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 بقـلم/ فـريد زمكحل 

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

نصف شهرية سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    

تابعونا يوميا 
مع أهم األخبار 
العالمية على:

 www.
el-ressala.com

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

وغير محدود 

فقط 29.99 $
أضف على ذلك إمكانية حصولك على خط تليفون 

فقط 9.99 $ شهرياً 

انتهز الفرصة واتصل بنا على الرقم التالي:

514.849.5231
www.connectmoi.ca

عرض خاص يمكنك مشاهدة 
أكثر من 400 قناة 

عربي/ أجنبي  فقط 12.50$ بالشهر

شــركة
 ConnectMoi Télécom  

 UnliMiTEd internet
illiMiTÉ

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

Inscrivez-vous maintenant

2017 بداية املواجهة
  في تقديري انه مع بداية 
عام 2017 ، الذي باب على 
األبواب، سيشهد العالم بأسره 
أول حركة انقالبية دولية غير 
سلمية ضد جميع الجماعات 
الراديكالية اإلسالمية المتشددة، 
وعلى رأسهم جماعة االخوان 
المسلمين، في أول تحرك جاد 
من المجتمع الدولي لمواجهة 
كل هذه الجماعات اإلرهابية 
المتشددة المنتشرة حول العالم 
تحت مسميات متعددة، منها 
تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة 
اإلسالمية )داعش(، وجماعة 
بوكو حرام اإلرهابية وجماعة 
االخوان المسلمين باالضافة 
اإلسالمية  التنظيمات  لبعض 
المتطرفة ومنها منظمة حماس 
وبيت المقدس وسرايا القدس 
وجميع جماعات الجهاد اإلسالمي 
الراديكالي والذي تؤكد كافة 
المؤشرات الدولية، بأن بداية 
سوف  الشرسة  الحرب  هذه 
تبدأ في يناير القادم مع دخول 
الرئيس اإلمريكي الجديد دونالد 
ترامب للبيت األبيض لممارسة 
مهامه الرئاسية الذي سيقود 

من خاللها العالم بالتعاون مع 
فالديمير  الروسي  الرئيس 
بوتين وجميع دول العالم في 
حربهم الضروس ضد كل هذه 
التنظيمات اإلرهابية، والذي 
أثق بل وأؤكد على أنه سيكون 
بمشاركة كبرى الدول األوروبية 
والمانيا  وبريطانيا  كفرنسا 
وبمشاركة كل من مصر وسوريا 
التي  الدول  وبعض  والعراق 
تضررت من اإلرهاب وتعرضت 
لبعض األعمال اإلرهابية على 
أراضيها، وعليه سيكون على 
بعض الدول الراعية لإلرهاب 
والمشجعة عليه أن تتذكر بأنه 
قد حان وقت الحساب والذي 
أتوقع أن يكون عسيراً ومؤلماً 
بقدر األلم والدمار الذي أصاب 
العالم من خالل إيوائهم لمثل 
هذه الجماعات ومدهم بالمال 
المعلومات  وكافة  والسالح 
بعض  لتحقيق  اللوجيستية 
الضيقة  الشخصية  المصالح 
حساب  على  لغيرهم  أو  لهم 

أمن واستقرار العالم.
وغداً لناظره قريب .. ألن هللا 

يُمهل وال يهمل!

الوقائية لتجنب  إلى تفعيل مبادئ دبلوماسيته  دعت مصر مجلس األمن   
النزاعات حول الموارد المائية المشتركة.

وأشار المندوب الدائم لمصر لدى األمم المتحدة، السفير عمرو أبو العطا، خالل 
مشاركته في اجتماع مجلس األمن الذي عقد حول المياه والسلم واألمن، إلى ندرة 
العذبة، منوًها  للمياه  النيل كمصدر وحيد  المياه في مصر واعتمادها على نهر 

بتفاقم مشكلة الفقر المائي في مصر السيما مع تزايد عدد السكان.
العابرة  المائية  الموارد  إدارة  المشترك في  التعاون  الدائم أهمية  المندوب  وأكد 
للحدود وفًقا لمبادئ التوافق وتجنب الضرر والمنفعة المشتركة بما يحقق التنمية 
إنشاء مبادرة  المنطلق في  المائي، مضيًفا أن مصر ساهمت من هذا  واألمن 
حوض النيل عام 1999، كما تقوم بتنفيذ مشاريع مشتركة ثنائية مع دول حوض 
المياه في الحوض دون اإلضرار  أكبر من مصادر  النيل لالنتفاع بشكل  نهر 

بمصالح أي دولة.

وشدد السفير عمرو أبو العطا على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه األمم 
اتخاذ بعض  أو  المياه،  تفادي وقوع نزاعات حول مصادر  المتحدة من أجل 
المشترك وتهدد األمن  تتعارض مع مبدأ االنتفاع  األطراف إلجراءات أحادية 
المائي للشركاء في مجرى النهر الواحد، مؤكًدا أهمية احترام الدول اللتزاماتها 
تنفيذ مشروعات  المنابع عن  الدولي، وضرورة توقف دول  القانون  في إطار 
على المجاري المائية المشتركة دون إجراء دراسات كاملة تثبت عدم تسبب تلك 

المشروعات في ضرر ملموس على دول المصب.
وأشار أبو العطا إلى ضرورة امتناع المؤسسات الدولية المانحة والبنوك الدولية 
وشركات اإلنشاءات عن تمويل أو إقامة المنشآت المائية على المجاري المائية 
الدول  المسبقة لجميع  الموافقة  للحدود، دون الحصول على  العابرة  الدولية 
لتجنب مساهمتها في إزكاء أي نزاع  المصب، وذلك  المشاطئة وخاصة دول 

مستقبلي.

الكاثوليك  بطريرك  من  السيسي  للرئيس  شكر 
إلعادة ترميم الكنائس التى مت ختريبها

يلدريم  التركي بن علي  الوزراء   حذر رئيس 
فإن  تركيا  بدون مساعدة  أنه  الخميس من  يوم 
المهاجرين  من  “تغمرها” موجات  قد  أوروبا 
االتحاد األوروبي  المحادثات مع  إن قطع  وقال 

سيكون ضارا ألوروبا أكثر بكثير من تركيا.
وقال يلدريم في تصريحات بثت على الهواء في 

التلفزيون “نحن أحد العوامل التي تحمي أوروبا. 
إذا تُرك الالجئون يعبرون فإنهم سيتدفقون على 

أوروبا ويجتاحونها وتركيا تحول دون ذلك.”
مع  العالقات  قطع  بأن  “أعترف  قائال  وتابع 
أوروبا سيضر تركيا لكنه سيضر أوروبا بخمسة 

أو ستة أمثال.”

 خبر عاجل
الرئيس  وفاة  للطبع خبر  ماثلة  والجريدة  وصلنا 

الكوبي السابق فيدل كاستروا
كاسترو عن  فيدل  الكوبي  الزعيم  توفي 
عمر ناهز 90 عاما، بحسب ما أعلن شقيقه 
األصغر الرئيس راؤول كاسترو الذي خلفه 

في منصب الرئيس عام 2008 .
وحكم فيدل كاسترو كوبا عبر نظام الحزب 
الواحد لنحو 50 عاما قبل أن يسلم السلطة 

لشقيقه راؤول.
إلى  بلدهم  أعاد  إنه  ويقول أنصار كاسترو 

شعبها. لكنه يُتهم بقمع المعارضة.
وخاطب الرئيس راؤول كاسترو، الذي بدا 
الكوبي في خطاب  شاحبا وحزينا، الشعب 
وإنه ستتم  مات  قد  إن شقيقه  قائال  متلفز 

وفقا  السبت  في وقت الحق  مراسم حرق جثمانه 
لوصيته.

وأنهى راؤول خطابه بترديد الشعار الثوري الكوبي 

“إلى النصر دوما”.
الوطني في  الحداد  وستستمر مراسم 
 4 تاريخ  حتى  زعيمها  على  كوبا 
سيدفن  األول، حيث  ديسمبر/كانون 

الواقعة  رماده بعد حرق جثمانه في مدينة سنتياغو 
جنوب شرقي كوبا.

أبريل/ في  نادر  بخطاب  أدلى  قد  كاسترو  وكان 
اليوم األخير من  نيسان، وذلك في 
الكوبي،  الشيوعي  الحزب  مؤتمر 
المبادئ  أن  الكلمة على  أكد خالل 
حية  تزال  ال  كوبا  في  الشيوعية 
الكوبي “سينتصر”.  الشعب  وأن 
 90 وقال: “قريبا سيصبح عمري 
عاما، وهو أمر لم أتوقعه مطلقا”. 
قريبا مثل  قائال “سأكون  وأضاف 
أن موته  إلى  إشارة  اآلخرين” في 

قد اقترب.
وقد أحدث موته حالة من الصدمة 

في العاصمة هافانا.
وقد نجا كاسترو من عدة محاوالت 
العشرين،  القرن  الغتياله خالل 
نظام  في  السلطة  في  ظل  زعيم  أطول  وكان 
جمهوري وليس ملكي؛ اذ تعاقب على حكم الواليات 
السلطة عشرة رؤساء  توليه  فترة  المتحدة خالل 

أمريكيين.

لألقباط  اإلسكندرية  بطريرك  اسحق،  إبراهيم  األنبا  أشاد   
رئيس  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  بمبادرة  الكاثوليك، 
الجمهورية فى إعادة بناء وترميم الكنائس التي تم تخريبها من 
قبل الجماعات اإلرهابية، موجها له الشكر ولكل رجال القوات 
المسلحة الذين تولوا أعمال إعادة البناء والترميم، قائال “اليوم 
لوحدتنا كمصريين  المصري وعيد  وعينا  استرداد  عيد  هو 
وقيادات  السيسي  الرئيس  لبلدنا”، معزيا  انتماءا  أكثر  لنصبح 
استشهدوا  الذين  البواسل  المسلحة في شهدائنا  القوات  ورجال 

بحادث سيناء اإلرهابي.
فرنسيس  القديس  كنيسة جروحات  افتتاحه،  ذلك خالل  جاء 
“سانت تريز” بمدينة أسيوط، وذلك عقب انتهاء الهيئة الهندسية 
بالقوات المسلحة من تجديدها والتي تعرضت للحرق والتخريب 

عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
األقباط  األنبا كيرلس وليم، مطران  الكنيسة  افتتاح  شارك في 
األقصر.  بأسيوط، واألنبا عمانوئيل عياد، مطران  الكاثوليك 
العسكرية ونبيلة علي محمود،  الجنوبية  المنطقة  قائد  ومساعد 
العجمي،  سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، والشيخ محمد 
رئيس حي غرب  القاضي،  ومدحت  األوقاف  وزارة  وكيل 
أسيوط، ومحمد حمدي الدسوقي، وتادرس قلدس عضوا مجلس 
أمين  العزيز،  عبد  سيد  والشيخ  أسيوط،  مدينة  النواب عن 

بحي  المهندسة  بريمبل،  المصرية وجيهان  العائلة  بيت  عام 
غرب أسيوط، المشرفه على التطوير، ومندوبين من العمليات 
التنفيذيين  المسئولين  من  المسلحة، وعدد  بالقوات  الهندسية 

والشعبيين والسياسيين واإلعالميين.
 – األوقاف  وزارة  وكيل  العجمي  محمد  الشيخ  قال  وبدوره 
اننا مسلمين ومسيحيين جسد واحد نعيش على  خالل كلمته – 
المشتركة  أفراحنا وأحزاننا ودعوتنا  البلد ونتشارك  أرض هذا 
باألوقاف  إمام  4 االف  قائال: “هناك  الوسطية واالعتدال  هي 
ملتزمون بالدعوة الوسطية واالعتدال بعيدين كل البعد عن الغلو 

والتطرف حريصين على بلدهم ووحدتها”.
بأسيوط  الكاثوليك  األقباط  وليم مطران  كيرلس  األنبا  وعبر 
قائال: “تألمنا كثيرا  بعد ترميمها،  الكنيسة  بافتتاح  عن سعادته 
الكنائس والمنشأت  إلى  الخراب والتدمير  أيادي  امتدت  عندما 
المختلفة ولكننا سعدنا كثيرا الن هناك أياد كثيرة من أبناء الشعب 
المصري ورجال القوات المسلحة والشرطة تبني وتعيد اإلعمار 
للرئيس  الشكر  موجها  فوق كل شىء،  الوطن  الن مصلحة 
تم تخريبه معبرا عن  ما  المسلحة الصالحهم  القوات  ولرجال 
قيادات  لفيف من  إبراهيم اسحق وسط  األنبا  سعادته بحضور 
الشرطة والجيش والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية من أبناء 

المحافظة”.

اختيار مصر عضوا يف التشكيل اجلديد للمكتب 
التنفيذي جمللس وزراء العدل العرب

يلدريم حيذر أوروبا: قطع العالقات 
يعين “طوفان” من املهاجرين

وفاة قائد الثورة الكوبية عن عمر 90 عاما

مصر تدعو دول العامل العتبار املياه 
وسيلة للتعاون وليس النزاع

العدل  وزراء  مجلس  وافق    
الـ32  دورته  ختام  في  العرب، 
بمقر  الخميس  يوم  عقدت  التي 
العراق،  برئاسة  العربية  الجامعة 
لتنفيذي  ا مكتبه  تشكيل  على 
ترويكا  المقبلين، ويضم  للعامين 
العربية )مصر وموريتانيا  القمة 
ثالثة  إلى  باإلضافة  واألردن( 
للترتيب  وفقا  بالتناوب  أعضاء 

)قطر  األعضاء  للدول  الهجائي 
القمر والكويت( وانتخاب  وجزر 

عضوين هما السعودية والعراق.
العرب على عقد  الوزراء  واتفق 
الدورة الـ33 لمجلس وزراء العدل 
وعقد   2017 نوفمبر  شهر  في 
التنفيذي  للمكتب   60 الـ الدورة 
للجامعة  العامة  األمانة  مقر  في 

العربية .

حكمة العدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس
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لبنان ينفي استخدام مطاره لتهريب 
أسلحة حلزب اهلل

حتذير من فيضانات بشمال إيطاليا مع هطول أمطار غزيرة

المعهد الكندي لجراحة التجميل 
المدير الطبي : الدكتور نبيل فانوس

أستاذ جامعي ونائب رئيس األكاديمية الكندية لجراحة تجميل الوجه

Chirurgie Esthétique
Expertise spécialisée depuis plus de 

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

visage et le corps.

Visualisez le résultat attendu sur 
l’ordinateur « image »

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

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

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

Tél.: + (514) 935-9906

جراحة تجميل
خبرة متخصصة ألكثر من

 20 عاماً
- الوجه : جراحة األنف والجفون وشد الوجه

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

- ليزر جديد لعالج التجاعيد
- حقن التجاعيد والشفاه بالدهن والبوتكس

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

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

- وعالجات أخرى للوجه والجسم

شاهدوا النتيجة المنتظرة على شاشة الكمبيوتر

    بقلم : 
خالد عبد القادر بكداش 

أطفال حلب .. 
مستقبل حتت الرتاب

  ازدادت في األيام الماضية حدة الضربات الجوية 
و األرضية على مدينة حلب و بدأ الطرفان المتنازعان 
المحروقة منهاج  باتخاذ سياسة األرض  المتحاربان 

لعملياتهم العسكرية  االرهابية  .
قد يقول بعضهم أن القوات الحكومية المشتركة بين 
الرديفة  القوات االيرانية  العربي السوري و  الجيش 
يعلن  لم  التي  القوات  بعض  و  قوات حزب هللا  و 
يقول بعضهم  قد  السورية  الحكومة  تعاونها مع  عن 
الشعب  السورية و  يدافعون عن األرض  أن هؤالء 
لكننا نرى  و  االرهابيين  السوري ضد االرهاب و 
ونشاهد تلك المذابح التي تفتعلها الصواريخ الحربية 
و البراميل المتفجرة وخاصة مذابح استهداف المدارس 
و المستشفيات وبشكل خاص استهداف األطفال و قتل 

برائتهم أحالمهم و دفنها تحت التراب .
الفريق الثاني و هو تلك الجماعات االرهابية المسلحة 

و التي تطلق على نفسها اسم ثوار و معارضين 
و محررين و غيرهم من الجماعات التي ال يعرف لها 
اسم أو انتماء و يمكننا تسميتها بالجماعات االرهابية 
يسلموا  لم  أطفال حلب  أيضاً   .. المقاتلة في سوريا 
التي تحارب ضد  من شر هذه الجماعات االرهابية 
قذائف  أيضاً عبر  تستهدف  بل   ، الحكومية  القوات 
الحقد والخيانة مدارس األطفال و منازل المدنيين في 
العديد من مناطق مدينة حلب المقهورة و المنكوبة .

يستهدف الفريقان المتقاتالن في مدينة حلب المدنيين 
و يتوزعون المناطق التي يستهدفونها فكال الطرفان 
بل   .. يدفن  أو  يقتل  إلى من  المتقاتالن اليتطلعان 
تطلعاتهم تتوجه فقط إلى مدى تحقيق السيطرة على 

المناطق التي تم تدميرها و حرقها .
األطفال هم الهدف األول و األسمى في الحرب الدائرة 
في مدينة حلب .. ألنهم مادة إعالمية دسمة تتاجر بها 

الوسائل اإلعالمية ..
حرب القوات الحكومية السورية لن تكون ضد االرهاب 
عندما يقتل األطفال و النساء و األبرياء و المدنيين 
.. و حرب الجماعات االرهابية المعارضة و الثائرة 
لن تكون ضد تحريرسوريا من احتالل الطغاة عندما 

يقتلون األطفال و النساء و األبرياء أيضاً .
المنافقة  الكاذبة و  اكتفينا من شعاراتكم و اعالناتكم 

ألجل قضايا غير موجودة .. 
اكتفينا من ظلمكم و قهركم و استغاللكم للظروف ألجل 

اركاعنا و استعبادنا ..
اكتفينا من كذبكم و نفاقكم ألجل الحرية و الديمقراطية ..
واليوم ستعلوا أصواتنا لنشر حقيقة ما تفعلون و ما 

تقومون به .. و سنبث على العالم ظلمكم و قهركم 
وارهابكم وأصابعكم الملوثة بدماء األطفال والنساء 
والمدنيين  و دماء الشعب البريء الذي ال حول له 

و ال قوة .

Bakdash1@el-ressala.com

  نفى لبنان الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني، اتهامات إسرائيلية باستخدام الحرس الثوري اإليراني رحالت 
تجارية لنقل أسلحة من إيران إلى جماعة »حزب هللا« عبر مطار لبنان الدولي.

وقال فادي الحسن، رئيس مطار رفيق الحريري الدولي، في بيان: »رئاسة المطار تنفي بشدة وتكذب هذا الخبر 
جملة وتفصيال وتؤكد أنه عار عن الصحة تماما«، مضيفا أنه يعتقد أن إسرائيل بعثت الرسالة لإلساءة إلى سمعة 

لبنان ومطاره الدولي.
وكان السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة، داني دانون، قد وجه رسالة إلى مجلس األمن الدولي الثالثاء الماضي 

اتهم فيها إيران بنقل أسلحة إلى لبنان باستخدام رحالت جوية عبر مطار بيروت.
وذكرت وكالة »رويترز« أن إيران بدورها نفت أيضا االتهامات اإلسرائيلية.

  هطلت أمطار غزيرة على شمال غرب إيطاليا يوم الخميس مما زاد من 
منسوب مياه األنهار التي فاضت عن ضفافها في بعض المناطق وهو ما دفع 

السلطات إلى إصدار تحذيرات من فيضانات كبيرة.
كانت منطقتا بيدمونت وليجوريا األكثر تضررا. وفاضت مياه نهر تانارو على 
ضفتيه في عدة مناطق مما تسبب في عزل بلدة جاريسيو حيث غمرت المياه 

األدوار األرضية للمساكن والمتاجر.
25 طريقا  واجتاحت أمواج من المياه التي تحمل الطين الجسور وتم إغالق 

على األقل.
ويراقب المسؤولون ارتفاع منسوب مياه نهر بو وهو األطول في إيطاليا ويمر 

عبر مدينة تورينو إحدى أكثر المدن سكانا في الشمال اإليطالي.

  قال نشطاء وعاملون في مجال التنمية 
في مصر إن مشروع قانون الجمعيات 
األهلية الجديد يتضمن قيودا مشددة من 
شأنها منع العمل فعليا في مجال حقوق 
اإلنسان وإعاقة عمل المنظمات الخيرية.

ويقصر مشروع القانون -الذي وافق عليه 
مجلس النواب األسبوع الماضي لكنه ال 
يزال يحتاج لتصويت نهائي إلقراره- عمل 
المنظمات األهلية في مجاالت العمل التنموي 
واالجتماعي. ويتضمن عقوبات بالسجن 
لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف 

أحكامه.
ويقول نشطاء مصريون في مجال حقوق 
اإلنسان إنهم يواجهون أسوأ حملة أمنية 
في تاريخهم تحت حكم الرئيس عبد الفتاح 
السيسي الذي يتهمونه بتقويض الحريات 
التي اكتسبها المصريون عقب االنتفاضة 
الشعبية التي أنهت حكم حسني مبارك عام 

2011 بعد 30 عاما في الحكم.
وتعمل الحكومة منذ سنوات على صياغة 
الجمعيات  عمل  لتنظيم  جديد  مشروع 
والمنظمات غير الحكومية وهو المشروع 
الذي كانت تخشى منظمات حقوق اإلنسان 
من أن يكون أكثر تقييدا من القانون الذي 

أقر في عهد مبارك.
لكن مشروع القانون الذي صاغه وقدمه 
نواب في البرلمان على عجل األسبوع 
الماضي كان أشد وطأة من المقترحات التي 
كانت تدرسها الحكومة. وتضمن المشروع 
إشرافا على تمويل وعمل المنظمات الخيرية 

والتنموية التي ال صلة لها بالسياسة.
وقال محمد زارع مدير برنامج مصر في 
اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة  معهد 

لو  للحكومة  لنا وأسهل  أسهل  »سيكون 
عملوا قانونا يمنع الجمعيات األهلية بدال 

من اللف والدوران.«
التضامن  وزيرة  والي  غادة  ترد  ولم 
االجتماعي التي تشرف على الجمعيات 
األهلية على طلبات بالبريد االلكتروني 

للتعليق.
وقال النواب الذين صاغوا مشروع القانون 
إنه ضروري لحماية األمن القومي. وكثيرا 
ما اتهمت الحكومة منظمات حقوق اإلنسان 
بتلقي تمويل أجنبي لنشر الفوضى ويخضع 
عدة أشخاص لتحقيقات تتعلق بالتمويل 

األجنبي.
لكن المنظمات الخيرية تقول إن مشروع 
القانون يفرض قيودا عليها في وقت بات 
يصعب فيه على كثير من المصريين توفير 
نفقاتهم بسبب خفض الدعم وزيادة الضرائب.
وعلى مدى زمن طويل لعبت المنظمات 
الخيرية دورا مهما في توفير الطعام والكساء 
والرعاية الطبية والتعليم للمحتاجين في 
أقل  الماليين من سكانه على  بلد يعيش 

من دوالرين يوميا.
أكبر  أهمية  المنظمات  لهذه  أصبح  لكن 
من ذي قبل مع االنخفاض الحاد في قيمة 
العملة واإلصالحات االقتصادية التي طبقتها 
الحكومة لتقتنص قرضا قدره 12 مليار 

دوالر من صندوق النقد الدولي.
وقالت مروة الدالي التي توفر )مؤسسة 
وقفية المعادي األهلية( التي تديرها تدريبا 
وأدوات عمل للشباب العاطل إن مشروع 

القانون مدمر.
وقالت »كلما ضيقت علي عمل الجمعيات 
وعاملت الناس كحرامية .. لن تجد ناس 

تريد القيام بهذا العمل.«
وأضافت »أنت تدمر ثقة الناس وتبين أن 

الدولة تحميهم من المنظمات.«
وقال عاملون في جمعيات أهلية إن أحكام 
القانون التي تلزم الجمعيات والمنظمات 
بإخطار السلطات قبل الحصول على تمويل 

أو إنفاق تبرعات سيعرقل عملهم.
يجب  الجديد  القانون  لمشروع  ووفقا 
أي  على  مسبقة  موافقة  على  الحصول 
تبرعات تتجاوز عشرة آالف جنيه )570 
دوالرا(. وإذا لم تمنح الموافقة خالل 60 
يوما يعتبر الطلب مرفوضا تلقائيا. وإذا لم 
يتم إخطار السلطات قد يعاقب المسؤولون 
عن ذلك بالسجن لمدة تصل إلى خمس 
سنوات وبغرامة تصل إلى مليون جنيه 

)57 ألف دوالر(.
ويمنح مشروع القانون الحكومة 
سلطة تقرير من يحق له تأسيس 

جمعية أهلية وأهدافها.
ويلزم الجمعيات بالعمل وفقا 
»لخطط الدولة للتنمية« وهو ما 
يضع قيودا شديدة على العمل 
الذي قد تقوم به في مجاالت ال 
تعتبرها الحكومة ذات أولوية.
رؤساء  يحبس  أن  ويمكن 
الجمعيات والمنظمات الذين 
ينقلون مقر كياناتهم بدون إبالغ 

السلطات لمدة سنة.
ويحظر مشروع القانون على 
المنظمات المحلية واألجنبية 

أي  أو  سياسي  عمل  أي  في  االنخراط 
عمل يضر باألمن القومي والنظام العام 
واآلداب العامة أو الصحة العامة. واعتبرت 
جماعات حقوقية هذه االشتراطات وسيلة 

لقمع المعارضة.
االتحاد  رئيس  القوي  عبد  طلعت  وقال 
مشروع  إن  األهلية  للجمعيات  العام 
القانون يعد قضية أمن لكنه يفضل إلغاء 
أمن  »يهمنا  وأضاف  الحبس.  عقوبات 
وسالمة المواطن والتصدي للتجاوزات 
األجنبية  والمنظمات  المشبوه  والتمويل 

التي تهاجم البلد والنظام.«
القانون الجديد قد تؤدي  ووفقا لمشروع 
الرأي  واستطالعات  الميدانية  األبحاث 
التي تتم بدون موافقة مسبقة من السلطات 
بالباحثين إلى السجن وكذلك التعاون مع 
مؤسسات دولية مثل األمم المتحدة بدون 

موافقة.
وقالت األمم المتحدة إن مشروع القانون 
فرع  إلى  عمليا  المدني  المجتمع  يحول 

للحكومة.
المنظمة  في  الخبيرة  كياي  ماينا  وقالت 
الدولية في بيان إن »مقترحات مشروع 
القانون ربما تكون أسوأ قيود على الحريات 
األساسية في مصر منذ انتفاضة 2011.«

وأضافت أنه »يهدف إلى تدمير أسس مشاركة 
سلمية ومدنية في مصر من جذورها. إذا 
أصبح قانونا فإنه سيدمر المجتمع المدني 
ربما  بل  القصير  المدى  فقط على  ليس 

ألجيال قادمة.«

إجالء عشرات اآلالف يف إسرائيل نشطاء مصريون قلقون من توسيع احلملة على املنظمات غري احلكومية
بسبب حرائق هائلة

 أجلت السلطات اإلسرائيلية عشرات 
اآلالف من منازلهم، وأغلقت طرقا سريعة 

بسبب حرائق غابات في مدينة حيفا.
واندلعت الحراق بعد شهرين من الجفاف، 
وهي تنتشر بسبب هبوب رياح قوية على 

شمالي المدينة.
وتهدد الحرائق أيضا منازل قرب القدس 

والضفة الغربية.
الحراق  تكون  أن  الشرطة في  وتشتبه 
متعمدة في بعض الحاالت. وقال رئيس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن مثل هذه 
األعمال قد تصل إلى حد العمل “اإلرهابي”.

ونقلت صحيفة هآرتس عن نتانياهو قوله 
إن “كل حريق اندلع نتيجة عمل متعمد أو 
تحريض على الحرق يعد عمال إرهابيا، 
وسيتم التعامل معه على هذا األساس، 
إسرائيل  دولة  يحاول حرق  من  وكل 

سيناله عقاب شديد”.
أو  المنازل  من  العشرات  وتضررت 
بالغات عن  ترد  لم  أنه  دمرت، غير 

وفيات أو جروح خطيرة.
وأغلق مؤقتا طريق 443 السريع، الذي 
يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب ويمر 
عبر الضفة الغربية، بينما امتدت النيران 

إلى مدينة موديعين.
عشرات المنازل دّمرت أو تضررت

وساعدت ندرة األمطار وجفاف الهواء 
على مدار أشهر وهبوب رياح شرقية 
قوية في انتشار الحرائق وسط إسرائيل 

وشمالها.
لكن وزير األمن الداخلي، غيالد إردان، 
الجيش  إلذاعة  تصريحات  في  قال 

اإلسرائيلي إن “نحو 50 في المئة من 
الحرائق يبدو أنه متعمدا”.

غير أن المتحدث باسم الشرطة قال إن 
بعد من تحديد ما  يتمكنوا  لم  المحققين 
إذا كانت أي من الحرائق المبلغ عنها قد 
اشتعل عمدا. وأضاف أنه ألقي القبض على 
أربعة أشخاص، الخميس، بتهمة اإلهمال 

في إشعال النيران في الهواء الطلق.
في غضون ذلك، طلبت الحكومة اإلسرائيلية 
من اليونان وكرواتيا طائرات للمساعدة 
المستعرة  الغابات  حرائق  إخماد  في 

منذ يومين.
وأرسلت دول أخرى، من بينها إيطاليا 
وروسيا وقبرص، مساعدات ومعدات، 
للمساعدة في إخماد  بينها طائرات  من 

الحرائق.
لمساعدة  كذلك طائرة  تركيا  وأرسلت 
بحسب  الحرائق،  إخماد  في  إسرائيل 

مكتب نتنياهو.
إن  المحليون  األرصاد  خبراء  وقال 
الظروف شديدة الجفاف والرياح القوية 
يتوقع استمرارها عدة أيام، فيما قللوا من 

فرص سقوط أمطار موسمية.
وفي عام 2010، قتلت حرائق الغابات 
التي نشبت في ظروف طقس مشابهة 
دفع  إسرائيل، مما  42 شخصا شمالي 
المكافحة  فرق  في  إلجراء إصالحات 

وتشكيل فرقة جوية لمكافحة الحرائق.
في الوقت نفسه، بدأ هاشتاغ #إسرائيل_
تحترق على موقع تويتر في االنتشار، 
المستخدمون عن سعادتهم  فيه  وعبر 

بسبب الحرائق.



                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

نهايات غري سعيدة !

