتباشر
بإدخال جنس ثالث على وثيقة الوالدة.

االعتبار حاجة كندا الستقبال المزيد من
المهاجرين وقدرة الحكومة الكندية ماليا
على استيعابهم».
وبين الثالثمئة ألف مهاجر الذين تعتزم
كندا استقبالهم  ،أربعون ألف الجئ وأربعة
وثمانون ألف مهاجر في إطار جمع شمل
العائالت.

والرقم المعلن هو أقل بكثير من األربعمئة
والخمسين ألف مهاجر الذين أوصى المجلس
االستشاري للتنمية االقتصادية باستقبالهم
في تقرير ق ّدمه منتصف الشهر الماضي.
واعتبر وزير الهجرة الكندي أن « :الهجرة
تلعب دورا مهما في محافظة كندا على
التنافسية االقتصادية العالمية».

وبين التعديالت المقترحة :تمكين األهل من
تسجيل أوالدهم عبر اإلنترنيت أو الهواتف
الذكية ،السماح لألهل باختيار اسم العائلة،
عائلة الوالد أو الوالدة أو اإلثنين معا،
وإضافة القابالت القانونيات على الئحة
المهنيين المسموح لهم بتسجيل الوالدات.

مئات اآلالف من أقفال علب البريد.
وكانت مؤسّ سة البريد قد ّ
توقفت عام 2014
عن ايصال البريد إلى المنازل وباشرت
بتوزيعه في علب بريديّة مشتركة أقامتها
لهذه الغاية.

ّ
المتوقع نشر  4ماليين علبة بريديّة
ومن
بحلول العام .2019
ّ
ولكن مؤسّ سة البريد علّقت برنامجها ريثما
تت ّم مراجعته وذلك منذ وصول الحكومة
الليبراليّة إلى السلطة عام .2015

Vendredi 11 novembre 2016
الجمعة  11نوفمبر 2016

حلوة يا بلدي

أشهر احلدائق يف مصر

اعداد  :مايك انجلو

حديقة حيوان اجليزة

ركن الرياضة
الزمالك يرفض إستقالة مؤمن سليمان

مثلما تكرر من قبل معتبراً أن ذلك األمر
يدل على االرتباك.
وكان مؤمن سليمان قد تقدم بإستقالته
عقب الفوز على المصري بهدف نظيف
ضمن المرحلة الثامنة للدوري الممتاز
بعدما وجه مرتضى منصور إنتقادات
حادة ألسلوب إدارته للقاء وأداء الفريق
الضعيف خاللها.

جدير بالذكر أن مؤمن سليمان قد تولى
تدريب الزمالك مع نهاية الموسم الماضي
حيث نجح في قيادة الفريق للفوز بكأس
مصر على حساب األهلي عالو ًة على
بلوغ نهائي دوري األبطال االفريقي
للمرة األولى منذ عام  2002قبل أن
يخسر اللقب لصالح صن داونز الجنوب
إفريقي.

العب أشبيلية :ميسي أفضل العب بتاريخ الكرة

جوارديوال :هزمنا أفضل فريق بالعامل
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 1حارس مرمى المنتخبالمصري األول
 2بلد عربي – في الجسم 3للنداء – وكالة الفضاءاألمريكية
 4مطربة خليجية – فك(معكوسة)
 5مدينة في اإلمارات 6قام بالتشحيم – للتفسير– اعبر
 7فريق كرة أسباني 8شتم – والد (معكوسة) 9منظمة االغذية والزراعة– قط – انتفاخ صغير في
الجسم
 10-لقب للفنانة سعاد حسني

 1ممثل مصري راحل 2صراخ – عائش –متشابهة
 3شهر أغسطس – مدينةفي قبرص
 4موحد القطرين – جوهر 5متشابهة – حرم – ضميرالغائبات
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الكلمــات املتقاطعة
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واحد قال لصاحبه إذا قلت ألي واحد (أنا عارف كل شئ)
يخافوا منك وبيعطوك نقود كثير
راح ألبوه وقال له :أنا عارف كل شئ
تغير لون أبوه وعطاه ألف دوالر وقال له :
أترجاك ال تقول ألمك شئ
راح ألمه وقال لها :أنا عارف كل شئ
األم خافت واعطت له ألفين دوالر
وقالت له :أترجاك ال تقول ألبوك
راح لسواقهم الهندي وقال له :أنا عارف كل شئ
حضنه السواق بقوة وقال له  :ابني هبيبي
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إعداد  :رايق مبسوط جداً

فزان ذهبي en:Golden Pheasant ،
فزان فضي en:Silver Pheasant ،
طاووس هندي en:Indian Peafowl ،
دجاج وادي غرب أفريقيا en:Helmeted Guineafowl ،
دجاجة املاء en:Common Moorhen ،
بشاروش Greater Flamingo ،
بجع بني Brown pelican ،
بجع أبيض White Pelican ،
بلشون رمادي Grey Heron ،
لقلق أبيض (عنز أبيض) White Stork ،
أبو ميه Saddle billed stork ،
أبو منجل املقدس Sacred Ibis ،
أبو منجل أصلع Northern Bald Ibis ،
مت أبيض Whooper Swan ،
إوز صيني Swan Goose ،
إوز فرعوني Egyptian Goose ،
بط صواي Eurasian Wigeon ،
بط بلبول Northern Pintail ،
بط خضاري Mallard ،
إوز أبيض الجبهة Whitefronted Goose ،
التكملة في العدد القادم
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تضحك الدنيا معك ..
.
أبكي تبكي وحدك

النهاية وتمكننا من إضافة هدفين آخرين.
وإختتم جوارديوال تصريحاته ً
قائال أن
مانشستر سيتي محظوظ بضمانه عدم مالقاة
برشلونة في الدور التالي إال أنه رفض
الجزم بحسم مسألة الصعود قبل مباراتي
مونشنجالدباخ وسيلتيك.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في
مجموعته برصيد  7نقاط بفارق نقطتين عن
برشلونة المتصدر.

ف

أشاد روبيرتو دونادوني المدير الفني لبولونيا االيطالي بالمردود الذي
قدمه المصري محمد صالح العب روما في المباراة التي جمعت الفريقين
مساء أمس األحد.

وقال دونادوني في تصريحاته لقناة «ميديا ست» أن فريقه بدأ المباراة
بشكل طيب بعدما هدد مرمى روما مرتين خالل الدقائق الثالث االول
إال أننا لم نتمكن من مواجهة تلك السرعة المدمرة التي يمتلكها محمد
صالح ليضرب مرمانا ثالث مرات.
وأضاف المدير الفني لبولونيا أن روما إستغالل قدرات صالح العالية
بشكل مثالي في شن المرتدات المؤثرة مما جعلنا نخسر بثالثية.
وأكد دونادوني أن الهزيمة لن تقلل من شأن بولونيا الذي يملك تشكيلة
شابة في الوقت الحالي ستكون قادرة على إثبات ذاتها خالل الفترة
المقبلة.
وكان هاتريك صالح قد رفع رصيد روما إلى  26نقطة بالمركز الثاني
بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس المتصدر بعد نهاية الجولة الـ 12من
عمر الكالتشو.

ا و
ا ل

مدرب بولونيا :سرعة صالح دمرتنا

أبو حراب سوداني en:Scimitar horned oryx ،
أبو حراب جنوبي en:Gemsbok ،
كتمبورا en:Defassa Waterbuck ،
تيل أحمر en:Red Lechwe ،
أبو عق en:Nile Lechwe ،
كنغر أحمر en:Red Kangaroo ،
والبي أبيض en:Bennetts Wallaby ،
()en:Red-necked wallaby
زرافة en:Giraffe ،
سيسي en:Pony ،
طيور
نعام أفريقي Ostrich ،
كسوري Southern Cassowary ،
إميو Emu ،
نسر أمريكي en:Andean Condor ،
عقاب سعفاء كبرى en:Greater spotted eagle ،
صقر حوام en:Common Buzzard ،
عقاب صرارة en:Short-toed Eagle ،
مرزة البطائح (دريعة) Western Marsh Harrier ،
نسر جريفون Griffon vulture ،
رخمة مصرية en:Egyptian Vulture ،
حدأة سوداء black kite ،
بومة اذناء Longeared owl ،
بومة مصاصة en:Barn Owl ،
درة فيشر Fischers love bird ،
درة وردية الوجه Rosyfaced lovebird ،
أمازون اصفر اجلبهة Yellowfaced amazons ،
مكاو أزرق أصفر en:Blue-and-yellow Macaw ،
ببغاء رمادي أفريقي en:African Grey Parrot ،
كوكاتو أصفر الشوشة Yellowcrested Cockatoo ،
كوكاتو النخيل en:Palm cockatoo ،
كوكاتيل en:Cockatiel ،
درة مطوقة هندي Indian-ring-necked parakeet ،
لوري شاتوجن en:Ornate Lorikeet ،
لوري أصفر الصدر Yellowbibbed Lory ،
لوري شاترجن en:Chattering Lory ،
درة أسترالي en:Budgerigar ،
عصفور زيبرا en:Zebra Finch ،
عصفور جاوة en:Java Sparrow ،
أبو قرن هندي Oriental pied hornbill ،

س

الجاري بعد تصاعد مستوى فريقه وأتليتكو مدريد مما يشكل تهديداً
حقيقياً لبرشلونة ولاير مدريد.
ويحتل أشبيلية المركز الخامس برصيد  21نقطة بفارق ست نقاط
عن لاير مدريد المتصدر بعد نهاية  11مرحلة من عمر المسابقة.

أبدى بيب جوارديوال
المدير الفني لمانشستر
سيتي سعادته بالفوز على
برشلونة األسباني بنتيجة
 3-1بدوري األبطال.
وقال جوارديوال في
تصريحاته لقناة «بي إن»
الرياضية أن مانشستر
سيتي قد حقق الفوز على
أفضل فريق بالعالم مما
يجعل سعادته مضاعفة.
وأضاف المدير الفني
األسباني أن فريقه واجه
صعوبات في البداية بعد نجاح البرسا في
إدراك التقدم بهدف ميسي والخوف من
ً
تماما إال
إستقبال هدف ثاني ينهي األمور
أننا تمكنا من العودة في الوقت الرائع بهدف
جوندوجان.
وتابع جوارديوال تصريحاته أن الالعبين
أدركوا قدرتهم على الفوز عندما سجلنا
هدف التعادل ،فكنا الطرف األفضل حتى
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أشاد فيتولو العب فريق أشبيلية
األسباني بليونيل ميسي نجم برشلونة بعد
نهاية مباراة الفريقين مساء أمس األحد
بالليجا األسبانية.
وقال فيتولو في تصريحاته للصحفيين
أن ميسي هو من صنع الفارق لمصلحة
برشلونة ،فتمكنوا من الفوز بنتيجة 2-1
بنهاية األمر .وأضاف العب أشبيلية أن
ميسي سيبقى أعظم العب بتاريخ الكرة
لما يملكه من قدرات مدهشة على تغيير
كفة المباراة لصالح فريقه في أي وقت
رغم نجاحنا في إحتواء خطورته بشوط
المباراة األول بدرجة كبيرة.
وتحدث فيتولو عن مدربه خورخي سان
باولي ً
قائال أنه قد غير كثيراً في عقلية الالعبين ،فهو من نوعية
المدربين الذي يسعى لفرض أسلوب لعبه على المنافس أي كان اسمه.
وتوقع فيتولو أن تشهد الليجا منافسة شرسة للغاية في الموسم