   كان فوز دونالد ترامب في االنتخابات  
نهاية غير سعيدة  األمريكية هو  الرئاسية  
للكثيرين وأولهم هيالري كلينتون التي لم تتوقع 
هذه النهاية المؤلمة التي أدت في النهاية لصدمة 
وأندهاش الجميع مؤيدين ومعارضين . ولكن في 
الحقيقة فوز ترامب كان نتيجة ذكائه واعتماده 
في حملته على جنراالت الجيش الذين معهم كل 
مفاتيح اللعبة السياسية بل ويعرفون األسرار 
كلينتون وعرف  الكثيرة ألوباما وهيالري 
يستفيد من هذه األسرار كثيراً  ترامب كيف 
لكل أجهزة  نهاية غير سعيدة  كما مثل فوزه 
تدعمها  بجانب هيالري  التي وقفت  اإلعالم 
إجحاف  فيها  بطريقة  قوة  تملك من  ما  بكل 
أن يكون عليه  الذي يجب  المفروض  للحياد 
اإلعالم وبات في النهاية غير مصدق ال يريد 
أن يعلن نتيجة فوز ترامب والسؤال الذي يطرح 
نفسه هل وقف اإلعالم بجوار هيالري نتيجة 
مثيراً  التي كان بعضها  ترامب  لتصريحات 
للجدل؟ ام وقوفه بجوار هيالري نتيجة لدعم 
جهات معلومة ومجهولة أرادت الفوز لهيالري 
لتحقيق مصالحها السياسية فجعلتها تلعن دونالد 
ترامب على الشاشات وعلى صفحات الجرائد 
صباحاً ومساءاً  من أجل تحقيق الفوز المزعوم 
حتى تنجح هيالري وتصبح امتداداً لسياسة أوباما 
وهي التي ظهرت في ثورات الربيع العربي 
ونجاحها في تدمير أكثر من بلد عربي ولكن 
عدل السماء لم يسمح بتكرار أو تمديد عمر 
هذه المأساة التي مازلنا نعاني منها حتى اآلن . 
نهاية أخرى غير سعيدة لفنان مبدع هو محمود 
عبد العزيز الذي أحببناه عندما قام بتجسيد دور 
الذي عمل  الهجان  بطل مصري هو رأفت 
لصالح المخابرات المصرية لمدة سنوات طويلة  
وزرعنه في قلب إسرائيل ليكون عيناً لها في 
بأخطر  لها  إسرائيل ويرسل  داخل  يدور  ما 
المعلومات التي خدمت مصر في حربها ضد 
إسرائيل في أكتوبر 1973 وجاء مرض هذا 
الفنان الجميل الذي جعل الجميع يصيبهم القلق 
عليه وإن كان لديهم األمل في أن يعود إليهم مرة 
أخرى معافياً ليلحق بمهرجان القاهرة السينمائي 
إلى أن جاءت النهاية غير السعيدة لهذا الفنان 
وهي خبر وفاته الذي أصاب الوسط الفني وكل 
أحبائه بالصدمة . في النهاية محود عبد العزيز 
اعطاناً درساً غالياً في حب الوطن وأننا مهما 
بعدنا عن الوطن فأبداً لن نستطيع نسيانه فهو 
حاضر دائما في عقولنا وخالد لألبد في قلوبنا .

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Vendredi 25 novembre  2016
الجمعة 25 نوفمبر 2016

بقلم: فرج ميخائيل

  نعم نعاني من بعض المشاكل الحساسة والحيوية التي ترتبط 
بشكل أو بآخر بالحياة اليومية لكل المصريين وتؤثر فيها بصورة 
الدخل، ولكن  أو معدومي  أكثر من سلبية، خاصة مع محدودي 
هذه  تجاوزه من  يمكن  ما  لتجاوز  نعمل سوياً  أن  علينا جميعاً 
مع غير  المصريين  من  القادرين  وقوف  المشكالت من خالل 
أو مساعدتهم على  توظيفهم  المصريين من خالل  القادرين من 
مجابهة ظروف الحياة الصعبة، والتي تزداد صعوبة يوماً بعد يوم 
نتاج عوامل خارجية وداخلية اعترضت مسيرة هذا الوطن نحو 
بأن معارك  نتذكر  أن  2010، وعلينا  العام  اقتصاده منذ  تحسين 
التي دخلناها على مدار  المعارك  اليوم أخطر وأشرس من كل 
التاريخ، خاصة وهي تتطلب تكاتف وعمل الجميع لمواجهة خصم 
أقل ما يوصف به أنه إرهابي سواء كان يحمل سالحاً لمجرد حمل 
السالح أو يحمل أفكاراً ظالمية ال تتسق مع كل مفاهيم االنسانية 
السماوية من عدل ورحمة  الكتب  في جميع  المنصوص عليها 

ومحبة وسالم.
العظيم مصر  الوطن  هذا  أبناء  من  الشرفاء  لجميع  أقول  لذا 
الوحيد  السبيل  ألنه  تتفرقوا(  وال  بحبل هللا جميعاً  )اعتصموا 
لتحقيق االنتصار في هذه المعركة التي قد تستغرق بعض الوقت 
للقضاء على اإلرهاب وكافة منابع تدعيمه بالمال والسالح، بجانب 
ضرورة العمل للنهوض باإلنتاج في كافة القطاعات ألنه السبيل 

الوحيد إلنعاش االقتصاد وتحقيق الرخاء المنشود.
للقضاء على  نهاراً  لياًل  بالعمل  بالحكومة،  ممثلة  الدولة  وعلى 
التخفيف من حدة األزمات  الذي من شأنه  الفساد وتحسين األداء 

التي يعاني منها المواطن.
العمل على محاربة  الدولة  الدولة وعلى  العمل بجانب  نعم علينا 
الفساد اينما كان من خالل محاكمات عسكرية ناجزة وسريعة مع 

كل من يثبت فساده أي كان موقعه من اإلعراب.
وهو ما نثق بأنه سوف يتحقق تحت القيادة الوطنية الشريفة للرئيس 
للعبور بمصر وشعب  يدخر جهداً  الذي ال  السيسي  الفتاح  عبد 
مصر إلى بر اآلمان رغم كل التحديات التي يجب أن نتصدى لها 

جميعاً.. وهللا الموفق..  

معاً ... نواجه التحديات

Me Karine Zemokhol  LL.L
Attorney - Avocat
Droit civil

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

6807 Heywood, Mont. Qc.  
H4W 3K9

المحامية كارين زمكحل  
في خدمة الجالية العربية 

نتكلم اللغة العربية

   صورة تالفة للمسيح وقرص مدمج لصور حفل زفاف ابنته هما 
كل ما استطاع سعيد شابا المسيحي العراقي العثور عليه عندما عاد 
إلى بيته المنهوب الذي اضطر للفرار منه عندما وصل رجال تنظيم 

الدولة اإلسالمية قبل عامين ونصف العام.
سرق المتشددون خزانة بها مدخراته وأشعلوا النار في بيته المكون 
قبل شهر من مدينة  العراقية  القوات  قبل أن تخرجهم  من طابقين 
الموصل  الرامية الستعادة مدينة  الحملة  الشمالية في إطار  برطلة 

آخر معاقل التنظيم في العراق.
ومع استخدام الجهاديين للمفجرين االنتحاريين في هجمات بالسيارات 
 20 الواقعة على مسافة  الموصل  الجيش في  تقدم  لمنع  الملغومة 

كيلومترا فقط تظل برطلة مدينة أشباح يسودها التوتر.
المليئة  الشوارع  للجيش  التابعة  السوداء  الهمفي  وتجوب عربات 
بالحفر حيث أشعل مقاتلو الدولة اإلسالمية النار في البيوت في حين 
سويت باألرض خالل االشتباكات صفوف من المتاجر والمطاعم.

لكن شابا الذي أرهقته اإلقامة مع سبعة من أفراد األسرة في بيت 
مستأجر في أربيل القريبة عاد هو ومجموعة من المسيحيين لتفقد 
بيوتهم للمرة األولى منذ فروا من برطلة عام 2014 عندما سيطر 

التنظيم على الموصل وجانب كبير من شمال العراق.
وقال شابا )59 عاما( مشيرا إلى دوالب للمالبس في غرفة نومه حيث 
كانت توجد خزانة بها ما قيمته 1400 دوالر من أوراق النقد العراقي 
والدوالرات “دمروا وسرقوا كل شيء حتى إنهم سرقوا خزانتنا.”

وعندما انتشرت شائعات عن هجوم للدولة اإلسالمية في أغسطس 
آب عام 2014 نقل شابا أسرته في سيارة إلى األمان في أربيل ذات 
صباح وخطط للعودة لنقل المال والوثائق. غير أنه لم يتمكن قط من 

العودة ألن المتشددين سيطروا على برطلة بعد ظهر اليوم نفسه.
الرئيسي  الدخل  التي كانت مصدر  الوقود  إن منشأة تخزين  وقال 

لألسرة على مسافة قريبة من البيت المتواضع دمرت أثناء القتال.
وبين الركام كانت على األرض صورة المسيح التي مزق الجهاديون 
بعض مالمح الوجه فيها. رفعت زوجته نضال الصورة وقبلتها ثم 

علقتها على حائط حجرة االستقبال التي تعرضت للنهب.
ونجا من االحتالل أيضا قرص مدمج يتضمن صور حفل زفاف االبنة 
ميالنو يوسف التي قالت “لم يتركوا شيئا سليما ال النوافذ وال األبواب 

وال الجدران. هذا السي 
دي أهم عندي من كل 
األثاث. فهو ال يعوض.”
والعودة إلى برطلة أو 
المدن األخرى القريبة 
منها لإلقامة فيها ليست 
في  مطروحا  خيارا 
الحالي آلالف  الوقت 
المدنيين سواء في ذلك 
المسيحيون أو المسلمون 
ما دامت معركة الموصل 

مستمرة.
فقد أغلق الجيش برطلة 
المدن  من  وغيرها 
واستخدمها  والقرى 
كقاعدة متقدمة. واجتمع 
في المدينة يوم األربعاء 
الخاصة  القوات  قادة 
أمريكيون  وضباط 
يساندون حملة الجيش.
العراقيون  وامتنع 

واألمريكيون الذين وصلوا في عربات همفي عن مناقشة االجتماع 
الذي انعقد وسط إجراءات أمن مشددة. وربضت في ميدان غير ممهد 

في المدينة عشرات من عربات الجيش عليها مدافع.
ويقول الضباط إن الجيش يسمح بدخول من يقع عليهم االختيار من 
المدنيين لتفقد بيوتهم وأخذ بعض المتعلقات. ومع ذلك يأمل كثيرون 

البقاء في المدينة.
واصطف المئات عند حاجز أمني رد الضباط من عنده كثيرين على 

أعقابهم لعدم حصولهم على األوراق الالزمة.
بيته من خالل  الجيش بزيارة  إذن من  إنه حصل على  وقال شابا 

“الواسطة”.
وقال ضابط عراقي مستخدما اسما شائعا للتنظيم “علينا أن نضمن 

أن هذه المناطق آمنة وأن داعش لم تترك فيها قنابل.”
وباإلضافة إلى المسيحيين كان هناك أيضا كثير من الشيعة - الذين 

يعتبرهم التنظيم كفارا - يحاولون العودة لبيوتهم.
وقال أحمد علي )28 عاما( الشيعي الذي هرب مع أسرته المكونة 
من 17 فردا من برطلة عند اقتراب المتشددين “نحاول أن نرى بيتنا 

للمرة األولى منذ هربنا في أغسطس 2014.”
وأضاف أن المقاتلين السنة قتلوا ابن عمه.

وقال وهو يقف مع قريبة منقبة بالقرب من حاجز أمني طلب عنده 
الجنود من المدنيين الذين ال يملكون إذنا العودة “الحياة أصبحت صعبة 

جدا وعلينا سداد اإليجار في أربيل والعمل قليل جدا.”
وتابع “ال نعلم ما إذا كان البيت مازال موجودا لكن نرجو العودة 

بسرعة بإذن هللا

تفجري انتحاري بشاحنة ملغومة يقتل حنو 100 
بالعراق أغلبهم إيرانيون

السودان: احتجاجات يف اخلرطوم عقب إعالن احلكومة 
عن إجراءات تقشفية وارتفاع أسعار الوقود

مسيحيو العراق يعودون لزيارة مدينة األشباح اليت انسحب منها اجلهاديون

الربملان األوروبي يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا 
لالحتاد األوروبي

 قالت مصادر أمنية وطبية إن أكثر من 100 شخص 
أغلبهم زوار شيعة إيرانيون قتلوا يوم الخميس في تفجير 
انتحاري بشاحنة ملغومة عند محطة للوقود بمدينة الحلة 

على بعد 100 كيلومتر جنوبي بغداد.
وأعلن تنظيم الدولة اإلسالمية في بيان نشر على االنترنت 

مسؤوليته عن التفجير.
المتحدة  التنظيم هجوما مدعوما من الواليات  ويواجه 
على معقله مدينة الموصل في شمال العراق تشارك فيه 

فصائل شيعية مسلحة تدربها إيران.
في طريق  كانوا  الزوار  إن  الطبية  المصادر  وقالت 
أربعينية  إحياء ذكرى  إيران من مراسم  إلى  عودتهم 

الحسين في كربالء.
ويوجد بمحطة الوقود مطعم يرتاده المسافرون. وقالت 
احترقت من شدة  للزوار  إن خمس حافالت  الشرطة 

انفجار الشاحنة الملغومة.
في  المنصرم  الشهر  في  اإلسالمية هجماتها  الدولة  وكثفت 
مناطق خارج سيطرتها في مسعى لتقويض الحملة العسكرية 
التي بدأت في 17 أكتوبر تشرين الثاني الستعادة الموصل وهي 

آخر مدينة كبيرة ال تزال تحت سيطرة التنظيم المتشدد بالعراق.
تذكر  أن  دون  بالهجوم  اإليرانية  الخارجية  وزارة  ونددت 
عددا للضحايا. ونقلت وكالة تسنيم لألنباء عن بهرام قاسمي 
المتحدث باسم الوزارة قوله إن طهران ستواصل دعم العراق 

في “المعركة التي ال هوادة فيها ضد اإلرهاب

 شارك حوالي 300 من 
طالب المدارس والجامعات 
السودانية في مسيرة احتجاجية 
السودانية  العاصمة  في 
اعتراضا على  الخرطوم 
التي  التقشفية  االجراءات 

أعلنتها الحكومة.
وكانت الحكومة السودانية 
الدعم  قد أعلنت عن رفع 
عن الوقود في وقت سابق 
من هذا األسبوع، مما أدى 
إلى ارتفاع أسعارها بنسبة 

.30%
أسعار  ارتفاع  وانعكس 

الوقود على أسعار سلع أخرى والدواء.
من  باعتقال عدد  السودانية  األمن  قوات  وقامت 
المحتجين من بينهم سياسيون بارزون ممن دعوا 
إلى التظاهر. وهذه المرة الثانية التي تفرض فيها 
الحكومة السودانية إجراءات تقشفية. وكانت المرة 

األولى في عام 2013 عندما رفعت الدعم جزئيا عن 
الوقود مما أدى إلى موجة احتجاجات ومواجهات 

دامية بين قوات األمن والمتظاهرين.
اجراءات  اتخاذ  في  السودانية  الحكومة  وبدأت 
الذي  السودان  جنوب  انفصال  عقب  اقتصادية 
احتفظ بنحو ثالثة أرباع احتياطي النفط السوداني.

 أعلن “الحزب الديموقراطي” المعارض في كوريا الجنوبية 
أن تصويتا سيجري مطلع  الثاني،  نوفمبر/تشرين  الخميس 24 
األسبوع القادم، بشأن إقالة رئيسة البالد، بارك غوين، لضلوعها 

في فضيحة فساد.
وقال وو سانغ، زعيم الحزب المعارض البارز: “سنسعى للتصويت 
على مذكرة اإلقالة اعتبارا من 2 ديسمبر/كانون األول وليس بعد 

الـ9 من الشهر نفسه”.
وانضم عدد متزايد من أعضاء الحزب الحاكم إلى الحملة التي تقودها 
تتعلق بصديقتها  الرئيسة الضالعة في فضيحة  المعارضة إلقالة 
شوي سون-سيل، التي استغلت عالقتها بالرئيسة البتزاز كبريات 

شركات البالد من أجل الحصول على المال وممارسة النفوذ.
وأكد نائب في حزب ساينوري الحاكم، أن إجراءات اإلقالة ستعرض 
على البرلمان في الـ9 من ديسمبر/كانون األول التصويت عليها.

وتشير وكالة “فرانس برس” إلى أن أحزاب المعارضة كانت مترددة 
في المضي بإجراء اإلقالة الذي يتطلب ثلثي أصوات البرلمانيين 
رغم أنها تحظى بإمكانية الحصول على أغلبية في البرلمان الذي 
أكبر حين تدخل  اتخذت زخما  الخطوة  لكن  300 عضو.  يضم 
زعيم الحزب الحاكم كيم موو-سونغ، في الجدل األربعاء، قائال 

إنه يجب إقالة بارك بسبب انتهاكها الدستور.
ويؤيد أكثر من 30 نائبا من الحزب الحاكم إجراء اإلقالة، ويتطلب 

الحصول على 29 من األصوات داخل الحزب.
وذكرت “فرانس برس” أنه حتى وإن نال إجراء اإلقالة تأييد ثلثي 
األصوات المطلوبة في البرلمان، فليس هناك ضمانات بأن تصادق 

عليه المحكمة الدستورية المحافظة في البالد.
ابنة زعيم  الجنوبية شوي، هي  أن صديقة رئيسة كوريا  يذكر 
تاي-مين، تزوج ست مرات ويحمل  ديني غامض يدعى شوي 
إلى طائفة سرية سماها  أنشأ حركة أقرب  أسماء مستعارة. وقد 
“كنيسة الحياة األبدية”. وأصبح بعد ذلك راعيا للرئيسة بعد مقتل 

والدتها عام 1974.
ويشتبه بأن ابنة الزعيم الديني تدخلت في وضع الخطابات الرئاسية 
واالطالع على وثائق سرية كما تدخلت في شؤون الحكومة بما 

في ذلك تعيينات على أعلى مستوى.
وقالت وسائل إعالم كورية إن شوي ما زالت تشارك في طائفة 

والدها وإن الرئيسة تأثرت بها. لكن بارك نفت ذلك.

 صوت البرلمان األوروبي لصالح قرار يطالب المفوضية 
األوروبية وحكومات ثمان وعشرين دولة هي أعضاء االتحاد 
اإلجراءات  بسبب  مؤقتاً،  تركيا  انضمام  مفاوضات  بتجميد 
األمنية وحملة االعتقاالت التي اتخذتها الحكومة التركية عقب 

محاولة االنقالب الفاشلة.
وفي أول رد فعل، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
التصويت غير الملزم ألعضاء البرلمان األوروبي على تجميد 

محادثات انضمام تركيا لإلتحاد األوروبي بأنه بال قيمة.
وتوترت العالقات بين االتحاد األوروبي وتركيا بعد سنوات 

من المفاوضات المتقطعة التي يرجح أن تستمر، لكن ببطء.
وقد كانت محادثات انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي قد بدأت 
عام 2005، لكن تركيا لم تستكمل معايير اإلنضمام لإلتحاد بعد.

وبحسب مراسل بي بي سي في اسطنبول مارك لوين فإن “قرار 
البرلمان األوروبي غير ملزم لكنه بمثابة رسالة سياسية للرئيس 

أردوغان لن تلق آذانا صاغية”.
أعضاء  من  بأغلبية ساحقة  المحادثات  بتجميد  القرار  وجاء 
البرلمان األوروبي، حيث صوت 479 عضوا بالتأييد و 37 

ضد القرار وامتنع 107 أعضاء.
شنتها  التي  الحملة  حيال  بالقلق  األوروبي  البرلمان  ويشعر 
120 ألف  التركية على معارضيها. فقد فصل نحو  الحكومة 
القطاع الحكومي، واُعتقل  تركي تم فصلهم من وظائفهم في 
حوالي 40 ألف شخص، وألقي القبض على عشرات الصحفيين 

وبعض النواب المؤيدين لألكراد.
الرامية  األوروبية  الجهود  في  أساسيا  تعد العباً  تركيا  لكن 
لضبط تدفق الالجئين إليها، ومواجهة خطر ما يدعى بتنظيم 

الدولة اإلسالمية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيدريكا 

موغيريني “هذا التصويت لن يأتي بنتائج إيجابية” ودعت إلى 
الحوار مع تركيا.

هناك مخاوف من أن يخل أردوغان باالتفاق المبرم مع أوروبا 
في مارس/آذار الماضي والذي يحد من الهجرة غير الشرعية 
إلى القارة. وال يتوقع أن يستجيب القادة األوروبيون لتوصية 
البرلمان بحسب ما أفاد مراسل بي بي سي. لكنه أضاف أن أحداً 
ال يتوقع أن تتحقق أحالم تركيا باالنضمام لالتحاد في الوقت 

الراهن. وجاء في نص قرار البرلمان أن على تركيا أن تبقى 
ملتزمة بتوجهات االتحاد األوروبي، وتعهد النواب بإعادة النظر 
في موقفهم حين توقف تركيا “التدابير القمعية” التي اتخذتها.
لالتحاد  أن “تركيا هي شريك مهم  أيضاً على  القرار  ونص 
من  التعاون  في  الرغبة  تحتاج  الشراكة  لكن  األوروبي... 
تظهر رغبة سياسية  تركيا ال  أن  اآلن  نراه  وما  الطرفين... 

كما أن أفعالها تجنح بها بعيدا عن طريق االتحاد األوروبي.

محمود القيعي
Courtier immobilier

وسيط عقارات )محلية ودولية(
تقييم المنازل مجاناً

احصل على قسيمة مشتريات هدية بقيمة 1000 دوالر كندي*
في كل عملية بيع وشراء

للمساعدة في الحصول على القرض المالي
                          www.Mahmoudelkeiy.com

                                 *تطبق الشروط واألحكام

التصويت على إقالة رئيسة 
كوريا اجلنوبية مطلع ديسمرب



بقلم:  علي عبيد

اإلمارات عاصمة العامل
  عاكم 1990 أقيم في مدينة 
»أسوان« بجمهورية مصر 
العربية احتفال تاريخي إلحياء 
مكتبة اإلسكدنرية القديمة، ُدعي 
إليه عدد من زعماء العالم، كان 
له بإذن هللا  المغفور  بينهم  من 
تعالى، الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، طيب هللا ثراه، وكان 
لي شرف حضور هذه الحدث 
الوفد  المهم، ضمن  التاريخي 
المرافق  الرسمي  اإلعالمي 
تفاصيل  زالت  وما  لسموه، 
أمامي  حاضرة  الحفل  ذلك 
تبرع سموه  اليوم، حيث  حتى 
وقتها بمبلغ 20 مليون دوالر، 
مساهمة من دولة اإلمارات 
المكتبة  إحياء هذه  العربية في 
العريقة، التي تختلف الروايات 
تتفق  لكنها  حول من شيدها، 
على أنها كانت كبرى مكتبات 
قد تعرضت  عصرها، وأنها 
للعديد من الحرائق، كان آخرها 
في زمن اإلمبراطور الروماني 
»يوليوس قيصر« عام 48 قبل 
الميالد، وفق أغلب الروايات، 
حتى تم إعادة إحيائها من جديد 
الحديث، وجرى  العصر  في 
2002 بدعم من  افتتاحها عام 
للتربية  المتحدة  منظمة األمم 
والتعليم والثقافة »أليونسكو«.

أن  الحدث هو  الشاهد في هذا 
بإذن هللا  له  المغفور  مساهمة 
تعالى، الشيخ زايد بن سلطان 
ثراه، في  نهيان، طيب هللا  آل 
إحياء مكتبة اإلسكندرية ترك 
انطباعا جيدا لدى الجميع، وأكد 
أن قادة دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، كانوا وما زالوا داعمين 
العلم  للمكتبات، ألنها حاويات 
والفكر والثقافة، التي ال يمكن 
أن تقوم حضارة في الكون إال 
بدعمها واالهتمام بها، ألن الكتب 
هي مصادر الثقافة األولى، وهي 
للفكر والفن  الحاضنة األولى 
واإلبداع بمختلف أشكاله، وتعدد 
أنواعه، واختالف مصادره. لذلك 
أيضا، وبينما كانت إمارة دبي 
منشغلة في بدايات ستينيات القرن 
بنيتها  الماضي بوضع قواعد 
التحتية، وترسيخ مكانتها كمركز 
تجاري مهم على ساحل الخليج 
العربي، التفت المغفور له بإذن 
هللا تعالى، الشيخ راشد بن سعيد 
آل مكتوم، طيب هللا ثراه، إلى 
أهمية الكتب والقراءة في حياة 
الشعوب، والدور الحيوي الذي 
تلعبه المكتبات في بناء األوطان، 
ودفع الشعوب إلى تطوير بلدانها، 
فكان إنشاء »مكتبة دبي العامة« 
عام 1963 واحدا من المشاريع 
التي شكلت  الكبرى  الثقافية 
هوية إمارة دبي، قبل قيام دولة 
اإلمارات، وظلت »مكتبة دبي 
العامة« تمارس دورها في إثراء 
إمارة دبي  الثقافية في  الحياة 
التي كانت تحتويها،  بالكتب 
والمحاضرات التي كانت تنظمها. 
أكثر من نصف  وعلى مدى 
أثرا  المكتبة  قرن تركت هذه 
الذين شهدوا  نفوس  بالغا في 
بداياتها، والذين ارتادوها على 
أكثر من خمسة عقود،  مدى 
وغدت واحدة من معالم دبي 
الشهيرة، بل األثيرة لدى عشاق 
القراءة، بموقعها الجميل، حيث 
تحتضنها خاصرة »خور دبي« 
من ناحية »ديرة« بحنان بالغ، 
الناحية من  مضيفة على هذه 
التجاري إلمارة دبي  المركز 
طابعا يقول: إن دبي ليست 
تجارة وماال فقط، وإنما هي 
فكر وثقافة وروح خالقة منذ 

أن عرفها البشر.
وألن الزمن يتطور، وألن هذا 
يتخذ شكال متسارعا  التطور 
في عصرنا هذا، فقد جاء قرار 
صاحب السمو الشيخ محمد بن 
نائب رئيس  آل مكتوم،  راشد 
الوزراء  الدولة رئيس مجلس 
حاكم دبي، بإنشاء »مكتبة محمد 
بن راشد آل مكتوم« معززا لهذه 
الفكرة، ومؤكدا الدور الحيوي 
الذي تسهم به المكتبات في ترسيخ 
الثقافة إلى  القراءة، وتحويل 
المسيرة  منتج مجتمعي، يرفد 
التنموية، ويوازن بين حاجة العقل 
واحتياجات اإلنسان المادية. وألن 
قادة دولة  هذا نهج راسخ لدى 
العام  فقد شكل هذا  اإلمارات، 
محطة رئيسية في مسيرة دعم 
الثقافة والفن واإلبداع بمختلف 
أشكاله، بدءا من إعالن صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد 
الدولة، عام  آل نهيان، رئيس 
للقراءة، مرورا  2016 عاما 
بالمشاريع الكبرى التي أعلنت 
افتتاح دار دبي  خالله، ومنها 
لألوبرا، التي تعتبر أول مسرح 
متخصص ومتعدد األغراض 
مدينة  وسط  األدائية  للفنون 
دبي، و«مكتبة محمد بن راشد 
التي أعلن سموه  آل مكتوم« 
أنها ستعمل على تنشيط حركة 
التأليف والترجمة، والتقريب بين 
المثقفين والمفكرين، وإرساء ثقافة 
الحوار والتسامح وقبول اآلخر. 
وفي الطريق »متحف االتحاد« 
الثاني  افتتاحه يوم  الذي سيتم 
المقبل، في إطار  من ديسمبر 
احتفاالت الدولة باليوم الوطني 

الخامس واألربعين.
»ثقافة الحوار والتسامح وقبول 
اآلخر« هو أكثر ما نحتاجه اليوم، 
في ظل ما يعيشه العالم ويشهده من 
صراعات بين األمم والشعوب، 
نصيب المسلمين والعرب منها هو 
األكبر واألكثر دموية ومأساوية. 
وهي صراعات تصب كلها في 
العربية  صالح أعداء األمتين 
نتائجها هي  واإلسالمية، ألن 
تمزيق أوصال األوطان العربية، 
وزرع الفتن والخالفات واألحقاد 
بين شعوبها وطوائفها، وتَدّخل 
الدول األخرى في شؤونها، 
لغيرها،  قرارها  وارتهان 
الذين  وتحقيق أهداف أعدائها 
أنقاض  يبنون مشاريعهم على 
أوطاننا، في الوقت الذي نمضي 
فيه نحن إلى مصائرنا الكارثية 
مغمضي العيون، منغلقي الفكر، 
غير مدركين لما يحاك ضدنا، 

ويٌدبَّر لنا، ويُصنع بأوطاننا.
يقول الكاتب الفرنسي »لوسيان 
الممتع  بوالسترون« في كتابه 
»كتب تحترق.. تاريخ تدمير 

المكتبات«:
أو  الكاهن  »وأما »بيروز« 
الساعة  الذي اخترع  العراف 
الشمسية، والذي يقال إنه كتب 
في ظل اإلسكندر المقدوني تاريخ 
الحضارة، طبقا للمصادر القديمة، 
فهو يقول لنا بأن عاصمة العالم 
قبل الطوفان ما كان اسمها إال: 

جميع الكتب«.
دولة اإلمارات العربية المتحدة 
تقدم للعالم اليوم أنموذجا فريدا 
بالكتب، وكل ما من  لالهتمام 
شأنه إعالء قيمة القراءة والثقافة 
والعلوم بمفهومها الشامل. لذلك 
نعتقد أنه لو ظهر »بيروز« في 
لقال إن عاصمة  عصرنا هذا 
الطوفان لن يكون  بعد  العالم 
إسمها إال: دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

aliobaid4000@yahoo.com

Fayez Altounji
Traducteur agréé

(depuis / since 1986)

ترجمة رخصة قيادة السيارة
 بخمسة عشر دوالراً

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

(métro Côte-Vertu)

Tél.: (514) 747-4905
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الجمعة 25 نوفمبر 2016

على هامش قمة ماالبو.. السيسي يعقد لقاءات مع بعض 
القادة األفارقة

وفد من الربملان األوروبى يزور مصر 
مطلع األسبوع املقبل لبحث سبل تعزيز 

وزير السياحة يثنى على تصنيف 
اخلارجية األمريكية ملصر دولة 

آمنة

النوبيون يعيدون فتح طريق أبومسبل 
بعد إغالق استمر 4 أيام

البابا تواضروس الثاني يؤكد أن مصر تفتخر بأديرتها وكنائسها

ارتفاع عدد سكان مصر لـ92 مليون نسمة بزيادة مليون فى 6 أشهر

  القاهرة/ رامي جورج: صرح السفير 
باسم  الرسمي  المتحدث  عالء يوسف 
رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح 
السيسي عقد على هامش مشاركته فى 
أعمال القمة العربية االفريقية في ماالبو 
القادة االفارقة، وذلك  عدة لقاءات مع 
بهدف تعزيز العالقات الثنائية والعمل 
االفريقية  الدول  المشترك مع مختلف 
الشقيقة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون 

فى المجاالت المختلفة.
وقال السفير عالء يوسف إن الرئيس 
السيسي التقي أواًل برئيس غينيا االستوائية 
تيودورو أوبيانج نجويما، حيث وجه له 
التهنئة على التنظيم الناجح للقمة األفريقية 
العربية التى استضافتها بالده، معرباً عن 
السعادة بالتواجد مرة أخرى في ماالبو 
الرئيس  أولى مشاركات  التي شهدت 

السيسي في القمم األفريقية.
وأشاد الرئيس بما حققته غينيا االستوائية خالل األعوام 
الماضية من تنمية اقتصادية واجتماعية ملموسة، كما 
أكد تطلع مصر لمواصلة توثيق العالقات بين البلدين 
وزيادة مشاركة الشركات المصرية فى المشروعات 

التى يتم تنفيذها فى غينيا االستوائية.
من جانبه، أعرب الرئيس أوبيانج عن تقديره العميق 
لمشاركة الرئيس السيسي فى القمة االفريقية العربية، 
التقاء محورية  مؤكداً على ما تمثله مصر من نقطة 
بين العالم العربي وأفريقيا، كما أشاد الرئيس أوبيانج 
بدور الشركات المصرية العاملة في غينيا االستوائية، 
العالقات  تعزيز  فى  لالستمرار  تطلعه  معرباً عن 
التعاون  البلدين، والسيما في مجاالت  بين  المتميزة 

االقتصادي والتجاري.
وأضاف الُمتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي ألتقي 
عقب ذلك ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا كوناكري، 
حيث أعرب عن اعتزاز مصر بالعالقات التاريخية 
الوثيقة التي تربط بين البلدين، مؤكداً على أهمية العمل 
على تطويرها وتنميتها من خالل عقد اللجنة المشتركة 

بين البلدين في أقرب فرصة حتى يتسني تفعيل أطر 
التعاون القائمة بين الدولتين، وخاصًة على األصعدة 

االقتصادية والتجارية.
كما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لدور الرئيس 
الغيني كمنسق لموضوعات الطاقة الُمتجددة في أفريقيا، 
مؤكداً على التزام مصر بدعم المبادرة وحرصها على 
توفير كل الدعم إلنجاح جهوده. ووجه الدعوة للرئيس 
كوندي لزيارة مصر الستكمال التشاور والتنسيق معه 

حول مختلف القضايا.
وقد أعرب رئيس غينيا كوناكري، خالل اللقاء، عن 
تقديره لدور مصر المحورى بالقارة، مؤكداً على متانة 

العالقات التاريخية الوثيقة التى تجمع بين البلدين.
قدمتها  التى  بالمساعدات  كوندي  الرئيس  أشاد  كما 
مصر لبالده لمكافحة مرض االيبوال، فضاًل عن الدعم 
الفني المقدم فى مجال بناء القدرات والكوادر البشرية، 
منوهاً إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي فى 

مختلف المجاالت.
التى قامت بها مصر فى  الجهود  وثمن رئيس غينيا 
إطار اطالق المبادرة االفريقية للطاقة المتجددة وفى 

خروج قمة تغير المناخ التى عقدت فى باريس العام 
الماضى بنتائج ايجابية للقارة األفريقية ، مشيراً إلى 
حرصه على التنسيق المستمر مع مصر والتعاون معها 
بصفته منسق موضوعات الطاقة الُمتجددة في أفريقيا.
وذكر السفير عالء يوسف أن الرئيس السيسي التقى 
كذلك بنائب الرئيس البوروندي، والذى سلم رسالة من 
الرئيس البوروندى تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي بين 
البلدين، واالشادة بمواقف مصر الداعمة لحل األزمة 
بوروندى، وحرصها على  فى  االستقرار  واستعادة 
التنسيق مع بالده فى المحافل االقليمية والدولية، وعلى 

رأسها مجلس األمن.
وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على الحفاظ على 
وثيقة  بها عالقات  تربطها  التى  بوروندي  استقرار 
أهمية  إلى  النيل، منوهاً  باعتبارها من دول حوض 
مواصلة الجهود الوطنية الحتواء االزمة فى بوروندي، 
وأن تكون الجهود االفريقية والدولية داعمة لتلك الجهود.
الدعم  لتقديم كافة أوجه  كما أكد على استعداد مصر 
والمساعدة ألشقائها فى بوروندي بما يساهم فى تمكينها 

من التغلب على التحديات التى تواجهها.