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب
مصر قائمة الالعبين التي ستستعد لخوض
لقاء غانا بتصفيات المونديال المقرر إقامته
في الثالث عشر من نوفمبر الجاري.
وشهدت القائمة عودة مؤمن زكريا العب
وسط األهلي فيما إستمر أحمد الشناوي
حارس مرمى الزمالك بالرغم من كل
التكهنات التي أشارت لخروجه من القائمة
على خلفية إبتعاده عن المشاركة في مباريات
فريقه األخيرة.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى :عصام الحضري (وادي
دجلة)  -أحمد الشناوي (الزمالك)  -شريف
إكرامي (األهلي)
الدفاع :أحمد فتحي (األهلي)  -أحمد دويدار
(الزمالك)  -علي جبر (الزمالك)  -أحمد
حجازي (األهلي)  -حمادة طلبة (المصري)

 محمد عبد الشافي (أهلي جدة)  -أحمدالمحمدي (هال سيتي)  -عمر جابر (بازل).
الوسط :طارق حامد (الزمالك)  -إبراهيم
صالح (الزمالك)  -عبد هللا السعيد (األهلي)
 محمد النني (أرسنال)  -مؤمن زكريا(األهلي)  -مصطفى فتحي (الزمالك)
 محمد صالح (روما)  -محمود حسن«تريزيجيه» (موسكرون)  -رمضان صبحي
(ستوك سيتي)  -عمرو وردة (بانايتوليكوس
اليوناني)
الهجوم :باسم مرسي (الزمالك)  -أحمد حسن
«كوكا» (براجا).
وكان المنتخب المصري قد إفتتح مشواره
بتصفيات المونديال بالفوز خارج ملعبه
أمام الكونغو بنتيجة  2-1ليتصدر مجموعته
برصيد ثالث نقاط مقابل نقطة وحيدة لكال
من غانا وأوغندا.

حل الكلمات المتقاطعة

أعلن مرتضى منصور رئيس
الزمالك رفضه اإلستقالة التي تقدم
بها المدير الفني مؤمن سليمان
ً
معلنا إستمرارهم
وجهازه الفني
بشكل نهائية.
وقال مرتضى في تصريحاته لقناة
صدى البلد أن مجلس إدارة رفض
تلك اإلستقالة باإلجماع مما جعله
يخطر الجهاز الفني بإستمرارهم.
ووجه رئيس الزمالك بعض
التوجيهات لمؤمن سليمان ليلتزم
بها خالل الفترة المقبلة جاء في
مقدمتها عدم تهميش دور مدرب
اللياقة البدنية األجنبي من أجل
تفادي مشكلة االصابات المتزايدة
في صفوف الفريق.
ً
قائال أن
وتابع مرتضى تصريحاته
مؤمن مطالب بمنح الحرية إلسماعيل
يوسف مدير الكرة في أداء عمله بمتابعة
الالعبين عالو ًة على ضرورة إلتزام
المدير الفني بالتشكيل الموضوع للمباراة
وعدم تغييره قبل بدايتها بثالث دقائق

عودة مؤمن وإستمرار الشناوي
بقائمة املنتخب للقاء غانا

عزيزي القارئ نكمل
معكم محتويات حديقة
حيوان اجليزة أو جنينة احليوانات
ونوعية احليوانات والطيور
واألسماك املوجودة بها.
ابن آوى مصري en:Egyptian ،
jackal
ثعلب أحمر en:Red Fox ،
ثعلب الفنك en:Fennec ،
fox
دب أسود أمريكي ،
en:American black bear
دب هيمااليا en:Asiatic ،
black bear
سبع بحر باتاجونيا ،
en:South American Sea Lion
راكون en:Raccoon ،
حمار وحشي جرانتز en:Grants Zebra ،
حمار وحشي جريفيز Grvys Zebra ،
خرتيت أبيض en:White Rhinoceros ،
فرس النهر en:Hippopotamus ،
جمل آسيوي en:Bactrian Camel ،
جمل مغربي en:Dromedary Camel ،
الما أهلية en:Llama ،
أيل أوروبي en:Fallow Deer ،
أيل سمبار en:Sambar Deer ،
ظبي قافز en:Springbok ،
غزال مصري en:Dorcas Gazelle ،
نلجاي en:Nilgai ،
ايالند en:Common eland ،
كودو كبير en:Greater kudu ،
نو en:Wildebeest ،
كبش أروي en:Barbary sheep ،
ماعز جبلي en:Nubian Ibex ،
ماعز آسيوي en:Wild goat ،
أبو عدس en:Addax ،
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Trudeau félicite Trump
pour sa victoire

L

e premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a
félicité Donald Trump pour sa victoire, mercredi
matin.
Dans sa courte déclaration, M. Trudeau souligné que
le Canada «n’a pas d’ami, de partenaire ou d’allié plus
proche que les États-Unis» et que le pays était impatient
de «travailler de très près» avec M. Trump, son administration et le Congrès des États-Unis, «notamment sur les
dossiers du commerce, de l’investissement ainsi que de la
paix et de la sécurité internationales.»
«La relation qui unit nos deux pays est un exemple pour le
reste du monde, a affirmé le premier ministre. Nos valeurs
communes, nos liens culturels profonds ainsi que nos économies fortes et intégrées continueront de servir de bases
à l’avancement de notre partenariat solide et prospère.»

L

Ottawa investit 1,5 milliard $
pour protéger son littoral

e gouvernement
fédéral a annoncé,
lundi, un investissement de 1,5 milliard $
sur cinq ans afin de protéger son littoral.
Dévoilé par Justin Trudeau à Vancouver, le
Plan national de protection des océans vise à
assurer la pérennité des
côtes canadiennes à long
terme.
La stratégie qui sera mise
en place devra «assurer
la viabilité de l’environnement, permettre un
usage commercial sécuritaire et responsable, et
favoriser la collaboration
avec les communautés
côtières et autochtones».
«L’économie, l’environnement et l’histoire du
Canada sont intimement
liés à nos régions côtières», a déclaré Justin
Trudeau en point de
presse dans la métropole

de la Colombie-Britannique.
Plus concrètement, dans
le cadre de sa stratégie,
Ottawa souhaite déposer
un projet de loi visant à
interdire l’abandon d’un
navire dans les voies
navigables canadiennes,
l’an prochain.
Des «mesures adéquates» seront également
prises afin de composer
avec les navires abandonnés et les épaves qui
jonchent actuellement le
fond marin.
Le fédéral compte aussi
faciliter la navigation le
long de son littoral, en
fournissant «des renseignements améliorés» aux
navigateurs, aux populations autochtones et aux
communautés côtières.
Enfin, une partie des
sommes investies ira à la
recherche de méthodes
de nettoyage des déver-

De bons immigrants
Par: DENISE
BOMBARDIER

D

imanche dernier, j’ai
été invitée à titre de
conférencière à un
dîner organi¬sé par le Rassemblement des chrétiens du
Moyen-Orient. Ses membres
sont des immigrants venus en
majorité de Syrie, mais aussi
d’Égypte, du Liban et d’Arménie et qui, pour la plupart,
ont débarqué au Québec entre
1960 et 2008.
Ce sont des immigrants exemplaires, car instruits, francophiles, des femmes et des hommes
attachés à la société québécoise
qu’ils ont choisie, pour les plus
vieux immigrants entre autres,
parce qu’elle était francophone
et chrétienne.
C’est peu dire que l’évolution
du Québec, devenu laïc mais
surtout anti¬religieux, est un
choc pour nombre d’entre eux.
Car les chrétiens du Moyen-

Orient sont persécutés et tués par
les islamistes parce
qu’ils sont chrétiens.
Cela dans une quasiindifférence de l’Occident.
Montée islamiste
L’identité
des
chrétiens
du
Moyen-Orient est
indissociable de la
religion qui les définit par rapport aux musulmans,
avec qui ils ont historiquement
vécu en bonne entente à travers les siècles. Mais, hélas,
la montée de l’islamis¬me les
a obligés à fuir leurs terres
ancestrales du Moyen-Orient
quand on a commencé à les
pourchasser ou les massacrer
Leur expérience en fait des
observateurs précieux dans
le débat identitaire québé-

The
Story
of
X&Y
By: MARIA MAGDELEINA LOTFI

JOURNALIST, TRANSLATOR,
WRITER

Part 1
x told y,
«i’ll teach you
patience,
letting go,
and a secret language
only the hands and the eyes
can speak.»
y smiled shyly and responded,
«then, i’ll teach you
to turn
patience
into a slow dance,
stopping urban cities’
exhausting rush,
to turn
letting go
into a nostalgic melody
that takes you away from
reality,
and finally,
to turn
this secret language of yours
into romantic poetry,
like when a street artist
transforms
an old fade wall
of an aged building
into an imperfect
masterpiece
that only
artistic eyes
and strange souls
can
love.»

Pour vos annonce
(514) 961-0777 /
(450) 972-1414

L

e maire de Montréal,
Denis Coderre, recule
et annule l’enquête
administrative qu’il voulait
mener sur l’espionnage des
journalistes par le SPVM.
L’inspecteur général de la
Ville de Montréal, Denis Gallant, n’enquêtera plus sur la
surveillance des journalistes
par la police de Montréal, a
annoncé le cabinet du maire
Coderre dans un communiqué.
Selon le maire, il est désormais «peu utile» de confier
cette enquête administrative
à Denis Gallant puisqu’il a
obtenu «l’assurance» que la
commission d’enquête publique annoncée par Québec, la
semaine dernière, couvrira
les activités du Service de
police de la Ville de Montréal
(SPVM).
Pourtant, le gouvernement
Couillard annonçait le 1er
novembre qu’un comité d’experts allait se pencher sur
les méthodes d’enquêtes du
SPVM, de la Sûreté du Québec
et du SPVQ.
Deux jours plus tard, Québec
a octroyé à ce comité d’experts
les pouvoirs nécessaires pour
la tenue d’une commission
d’enquête sur ces mêmes corps
policiers.

Denis Coderre a
ensuite annoncé
qu’il allait confier
à son tour une
enquête administrative ad hoc à
Denis Gallant.
«Il risque d’être
contreproductif que plusieurs
enquêtes
soient
menées de front
sur le sujet», a
indiqué le maire.
Lundi,
Danielle
Pilette, professeure à l’UQAM
spécialisée en gestion municipale, affirmait que Montréal
n’avait aucune obligation de
mener une enquête administrative puisque cela risquait
de «dédoubler» le mandat de
Québec.
Rappelons que Projet Montréal dénonçait aussi que
l’enquête soit menée par Me
Gallant puisqu’elle risquait de
compromettre l’indépendance
de son rôle d’inspecteur général.
«Ce n’est pas la première fois
que le maire Coderre improvise, a affirmé Alex Norris,
porte-parole de Projet Montréal. Il fait des grosses annonces, disant qu’il agit. Il l’a fait
avec les pitbulls et avec les

calèches [...] maintenant il le
fait avec l’inspecteur général.
Il doit s’asseoir et penser avant
de parler».
De son côté, Denis Gallant
affirmait lundi au 24 Heures
qu’il avait la légitimité de
mener cette enquête même si
elle lui avait été confiée par le
maire Coderre.
Ce dernier a révélé le même
jour, en entrevue avec Paul
Arcand, qu’il s’est plaint en
décembre 2014 auprès de
l’ancien directeur du SPVM
d’avoir été possiblement «surveillé».
Cette conversation semble
être à l’origine d’une enquête
du SPVM sur des journalistes. Me Gallant n’a pas souhaité commenter la décision
du maire.