 القاهرة/ كلودين كرمة: يقوم وفد من 
أعضاء البرلمان األوروبى بزيارة لمصر 
مطلع األسبوع المقبل وذلك فى إطار 

المشاورات المستمرة بين الجانبين .
يضم الوفد ويم فان ديكامب منسق مجموعة 
السياحة بالبرلمان األوروبى؛ وماريا 
جابريال نائب رئيس مجموعة االتحاد 
المتوسطى بالبرلمان األوروبى؛ وإلمار 

بروك رئيس لجنة الشئون الخارجية 
بالبرلمان األوروبى.

ومن المقرر أن يجرى أعضاء الوفد 
المسئولين  من  عدد  مع  مباحثات 
المصريين لبحث سبل تعزيز عالقات 
التعاون بين مصر وأوروبا والسيما فى 
مجاالت السياحة باإلضافة إلى التعاون 

فى النطاق المتوسطى.

 القاهرة/ كلودين كرمة: أعرب وزير 
السياحة يحيى راشد، عن تفاؤله بشأن 
قرار الخارجية األمريكية بتصنيف مصر 
ضمن الدول اآلمنة للسياحة والسفر، 
واصفاً القرار أنه بادرة إيجابية ويصب 

في صالح السياحة.
وشدد الوزير على أهمية القرار خاصة 
الذهنية  يتعلق بتحسين الصورة  فيما 
للمقصد السياحي المصرى، الفتا إلى 

يُعد رسالة طمأنة وتأكيد  القرار  أن 
على أمان مقاصدنا السياحية ودعوة 
للسائحين من مختلف الدول لزيارة مصر 
واالستمتاع بمقوماتها السياحية الفريدة.

يذكر أن الخارجية االمريكية أصدرت 
أمس الثالثاء خريطة تصنف بها الدول 
اآلمنة للسفر والسياحة، متضمنة مصر 
فى الدول االكثر أمناً والمستعدة الستقبال 

الرعايا االمريكيين لقضاء أجازاتهم

 القاهرة/ رامي جورج: أعرب وزير 
السياحة يحيى راشد، عن تفاؤله بشأن 
قرار الخارجية األمريكية بتصنيف مصر 
ضمن الدول اآلمنة للسياحة والسفر، 
واصفاً القرار أنه بادرة إيجابية ويصب 

في صالح السياحة.
وشدد الوزير على أهمية القرار خاصة 
الذهنية  يتعلق بتحسين الصورة  فيما 
للمقصد السياحي المصرى، الفتا إلى 

يُعد رسالة طمأنة وتأكيد  القرار  أن 
على أمان مقاصدنا السياحية ودعوة 
للسائحين من مختلف الدول لزيارة مصر 
واالستمتاع بمقوماتها السياحية الفريدة.

يذكر أن الخارجية االمريكية أصدرت 
أمس الثالثاء خريطة تصنف بها الدول 
اآلمنة للسفر والسياحة، متضمنة مصر 
فى الدول االكثر أمناً والمستعدة الستقبال 

الرعايا االمريكيين لقضاء أجازاتهم

أعاد  جورج:   رامي  القاهرة/    
النوبيون المعتصمون، صباح اليوم ، 
بعد  فتح طريق »أبوسمبل- أسوان« 
إغالق استمر 4 أيام، وأعلنوا تعليق 
الوفد  االعتصام في استجابة لمبادرة 
االتفاق خاللها  تم  والتي  البرلماني، 

على عدة حلول لألزمة.
ومن المقرر أن يعقد المعتصمون مؤتمر 
صحفي، ظهر األربعاء، لإلعالن عن 
تفاصيل االتفاق الذي تم بينهم والوفد 
النائب مصطفى  برئاسة  البرلماني 
والنائب محمد سليم وياسين  بكري، 
والنائب   ، النوبة  نائب  عبدالصبور، 

عمرو أبواليزيد.
المشاركين في  النوبيين  وكان مئات 
في  كانت  التي  النوبية  العودة  قافلة 
طريقها إلى قريتي »توشكى« و»خور 
قندى« الواقعتين ضمن مشروع الـ1.5 
اعتصموا على طريق  فدان،  مليون 
السياحي، جنوب  أبوسمبل  أسوان- 
القافلة  بعد منع األمن  مدينة أسوان، 
فيما  مواصلة طريقها،  من  النوبية 
تدخل وفد من الجيش حيث زار اللواء 
يحيى الحميلي، قائد المنطقة الجنوبية 
العسكرية، النوبة، والتقى المعتصمين، 

في محاولة لحل األزمة.
وبدوره، أعلن النائب عمر أبواليزيد، أمين 
سر لجنة اإلسكان بمجلس النواب، أن 
الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، 
وافق على طلبه بتشكيل لجنة تضم 12 
نائباً لزيارة أهالى النوبة للمساهمة في 
وضع حلول عاجلة لألزمة. وقال إن 
أهلها، وليس  نوبية ويملكها  األرض 
من حق الحكومة طرحها للبيع، مطالبا 

بدخول األطعمة للمعتصمين.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس 
مجلس الوزراء، الثالثاء، اهتمام الدولة 
بتلبية مطالب أهالي النوبة، مشيًرا إلى أنه 
يتم في الوقت الحالي المتابعة المستمرة 
من الجهات المعنية لإلسراع في تنفيذ 
كافة المشروعات الخدمية والتنموية التي 
تسهم في االرتقاء بمستوى الخدمات 

المقدمة ألهالي النوبة.
وشدد »إسماعيل«، في بيان له، 
على أنه سيتم إعطاء األولوية 
المطلقة ألهالي النوبة في أراضي 
منطقة »خور قندى« سواء كانت 
المخصصة  األراضي  ضمن 
لشركة الريف المصري الجديد 
الخاصة بمشروع تنمية واستصالح 
المليون ونصف مليون فدان أو 

خارجها.
وأشار إلى أنه يتم في الوقت 
الحالي استكمال األعمال الخاصة 
بعدد من المشروعات الجاري 
تنفيذها بمحافظة أسوان ومنطقة 
نصر النوبة األمر الذي يستلزم 
توفير تمويل إضافي بمبلغ 270 
العام  هذا  جنيه خالل  مليون 
المالي وهو ما يأتي تنفيًذا لما 
نص عليه الدستور في مادته 
رقم 236 والتي تشير إلى أن 
تقوم الدولة بوضع وتنفيذ خطة 
للتنمية االقتصادية والعمرانية 
الشاملة للمناطق الحدودية وذلك 
بمشاركة أهلها في مشروعات 
أولوية االستفادة  التنمية وفى 

منها.

 القاهرة/ كلودين كرمة:  أكد البابا تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية 
المسيحية”،  بأديرتها  تفتخر  المرقسية، إن “مصر  الكرازة  بطريرك 
مشيرا إلى أن “ضيوف الكنيسة وضيوف مصر الرسميين يحرصون 
على زيارة الكنائس واألديرة المصرية حتى لو كانوا غير مسيحيين”.
ألقاها  التي  الثاني، في عظته األسبوعية  تواضروس  البابا  وأضاف 
مساء يوم األربعاء بدير مارمينا العجايبي بكينج مريوط باإلسكندرية، 
أن “األديرة والكنائس المصرية تاريخية مثل األهرامات”، الفتا إلى 
أن “وفدا من الكنيسة الروسية زار مصر األسبوع الماضي وحرص 
ليتعلموا من الرهبنة المصرية  على زيارة مختلف األديرة والكنائس 

وسير اآلباء الراحلين”.
وتابع أن “الكنيسة تميزت بتقديم ثالث قامات روحية; أولها: معلمو 
الكنيسة في عصور  الشهداء من أجل  السكندري، وثانيها:  الالهوت 
االستشهاد في بداية دخول المسيحية في مصر، وثالثها: تقديم الكنيسة 

رهبانا وزاهدين في كل زمن”.
الميالد الذي سيبدأ يوم الجمعة  الثاني “التهنئة بصوم  البابا تواضروس  وهنأ 

المقبل”، قائال إن “صوم الميالد نودع به عاما ونستقبل به آخر”، مشيرا إلى 
أن “البابا الراحل للكنيسة كيرلس السادس أوصى بنقل رفاته للدفن بدير مارمينا 

اإليبي، وهو ما تم بالفعل بعد وفاته بعام”.

 القاهرة/ كلودين كرمة: أعلن الجهاز المركزى 
للتعبئة العامة واإلحصاء، يوم األربعاء، وصول 
عدد سكان مصر بالداخل 92 مليون نسمة، حيث 
سترصد الساعة السكانية هذا الحدث الهام يـوم 

الخميس المقبل الساعة 8 مساء.
كان عـدد السكـان قد بلغ 91 مليـون نسمـة يوم 
زيـادة  أن  أي   2016 يونيه   5 الموافـق  األحد 
المليـون األخـيرة تمت في أقـل من ستـة أشهـر.

ولفت إلى أن النمو السكاني المتزايد يحـد من قـدرة 
الدولة علي إحداث تغيير ملمـوس في مستـويات 
المعيشة، لعـدم توازن هذا النمو مع معدالت النمـو 

االقتصادي الحاليـة.

  لم اشهد باسم يوسف في القاهرة، ولم 
اتعرف عليه رغم أنني كتبت عنه أيام 
معركته مع االسالمين عندما اهدروا 
دمه، كان واجبا ان اقف معه وانتصر 
له، فمن العبث أن تظل قوانين القرون 
الوسطى سارية في مصر حتى اآلن،  
أن يهدر دم صاحب الرأي المخالف 
أو يسجن أو ينفى عن بلده، وقد جرب 
باسم  نوعين من هذه العقوبات، هدر 
الدم ثم النفي، ولو انه بقي قليال لجرب 
العقوبة الثالثة، وهذا ما جعلني أراه 
في مونتريال وليس في القاهرة، مع 
فارق وحيد، كان هو يقف على المسرح 
ليقدم عرضه، بينما أجلس أنا في مقاعد 
المتفرجين اضحك واصفق له بعد أن 

دفعت ثمن تذكرتي.
مونتريال في العادة مدينة باردة، حتى 
قبل أن تسقط الثلوج، فالريح السريعة 
والسماء العارية من السحب تكون أكثر 
قسوة، ولكن هذا لم يمنع المصريين 
العرب  المعجبين  العديد من  ومعهم 
من التجمع أمام مسرح »ريالتو« يوم 
الجمعة، تقريبا في الموعد نفسه الذي 
كان يقدم فيه باسم برنامجه التلفزيوني، 
قبل أن يتوقف وتتوقف معه واحدا من 
أسباب البهجة في مصر، اذكر انني 
الجمع هذه كنت  أيام  في واحد من 
مدعوا للظهور في أحدى المحطات 
التلفزيونية، وبينما كنت انتظر فوجئت 
بكل شاشاتها تتحول إلى برنامج باسم 
يوسف، لم يعد احد من العاملين في 
قناته،   القناة يشاهد ماذا يجري في 
ولم يعد هناك من يقول لي  في أي 
لحظة سوف اظهر وال في أي اتجاه 
سوف اذهب، ولم تمض لحظات حتى 
انطلقت ضحكات الجميع،  وكان هذا 
غريبا أن اجد هذا في  محطة منافسه 
اثناء عملها، ولكن هذا كان بعضا من 
سحر باسم يوسف، فسواء كنت معه 
أو ضده ، تتفق في اراءه أو تختلف 
معها، كان  يهب للناس لحظات من 
المرح ال يمكن قياسها، حتى المنتخب 
لم  القدم في عز مجده  لكرة  القومي 
يكن قادرا على صنعها، ولكن مزاحه 
كان شديد الوطأة على البعض، الذين 
كانوا ومازالوا اسرى التجهم بدعوى 
أن الضحك يميت القلب.  ثم تداخلت 
عوامل كثيرة وتصاعدت الضغوط 

حتى توقف البرنامج.
 لم يتوقف برنامجه فقط، ولكنه اصبح 
مطاردا، مطلوبا للسؤال أمام أجهزة 
التحقيق، وبالغ خصومه بتوجيه العديد 
إليه، وتم حشد عددا من  التهم  من 
»المواطنين الشرفاء« الذين الهم لهم 
إال الوقوف على أبواب مسرحه لسبه 
واتهامه بالعمالة وتلقي مبالغ خرافية، 
وبدا أن التهديد لن يتوقف عند حدود 
االلفاظ العدوانية ولكنه سيتحول عاجال 
للعنف البدني، واعتقد أن المسرح قد 
اغلق ابوابه في الوقت المناسب قبل 
أن يقوم »الشرفاء« بإحراقه، ومن 
حسن حظ باسم أنه افلت في الوقت 

المناسب.
الزحام شديدا، مأل كل مقاعد  كان 
مسرح  »ريالتو« الذي ال يتسع إال 
800 متفرجا، وهناك الكثيرون من 
شهدوا العرض وقوفا، االمر الذي دفع 
المنظمون لألعداد من اجل إقامة حفل 
آخر على مسرح أكبر حجما، وعندما 
كنا جالسين في انتظار ظهوره كنت 
أتساءل ماذا سيفعل وحده على خشبة 
المسرح، عندما كان يذيع برنامجه كان 
خلفه فريق ضخم من المعدين والكتاب 
والممثلين ونجوم الفرق االستعراضية، 
ولكنه يقف اآلن مجردا من كل عوامل 
الجذب إال تاريخه الشخصي، هل 
يمكن أن يواصل الحديث على مدى 
ساعة كاملة؟ كان قد سبق أن قدم هذا 
العرض في تونس وفي بيروت، مدن 
عربية قليلة ونادرة تلك التي تتحمل 
ظهوره على خشبة مسارحها،  وفي 
كل مرة تتدخل السلطات لمنعه، أي 
ان ما يحدث في مونتريال ربما كان 
مناسبة نادرة لن تتكرر كثيرا،  المهم 
أن باسم يوسف ظهر على المسرح 
أخيرا، او باألحرى قفز إليه وسط تهليل 
الجمهور المتحمس، رغم اسلوبه المرح 
وروحه العالية كانت أثار اإلحساس 

بالمنفى قد ظهرت واضحة عليه، ولم 
يكن وحيدا كما توقعت ولكن كانت 
خلفه شاشة مضيئة تساعده، يعرض 
عليها كل الصور والفيديوهات التي 
تؤكد كلماته، باالستعانة بها بدأ يري 
قصة الخمس اعوام األخيرة من حياته،  
الذي  بالقفشات  لماح مليء  بأسلوب 
ال يجيده سواه،  كان موضوعيا إلى 
حد كبير وشجاعا كالعهد به، ومازال 
مؤمنا بالثورة وهذا افضل ما في األمر، 
ولكنه لم يستطع أن يخفي مرارته جراء 
ما حدث له، كان هو الطبيب جراح 
القلب الذي ينتظر »فيزا أمريكا« حتى 
يسافر إليها ويكمل دراسته، مشروع 
شخصي بحت، ولكن ثورة 25 يناير 
انتظرته أجيال  الذي  الحلم  تشتعل، 
كثيرة، ويهبط إلى الميدان ضمن وفد 
من أطباء القصر العيني ليضمد جراح 
ضحايا »معركة الجمل«، كان ما رآه 
فوق التصور، وكان الشباب المصري 
قد دفع الثمن غاليا على يد الشرطة 
والبلطجية، لم يستطع باسم ان يبعد 
هذه الصور عن ذهنه حتى بعد أن 
غادر الميدان،  امسك كاميرا الفيديو 
الخاصة بالهواة وربطها في ذراع أحد 
المقاعد وجلس أمامها وأخذ يتكلم، يدافع 
عن الثورة التي يجري تشويهها في 
أجهزة االعالم الرسمي، وعن الشباب 
الذين كانوا يصارعون الموت، ومع 
ذلك ال تكف هذه األجهزة عن التنديد 
بهم واتهامهم بالعمالة، كانت الثورة 
في مفترق الطريق ، في اشد الحاجة 
لمن ينصرها في وجه غوغائية السلطة 
واجهزتها،  وجد باسم لنفسه مكانا على 
الفضاء االفتراضي، وصلت رسائله 
المتوالية للجميع، لشباب الثورة على 
وجه خاص، وردت له الثورة الجميل، 
له بعضا من  لم يعد وحده، وهبت 
كوادرها الفنية، في االعداد والمونتاج 
واإلخراج، تحولت الرسالة الصغيرة 
إلى عمل فني الفت لألنظار، وقدمت 
له أحدى المحطات التلفزيونية عرضا 
البرنامج على شاشتها، وفي  لتقديم 
اليوم المحدد لتوقيع العقد جاءت من 
أمريكا »الفيزا » التي كان ينتظرها، 
وكان عليه ان يختار، استكمال دراسته 
والعودة للطب، ام الجري وراء شهوة 
الشهرة واالعالم، لم يطل به التردد 
طويال، اختار ان يبقى في مصر ويبدأ 
بالنجاح والعثرات،  المليئة  رحلته 
للمنفى،   بعد  فيما  قاده  الذي  الطريق 
المضطرب  المصري  الزمن   دخل 
بالحلم والخسارة، تعرض  المفعم 
لحاالت المد والجزر الذي تعرضت 
له الثورة، اصبح عنوانها وضحيتها، 
تقلبت حظوظه مثلما تقلبت مصر بين 
االيدي دون أن تملك من امرها شيئا، 
وقعت في قبضة المجلس العسكري، 
ثم خرجت من بين أصابعه لتقع فريسة 
للتيار الديني، ثم تعود صاغرة وكأنه 
عود على بدء، استعرض باسم هذه 
التي  اللقطات  المراحل من خالل 
اختارها من حلقات برامجه، مضحكة 
ومبكية، كأحوال مصر ، على رأي 

عمنا المتنبي.
اللغة  ولكن البد من مالحظة حول 
التي يستخدمها باسم يوسف وهو 
يواجه جمهوره، اعرف أن اللعب على 
السخرية،  أدوات  الجنس هو اشهر 
ولكنه استخدم االلفاظ البذيئة كثيرا، 
الجنسية بأسمائها  وسمى االعضاء 
الصريحة، وال ادري هل اختار هذا 
اكبر قدر من  عامدا للحصول على 
العادية،  لغته  أم ان هذه  الضحكات 
انها لغة سوقية تبدو غريبة على 
طبيب وجراح، على نجم أصبحت 
لقد تسنى لي أن  له شهرة عالمية، 
المتفرجين من  اراقب وجوه بعض 
النساء، الكبيرات منهن في السن كن 
ممتعضات، ولكن الصغيرات كن 
اكثر استمتاعا واقل تحفظا، أنه فارق 
األجيال كما يبدو ولكني اعتقد ان هذا 
عيب كبير، عليه آال يهبط إلى مستوى 
االبتذال وأن يرتقي بلغته إلى مستوى 

القضية التي يحملها. 
على أي حال لقد اسعدني كثيرا أنني 
عشت هذه اللحظات مع عرض باسم 

يوسف.

بقلم: محمد منسي قنديل

باسم يوسف يف 
مونرتيال

موقع بريطاني يضع مصر ضمن 
الدول اآلمنة للسياحة وقضاء 

الكريسماس



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

من المحيط إلى الخليج !

شـــعاع

فريد زمكحل

بقلم : شريف رفعت

أبو متام من اوائل الشعراء يف ركاب التجديد يف العصر العباسي 

  الزمان: عام 2015      
 المكان: أحد مدن شرقنا البائس

يسيران معا في أحد شوارع المدينة المزدحمة، الجو خانق 
والشمس قوية مؤلمة، يقتربان من بعضهما أثناء سيرهما، 
هناك حديقة  ان  لو  تمنيا  يتالمسان،  كادا  و جسدها  جسده 
عامة يلجآن إليها لكن المكان خال من الحدائق، يدخالن أحد 
األسواق التي يحتويها مبنى حديث ُمَكَيف، ينظران لبعضهما 
نظرات حالمة والهة، تمتزج مشاعر الحب و الوله و الرغبة 
لكنهما معا،  يلفهما، شعور غير مريح،  بالقلق  بشعور عام 
و معا قررا أال يستسلما لهذا الشعور، مجرد وجود أحدهما 
بجوار اآلخر هو واقع رائع يجب أن يرعياه و يحمياه، توجها 
لدكة خشبية في أحد الممرات الواسعة للمركز التجاري، يده 
لمست يدها، قبل أن يجلسا هجم عليهما ثالثة رجال  قبيحو 
بالفحش.  اتهموه  و  بخرزاناتهم، سبوه  المنظر، ضربوهما 
وجهوا لها كلمات قاسية تتهمها بالفجور و العهر و تحضها 
على الحشمة و الفضيلة، حاوال أن يتناقشا معهم لكن ال مجال 
للنقاش لم يعطوهما فرصة للكالم، هم من يتكلمون و يصيحون 

و ويتهمون و يضربون.
يعرفان من وراء هؤالء  فهما ال  يفعالن،  ماذا  يدريان   ال 
أن  بعد  ملقيان على األرض  ما هي سلطاتهم، و هما  و ال 
ُضِربا َضْربا مبرحا وقف كبير الضاربين كأنه يلقي خطابا 

في الناس الذين تجمعوا حول المشهد، قال بصوت كئيب أن 
يرتكب  العامة و كل من  اآلداب  يخالف  هذا جزاء كل من 

المنكر المنهَى عنه.
الجسمانية  الضرب  آالم  يعانيان من  تركوهما  و  انصرفوا 
النفسية أضعاف آالمهما  النفسية، في الواقع كانت اآلالم  و 
الجسمانية. من خالل دموعها نظرت إليه، تحتويهما الحيرة، 

ال يدريان ماذا يجب أن يفعال اآلن.

@ @ @ @ @

الزمان: عام 2065     
المكان: أحد مدن الغرب المتحضر

يسيران معا في أحد شوارع المدينة المزدحمة، هناك لسعة 
برد خفيفة في الجو، السماء غائمة قد يكون هذا نذيرا بهطول 
مطر قريب، يمسك بيدها في استحياء فهناك عشرات العيون 
يجلسان  العامة،  الحدائق  يتوجهان إلحدى  تراقبهما،  التي 
على دكة خشبية، الحديقة حولهما مليئة بالعشاق جميعهم في 
أوضاع حميمة، يتعانقون و يتبادلون القبالت، رغم مظاهر 
الحب حولهما يحيط بلقائهما شيٌء من القلق، بهدوء يتبادالن 
حديثا حالما، يتجرءان و يتبادالن قبلة سريعة، عندها تنشق 
نساء،  و  الحديقة، رجال  رواد  من  األرض عن مجموعة 
منفعلون غاضبون، يبدؤون بسبابهما ثم يتطاول البعض و ينهال 

عليهما ضربا، لم يعطوهما فرصة للكالم، فهم من يتكلمون 
ويصيحون و ويتهمون و يضربون. ال يدريان ماذا يفعالن، 
و هما ملقيان على األرض ترتفع أصوات من ضربوهم و من 
باركوا الضرب بصمتهم يصيحون “شاذان، اذهبا و مارسا 
شذوذكما بعيدا عن األنظار”، قال أحدهم بصوت كئيب أن 

هذا جزاء كل من يمارس الشذوذ في مجتمعنا الَسِوْي.
أنجزوا عمال  كأنهم  الجمع من حولهما، مبتسمين  انصرف 
رائعا، انصرفوا ازواجا، رجالن معا أو امرأتان معا، و قد 
احاطوا خصور بعضهم البعض بأذرعتهم، يتبادلون الضحكات 

و القبالت و النظرات الولهانة. 
الجسمانية  الضرب  آالم  يعانيان من  تركوهما  و  انصرفوا 
النفسية أضعاف آالمهما  النفسية، في الواقع كانت اآلالم  و 
الجسمانية. من خالل دموعها نظرت إليه، تحتويهما الحيرة، 

ال يدريان ماذا يجب أن يفعال اآلن.
@ @ @ @ @

الزمان: المستقبل الغير بعيد   
المكان: أي مكان في عالمنا هذا

المزدحمة، هي و هو  المدينة  يسيران معا في أحد شوارع 
يخيم عليهما الصمت و الحزن، تحتويهما الحيرة، ال يدريان 

ماذا يجب أن يفعال اآلن.

elressala@bellnet.ca  / 
elressala@videotron.ca       
www.el-ressala.com
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صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

  منذ سنتين أخذ إسم  مدينة الرقة في شمال  سوريا 
العالمية  عندما أعلنتها  يرد في كافة وسائل اإلعالم 
اإلستراتيجية  ألهميتها  عاصمتها  مركز  داعش 
القوى  اآلن  تتسارع  التي  المنطقة   في  واإلقتصادية 

المتحاربة  للسيطرة عليها  .
تقع  الرقة على ضفاف نهر الفرات وتبعد فقط أربعين 
كم عن سد الفرات خزان الماء للزراعة ومولد الكهرباء 
للمنطقة؛ تبعد ما يقارب  مئة  كيلومتر شرق  مدينة 
حلب عاصمة  الشمال  وما يقارب  70 كيلومتر  جنوب  
الحدود التركية . ينبع  النهر  في تركيا متجها جنوبا 
إلى سوريا ثم شرقا إلى العراق حيث ينضم  إلى نهر 

دجلة  ليصبح اسمهما شط العرب الغزير المياه  .
سد الفرات  : في منتصف السبعينات من القرن الماضي 
تم بناء سد الفرات لتخزين فائض مياه الثلوج وليشكل 
بحيرة تدير عشر عنفات توليد كهرباء بقدرة  -٨٢٥-  
ميجاوات؛ نتيجة الفائض في الطاقة الكهربائية زودت 
سوريا لبنان واألردن بأسعار  منافسة ؛  وأوقفت السلطة  
نتيجة  الفائض  بالكهرباء أكثر مراكز توليد الكهرباء 

العاملة على المشتقات النفطية.
إلى عشرات  مياه  أقنية جر  فتح  السد  بناء  تبع  طبعا 
أوصل  زراعيا   إزدهارا  أنتجت  التي  الكيلومترات 
البالد إلى ما يشبه اإلكتفاء الذاتى  من منتوج الحنطة 
والسكر من الشمندر السكري وإنتاج القطن لإلستهالك 
المنتجات  كافة  إلى  باإلضافة  والتصدير  المحلي 

الزراعية األخرى . 
لم  يُسمح  للشعب السوري  أن  يتمتع  بهذه الثروة  
ببناء  سنوات   عدة  بمدة  قامت  تركيا   ألن  المائية 
سدود في أراضيها وحولت أكبر كمية من المياه  إلى 

أراضيها  وتحججت  تركيا  بالجفاف كسبب لحجبها 
تدفق المياه !!! أما ما تبًقى من المياه فكان يكفي فقط  
إلدارة عنفة أو عنفتين ؛  وفي تلك الفترة  إعترض  
العراق أيضا  على سوريا  آلن  كمية  المياه  تناقصت  
المياه   كمية  مفاوضات  على   بعد   األزمة  وانتهت  
أقل  بكثير  المياه  بقيت كمية تدفق  لكنها  بشكل عام 

مما كانت عليه قبل بناء السدود في تركيا .
نتيجة  هذا  النقص الهائل  في  إنتاج  الطاقة  هرعت  
السلطة في سوريا إلعادة تشغيل مراكز اإلنتاج السابقة 
بعد  مكلف   إصالح   إلى  بالحاجة   المفاجأة  فكانت 
توقف عدة سنوات ويحتاج إلى  مدة  طويلة  إلستيراد 
قطع التبديل؛ هكذا تفاقمت أزمة الكهرباء في سوريا 
تزويد  ساعات  وتحديد  تقنين  على  السلطة  وأجبرت 
إعادة  لغاية  بالكهرباء  والسكنية  الصناعية  المناطق 

تشغيل المراكز المتوقفة .
كانت تركيا وما تزال تطمح بإعادة ضم  الشمال السوري  
الذي يشكل أغنى منطقة  زراعية في سوريا  وقامت 
بأعمال  تخريبية باإلضافة إلى حجب تدفق المياه مثل 
فتح  سدودها فجأة  وبدون إنذار ليطوف النهر ويدمر 
السد السوري  والكهرباء ؛ وتحججت بفتح  سدودها  
للصيانة ؛  وما كان على النظام السوري  إال تحمل 

هذه  التطورات وصمد السد  .
حاليا  بعد  إرهاق النظام السوري  بإرسال  المحاربين 
المرتزقة من الشمال - تركيا -   ومن الجنوب  - األردن 
- وتسليح المعارضة أجبر الجيش السوري على حصر  
عمليات الدفاع عن داخل البالد  والتخلي  عن األطراف؛   
ومع  التحضير الغربي لتغيير الخرائط  تتحدث  وسائل  
يسمى   وما  المتحدة   الواليات  مشاركة  اإلعالم  عن 

الكردية    - البشمركة   – لقوات  الرمزيين   بحلفائها  
لتحرير  الرقة  الغنية   بالمياه  والكهرباء  من داعش . 
طبعا لمحرر األرض حق في الملكية  وهكذا سيحق 
لنظام الدولة الكردية القائمة في العراق التمركز في 
الشمال السوري الغني بالثروات الطبيعية  حيث يتواجد 

فيها أقلية كردية .
إحتفلت  تركيا مؤخرا  بالعيد الوطني  لثورة  أتاتورك  
وأعلن رئيس الجمهورية  - أردوغان -  أن  خريطة 
السوري  وجزيرة  الشمال   تشمل   العاطفية  تركيا  
القرم والقوقاز وهذا يعني أنه في حال تنفيذ مشروع 
تغيير خرائط المنطقة يحق  لألتراك المطالبة  بالشمال 
السوري  وإعادته  إلى تركيا  حليفة الغرب والعضو 
في حلف الناتو وعلينا أن نتذكر أن- تركيا - ترفض  

رفضا باتا  قيام الدولة الكردية  في المنطقة .
سوريا على طاولة  تخطيط  خرائط  جديدة !!!  سوريا 
التي استقبلت  بكل  ترحاب مئات آالف  الالجئين األرمن 
الناجين من  مذابح األتراك  في مطلع  القرن الماضي؛  
ومئات آالف الالجئين الفلسطينيين في نهاية األربعينات 
من القرن الماضي أيضا ؛ ثم النازحين  من  الجوالن 
في الستينات  وتبعها في السبعينات مئات آالف اللبنانيين  
الهاربين من الحرب األهلية ومئات  آالف العراقيين  
  !!! األميركي   اإلحتالل  بعد  القرن   هذا  مطلع  في 
بعد كافة هذه األوضاع المؤلمة التي  احتواها الشعب 
السوري والسلطة الحاكمة  يتشرد الماليين من شعب 
البالد إلى كافة  بقاع  العالم  وماليين  أخرى  داخل  
العظمى  القوى  بين  النفوذ  على  بسبب صراع  البالد 
وال أحد يعرف متى  سينتهي  هذا  الصراع الدموي  

والدمار الشامل  ال في األمد القريب  وال البعيد!!

الرقة  خزان املياه  يف سوريا 
وموقع احلروب حاليا

يوسف زمكحل
  همسـات

- الحياة – الحب = صفر 
- أصعب شئ شعورك بالوحدة 

رغم وجود الجميع حولك
يستغرق  قد  إنسان  تدمير   -

دقيقة
ال  ملكة  باآلخرين  الشعور   -

يمتلكها الكثيرون 
تكتب  المرأة  وعود  يقولون   -

على صفحات الماء 
إال  يموت  ال  الحقيقي  الحب   -

بموت صاحبه 
كيدهن  أن  أكدت  التجارب   -

عظيم فعاًل 

أجلك  من  يضحي  من  هناك   -
وهناك من يضحي بك 

في  بالمرأة  الرجل  يموت   -
البداية ثم يموت منها بعد ذلك 

شوقي:  أحمد  أشعار  من   -
حسناء  بقولهم  خدعوها 
 .. الثناء  يغرهن  والغواني 
لما كثرت  تناست اسمي  أتراها 
في غرامها األسماء .. أن رأتني 
بيني  تٌك  لم  كأن   ، عني  تميل 
وبينها أشياء .. نظرة فأبتسامة 
فسالم فكالم فموعد فلقاء .. يوم 
كنا وال تسل كيف كنا ؟  نتهادى 

من الهوى ما نشاء . 

مصري العشاق

  أَبو َتّمام )188 - 231 هـ / 845-788 م( حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، أحد 
أمراء البيان، ولد بمدينة جاسم )من قرى حوران بسورية( ورحل إلى مصر واستقدمه 
المعتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته فأقام في العراق ثم ولي بريد الموصل 

فلم يتم سنتين حتى توفي بها.
كان أسمر، طوياًل، فصيحاً، حلو الكالم، فيه تمتمة يسيرة، يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة 
للصولي: »أنه كان  تمام  أبي  أخبار  القصائد والمقاطيع. وفي  العرب غير  أراجيز  من 
أجش الصوت يصطحب راوية له حسن الصوت فينشد شعره بين يدي الخلفاء واألمراء«.
في شعره قوة وجزالة، واختلف في التفضيل بينه وبين المتنبي والبحتري، له تصانيف، 
منها فحول الشعراء، وديوان الحماسة، ومختار أشعار القبائل، ونقائض جرير واألخطل، 

نُِسَب إليه ولعله لألصمعي كما يرى الميمني.
نشأته

ولد في بجاسم )من قرى حوران بسورية( أيام الرشيد، وكان أوال حدثا يسقي الماء بمصر، 
ثم جالس األدباء، وأخذ عنهم وكان يتوقد ذكاء. وسحت قريحته بالنظم البديع. فسمع به 
المعتصم، فطلبه، وقدمه على الشعراء، وله فيه قصائد. وكان يوصف بطيب األخالق 
والظرف والسماحة. وقيل : قدم في زي األعراب، فجلس إلى حلقة من الشعراء، وطلب 

منهم أن يسمعوا من نظمه، فشاع وذاع وخضعوا له. وصار من أمره ما صار.
عندما ترعرع أبو تمام سافر إلى مصر فكان يسقي الماء ارتحل في سبيل المعرفة من 
الشام إلى مصر وتردد على مسجد الفسطاط حيث حلقات العلم مكتظة بالدارسين يستمعون 
الدين بجامع  اللغة والنحو والفقه واألدب وعلوم  الدروس في  يلقون  الذين  الشيوخ  إلى 
عمرو ويستقي من أدب العلماء والشعراء. حفظ الشعر منذ طفولته وصار يقلد الشعراء 
حتى أبدع في هذا المجال وتفرد فيه بعبقرية نادرة فأصبح شاعراً مطبوعا لطيف الفطنة 

دقيق المعنى له استخراجات عجائبية ومعان غريبة.
مؤلفاته

فحول الشعراء، وديوان الحماسة، ومختار أشعار القبائل، ونقائض جرير واألخطل و 
ديوان شعره.

ويعد أبو تمام من أوائل الشعراء الذين ساروا في ركاب التجديد في العصر العباسي، 
ذلك أنه، أخذ بمعطيات الحضارة القديمة، مع المحافظة على األطر الجديدة للشعر، فقام 
مذهبه بالتالي على الجمع بين عناصر عدة هي العقل والوجدان والزخرفة، مع اآلخذ بعين 
االعتبار خصائص العربية ومحتوايتها. وبناء على هذه المنطلقات التي قام عليها شعره، 

انطلق في اختياراته، فجمع ما رآه األفضل بما يتالءم مع معاييره العالمية.
قد حمل العصر العباسي بذور التغيير والتجديد على المستويات كافة، ما أدي إلى تطور 
الناس ينهلون من معطيات الحضارة الجديدة، ويتفاعلون معها، وكان  األذواق، فاتجه 
الشعرية، واستعاض  المطوالت  العربي عن مطالعة  القارئ  ابتعاد  التغير  أثر ذلك  من 
الشكل والمضمون. وهكذا  التي تتالءم مع ذوقه من حيث  القصيرة  بالمقطوعات  عنها 
األدباء  كبار  أخذ بعض  ذلك  القصيرة، وأكثر من  بالمقطعوات  يهتمون  الشعراء  صار 
والنقاد يجمعون من هذه القصائد ما يحلو لهم تلبية لرغبات الجمهور، ورتبوها حسب 
ما  االختيارات  ما عرفناه من هذه  وأقدم  المختلفة.  األغراض  لتشمل  الشعرية  المعاني 
أبوابه،  بأول  له  تسمية  الحماسة  باسم  المتأخرىن وعرف  واشتهر عن  تمام  أبو  جمعه 
والمديح،  والهجاء، واألضياف  والنسيب،  المراثي، واألدب،  أخرى هي:  أبواب  ويليه 

أغزر  الحماسة هو  باب  أي  األول  الباب  أن  ويبدو  النساء.  والملح، ومذمة  والصفات، 
األبواب وأهمها. ويجدر بنا أن نذكر بأن أبا تمام قد قصر اختياراته على شعراء الجاهلية 
وصدر اإلسالم والعصر األموي، وقد لحظت بعض المقطوعات لشعراء عباسيين مثل 
بشار بن برد ودعبل الخزاعي، وحماد عجرد. وقد تقبل أهل األدب حماسة أب تمام تقبال 

حسنا، فاهتموا بقراءتها وتدريسها، وشرحها وتفسيرها، ومن أهم شروحها:
 -1 شرح أبي محمد القاسم بن محمد األصبهاني.

 -2 التبيه في شرح مشكل أبيات الحماسة ألبي الفتح عثمان بن حسني. 
-3 شرح المرزوقي أحمد بن محمد.

 -4 الباهر في شرح ديوان الحماسة ألبي علي الفضل الطبرسي. 
-5 شرح عبد هللا بن الحسين العكبري. 

-6 شرح أبي زكريا يحيي بن علي الخطيب التبريزي. ومن جزيل شعره أيضاً قوله في 
رثاء محمد بن حميد الطوسي:

من شعره
)أبو تمام(  ]من البحر البسيط[

الُكُتِب          ِمــَن  ــَبــاًء  ْن إِ أَْصــَدُق  ْيُف  السَّ

حائِف  الصَّ سوُد  اَل  فائِح  الصَّ بيُض 

اَلِمَعة  اأَلْرَماِح  ُشُهِب  في  والِعْلُم  في 

َوَما      النُُّجوُم  ْيــَن  أَ ُبَــْل  الرواَية  ْيــَن  أَ

ــقــة                          ــفَّ صـــاً وأحــــاديــــثــــاً مــل ـــرُّ ـــخ ت

ُمْجفلة ــــاَم  األيَّ ــوا  زعــم عــجــائــبــاً 

ُمْظلَِمة َدْهَياَء  ِمْن  الناَس  ُفوا  وَخوَّ

ُمرتَّبة الــُعــْلــيــا  ـــرَج  األب ــروا  وصــيَّ

غافلة وهي  عنها  باألمر  يقضون 

موقعه قــبــل  ـــراً  أم قــّط  ــنــت  بــيَّ ــو  ل

ِبِه ُيحيَط  ْن  أَ َتَعالَى  الُفتوِح  َفْتُح 

ــاِء لــُه ــم ــسَّ ــُح أبــــواُب ال فــتــٌح تــفــتَّ

اْنَصَرَفْت وريَّة  َعمُّ َوْقَعة  ــْوَم  َي َيا 

صعٍد في  ــالِم  اإلس بني  جــدَّ  أبقْيَت 

مها فهدَّ ــهــا  ــْي ــْرَج ُب هللاُ  بــَك  رمــى 

ِبَها واثقيَن  ُبوها  أَشَّ ما  َبْعِد  ِمــْن 
ُمنَصلتاً ــيــِف  بــالــسَّ ُمعلناً  أجــبــتــُه 
ُمْنَعِفراً الشْرِك  َعمود  َتَرْكَت  حّتى 

َنِضَجْت َرى  الشَّ كآساِد  ْلفاً  أَ ِتْسُعوَن 

دابرهْم اجتثَّ  ا  لمَّ حوباَء  ُربَّ  يا 

َعْن َسْعَيَك   ُ للاَّ جــاَزى   ِ للاَّ  َ َخلِيَفة 

ترها فلْم  الُكبرى   ِ احة  بالرَّ بُصْرَت 

هِر من رحٍم إن كان بيَن ُصُروِف الدَّ

ِبَها ــِصــْرَت  ُن تــي  الــالَّ ــَك  ــاِم أيَّ فَبْيَن 

ْبَقْت َبني األْصَفر الِمْمَراِض كاِسِمهُم أَ

واللَّعِب الــجــِدّ  بيَن  الحدُّ  حــدِه  في 

ــِب ــرَي ــك وال ــشَّ ــهــنَّ جـــالُء ال ــوِن ــُت ُم

ُهِب الشُّ  ِ ْبَعة  السَّ الَخِميَسْيِن الفي  َبْيَن 

َكِذِب ومْن  فيها  ُزْخُرٍف  ِمْن  َصاُغوه 

والَغـــَرِب ْت  ُعـــدَّ َذا  إِ ِبــَنــْبــٍع  لَــْيــَســْت 

َرَجِب ْو  أَ اأَلْصَفار  َصَفِر  في  َعْنُهنَّ 

نِب الذَّ ذو  الغربيُّ  الكوكُب  بدا  إذا 

ُمْنَقلِِب غْيَر  ْو  أَ ُمْنَقلِباً  ــاَن  َك َمــا 

ُقُطِب وفــي  منها  فلك  في  دار  ما 

والصلُِب باألوثان  ماحلَّ  ُتْخِف  لم 

الُخَطِب ِمَن  َنْثٌر  ْو  أَ الشْعِر  ِمن  َنْظٌم 

الُقُشِب أثوابها  في  األرُض  وتبرُز 

الحلِب  َ معسولة  ُحفَّاًل  الُمنى  منَك 

َصَبِب في  الشْرِك  وَداَر  والُمْشِركيَن 

يصِب ــْم  ل هللاِ  غيُر  ــَك  ب رمــى  ــْو  ول

األشــبِ المعقل  ــاب  ب مفتاُح  وهللاُ 

ُتِجِب لَْم  ْيِف  السَّ ِبَغْيِر  َجْبَت  أَ ــْو  َولَ

ُنِب والطُّ ــاِد  األوت على  ْج  ُتــعــِرّ ولــم 

والِعَنِب التيِن  ُنْضِج  َقْبَل  ُجلُوُدُهْم 

َتِطِب لم  بالِمْسِك  ُضمَخْت  ولَْو  طاَبْت 

والَحَسِب واإِلْساَلِم  الدْيِن   ِ ُجْرُثوَمة 

التَّعِب ــَن  م جــســٍر  على  إالَّ  ــاُل  ــن ُت

ُمنقضِب غيِر  ذمــاٍم  أْو   ٍ موصولة 

ــــَرُب الــنَّــَســِب ْق ـــْدر أَ ـــاِم َب ــَن أيَّ ــْي وَب

الَعَرِب ْوُجَه  أَ وجلَّْت  الوُجوِه  ُصْفَر 

قصائد جديد
كشفت مؤسسة جائزة البابطين عن العثور على قصائد يصل عددها إلى 348 قصيدة 
للشاعر لم تنشر حتى االن في تبريز في إيران وذلك في احتفالية في المغرب عام 2014

وفاته
ام الطائي بها. ام الطائي عام 231 هـ بمدينة الموصل، وٌدفن أبو تمَّ توفي  الشاعر أبو تمَّ

مصر تستعد لتنظيم مهرجان 
دولي لفنون ذوي االحتياجات 

اخلاصة

لفنون  القاهرة مهرجانا  تستضيف  أن  الفنلندية  الثقافة  لوزارة  تابعة  هيئة   طلبت 
ذوي االحتياجات الخاصة، العام المقبل، بمشاركة 50 دولة.

موستاالهتي”،  “كيرسي  مع  الثقافة  وزير  النمنم  حلمي  عقده  لقاء  ذلك خالل  جاء 
رئيسة الهيئة الدولية للثقافة والفنون الدمجية، التابعة لوزارة الثقافة في دولة فنلندا.
ووجهت “موستاالهتي” الدعوة إلى وزارة الثقافة المصرية، للمشاركة فى احتفال 

دولة فنلندا بمرور 100 عام على استقاللها،.
ورحب وزير الثقافة بالدعوة، ووافق على تنظيم المهرجان، تحت عنوان “المهرجان 

المصري الدولي لذوي االحتياجات الخاصة”، على أن يتم تنظيمه كل عامين.
وقال: “لدينا نماذج فنية متميزة تابعة لوزارة الثقافة، منها فرقة ذوي االحتياجات 
الخاصة بقصر األنفوشي، والنور واألمل، والصامتين، باإلضافة إلى فرق الجمعيات 

األهلية”.
لتنظيم  اإلعداد  في  بالبدء  للوزارة،  التابعة  القطاعات  الثقافة، رؤساء  ووجه وزير 
المهرجان، بمشاركة باقي الوزارات، مثل وزارة الشباب والرياضة، ووزارة اآلثار، 
ووزارة السياحة، والتربية والتعليم، والمجلس القومي لالمومة والطفولة، والمجلس 

القومي لشؤون اإلعاقة.



فاجأ فوز “دونالد ترامب” بإنتخابات الرئاسة 
األميريكية العالم بأكمله وشغل المساحات 
الرئيسية من اإلعالم المقروء والمسموع 

والمرئي الدولي واإلقليمي 
منذ ظهور النتائج واليزال.  
عندما كنت أسمع تصريحاته 
اإلنتخابية  حملته  أثناء 
وآراءه العنصرية المتعلقة 
بالسود والمسلمين واإلسبان 
والنساء...إلخ، كنت أعتقد 
بأي فرصة  يحظ  لن  أنه 
األبيض،  البيت  لدخول 
عكس  النتيجة  وجاءت 
كل التوقعات ولو أن چون 
كومي مدير مكتب التحقيقات 
آي(  بي  )إف  الفيديرالي 
األسبق،  مديره  وتلميذ 
المتطرف “چي  اليميني 
يكون  قد  هوڤر”  إدغار 
ساعد في ذلك عندما فجر 
من جديد عشية اإلنتخابات 

قنبلة رسائل كلينتون اإلليكترونية، أدت إلى 
إهتزاز الثقه بها بعض الشيء. 

قرأت وسمعت كثيراً من األراء والتكهنات 
حول الموضوع ولكن بإعتقادي أن التحليل 
التالي يعتبر األفضل بين اآلراء التي ناقشت 
الموضوع فأحببت أن أشارك القراء األعزاء 

به. وهذا ماجاء بالتحليل المذكور:
١- بداية اإلنتخابات كنت أتوقع فوز بيرني 
والذي حصل  منه.  بل ومتأكد   ، ساندرز 
أن الحزب الديمقراطي سرق الفوز منه .. 
لماذا ساندرز ، وترامب؟ هما المرشحان 
الوحيدان الذين جاءوا من خارج المؤسسة 
السياسية ، وهما الوحيدان اللذان أعلنا أنهما 
لن يقبال تبرعات من اللوبيات )أفراد فقط(، 
وهما الوحيدان اللذان قاال إنهما سيغيران 

النظام كلياً )ساندرز وصفها بثورة(.
٢- فهم النقطة السابقة هو المفتاح األساسي 
لفهم ما جرى بعد ذلك. الناخب األمريكي 
مل من السياسيين وعودهم، ولم يعد يثق 
بأننا  الرغبة عارمة  وكانت  مطلقاً..  بهم 
بحاجة لرئيس من خارج دوائر واشنطن 
نتائج  كانت  مثاًل  ولذلك  الفاسدة.  ونخبتها 
جيب بوش )شقيق الرئيس السابق جورج 
بوش(.. وحاكم فلوريدا السابق مخيّبة عكس 

ما كان يظن هو وداعميه.
وقالباً،  قلباً  السياسية   ، هيالري  أما   -٣

وصلت للنهائي لعدة أسباب:
- صّوت لها النساء دون تفكير ألنها إمرأة.
الديموقراطي  الحزب  قيادات  - ساعدتها 
إلنها فاسدة وتحت السيطرة وال خوف منها.
- ساعدها اإلعالم المنحاز بالتخويف من 

ترامب، خصوصا لدى المكسيكيين.
- بعد خروج ساندرز )بمؤامرة(، لم يتبق 

إال هي من الحزب الديموقراطي.
٤- بدايًة يجب أن أوضح 
 ، اً ي غب ليس  ترامب  أن 
ليس سطحياً، وليس رجل 
)وال  الكل  كان  الصدفة. 
أستثني نفسي( يرون ترامب 
كان  الذي  وهو  كمهرج، 
األمريكي  الشارع  يعرفه 
جيداً بسبب برنامجه الشهير 

.)The Apprentice(
شاهدوا هذا المقطع لمعرفة 
وبداية   , الحقيقي  ترامب 

رحلته للبيت األبيض.
https://youtu.be/

OCabT_O0YSM
٥- بسبب شهرته وتصريحاته 
الخارجة عن المألوف، منحه 
اإلعالم تغطية غير مسبوقة 
وأصبحت القنوات تتسابق 
إلجراء مقابالت معه ، وكان ذلك لسببين:

- حضوره سيزيد عدد المشاهدين مما سيولّد 
إعالنات أكثر.

- هو مهرج ، وبالنهاية لن ينتخبه الشعب 
األمريكي . لذا ال ضرر من حضوره. أقرب 
تستضيف  كانت  عندما  قنواتنا  هو  مثال 
ماوس  يور  أب  )شت  المصرية صاحبة 

أوباما( أو )شعبوال( قبلها!
٦- ما منحه اإلعالم األمريكي من تغطيات 
لترامب مجاناً، كانت ستكلف مئات الماليين 
لو طلبها غيره، وهذا الطمع )باإلعالنات( 
.. والالمباالة )القراءة الخاطئة( هي كانت 
بداية بروز هذا )البلدوزر( ووصول رسالته 

للناخب األمريكي.
٧- يجدر القول أن ترامب كبير بالسن ، 
سناً  رئاسي  أكبر مرشح  وهو  سنة،   ٧٠
بتاريخ اإلنتخابات األمريكية ، ولكنه ومع 
ذلك يملك نشاطاً وطاقة عجيبة. ويقول عنه 
طبيبه الشخصي أنه ال يشرب وال يدخن ، 
لكنه بنفس الوقت ال يمارس الرياضة ويأكل 
جعلته حدث  الطاقة  تلك  بشراهة،  اللحم 
الساعة ، تفتح قناة فضائية تجده بمقابلة ، 
نفس األمر بالمذياع ، ويكتب بتويتر ليل 
نهار..لدرجة إنه تم إكتشاف أنه يغّرد أحياناً 

من المرحاض!
التغطية  تلك  طريق  عن  ترامبب،   -٨
اإلعالمية الهائلة )غير المقصودة(، أوصل 
للناخب  بسيطة،  بلغة  البسيطة،  رسالته 

األمريكي البسيط.
ماهي تلك الرسالة؟

يتبع )منقول بتصرف.(

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

إىل ميت ......؟
األفضل...هل  ينتظر  اإلنسان  يظل  متى  إلى    
مازال  أنه  بأى حال...أو  ابدا  اإلنسان ال يرضى 
والعلم  واألخالق  والفضيلة  الحق  عن  يبحث 
إلى  تصل  لم  األشياء  هذه  كل  أن  والحب...أم 

المستوى المطلوب...؟
بناء  إلى  يتطلع  دائما  اإلنسان  أن  في  نعيش  نحن 
كل ماهو جديد ومفيد و بنَّاء ومبهج للنفس والعين 
تحقيق حياة  فى  أمال  األفضل  إلى  معا... ويسعى 
والرخاء  بالخير  عليه  تعود  مثمرة  و  ناجحة 

والسعادة.
عالمنا  فى  ومازال  فرد  لكل  يتسنى  كيف  ولكن 
وعدم  والظلم  والجهل  والمرض  والفقر  الجوع 
و  اآلمال  يحبط  أن  الفرص وهذا من شأنه  تكافؤ 
العزم  ويقف  يهد  و  اإلرادة  ويقمع  النفوس  يذل  

عقبة فى طريق النجاح..
بأعماق   تلقى  بأن  كفيلة  المعوقات  هذه  كل  ان 
كل  من  اليأس  به  يحيط  مظلم  بئر  فى  اإلنسان 
جهة..ويكون عليه أن يحارب فى ميدانين فى آن 
األيام  و ضراوة  قساوة  يواجه  أن  فعليه   . واحد 
ان  عليه  أخرى   جهة  ومن   ، جهة  من  الحياة  
واألفكار  المتالحقة  النفسية  اإلحباطات  يحارب 
يطلق  ما  أخرى...وهذا  جهة  من  المتضاربة 

تشتت  التى  المريرة  النفسية  الصراعات  عليه 
التفكير ويعجز اإلنسان حينها عن اتخاذ القرارات 

الصائبة..
وقل عندى كيف لهذا الوجدان المثقل بالهموم أن 
يمضى  أن  له  كيف  والتفاؤل...؟  بالسعادة  يشعر 
لم  اننا  النجاحات..؟  و  الطموحات   لتحقيق  قدما 
ولكن   .. األم   ونتجرع  و  اإلحباط  لنعيش  نخلق 
هللا تعالى خلقنا لنجدد وجه األرض ولنخلق معنى 
المستقبل  ونتقاسم  االيام  لنلون  و  للحياة  جديد  
على  أمرهم  على  المغلوبين  ولنعين  المشرق 
تحقيق ذواتهم ..وهذا ليس فضل منا بل هذا واجب 
دون  تكتمل  أن  يمكنها  ال  الصورة  علينا... ألن 
اآلخر فكلنا خلقنا لنعيش ونحقق األهداف فلنكمل 
بالحياة  االستمتاع  لنا  يتسنى  بعضا حتى  بعضنا 

ونسمو وليعلو  صوت الحق والعدل والرحمة..
ولكن يجب أن نفهم  اوال ما هى كينونة اإلنسان... 
اإلنسان كما يريده خالقه...بالطبع انه تعالى يريده 
للخير  ، محب  مستنير  ذو عقل   ... مستقل  كائن 
والعطاء ، يتوق لالكتشاف. والبحث عن المعرفة 
ويغوص فى أعماق جديدة  ليكشف أسرار الكون 
للتقدم  و  البشرية  لخير  يستغله  حتى  قوانينه  و 
التطوير  فى  يساهم  الذى  والتكنولوجي  العلمى 

الطريقة  هى  هذه  اإلبداع..وتكون  على  ويساعد 
وتسبيحه  له  والسجود  هلل  الشكر  لتقديم  المثلى 

واالعتراف بفضله..
الشيطان  وأعمال  المظلمة  األفكار  إذا  فلنستبعد 
واالستنكار   االستغالل  و  وتدمير  وفتك  قتل  من 
ما  فيكفينا  والحروب...  واالضطهاد  والتحزب 
نعانيه من جفاف وفياضانات واجبة وغيرها من 
نكون  وال  الهموم  نزيد  الطبيعية..فال  الكوارث 

سبب مباشر فى عذاب العباد والعياذ باهلل.
له  تتوافر  ال  والنجاح  له محل  يكون  فاالبداع ال 
ومتحضر  مستنير  مجتمع  فى ظل  اال  الفرص 
واع  وضمير  ثابته  بقدم  المستقبل  نحو  يسعى 
تحيط به كل العوامل المؤدية للنبوغ فيكون شغل 
اإلنسان الشاغل هو تحقيق المزيد من الطموحات 
و االكتشافات فى كل المجاالت فيعود بالخير ليس 
ويبدأ اآلخر  ليستفيد عالمنا  عليه و على مجتمعه 
ثراًء  الفن  و  علما  العلم  فنزيد  انتهينا  حيث  من 

ويضيف لألدب افكارا.
ولنطيل  الغاية  لتحقيق  ولنسعى  بمبادئنا  فلنتمسك 
نسعد  حتى  في سالم  ولنحيا   حولنا  فيما  التأمل 
بالحياة ونضيف لها جماال وقيما  حتى نستحق أن 

نحيا اسيادا ..