Savez-vous qu’en Égypte:Inauguration de l’aérogare (2) à l’aéroport international du Caire qui a coûté 3.4 milliards

C

’est précisément le 28 septembre passé qu’on a
inauguré l’aérogare (2) de l’aéroport international du Caire qui a coûté près de 3.4 milliards de

cois. Eux qui se sont intégrés
sans faire de vagues, qui n’ont
jamais revendiqué d’accommodements raisonnables, qui sont
des citoye¬ns honorables, qui
contribuent par leur travail au
progrès économi¬que du pays,
qui défendent avec éloquence
la langue française, ont peu
d’accès aux médias alors qu’ils
pourraient apporter un angle
d’analyse pertinent et enraciné
sur l’islamisation occidentale.

«Nous sommes Québécois et
nos cœurs sont chrétiens»,
proclament plusieurs. Ce sont
nos compatriotes. Leur reconnaissance à l’endroit de leur
terre d’accueil est infinie et ce
ne sont pas eux qui nous imposent des valeurs opposées aux
nôtres au nom de leur religion.
Pourquoi donc nous privonsnous de leurs expériences passées aussi douloureuses que
spirituellement exemplaires

Le maire de Terrebonne démissionne

L

ges dans le sud et
dans une pourvoirie, le tout aux
frais d'entrepreneurs.
Les
enquêteurs
allèguent
aussi
que le prix de
plusieurs contrats
payés par les
contribuables
aurait été gonflé
afin de permettre aux
entrepreneurs de payer les
pots-de-vin.
En plus du maire, son
chef de cabinet Daniel
Bélec, le directeur général
de la Ville Luc Papillon,
ainsi que le président de
la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins,
Michel Morin, sont dans
la mire de la police.
Toutes ces personnes sont
d'ailleurs en congé de
maladie depuis plusieurs
semaines. Ils reçoivent
leur salaire, mais ne se
présentent pas à l'hôtel de
Ville de Terrebonne pour
faire leur travail.
Selon les documents dont
nous avons obtenu copie,
l'UPAC étudie de demander le dépôt de chefs
d'accusation pour fraude,
corruption dans les affaires municipales, complot

e maire de Terrebonne Jean-Marc
Robitaille a démissionné mardi, lui qui est
soupçonné par la police
d'être au coeur d'un vaste
stratagème de corruption.
Dans un bref communiqué publié mardi, Robitaille invoque des raisons
de santé pour quitter le
poste qu'il occupait depuis
19 ans.
«Mon état de santé actuel,
conjugué à celui de mon
épouse, ne me permet pas
d'assumer mes fonctions
de façon adéquate, et ce,
dans un avenir raisonnable», fait-il valoir.
En octobre, notre Bureau
d'enquête révélait l'ampleur du complot allégué
qui aurait été en place
dans cette ville de la couronne nord de Montréal,
durant plus d'une décennie.
Selon l'Unité permanente
anticorruption (UPAC), le
maire et sa garde rapprochée auraient bénéficié de
pots-de-vin de plusieurs
dizaines de milliers de
dollars en échange de
contrats publics. Élus
et hauts fonctionnaires
auraient également pris
part à de multiples voya-

et abus de confiance.
À ce jour, personne n'a été
arrêté dans cette affaire.
Plusieurs perquisitions
ont cependant eu lieu,
notamment à l'hôtel de
ville et à la résidence personnelle du maire, depuis
le mois de juillet.
Maire depuis 1997, JeanMarc Robitaille complétait son cinquième
mandat consécutif à ce
poste. Il avait auparavant
été député conservateur
fédéral.
Puisque sa démission
survient à moins d'un
an du prochain scrutin
municipal, prévu pour le
5 novembre 2017, il n'y
aura pas d'élection avant
cette date pour nommer
un nouveau maire.
Le successeur de JeanMarc Robitaille sera
nommé par le Conseil
municipal.

SCassis

Transport International

997 boul. Décarie # 305
Montréal, Qc. Canada H4L 3M1
scassis@cassistransport.

Sharif Cassis
Président

sements d’hydrocarbures.
«Le Plan de protection
des océans constitue un
pas important vers la
gestion conjointe de nos
côtes avec les communautés autochtones et
côtières afin de veiller
ensemble à ce qu’elles
demeurent saines, propres et sécuritaires pour
des générations à venir»,
a conclu le premier
ministre.
Équiterre a souligné
l’intérêt du gouvernement pour la protection
des milieux marins, mais
répète que ce même
milieu est actuellement
menacé par les projets de
développement de pipelines.
«Nous saluons la volonté
du gouvernement de
protéger davantage nos
côtes, mais nous croyons
que ces plans de protection doivent être approuvés avant tout nouveau
projet de pipeline», a
déclaré Steven Guibeault, directeur principal d’Équiterre.»

Denis Coderre annule l’enquête sur
le SPVM

Tél.: 1-514-737-3495 Fax.: 1-514-737-3525
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livres.
Parmi les nouveautés de cet aérogare ultra moderne
c’est le grand nombre de comptoirs au service des
voyageurs (78 comptoirs) qu’on y retrouve.
De plus, 15 compagnies d’aviation ont décédé de déménager dans cet aérogare, d’ailleurs Air Kowet et Air
Guégira se sont déjà installées alors que les 13 autres
devraient s’y installer très bientôt si ce n’est pas déjà
fait.
D’autres parts, l’aérogare (2) a une capacité de 7.5 millions de voyageurs ce qui augmentera la capacité totale
de l’aéroport du Caire pour atteindre 30 millions de

voyageurs par an.
Une
autre
nouveauté
dans l’aérogare (2) c’est
la construction d’un mini
hôtel à l’intérieur même de
l’aérogare comprenant une
cinquantaine de chambres.
Samir Sidarous
Enfin, il est intéressant de
savoir qu’un des premiers
occupants de cet aérogare
a été le bureau de l’aviation
russe dans l’attente de la reprise des vols entre Moscou
et le Caire après plus d’un an d’interruption à la suite
de l’explosion d’un avion russe au dessus du territoire
égyptien.
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PALMOLIVE

Dishwashing liquid
Liquide à vaisselle
730 ml, 828 ml

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

JUCY COUTURE
Travel size
Format de voyage
Gift set/ Coffret,
3x30ml
825693

45

$

each./ch.

اآلثار :الكشف عن الطريق ملقربة “سارنبوت االول” أول حاكم إلقليم الفنتني بأسوان
أعلن محمود عفيفي رئيس قطاع اآلثار المصرية بوزارة اآلثار الكشف
عن الطريق الصاعد المؤدي لمقبرة “سارنبوت األول” ،أول حاكم إلقليم
الفنتين في عصر الدولة الوسطى ،بمنطقة قبة الهواء بأسوان ،وذلك ضمن
أعمال الحفائر التي تجريها بعثة جامعة بيرمنجهام بالتعاون مع البعثة األثرية
لجمعية استكشاف مصر ومنطقة آثار أسوان والتي بدأت عملها بالموقع بداية
العام الحالي.
وأوضح عفيفي – فى تصريح اليوم – أنه على الرغم من أن أعمال الحفائر بموقع
قبة الهواء بدأت على يد علماء االثار اإلنجليز عام  1885إال أنه لم يتمكن أحد
من الوصول إلى الطريق الصاعد لمقبرة سارنبوت األول ،األمر الذي يؤكد أهمية
هذا الكشف خاصة وأنه جاء بعد فترة قصيرة من عمل البعثة بالموقع.
ومن جانبه ،أشار هاني أبو العزم رئيس اإلدارة المركزية لمصر العليا الى أن
البعثة نجحت كذلك في الكشف عن مجموعة من األواني الفخارية موجودة داخل
حفرة بجانب الطريق الصاعد مباشرة من المرجح أنها استخدمت في حفظ مواد
التحنيط خالل فترات الحقة ،الفتاً إلى أنه سيتم دراسة هذه األواني وتحليل بقايا

المواد العالقة بها والتي من الممكن أن تبوح لنا عن أسرار التحنيط في المستقبل.
وقال نصر سالمة مدير عام آثار أسوان والنوبة إن الطريق المكتشف يعتبر أطول
طريق صاعد على الضفة الغربية للنهر بأسوان تم الكشف عنه حتى اآلن حيث
يبلغ طوله حوالي  133متر ،وقد أمر “سارنبوت األول” ببنائه ليصل حتى ضفة
نهر النيل ليستخدم للوصول لمقبرته.
وأضاف سالمة أن الطريق الصاعد يحمل عددا من النقوش لعل أهمهم ذلك النقش
البارز المصور على الجانب الشرقي للجدار الشمالي ويمثل ثالثة رجال يجرون
ثورا يتم تقديمه لسارنبوت بعد وفاته.
وأعرب مارتن بوماس مدير البعثة األثرية عن سعادته بنجاح البعثة في الكشف
عن الطريق الصاعد لمقبرة “سارنبوت األول” والذي قد يغير من مالمح منطقة
قبة الهواء المعروفة منذ قرون ،مشيرا الى أن البعثة سوف تقوم بإجراء العديد
من األبحاث والدراسات حول هذا الطريق إلزاحة الستار عن أسرار منطقة قبة
الهواء والتي تحوي مقابر النبالء واألمراء وحكام اإلقليم في عصر الدولتين
القديمة الوسطى.

Call Allstate First
Fouad Zemokhol

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

Montreal East Agency
5020 Jean-Talon St. E,
St-Léonard, QC

514-593-3678 ext. 5016
الجمعة  11نوفمبر 2016

1-877-593-3678

Vendredi 11 novembre 2016
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Canadian Realities

من واقعنا

كيندة الجيوش

انتقد األمير هاري حفيد الملكة اليزابيت
ملكة بريطانيا تدخل االعالم في حياة
صديقته الجديدة الممثلة االميركية ميجان
ماركل.
وأصدر األمير هاري البالغ من العمر
ً
ً
بيانا نادراً من نوعه اليوم
عاما
32
الثالثاء ينتقد فيه اإلعالم لتطفله في الحياة
الشخصية لصديقته ميجان ماركل قائال إن
الصحافة عرضتها “لموجة من االنتهاكات
والتحرش”.
وتنشر الصحف البريطانية تقارير يومية عن
ماركل منذ تواتر أنباء عن أن الممثلة البالغة
من العمر  35عاماً تواعد األمير هاري.
وقال مسؤول االتصاالت بمكتب األمير
هاري في بيان حاد بشكل غير معتاد ويؤكد
العالقة ألول مرة إن األمير “نادراً ما اتخذ

إجرا ًء رسمياً إزاء النشر المعتاد لقصص
خيالية كتبت عنه وقد عمل جاهداً على إقامة
عالقة مهنية مع اإلعالم”.
وأضاف البيان “لكن األسبوع الماضي شهد
تجاوزا للحد .صديقته ميجان ماركل تعرضت
لموجة من االنتهاكات والتحرش.
“وبعض من ذلك نشر على نطاق واسع
– التشهير على الصفحة األولى لصحيفة
وطنية والتلميحات العنصرية في مقاالت
الرأي والتمييز المباشر على أساس الجنس
والعنصرية في تناول وسائل التواصل
االجتماعي والتعليقات على االنترنت”.
وتابع البيان “إنه يعلم أن المعلقين سيقولون أن
هذا هو الثمن الذي يتعين عليها دفعه أو أن هذا
جزء من اللعبة .هذا غير صحيح هذه ليست
لعبة هذه حياتها وحياته”.