هرطقات سياسية

أدب وثقافة Vendredi 25 novembre 2016
الجمعة 25 نوفمبر 2016

ملاذا فاز ترامب بإنتخابات الرئاسة األمرييكية )١ من ٣(

حتدي القدر لشهـيد ا

جاك سمير جرجوس

لؤلؤة أبو رمضان

البطل  ال��ف��ارس  يترجل  ل��ن  ال 

ال���ن���ه���ار ب������دل  إذا  إالَّ 

أبدا يُسمع  بصوت  اجلسُد  يئن 

ال��ش��ب��اب ل���ن ي����زول خ���ي���اراً

فقوة جسدي يا حبيبتي  تخافي  ال 

أحتاجها حني  قوة  يعطيني  اهلل 

أش��د امل����وت  م��ن��ي  ذاق  ل��ق��د 

كي ح�����ذراً  ال��ت��وخ��ي  ف��ع��ل��يَّ 

دنت ق��د  ساعتي  ت��ك��ون  ل��ن  ال 

منِك أغلى  حياتي  تكون  ول��ن 

للقدر  س��أنحنى  بأنني  وإعلم�ي 

ع��������ن ظ�����ه�����ر خ���ي���ل���ه

ض�������وءه ب���ع���ت���م���ة ل��ي��ل��ه

ك��ب��اِب م��ن��زل ش��اخ��ت أي��ام��ه

ي��ج��ب��ر امل������رُء ع��ل��ى ق���دره

بسيله ب��رك��ان  م��ن  أع��ظ��م 

بسيفه ك��ف��ارس  أك���ون  ك��ي 

األح��������ك��������ام ب���ن���ف���ي���ه

إن����ذاره ب����دون  ي��ب��اغ��ت��ن��ي  ال 

جرحه على  تغلب  كبطل  وأن��ا 

ي���ا ب��س��ت��ان ق��ل��ب��ي ب����ورده

به مؤمن  وأن��ا  حبك  ق��دري  ألن 

 

مساء َصباح 
شهيد علينا  ٌيَطلُّ 

عامرا شوقاً  لنا  ًيبُث 
العالية شهقتُه  ليشهق 

أنا وجهي  تَغمُر  أنفاسُه 
مُع تَد

وحيوية  ، براءًة  تغرُق 

اُح الوضَّ بوجِهه 
ُكرومي سقيُت 
سنيني وليالي 

قلياَل حائراً  ًِخلته 
كثيراً عابثاً 

الفلسطينية اهرة  الطَّ بروحِه 

حبيبي يا
أصمت أن  لي  َكيف 

ِمْصباح عيني  في  ومحّياُه 

وأشفيه أملسُه  أن  لي  وكيف 
خام الرُّ حدود  فاَق  وحنيني 

ويقول يُردُد،  هو 
األحالم ينسجون  مدينتي  أهل 

كالقوارير احلب  يصنعون 

موس الشُّ ويُحيكوَن 
وجوم دون   

والوجد العشَق  يُدمنون  وقد 
دون حدود

عن  جوفي  في  ،وباحثني  مولعني 
ورديَّة لؤلؤٍة 

حرير من  وخٍد 

للفقير الفقير  هديُة 
وخالتي أختي  وقلب  أمي  قلب  هي 

وحتية سالم  ألف  عليهن 

يهتفنَّ
يفصُلنا لْن  البحُر 
تخيفنا لْن  والنَّار 

قاهُرنا السجُن  وال 

بيننا جميٍل  كلُّ 
وعفوية بعنفواٍن  يُصفُق 

لي حبيبي  ماداَم 
إلى  البدء  من  حكايانا  سأحكي 

اخِلتام
واخلتام

السؤال هذا  عليه  وأُلقي 
السؤال وذلك 

وأصرُخ
الزمان هذا  جاء  أين  من 

املكان وهذا 

فيَق أل
معا ًونفيُق 

سمراء عيوناً 
قْت حَد

بتسمْت ا و
وأنام لتناَم 

اجتماعات وزراء    شاركت مصر في 
المنبثقة عن  والمالية  واالقتصاد  التجارة 
العربية  للقمة  الرابعة  الدورة  اجتماعات 
األفريقية التي تعقد حاليا بغينيا االستوائية 
بمشاركة وفد مصري رفيع المستوي برئاسة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث استعرض 
الوزراء آفاق التعاون االقتصادي ومتابعة 
كافة الموضوعات االقتصادية ذات االهتمام 
المشترك فضال عن متابعة القرارات الصادرة 
المشتركة  والمشروعات  الثالثة  القمة  عن 

الواردة بخطة العمل العربية االفريقية.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة 
االجتماعات  إن   ، له  بيان  في  والصناعة 
إفريقية  عربية  عمل  استعرضت خطط 
مشتركة للتنمية الزراعية واألمن الغذائي 
لتمويل  فعالة  آليات  تضمنت وضع  كما 
المشروعات المشتركة من خالل التنسيق 
بين المؤسسات المالية العربية واألفريقية 
لدعم وتنفيذ خطط العمل المشتركة وتنفيذ 
مشاريع استثمارية إقليمية وقارية مشتركة.
أيضا  ناقشت  االجتماعات  أن  إلى  وأشار 
إمكانيات إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول 
العربية واألفريقية مع الوضع في األعتبار 

اتفاقيات التجارة الحرة 
الدول  بين  المبرمة 
الدول  وبين  العربية 
األفريقية والتي تتضمن 
ومنطقة  لكوميسا  ا
التجارة الحرة العربية 
الكبرى وجماعة شرق 
أفريقيا والسادك ، كما 
المفاوضات  تضمنت 
دراسة تحرير التجارة 
في الخدمات خاصة وان 
الجارية  المفاوضات 
في  تجارة  ل ا بشأن 
الخدمات تسير بوتيرة 
ضعيفة وتواجه مشكالت 

متعددة.
وأضاف أن االجتماعات 
تناولت متابعة قرارات 
الدورة الثالثة الخاصة 

تبادل  افريقي حول  بإنشاء مركز عربي 
المعلومات والهجرة وتفعيل آليات التعاون 
التنمية  أهداف  لتنفيذ  االفريقي  العربي 
المستدامة 2030 في المجاالت االجتماعية 

والتنموية فضال عن تعزيز التعاون المشترك 
وتفعيل  الفقر  علي  القضاء  مجاالت  في 
والمشروعات  االجتماعي  األمان  برامج 
االسر  والمتوسطة ومشروعات  الصغيرة 
المنتجة مشيرا الي انه تم استعراض أيضا 

الموضوعات المتعلقة بتبادل الخبرات الطبية 
والرعاية الصحية وتشجيع االستثمارات في 
والحفاظ علي  الدوائية  الصناعات  مجال 
الخبرات  وتبادل  الطبية  الفكرية  الملكية 

الطبية والسياحية .

مصر تشارك يف اجتماعات وزراء التجارة واالقتصاد واملالية 

مصر للطريان : بيع تذاكر السفر بالتقسيط بالتعاون مع البنك األهلى
للطيران خدمة    أطلقت شركة مصر 
جديدة لجمهورها بالتعاون مع البنك األهلي 
المصري وذلك بدفع قيمة التذاكر بالتقسيط 

على 6 أو 12 شهًرا بأقل فائدة.
صرح الطيار شريف عزت رئيس مجلس 
إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، 
بأنه في إطار حرص شركة مصر للطيران 
على تقديم أفضل العروض والخدمات المتميزة 
لعمالئها، بما يلبي كافة رغباتهم، ويناسب 
الشرائح المختلفة من العمالء، أطلقت مصر 
للطيران خدمة جديدة لجمهورها بالتعاون 

مع البنك األهلي المصري.
وأوضح أنه أصبح بإمكان العمالء اآلن 
من وجهات مصر  السفر ألي وجهة 
التي تصل إلى 70 نقطة فيما  للطيران، 
العالم، ودفع  60 دولة حول  يقرب من 

قيمة التذاكر بالتقسيط على 6 أو 12 شهًرا 
بأقل فائدة، وذلك من خالل بطاقات ائتمان 
البنك األهلي المصري، عبر مكاتب مصر 

للطيران المنتشرة داخل وخارج مصر.
البنك  مع  الشراكة  أن  وأضاف عزت 
األهلي المصري هي خطوة مهمة لعمالء 
الصرحين، مصر للطيران كشركة وطنية 
والبنك األهلي الذى يمثل أحد أهم المؤسسات 
الصرحين  االقتصادية في مصر، فكال 
لهما تاريخ عريق سواء في خدمة الوطن 
تلبية رغبات عمالئهما  أو في  اقتصاديا 
من كافة الشرائح، مشيرا إلى أن اختيار 
توقيت إطالق هذه الخدمة بالتعاون بين 
الطرفين، يسهم بالتأكيد في تنشيط حركة 
السياحة بخاصة مع بدء فترة اإلجازات 

وأعياد الكريسماس ورأس السنة.

 أعلنت وزارة البترول عن كشف بترولي 
بالصحراء  الشاويش  علم  بمنطقة  جديد 
قدم مكعب  مليون   20 إنتاجه  يبلغ  الغربية 
بحوالي  تقدر  أولية  باحتياطيات  يومياً  غاز 

نصف مليار قدم مكعب غاز قابلة للزيادة.
المهندس طارق  تلقاه  تقرير  في  ذلك  جاء 
المعدنية من  والثروة  البترول  المال وزير 
المهندس عماد حمدي رئيس شركة بدرالدين 
البترولي  الكشف  تنمية  برنامج عمل  حول 

الجديد.
من  البئر  اختبار  تم  أنه  التقرير  وأوضح 
إجمالي  من  فقط  متراً   12 تثقيب  خالل 
الجيولوجية  الخريطة  في تكوين  125 متراً 
البئر لوضعه على  تجهيز  للكشف وجارى 
البئر  إنتاج  المتوقع أن يصل  اإلنتاج، ومن 
بعد  يومياً  قدم مكعب غاز  مليون   60 إلى 
تثقيب كل الطبقات الحاملة للغاز في تكوين 
الخريطة، وفى حالة تنمية الكشف سوف يتم 
الالزمة إلنشاء تسهيالت  الدراسات  إجراء 
جديدة لإلنتاج، حيث أن منطقة بدر3- تنتج 

بكامل طاقتها.
الشريك  المميزة  النتائج  هذه  وشجعت 
الهولندية( على زيادة  األجنبي )شركة شل 
االستثمارات، حيث تم زيادة عدد الحفارات 
أربعة حفارات مما ساعد  إلى  من حفارين 
والتنموية مما  البحثية  األنشطة  على زيادة 

ينعكس بدوره على زيادة اإلنتاج.
الشريك على  الكشف في موافقة  كما ساهم 
2017 كخطة  لعام  استكشافية  آبار   9 حفر 
نتائج إعادة  للزيادة على ضوء  قابلة  مبدئية 
تنتهي في  السيزمية والتي  البيانات  معالجة 
تهدف  والتي   2017 األول من عام  الربع 
المناطق في  تقييم ودراسة جميع  إعادة  إلى 
للوقوف على  الترسيبى  أبوغراديق  حوض 
أفضل التراكيب الجيولوجية ووضعها على 

خريطة الحفر االستكشافي.

كشف برتوىل جديد 
بالصحراء الغربية 
بإنتاج يومى 20 

مليون قدم مكعب غاز

نقد  ل ا صندوق  من  يانات  ب أظهرت 
قطر وروسيا  أن  األربعاء،  يوم،  الدولى 
الذهب  وكازاخستان عززت حيازاتها من 

فى أكتوبر.
وزادت حيازات قطر 6.2 طن إلى 29.1 
طن فى أكتوبر وعدل البلد العربى الخليجى 
 2016 مايو وأغسطس  بين  الفترة  أرقام 

بزيادة 6.8 طن إلى 22.8 طن.
إلى  40.4 طن  وارتفعت حيازات روسيا 
1583.1 طن فى أكتوبر، فى حين زادت 
حيازات كازاخستان 3.4 طن إلى 251.6 

طن.
المقابل انخفضت حيازات األرجنتين  وفى 
طن،   56.8 إلى  أطنان  خمسة  نحو 
إلى  16.9 طن  تركيا  وتراجعت حيازات 

425.2 طن فى أكتوبر.

تراجع الذهب في إغالقات األسواق العالمية 
بعدما بلغت األسهم األميركية أعلى مستوى 
السوق  توقعات  من  بدعم  اإلطالق  على 
تولي  بعد  اإلنفاق  وزيادة  النمو  بارتفاع 

دونالد ترامب رئاسة الواليات المتحدة.
التي  االنتخابات  في  ترامب  فوز  وأدى 
تهافت  إلى  نوفمبر  من  الثامن  في  جرت 
المستثمرين على المالذات اآلمنة مثل الذهب 
في بداية األمر لكن هذا االتجاه تغير بعد 
ارتفاع الدوالر وعوائد السندات بدعم من 
في  الفائدة  اإلنفاق وأسعار  توقعات زيادة 

الواليات المتحدة.
ونزل الذهب في المعامالت الفورية 0.14 
بالمئة إلى 1211.97 دوالر لألوقية )األونصة( 
بتوقيت غرينتش.   1918 الساعة  بحلول 
بالمئة   0.4 ارتفع  األصفر  المعدن  وكان 
االثنين بعد خسائر استمرت ثالث جلسات.
وارتفع الذهب في العقود األميركية اآلجلة 
 1211.20 التسوية  ليبلغ عند  بالمئة   0.1

دوالر لألوقية.
وارتفعت األسهم منذ االنتخابات في ظل تعهد 
ترامب بخفض الضرائب وزيادة اإلنفاق على 
البنية التحتية وتبسيط القواعد التنظيمية في 

قطاعي البنوك والرعاية الصحية.
وهبط الذهب أكثر من 100 دوالر لألوقية 
من ذروته في فترة ما بعد االنتخابات والتي 
بلغها في التاسع من نوفمبر مع ارتفاع عوائد 
سندات الخزانة األميركية على مدى أسبوعين 
بأعلى وتيرة من نوعها في أكثر من خمس 

سنوات وصعود الدوالر.
وزاد مؤشر الدوالر الذي يقيس أداء العملة 
أمام سلة تضم عمالت رئيسية  األميركية 
13 عاما  في  أعلى مستوياته  ليقترب من 
ونصف العام الذي سجله في اآلونة األخيرة 
بعدما توقفت االثنين موجة صعود استمرت 

10 أيام.
ومن بين المعادن النفيسة األخرى ارتفعت 
الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.63 دوالر لألوقية 
وزاد البالتين 0.3 بالمئة أيضا إلى 936.99 

دوالر لألوقية.

ارتفاع حيازات 
قطر وروسيا 

وكازاخستان من 
الذهب فى أكتوبر

هبوط للذهب مع 
صعود الدوالر 

األمريكي

ارتفاع طلبات إعانة 
البطالة األمريكية من 
أدنى مستوى يف 4٣ 

عاما
  ارتفع عدد األمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على 
إعانة البطالة من أدنى مستوى في 43 عاما األسبوع الماضي 

لكنه ظل عند مستوى يفيد بتحسن سوق العمل.
وقالت وزارة العمل األمريكية يوم األربعاء إن الطلبات الجديدة 
للحصول على اإلعانة زادت 18 ألفا إلى مستوى معدل في 
ضوء العوامل الموسمية بلغ 251 ألفا لألسبوع المنتهي في 

19 نوفمبر تشرين الثاني.
وتقرر تعديل طلبات األسبوع السابق بخفض قدره ألفا طلب 

عن القراءة السابقة.
وبهذا تظل الطلبات دون مستوى الثالثمائة ألف الذي يدل على 
سوق عمل قوية لألسبوع التسعين على التوالي وهي أطول 

فترة منذ السبعينيات عندما كانت سوق العمل أصغر كثيرا.
ارتفاع  توقعوا  آراءهم  استطلعت رويترز  اقتصاديون  كان 
الطلبات الجديدة إلى 250 ألفا في أحدث أسبوع. وصدر تقرير 

الطلبات قبل موعده بيوم بسبب عطلة عيد الشكر الخميس.
أدق لسوق  يقدم صورة  الذي  أسابيع  أربعة  وتراجع متوسط 

العمل بمقدار ألفي طلب إلى 251 ألفا األسبوع الماضي

أورنج مصر تبدأ تقديم 
خدمات اهلاتف الثابت 

يف 20١7
  قال جان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر يوم 
األربعاء إن شركته ستبدأ تقديم خدمات الهاتف الثابت في 2017.
للحكومة  المملوكة  لالتصاالت  المصرية  وطوال عقود ظلت 
لكن  في مصر،  الثابت  الهاتف  لتقديم خدمات  المحتكرة  هي 
القومي  الجهاز  مع  اتفاقات  المحمول وقعت مؤخرا  شركات 
لتنظيم االتصاالت تحصل بموجبها على رخصة الجيل الرابع 

للمحمول ورخصة الهاتف الثابت االفتراضية.
ودفعت أورنج مصر نحو 495 مليون دوالر مقابل الرخصتين.
عقدتها  الصحفيين  مع  مستديرة  مائدة  في  هاريون  وأضاف 
الشركة بمقرها في القاهرة أن شركته ستعلن في يناير كانون 
الثاني عن اتفاقية إلعادة هيكلة ديون أورنج مصر للشركة األم.

واقترضت أورنج مصر 500 مليون يورو من مساهمها الرئيسي 
لتمويل قيمة ترخيص الجيل الرابع للمحمول وترخيص خدمات 

الهاتف الثابت االفتراضي.
وفي وقت سابق قالت أورنج مصر في بيان للبورصة إن القرض 
 7 2020 بفائدة  31 ديسمبر  الذي حصلت عليه "يستحق في 
بالمئة سنويا" مضيفة أن مساهمها الرئيسي لديه رغبة في زيادة 

رأسمال الشركة بقيمة القرض مستقبال.
وقال هاريون إن تكلفة رخصتي الجيل الرابع واألرضي لن 

تؤثر على استثمارات الشركة المستقبلية في مصر.
هذا  في وقت سابق من  قال  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وكان 
الشهر إن الشركة ستحصل على ترددات الجيل الرابع للهاتف 

المحمول البالغة 10 ميجاهرتز بعد ثالثة أشهر



العمر!! من  الثالثني  بلوغ  بعد  إلزامي  البشرة  تقشري 

 احتفت دار بوتيجا فينيتا بالذكرى الخمسين 
الدار األصلي   بأفكار وخط  لتأسيسها ملتزمةً 
بها  يتفرد  التي  الخاصة  الرفاهية  التي تعزز 
كل من يرتدي مالبس الدار ويحمل حقائبها أو 

يتزين بمجوهراتها.
بساطة في األزياء مكتسبة من الحرفية االستثنائية 

والمواد الثمينة.
التشكيالت المميزة: جاكيتات وتنانير وبنطلونات، 
تتميز بشكل طويل وانسيابي، لتزداد اإلطاللة 

بهاًء وتألقاً ببلوزة “بولو” ذات ياقة.
تمت صناعة مواد خاصة تعبر عن الدار، مثل 
الجلد المرن المحاك مع القطن فائق النعومة، 

المعدن من أجل أن  المندمج مع  اللينين  أو 
يحتفظ بالشكل.

تظهر فراشة بوتيجا فينيتا في رسوم مبهمة غير 
واضحة عن قصد، أو كقطع المعة براقة تتخذ 
شكل فراشة سوداء تزين األثواب والجاكيتات 

والتنانير.

الفيلر  الشفايف على  لم يعد يحتكر تكبير       
الماكياج  تقنيات  والحقن والجراحة، بل تعددت 
والحيل المخصصة لتكبير الشفتين و أغربهاهي 
للشفتين باستخدام الحكل  التأثير ثالثي األبعاد 
األبيض، بحيث تقومين بتطبيق القلم األبيض على 
المناطق التي تودين تكبيرها في شفتيك، ابتداءاً من 
تحديدهما بواسطة القلم األبيض، ومن ثم تطبيقه 
العلوية والسفليّة، وبعد  الشفايف  على منتصف 
ذلك تطبيق الـ BB كريم أو كريم األساس على 
الشفتين، ثم وضع أحمر الشفاة أو الغلوس الملّمع 
فقط، وفي هذه الحالة عليِك اختيار أحمر الشفايف 

باأللوان الفاتحة كالنيود والوردي الفاتح.

     هل تحاولين أن تخسري وزنك الزائد؟ وهل تمتنعين 
لهذا السبب عن تناول البطاطا؟ ليس عليك هذا بعد اليوم. 
الخضار يساعدك، في حال قمت بطهوه  النوع من  فهذا 
المناسبة، على الشعور بالشبع خالل وقت  بالطريقة 
قصير. إذاً اتبعي رجيم البطاطا وستخسرين من 2 إلى 3 

كيلوغرامات خالل 3 أيّام.
اليوم األول

الفطور: حبة من البطاطا المسلوقة من دون ملح و200 
ملل من اللبن الزبادي الخالي من الدهون.

القليل  الفرن مع  المشوية في  البطاطا  الغداء: حبتان من 
من الملح وكوب من الشاي األخضر الخالي من السّكر.  

الدهون  الخالي من  الزبادي  اللبن  العشاء: كوبان من 

واإلضافات.   
اليوم الثاني

الفطور: 200 ملل أو كوب من اللبن الزبادي.
القليل  الفرن مع  المشوية في  البطاطا  الغداء: حبتان من 

من الملح وكوب من الشاي األخضر الخالي من السّكر.
العشاء: حبة من البطاطا المطهوة من دون ملح و200 ملل 

من اللبن الزبادي الخالي من الدهون.
اليوم الثالث

الفطور: حبة من البطاطا المسلوقة من دون ملح.
الغداء: حبة من البطاطا المسلوقة من دون ملح و200 ملل 

من اللبن الخالي من الدهون.
العشاء: 200 ملل من اللبن الزبادي. 

Vendredi 25 novembre 2016
الجمعة 25 نوفمبر 2016

  قد تعانين، مثل الكثير من النساء والفتيات، من ظهور التشقققات 
البيضاء أو السيلوليت في مناطق مختلفة من جسمك. وهذا يعود إلى أن 
جلدك يتعّرض لعملية تمدّد أو تقلّص سريعة بفعل اكتسابك وخسارتك 

الوزن خالل مدّة قصيرة جداً. 
لكن ال داعي ألن يُشعرك ذلك باالنزعاج. فبعض العالجات المنزلية 
يمكنها أن تساعدك على التخلّص من هذه الشقوق بفعالية وفي وقت 
قياسي. إذاَ، إلجئي أوالً إلى الليمون وجّربي هذه الوصفة غير المكلفة 

وسهلة التحضير.
 وصفة الليمون الفعالة

احرصي على أن تطبّقي هذه الوصفة سهلة التحضير في المساء أو في 
فترة ما بعد الظهر، أّي عندما ال تتعرض لتأثيرات العوامل الخارجية. 
وفي هذه الحالة تحتاجين فقط إلى: حبّة من الليمون وقطعة من القطن 
الطبي. وعندما تصبح مكوناتك جاهزة، يبقى أن تقومي بهذه الخطوات:
تبدئي  السليلوليت بشكل جيد قبل أن  التي تعاني من  المناطق  -نّظفي 

بتطبيق الوصفة.
– ضعي حبّة الليمون في الثالجة. وعندما تصبح باردة، قطعيها إلى 

نصفين واعصريها.
-ضعي عصير الليمون الذي حصلت عليه في كوب.

–  غّمسي قطعة القطن النظيفة في العصير ودلّكي بواسطتها المناطق 
التي تظهر فيها شقوق السيليوليت.

-أثناء قيامك بعملية التدليك، كّرري حركات دائرية لطيفة، فهذا يساعد 
على تحريك الدورة الدموية في المناطق المستهدفة ويسمح بنفاذ عصير 

الليمون إلى أعماق الجلد وإلى تحقيق هدفك خالل وقت قصير.
-أتركي العصير على بشرتك لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

-إنزعي عصير الليمون عن جلدك مستخدمةً كمية وافرة من الماء الدافئ.
ثّم طبقي عليها كريم مرطباً  -جفّفي بشرتك بمنشفة ناعمة ونظيفة 
عادياً مع القليل من الزيت الذي يساعد على شدّ الجلد. ويمكنك في هذه 
الحالة أن تلجئي مثالً إلى زيت بذور العنب الذي يرطب جلدك ويمنحه 

النعومة والتماسك أيضاً.
-إذا كنت تعانين من ظهور البثور والخدوش في مناطق مختلفة من 
جسمك، يمكن هذه الوصفة أن تساعدك على التخلّص من ذلك. فاستفيدي 

منها وال تتردّدي.
-من األفضل أن تطبقي هذه الوصفة يومياً إلى أن تحصلي على النتيجة 
التي تريدين. وتذّكري دائماً أنها سهلة التحضير وغير مكلفة وأنها تمنحك 
بشرتك النضارة والحيوية واإلشراق. وبالتزامن مع ذلك، ال تنسي أن 

تمارسي التمارين الرياضية. 

  كلوا الخرشوف، وأشربوا عصيره.. تحصلوا 
أحدث  إنها  والجمال!  الرشاقة والصحة  على 
بالقاهرة  للبحوث  القومي  المركز  نصيحة من 
بعد أن تبين بالتجربة أنه يعتبر عالًجا أو وقاية 
والمرارة  الكبد  مثل  14 مرًضا  أكثر من  من 
يساعد على  كما  الشرايين..  والسكر وتصلب 
الرشاقة.. وينعش الجسم ويرطبه أيًضا. فوائد 
الخرشوف العالجية والجمالية.. اكتشفتها دراسة 
التكنولوجيا  قسم  البحر رئيس  للدكتور كمال 
لنا  يقدم  بالمركز. والذي  الحيوية والنباتية 
أيًضا مجموعة من أطباق الخرشوف ليشجعنا 
على اكتشاف المزيد من فوائده في العالم كما 
الخرشوف،  140 صنفًا من  د.البحر:  يقول 
لكن أشهرها صنفان، األول الخرشوف العادي 
المعروف لنا، والذي يتميز بقيمة غذائية عالية 
وسعرات حرارية منخفضة إضافة إلى العديد 

الفيتامينات. من 
أما الصنف الثاني فهو الكاردون، والذي يستخدم 

في عالج كثير من األمراض.
الكبد والمرارة؛  أمراض  الخرشوف  يعالج 
بتنشيط  تقوم  التي  الحتوائه على األحماض 
يساعد في عالج  والكلى، كما  الكبد  وظائف 
أمراض »البول السكري«؛ حيث يقوم بخفض 

نسبة السكر في الدم وضبطه.
كما أثبتت الدراسة أن الخرشوف يخفض نسبة 
الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقي من أمراض 

الشرايين.. تصلب 
كما يحتوي على أكثر من 10 فيتامينات مهمة؛ 
لذلك فهو يحتل المركز السابع في تريب مجموعة 
بفيتاميني                  والفاكهة؛ ألنه غني  الخضراوات 

»أ وب« وأمالح الفوسفور والمنجنيز.

القلب ومقاومة اإلجهاد  بتقوية  تقوم  والتي 
ومعالجة متاعب الهضم.

للرشاقة وفتح الشهية
ويعتبر الخرشوف ريجيما طبيعيًا لهواة الرشاقة، 
حيث يحتوي على سعرات حرارية منخفضة جدًا.

والطريف أن الدراسة أثبتت أيًضا أن الخرشوف 
استخدامها  يمكن  التي  العطرية  النباتات  من 
إلزالة رائحة العرق، وتلطيف حرارة الجسم كما 
يمكن استخدامه بعد غليه كمشروب دافئ مثل 
الشاي أو القهوة.. وفي هذه الحالة يستخدم كفاتح 
للشهية، كما يفعلون في دول كثيرة مثل فيتنام.

المسلوق: الخرشوف 
المقادير:

8 وحدات من الخرشوف – ماء يكفي لتغطية 
الخرشوف – ملح – معلقة صغيرة عصير 

ليمون أو خل لكل لتر ماء.
الطريقة:

الخضراء ويقشر  الخارجية  األوراق  1.نزع 
من جوانبه وأسفله ويقطع من أعلى.

2.ينزع الزغب من داخلها بمعلقة أو سكين أو 
مقوار وتقسيم الخرشوفة إلى قسمين أو أربعة 

في حالة عدم الرغبة في حشوها.
الليمون  إليها  مالح مضافًا  ماء  في  3.توضع 

والخل حتى ال يسود لونها.
النار حتى تنضج وتصفى من  4. ترفع على 

ماء السلق وتستعمل حسب الرغبة.
-2 الخرشوف بالصلصة الفرنسية:

مقدار من الخرشوف المسلوق المقطع يضاف 
إليه مقدار في الصلصة الفرنسية ويقلب جيدًا 

ويرص بالبقدونس.
بالشوربة الخرشوف 

المقادير:
- نصف كيلو لحم مسلوق – مقدار من الخرشوف 
نصف سلق »مقطع نصفين أو أربعة – صلصة 

بيضاء وخفيفة مكونة من:
كوبان من الماء لسلق اللحم »شوربة« – كوب 
لبن – ملعقة كبيرة دقيق – معلقة عصير ليمون 

– معلقة كبيرة سمن – ملح وفلفل.
الطريقة:

-1 يتم عمل الصلصة البيضاء عن طريق تشويح 
الدقيق في السمن حتى االصفرار، وبعد ذلك 
تضاف الشوربة واللبن وتتبل بالملح والفلفل.

-2 تضاف قطع اللحم المسلوق وقطع الخرشوف 
وتوضع على النار حتى تمام النضج.

يقدم في طبق عميق مع إضافة عصير   3-
الليمون، ويقدم ساخنًا.

 كشف علماء كنديون وأميركيون عن 
المنتظم  االستهالك  بأن  تفيد  دراسة جديدة، 
التقليل من  يساعد في  الـ»الكانوال«  لزيت 
الدهون الزائدة في منطقة البطن فقط، وليس 

في مناطق أخرى من الجسم.
وأوضح العلماء أنهم جّربوا على المشاركين 
تحوي  التي  المشاريب  من  أنواع  خمسة 
المختلفة،  النباتية  والزيوت  الفواكه  عصير 
إذ شمل كل مشروب 100 غرام من عصير 
الخالي  والحليب  المجمدة  والفراولة  البرتقال 
من الدسم، إضافة إلى 30 غراماً من الزيوت 

النباتية.
واحتسبت نسبة الزيوت في تلك المشروبات 
الجسم  المئة من حاجة  في   18 تلبي  بحيث 
اليومية من الطاقة، بحسب ما نشرت جريدة 

»إنديان إكسبرس«.
قاموا  بعد  النتائج  تلك  إلى  العلماء  وتوصل 
باختبارات على أشخاص يعانون من مشاكل 
والسمنة  الغذائي(  )التمثيل  األيض  في 
النوع  الدم والسكري من  وارتفاع ضغط 

الثاني.
الزيت بشكل  استهالك  أن  العلماء  والحظ 
أسابيع خفف من نسبة  أربعة  لمدة  منتظم 
بمعدل  البطن  المتراكمة في منطقة  الدهون 

0.11 كلغ.
الـ»كانوال«  أن إضافة  إلى  العلماء  وأشار 
والملفوف،  اللفت  بذور  من  المستخرج 
اليومي واستهالكه مع  الغذائي  النظام  إلى 
تأثير مفيد على  له  السلطات  أو  العصائر 

صحة اإلنسان.

الليمون خيّلصك من السيلوليت خالل 15 دقيقة فقط

اخلرشوف يعاجل 14 مرضًا

لتخسري 3 كيلوجرامات يف 3 أيام… ُكلي البطاطا وال ختايف

الكحل األبيض 
لشفايف أكثر 

امتالءًا وجاذبية!

دراسة جديدة – اكتشاف زيت قادر على إذابة دهون البطن!!

األناقة عنوان جمموعة ربيع وصيف 
2017 لدى بوتيجا فينيتا

للتخلص من الوزن الزائد 
أثناء اجللوس يف املكتب.. 

إليكم اخلطوات
الوزن ال  إلى زيادة في  لفترة طويلة  العمل  الجلوس خالل  يتسبب   
سيما عند منطقة الوركين، وغالباً ما يتم اللجوء الى الوجبات السريعة 
بسبب ضيق الوقت. ولكن يمكن تخطي هذا االمر من خالل مجموعة من 
النصائح التي عرضها موقع santé والتي تساعدك في إنقاص الوزن 

أثناء جلوسك في المكتب:
شرب المياه: من المعروف ان المياه ال تحتوي على سعرات حرارية، 
وهي تساعد باستمرار على تناول وجبات أقل، وهي َضرورية لحرق 

ة جيِّدة. الدهور في الجسم وإزالة السموم لصحَّ
وجبة الغداء: لمن يريد حفاظ على رشاقته عليه االبتعاد عن الوجبات 
السريعة، ويمكن استبدالها باالطعمة المحضرة بالمنزل، او بالسلطات 
المسلوقة  الخضار  او  المشوية  واللحوم  او االسماك  والتونا  المشكلة 

فهي صحية وال تحتوي على سعرات كبيرة.