ظهور كرات ثلج عمالقة
يف سيبرييا
ُحفرة ضخمة «تبتلع» شارعاً يف اليابان

آخر عمود

مَطالب غريزة
اس���ت���ط���ع���ت ع����ب����وري اخ���ت���راق���ي
ك���ي���ف
ِ
ف���ه���واك ت���روي���ض اش��ت��ي��اق��ي
ت���روي���ض���ي
ِ
وج���م���ل���ة آم����ان����ي ت��م��ض��ي ف���ي س��ي��اق��ي
اخ��ت��ل��ق��ت م���ع���ان���ي م����ن ن�����ار اح���ت���راق���ي
َت��س��ت��ل��ه��م ح���ض���ورك م���ن دم����ع ال��م��آق��ي
أش�������ادت ب�������دورك ف����ي وق�����ع إره���اق���ي
َت���ع���ب���ت و َت����س����ع����ي ال�����ي�����و ْم ل���ف���راق���ي
وك�����ل ال���م���ع���ان���ي م����ا ع�������ادت مُ���ف���ي���ده
ع����اش����ت ك���س���ول���ة ف�����ي ق���ل���ب���ك ب��ل��ي��ده
ص���اغ���ت ش���ج���ون���ي آح����زان����ي ال���ول���ي���ده
ون����ص����ف اآلم�����ان�����ي آض����ح����ت ش���ري���ده
ش������رود ال���ق���واف���ي ب���ب���ح���ور ال��ق��ص��ي��ده

انهار شارع في إحدى أكبر مُدن اليابان ،فوكووكا،
ليخلف حُ فرة ضخمة “ابتلعت” شارعاً رئيساً.
وبدأت الحُ فرة كحُ فرتين صغيرتين ،توسعتا لتُصبحا حُ فرة
واحدة ضخمة ،بلغ ُقطرها  30متراً (نحو  98قدماً)،
بحسب ما نشرت “بي بي سي”.

ولم يُصب أحد بجروح ،إال أن خطوط الطاقة والماء
والغاز ُقطعت.
وقال مسؤولون في بلدية فوكووكا ،إن أعمال توسعة محطة
قطار تحت األرض ،في مكان قريب ،قد تكون مُرتبطة
بظهور الحُ فرة.

أظهرت صور وأشرطة فيديو من
غرب سيبيريا على خليج أوب كرات من
الثلج غطت الشاطئ بأكمله ،وتبدو وكأن
المياه قد جرفتها إلى هناك.
وقد ُنشرت أولى الصور على االنترنت
عبر موقع “سيبيريا تايمز” ،حيث تظهر
امرأة جالسة على تلك الكرات المتجمدة،
ثم نشرت صورة أخرى يظهر فيها كلب
يركض بالقرب من كرات الثلج.
ظهرت كرات الثلج هذه قبل نحو أسبوعين
وانتشرت على طول  1.1ميل على الشاطئ
وتتراوح أحجام تلك الكرات ما بين كرة
التنس وكرات يقارب قطرها  3أقدام.
ويرجح الخبراء أن تكون كرات الثلج
ّ
تشكلت “نتيجة لعملية بيئية نادرة حيث
تتجمع قطع ثلجية صغيرة في شكل كرة
وتتدحرج بفعل حركة الرياح والماء لينتهي
بها األمر إلى كرات ثلجية عمالقة.
ونقل التلفزيون الروسي عن سيرغي

ليسنكوف المتحدث باسم معهد بحوث
القطبين الشمالي والجنوبي قوله“ :كقاعدة
عامة ،بادئ ذي بدء هناك ظاهرة طبيعية،
نتجت عن رواسب ثلجية ووحل ثلجي،
ثم تأتي مجموعة من المؤثرات كالرياح
وطبيعة الساحل وظروف درجات
الحرارة”.
وقام أحد السكان المحليين ويدعى فاليري
توغو ،بالتقاط فيديو لمشهد كرات الثلج
على الشاطئ ،وهو من القاطنين في
قرية نايدا الواقعة على شبه جزيرة يامال
الروسية ،فوق الدائرة القطبية الشمالية
بقليل.
وهذه ليست المرة األولى التي ُترى فيها
مثل هذه الكرات حيث أظهر شريط فيديو
في عام  2010كرات ثلج مماثلة جرفتها
األمواج على طول بحيرة ميشيغان،
وعادت تلك الكرات للظهور في المكان
ذاته في عام .2015

إنشاء خط نقل فائق السرعة يف دبي يربطها بأبوظيب
بالتفصيل ،وال تزال التقنية المستخدمة في النظام قيد االختبار.
وقال رئيس مجلس إدارة هايبرلوب ،روب لويد“ :أصبحت (دبي) رائدة
ومركزا للمواصالت في العالم ”.وأشار إلى مترو مدينة دبي الذي يعمل
بال سائق ،وهو أطول نظام من نوعه في العالم.

(450) 972-1414
(514) 961-0777

وقعت دبي اتفاقا يسمح لشركة أمريكية بإنشاء خط نقل تفوق سرعته
سرعة الصوت ،ويقطع المسافة إلى أبوظبي عاصمة اإلمارات التي
تستغرق ساعتين في  12دقيقة فقط.

وكانت شركة هايبرلوب وان األمريكية قد
أجرت أوائل هذا العام أول اختبار عام على نظام
جديد في الصحراء خارج الس فيغاس.
وقد صمم النظام بحيث يدفع حجرات إسطوانية
الشكل خالل أنابيب
خفف فيها ضغط
الهواء ،بسرعة تبلغ
أكثر من 1100
كيلومتر في الساعة.
وأعلن عن االتفاق
مشروع المدينة
المستقبلية في دبي
الثالثاء في برج
Mediterranean & Middleخليفة ،أعلى مبنى في العالم.
ولم تبحث الجوانب المالية للمشروع
Eastern food

أخوان كبرى األسواق التجارية
التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
من المنتجات الغذائية اإليرانية
والشرقية
6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.

15760, boul. Pierrefonds

Fax: 514.485.7009

Fax: 514.620.5371

Tél.: 514.620.5551 Tél.: 514.485.4887
www.akhavanfood.com
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شعر  :فريــد زمكحـل

ت��س��ت��ق��دم ح���روف���ي ب���دم���وع���ي ال��ف��ري��ده
ً
إي����م����ان����ا ب����أن����ك ح��ب��ي��ب��ت��ي ال���وح���ي���ده

إلعالناتكم يف «الرسالة»
Email: elressala@bellnet.ca/
elressala@videotron.ca
www.el-ressala.com

fzemokhol@allstate.ca

األمري هاري خيرج عن صمته وينتقد تدخل اإلعالم يف حياة
صديقتـه الشخصـية

وانتخب ترامب!
 ويقول احد الزمالء الصحفيين من سوريا البدوية
“جاي على بالي النوح” والنوح في سوريا البدوية هو
سرد او شعر حزين في حلقة من األشخاص في حاالت
المصائب والملمات واألحزان الكبرى لتساعدهم على
البكاء وتفريغ مافي الصدور!! وربما يترقب هذا الزميل
مستقبال مجهول المالمح مع شخص مثل ترامب ..هو
االن الرئيس االمريكي .سوريا كوني بسالم!!
وفي أمريكا بكى البعض وناح البعض االخر على
طريقته ..بينما حاولت مجموعة او أطراف اخرى
تلمس طريقها المعتم من خالل التعكز على منظومة
القيم واألخالق التي تأمل ان تجمع المجتمع األمريكي
ولكن هذه المحاوالت واألفكار واألسس االخالقية
وبساطتها وكونها من األساسيات المسلم بها ويفترض
اننا تخطينا الحاجة من اجل اعادة التأكيد عليها ..تذكرنا
بالحوار االخالقي األساسي للقيم الذي نحاول دوما ان
نذكر فيه من حيث التآخي ومحاربة العنصرية والمساواة
والعدل في بلداننا في العالم الثالث .
ووو ..وحتى احيانا كان يتملكنا الضيق من اننا نذكر
الناس بامور يفترض انها بديهية وإنسانية ...على كل
إرادة التكرار من اجل التغيير اإليجابي لها اليد العليا.
ومن هنا قام بعض األمريكيين وبغض النظر عن تأييدهم
لهيالري او ترامب بمحاولة مد الجسور بين مختلف
اطياف الشعب االمريكي وال لشيء اال لحماية ما تم
بنيانه في مجتمعهم ً
اوال عبر عقود كثيرة!
وثانياً  :موقف واقعي وعملي .االمريكيون اليوم
ليس لديهم خيار سوى ان يكونوا عمليين ليتعاملوا
مع ترامب ويمنعوه من ان يسير بالبالد باتجاه يزرع
الفرقة والعنصرية .وهذا طبعا ليحموا البنيان األساسي.
ويبدو ان ترامب بعد وصوله البيت األبيض وانتهاء
حفالت وحلقات الدعاية والتسويق ،تلقى اول درس
له ورفع الكثير من التصريحات العنصرية التي كانت
تلون حملته االنتخابية.
هذه التصريحات التي كان لها مدلول مرعب من الناحية
السياسية واإلنسانية في الواليات المتحدة.
وهذا المدلول ترجم الحقا الى موافقة شعبية كبيرة في
صناديق االقتراع لهذه األفكار المحزنة والغير سليمة
ووصول ترامب للبيت األبيض!!
أمريكا  -على مدى السنوات المقبلة  -سيكون بيتها
بحاجة الى الكثير من الحوار والترتيب والتعليم لنزع
العنصرية تجاه اللون والجنس والعرق ومحاربة دونية
المرأة واضطهاد المحرومين!!! وتبدو هذه قائمة كبيرة
ولكن النظام الديمقراطي كفيل بها ..او نأمل ذلك!
اما ما يثلج الصدر هو ان امرأة مثل انجيال ميركل -
ورغم انها تعاني اليوم من ردة فعل عنصرية بسبب
مساندتها القوية لالجئين  -وقفت لتكون صوت الضمير
اإلنساني ولتحذر ترامب بدبلوماسية حاسمة  ..وبما
معناه بأننا سنكون أصدقاء لك -ترامب -ولكن ذلك
سيكون بناء على األسس التي نقررها نحن من حيث
تطبيقات الديمقراطية واحترام اإلنسان وإنسانيته بكل
معانيها ..وال شيء غير ذلك! وهذا هو سقف تعاملنا!!
طوبى لك انجيال ميركل أعدت لنا إنسانيتنا وسط
الركام والزحام!

NDS
GOOD HA
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وك�������ل ال����ق����ص����ائ����د ب�����دون�����ك ش���ه���ي���ده
ع����اش����ت ف����ي ع����م����ري دوم��������اً ع���زي���زه
وأم����س����ت ف����ي ق���ل���ب���ي ُت���ش��� ّك���ل رك���ي���زه
ّ
ب�����رف�����ق م����ط����ال����ب غ����ري����زه
������ه������ذ ب
ُت
ٍ
ظ���ه���رت ف����ي ش���ع���ري دق����ائ����ق وج���ي���زه
أه����������دت أم������ان������ي م����ث����ل����ك ل�����ذي�����ذه
ول��ب��ع��ض ال��م��ط��ال��ب ف���ي ال��ع��ش��ق م��ي��زه
وإن ع��اش��ت ف���ي ع��م��رك ف���ت���رات وج��ي��زه
ب�����رف�����ق م����ط����ال����ب غ����ري����زه
ُت������ق������اوم
ٍ

جمردكلمة

نحن ندعم ونساند الرئيس السيسي ألنه أيهما أفضل
أن يكون لنا وطن نعيش فيه ونحيا أم وطن نعيش فيه
وال نحيا ؟!
أبو حجاج

electrogh@hotmail.com
* بيع وشراء جميع األجهزة
األلكتـــرونية واألدوات المنزليــة
المستعملة بحال الجديد
تخفيضات هائلة
 غسالة ونشافة وبوتاجاز وثالجة 4قطع يبدأ من سعر $549
 نشافة تبدأ من $199 بوتاجاز وثالجة تبدأ من 349$ضمان  3شهور على المصنعية والقطع
1980 boul. St. Elzéar O.
Chomedey, Laval H7L 4A8
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