أثناء  السوائل بجسمك  نقص  أو  بالجوع  إذا شعرت  الشاي األخضر: 
العمل، فتجنب تناول القهوة والشاي واستبدلهما بالشاي األخضر، فهو 

يروي العطش ويساعد على فقدان الوزن الزائد.
بتناول  الحّل  يكون  لذلك  بذكاء،  الطعام  تناول  وجبات خفيفة: عليكم 
السوداني والفواكه  الفول  بالبروتين مثل زبدة  الغنية  الخفيفة  الوجبات 

والمكسرات.
المكتب  بسيطة في محيط  لمسافات  المشي  الخفيفة:  والحركة  المشي 
أو حتى القيام والجلوس على الكرسي بين الحين واآلخر أثناء العمل، 
الدورة  تنشيط  بالجسم، ويساعد على  الدهون  تراكم  يساهم في عدم 

الدموية للجسم، ما يساعد في إنقاص الوزن.

 حين تبلغ المرأة عمر الثالثين، تبدأ البقع البنية بالظهور على بشرتها. 
لذا، ينصح أطباء الجلد وخبراء التجميل بالشروع في تقشير البشرة 
البقع البشعة والحفاظ على مظهر نضر وشاب. فمع  للتخلص من تلك 
التقدم في العمر، يتباطأ التجدد الطبيعي لخاليا البشرة، وتستغرق عملية 
التقشير الطبيعية نحو 35 يوماً بدل 21 يوماً. في هذه الحالة، يجب اللجوء 
إلى مستحضرات التقشير التي تزيل الخاليا الميتة والرواسب واألوساخ 

المتراكمة على سطح البشرة.
بالفعل، يعتبر التقشير الخطوة األولى واألساسية للحفاظ على بشرة نضرة 
خالية من البقع والتجاعيد. استعملي مستحضر التقشير الناعم الذي يزيل 
طبقة األوساخ بنعومة من دون تسبيب أي أذى أو حساسية في البشرة. 
اختاري التركيبة الناعمة والخفيفة، إذ ال داعي في هذا العمر إلى استعمال 

المستحضرات التي تكشط البشرة.
باستعمال الكريم المرطب الغني بالمكونات المضادة  ننصحك أيضاً 
للتأكسد، ومن ثم بسط الكريم الواقي من الشمس قبل الخروج من 
المنزل. بهذه الطريقة، يتم منح البشرة الترطيب الالزم والحماية 

الضرورية، مما يخفف من التأثيرات السلبية ألشعة الشمس المؤذية.
ال بد أيضاً من الشروع في استعمال الكريم الليلي المرطب، حتى 
لو بدت البشرة ندية. فالكريمات الليلية تساعد البشرة على ترميم 
نفسها وتجديد مظهرها، مما يطيل أمد النضارة والشباب. كما 
يمكن استعمال المصل المعزز لإلشراق قبل الكريم الليلي بهدف 

تحسين بنية البشرة ولونها.

الحصول على بشرة صافية ونقية حلم يراود 
كل فتاة، خاصة أن الكثيرات منا يعانين من 
البقع البنية أو شحوب البشرة أو حب الشباب 
وغيرها من األمور التي تنقص من جمالك، 
لكن ليس بعد اليوم، حيث يمكنك التخلص 
منها من خالل المشروب الطبيعي اللذيذ 
الذي لو اعتمدته كعالج يومي لمدة أسبوع، 
سيمنحك نتائج مثالية، وهو عصير الجزر؛ 
لما لديه من فوائد جمالية وصحية  نظراً 

ناهيك عن طعمه اللّذيذ.
فوائده:

بسبب احتوائه على فيتامين )أ( يعدّ هذا 
للبشرة، فهو يعمل  مثالياً  العصير مرّطباً 
على منحها ملمس النعومة ومظهر اللمعان 
واإلشراق، واألهم من ذلك كله أن هذا 
الفيتامين يساعد على التخلّص من بقع الوجه 

الداكنة والنمش والكلف.
غني بمواد مضادة لألكسدة، لذلك يعمل على 
تجدد خاليا البشرة باستمرار لينّشط مظهرها 
ويخلّصها من عالمات التعب الظاهرة والبقع 

الواضحة.
غني بمادة الكاروتين التي تعمل على تجديد 
الخاليا الميتة واألنسجة والكوالجين، لذلك 
يحمي من ظهور التجاعيد، ويخلّصك تماماً 
من البقع الداكنة والكلف التي تتراكم لتظهر، 

السيما عندما تتوقّف البشرة عن التجدد.
إن كنت تعانين من البقع والندوب والكلف، 
فأنت مدعوة لشرب عصير الجزر يومياً عند 
الصباح ولمدة أسبوع كامل، وبعدها ستتألّقين 

ببشرة مثالية ونضرة وموحدة اللون.

خيلصك  مشروب 
الوجه  بقع  من 

أسبوع يف  الداكنة 



 

 عزيزي القارئ كان من المفروض أن يكون هذا 
المقال عن سلسلة الثنائيات المشهورة ولكن حدث هذا 
الحادث المؤسف وهو رحيل الفنان الجميل والمبدع 
محمود عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض ولكنه 
خسر معركته مع المرض وأسلم الروح ورحل عن دنيانا 
. ولد الفنان محمود عبد العزيز في مدينة الثغر الجميلة 
اإلسكندرية عروس البحر األبيض المتوسط وقد ولد في 
حي الورديان وقد حصل على بكالوريوس زراعة من 
جامعة اإلسكندرية عام 1966 وحصل على ماجستير 
في العلوم الزراعية تخصص نحل . وقد بدأ حياته الفنية 
في التليفزيون حيث أشترك مع الفنان القدير محمود 
يس والنجمة اإلستعراضية نيللي في مسلسل )الدوامة( 
إخراج ملك الفيديو نور الدمرداش وبدأ عالقته الحقيقية 
بالسينما  عام 1975 وذلك في فيلم )حتى آخر العمر(. 
وقدم للتليفزيون أشهر مسلسل عن المخابرات العامة 
المصرية وهو مسلسل رأفت الهجان الذي أظهر فيه 
قوة المخابرات المصرية ضد إسرائيل وكان لي شرف 
بتصوير بعض حلقات هذا المسلسل الرائع وأشاهد 

وأتعامل مع الفنان محمود عبد العزيز 
عن قرب وأشاهد قوة أندماجه في تجسيد 
شخصية _رأفت الهجان( .. وقد حصل 
الفنان محمود عبد العزيز على العديد 
من الجوائز فقد حصل على جائزة 
أحسن ممثل في مهرجان اإلسكندرية 
السينمائي الدولي وذلك عن دوره في 
فيلم )الجنتل( كما حصل على جائزة 
أحسن ممثل عن فيلم )الساحر( من 
مهرجان السينما العربية بباريس عام 
2003 وقد قام محمود عبد العزيز 
ببطولة عدة مسرحيات منها المسرحية 
الجميلة )خشب الورد( ويعتبر محمود 
عبد العزيز واحد من القالئل الذين 
برعوا في مختلف األدوار التي جسدها 

قبل دوره في فيلم )ال يزال التحقيق مستمراً( إخراج 
أشرف فهمي وأيضاً ال نستطيع أن نتغافل عن دوره 
القوي في فيلم )الكيت كات(  هذا الرجل الكفيف الذي 
أضحكنا من القلب في العديد من مشاهد الفيلم وخاصة 
وهو يقود الدراجة البخارية وهو الكفيف. وال نستطيع 
ان ننسى دوره القوي في فيلم )العار( مع النجوم نور 
الشريف وحسين فهمي والفنانة نورا. وناهيك عزيزي 
القارئ عن دوره الجميل في فيلم )جري الوحوش( مع 
الفنان القدير نور الشريف والفنانة الجميلة المعتزلة هدى 
رمزي وال نستطيع أن ننسي أغنيته الجميلة في الفيلم 
عن الجنيه وأيضاً جملته المشهورة )أنا عايز ترلوب( 
وأيضاً شارك في هذا الفيلم الفنان القدير حسين فهمي. 
ومن أفالمه الجميلة فيلم )طائر الليل الحزين( مع النجوم 
محمود مرسي وعادل أدهم وشويكار ونيللي وجسد 
فيه محمود عبد العزيز دور موسيقي في فرقة غنائية 
يتعرف على سيدة لعوب جذابة يقضي معها ليلة حمراء 
ويتضح أن هذه السيدة هي زوجة رئيس المخابرات ويتهم 
محمود عبد العزيز بقتل سيدة عجوز بينما كان في هذا 

الوقت مع زوجة رئيس المخابرات 
وال يستطيع أن يثبت برائته. وقد قام 
محمود عبد العزيز بمشاركة النجوم 
أحمد زكي وفاروق الفيشاوي في فيلم 
)درب الهوى( وهذا الفيلم قد منعت 
عرضه الرقابة على المصنفات الفنية 
لفترة ثم أجازت عرضه بعد حذف 
بعض المشاهد. وقد شارك محمود 
عبد العزيز نجم النجوم عادل إمام 
النار(  فيلم )شباب يرقص فوق 
ومعهما النجمة يسرا والفنان القدير 

عبد المنعم مدبولي صاحب مدرسة المدبوليزم. أما عن 
دور محمود عبد العزيز في فيلم )إعدام ميت( مع الملك 
فريد شوقي والنجمتان الجميلتان بوسي وليلى علوي 
وقد قام محمود عبد العزيز في هذا الفيلم بدورين دور 
الشاب المستهتر الجاسوس الخائن لبالده والدور الثاني 
دور رجل المخابرات الذي يستطيع أن يدخل أراضي 
العدو ويحصل على معلومات خطيرة. وقد شارك 
محمود عبد العزيز الفنان العبقري يحيي الفخراني في 
فيلم )الكيف( ومعهما الفنان القدير جميل راتب ويقوم 
فيه يحيي الفخراني بدور كيميائي يقوم بإنتاج خلطة تشبه 
المخدرات وهي ال تمت له بصلة ويقوم محمود عبد 

العزيز بتوزيعها وترويجها وال نستطيع أن 
ننسى أغنيته الجميلة في الفيم عن الكيمياء 
وفضلها عليه وهي أغنية )الكيمي كيمي 
7(. كما شارك محمود عبد العزيز الفنانة 
الراحلة معالي زايد فيلم )الشقة من حق 
الزوجة( وكان لهذا الفيلم تأثيراً كبيراً على 
قوانين األحوال الشخصية وأدى إلى تغيير 
بعض موادها القانونية. وقد توقف محمود 
عبد العزيز لفترة طويلة عن األشتراك في 
أي عمل فني لمدة 10 سنوات ثم عاد وقام 
ببطولة فيلم )ليلة البيبي دول( ومعه النجوم 
نور الشريف وليلى علوي وجميل راتب 
والفنان السوري جمال سليمان . عزيزي 
القارئ تزوج محمود عبد العزيز مرتين 
المرة األولى من خارج الوسط الفني 
ورزق منها بولدين ثم إنفصال وتزوج 
المذيعة بوسي شلبي األخت الصغري للمذيعة الجميلة 
واألنيقة الراحلة أحالم شلبي هذا وقد شارك محمود عبد 
العزيز في حوالي 70 فيلماً نذكر منها )يوم األحد الدامي 
والحفيد وكفاني يا قلب والمتوحشة مع سندريال الشاشة 
العربية سعاد حسني وفيلم األبالسة وشيطان الجزيرة 
وإعدام طالب ثانوي ووكالة البلح والسادة المرتشون 
ويا عزيزي كلنا لصوص والبرئ والحدق يفهم ونهر 
الخوف وأبو كرتونة( وغيرها من األفالم الجميلة رحم 

هللا الفنان محمود عبد العزيز وأدخله فسيح جناته . 

أخبار الفن Vendredi 25 novembre 2016
الجمعة 25 نوفمبر 2016

رحيل رأفت الهجان  - الساحر - محمود عبد العزيزموسوعة السندباد

 بقلم السندباد/ اشرف

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:

  أوشكت النجمة شيرين عبد 
الوهاب على تصوير حلقات برنامجها 
انتهت  إذ  الجديد »شيري ستوديو«، 
أكثر من 10 حلقات من  من تصوير 
البرنامج مؤخًرا، والمنتظر عرضه 

عبر قناة DMC الجديدة.
وينتظر أن تنتهي »شيرين« من 
تسجيل حلقات برنامجها كافة خالل 
المقبلة، وذلك بعد أن  القليلة  األيام 
الفن  استضافت عددا كبيرا من نجوم 
العربي، كان من  في مصر والوطن 
اللبنانية نوال  النجمة  بينهم صديقتها 

الزغبي.

  يواصل فريق عمل الجزء الثاني لمسلسل 
»أفراح إبليس« للفنان جمال سليمان، 
التحضيرات األولى للمسلسل بشكل مكثف قبل 

البدء في تصوير المشاهد. 
التصوير  المعاينات لمواقع  ويتم اآلن عمل 
التصوير  لبدء  الديكورات، تمهيدًا  وتجهيز 

خالل الشهر الُمقبل، ويأتي ذلك بعد أن تفرغ 
المنتج لؤي عبدهللا للمسلسل بعد أن انتهى من 
تصوير مشاهد الجزء الرابع لمسلسل »سلسال 

الدم« مؤخًرا. 
المال  المسلسل حول صراع  وتدور أحداث 
المصالح، من خالل رجل  والسلطة وتالقي 

يمتلك مصنعا كبيرا  أعمال من صعيد مصر 
للحديد والصلب، وتربطه عالقة قوية بأحد 

رجال السلطة. 
ويشارك في بطولته جمال سليمان وعبلة 
الغفور، وسيناريو وحوار  كامل وريهام عبد 

مجدي صابر.

أمحد عيد 
فى كواليس 

»يابانى أصلى«

حممد فؤاد يف مدينة اإلنتاج اإلعالمي 
ألجل »الضاهر«

عوده دينا فؤاد مع »فنون مصر«  
فى » لعبه الصمت«

شريف منري لـ »تامر حسنى«:«هتخلينى أنزل 
بصورى أنا كمان«

  بعد سخرية بعض رواد مواقع التواصل 
مؤخًرا  نشرها  تم  االجتماعى من صورة 

للفنان تامر حسنى قبل الشهرة.
من خالل حسابه  أمس،  عليهم  »تامر«  رد 
اإلجتماعى  التواصل  موقع  على  الشخصى 
الوقت  ذلك  فى  أنه  بوك« موضًحا  »فيس 
يملك من  لم  أنه  هكذا،كما  الموضة  كانت 

المال مايكفى لشراء أى شئ .
وأضاف :أن هذه الصورة تثبت ألى شخص 
وتعبر عن قصة  أنه اليوجد مستحيل، 
كفاحه، كما عبر عن سعادته أنه اجتهد حتى 

أصبح الرجل الفنان تامر حسنى«.
»تامر« على  كبير من زمالء  وعلق عدد 
هذا الكالم من بينهم الفنان »شريف منير« 

كمان  أنا  أنزل بصورى  قائاًل: »هتخلينى 
يبقى  بيتريق  اللى  العموم  ياتامر.. على 
كان  نفسه  القديمة ويشوف  يطلع صوره 

عامل إزاى«.
بيك وبحبك، ألنك  فخور  :أنا  واستكمل 
الفل.. أبيض زى  حقيقى راجل، وجواك 

عشان كدا ربنا بيكرمك.

                            فيديو               

T é l . :  ( 5 1 4 ) 6 9 1 - 1 9 2 5

  MASTERS
 تصوير الحفالت واألفراح بأسعار مناسبة

وخدمة ممتازة
تحويل شرائط الفيديو من وإلى جميع أنظمة

PAL - SECAM - NTSC

 لالستعالم االتصال على الرقم :
مع تحيات أشرف كمال

Vidéo

األسعار:
  تصوير فيديو مع مونتاج

 200 دوالر             تصوير فوتو
 200 دوالر

الفنان محمد فؤاد، تصوير أولى    بدأ 
مشاهده، ضمن أحداث مسلسل »الضاهر«، 
المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم، 
داخل مدينة اإلنتاج اإلعالمي في الحي 
العمل بتصوير مشاهد  الشعبي، حيث بدأ 
العمل للحي  التي شهدت عودة بطل  الحارة، 

القديم، بعد مرور سنوات.
ويُشارك في بطولة »الضاهر«، كاًل من: 
حسن يوسف ورغدة وفريال يوسف وتامر 
المنعم، والعمل من تأليف تامر عبد  عبد 

المنعم، وإخراج ياسر زايد.

  يودع الفنان أحمد عيد فيلمه الجديد 
»يابانى أصلى«، خالل ثالثة أيام حيث 
له عدة مشاهد خارجية فقط فى  يتبقى 
أكتوبر ومصر  بمدينة 6  الشقق  بعض 

الجديدة . 
و قال »عيد« : أتمنى نجاح الفيلم ألنه 
يشهد عودتى بعد غياب طويل ، وأقدم 

فيه مضمون جديد لم أقدمه من قبل .

دينا فؤاد  النجمه  تعاقدت     
لعبه  االشتراك فى مسلسل » 
الصمت« مع النجم  ياسر 
جالل  قصه ريمون مقار 
معالجه درامية و سيناريو و 
حوار محمد اسماعيل امين 

اخراج احمد سمير فرج .
إنتاج مجموعة  المسلسل من 
فنون مصر و المنتجان محمد 
العزيز و ريمون  محمود عبد 

مقار.

شريين عبد الوهاب توشك على االنتهاء من 
تصوير »شريي ستوديو«

حتضريات مكثفة لـ أفراح إبليس«.. والتصوير الشهر املقبل

 صبا مبارك
 تتسلم سيناريو
اجلزء الثاني لـ
»حكايات بنات«

الفنانة صبا مبارك صورة    نشرت 
لها عبر حسابها الشخصي على موقع 
انستجرام وهي تمسك أوراق سيناريو 
الثاني  الجزء  الحلقات األولى من 
لمسلسل »حكايات بنات«، المنتظر البدء 
في تصويره خالل األيام القليلة المقبلة. 

ويشارك في بطولة المسلسل صبا مبارك 
المقدم ودينا الشربيني وكريم  وانجي 
فهمي وعمرو صالح، والمسلسل من 
باهر دويدار، وإخراج مصطفى  تأليف 

أبو سيف.

عزيزي القارئ اقدم لكم هذا الفيلم بمناسبة رحيل الفنان العظيم محمود عبد العزيز. هذا 
الفيلم للكاتب الكبير الراحل عبد الحي أديب واالخراج لالبن عادل أديب. وهو خير خلف 

لخير سلف.
اإلخراج:

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

براز األحداث علي الشاشة الفضية وإال أصبح العمل هامشيا.
اختيار الممثل المناسب للدور :

- عادل أديب المخرج أعاد إلينا الممثل محمود عبد العزيز في دور حسام بعد غياب 10 
سنوات ، محمود له خبرته في التمثيل لذلك كان علي دراية واضحة بشخصية حسام ، 
من تلهف علي اإلنجاب وشوق لزوجته لتحقيق ذلك وقد أداها محمود بخفة ظل مستحبة 
مناقشته  وأيضا   . لإلنجاب  وسيلة  إظهاره  بقدر  كغاية  الجنسي  الجانب  يظهر   ال  حتى 
الصريحة مع بيتر عن اإلرهاب . ومع سارة عن إسرائيل وتشبيهه بالهولوكوست أشعرنا 
بالوعي السياسي للشخصية _ كذلك فقدانه لوزنه ومظهره الجسماني بصفة عامة أقنعنا 
بعمر الشخصية حوالي األربيعنات . فأهال بعودتك يا محمود عبد العزيز لجمهورك الذي 

افتقدك.
الشريف في دور  نور 

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

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

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

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

كانت علي وعي تماما بالمحايدة . فسارة من أنصار األنحياد ورسالتها نقل السالم للعالم 
وكانت نبرات صوتها تؤكد ذلك ونستطيع أن نستشف خبرتها العالية لذلك .

فقط: اعتقد أن شعرها األصلي للدور كان انسب من الباروكة الشقراء.
جميل راتب في دور بيتر.

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

مكي ) عصام ( خفيف الظل . زغلول – أقنعنا بدوره. 
من أعظم المشاهد في اإلخراج أهتم بها عادل أديب.

- حادث 11 سبتمبر وانهيار البرجين ونري حسام يجري في الشارع مع اآلخرين . كانت 
الخدع السينمائية متقنة حتى أننا نشعر بأننا أمام فيلم تسجيلي ينقل األحداث من الواقع . وقد 

استخدم الموسيقي الجزائرية لموازر ، وهللويا لهندل.
وقتل  لليهود  النازيين  تعذيب  من  فيه  يجري  وما  الهولوكوست  لسجن  محترف  نقل   -
من  التاريخية  المشاهد  تكلفة  مدي  ونري   . السجن  من  سارة  الطفلة  وحروب  األبرياء 

مالبس وديكورات .
اإلسرائيلية  العساكر  مالبس  مع  والشوارع  البيوت  في  للفلسطينيين  إسرائيل  حرب   -

والدبابات وموت ليلي تحت عجالت عربة الدبابة مما جسم أهوال وفظاعة الحرب .
العالم  في  المنتشرة  الصورة  مع  التطابق  العراق ومدي  في  أبو غريب(   ( نقل سجن   -
بتصوير سجناء عراة متراكمين فوق بعض مثل السردين ويكتمل الشكل بارتماء عوضين 
عاريا فوق األجساد . ثم مشهد عوضين جالسا مكتوف األيدي محجوب الوجه والكاميرا 
من أعلي فوق رأسه نري فتاة وعسكري أمريكي وصرخة من عوضين نعلم بقطع عضوه 

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

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

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

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

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

الفيلم 
- أهنئ المخرج عادل أديب الذي قدم كل هذه اإلمكانيات البشرية والعلمية في فيلم جيد 
يغير مفهوم العالم عن العرب في رسالة هادفة بأن عدم المساواة بين الدول يؤدي لالنفجار 

فتحية لألب عبد الحي أديب للسيناريو المحكم وللبن عادل أديب لإلخراج المتقن .

نقد فيلم : ليلة البيبي دول
عدم المساواة بين الدول يؤدي 

لألنفجار
تحية لألب : عبد الحي أديب 

واالبن :   عادل أديب
سيناريو محكم وإخراج متقن

  أكد المخرج محمود كامل أن مسلسل "وضع أمنى" الذى يقوم ببطولته 
عمرو سعد وندا موسى مازال فى مرحلة التحضيرات حيث يتم عقد جلسات 
عمل مستمرة فى الفترة الحالية من أجل االنتهاء من السيناريو الذى يكتبه 

مصطفى حمدى. 
أقدم عمرو سعد بشكل  التجربة أن  قائالً: أسعى فى هذه  وأضاف "كامل" 

جديد ومختلف وأقدم نفسى أيًضا فى الدراما. 
التى  القضايا  العديد من  المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يطرح 

تعرضنا لها فى الفترة األخيرة.

جلسات عمل مكثفة بني عمرو 
سعد وحممود كامل بسبب 

»وضع أمين«



ألبرتا  مقاطعة  حكومة  تنوي   
في غرب كندا وضع سقف لسعر 
للكيلو واط  6,8 سنتات  الكهرباء هو 

من  األول  من  ابتداًء  الساعي 
ولمدة   2017 )يونيو(  حزيران 

أربع سنوات.
ألبرتا غير  الكهرباء في  وسعر 
المرتبطين  للمستهلكين غير  ثابت 
أسعار  وفق  يتبدل  إذ  بعقود، 
فروقات  يحدث  قد  ما  السوق، 
كبيرة في فواتير الكهرباء بين فترة 

وأخرى.
الكهرباء حالياً  ويبلغ معدل سعر 
بالنفط  في أغنى مقاطعات كندا 

3,8 سنتات للكيلو واط الساعي.
والسقف الذي تريد حكومة الحزب 

الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، 
تحديده ينطبق على المستهلكين الذين 
مراَقبة  كهرباء  تعرفة  يختارون 

)Regulated Rate Option(، فإذا 
يدفعون  المحدد  السقف  كانت دون 

السعر األدنى.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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الكندّية جوستان ترودو إلى   وصل رئيس الحكومة 
ليبريا في مستهّل جولة افريقيّة تشمل أيضا مدغشقر حيث 
يشارك في قّمة الفرنكفونيّة. وهذه أّول زيارة إلفريقيا يقوم 
بها ترودو. وكانت في استقباله لدى وصوله إلى مونروفيا 

رئيسة البالد ايلين جونسون سيرليف.
والرئيسة سيرليف هي أّول سيّدة منتخبة ديمقراطيّا في بلد 
افريقي وحازت عام 2011 على جائزة نوبل للسالم بسبب 

جهودها لدعم السالم في بلدها بعد الحرب األهليّة.

واختار رئيس الحكومة الكنديّة ليبريا في أّول زيارة له إلى 
افريقيا رغم أّن العالقات االقتصاديّة ضعيفة بين كندا وهذا 

البلد االفريقي.
الكندّية في جلسة نقاش عاّمة  ويشارك رئيس الحكومة 
حول المرأة والدور الذي يمكن أن تلعبه في صناعة السالم 
والحوكمة والتنمية. كما يقوم ترودو بزيارة إلحدى المدارس 
للترويج  الكندّية  الحكومة  العاصمة مونروفيا. وتسعى  في 

لتعّهدها بدعم المساعدات التنمويّة إلفريقيا.

كندا: رئيس احلكومة يف ليربيا يف مستهّل جولة افريقّية

  أطلق بيار ريد مدير عام االنتخابات 
في كيبيك حملة إعالنيّة لحّث الشباب 
على المشاركة في االنتخابات المقبلة 

في المقاطعة.
 18 بين  ما  الشباب  يشّكل  وسوف 
الناخبين  ثلث  العمر  من  عاما  و34 
االنتخابات  موعد  وهو   ،2018 عام 

التشريعيّة المقبلة في كيبيك.
وأشار بيار ريد إلى أّن نسبة مشاركة 
الشباب ضعيفة ال بل مقلقة، ما دفعه 
إلطالق حملة غير اعتياديّة وخارجة 
عن الحمالت التقليديّة المعهودة تحت 

عنوان: »بدورك«.
االنتخابات إلثارة  مدير عام  ويسعى 
فضول الشباب لتحفيز مشاركتهم في 

االنتخابات.
وسوف يتلّقى كاّفة الشباب في السابعة 
عشرة من العمر رسالة موّجهة بلهجة 
وزنهم  لتوعيتهم على  تهدف  مقّربة 

السياسي.
لهم  يتيح  الرسالة رمزا  وتتضّمن 
الوصول إلى موقع الكتروني مخّصص 

للشباب.
وأشرطة  أقواال  الموقع  ويتضّمن 
فيديو يتحّدث فيها شباب عن مفهومهم 
للديمقراطيّة دون أيّة إمالءات او شروط 

تُفرض عليهم.
ويتيح الموقع للشباب إدخال رقم هاتفهم 
وعنوانهم االلكتروني، ويوّجه مدير عام 
االنتخابات رسالة لهم يوم االنتخابات 
لتذكيرهم بالتوّجه إلى صناديق االقتراع.
ومن  ثالث سنوات  الحملة  وتستمّر 

المتوّقع أن يكشف بيار ريد عن مزيد 
من االجراءات في السنوات المقبلة، 
وأن يقوم بجوالت على عدد من مناطق 

المقاطعة يلتقي فيها بالشباب.
الشباب  فقط،من  بالمئة   58 وشارك 
18 و34 عاما من العمر في  ما بين 
التي  األخيرة  التشريعّية  االنتخابات 
افي   ،  2014 عام  كيبيك  في  جرت 
العاّمة  المشاركة  نسبة  حين وصلت 

إلى 71 بالمئة.

خطة على مستوى دولي جلذب مزيد من املهاجرين 
الفرنكوفونيني إىل أونتاريو

كندا: أطباء األطفال يطالبون احلكومة حبماية األطفال 
واألحداث من خماطر املارجيوانا

كيبيك: محلة حلّث الشباب على املشاركة يف االنتخابات

 أفادت دراسة نشرها اليوم »معهد 
Fraser Insti� )ررايزر« لألبحاث 

tute( أن فترة االنتظار للحصول على 
خدمات صحية متخصصة في كندا 
تزداد طواًل وأنها بلغت العام الحالي 

مستوى قياسياً.
فترة  أن متوسط  الدراسة  في  وجاء 
االنتظار للحصول على عالج فعال 
بلغ العام الحالي 20 أسبوعاً، مقارنة 
بـ9,3 أسابيع في عام 1993 عندما 

أجرى »معهد فرايزر« أول دراسة 
أسبوعاً  وبـ19  المجال،  له في هذا 
عام 2011، الرقم القياسي في حينه.
فرايزر« متخصص في  و«معهد 
االقتصادية واالجتماعية  األبحاث 
بتوجهاته  ومعروف  والتربوية 
الرئيسي في  يقع مقره  المحافظة، 
فانكوفر وله فروع في تورونتو 

ومونتريال وكالغاري.

الراتب األسبوعي  ارتفع معدل    
الزراعيين في سبع من  للعمال غير 
 957 العشر، وبلغ  مقاطعات كندا 
دوالراً على مستوى كل كندا في أيلول 
بزيادة سنوية  أي   ،2016 )سبتمبر( 
تقرير  %0,4، كما جاء في  نسبتها 

لوكالة اإلحصاء الكندية.
وُسجلت نسبة االرتفاع األعلى، 3,3%، 
في جزيرة األمير إدوارد في شرق كندا، 
أصغر المقاطعات مساحة وبعدد السكان.
في   2,3% االرتفاع  نسب  وبلغت 
برونزويك(،  )نوفو  برونزويك  نيو 
ونوفا  كيبيك  في كل من  و1,8% 
سكوشا، و%1,4 في مانيتوبا، و1% 
في  كولومبيا، و0,9%  بريتيش  في 

أونتاريو، كبرى المقاطعات والمحرك 
االقتصادي لكندا.

تراجع  التي  الثالث  المقاطعات  أما 
فهي  األسبوعي  الراتب  معدل  فيها 
ساسكاتشيوان )%0,1�(، ونيوفاوندالند 
وألبرتا   ،)�0,7%( والبرادور 

.)�1,7%(
وُسجل هذا التراجع السنوي في معدل 
الرواتب األسبوعية في ألبرتا، أغنى 
أشهر  بعد  بالنفط،  كندا  مقاطعات 
إعالن حكومتها عزمها على  على 
زيادة الحد األدنى لألجور من 12,20 
دوالراً في الساعة إلى 15 دوالراً في 
الساعة بحلول األول من تشرين األول 

)أكتوبر( 2018.

كندا: الئحة االنتظار للحصول على خدمات 
صحية متخصصة تطول باستمرار

كندا: ارتفاع معدل الراتب األسبوعي 
بـ%0,4 خالل سنة

كندا: يوم سينمائي طويل

 من المتوّقع أن تعلن شرطة كيبيك 
إنشاء مركز شرطة مشترك   عن 
Poste de police mixte   مع 
السّكان األصلّيين في وسط مدينة 
"فال دور"  Val�d'Or  الكيبيكيّة، 
حسب معلومات حصل عليها راديو 

كندا هيئة االذاعة الكنديّة.
ويمتّد البرنامج التجريبي على مدى 
بالمئة من عناصر   50 سنة ويضّم 
من  بالمئة  و50  كيبيك  شرطة 

عناصر شرطة السّكان األصليّين.
عاملون  أيضا  فيه  ويشارك 
اجتماعيّون ويهدف لتحسين عمليّات 
تستدعي  عندما  الشرطة  تدّخل 

الحاجة.
الجنائّية  المالحقات  مدير  وكان 
تابعة  مؤّسسة  وهى  والعقوبات 
تهما  قد وّجه  الكنديّة  العدل  لوزارة 
أصل  من  فقط  اثنين  ملّفين  في 

له جهاز شرطة  ملّفا رفعها   37
مونتريال.

اّدعاءات  في  الجهاز  هذا  وحّقق 
اعتداءات جنسّية وترهيب  بشأن 
قبل  من  للسلطة  استخدام  وسوء 
شرطة كيبيك بحّق نساء من السّكان 

األصليّين في مدينة "فال دور".
األمم  بيكار" زعيم  وأّكد "جيسالن 
األوائل في كيبيك و"البرادور" إنّه 
يتابع عن كثب إعالن شرطة كيبيك.
وأشار إلى العديد من األسئلة العالقة 
الشرطة  قّوات  بين  العالقة  بشأن 

وشرطة السّكان األصليّين.
لقاء  خالل  بيكار"   : وطالب 
مع رئيس حكومة كيبيك "فيليب 
تحقيق عاّمة  لجنة  بإنشاء  كويار" 
ُمَماَرسات  االّدعاءات حول  بشأن 
السّكان  شرطة كيبيك بحّق نساء 

األصليّين في "فال دور".

فان جونز: كندا ليست 
مبنأى عن اخلضات االجتماعية

"برودبانت"  مؤسسة  إستضافت   
نوفمبر   22 الثالثاء  تورونتو مساء  في 
المشهور  السياسي  المعلق  الجاري 
األبيض،  البيت  السابق في  والمستشار 
تبعات  "فان جونز" في محاضرة حول 
الواليات  ترامب" على  انتخاب "دونالد 
أننا نشهد  اعتبر خاللها  المتحدة وكندا 
تطال كل  الكراهية"  حاليا "موجات من 
األنظمة الديموقراطية وأضاف أن " كندا 
االجتماعية  الخضات  بمنأى عن  ليست 
الذي صب في  السياسي  واالستقطاب 
إلى  مساره  في  "ترامب"  مصلحة 
األبيض، ومخطئ  البيت  إلى  الوصول 

من يعتقد أن كندا ستكون بمنأى عن هذه التحوالت".  فالمواطنون من الطبقة الوسطى، وبخاصة البيض منهم، يشعرون 
أنهم باتوا مهمشين وعادة ما تكون ردة فعلهم "معادية للمهاجرين وعنصرية".

وحث "جونز" الجميع بدون استثناء على الحذر حتى ال يتحول هذا التوتر المجتمعي إلى أعمال عنف.

الكندي  الدفاع  وزير  أعلن   
»هارجيت سجان« يوم الثالثاء 22 
نوفمبر الجاري أن حكومته ستطلق 
 F  مناقصة لتغيير أسطول طائرات
18  التي باتت عتيقة . وستسعى كندا 
إلى  الدفاعية،  بعد دراسة سياستها 
ثماني عشرة طائرة  الحصول على 
حربية من طراز سوبر هورنيت 
التي تصنعها شركة »بوينغ« وذلك 
بالتزاماتها في حلف شمال  لإليفاء 
األطلسي وقيادة دفاع الفضاء الجوي 
ذلك  وبانتظار  الشمالية.  األميركية 
ستعمد الحكومة على تطوير صيانة 

طائراتها المقاتلة.
فقط سبعا  فإن  الحكومة،  وبحسب 
وسبعين طائرة من أصل مئة وثمان 
ما   18 إف  وثالثين من طراز سي 

يعني  ما  زالت صالحة لالستعمال 
أن كندا لم تعد قادرة على المحافظة 
أن  التي يجب  مقاتالتها  على عدد 
أي وقت لإلقالع   تظل مستعدة في 
العسكرية مع  اتفاقاتها  تفرضه  كما 
الواليات المتحدة وسائر حليفاتها في 

حلف شمال األطلسي.
واعتبر وزير الدفاع أن اللجوء إلى 
الحصول على طائرات هورنيت 
أن  الحل األنسب لضمان  »يشكل 
تبقى كندا حليفا ذا مصداقية ويمكن 

االتكال عليه«.

كندا تعتزم شراء 18 مقاتلة من طراز سوبر هورنيت

للحزب  السابقة   الزعيمة   أكدت 
مانيتوبا،  مقاطعة  في  الليبيرالي 
الكندي، رنا بخاري،  وسط الغرب 
التعليقات  من  لسيل  تعرضت  أنها 
والعروض ذات الطابع الجنسي خالل 
الربيع  األخيرة  االنتخابية  الحملة 
الفائت. واعتبرت، في مقابلة حصرية 
الكندية أن أعصابها  مع هيئة اإلذاعة 

المتينة  مكنتها من تخطي هذه الحملة 
لتأخرها في كشف هذه  وهي نادمة 
إزاء مثل هذا  فالقلق  األوضاع  » 

األوضاع كبير جدا«.
خالل  أنها،  بخاري  السيدة  وأكدت 
عروضا  تلقت  االنتخابية،  الحملة 
جنسية كثيرة من مجهولين، بينهم رجل 
الجنسية.  أرسل لها صورة ألعضائه 

جنسي«.  تحرش  بالتأكيد  »وهذا 
أنها اختارت  وأضافت رنا بخاري 
مصلحة  أجل  من  بصمت  المعاناة 
حزبها خالل االنتخابات » وأسفي 
الكبير أني لم أفضح يومها تلك األمور، 
أندد بمثل  فمسؤوليتي كامرأة شابة أن 
النساء  التصرفات حتى ال تعاني  هذه 

بعدي من األوضاع نفسها«.

الزعيمة السابقة للحزب 
الليبريالي يف مقاطعة 

مانيتوبا،تكسر جدار الصمت

فال دور: مركز شرطة مشرتك 
مع السّكان األصلّيني

حكومة ألربتا تريد وضع سقف لسعر الكهرباء ملدة أربع سنوات

العاملة  اليد  في  نقصا  كندا  تعاني   
الزراعيّة، ومن المتوّقع أن يتفاقم الوضع 
في أقّل من سنتين حسب تقرير صادر عن 
المجلس الكندي للموارد البشريّة في مجال 
النقص خطرا على  الزراعة. ويشّكل هذا 
للمستهلكين ويعيق نمّو  الغذائّية  السالمة 
قطاع الصادرات الزراعيّة الغذائيّة حسبما 

ورد في التقرير.
موقع   26400 عن  المجلس  ويتحّدث 
2014 ، وال  يتّم شغلها عام  لم  زراعي 
يستبعد أن يصل العدد إلى 114 ألف موقع 

عام 2025.
الذين يحلّون مكان  ويتراجع عدد األوالد 
يشغلون  الذين  أو  المزارع  في  أهلهم 
وظيفة فيها حسب قول "ديبرا هوبر" 
مشاريع  في  االدارّية  االختصاصّية 

المعلومات حول سوق العمل.
العاملة  اليد  النقص في  ومن بين أسباب 
العمل وعدم  الزراعّية، صعوبة اوقات 
ُبعد  و  الموسمّية  الوظائف  استقرار 
التي تكون أحيانا كثيرة  التوظيف  أماكن 
المنافسة  في مناطق معزولة، فضال عن 
المتزايدة من قطاعات صناعّية أخرى 

اكثر جاذبيّة.
ويلجأ المزارعون أحيانا كثيرة إلى زراعة 
الحيواني،  الحبوب على حساب االنتاج 
ألّن زراعة الحبوب تتطلّب عددا أقّل من 

العّمال حسب قول "ديبرا هوبر".

كندا: نقص يف العّمال الزراعّيني

بيع مبنى راديو كندا يف مونرتيال   خلص تقرير أُجري لحساب وزارة الهجرة في أونتاريو 
أن على كبرى المقاطعات الكندية أن تعطي األفضلية لفرنسا 
وبلجيكا وتونس والمغرب والجزائر إذا كانت ترغب بجذب 

مزيد من المهاجرين الناطقين بالفرنسية إليها.
لهذه  األولوية  أعطى  إنه  التقرير  أعد  الذي  الفريق  وقال 
الدول بعد مراقبته أماكن تواجد زوار مواقع إلكترونية تُعنى 

بتزويد الراغبين بالهجرة معلومات بالفرنسية.
وطلبت وزارة الهجرة في حكومة كاثلين وين الليبرالية هذا 
التقرير العام الماضي الذي تراجعت فيه نسبة المهاجرين 
إجمالي عدد  من   2% دون  ما  إلى  بالفرنسية  الناطقين 

المهاجرين إلى أونتاريو.
وكانت حكومة أونتاريو، الليبرالية أيضاً، برئاسة دالتون 
ماكغينتي قد تعهدت عام 2012 بأن يكون %5 من إجمالي 
المهاجرين الذين تستقبلهم المقاطعة من الناطقين بالفرنسية.
بينها وضع  من  توصية،  ثالث عشرة  التقرير  وتضمن 
خطة على مستوى دولي للتعريف بواقع الفرنكوفونية في 
أونتاريو، والتعاون مع الحكومة الكندية من أجل زيادة عدد 
المهاجرين الناطقين بالفرنسية إلى أونتاريو، وحشد الطاقات 
على مستوى بلديات المقاطعة من أجل جذب المهاجرين 

الفرنكوفونيين إليها وتسهيل اندماجهم في مجتمعاتها.

 Canadian( طلبت الجمعية الكندية ألطباء األطفال  
اتخاذ  الفدرالية  الحكومة  من   )Paediatric Society
ما  إذا  واألحداث  األطفال  لحماية  الالزمة  اإلجراءات 
قررت السير قدماً في خطتها لتشريع استهالك الماريجوانا 

ألهداف ترفيهية.
واقترحت الجمعية في تقرير أصدرته اليوم أن تكون السن 
القانونية لشراء الماريجوانا مماثلة لتلك المحددة لشراء منتجات 

التبغ، أي 18 أو 19 عاماً حسب مكان اإلقامة في كندا.
نسبة رباعي  تحديد  الحكومة  الجمعية على  اقترحت  كما 

الماريجوانا  في  الموجودة   )THC( الكانابينول  هيدرو 
لمستهلكيها الذين بلغوا السن القانونية المقترحة ولكن لم 

يتجاوزوا الخامسة والعشرين من العمر.
النفسي  المنشط  الكانابينول هي  هيدرو  رباعي  ومادة 

الرئيسي في الماريجوانا.
في طب  المتخصصة  كريستينا غرانت  الدكتورة  وتقول 
األحداث، وهي من المشاركين الرئيسيين في وضع التقرير، 
إن مخاطر عديدة تنجم عن استهالك األحداث للماريجوانا، 

من بينها إلحاق األذى بنمو الدماغ لديهم.

  أعلنت إدارة هيئة اإلذاعة 
يوم  بعد ظهر  الكندية رسميا 
األربعاء عن بيع مبنى اإلذاعة 
مدينة  وسط  في  الرئيسي 
مونتريال لمجموعة ماك إنك، 
وكلفت مؤسسة بروكولي ببناء 
المبنى الجديد لإلذاعة الرسمية 
السيارات  على أرض مواقف 
القديم، على  للمبنى  المحاذي 
ورينيه  بابينو  تقاطع شارعي 
ليفيك. وستستأجر اإلذاعة المبنى 
الجديد لمدة ثالثين عاما . وعلم 
أن عملية البناء ستبدأ في أيلول 
– سبتمبر العام المقبل على أن 

يبدأ العمل في المبنى الجديد مطلع العام 2020 .
في  االتصاالت  نقابة  البيع، سارعت  وفور إعالن صفقة 
اإلدارة  واتهمت  القرار  انتقاد  إلى  الكندية  اإلذاعة  هيئة 
مفاوضات  بداية  منذ  والشفافية  الوضوح  اعتماد  »بعدم 
البيع«، وطالبت بتعليق قرار البيع وتدخل الحكومة الكندية.

من جهتها ذّكرت وزيرة التراث، المسؤولة حكوميا عن 

اإلدارة  بمسؤولية  ميالني جولي،  الكندية،  اإلذاعة  هيئة 
في »احترام المسؤولية التاريخية بالنسبة إلى مكان وجود 
اإلذاعة وضرورة تأمين أماكن عمل حديثة تحترم البيئة 

ومزودة بالتكنولوجيا الحديثة«.
بناء  تشييد  البيع وصفقة  أن صفقة  إلى  اإلشارة  تجدر 
جديد يجب أن تحظى بموافقة وزارة الخزانة الكندية قبل 

دخولها حيز التنفيذ.

  يحيي الكنديّون في التاسع عشر 
من شهر نيسان ابريل المقبل 2017 

»يوم السينما الكنديّة«   .
لالحتفال  اليوم  هذا  وُيخّصص 
الكندّية من خالل عرض  بالثقافة 
السينما  الكندّية في صاالت  األفالم 
والمسارح و على شاشات التلفزة و 

شبكة االنترنت.
إطار  في  السينما  يوم  ويندرج 
 150 مرور  بذكرى  االحتفاالت 

عاما على والدة االتّحاديّة الكنديّة.
البّث  عبر  أفالم  يتّم عرض  كما 

في   Webdiffusion الشبكي 
الفرنسّية  الكندّية  المدارس 
واالنكليزيّة اللّغة، وعلى التلفزيون، 
ومنّصاته  كندا  راديو  والسّيما 

الرقميّة.
برئاسة  الليبراليّة  الحكومة  وأعلنت 
سترصد  أّنها  ترودو  جوستان 
بقيمة 2،6 مليون دوالر  موازنة 
للحدث. ويشّكل يوم السينما الكندي 
تنّوع  الضوء على  مناسبة إللقاء 
االنتاج السينمائي الكندي، الفرنسي 

واالنكليزي وللسّكان األصليّين.
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تكملة العدد املاضي   
مستعمرات طيور برية

 ، صغير  أبيض  بلشون 
en:Little Egret

Night Heron ، بلشون الليل
 en:Cattle  ، قردان  أبو 

Egret
صياد السمك أبيض الصدر، 
en:White-throated Kin-

gfisher
en:Rose- ، باراكيت أخضر

ringed Parakeet
 ، الكسندرين  باراكيت 
en:Alexandrine Para-

keet
زواحف

Nile crocodile ، تمساح النيل
American Alligator ، تمساح أمريكي

Egyptian cobra ، كوبرا مصرية
Common Egg Eater ، ثعبان أرقم بيتي

Montpellier Snake ، ثعبان خضاري
Olive Grass Snake ، ثعبان أبو السيور غيطي

Egyptian Sand Boa ، ثعبان دساس
Reticulated Python ، أصلة ماليزي

Nile Monitor: ، ورل نيلي
Desert Monitor ، ورل صحراوي

Ocellated Skink ، سحلية دفانة
Gold skink ، أم الحيات

Green Iguana ، إجوانا خضراء
Common Chameleon ، حرباء

Nile soft-shell turtle ، سلحفاة مائية مصرية
Radiated Tortoise ، سلحفاة مشععة

Spurthighed Tortoise ، سلحفاة يوناني
Egyptian Tortoise ، سلحفاة مصرية

en:African Spurred Tortoise ، سلحفاة سوداني
Redeared slider ، سلحفاة حمراء األذنين

نباتات
en:Acacia arabica، سنط نيلي

en:Alstonia scholaris
en:Araucaria excelsa، شجرة عيد الميالد
en:Araucaria bidwillii، اروكاريا شوكية

en:Bombax ceiba
en:Cordia alba

en:Cassia fistula، خيار شمبر
en:Caryota mitis

en:Cedrela toona، سيدريال تونا
en:Cycas

en:Delonix regia، بونسيانا
تاريخ الحديقة

في 1826 ارسل محمد علي زرافتين احدهما إلى 
انجلترا واالخرى إلى فرنسا 

في عام 1871 البدء في انشاء حديقة حيوان الجيزة
في عام 1867 بناء الجبالية الملكية وجبالية القلعة

في عام 1869 بناء جبالية الشمعدان 
في عام 1873 ، 1875 بناء جبالية االبداع

للجمهور في عهد  االفتتاح   1891 في عام 
الخديو توفيق

في عام 1896 افتتاح بيت الدب .
في عام 1898 افتتاح البيت الحكومي .

في عام 1901 افتتاح بيت الفيل وبيت السباع .
في عام 1909 انشاء المكتبة العلمية .

في عام 1910 اصبحت حديقة حيوان الجيزة 
تحت سلطة وزارة الزراعة.

في عام 1911 تم افتتاح الكوبري المعلق.
في عام 1914 انشاء المتحف الحيواني .

في عام 1924 انشاء الكشك الياباني .
في عام 1934 انشاء جامعة القاهرة وطريق 
الذي فصل حديقة االورمان  نهضة مصر 
عن حديقة الحيوان مما ادى إلى ازالة العديد 

من النباتات.
في عام 1936 افتتاح الباب العمومي .

1938 تم اضافة الجزء الجنوبي  في عام 
لتزيد مساحة حديقة  للحديقة االورمان 
الحيوان من 50 فدان إلى 80 فدان وحيث 
تم جلب الحيوانات من سرايا الجزيرة )فندق 

ماريوت االن( 
في عام 1949 افتتاح االستراحة الملكية .

في عام 1987 جمعية الطيور العالمية قاموا 
بانشاء مركز بيئي تعليمي بتكلفة ربع مليون 

جنية تحت اشراف مندي بهاء الدين 
في عام 1990افتتاح مركز التعليم والوعي 

البيئي .
في عام 1993 قتل اسدان حارس بعد ترك 

الباب الخارجي للقفص مفتوح وتم قتلهم بالرصاص ، وفي 
وقت الحق داس فيل على أحد الحراس وقتله

في عام 1998 تم غلق متحف الحيوان .
في 2003 في مؤتمر صحفي يعلن االتحاد العالمي خروج 

مصر من التصنيف العالمي.
 »WAZA« في يناير 2004 خروج حديقة حيوان الجيزة من

الوازا .

انفلونزا  الجيزة بسبب  قفل حديقة حيوان   2006 في عام 
الطيور لمدة ثالث أشهر.

في ديسمبر 2008 انضمام حديقة حيوان الجيزة لعضوية 
»PAAZAB« البازاب .

في يناير 2013 حريق في حديقة حيوان الجيزة.
الشاي في حديقة  افتتاح جزيرة  اعادة   2013 مايو  في 

حيوان الجيزة .

الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا:

-1 قاعدة بحرية باإلسكندرية 
-2 نقيب الموسيقيين بمصر 

-3 أثقل نغمة – متشابهان 
-4 رئيس وزراء إيطاليا 

صنعاء  أمريكية  أديبة   5-
عمياء بكماء 

-6 تجدها في )أكلها( 
-7 مغنية – الحيوان الزاحف 

-8 شيخ مقرئ مصري 
 – أمريكية  عملة  أصغر   9-

والدة )معكوسة(
-10 فيلم لنور الشريف وسهير 

رمزي وجمال إسماعيل

رأسياً: 
ضمير   – )معكوسة(  قط   1-

الغائبين )معكوسة( – أشحن 
للنداء   – متشابهان   2-
)معكوسة( – حاجز )معكوسة( 
-3 طرف مدبب – تلبيس اللجام 
 – متشابهان   – للتفسير   4-

يرخي )معكوسة( 
آليات  تحدد  مادة  به  ميثاق   5-
عضوية  عن  دولة  أي  خروج 
اإلتحاد األوروبي – أدام النظر 

في سكون طرف 
-6 تكلفك بأمر – أبرم 

 – معكوسة(   ( للتعليل   7-
متشابهان – مرض )معكوسة( 

-8 دق )معكوسة( – أعتمدن 
المصلى  -9 جمع زر – تصدر 

)معكوسة(
-10  فرقة من العسكر – )جمال 

الدين ... ( مؤرخ مصري 

حل الكلمات المتقاطعة

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

أشهر احلدائق يف مصر
حديقة حيوان اجليزة

مرتضى يهاجم جلنة احلكام بعد تعادل الزمالك 
الزمالك هجومًا حاداً على    شن مرتضى منصور رئيس 
رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام عقب تعادل فريقه السلبي أمام 

االسماعيلي ضمن المرحلة العاشرة للدوري الممتاز.
أن  والرياضة«  لشبكة »الشباب  وقال مرتضى في تصريحاته 
الحكم محمد  تغاضى  بعدما  قد نجحت  التحكيم  إرهاب  حملة 
إحدهما  كانت  فريقه  إحتساب ركلتي جزاء لصالح  فاروق عن 

كفيلة بمنحه نقاط المباراة الثالث.
وأضاف رئيس الزمالك أنه ال يطالب سوى بحصول فريقه على 
حقه مثل باقي الفرق دون معاملة إستثنائية إال أنه لن يسكت على 

أخطاء التحكيم المؤثرة.
إنصاع  الذي  الضعيف  بالرجل  البلتاجي  ووصف مرتضى 
التحكيم  األهلي ألداء  إنتقاد محمود طاهر رئيس  بعد  للضغوط 

باألسبوع الماضي عقب نهاية لقاء الزمالك وطنطا.
وهدد مرتضى في نهاية حديثه باالنسحاب من الدوري في حال 

إستمرار األخطاء التحكيمية ضد فريقه.
بفارق عشر  نقطة   14 التاسع برصيد  المركز  الزمالك  ويحتل 
مباريات  أربع  المتصدر مع وجود  المقاصة  نقاط عن مصر 

مؤجلة في جعبته.

مسوحة ينفي مفاوضاته مع متعب

كوكي: ال نستحق اخلسارة املهينة أمام 
ريال مدريد

مصر تواجه تونس ودياً قبل 
األمم االفريقية

  أعلن اتحاد الكرة عن مواجهة المنتخب 
المصري لنظيره التونسي ودياً قبل إنطالق 
بطولة االمم االفريقية في الخامس عشر من 

يناير المقبل.
وذكر الموقه الرسمي التحاد الكرة أن 
الموافقة على مواجهة  مجلس اإلدارة قرر 
المنتخب المصري مع نظيره التونسى وديا 
لبطولة األمم  المقبل استعداداً  يناير   8 يوم 
االفريقية التي تستضيفها الجابون بعد موافقة 

المدير الفني هيكتور كوبر.
للمنتخب المصري  الفني  وينوي الجهاز 

البطولة  االكتفاء بودية وحيدة قبل إنطالق 
على أن يقام معسكر في برج العرب 

باالسكندرية قبلها لمدة أسبوعين.
ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة 
الرابعة بجوار كل من غانا، مالي وأوغندا 
الثانية  المجموعة  فيما تلعب تونس ضمن 
بجوار كل من الجزائر، السنغال وزيمبابوي.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيتواجد 
للمرة األولى منذ  النهائيات االفريقية  في 
تتويجه بلقبه القاري السابع في نسخة 

.2010

  نفى محمد فرج عامر رئيس سموحة ما تردد حول دخول 
أجل  من  األهلي  مهاجم  متعب  مع عماد  مفاوضات  في  ناديه 

ضمه في فترة االنتقاالت الشتوية بيناير.
أنه  العاصمة  لقناة  في تصريحاته  وقال عامر 
أفضل  من  واحداً  بصفته  متعب  تاريخ  يحترم 
في  الذين ساهموا  المصرية  بالكرة  المهاجمين 
أو  لناديه  البطوالت سواء  العديد من  تحقيق 
في  مطلقًا  يفكر  لم  أنه  إال  المصري  للمنتخب 

ضمه.
حلمي  الفني  المدير  أن  رئيس سموحة  وأضاف 
الذين سيحتاج  الالعبين  من سيحدد  هو  طوالن 
بعد  أو  المقبل  يناير  في  الفريق لضمهم سواء 

نهاية الموسم.
نتيجة  األهلي  مع  بفترة عصيبة  متعب  ويمر 
غيابه عن المشاركة بشكل تام منذ بداية الموسم 
التكهنات حول  من  العديد  أثار  مما  الجاري 

مستقبله مع النادي األحمر.

أتليتكو مدريد    يرى كوكي العب وسط 
أن فريقه لم يكن يستحق تلك الخسارة 
المهينة أمام الجار اللدود لاير مدريد بثالثية 
نظيفة ضمن المرحلة الثانية عشر بالدوري 

األسباني.
وقال كوكي في تصريحاته للصحفيين أن 
أداًء قويًا إال أن إحتساب  لاير مدريد قدم 
ركلة الجزاء لرونالدو لم تكن بالقرار 
النتيجة  الصائب مما ساهم في وصول 

لثالثة أهداف.
بدأ  وأضاف العب وسط األتليتي أن فريقه 

الشوط الثاني بقوة وكان في طريقه إلدراك 
لتبعثر  الجزاء  تأتي ركلة  التعادل قبل أن 

جميع األوراق.
الهزيمة أمام لاير مدريد  وأكد كوكي أن 
ليست نهاية المطاف مشيراً إلى قوة شخصية 
للمنافسة بقوة  العودة  القادر على  األتليتي 

على لقب الليجا.
أتليتكو مدريد المركز الخامس  ويحتل 
برصيد 21 نقطة بفارق تسع نقاط عن لاير 
12 جولة من  المتصدر بعد مرور  مدريد 

عمر المسابقة.

  أشاد عصام الحضري قائد المنتخب 
المصري بزميليه أحمد الشناوي وشريف 
إكرامي عقب الفوز على غانا بثنائية نظيفة في 

تصفيات المونديال.
وقال الحضري في تصريحاته لقناة »أون 
سبورت« أنه ال يوجد نجم في منتخب مصر، 
فروح الفريق هي السمة السائدة مشيداً بزميليه 

الشناوي وإكرامي وأحمد ناجي مدرب حراس 
المرمى بإعتبارهم السبب الرئيسي فيما وصل 

إليه من مستوى.
وأضاف حارس وادي دجلة أن الجميع كان 
في أقصى تركيزه أمام غانا لتحقيق الفوز 
أن حلم  وإسعاد الجماهير المصرية مؤكداً 

التأهل للمونديال غير قابل للتفريط فيه.

وشدد الحضري على أهمية الفوز في المباراة 
المقبلة أمام أوغندا بإعتبارها خطوة جديدة 

نحو االقتراب من التأهل للمونديال.
ويتصدر المنتخب المصري مجموعته 
برصيد ست نقاط مقابل 4 ألوغندا في المركز 
الثاني فيما يحل المنتخب الغاني بالمركز 

الثالث برصيد نقطة وحيدة.

 Les proverbes en
français et arabe

- Après la pluie le 
beau temps

بعد العسر يسر
- Tout nouveau tout 
beau

المنُخل الجديد له شدة
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احلضري يشيد بالشناوي وإكرامي بعد الفوز على غانا

عشان  للقاضي  راح  محشش    -
القاضي راجع  قاله  يطلق زوجته. 
مرتبك  نص  بتاخذ  النها  نفسك 
هي  ما  هللا  على  توكل  قاله  نفقة. 

كانت بتاخذه كله.
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عمالء شحن دولي، 
وكيل في مصر لتسهيل المعامالت
أفضل خدمة مع السعر المناسب 

و قريبا في فرنسا 
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

Bientôt un remède unique qui élimine, une fois pour toutes, un cancer 
grâce aux recherches Dr. Mostapha El Sayed en nanotechnologie de l’or 

sans recours à a chimio ni à la radio thérapie.

C’est précisément ce qu’a affirmé récemment le célè-
bre Dr. Mostapha El Sayed lors d’une conférence 

de presse tenue le 6 novembre passé à l’Université « 
Zoyel » où il occupe le poste de président du conseil 
d’administration depuis le décès de son fondateur le 
Dr. Zoyel détenteur du prix Nobel au physique.
On sait que Dr. El Sayed a obtenu plusieurs prix d’hon-
neur pour ses recherches fructueuses commencées il y 
a 8 ans dans le domaine de la  nanotechnologie de l’or 
des universités américaines telles que Harvard et « 
California » où il a occupé le poste de professeur.
Quant à son remède du cancer, Dr. El Sayed affirme 
qu’il avance à grand pas puisqu’il est actuellement à 
un étage très avancée qui consiste à s’assurer qu’aucun 
effet secondaire n’est survenu après l’administration 
du remède. 
La prochaine étape avant de le commercialiser en 

Égypte serait de la tester sur 
les cas désespérés des per-
sonnes attentes d’un cancer.
Une fois ces deux étapes 
terminées avec sucées, ce 
remède unique au monde 
dans lequel l’Égypte est en 
avance même sur les États-
Unis de près de dix ans selon 
les dires du Dr. El Sayed, on 
s’attend à ce que le pays en 
profite pour devenir un des 
pays les plus riches toujours 
selon les dires du Dr. Mosta-
pha El Sayed.
Reste à savoir que la guérison avec ce remède n’a pas 
besoin de chimio ni de radio thérapie. 

Couillard écarte une commission d’enquête sur 
les autochtones

Pour vos annonce
 (514) 961-0777 /  

(450) 972-1414 

Philippe Couillard écarte la tenue 
d’une commission d’enquête sur 

les relations entre les corps policiers 
et les Premières Nations.
«On veut des actions, des moyens 
financiers. Ça coûte cher une com-
mission d’enquête», a fait valoir le 
premier ministre, à Paris, mercredi, 
au sortir d’un entretien de 40 minutes 
avec le président de la France, Fran-
çois Hollande.
M. Couillard s’est rangé à l’avis de 
son ministre des Affaires autochto-
nes, Geoffrey Kelly, qui estime qu’une 
commission d’enquête demanderait 
encore beaucoup de temps.
«Personne au Québec, y compris les 
nations autochtones, ne veut une 
démarche de réflexion qui va durer 
quatre ou cinq ans. Est-ce qu’on ne 
serait pas mieux de mettre plus de 
ressources sur les services publics. 
C’est le genre de question dont je 
veux discuter les chefs des Premières 
Nations.»
Philippe Couillard se propose d’en 
discuter avec les chefs des premières 
nations dès son retour au Québec.
Le premier ministre se dit plus enclin 
à chercher des solutions qui donne-
ront des résultats concrets à court 
terme.
«Allons-y sur la dynamique des rela-
tions entre les institutions publiques 

et les premières 
nations, pas seu-
lement la police, 
mais aussi les 
services sociaux, 
l’administration 
de la justice», 
a-t-il suggéré.
M. Couillard dit 
avoir pris acte 
de la décision 
de la Direction 
des poursuites 
criminelles et 
pénales (DPCP) 
qui a choisi de ne pas porter d’accu-
sation à l’endroit des policiers de la 
Sûreté du Québec à Val-d’Or, visés 
l’an dernier dans un reportage de 
Radio-Canada.
«Recommencer une démarche judi-
ciaire, ça va mener aux mêmes résul-
tats, à la même déception et à encore 
plus de frustration», a-t-il présumé.
Québec s’est déjà associé à la Com-
mission d’enquête sur les filles et 
les femmes autochtones disparues et 
assassinées, déclenchée par le gou-
vernement fédéral.
«On a assermenté les commissaires 
pour qu’ils puissent intervenir dans 
les dossiers québécois, incluant nos 
institutions. Mais je comprends, si ça 
ne répond pas à toutes les préoccupa-

tions, aux espoirs où à la frustration 
des peuples autochtones, c’est pour ça 
que je veux aller plus loin avec eux», 
a insisté M. Couillard.
À son avis, le problème fondamental 
des Premières Nations, au Canada, 
réside dans la Loi sur les Indiens, qui 
relègue les peuples autochtones au 
statut de pupilles de l’État fédéral. Il 
souhaite voir les autochtones sortir 
de cet état de sujétion.
«Il y a des exemples de communautés 
au Québec, comme la nation crie, qui 
s’est sortie de la Loi sur les Indiens 
avec le traité de la Baie-James et qui 
en bénéficie. J’espère que toutes les 
Premières Nations pourront passer 
de ce niveau ancien à un niveau de 
présence dans le pays beaucoup plus 
moderne.»

Mémoire présenté par leRassemblement des chrétiens du 
Moyen-Orient (RCMO)

Consultation publique 
organisée par la Com-
mission des Institu-

tions sur le projet de loi 62
Loi favorisant le respect de 
la neutralité religieuse de 
l’État et visant notamment à 
encadrer les demandes d’ac-
commodements religieux 
dans certains organismes

Montréal, le 6 novembre 2016
Les chrétiens du Moyen-Orient 
installés au Québec, depuis 
la fin du 19e siècle, sont un 
modèle citoyen d’intégration 
puisqu’ils ont  su s’adapter et 
fondre dans la collectivité qué-
bécoise en causant le moins de 
vagues possibles. Les chrétiens 
du Moyen-Orient n’ont jamais 
eu besoin d’accommodements 
ni demandé d’exceptions, tout 
en étant fiers de leur bagage 
culturel et religieux d’origine.
Le sujet du débat actuel nous 
semble contourner des enjeux 
essentiels. Recevoir ou donner 
des services de l’État à visage 
découvert, accorder des accom-
modements à certains groupes 
quand on le peut nous semble 
l’évidence même. Pourquoi 
donc un projet de loi si difficile 
à  écrire dans un style simple 

et clair? Pourquoi un projet 
de loi qui évite de parler du 
problème, s’attarde à soigner 
le symptôme et non la mala-
die? Les temps d’antenne et 
la langue de bois nous mènent 
d’une élection à une autre sans 
accorder d’assises solides à 
une société qui veut grandir et 
prendre sa place.
Coupons court aux discours 
redondants, et reconnaissons 
que notre société québécoise 
reste fortement attachée à ses 
droits et libertés, à sa tolérance 
et au vivre-ensemble harmo-
nieux. Nous ne voulons pas 
du voile islamique qui cache le 
visage et maintient les femmes 
-autant que les hommes- dans 
une logique perverse d’asser-
vissement. Il faut dire les 
choses comme elles sont et 
reconnaître qu’au 21e siècle 
ces pratiques de cacher les che-
veux de la tête et jusqu’au talon 
n’aident personne. Les imposer 
à nos enfants et à nos citoyens, 
les tolérer nous rend compli-
ces de pratiques dépassées et 
contraires aux droits et liber-
tés de la personne que nous 
voulons protéger.
Ceux qui acceptent que notre 
société québécoise/cana-

dienne importe des pratiques 
moyenâgeuses wahhabites ont 
accepté d’introduire l’idéo-
logie des Frères musulmans 
dans nos pays avec tout le 
danger que comportent l’islam 
politique et l’extrémisme, la 
frustration et la violence qu’il 
installera dans nos sociétés. 
On peut bien se faire bonne 
conscience et demander que 
les femmes saoudiennes aient 
le droit de conduire des autos. 
On peut bien demander l’inter-
diction des coups de fouet ou 
de la lapidation, notre sérieux 
n’a convaincu personne. Par 
contre, notre laxisme et notre 
manque de leadership condui-
ront des citoyens canadiens 
vers les crimes d’honneur 
et l’installation de la Sharia, 
dans un avenir à moyen terme 
qu’on ne saurait éviter. Aucune 
transaction payée en pétrodol-
lars ne sera bonne pour notre 
société, car le ver est dans 
l’œuf.
Nos lois existantes ne deman-
dent qu’à être appliquées et 
n’ont pas besoin qu’on leur 
ajoute de nouvelles lois pour 
baliser la logique même. Il ne 
devrait pas y avoir de place 
dans nos sociétés pour l’extré-

misme religieux et politique 
quel qu’il soit. Si nous avons 
choisi des immigrants c’est 
pour en faire de bons citoyens, 
libres et fiers, non des bombes 
à retardement.
Tous les accommodements 
sont légitimes et bons quand 
ils sont faits de bonne foi, c’est 
cela qui doit être inscrit dans le 
projet de loi. Tout ce qui aide 
les citoyens est bon mais tout 
ce qui se cache et que nous 
nous refusons de voir, nous 
revolera un jour en pleine face 
et détruira notre société.
Ce projet de loi devrait être 
réécrit dans l’intérêt de tous 
les citoyens, ceux qui tiennent 
à leurs droits et libertés et ceux 
qui souffrent de la mauvaise foi 
de cet extrémisme politique 
qui manipule ou achète de plus 
en plus de monde. Ce n’est pas 
la religion qui a détruit les pays 
du Moyen-Orient, c’est l’extré-
misme politique qui ne connaît 
pas de frontières et n’est jamais 
assouvi ni rassasié.
Soumis à votre Commission 
avec toute notre estime et 
notre haute considération,
Dr Raouf  Ayas,                          
Mme Amal Karazivan,                            
Dr Kamal Zariffa.

L'éthique des libéraux fédéraux encore la cible 
de l'opposition

Justin Trudeau s'est défendu 
d'avoir été l'attraction princi-
pale d'une soirée de financement 

à 1500 $ le billet en mai dernier, à 
l'invitation de richissimes hommes 
d'affaires de la communauté chinoise.
À la période de questions, mardi, l'op-
position a fait ses choux gras de ces 
nouvelles révélations du quotidien 
torontois le Globe and Mail, qui met 
une fois de plus à mal le sens étique 
des libéraux fédéraux.
«Côtoyer des millionnaires dans ce 
genre d'événements où on marchande 
l'accès au gouvernement ne sent pas 
très bon», a déclaré en Chambre la 
chef  du Parti conservateur Rona 
Ambrose.
Justin Trudeau a rejeté ces accu-
sations du revers de la main, souli-
gnant que les règles de financement 
au palier fédéral sont «parmi les plus 
strictes au pays».
Selon le Globe, plusieurs convives 
lors de cette soirée avaient de bonnes 
raisons de rechercher la compagnie 
du premier ministre, l'instant d'un 
repas.
Le nom de Shenglin Xian figure 
notamment sur la liste des invités. En 
mai, l'homme d'affaires était toujours 
en attente du feu vert du fédéral pour 
créer une banque dédiée à la commu-

nauté chinoise.
Aujourd'hui en acti-
vité, la Wealth One 
Bank of  Canada a 
reçu l'approbation 
d'Ottawa, en juin, soit 
quelques semaines 
après le cocktail de 
financement.
La présence de M. 
Shenglin semble 
violer les règles 
du Parti libéral du 
Canada. Celles-ci 
interdisent à quicon-
que de participer à 
une collecte de fonds 
du parti s'ils sont en attente d'une 
décision gouvernementale, a rapporté 
le quotidien.
Justin Trudeau semble aussi avoir 
enfreint ses propres règles éthiques 
en participant à l'événement. Lorsque 
les libéraux ont pris le pouvoir, le M. 
Trudeau a demandé à tous ses minis-
tres d'éviter «tout accès préférentiel 
ou apparence d'accès préférentiel» à 
son gouvernement, en fonction des 
contributions financières qui leur 
sont versées.
Le journal anglophone a aussi révélé 
qu'un autre homme d'affaires influent, 
Zhang Bin, était présent lors de la 

soirée.
M. Zhang, avec un partenaire, a 
donné 1 million $ à la Fondation 
Pierre Elliott Trudeau et à la faculté 
de droit de l'Université de Montréal, 
peu de temps après.
Le Globe and Mail dit n'avoir aucune 
preuve que M. Zhang a payé pour 
participer à l'activité de financement. 
En tant que citoyen étranger, il n'a 
pas le droit de financer un parti poli-
tique canadien.
Rappelons qu'un cocktail de finan-
cement du ministre des Finances 
Bill Morneau fait déjà l'objet d'une 
enquête de la commissaire au lob-
bying du Canada Karen E. Shepherd.

Maxime Bernier veut réformer Radio-Canada/CBC

Le député Maxime Bernier veut mettre 
fin à la diffusion d'émissions de cuisine 

et grand public sur les ondes de Radio-
Canada/CBC et propose de revoir à la 
baisse le financement du diffuseur public.
Le candidat dans la course à la direction 
du Parti conservateur qualifie de «concur-
rence déloyale» envers les médias privés, 
ce créneau qu'occupe la société d'État, ainsi 
que sa formule de financement provenant 
de recettes publicitaires et du fédéral.
Sans aller jusqu'à proposer la privatisation 
de Radio-Canada/CBC, comme le souhai-
tent certains conservateurs, M. Bernier 
veut en revoir le mandat et le mode de 
financement.
Le député de Beauce veut ainsi que Radio-
Canada/CBC cesse de produire des émis-
sions de cuisine, de jeux et de sports et 
qu'elle resserre ses activités en produi-
sant plus de documentaires et d'émissions 
d'affaires publiques. Il déplore aussi une 
certaine concentration des ressources à 
Montréal et à Toronto et souhaite plus 

de correspondants à 
l'étranger et de sta-
tions régionales.
«Radio-Canada/CBC 
devrait cesser de 
faire les trois quarts 
de ce qu'elle fait et 
que tout radiodiffu-
seur privé peut faire, 
et se concentrer sur 
ce qu'elle seule peut 
faire», fait valoir M. 
Bernier.
«Elle essaie d'occu-
per toutes les niches, 
même si elle n'a pas 
et n'aura jamais les 
moyens de le faire, 

avec pour résultat une programmation de 
moindre qualité», poursuit-il.
Le candidat suggère ainsi de revoir à la 
baisse le financement public de Radio-
Canada/CBC et annulerait la hausse 
annuelle de 150 millions $ annoncée par le 
gouvernement Trudeau.
Il ramènerait le financement public à 1 

milliard $ par année, en attendant d'éva-
luer les fonds dont aurait besoin le diffu-
seur public pour répondre à son nouveau 
mandat.
La société d'État devrait aussi remplacer 
ses revenus publicitaires, qui s'élevaient 
à environ 250 millions $ l'an dernier, et 
compter plutôt sur des commandites de 
sociétés et de fondations et de dons volon-
taires des téléspectateurs et auditeurs. 
M. Bernier se base ainsi sur le modèle de 
PBS/NPR aux États-Unis.
La ministre fédérale du Patrimoine cana-
dien, Mélanie Joly, estime pour sa part que 
la proposition de M. Bernier signifie «le 
retour des coupes conservatrices à Radio-
Canada».
«On est présentement en train de faire 
des consultations publiques, alors j'invite 
M. Bernier à soumettre ses commentai-
res. Il a jusqu'à vendredi pour le faire. Il 
y a déjà plus de 15 000 personnes qui ont 
participé aux consultations, alors en tant 
que citoyen interpellé, je l'invite à le faire», 
a-t-elle lancé.
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  أعلن رئيس قطاع اآلثار المصرية الدكتور محمود عفيفي الكشف 
عن جبانة ومدينة سكنية تعود لعصر بداية األسرات )5316 ق.م(، 
المصرية  األثرية  البعثة  تجريها  التي  الحفائر  أعمال  أثناء  وذلك 
التابعة لوزارة اآلثار على بعد 400 م جنوب معبد الملك سيتي األول 

بأبيدوس في محافظة سوهاج.
الجبانة والمدينة  تلك  أن تكون  المرجح  أنه من  د. عفيفي  وأوضح 
السكنية تتبع كبار الموظفين والمسئولين عن بناء المقابر واألسوار 
الملكية الجنائزية الخاصة بملوك األسرة األولى بأبيدوس. كما اشار 
ان البعثة قد عثرت ايضا داخل الموقع على مجموعة من األكواخ 
أواني فخارية وأدوات حجرية،  بقايا  اليومية منها  الحياة  وأدوات 
األمر الذي يشير إلى وجود مدينة سكنية خاصة بالعمال المسئولين 

عن إمداد العمالة المكلفة ببناء المقابر الملكية بالطعام والشراب.
الممكن أن  انه من  الكشف مرجحا  أهمية هذا  وأكد د. عفيفي علي 

مدينة  تاريخ  الجديدة عن  المعلومات  كثير من  الستار عن  يزيح 
أبيدوس خاصة و عن التاريخ المصري عامة باالضافة الي ازاحة 
الستار عن أسرار لم يبوح بها من قبل، مشيراً إلى أن قيام بعثة أثرية 
تمتلك  اآلثار  أن وزارة  دليل على  يعد خير  الكشف  بهذا  مصرية 
األثري  بالعمل  النهوض  قادرين على  اآلثاريين  كوادر شابة من 

والحفاظ على تراث هذا البلد العظيم.
و من جانبه قال هاني أبو العزم رئيس اإلدارة المركزية آلثار مصر 
العليا أن البعثة تمكنت حتى اآلن من الكشف عن 15 مقبرة ضخمة 
تباينت في  اللب يصل طول بعضها إلى 14x 5 متر،  من الطوب 
المكتشفة  المقابر  المعمارية. و أشار أن حجم  تصميماتها وطرزها 
بأبيدوس  الملكية  المقابر  األحيان  في بعض  يفوق  الجبانة  داخل 
والتي تعود لعصر األسرة األولي، األمر الذي يؤكد أهمية أصحابها 
ونفوذهم ومكانتهم االجتماعية خالل تلك الفترة المبكرة من التاريخ 

المصري القديم.
وصرح األثري ياسر محمود حسين رئيس البعثة األثرية أن بعض 
أكثر  المعماري حيث تحتوي على  المقابر فريدة في طرازها  هذه 
من مصطبة وصلت في بعض األحيان إلى أربعة مصاطب وهو ما 
يميزها عن المقابر األخرى، حيث أنه من المعروف أن أول ظهور 
للمقابر ذات المصاطب كان في المقابر والمنشات الملكية في عصر 
األسرة األولى في سقارة ثم في عصر األسرة الثالثة، وبهذا الكشف 
يكون أول ظهور للمقابر ذات المصاطب في عصر األسرة األولي 

في أبيدوس وليس سقارة.
وأضاف حسين أن البعثة األثرية تضم مجموعة من شباب اآلثاريين 
المتخصصين في أعمال الحفائر والفخار والرسم والعظام اآلدمية، 
أعمال  اآلثاريين على  من  تدريب مجموعة  تم من خاللها  وقد 

التسجيل والتوثيق األثري.

       ــ       ــ
 آخر عمود

شعر : فريــد زمكحـل

Canadian  Realities  

من واقعنا

مصر البهية !
   وقفت منذ سنوات عديدة في خط انتظار طويل وانا 
استعد لمغادرة مدينة القاهرة بعد رحلة عمل طويلة 

في مصر الجميلة! 
وكان موظف الهجرة متعب هو ايضا.. ولكنه يبتسم 
رغم ذلك!! نظر الى جواز السفر السوري خاصتي 

وسألني كم لبثت !؟ 
قلت: عدة أسابيع!! 

 فقال بنبرة استنكار.. “ ليه.. ليه..” 
وحينها قلقت وتضايقت حتى قبل ان اسمع بقية الجملة.. 
ولكني أنصت.. وانا احّضر لجوابي وأفكر بالمشاكل 
ليه   !! ليه   !! ليه  يقول: “  به  وبمن سأتصل!! واذ 
!!.. وسايبانا ورايحة الشام ليه !!” ضحكت وضحك 

جميع من حولي!!!
كم كانت جميلة هذه الجملة بمودتها وقربها ومدلول 
محبتها للضيف! كم كانت طريفة! وتعبر عن روح 
الدعابة والفكاهة المصرية!!  وكم كانت جميلة النها 
تأتي من الخط االول الذي يعبر عن روح البالد: المطار!
ليست  القصص عن تجارب  الكثير من  طبعا هناك 
المطار.. ولكني أحب ذكر  جميلة آلخرين في نفس 

الجميل منها اليوم! 
واعّرج على موضوع الهجرة والتأقلم والتعايش اإليجابي 

في هذه األيام والتجربة السورية المصرية معها!
ذهب عشرات االالف من السوريين الى مصر خالل 
الماضية! وكل ما نسمعه هو محبة  القليلة  السنوات 
هذا الالجئ السوري الذي يعمل بجد واجتهاد وينال 
استحسان رب العمل! شكر لهذه الالجئة السورية التي 
بدأت بإدخال انواع  جديدة من المأكوالت الى المطاعم 
المصرية.. مديح لرجال االعمال وتصنيعهم لمنتجات 

جديدة بدأت تدخل السوق المصرية.. 
وكأننا بالمصريين يطوقون السوريين بالمحبة..

كل هذا ورغم ان مصر اليوم ليست بالبلد الغني وليست 
في أحسن أحوالها، اال انها لم تكن يوما اال طيبة مع 
السوريين ممن لجؤوا اليها! وكانت كما عهدناها مصر 

االم ومصر البهية! 
وهذا ليس جديد على مصر وتاريخ “الشوام” فيها قديم 
، حيث قصدوها للعمل والحياة، ومنهم جد المسرح 
العربي وعماد ازدهاره ابو خليل القباني، الذي رحل 
مع فرقته الى مصر من دمشق في أواخر القرن التاسع 
فنه هناك واشتد عوده وكان اول من  عشر وانتشر 

أسس المسرح الغنائي العربي! 
لجوء السوريين الى مصر، رغم صعوبة الحال، لم 
يحرك المنافسة السلبية او االستنكار بين المصريين! 
التي عرفناها  المحبة  استفز روح  العكس  بل على 
للسوريين في تاريخ مصر واألدب العربي يوثقها.. 
ومنها على سبيل المثال ماقاله الشاعر المصري الكبير 
حافظ ابراهيم “لمصر ام لربوع الشام تنتسب... هنا 

العال وهناك المجد والحسب” 
وشغف أمير الشعراء المصري احمد شوقي بدمشق 

ال يعلى عليه!!
“آمنت باهلل واستثنيت جنته .. دمشق روح و جنات 

و ريحان”
وقال “لوال دمشق لما  كانت  طليطلة.. 

وال زهت ببني العباس بغدان!”
 انها سنوات عجاف وستمضي!

أبو حجاج

 جمرد كلمة
  أتعجب من الذين غضبوا من تصريحات دونالد ترامب خالل المناظرات 
اإلنتخابية أما أفعال هيالري كلينتون خالل عملها كوزيرة للخارجية مع 
الرئيس أوباما وتآمرهما سوياً على تدمير العراق وسوريا وليبيا ومصر 
لم تحرك فيهم أي شئ . وتعجبت أكثر من الذين خافوا على المسلمين 
والمهاجرين في امريكا ولم يتكلموعن المسلمين الذين قتلوا في تلك الدول 

أو الذين أصبحوا الجئين في شتى بقاع األرض!

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

* بيع وشراء جميع األجهزة 
األلكتـــرونية واألدوات المنزليــة 

المستعملة بحال الجديد

electrogh@hotmail.com

12080 Blv Laurentien #102 
Ville St Laurent H4K 1M9

* متخصصـون في تصليح وصيانة 
جميع األدوات الكهربائية 

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

كيندة الجيوش

وحي اخليال وسَّام!
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Call Allstate First
Fouad Zemokhol

Montreal East Agency
5020 Jean-Talon St. E,  

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

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

GOOD HANDS

GOOD PRICE

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

كشف جديد جنوب معبد امللك سييت األول بأبيدوس مبحافظة سوهاج

 على خط األفق الذي يتطور بشكل سريع 
شّيد  كنيسة  برج جرس  يرتفع  بيروت  في 
معالم  من  لمسجد  مآذن  جوار  إلى  حديثا 
التعايش، وكذلك  إلى  يرمز  المدينة، مشهد 
إلى السجال الطائفي في المدينة التي قسمتها 

حرب طائفية من 1975 إلى 1990.
التي  كاتدرائية سانت جورج،  برج  أصبح 
التاسع عشر،  القرن  إلى  تاريخها  يرجع 
األعلى في بيروت ويبلغ ارتفاعه 72 مترا، 
ليحاذي المآذن األربع لمسجد محمد األمين 
تزين  كانت  والتي  نفسه،  االرتفاع  ذات 
تشييد  منذ  بيروت  في  األفق  وحدها خط 
أكثر من عشر سنوات. ويعلو  قبل  المسجد 
صليب ضخم يضاء ليال برج الكنيسة، الذي 
استغرق  أن  بعد  األسبوع  مطلع  في  افتتح 

تشييده عشر سنوات.
البارزة  المعالم  والمسجد من  الكنيسة  وتعد 
بناؤه  يعاد  مازال  الذي  بيروت  في وسط 
من  بالقرب  ويقعان  األهلية،  الحرب  بعد 
الخط األمامي الذي فصل بين شرق بيروت 

المسيحي وغربها المسلم أثناء الحرب.
قال المطران بولس مطر إن فكرة بناء برج لجرس كاتدرائية سانت 

جورج كانت حلما منذ تشييد الكنيسة عام 1894.
وكان من المفترض أن يبلغ ارتفاع البرج 75 مترا وهو نفس ارتفاع 
برج كنيسة سانتا ماريا ماجيوري في روما التي استلهم منها تصميم 

الكاتدرائية.
لكن المطران قال إنه قد خفض في االرتفاع بثالثة أمتار عن التصميم 

األصلي فيما وصفه بأنه رسالة للتعايش.
وقال “عندما أقيم المسجد، نحن فرحنا. سوف يكون المسجد والكنيسة 
قريبين من بعضهما البعض لذلك أحببت أن يكون البرج بالنسبة إلى 

علوه في نفس علو المسجد لكي يكون هناك تماسك وتناغم”.

وتتبع الكنيسة الطائفة المارونية أكبر طائفة مسيحية في البالد. وقال 
المطران إنه بعد انتهاء الحرب بدأ العمل على إعادة بناء الكاتدرائية 
والعشرات من الكنائس األخرى المدمرة في بيروت وهو ما استغرق 

أعواما طويلة وعطل البدء في تشييد البرج.
المعمار  نمط  األمين  الكنيسة ومسجد  بالحجم كسرت  يتعلق  ما  وفي 
الديني في بيروت، ويقول نقاد إنهما أكبر كثيرا بما ال يتناسب مع بقية 

دور العبادة في المدينة.
بناء مسجد األمين إهانة لطائفتهم، فحجمه  المسيحيين  واعتبر بعض 
بعض  إلى  بالنسبة  القريبة  المسيحية  العبادة  دور  مع  متنافرا  بدا 

الموارنة الذين خرجت طائفتهم خاسرة سياسيا من الحرب األهلية.
وجمع تصميم جامع محمد األمين بين التاريخ والثقافة اللبنانيين على 

هندسته  في  جمع  حيث  سواء،  حّد 
التي  اإلسالمية  التاريخية  الحقبات 
مرت على المنطقة، فنرى في الجامع 
ذي القبة الزرقاء، الترابط بين العهدين 
الشكل  والعثماني من حيث  المملوكي 
الجامع،  داخل  والزخرفة  والطراز 
بين  التمييز  الجامع  كما يستطيع زائر 
تشبه  كانت  التي  والتفاصيل،  األلوان 
إلى حد ما التفاصيل المستخدمة خالل 

الحقبة األموية والعباسية.
أما من الناحية المعاصرة فقد تم وضع 
أحجار وخشب وزجاج محلي، كما تم 
األصفر، وعلى  باللون  الحجر  طالء 
الزرقاء  وقبته  الثالث  مآذنه  رؤوس 
بماء  )جمع هالل( طليت  أهلة  توجد 
إلى تصميم نصف  باإلضافة  الذهب، 
لالستدالل  الجنوب  ناحية  من  قبة 
اتجاه  أن  إلى  نظرا  القبلة،  اتجاه  على 
المباني في تلك المنطقة كان إلى ناحية 
خارجي  بناء سور  تم  كما  الشمال، 
التناسق  لتحقيق  الكنيسة  لسور  مواز 

العمراني في ما بين تلك األبنية.
الكنسية  بناء  للعمارة حول  العربي  المركز  ويقول جورج أربد مدير 
أو  إيجابية  تكون  قد  المبارزة،  من  نوع  أنه  إلّي  بالنسبة  “واضح 
الوجود  النوع من  له. وهذا  المجاور  األمين  مآذن جامع  سلبية، مع 
لنوع من منافسة وجدت في زمن قبل  العمارة برأيي هو متابعة  في 
هذا الزمن، منافسة بين الطوائف على وجودهم في المدينة”.وقد سبق 
إنشاء نظام مماثل في منطقة  لبحث  اتفاق مع هايبرلوب  لدبي توقيع 

ميناء جبل علي.
في  هنا  هايبرلوب  أول  إنشاء  إلى  نطمح  “إننا  الشركة  وقال رئيس 
دولة اإلمارات العربية. هذا هو طموحنا. وأمامنا الكثير من العمل”.

  ال يبدي رئيس الوزراء اإليطالي األسبق سيلفيو بيرلسكوني، اكتراثا 
للفضائح التي تالحقه منذ سنوات، إذ من الواضح أنه يمضي في حياته، التي 

يريد إنهاءها كرئيس ألعرق النوادي الرياضية.
أيه.سي ميالن اإليطالي، مؤخرا، عن  نادي  وأعرب برلسوكني، مالك 
رغبته في البقاء بمنصبه كرئيس للنادي، بعد أن يبيعه لمستثمرين صينيين، 

حيث يتطلع إلى عدم خسارة الكثير من نفوذه الحالي. 
ونقلت وكالة األنباء اإليطالية )إنسا( عن بيرلسكوني قوله إن “البقاء في ناد 
مملوك ألشخاص آخرين أمر لم يكن في حسباني، لقد عرضوا علّي الرئاسة 

الشرفية. هذا السيناريو يمكن أن يتحقق”.
وأضاف “يجب أن أكون قادرا على التدخل، الموافقة أو رفض بيع وشراء 
الرئاسة، بقاء  إذا كان هذا األمر سيتحقق فسأوافق على تولّي  الالعبين، 

المدير العام أدريانو جالياني أمر سوف أطالب به” أيضا.
وكان نادي أيه.سي ميالن قد دخل في مفاوضات امتّدت لعدة أشهر مع 
الرياضي، حيث أكدت  شركة “سينو يورب” الصينية إلدارة االستثمار 
وسائل اإلعالم أنه توصل التفاق تبلغ قيمته 750 مليون يورو )797 مليون 

دوالر( مقابل بيع النادي.

التوقيع على  1986، أن  النادي سنة  الذي اشترى  وكشف بيرلسكوني، 
المقبل. وقال “نعتقد  الثالث عشر من ديسمبر  النادي سيتم في  اتفاق بيع 
نعتقد  السلطات الصينية،  أنه ال توجد ضرورة للحصول على إذن من 
البيع كان مؤلما، كرة  المحدد سلفا. قرار  التاريخ  التوقيع سيتم في  أن 

القدم أصبحت سلعة محتكرة ال قيمة 
للماليين فيها”. ولطالما ركزت وسائل 
التلفزيونة على  اإلعالم والمحطات 
األحد  ليلة  الذي ظهر  برلسكوني، 
الماضي، في مدارج ملعب جوزيبي 
بمدينة  الشهير  )سانسيرو(  مياتزا 
المدينة  لدربي  أثناء متابعته  ميالنو، 
إنترناسيونالي، وقد  ناديه ونادي  بين 

انتهت المباراة بالتعادل.
ميالن،  أيه.سي  ووّدعت جماهير 
رئيس النادي التاريخي بطريقة خاصة 
جّدا قبل بداية مباراة الفريق أمام جاره 

في دربي “الغضب”، لحساب الجولة الـ11 من الكالشيو.
وظهرت في المدارج الفتة عمالقة عليها صورة برلسكوني وهو محاط 
بأبرز األلقاب التي حققها النادي خالل فترة رئاسته، ومن بينها 

لقب دوري أبطال أوروبا.

صوت األذان وجرس الكنيسة يف ترنيمة سالم لبريوت

  أعلن الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، أن 
المتحف استقبل يوم االربعاء تمثال ملك التوحيد بمصر القديمة “الملك اخناتون” 
باالضافة إلى تمثالين للملك امنحوتب الثاني والملك تحتمس الثالث و850 قطعة 
القطع  أهمها بعض  الحديثة  الدولة  الوسطى وعصر  الدولة  أثرية من عصر 
القطع  العديد من  نقل  امون، وذلك في إطار أعمال  بالملك توت عنخ  الخاصة 
نهاية عام  الجزئي في  استعداد الفتتاحه  الكبير  المصري  المتحف  الى  األثرية 

.2017
ومن جانبه أوضح عيسى زيدان مدير عام الترميم األولى ونقل االثار بالمتحف 
تقرير مفصل عن حالة  بإعداد  قام  بالمتحف  المختص  العمل  أن فريق  الكبير، 
العلمية فى  الطرق  إتباع أحدث  تم  انه  إلى  القطع قبل عمليات االستالم، مشيًرا 

تغليف التماثيل بما يضمن سالمتها وتأمينها اثناء عمليات النقل.
وأضاف زيدان أن هناك بعض القطع بحاجة ماسة الى أعمال الترميم وخاصة في 

مجموعة الملك توت غنخ آمون والتي من المحتمل أن تستغرق شهور.
وأكد زيدان أن تمثال ملك التوحيد اخناتون وهو أحد ملوك عصر األسرة الثامنة 
عشرة، يُعد واحًدا من أهم التماثيل الثقيلة التي يستقبلها المتحف وهو عبارة عن 

رأس لتمثال من الحجر الرملي وفي حاله جيدة من الحفظ.

املتحف الكبري يستقبل متاثيل مللك التوحيد إخناتون 
وأمنحوتب الثانى و850 قطعة أثرية

بريلسكوني يريد إنهاء مسريته رئيسا لنادي ميالن اإليطالي

514.715.2848

1533 Henrie Bourassa Est, 
Montréal Qc. H2C-1H6

أهال بكم بالفرع الجديد على العنوان التالي:


