األسد« :املشروع اخلارجي» يف حلب سقط..
واستعادتها ستغري مسار املعركة
خسروا “معارك دمشق وحمص” .وأضاف“ :ميزة
حلب بالنسبة لإلرهابيين وداعميهم أنها قريبة من
تركيا ،وبالتالي فاإلمداد اللوجيستي إلى حلب أسهل
بكثير من جميع النواحي ،فكان كل التركيز خالل
السنتين األخيرتين على موضوع حلب ،لذلك فإن
تحرير حلب من اإلرهابيين يعني ضرب المشروع
من قاعدته ،فدمشق مع حمص وحلب ،يعني أال تبقى
في يدهم أوراق حقيقية ،بالنسبة لتلك الدول ،وبالنسبة
لإلرهابيين طبعاً.
ووصف األسد دمشق وحلب بأنهما أهم مدينتين،
وأضاف“ :فمن يربح من الناحية العسكرية في
دمشق أو حلب يحقق إنجازاً سياسياً وعسكرياً كبيراً،
لكونها مدناً مهمة سياسياً واقتصادياً ،هذا بالمعنى
االستراتيجي”.

أعلن الرئيس السوري بشار األسد عن سقوط
“المشروع الخارجي” في حلب ،مؤكدا أن انتصار
الجيش السوري في هذه المدينة سيغير مسار المعركة
في البالد برمتها.
وفي مقابلة مع صحيفة “الوطن” نشرت الخميس 8
ديسمبر/كانون األول قال األسد إن “قرار تحرير كل
سوريا متخذ منذ البداية ،بما فيها حلب”.
واستطرد قائال“ :لم نفكر في أي يوم من األيام بترك
أي منطقة دون تحرير ،لكن تطور األعمال القتالية في
السنة األخيرة هو الذي أدى لهذه النتائج العسكرية التي
نراها مؤخرا ،أي أن عملية تحرير المنطقة الشرقية
من حلب مؤخرا ال تأتي في إطار سياسي وإنما في
سياق األعمال العسكرية الطبيعية”.
واعتبر أن حلب كانت “األمل األخير” ألولئك الذين

وأعرب عن قناعته بأن هزيمة اإلرهابيين في حلب
“تعني تحول مجرى الحرب في كل سوريا ،وبالتالي
سقوط المشروع الخارجي” ،موضحا أن “المشروع
التركي مبني عليها” ،و”كلنا نعلم اليوم أن كل الدول
الغربية واإلقليمية تعتمد على تركيا في تنفيذ مشروعها
التخريبي والتدميري في سوريا ،ودعم اإلرهابيين”.
وفي الوقت نفسه ،أقر األسد بأن االنتصار في حلب لن
ينهي الحرب ،قائال“ :صحيح أن معركة حلب ستكون
ربحاً ،لكن لكي نكون واقعيين ال تعني نهاية الحرب في
سوريا ،أي أنها تعني محطة كبيرة باتجاه هذه النهاية،
لكن ال تنتهي الحرب في سوريا إال بعد القضاء على
اإلرهاب تماماً ،فاإلرهابيون موجودون في مناطق
أخرى ،حتى لو انتهينا من حلب ،فإننا سنتابع الحرب
عليهم”.

بدون رتوش

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل
بقـلم /فـريد زمكحل

تأسست في مونتريال

29/11/1995
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روسيا تعلن إيقاف العمليات القتالية للجيش
السوري يف شرق حلب واملعارضة «تشكك»
أعلنت روسيا الخميس وقف الغارات الجوية والقصف المدفعي لقوات
النظام السوري في أحياء حلب الشرقية بهدف ضمان إجالء آالف المدنيين
المحاصرين.
وبعد إعالن موسكو المفاجىء ،أكد المرصد السوري لحقوق اإلنسان تراجع
وتيرة القصف المدفعي والمعارك مع توقف الغارات الجوية.
بدوره ،أكد مراسل لفرانس برس في شرق حلب توقف الغارات الجوية وقال
إن “القصف المدفعي بات أخف حتى أن أصوات الرشاشات التي لم تكن
تتوقف خفت كثيرا” ،الفتا إلى حالة من الهدوء تسود شرق المدينة.
وردا على إعالن الفروف ،قال ياسر اليوسف ،عضو المكتب السياسي في
حركة نور الدين الزنكي ،أبرز الفصائل المقاتلة في حلب للصحافيين عبر
اإلنترنت “ال علم لنا حول ما تحدث به الفروف عن وقف العمليات النشطة
لقوات النظام في مدينة حلب بهدف إجالء المدنيين والجرحى”.
ورأى أنه “ال يمكن التعامل مع تصريح كهذا إال من خالل خطوات تنفيذية
بضمانات األمم المتحدة” ،مضيفا “رغم تشكيكنا بالتزامهم ولكن من المبكر
جدا الحديث عن مدى التزام الروس والنظام بوقف العمليات” العسكرية.
وكان الفروف صرح على هامش اجتماع لمنظمة األمن والتعاون في ألمانيا،
بحسب ما نقلت عنه وكاالت األنباء الروسية“ ،أستطيع أن اقول لكم اليوم إن
العمليات القتالية للجيش السوري أوقفت في شرق حلب ألن هناك عملية كبيرة
قائمة إلجالء المدنيين”.
وقال “سيكون هناك ممر إلجالء ثمانية آالف شخص لمسافة خمسة كيلومترات”.
وتعليقا على كالم الفروف ،قال المتحدث باسم البيت األبيض جوش إيرنست الخميس
إن “هذا يعد مؤشرا إلى أن شيئا إيجابيا يمكن أن يحدث”.
إلى ذلك ،أشار الفروف إلى أن مفاوضات عسكرية ودبلوماسية ستعقد السبت في
جنيف “إلنهاء العمل ( )...الذي يحدد وسائل حل المشاكل في شرق حلب”.
وكانت قوات النظام السوري مدعومة من مجموعات مسلحة موالية واصلت تقدمها
نحو األحياء األخيرة التي ال تزال تحت سيطرة مقاتلي المعارضة في شرق حلب ،في
محاولة لتحقيق “تحول في مجرى الحرب” ،بحسب وصف الرئيس السوري بشار
األسد.
ومن شأن استكمال النظام المدعوم من روسيا وإيران سيطرته على ثاني المدن
السورية ،أن يشكل نكسة كبيرة للمعارضة المدعومة من الغرب ودول عربية عدة.

وسيشكل ذلك أكبر إنجاز عسكري للنظام استراتيجيا ورمزيا منذ بدء النزاع.
من جانبه ،أفاد المرصد السوري بأن المعارك تركزت الخميس في أحياء صالح الدين
وبستان القصر ،وأن مقاتلي المعارضة ردوا بقصف األحياء الغربية بالقذائف.
وتزامنت المعارك وفق المرصد مع قصف مدفعي وجوي لقوات النظام على أحياء عدة
بينها السكري وبستان القصر والفردوس والزبدية والكالسة.
وباتت قوات النظام وفق المرصد ،تسيطر على أكثر من  85في المئة من األحياء التي
كانت تحت سيطرة الفصائل المقاتلة منذ  ،2012تاريخ انقسام المدينة بين الطرفين.
وقال الرئيس السوري بشار األسد في مقابلة مع صحيفة “الوطن” السورية نشرت
الخميس أن حسم المعركة في حلب سيشكل “محطة كبيرة باتجاه” نهاية الحرب.
وأضاف“ ،صحيح أن معركة حلب ستكون ربحا ،لكن لكي نكون واقعيين ،ال تعني
نهاية الحرب في سوريا ،”..معتبرا أن الحرب ال تنتهي “إال بعد القضاء على اإلرهاب
تماماً ،فاإلرهابيون موجودون في مناطق أخرى”.
كما اعتبر أن فشل مقاتلي المعارضة وداعميهم في معركة حلب “يعني تحول مجرى

الحرب في كل سوريا ،وبالتالي سقوط المشروع الخارجي
سواء كان إقليميا أو غربيا”.
كما انتقد االئتالف السوري المعارض الخميس في بيان “عجز
المجتمع الدولي عن القيام بواجبه تجاه حماية المدنيين”.
ووجهت منظمة “الخوذ البيضاء”( ،الدفاع المدني السوري
الذي يعمل في األحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في
حلب) ،الخميس نداء إلى المنظمات الدولية طالبت فيه “بتوفير
ممر آمن بشكل عاجل لجميع متطوعي اإلنقاذ وعائالتهم
والعاملين اآلخرين في المجال اإلنساني ضمن المدينة”.
وأبدت مخاوفها من أن يتم “التعامل مع جميع متطوعي الدفاع
المدني والعاملين في المجال اإلنساني باعتبارهم مجموعات
إرهابية”.
وجددت األمم المتحدة الخميس دعوتها إلى وقف فوري
إلطالق النار في شرق حلب حيث ينتظر مئات من األطفال
المرضى أو المصابين إجالءهم من مناطق المعارك.
وقال رئيس مجموعة العمل حول المساعدات اإلنسانية في
سوريا يان إيغالند خالل مؤتمر صحافي في جنيف “يجب أن
تكون هناك هدنة” .وأضاف “في الوقت الحالي أولئك الذين
( )...يحاولون الفرار يجدون أنفسهم في مرمى تبادل إطالق النار والتفجيرات وقد
يشكلون أهدافا لقناصة معزولين” ،مشيرا إلى أن “مئات األطفال والمرضى والجرحى
( )...يجب أن يخرجوا “ من األحياء الشرقية لحلب.
وتم ليل األربعاء الخميس إجالء أكثر من  150مدنيا ،غالبيتهم مرضى أو من ذوي
االحتياجات الخاصة ،من مركز طبي في حلب القديمة إثر سيطرة قوات النظام عليها،
بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر.
وتسببت المعارك في حلب منذ نحو شهر بنزوح ثمانين ألف شخص من األحياء
الشرقية ،بحسب المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
من جهة أخرى ،أحصى المرصد مقتل  34عنصرا على األقل من قوات النظام
والمسلحين الموالين في هجوم مفاجئ شنه تنظيم “الدولة اإلسالمية” الخميس في
محافظة حمص ،حيث باتت أقرب نقاط وجوده تبعد أربعة كيلومترات من مدينة تدمر
األثرية.

لم أندهش من التصريحات وكانت سعادتي ال توصف بالفيتو
األخيرة لوزير الخارجية األمريكية الروسي – الصيني المشترك ضد
جون كيري حول مدينة حلب التي طلب الهدنة المقدم من الواليات
بات تحريرها من قبل الجيش المتحدة األمريكية في مجلس
العربي السوري حتميا ً ألنها تثبت األمن الدولي وبالرد القوي لوزير
باليقين حجم الدور التآمري اللعين الخارجية الروسية الفروف
الذي قام به الرئيس األمريكي على نظيره األمريكي بأن كل
باراك أوباما وإدارته اإلجرامية من يرفض الخروج من حلب
للنيل من وحدة األراضي السورية بصورة آمنة سيُعد من اإلرهابيين
ووحدة أبنائه كما نال من قبل الذين سنواجههم بمنتهى القوة
من وحدة األراضي العراقية والحسم ،ذلك في الوقت الذي
وحاول النيل من وحدة األراضي مازال فيه أردوغان ال يعرف ما
المصرية لوال عناية هللا وقوة الذي سوف يواجهه وينتظره في
ويقظة قواتنا المسلحة في التصدي القريب العاجل مع حاكم دولة قطر
لهذا المخطط الشيطاني الرهيب العميل من قبل المجتمع الدولي
لخلق ما يسمى بالشرق األوسط ككل نتاج تسببهم ومشاركتهم في
قتل اآلالف من األبرياء ودعمهم
الجديد أو «الضعيف».
كما أنني لم أندهش من الموقف المستمر لالرهابيين والمتطرفين
المصري المساند رسميا ً وشعبيا ً سواء بالمال أو بالسالح.
من جانب الرئيس عبد الفتاح كل التوفيق للرئيس األسد والرئيس
السيسي والقوات المسلحة السيسي وللدب الروسي الكبير الذي
المصرية للرئيس السوري عاد لقيادة العالم وهو أكثر قوة
بشار األسد والجيش العربي وأكثر حسما ً على نصرة الحقوق
السوري وأنا على يقين بأن المشروعة للدول والشعوب األقل
األسابيع القليلة القادمة ستشهد قوة وقدرة على مواجهة هذه
تحرك عربي أقوى وأكثر حسما ً المخططات الشيطانية بمفردها.
لمواجهة مثل هذه المخططات وللدور الصيني الجديد في خلق
الشيطانية والقضاء عليها إلى عالم أكثر عدالً وأمنا ً واستقرارا ً
األبد من خالل محاربة جماعات وغدا ً لناظره لقريب..
اإلرهاب والتطرف على المدى خاصة وعودة حلب  ..بداية
القريب والبعيد.
نهاية الحرب السورية.
fzemokhol@gmail.com

البابا تواضروس يصل إىل اليونان
يف أول زيارة منذ  25عاما

شكري يتفق مع سكرتري األمم املتحدة على استعادة
السلم يف املنطقة
التقى سامح شكري وزير الخارجية مساء أمس ،في نيويورك
أنطونيو جوتيريس سكرتير عام األمم المتحدة الجديد ،حيث
جدد التهنئة لسكرتير عام األمم المتحدة الجديد بمناسبة تقلده هذا
المنصب المرموق بداية من شهر المقبل وأعرب سامح شكري
عن ثقته في أن ما يتمتّع به المسؤول األممي من خبرات متراكمة

شــركة
ConnectMoi Télécom
Unlimited Internet
ILLIMITÉ
Parfait pour le téléchargement de
films, jeux, musique et bien plus encore
Inscrivez-vous maintenant

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

عبر مسيرته السياسية الحافلة ستكون له خير عون له في إدارة
دفة العمل داخل المنظمة باستقاللية وشفافية تامة
مشيرا إلى حرص مصر على تقديم كل أشكال الدعم للنهوض
بآليات عمل األمم المتحدة والتصدي لمختلف التحديات المتصاعدة
التي تواجه المنظمة في ظل الواقع العالمي المضطرب الذي
نعيشه ،ال سيما في منطقة الشرق األوسط وما تشهده من
أزمات متالحقة.
وأعرب جوتيريس عن خالص امتنانه لدعم مصر لترشحه
لمنصب سكرتير عام األمم المتحدة ،معربا عن تقديره لدور

مصادر عسكرية ليبية :اجليش سيطر على
قاعدة براك الشاطىء اجلوية
أكدت مصادر عسكرية ليبية سيطرة قوات الجيش
الوطنى على قاعدة “براك” الشاطىء الجوية بواسطة
اللواء  12مجحفل التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة
الليبية.
وقالت المصادر فى تصريحات صحفية ،مساء

فقط $ 29.99

أضف على ذلك إمكانية حصولك على خط تليفون
99

فقط  $ 9.شهريا ً

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

514.849.5231
www.connectmoi.ca

مصر الرائد كركيزة
لالستقرار في المنطقة
والعالم ،وما تبذله من
جهود دؤوبة خالل
عضويتها الحالية في
مجلس األمن لتهيئة
مناخ أفضل الستعادة
السلم واألمن في الشرق
األوسط وأفريقيا وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد ،إن

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

الخميس ،ان العميد محمد بن نايل قائد اللواء 12
مجحفل تمكن من السيطرة على قاعدة براك الشاطئ
الجوية ،مؤكدا انه تم أسر القوة الموجودة داخل
القاعدة واغتنام جميع االسلحة والذخائر الموجودة
في القاعدة.

اللقاء شهد تبادال للرؤى في ما يتعلق باألزمات التي تواجه منطقة
الشرق األوسط ،سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن ،وكذلك مستقبل
عملية السالم وجهود دعم القضية الفلسطينية
باإلضافة إلى أولويات عمل األمم المتحدة خالل الفترة المقبلة
وسبل التعامل مع العديد من الملفات المهمة والملحة ،حيث أكد
السيد الوزير على أهمية إيالء االعتبار الالزم للبعد التنموي في
معالجة العديد من القضايا الدولية واإلقليمية الراهنة ،منوها إلى
ضرورة التعامل مع مختلف تلك القضايا بحيادية وتعزيز لدور
دول الجنوب داخل المنظمة.
أكد سكرتير عام األمم المتحدة حرصه على تعزيز التواصل
والتنسيق والعمل مع مصر عن قرب خالل الفترة المقبلة من
أجل تعزيز دور المنظمة الدولية ،ال سيما في ظل مواقف مصر
الثابتة والمستقلة إزاء مختلف القضايا اإلقليمية والدولية ،فضال
عما تتمتع به من تقدير كبير لدى القاعدة الواسعة من العضوية
العامة لألمم المتحدة ،وحرصها على تفعيل دور الدبلوماسية
متعددة األطراف وتحقيق التوافق الالزم داخل مختلف أجهزة
المنظمة ،خاصة مجلس األمن ،وذلك من أجل خدمة قضايا
السلم واألمن الدوليين.

استقبل رئيس أساقفة أثينا وسائر
اليونان إيرونيموس اليوم البابا تواضروس
الثاني بابا االسكندرية بطريرك الكرازة
المرقسية والوفد المرافق له بمقر
البطريركية باليونان.
كان البابا تواضروس قد وصل إلى مطار
أثينا ظهر اليوم في زيارة لليونان هي
األولى منذ تنصيبه االولى لبابا الكنيسة
االرثوذكسية منذ  ٢٥عاما.
كتب البابا تواضروس كلمة في سجل
الزيارات قال فيها “المحبة ال تسقط
أبداأفرح في هذا اليوم المبارك بالمقابلة
التاريخية مع صاحب القداسة رئيس
األساقفة وكل اآلباء واألحباء في الكنيسة
اليونانية األرثوذكسية … يوم للمحبة

األخوية التي تجمعنا في المسيح الفادي
والمخلص .محبتي وتقديري وشكري
على حفاوة االستقبال والمحبة من جميع
الذين معنا ،طالبا صلواتكم من أجلنا في
مصر”.
يرافق قداسة البابا خالل الزيارة وفد
يضم األنبا كيرلس مطران ميالنو
والنائب البابوي ألوروبا واألنبا
ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا
واألشمونين واألنبا رافائيل األسقف العام
لكنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع
المقدس واألنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس
دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت
والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس
عادل سكرتيري البابا .

احترم الكبير عندما تكون شابا ً
وساعد الضعيف عندما تكون قويا ً
ح
كمة العدد
وسامح المخطئ عندما تكون محقا ً
ألنك يوما ً ما ستكون  :كبيرا ً  ..ضعيفا ً  ..مخطئاً..
اعداد :أنطوانيت جرجوس
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الراعي استقبل السفري بون والوزير السابق ألبري منصور
بقلم :
خالد عبد القادر بكداش

لـمـاذا األن  ....؟
مضت خمس سنوات على بداية الحرب
في سوريا و شهدت سوريا أسوأ ما مرت به
البشرية منذ الحرب العالمية الثانية و أقصد
هنا قتل الشعب السوري البريء و تهجيره و
سرقة أمالكه ..
و بشكل عام كانت جميع المدن السورية تشهد
مواجهات بين الجيش السوري مدعوماً بحالفائه
من جهة و من جهة أخرى المجموعات االرهابية
المتنوعة التي تختبئ تحت مظلة المعارضة
السورية الثورية التي تعارض نظام الحكم
في سوريا ..
لكن مدينة حلب شهدت أسوأ ما في هذه الحرب
و ذلك لموقعها االستراتيجي على الحدود التركية
التي كان يدخل منها أكبر كمية من االسلحة
و الذخائر للمجوعات االرهابية مرسلة من
الحكومات الداعمة لالرهاب مثل السعودية و
قطر و أمريكا و ذلك كله يمر بأمر من الحكومة
االرهابية  ..حكومة رجب طيب أردوغان.
مدينة حلب اليوم تشهد أعنف مواجهات حربية
بين معقل االرهاب التركي السعودي القطري
ضد الجيش السوري المدعوم بالطيران الحربي
الروسي و الفصائل المسلحة االيرانية و فصائل
حزب هللا ..
و يبدو أن الحكومة السورية و حالفائها قد اتخذوا
قراراً بالسيطرة على مدينة حلب االستراتيجية
و القضاء على معقل االرهاب فيها و بدأت هذه
المعركة منذ عدة أيام حيث قامت الطائرات
الحربية باإلغارة على مراكز المجموعات
االرهابية و ضرب طرق اإلمداد لهم و سهلت
الطريق لعناصر المشاة بإكمال السيطرة على
الكثير من األماكن األساسية التي كانت تتمركز
فيها تلك المجموعات االرهابية  ..و مضى على
هذه المعركة عدة أيام و مازالت مستمرة ..
السؤال الذي يطرح نفسه هنا !! ..
لماذا لم تتخذ الحكومة السورية قرار تطهير
حلب من المجموعات االرهابية التي انتهكت
حرمة اهالي حلب األبرياء و سمحت لهم على
مدار خمسة سنوات بتدمير المدينة و قتل أهلها .
لقد عانى أهالي مدينة حلب ويالت قذائف الحقد
و الغدر و القذائف الصاروخية التي كانت تطلقها
تلك المجموعات االرهابية تجاه المناطق األمنة
و التي يقطنها المدنييون فقط ..
أسئلة كثيرة بحاجة إلى اجابات في األزمة
السورية موجهة إلى الحكومة السورية قبل
أي طرف أخر ..
و تبقى الحرب في سوريا تلقي بظاللها على
العالم كله  ..و ال يعلم أحد متى ستنتهي هذه
الحرب المدمرة ..
و يمكننا اليوم أن نقول أن الحرب في سوريا
هي الحرب العالمية الثالثة .
Bakdash1@el-ressala.com

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي ،ظهر اليوم في الصرح البطريركي
في بكركي ،السفير الفرنسي ايمانويل بون ،وجرى
بحث في قضايا الساعة من محلية واقليمية.
ومن زوار بكركي الوزير السابق البير منصور
الذي اكد أن «زيارة صاحب الغبطة هي لسؤال
خاطره ولعرض جولة افق عامة عن االوضاع
المستجدة في المنطقة ،وشكره على اإلهتمام الكبير
الذي أبداه لحل عدد من االمور المعقدة في منطقة
بعلبك  -الهرمل وال سيما في بلدة رأس بعلبك»،
سائالً «غبطته الدفع في اتجاه الحل القانوني».
وتابع« :لقد أكدت لغبطته ان الواقع في رأس بعلبك
مغاير تماما لما تناقلته بعض النفوس الضعيفة عن
وجود خالفات داخل البيت الواحد .فهذه البلدة لطالما
تميزت بالعيش النموذجي مع بقية الطوائف ،فكيف
اذا كان األمر بين أبناء الكنيسة الجامعة» .واكد «ان
كل األمور يجب ان تحل وفق األصول القانونية،
وعندما تحترم القوانين وتطبق األحكام ينتفي مبرر
وجود المشاكل».

أردوغان الغاضب يهدد أملانيا وأنقرة تستدعي سفريها

وجه الرئيس التركي ،رجب طيب
أردوغان ،انتقادات شديدة اللهجة
إلى السلطات األلمانية على خلفية
حادث توقيف نائبة رئيس برلمان

تركيا ،أيشينور باختشيكابيلي ،من
قبل شرطة مطار كولونيا.
واحتجزت شرطة المطار ،األربعاء
 7ديسمبر/كانون األول ،المسؤولة

التركية لمدة  45دقيقة ،خالل
عودتها إلى تركيا ،نظرا
العتبارها أن بطاقة هويتها
المؤقتة ،التي حصلت عليها
باختشيكابيلي في القنصلية
التركية بعد سرقة حقيبتها وفيها
جواز سفرها الدبلوماسي من
قبل لصوص ،غير مفعّلة.
وقال أردوغان ،تعليقا على هذا
الحادث ،في وقت الحق من
األربعاء« :يستقبلون إرهابيين
ويقدمون مآو لهم ،لكنهم يوقفون
نائبة رئيس برلمان بالدنا لعدة
ساعات في المطار ،أليس
علينا أن نفعل الشيء نفسه بحقهم؟
وفي هذه الحال ،سيسمون أردوغان
دكتاتورا!».

وهدد الرئيس التركي بأن بالده «سترد
بإجراءات مماثلة في حال عدم اتخاذ
(برلين) تدابير مناسبة بحق المسؤولين
المتورطين في الحادث».
وفي غضون ذلك ،أفادت وكالة
«نوفوستي» الروسية ،استنادا إلى
مصادر دبلوماسية في أنقرة ،بأن
وزارة الخارجية التركية استدعت،
األربعاء ،السفير األلماني لدى تركيا،
مارتين إيردمان ،مطالبة إياه بتقديم
توضيحات حول توقيف باختشيكابيلي.
من جانبه ،أدان البرلمان التركي،
في بيان خاص ،تصرف السلطات
األلمانية بسبب احتجاز باختشيكابيلي،
قائال« :تعد مثل هذه التصرفات بحق
نائبة رئيس مجلس األمة التركي
الكبير أمرا غير مقبول».

نتانياهو يرفض لقاء عباس يف باريس على هامش مؤمتر دولي
رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو خالل
اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند اقتراحا
فرنسيا بعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على
هامش مؤتمر دولي مرتقب في باريس خالل شهر كانون األول/
ديسمبر الحالي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أن نتانياهو أبدى
مجددا في حديثه مع هوالند استعداده للقاء عباس «بشكل مباشر
وبدون شروط مسبقة» .وأضاف أن «إسرائيل لن تشارك في
مؤتمر دولي ال يساهم في السالم».
ويدعم الفلسطينيون بقوة المبادرة الفرنسية التي أطلقت في مطلع
 2016ورفضها اإلسرائيليون باعتبار أن الحل يجب أن يتم
التفاوض عليه بين الطرفين.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة رحب
في وقت سابق األربعاء «بأي جهد فرنسي يبذل إلنقاذ المسيرة
السياسية المتعثرة في المنطقة».
وقال أبو ردينة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه «
لغاية اآلن لم نتلق أي دعوة رسمية ال للمؤتمر وال ألي شيء
آخر» .وأضاف «سنتعامل بإيجابية مع أي دعوة نتلقاها».
وجهود السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين متوقفة بالكامل منذ
فشل المبادرة األمريكية في نيسان/أبريل .2014

جراحة تجميل

ماي :تصرحيات وزير اخلارجية عن السعودية
ال تعرب عن سياسة بريطانيا
قالت متحدثة باسم رئيسة وزراء
بريطانيا تيريزا ماي يوم الخميس إن
وزير الخارجية بوريس جونسون ال
يعبر عن سياسة الحكومة عندما قال
إن السعودية وإيران تشعالن حروبا
بالوكالة في أنحاء الشرق األوسط وإن
بعض السياسيين في المنطقة يسيئون
استغالل الدين.
وكان جونسون المعروف بتصريحاته
المثيرة والخروج عن النص المكتوب
قال خالل لقاء في روما األسبوع
الماضي إن غياب قيادة حقيقية في
الشرق األوسط أتاح للناس تحوير
المفاهيم الدينية وإشعال حروب بالوكالة.
وهذا أحدث تصريح مثير للجدل لوزير الخارجية التي
قالت ماي عنه ساخرة ذات مرة إنه من الصعب “أن يبقى
ملتزما بالموقف الرسمي للحكومة ألربعة أيام كاملة”.
وتعرض جونسون النتقادات من بعض السياسيين في
االتحاد األوروبي الستخدامه لغة بعيدة عن الدبلوماسية
في المحادثات الخاصة بقرار بريطانيا الخروج من التكتل.
ويبرز رد الفعل السريع لماي أهمية تحالف بريطانيا مع
السعودية التي تعد عميال رئيسيا لشركات الدفاع البريطانية.
وقال جونسون في لقطات بثها موقع صحيفة الجارديان
“السعوديون وإيران والجميع يتحركون ..يحركون الدمى
ويشعلون حروبا بالوكالة .ورؤية هذا مأساة”.
وأضاف “هناك سياسيون يحرفون الدين ويسيئون استخدامه
و(يقدمون) تفسيرات مختلفة لنفس الدين من أجل تحقيق
أهدافهم السياسية الخاصة .هذه واحدة من أكبر المشاكل
السياسية في المنطقة برمتها”.
ولم يتضح ما إذا كان يتهم السعودية وإيران تحديدا بتحوير

المفاهيم الدينية لكن الجارديان ذكرت أن جونسون اتهم
السعودية بإساءة استغالل اإلسالم.
وذكرت المتحدثة باسم ماي “هذه آراء وزير الخارجية
وال تمثل موقف الحكومة على سبيل المثال من السعودية
ودورها في المنطقة”.
وأضافت المتحدثة أن ماي التي زارت الشرق األوسط هذا
األسبوع والتقت العاهل السعودي الملك سلمان “حددت
بوضوح موقف الحكومة من عالقتنا مع السعودية وهي
أنها شريك رئيسي للمملكة المتحدة خاصة في مكافحة
اإلرهاب”.
وتابعت “نريد تعزيز هذه العالقات”.
وعينت ماي جونسون في يوليو تموز بعد أن أخفق في
مسعاه ليصبح رئيسا للوزراء .ولعب جونسون دورا
رئيسيا في حملة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وقالت المتحدثة باسم ماي إن رئيسة الوزراء ال تزال
تدعم وزير الخارجية وأضافت أن أمام جونسون “فرصة
لتوضيح الطريقة التي ترى بها المملكة المتحدة عالقاتها
مع السعودية” خالل زيارة للمنطقة

إلقاء القبض على جنل حممد مرسي
ألقت السلطات األمنية المصرية،
الخميس  8ديسمبر/كانون األول ،القبض
على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس
المصري السابق .نشرت مواقع إخبارية
غير حكومية خبر اعتقال نجل الرئيس
محمد مرسي بعد اقتحام منزله في محافظة
الشرقية.
ولم تعلن السلطات المصرية سبب القبض
على أسامة مرسي الذي يعمل محاميا
ضمن الفريق القانوني الذي يدافع عن والده
الرئيس المصري السابق.
وكان القضاء المصري أصدر في السابق
أحكاما ضد أسامة ،في قضايا تحريض على
العنف ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة .واتهمت أسرة
محمد مرسي الشرطة باعتقال نجله أسامة والمتحدث باسم األسرة،
من دون تقديم أسباب فورية.
وقال أحمد نجل مرسي األكبر ،في تصريحات لوكالة األنباء
التركية األناضول :اعتقل أسامة أخي من منزله في مدينة
الزقازيق في محافظة الشرقية ،مسقط رأسه بدلتا النيل ،شمال
مصر .وفي السياق ذاته ،قال عبد المنعم عبد المقصود ،رئيس
هيئة الدفاع عن «مرسي»« ،األمن الوطني في محافظة الشرقية،
قبض على أسامة مرسي ،من منزل العائلة وصادر بعض
محتويات المنزل ،ولم يوضحها.

من جهته أكد محامي جماعة «اإلخوان» ،عبد المنعم عبد
المقصود ،في تصريحات خاصة لموقع «العربي الجديد» ،أن
سلطات األمن المصرية ألقت القبض على أسامة مرسي من منزل
العائلة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
وأوضح أن القوة التي قامت بتفتيش المنزل صادرت مبالغ مالية
ال تعرف قيمتها ،باإلضافة إلى أجهزة كمبيوتر شخصية ،مشيرا
إلى أن نجل الرئيس المعزول كان مطلوبا على ذمة قضية فض
اعتصام رابعة.
ولفت المتحدث ذاته إلى أنه سيحال مباشرة للمحاكمة في القضية
المنظورة حاليا أمام القضاء ،ولن يحال للتحقيق أمام النيابة ،ما لم
يكن مطلوبا على ذمة قضية أخرى.

العالناتكم في جريدة الرســالة

450 - 972- 1414

(514) 961- 0777

Chirurgie Esthétique

خبرة متخصصة ألكثر من
 20عاماً

Expertise spécialisée depuis plus de

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

 الوجه  :جراحة األنف والجفون وشد الوجه تجميل الرقبة والذقن والشفاه الجلد  :عالج التجاعيد وحب الشباب ليزر جديد لعالج التجاعيد حقن التجاعيد والشفاه بالدهن والبوتكس امتصاص الدهن وتجميل الجسم إزالة الشعر من الجسم والوجه بجهاز ليزر جديد أول جهاز من نوعه بكندا لعالج تعرج الجلد Cellulite جراحة تجميل الصدر -وعالجات أخرى للوجه والجسم

Visualisez le résultat attendu sur
» l’ordinateur « image

شاهدوا النتيجة المنتظرة على شاشة الكمبيوتر

المعهد الكندي لجراحة التجميل

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

-

L’Institut Canadien de Chirurgie Esthétique
Directeur : Dr. Nabil Fanous
)MD., O.R.L., F.R.C.S.(C

Vice Président, Académie canadienne de chirurgie plastique faciale.

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

Tél.: + (514) 935-9906
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رئيسة وزراء بريطانيا تؤكد عزم بالدها إقامة شراكة مع دول
اخلليج العربية
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للعملة وجهان...
للعملة وجهان فقط ...ولكل وجه أهميته...فاألول يدل على
حدث مهم أو شخصية تاريخية واآلخر ال يقل أهمية ألنه يعرفنا
بقيمة العملة ..و بالتالى نعرف كيف نستفيد منه.
وعلى كل حال فإن وجهى العملة ميدان وليس منهما ضرر البته.
وكذلك عندما نريد أن نتفحص شيئا قبل شراؤه فإننا نتمعن فى
تفاصيله وانظر إليه من كل الجهات..وفى ذلك حكمة وحذر البأس
بهما .
وعندما نفكر فى اى مشروع فالبد من اللجوء إلى المختصين
لعمل دراسة الجدوى ليتبين مدى الخسارة والمكسب وفى ذلك
حرصا على عدم الفشل.
وعند النظر فى اى قضية فإن كل من المحامى والقاضى ال بد أن
يدرسان كل الحيثيات بكل دقة واستدعاء الشهود الستبيان الحقيقة
ومناقشة وجهات النظر المختلفة..وذلك للحكم بالعدل وأنصاف
المظلوم.
أما الطامة الكبرى عندما يتصف اإلنسان بأنه متعدد الوجوه
وازدواجية الشخصية مما يجعل من حوله فى حيرة من امره.
فإن ذلك يفقده مصداقيته و يمنعه من الحكم السليم فى األمور ألن
وجهة نظرة ليست مبنية على مبادئ ثابتة ومنطق صادق إنما
تكون حسب الظروف التى يتعرض لها وتتغير اآلراء مع تغير
الشخصيات..
فكما أن الحرباء تغير لونها على حسب البيئة المحيطة بها..فإن
حكمه يتغير وما يوافق مصلحته اوال واخيرا..فتأمل فيه أبشع
الصفات من نفاق وكذب وظلم ..
فنرى الوجه الوديع عندما يكون له مطالب عند من هم يفوقونه قوة
أعلى فى المنصب...والوجه الغضبوب والمنتقم عندما تتنقل إليه
السلطة..ويكون ورعا فى أماكن العبادة و منحرف عندما يلجأ
إلى اصدقاء السوء لتحقيق أغراضه...ف تتعدد األقنعة و يسقط
األبرياء فى براثنه..
فإنه يسئ إلى كل من يحيط به سواء كان حبيب أو قريب فهو
ال يهتم إال بتحقيق أغراضه وبناء مستقبله على حطام اآلخرين..
ولكن هل يرجى بفعله إلى المنتهى ..هيهات ..فإن من يظن نفسه
أمير الناس وامهرهم فى الخداع وال يعترف أن هناك من يفهم
ويشعر و يالحظ عن قرب فإنه ال حقاً مسكين..عديم البصيرة..
فغروره يخيل له ذلك..وحتى ان نجح فى بادئ األمر من إتقان
الخداع فالبد فى النهاية من كشف األقنعة من األذكياء الذين
يتصفون بالنقاء والرقى فى الفكر و المشاعر.
لألسف تعدد األقنعة فى أيامنا..فمن تظنه على نهج موسى نكتشف
بعد حين أنه فى جبروت فرعون ...
فكم من بيوت تهوى ..وكم من حب يخفى الكثير من مشاعر الكره
أو االنتقام  ..وكم من الصداقات بنيت على الغش والخداع لتحقيق
نجاحات مزيفة عن طريق المحسوبية..وكم من أعمال خيرية
يكون الغرض منها الفوز بمركز رأسي...وكم من مسئول تملق
ووعد ولكن عند الحصول على المركز المنشود يتعلل بعلل الأول
لها من آخر..
فكن كما خلقك هللا صادق امين ..فاهلل يخلق كل ماهو حسن وال
تكن على شبه العالم وتعامالته الشريرة  ..وال تسمى األشياء بغير
أسمائها فالخداع هو غش وليس مهارة ...واستقطاب ذو النية الحسنة
فليس ذكاء بل دهاء ..والكذب هو كذب وليس الصدق على اى حال..
فحذار من أوجه الناس المختلفة..ومن االبتسامة التى تخفى ورآها
السخرية..والوجه السعيد الذى يداري الكثير من الحقد ...
فأقنعة البشر متعددة وليس منها فائدة وال من ورآها مكسب..إنما
وجهين العملة المعدنية أصدق و انفع ..فيا لها من خسارة عندما
يصدق المعدن ويكذب البشر!!..

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا ” تيريزا ماي “عزم
بالدهاـ بعد الخروج من االتحاد األوروبي أن يكون
لها دورا فاعال في النظام العالمي من خالل بناء
تحالفات جديدة وإقامة شراكة سياسية واقتصادية مع
الدول الصديقة خاصة دول الخليج العربية.
وقالت -في كلمة لها أمام القمة الخليجية البريطانية
األولى التي عقدت اليوم بالمنامة -أنا عازمة بعد
الخروج من االتحاد األوربي للخروج للعالم وتشكيل
دور عالمي كبير لبالدي ،من خالل بناء تحالفات
جديدة ولكن األهم العمل سويا مع أصدقائنا في الخليج
الذين وقفوا بجانبنا عبر القرون.
وأضافت أننا نواجه تحديا اآلن أكثر من أي وقت
مضى النتشار اإلرهاب في أبشع صوره وال تنفرد
به هذه المنطقة فنحن أيضا مهددون ،ومن أجل أمننا
المشترك ،تسعى المملكة المتحدة لتأكيد العالقات
التاريخية القيمة وتجديد الشراكة األساسية لمستقبلنا
المشترك.
وقال جئت اليوم إلى المنامة لمخاطبة قادة دول مجلس التعاون،
ورسالتي لهم هي البدء في بناء فصل جديد في عالقات
التعاون وتعزيز العالقات االستراتيجية قائمة على الشراكة
الحقيقية وااللتزام الدائم بين بلداننا وشعوبنا ومن خالل هذه
العالقات سيكون بوسعنا التغلب على تلك التحديات الكبيرة
التي تواجه أمننا .
وأضافت أمن الخليج هو أمننا ،فالمتطرفون يخططون هجماتهم
اإلرهابية ليس هنا في هذه المنطقة فحسب بل كما شاهدنا
يستهدفون الشوارع في أوروبا أيضا ،مؤكدة أن بريطانيا أكثر
الدول التزاما في الحرب ضد إرهاب “القاعدة” أو “داعش”.
وقالت “اليوم يقدم رجالنا ونساؤنا في جيوش المملكة المتحدة
أرواحهم ضمن البعثة الدولية ضد “داعش” في العراق وسوريا،
ونحن نحرز التقدم ،ونشاهد العمليات الحالية في الموصل حيث
أصبح وجود “داعش” في الموصل ،أيامه معدودة.
وقالت نحن من خالل عالقاتنا الوثيقة في مكافحة اإلرهاب ،نحرز
النجاح في إحباط المخططات اإلرهابية وشتى التهديدات ضد
المواطنين في بلداننا ،فمثال ،ساعدتنا المعلومات االستخبارية
من المملكة العربية السعودية من إنقاذ مئات األرواح في
المملكة المتحدة.
وأضافت “نحن ال نركز على التطرف العنيف وحده بل على
نطاق واسع من التطرف العنيف وغير العنيف داخل وخارج
بالدنا ونحن ال نالحق اإلرهابيين فحسب ولكننا نعمل على
معالجة أسباب هذا التطرف من خالل مواجهة أيدلوجية التطرف
ومن يقوم بنشرها.
واتسكملت ” بينما نقوم بالتصدي للتهديدات على أمننا ال بد لنا
من االستمرار في مواجهة الدول التي من خالل تأثيراتها تفاقم
عدم االستقرار في المنطقة ،ولذا أنني أود أن أؤكد لكم أنني
مفتوحة العينين حيال التهديد الذي تمثله إيران للخليج والشرق
األوسط على نطاق واسع.
وأضافت إن المملكة المتحدة ملتزمة نحو الشراكة االستراتيجية
مع دول الخليج وتعمل معكم للتصدي لذلك التهديد ،لقد أوقفنا
قدرة إيران على الحصول على السالح النووي لعشر سنوات
قادمة ،كما تمخض عن االتفاقية معها إزالة  13.000جهاز
طرد مركزي مع البنيات األساسية والتخلص من مخزون إيران
من اليورانيوم المخصب بنسبة  % 20وذلك بموجب االتفاقية
التي عقدناها مع إيران.
وقالت إن ذلك كان حيوياً ومهماً من أجل أمن المنطقة ولكن
ال بد لنا من العمل سويا لردع تصرفات إيران العدوانية في

المنطقة سوا ًء كان ذلك في لبنان ،اليمن ،سوريا ،أو الخليج نفسه.
وأضافت “ال بد لنا كذلك من االستمرار في العمل المشترك
لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني
والبناء على الجهود بما في ذلك المبادرة العربية للسالم وبذلك
كافة الجهود للتوصل لسالم دائم بناء على أساس حل الدولتين،
وسيظل هذا هو األصل لتحقيق األمن والرخاء في منطقة الشرق
األوسط على المدى البعيد”.
وأشارت إلى انه في السنوات األخيرة احتفظنا بقدرتنا على
الدفاع عن مصالحنا المشتركة حينما قمنا بنشر القدرات
الدفاعية البريطانية في المنطقة كما فعلنا ذلك حينما وقع غزو
صدام حسين للكويت وسنواصل في ذلك من خالل تواجد
سفينة صاحبة الجاللة (السفينة الحربية أوشان) والتي زرتها
باألمس هنا في البحرين.
وأكدت التزام بالدها الدائم والمستمر نحو أمن الخليج على
المدى البعيد ،وقالت وسنقوم باالستثمار في القدرات الدفاعية
وإنفاق أكثر من  3مليارات جنيه استرليني على مدى العشر
سنوات القادمة وزيادة إنفاقنا الدفاعي في الخليج أكثر من أي
منطقة أخرى.
وأشارت إلى أنه بعد تشييد سفينة صاحبة الجاللة (السفينة الحربية
الجفير) ،وبفضل كرم مملكة البحرين سوف ننشئ تواجدا دائما
في المنطقة ،مشيرة إلى أنه في نفس الوقت في مركز التدريب
األرضي في عمان يتم التأسيس للتواجد العسكري البريطاني
المستديم في المنطقة.
وأعلنت عن أن أكبر تمرين عسكري بريطاني عماني مشترك
سيبدأ في  2018ولمدة  15عاما ،وقالت سوف نعمل أكثر من
ذلك على تعميق تعاوننا الدفاعي من خالل الشراكة االستراتيجية
الجديدة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي من خالل دعم وتطوير القدرات الدفاعية بما فيها
التخطيط للعمليات اإلنسانية واالستجابة لألزمات.
وقالت إنه ضمن تأسيس القوات الدفاعية الجديدة في دبي
وبالتعاون ضمن األنشطة اإلقليمية هنا في البحرين سوف
نعين ضابطا عسكريا متخصصا للتعاون مع وحدة التخلص من
القنابل في وزارة الداخلية وإدارة المسرح والدعم والتدريب.
كما سنقوم بتأسيس مجموعة العمل المشترك الجديدة لمكافحة
اإلرهاب وأمن الحدود والحوار في شأن األمن القومي على
مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لحماية البنيات
التحتية الحيوية وتيسير سرعة تبادل المعلومات االستخبارية
بشأن المقاتلين اإلرهابيين المشبوهين وتنفيذ أجهزة فحص
المسافرين للكشف عن اإلرهابيين الذين يحاولون العبور من

خالل مطارات دول مجلس التعاون.
وقالت وبما إن أعداءنا يستغلون اإلنترنت بشكل متزايد
ضدنا سوف نقوم بتوظيف خبراتنا في تكنولوجيات
أمن المعلومات وبناء قدراتنا وقدرات شركائنا في
هذا المجال ،ولذلك سنقوم بتعيين خبير أمن الشبكات
المعلوماتية الذي يتمتع بالخبرات العلمية والعملية
الواسعة ممن عملوا في المملكة المتحدة لسنوات للعمل
في تقديم االستشارات لدول الخليج لتطوير قدراتها
باإلضافة لممثل من شركات صناعة أمن المعلومات
للعمل في المنطقة على بناء جسور التواصل بين
المملكة المتحدة ودول الخليج.
وأضافت “وبتلك الطرق أنني عازمة على أن تكون
المملكة المتحدة في طليعة الجهود الغربية لتعزيز
شراكتنا الدفاعية وفي أمن المعلومات ..كما سنقوم
بتزويد المزيد من االستقرار واألمن لحماية النظم
المعلوماتية من أجل رخائنا المشترك ،حينما أتأمل
في نمو المنطقة خالل السنوات الخمسين الماضية،
بداية من تحول دبي لتصبح ثالث أكبر سوق للمملكة المتحدة
في منطقة الخليج ،لن أنسى أن مصدر هذا الرخاء واالستقرار
هو العالقات بين الخليج والغرب ،وفي ظل فترة االضطراب
والشكوك يحين الوقت إلعادة تعزيز هذه العالقات.
وقالت إن دول الخليج تعتبر سوقا خاصا بالنسبة للمملكة
المتحدة ،ففي العام الماضي وحده بلغ حجم التبادل التجاري
بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
أكثر من  30مليار جنيه أسترليني ،وفي نفس الوقت استثمارات
الخليجية تساعد المملكة المتحدة في إحياء المدن من (أبردين)
حتى (تيسايد) ومن (مانشستر) حتى (لندن).
وأضافت أنا عازمة على فعل كل ما هو ممكن للبناء على
ذلك وزيادة حجم التبادل التجاري واالستثمارات لمستوى
أكثر طموحاً ،ولذلك سوف أواصل العمل الذي قادته المملكة
المتحدة على مدى الثالثين عاما المنصرمة لجعل لندن عاصمة
التمويل اإلسالمي أكثر من أي مكان آخر حول العالم ،وبينما
ستغادر المملكة المتحدة االتحاد األوروبي نسعى إلحداث قفزة
لألمام ونتطلع لنصبح المدافع األكبر عن التجارة الحرة على
مستوى العالم.
وقالت لقد تفقنا مع دول الخليج على إنشاء مجموعة العمل
المشترك لبحث كيفية إزالة الحواجز أمام التجارة واتخاذ
خطوات لتحرير االقتصادات من أجل الرخاء المشترك ،على
سبيل المثال لقد توصلنا التفاقية جديدة مع المملكة العربية
السعودية للسماح للشركات البريطانية باستصدار التأشيرات
لخمس سنوات في المرة األولى وخلق فرص جديدة لزيادة
التبادل التجاري.
كما اتفقنا على استضافة المملكة المتحدة في مارس القادم
لفعالية بعنوان (التحول الوطني الخليجي والتنوع االقتصادي
في “مانشون هاوس” وهي دار للتمويل والتجارة عبر القرون
في قلب مدينة لندن ،هذه الخطوات بالضبط هي اإلجراءات
التي يمكننا أن نطبقها سوياً إلحراز التقدم في كل شيء وهذا
ممكن من خالل العمل التجاري لمصلحة اقتصاداتنا وبالتالي
مصلحة جميع مواطنينا.
وقالت إن المملكة المتحدة ستشارك في فعالية “معرض دبي
أكسبو  ”2020استمرارية للتقليد الذي بدأ من بريطانيا في
“المعرض الكبير” و “األشغال والصناعات لكل األمم” في
حديقة “هايد بارك” منذ عام  ،1851وسوف يتيح معرض
دبي  2020فرصة تجارية كبرى بمشاركة أكثر من  180دولة
والمتوقع أن يزوره أكثر من  25مليون زائر.

بقلم :يوسف زمكحل

2017
واألحداث املتوقعة
مرت سنة  2016بحلوها ومرها ولكن كانت
أهم أحداثها حتى كتابة هذا المقال هو إنتخاب
دونالد ترامب رئيساً للواليات المتحة األمريكية
بعد تغلبه على هيالري كلينتون بعد فوز ساحق
صادم للكثيرين ومفاجئ أيضاً للكثيرين وبإنتخابه
أتوقع تغيير كبير في العالم في عام  2017فأنا
أتوقع عودة العالقات المصرية األمريكية كسابق
عهدها في عهد الرئيس جيمي كارتر ورونالد
ريجان وسيكون لزيارة الرئيس عبد الفتاح
السيسي للبيت األبيض في العام الجديد أبلغ
األثر في تحسن العالقات بين البلدين مع تحسن
ملحوظ في اإلقتصاد المصري بعد عدة سنوات
من األزمات اإلقتصادية والمعاناة وأزمات ركود
السياحة وأرتفاع الدوالر وغيرها من أزمات
 ،أما الموقف السوري فأنا أتوقع إنفراجة في
األزمة السورية مع بقاء الرئيس بشار األسد
في السلطة رغم حقد الحاقدين وإعادة تعمير
سوريا بعد سنوات طويلة من الدمار والتخريب
وتحسن ملحوظ سياسياً وأمنياً في ليبيا مع
توقع بوصول المشير خليفة حفتر للحكم وسيتم
سحب القوات األمريكية من العراق ومع إنتخاب
الرئيس دونالد ترامب رئيسا سيعلن الحرب على
اإلرهاب وجماعاته بكل قوة بدءاً من تنظيم داعش
ً
ووصوال لجبهة النصرة
والقاعدة ومروراً بحماس
وأنصار بيت المقدس وغيرها من هذه الجماعات
وأتوقع أن تسوء العالقات األمريكية الخليجية
وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وقطر
وسيصطدم ترامب مع رجب طيب أردوغان
وسيتم فتح الملف اإليراني النووي من جديد
مما سيغضب السلطة اإليرانية واتوقع عودة
الحركة للقضية الفلسطينية بعد سنوات من التجمد
والالحركة األمر الذي ال يجب أن يتأخر رئيس
السلطة الفلسطينية عباس أبو مازن في تحريكه
مع وجوب وجود دعم عربي له وأتوقع للرئيس
دونالد ترامب أن يصطدم سياسيا مع بعض الدول
األوربية وأتوقع بعض اإلضطرابات الداخلية
في الواليات المتحدة نتيجة لمعارضة البعض
للسياسات الجديدة وستنطوي صفحات من األلم
لبعض الدول التي عانت في السنوات االخيرة
وسيفتح النار على دول كثيرة بطشت وتجبرت
ولم َ
ترض بالنعم التي وهبها هللا لهم وأتوقع تعاون
وثيق بين الرئيسين األمريكي دونالد ترامب
والروسي فالديمير بوتين وسيطرأ تحسن ملحوظ
في عالقات البلدين بعكس العالقة مع الصين التي
ربما ستتعرض لهزة عنيفة وستشهد العالقات
األمريكية تحسناً ملحوظاً مع بعض دول أمريكا
الالتينية وبعض الدول األسيوية كالفلبين وتايوان
كذلك أتوقع عمليات إرهابية كبيرة في أوروبا
أكبر مما شهدته في السنوات األخيرة وكذب
الصحفيون ولو صدقوا ! ..

اجليش السوري يستعيد  70%من أحياء شرق حلب اخلاضعة للمسلحني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري تمكن ،األربعاء  7ديسمبر/كانون األول ،من استعادة
 15حيا جديدا بشرق حلب ،ليرتفع العدد العام لألحياء المحررة من قبضة المسلحين هناك إلى .50
وقال مركز حميميم الروسي لتنسيق المصالحة بين أطراف األزمة السورية ،التابع لوزارة الدفاع ،في
بيان ،إن الجيش العربي سوري استطاع عموما ،بعد التقدم الذي أحرزه يوم األربعاء ،من بسط السيطرة
الكاملة على  70بالمئة من أراضي شرق حلب التي كانت احتلتها المجموعات المسلحة.
كما أعلن البيان أن  66مسلحا انسحبوا ،خالل الساعات الـ 24الماضية ،من األحياء المحاصرة في شرق
حلب ،مشددا على أن السلطات السورية عفت عنهم جميعا ،وفقا ألمر صدر سابقا عن الرئيس بشار األسد.
وأضاف المركز أن  1224مدنيا خرجوا ،خالل هذه الفترة ،من
أحياء حلب الواقعة في قبضة المسلحين ،وانتقلوا إلى مناطق آمنة
من المدينة ،مشيرا إلى أنهم "جميعا يتلقون من المركز الروسي
وجبات ساخنة ومساعدة طبية ،في حال تطلبت الضرورة ،وكذلك
Courtier immobilier
مواد غذائية ومالبس دافئة".

“صحيفة روسية” :مل يعد أمام
املسلحني فى حلب أى خمرج
ذكرت صحيفة “نيزافيسيمايا جازيتا” الروسية فى عددها
الصادر اليوم الخميس ،أنه لم يعد أمام المسلحين فى مدينة حلب
السورية أى مخرج فى ظل التطورات الميدانية األخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى سحب الواليات المتحدة مبادرتها بشأن
تسوية األوضاع فى حلب ،والتى كان وزير خارجيتها جون
كيرى قد سلمها إلى نظيره الروسى سيرجى الفروف فى روما
األسبوع المنصرم حيث قدم بدال منها مقترحات جديدة ،منوهة
إلى أن موسكو رأت فى خطوة واشنطن هذه محاولة لكسب الوقت
لمصلحة المسلحين المتبقين فى األحياء الشرقية لحلب ،مؤكدة أنه
لم تعد هناك إمكانية جدية للحوار بين روسيا والواليات المتحدة
بشأن مصير حلب.
ولفتت إلى أن مقترحات كيرى كانت تتضمن انسحاب كافة
المجموعات المسلحة من شرق المدينة وإحالل االستقرار تدريجيا
فيه ،وفتح ممرات لخروج المسلحين من حلب ،حيث كان من
المحتمل جدا توجههم إلى إدلب التى تسيطر عليها المعارضة.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم السياسية فى مدرسة االقتصاد
العليا ليونيد إيسايف قوله أن موقف الخارجية األمريكية من حلب
خالل األشهر األخيرة غائب ،وأنه يمكن لواشنطن التوصل إلى
حل وسط مع موسكو ،وليس مع السلطات السورية الرسمية.

أضواء

youssef.zemokhol@yahoo.com

محمود القيعي

تركيا تبدأ محلة اعتقاالت تشمل العشرات من أبرز أتباع جولن
أفادت تقارير إخبارية بأن الشرطة التركية بدأت يوم الخميس
عملية إلقاء القبض على عدد من أبرز مؤيدي الداعية فتح هللا جولن.
وذكرت وكالة “األناضول” التركية لألنباء أن السلطات تعتزم إلقاء
شخصا من حركة جولن في  16والية ،من الواليات
القبض على 58
ً
التركية الواحدة والثمانين ،من بينها إسطنبول ،في إطار العملية.
وتتهم الحكومة التركية جولن المقيم في الواليات المتحدة بالتنسيق
للمحاولة االنقالبية التي وقعت في يوليو الماضي ،وهو ما ينفيه جولن.
وتشير وسائل إعالم محلية إلى أن السلطات التركية ألقت القبض
على أكثر من  36ألف شخص منذ المحاولة االنقالبية ،كما جرى
فصل  75ألف موظف حكومي وأقارب لهم من أعمالهم ،إلى جانب
إيقاف اآلالف عن العمل.

وسيط عقارات (محلية ودولية)
تقييم المنازل مجاناً

احصل على قسيمة مشتريات هدية بقيمة  1000دوالر كندي*
في كل عملية بيع وشراء
للمساعدة في الحصول على القرض المالي
www.Mahmoudelkeiy.com
*تطبق الشروط واألحكام

قهـوجي :سنواصل حربنا ضد اإلرهاب إلستئصال خالياه التخريبية
ّ
تفقد قائد الجيش العماد جان قهوجي،
وحدات لواء المشاة العاشر المنتشرة في
منطقة بقاعصفرين  -الضنيّة ،حيث جال
في مراكزها واطلع على اإلجراءات األمنية
التي ّ
تنفذها للحفاظ على استقرار المنطقة
ومالحقة المخلّين باألمن ،ث ّم انتقل إلى
قيادة اللواء في كفرشخنا واجتمع بالضباط
والعسكريين وزوّدهم التوجيهات الالزمة.
وتوجّ ه العماد قهوجي بالتعزية إلى العسكريين
الستشهاد رفيقهم الجندي عامر المحمد ،نتيجة
العمل اإلرهابي الذي تعرّ ض له حاجز تابع
للواء في محلة بقاعصفرين ليل األحد الفائت،

منوّهاً بجهودهم وجهود مديرية المخابرات
التي أ ّدت سريعاً إلى توقيف جميع المعتدين،
ومثنياً على االحتضان الشعبي للجيش في
منطقة الشمال عموماً ،والذي ترجم على
ً
وصوال
أرض الواقع طوال السنوات الفائتة
إلى الحادث األخير.
وش ّدد العماد قهوجي على "مواصلة الحرب
ض ّد اإلرهاب والعمل الستئصال خالياه
ّ
وبكل السبل المتاحة"،
التخريبية أينما وجدت
مطمئناً إلى ّ
أن "االستقرار الوطني سيبقى
محصناً في ّ
ظل الخيمة األمنية المتماسكة التي
ّ
يوفرها الجيش على امتداد مساحة البالد".

وكانت قوّة من مديرية المخابرات ووحدات
الجيش المنتشرة في المنطقة ،تمكنت وبنتيجة
والتقصي ومتابعة حادث االعتداء على
البحث
ّ
حاجز الجيش في محلة بقاعصفرين – الضنية،
والذي أ ّدى إلى استشهاد أحد العسكريين
وإصابة آخر بجروح ،وبعد تنفيذها عمليات
دهم واسعة ،من توقيف جميع منفذي االعتداء
وهم( :أ.و) ( ،أ.ن)( ،ز.ش) ( ،ب.ش) ،كما
ضبطت في األحراج المجاورة األسلحة
الحربية المستعملة في االعتداء المذكور.
وت ّم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى
المرجع المختص إلجراء الالزم.

Me Karine Zemokhol LL.L
Attorney - Avocat
Droit civil

المحامية كارين زمكحل
في خدمة الجالية العربية

اجليش السوداني ينتشر بكثافة على طول احلدود مع ليبيا
كشف الجيش السوداني عن انتشار كثيف لقواته على طول الحدود مع
ليبيا ،تحسبا من دخول أي مجموعات إرهابية على خلفية فرار عناصر
تابعة لـ “داعش” من مدينة «سرت» الليبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن د .أحمد خليفة
الشامي لصحيفة التيار السودانية ،إنه “ال سبيل لتسلل قوات داعش أو أية
قوات من ليبيا إلى السودان ،هناك قوات سودانية على شكل مجموعات
صغيرة متماسكة على الحدود الليبية لمنع أية تهديدات ،القوات الشعبية
من سكان مدينة الكفرة الليبية أيضا تمنع تسلل المجموعات غير النظامية

إلى دول الجوار”.
وكان مراقبون عسكريون قد رجحوا أن يتوجه عناصر من “داعش” بعد
فرارهم من سرت الليبية إلى جهات عدة من بينها السودان.
وأشار الشامي إلى انتشار كثيف للقواعد العسكرية على طول الحدود الشمالية
الغربية للسودان داخل أراضيه وتحركات لفرق االستطالع البري والجوي:
“هذه المنطقة تتواجد بها القوات المشتركة السودانية – التشادية ودوريات
منتشرة على الحدود لمنع أي نشاط من هذا القبيل” ،كما نوه الشامي بأن
االنتشار على هذا الشريط الحدودي حد من حركة مهربي البشر والتجارة

غير المشروعة .وكانت القوات الليبية تدعمها غارات جوية أمريكية ،قد
تمكنت الثالثاء  6ديسمبر/كانون األول ،من تطهير آخر منطقة “الجيزة
البحرية” التي كانت تحت سيطرة “داعش” في معقله بمدينة سرت ،بعد
معركة استمرت نحو  7أشهر.
وتمثل خسارة سرت ضربة كبيرة لتنظيم “داعش” إذ سيتركها من دون أي
أرض تحت سيطرته في ليبيا ،لكنه يحتفظ بوجود نشط في أجزاء أخرى
من البالد ،وسيطر التنظيم على سرت مطلع  2015وحولها إلى أهم قاعدة
له خارج العراق وسوريا واجتذب إليه عددا كبيرا من المقاتلين األجانب.

نتكلم اللغة العربية
Tel.: 514.984.0236
Fax: 514.485.0911
kz@brooklegal.ca

6807 Heywood, Mont. Qc.
H4W 3K9
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جنيب حمفوظ
والنائب اجملهول
بقلم :محمد منسي قنديل
ليس هذا انصافا لنجيب محفوظ،
ولكنها مجرد محاولة لرد االهانة عنه،
لدفع السنة السوء التي مازالت تالحقه
حتى بعد وفاته ،فالرجل قد أنصف
نفسه وهو على قيد الحياة ،كان زاهدا
ومحددا ،نأى بنفسه عن كل المتسلقين
والمنافقين للسلطة ،ونجا بحياته من
طعنات المتعصبين والمتشددين ،وتمثل
صبر الفالحين المصريين حتى جاءت
له جائزة نوبل طائعة وكان أكبر منها،
وأكبر من كل الذين ناؤه ،إن الجهل
آفة كما يقولون ،واديبنا الكبير مازال
مستهدفا ،فال يكفي أن التيارات السلفية
التي مازالت تعيش في ظلمات القرون
الوسطى كانت تعاديه ،بل وحرضت
ايضا على قتله ،ولكن ها هم بعض من
محدثي السلطة ،الذين خرجوا علينا
من صناديق االنتخابات الفارغة،
يطالبون برفع الدعوى القضائية عليه
بتهمة خدش الحياء ،دون أن يتكلفوا
عناء قراءته ،يخرج أحد اعضاء
مجلس النواب ليدلي بجهله ،ويؤكد
اميته رغم ادعاءه أنه حاصل على
دكتوراه في القانون.
ال اود أن اذكر هنا اسم النائب الذي
تطاول على نجيب محفوظ ،فهو ال
يستحق الشهرة التي يبحث عنها ،لكنه
يثير قضية مهمة حول المستوى الفكري
للنواب الذين يمثلوننا ،والذين يقال أن
الشعب قد اختارهم بكامل ارادته ،ما
هو مستواهم العقلي؟ وماهو مفهومهم
للدور الذي يقومون به؟ وهل هم نواب
للشعب حقا أم اوصياء عليه؟
في كل انتخابات تخوضها مصر ،ال
تكف اجهزة االعالم عن التغني ليال
ونهارا بالعرس الديمقراطي ،وال
تتورع عن اضفاء صفات النزاهة
والشفافية عليها ،مهما كان المرشح
ومهما كانت نوع االنتخابات ،أنه
«فرح عمدة» تستنفر فيها اجهزة
االعالم اقصى طاقتها ،وتنطلق فيها
الحناجر دون حرج ،وبعيدا عن كل
هذا الضجيج فإننا نعرف جيدا أن كل
هذه االنتخابات يشوبها العوار ،ليست
حقيقية  ،ولو رفعت أي قضية ضد أي
او واحدة منها  ،سواء كانت عامة أو
نقابية ،ونظر القاضي جيدا في االوراق
فإنه سوف يقوم بإبطالها ،ولم تخرج
االنتخابات األخيرة لمجلس النواب
عن هذه الزفة الكدابة  ،وربما كانت
األسوأ ،فقبل أن تتم عملية االنتخاب
حدث اكثر من اجتماع في أحدى
االجهزة السيادية الختيار النواب الذين
سينجحون ويدخلون المجلس ليكونوا
كتلة «دعم مصر» ،الكتلة التي ستساند
الحكومة والتي تضم العدد االغلب من
النواب ،كل القوائم قد تم تجهيزها
مسبقا ،وكل االسماء المختارة قد نجحت
قبل ان تفتح الصناديق وقبل ان تفرز
البطاقات ،ولم يكن ما حدث بعد ذلك
إال مجرد رتوش ،استكمال للمشهد،
خلق االنطباع أن لدينا نوابا منتخبين
ومجلس نواب حقيقي.
بالطبع هناك استثناء في بعض االعضاء
الذين دخلوا المجلس بطريقة صحيحة،
استثناء يجب أن يكون حتى تكتمل
مالمح الصورة ،هناك نواب لم ترد
اسمهم في تلك القائمة السيادية ،لم يتم
اختيارهم او دعمهم ،وبالتالي دخلوا
المجلس دون أن يكونوا مدينين ألحد،
لم ينضوا تحت الكتلة الغالبة التي
تؤيد ،ولكنهم كانوا اقلية ،مواقفهم ال
تؤثر ،ال تغير مسار الجلسات وال تقلل

من عدد االيدي المرفوعة بالموافقة.
لم يعد هناك مجال لالعتراض على
ذلك فهذه هي طبيعة األمور ،ويبدو
من الصعب تغيرها ،ولكن ألم يكن
من الممكن ان نغير من قواعد اللعبة
قليال ،ان نحسن اختيار الرجال الذين
سيمثلوننا في هذا المجلس ،فمادامت
االمور تتم باالختيار من اعلى فلنختر
العناصر االفضل ،االكثر ثقافة وحرصا
وتفتحا ،واألهم من ذلك أن يكون لديهم
ايمان بالحرية  ،حرية الرأي على وجه
التحديد ،ألن هذا جزء اساسي من
الدور الذي يقومون به داخل المجلس،
نوع من تغيير الوجوه التي تطل علينا
رغما عنا في كل مرة ،ربما يقومون
بدورهم بشكل افضل ،لن نجد بينهم
اناس يكون مطلبهم األول هو تعديل
الدستور الذي كان مبررا لوجودهم في
المجلس ،وأن يكون مطلبهم الثاني هو
زيادة مرتباتهم وبدالت انتقالهم قبل أن
يقوموا بأي عمل ،لن نجد بينهم لصوصا
يشاركون في سرقة شواني القمح،
أو يخرج منهم نواب يؤيدون ختان
االناث ،رغم أنه جريمة ضد انسانية
الصغار ،أو االنشغال بمهاجمة «ابلة
فاهيتا» دون أن يستوعبوا انها مجرد
دمية ،او ينشغلوا بتبادل الفيديوهات
الجنسية بين هواتفهم اثناء الجلسات،
أو يقوم نائب منهم بمساومة امرأة عن
نفسها لمجرد أنها طلبت منه خدمة،
لم تكن لتحدث كل هذه التصرفات
السوقية لو احسنا اختيار االعضاء،
ولم يكن شخص مثل النائب سالف
الذكر يتجرأ بمهاجمة نجيب محفوظ
والمطالبة بسجنه.
المشكلة أن هذا النائب الموقر كان
ضمن لجنة تناقش حرية التعبير وعقوبة
الحبس المسلطة على رقاب المبدعين،
خاصة عقوبة «خدش الحياء» التي
بسببها يقبع االديب احمد ناجي داخل
السجن ،وبدال من أن ينتصر النائب
للحرية ويحاول انقاذ نفس بريئة من
ظلمات الحبس اخذ يوزع اتهاماته حتى
على الموتى ،وكان من رأيه لو أن
احدا قد تنبه لنجيب محفوظ في ذلك
الوقت ألدخله السجن ،وعندما سئل
النائب المحترم عما إذا كان قد قرأ ادبه
اعلن أنه فعل ذلك وهو صغير ،قرأ
رواية الجبل والحرافيش ورأى فيهما
خدش للحياء ،االمر الذي جعله ال يعاود
القراءة مرة أخرى ،ويبدو واضحا
من كلماته أنه لم يقرأ نجيب محفوظ
اصال ،فال توجد رواية له بهذا االسم،
وربما كان النائب يشير إلى كتاب قديم
لفتحي غانم وهي ليست رواية بقدر ما
هو تحقيق صحفي عن الذين يحفرون
في الجبل بحثا عن اآلثار ،أما رواية
الحرافيش فهي ملحمة انسانية عن
اجيال متعاقبة من البشر وهي ابعد
ما تكون عن أي تناول جنسي ،وال
ادري ما لذي خدش حياء النائب فيها ،
ويبدو أن هناك من نبهه الى هذا الخطأ
فاستدرك في اليوم التالي وصحح قوله
بأنه لم يقصد كتب محفوظ ولكنه قصد
االفالم التي اخذت عنه ،وضرب مثال
بفيلم السكرية يوجد فيه مشاهد للجنس
الجماعي ،ويبدو أنه هو وحده الذي
رأى هذه المشاهد ،وهناك بعض من
الناس يولدون ولديهم عيب خلقي ال
تكون فيه االعضاء التناسلية موجودة
في النصف االسفل من الجسم ،ولكن
في مكان آخر داخل الرأس ،بها يرى
العالم ويتفهمه ،وبها يصدر احكامه.

مصر :اخالء سبيل الناشطة
املصرية عزة سليمان بعد القاء
القبض عليها
القاهرة /رامي جورج :أمر قاضي
تحقيق مصري بإخالء سبيل الناشطة
الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز
قضايا المرأة ،بعد دفعها كفالة قدرت
بـ 20ألف جنيه على ذمة التحقيقات في
القضية المعروفة إعالميا بـ”التمويل
األجنبي”.
وأكد المحامي طارق العوضي،
الذي رافق الناشطة الحقوقية خالل
التحقيقات ،خبر إخالء سبيلها عبر
حسابه على موقع تويتر.
ووفقا لمصادر قريبة من التحقيقات
فإن قاضي التحقيق وجه  3اتهامات
لعزة سليمان شملت “إنشاء كيان
يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات
األهلية بالمخالفة للقانون (مركز
قضايا المرأة) ،وتلقي أموال بطرق
غير مشروعة والتهرب الضريبي”.
وكانت أجهزة االمن المصرية القت
القبض على عزة سليمان تنفيذا ألمر
ضبط وإحضار في قضية تتعلق بتلقيها
تمويل أجنبي.
وكان قاضي التحقيق في قضية التمويل
األجنبي قد أصدر قبل أيام قرارا
بالتحفظ على أموال عزة سليمان،
ومنعها من السفر والتصرف في
أموالها ،مع تجميد حسابتها المصرفية؛
لحين االنتهاء من التحقيق فى القضية.
واقتادت أجهزة األمن عزة سليمان من
منزلها إلى محكمة التجمع الخامس
بالقاهرة الجديدة حيث يجري قاضي

التحقيق معها تحقيقات جديدة حول
تلقيها أموال من جهات أجنبية دون
علم السلطات المصرية.
وكان مجلس النواب المصري قد
أقر الشهر الماضي قانون الجمعيات
األهلية الجديد ،الذي يحظر على
األشخاص والجمعيات األهلية تلقي
أي هبات أو تبرعات دون إبالغ
السلطات المختصة.
وتعود قضية التمويل األجنبي إلى
سنة  ،2011حيث تم اتهام بعض
منظمات المجتمع المدني والجمعيات
األهلية بالعمل دون ترخيص،
والحصول على تمويل من الخارج
دون الخضوع إلى الرقابة.
وتم توجيه االتهام في هذه القضية إلى
بعض الشخصيات العامة ،بجانب 19
شخصا يحملون الجنسية األمريكية،
ً
وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل
ً
ناشطا أمريكيًا إلى بالدهم ،لكن
17
القضية استمرت بعد ذلك ،حتى جاء
قرار محكمة جنايات القاهرة بإعادة
فتحها مرة أخرى في شهر مارس-
آذار الماضي لظهور معلومات
الجديدة فيها.
ويصل عدد الجمعيات والمنظمات
المتهمة في القضية إلى  41منظمة
تلقت تمويال من الواليات المتحدة
األمريكية ،بجانب بعض المنظمات
التي تلقت تمويال ً
أيضا من دول
أوروبية أخرى.

الرئيس السيسي يبحث مع وفد الربملان األوروبي سبل
تعزيز التعاون بينهم
القاهرة /رامي جورج :استقبل
الرئيس عبد الفتاح السيسي
يوم األربعاء وفداً من أعضاء
البرلمان األوروبي من مجموعة
المحافظين واإلصالحيين ،والتي
تُعد ثالث أكبر مجموعة نيابية
داخل البرلمان.
وصرح السفير عالء يوسف
المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة
الجمهورية بأن الرئيس رحب
بأعضاء البرلمان األوروبي،
مؤكداً حرص مصر على تنمية
عالقاتها بدول االتحاد األوروبي
ومؤسساته.
وأشار سيادته إلى ضرورة
تكثيف التشاور والتنسيق بين
مصر واالتحاد األوروبي في
ضوء تعدد التحديات والمخاطر
المشتركة الناتجة عما تشهده
منطقة الشرق األوسط حالياً من اضطراب وتوتر.
واستعرض الرئيس في هذا اإلطار التطورات على
الصعيد اإلقليمي ،مشيراً إلى الجهود التي تبذلها مصر
للتوصل إلى تسويات سياسية لألزمات القائمة ،باإلضافة
إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية ،وما تتحمله من أعباء
نتيجة استقبالها لنحو خمسة ماليين الجئ يحصلون
على نفس الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد سيادته على أن التوصل لحل جذري ألزمة
تدفق الالجئين يتطلب استعادة االستقرار بالدول التي
تمر بأزمات ،والسيما من خالل الحفاظ على مفهوم
الدولة الوطنية ومساندة مؤسساتها حتى تضطلع بمهامها
في إرساء دعائم األمن واالستقرار ومكافحة اإلرهاب.
كما أكد الرئيس على أهمية دعم االتحاد األوروبي
لجهود التنمية االقتصادية في دول جنوب المتوسط
وأفريقيا بما يُمكنها من إقامة المشروعات التنموية

بقلم :علي عبيد

يكب الطفل ويتحقق احللم
رُ

التي تهدف إلى تحسين األحوال المعيشية وتوفير
فرص عمل للشباب تثنيهم عن اإلقدام على الهجرة
غير الشرعية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء الوفد األوروبي
أكدوا على محورية استقرار مصر بالنسبة لمنطقتي
الشرق األوسط وأوروبا ،وأعربوا عن حرصهم على
تطوير التعاون بين مصر واالتحاد األوروبي في
القطاعات المختلفة على أساس من االحترام المتبادل
وتحقيق المصالح المشتركة ،باإلضافة إلى مساندتهم
لجهود التنمية االقتصادية في مصر وتفهمهم لما
تواجهه من تحديات نتيجة الوضع اإلقليمي المتأزم.
وأشاد أعضاء الوفد األوروبي خالل اللقاء باستعادة
مصر لدورها الرائد في أفريقيا والشرق األوسط،
وأكدوا على مساندتهم للجهود التي تقوم بها الحكومة
من أجل تحقيق التنمية االقتصادية وتحسين مناخ
ً
فضال عن ترسيخ قيمة المواطنة ،كما
االستثمار،

أشاروا إلى تطلعهم لتعزيز التواصل والتشاور بين
األحزاب األوروبية والمصرية خالل الفترة القادمة
من أجل تعزيز التفاعل البناء بين الجانبين.
وذكر السفير عالء يوسف أن اللقاء شهد تباحثاً حول
سبل تعزيز التعاون بين مصر ودول االتحاد األوروبي
ومؤسساته في مختلف المجاالت ،وتناول اللقاء أيضاً
الوضع اإلقليمي المضطرب نتيجة ما تموج به المنطقة
من أزمات ،باإلضافة إلى الجهود المصرية لمكافحة
اإلرهاب والتطرف ،حيث أكد السيد الرئيس على ضرورة
االرتقاء بالتعاون والتنسيق المشترك بين مصر واالتحاد
األوروبي حول القضايا االقليمية بما يساهم في استعادة
االستقرار إلى المنطقة.
وقد أعرب أعضاء الوفد األوروبي في ختام اللقاء عن
اعتزامهم نقل انطباعاتهم خالل هذه الزيارة إلى زمالئهم
في البرلمان األوروبي من أجل إيضاح الصورة الحقيقية
لما تشهده مصر والمنطقة من تطورات وتحديات.

وزير العدل  :احلكومة توافق على تعديل املادة  10من قانون التظاهر
القاهرة /كلودين كرمة :أعلن المستشار حسام
عبدالرحيم ،وزير العدل ،يوم األربعاء ،موافقة
مجلس الوزراء على تعديل المادة  10من قانون
التظاهر ،بناءًا على حكم المحكمة الدستورية العليا،
بعدم دستوريتها ،وذلك بمادة جديدة.
يذكر أن المادة القديمة تنص على أنه “يجوز لوزير
الداخلية أو من ينوبه بناءًا على تقارير من الجهات
األمنية ،وقبل الموعد المحدد للتظاهر أو االجتماع
العام ،إلغاء االجتماع أو الوقفة أو التظاهر ،أو
نقله إلى مكان آخر ،بعد التقدم إلى قاضى األمور
الوقتية ،طالما كانت تهدد األمن والسلم”.

وزير اخلارجية يتلقى اتصاال هاتفيا من نظريه الفرنسي لبحث سبل دعم عملية السالم
القاهرة /كلودين كرمة :أكد المتحدث
الرسمي باسم وزارة الخارجية ،أن سامح
شكري وزير الخارجية تلقي اتصاال يوم
األربعاء من جان مارك إيرو وزير
خارجية فرنسا ،حيث تركز االتصال
علي تطورات القضية الفلسطينية والجهود
الدولية المبذولة لدعم عملية السالم بين
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ،بما في
ذلك اإلعداد للمؤتمر الدولي للسالم الذي
دعت إليه فرنسا ،مشيرا إلى حرص وزير
الخارجية علي إحاطة نظيره الفرنسي
بالرؤية المصرية لسبل توفير عوامل
النجاح للمؤتمر الدولي للسالم  ،وكذا

مناقشة المخرجات المحتملة لهذا المؤتمر.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن
االتصال تناول أيضا تطورات األزمة
السورية ،حيث قدم وزير خارجية فرنسا
الشكر لمصر علي الجهود التي بذلتها في
مجلس األمن مؤخرا لمحاولة استصدار
قرار يتناول األوضاع اإلنسانية في حلب،
واتفق الجانبان علي أهمية مواصلة الجهد
من أجل محاولة تطبيق اتفاق لوقف إطالق
النار في حلب يمكن من دخول المساعدات
اإلنسانية لمساعدة أبناء الشعب السوري
علي مواجهه التحديات اإلنسانية البالغة
التي يتعرضون لها.

رئيس إعالم النواب  :إلغاء مادة حبس
الصحفيني من مشروع قانون اهلئيات
االعالميةالتعاون
القاهرة /كلودين كرمة :أعلن النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة واإلعالم واآلثار
بمجلس النواب أنه تم إلغاء المادة  80من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة
واإلعالم ،التي تتحدث عن الحبس أو الغرامة ألعضاء المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم
والهيئتين الوطنية للصحافة واإلعالم.
وقال هيكل – خالل لقاء مع كبار الصحفيين واإلعالميين بمجلس النواب لعرض
مراحل إعداد مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة واإلعالم – إن المادة  80من
مشروع القانون ثار حولها جدل بشأن مدى دستوريتها ،حيث كانت تنص على الحبس
أو الغرامة ،وتوافقت لجنة اإلعالم مبدئيا على إلغاء الحبس وزيادة قيمة الغرامة ،غير
أنه تم عقد اجتماع مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية

والتشريعية بهذا الشأن ،وتم االتفاق في نهاية االجتماع على إلغاء هذه المادة نهائيا.
وكان النص األصلي الوارد في المشروع يقضي بالمعاقبة بالحبس أو بغرامة ال
تقل عن  50ألف جنيه وال تزيد عن  100ألف جنيه كل من خالف أحكام المادتين
 12و 40من القانون ،وذلك حال قيام عضو المجلس األعلى أو إحدى الهيئتين
بأي عمل ال يتفق واستقالل الهيئة ،فيما كان مقترح لجنة اإلعالم حذف الحبس من
المادة ،واالكتفاء بالغرامة من  100ألف إلى  500ألف جنيه ،قبل أن يتم التوصل
لحذف المادة نهائيا.

النائب العام يأمر حببس  25متهما بالشبكة الدولية لإلجتار
فى األعضاء البشرية  15يوماً
القاهرة /رامي جورج :أمر المستشار نبيل
صادق النائب العام ،بحبس  25متهما بينهم 8
أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية ،لمدة
 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري
معهم بمعرفة نيابة األموال العامة العليا ،وذلك
في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية لإلتجار في
األعضاء البشرية.
أشرف على التحقيقات المستشار محمد البرلسي
المحامي العام األول لنيابة األموال العامة العليا.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا
مقار المستشفيات الحكومية في تنفيذ عملياتهم
اإلجرامية ،حيث كانوا يدخلون المرضى الذين
يتم انتزاع األعضاء منهم ،وإعطائهم مبالغ مالية
زهيدة للغاية ،في حين كان المتهمون يتحصلون
على مبالغ مالية ضخمة من األشخاص الذين تنقل
إليهم تلك األعضاء البشرية.
وقال مصدر قضائي إنه ال يزال هناك  3متهمين

آخرين بخالف من تم حبسهم احتياطيا ،ويرقدون
حاليا بأحد المستشفيات ،ولم يصدر قرار حتى
اآلن بشأنهم ،أحدهم سعودي الجنسية ومتهمين
إثنين يحمالن الجنسية اليمنية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عددا من االتهامات،
من بينها االستيالء على المال العام وذلك لقيامهم
باالستيالء على بعض المستلزمات الطبية واألدوية
وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية المخصصة
إلدخال المرضى للمستشفيات الحكومية ،حيث
استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات في تحقيق
أغراضهم المخالفة للقانون.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم
إدخالهم إلى البالد تحت ستار السياحة ،ثم كانوا
يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم
اإلجرامية.
وقامت النيابة بالتحفظ على المضبوطات واألحراز
التي ضمت بعض المبالغ المالية والتي بلغ حجمها

نحو مليون دوالر ،وبعض المبالغ المالية بالعمالت
األجنبية األخرى والجاري حصرها ،وبعض المشغوالت
الذهبية وبعض المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة
الصحة والمتعلقة بالجريمة.
واعترف عدد من المتهمين بتحقيقات النيابة ،بارتكابهم
جريمة زراعة األعضاء على نحو مخالف للقانون،
كما انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى
للوقوف على حالة المتهمين الثالثة اآلخرين ،وبيان
ما إذا كانت حالتهم تسمح بسؤالهم في الوقت الراهن
من عدمه.
وكانت هيئة الرقابة اإلدارية قد ألقت القبض على
المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية لالتجار في
األعضاء البشرية ،حيث كانت تستغل الشبكة التي
تضم مصريين وعرب ،الظروف االقتصادية لبعض
المصريين لالتجار في األعضاء البشرية مقابل
مبالغ مالية زهيدة فى حين يحصلون هم على مبالغ
مالية باهظة.

إلعالناتكم يف الرسـالة
Tel.: (514) 961-0777 / (450) 972-1414
www.el-ressala.com

elressala@bellnet.ca / elressala@videotron.ca

يذهب كل صباح إلى مدرسته،
يلعب قليال مع أقرانه بانتظار
جرس المدرسة ،يُقرع الجرس
فيقف في طابور الصباح .لم
يكن يومها ثمة علم يقف هو
وزمالؤه لتحيته ،ولم يكن ثمة
سالم وطني ،وال نشيد يرددونه
كل صباح .يذهب بعد الطابور
إلى صفه ليجلس خلف طاولته،
يخرج كتبه ودفاتره .على الدفاتر
صورة ألمير الكويت الراحل،
الشيخ عبدهللا السالم الصباح،
رحمه هللا ،وعلى الكتب شعار
دولة الكويت وعلمها .يسأل
عن معنى دولة وشعار وعلم.
لم يكن وقتها يعرف معنى أن
يكون لإلنسان دولة وشعار
وعلم ،فقد كانت هذه األشياء
على وشك أن تتخلق في عقله،
بينما كان ثمة دولة تتخلق على
األرض التي كان يعيش عليها.
كان يسمع والده ورفاقه ،وهم
خارجون من المسجد في أعقاب
كل صالة ،يتحدثون عن شيخ
تولى الحكم حديثا في إمارة
أبوظبي المجاورة إلمارته دبي.
وكان السفر إلى أبوظبي وقتها
يستغرق أكثر من نصف يوم،
عبر الرمال التي ال تقطعها سوى
السيارات ذات الدفع الرباعي،
حيث لم تكن ثمة طرق مرصوفة
وال شوارع ممهدة .كان الناس
يتحدثون عن هذا الشيخ الكريم
بحب وشغف ،وكانوا يقولون
إنه يسعى لتأسيس دولة من
اإلمارات المتناثرة على ضفاف
الخليج العربي وبحر عمان،
تلك التي تجمع بين سكانها
أواصر دم وقربى ،وتوشك
أن تخرج من مرحلة االحتالل
البريطاني ألراضيها .يحاول
الطفل الصغير أن يشبع فضوله
الذي بدأ يتنامى ،فيسأل والده عن
هذا الشيخ الكريم الذي وصل
صيته كل مكان ،فيقول له إنه
الشيخ زايد ،الذي ينتظر الناس
على يده الخير الكثير ،وسيصبح
لهذه البقعة من األرض بفضله
شأن كبير.
تمر األيام والطفل الصغير يذهب
كل صباح إلى مدرسته ،ويعود
منها محامال بالكثير من األسئلة،
بينما أحاديث الكبار حوله
تتشعب .حتى النساء اللواتي
لم ّ
يكن يشاطرن الرجال أحاديثهم
عادة ،بدأن يتحدثن عن حاكم
أبوظبي الشيخ زايد ،والجهود
التي يبذلها مع حاكم دبي الشيخ
راشد ،لتوحيد إمارات المنطقة.
يسمع أن زايد وراشد قد اجتمعا
في منطقة بين أبوظبي ودبي،
ّ
ووقعا اتفاقا إلقامة «اتحاد» بين
اإلماراتين ،وقاما بتوجيه الدعوة
لإلمارت األخرى كي تنضم
إليهما ،فيسأل عن معنى كلمة
«اتحاد» .يتمنى لو كان أكبر
قليال كي يشارك والده ورفاقه
أحاديثهم ،أو أصغر قليال كي
تأخده والدته معها حيث تجتمع
النساء في «الرايح» ضحى
لتبادل األحاديث .كان أصغر
من أن يشارك في أحاديث
الرجال ،وكان أكبر من أن
يسمح لنفسه باستراق السمع
من مجالس النساء.
بين الدراسة واللعب كان ذلك
الطفل يقضي أوقاته ،وكان في
الوقت ذاته يتابع ما يصل إلى

أذنيه من أحاديث الكبار عما كان
يجري .يسمع أن هناك جهودا
تُبذل من أجل إقامة اتحاد يجمع
إمارات الخليج التسع التي لم
تكن قد استقلت بعد ،ويسمع
أن ثمة وجهات نظر لبعض
هذه اإلمارات قد تحول دون
تحقيق االتحاد التساعي ،رغم
المحاوالت التي تبذلها المملكة
العربية السعودية ودولة الكويت
وبريطانيا لتقريب وجهات النظر.
تعلن البحرين استقاللها في الرابع
عشر من شهر أغسطس عام
 1971فيتسلل القلق إلى قلب
الطفل الصغير ،وتتبعها قطر
في األول من شهر سبتمبر من
العام نفسه ،فتزداد مخاوفه،
ويكبر قلقه ،على االتحاد الذي
كان يرصد إرهاصاته ،مثل
الكبار تماما .كان يخشى أن ال
يتحقق حلمه بأن تكون له دولة
وشعار وعلم ،مثل تلك التي
كان يراها على أغلفة الدفاتر
والكتب التي كان يدرس منها
وفق مناهج تعليم الكويت ،التي
كانت قد استقلت عام ،1961
وأصبح لها علم وشعار وسالم
وطني ،ونشيد يردده طالبها كل
صباح في مدارسهم.
كانت الفكرة التي تشغل بال ذلك
الطفل الصغير هي الهاجس نفسه
الذي يحتل عقول حكام اإلمارات
السبع ،الذين لم تفتر همتهم ،ولم
يلن عزمهم ،ولم يتراجعوا عن
المضي في طريق تحقيق الحلم
لشعوبهم ،حتى بعد أن قررت
البحرين وقطر اتخاذ مساريهما
الخاصين ،فأعلنوا عن نيتهم
تأسيس االتحاد ،ومضوا يضعون
له األطر القانونية واإلدارية،
حتى أشرقت شمس الثاني من
ديسمبر  1971حاملة معها الخبر
اليقين ،الذي مأل قلب ذلك الطفل
فرحا ،وبدد مخاوفه ،فقد أصبح
له دولة وعلم وسالم وطني،
تماما مثلما كان يتمنى ويحلم.
يكبر الطفل ويكمل تعليمه في ظل
دولة االتحاد ،ثم تبتعثه الدولة
إلكمال دراسته الجامعية في
الخارج ،ويعود إلى وطنه ،ليأخذ
دوره في بناء دولة اإلمارات
العربية المتحدة .وعبر مراحل
العمر المختلفة التي تلت ذلك،
يشاهد بناة االتحاد عن قرب في
مناسبات كثيرة ،ويسافر بحكم
عمله مع مؤسس االتحاد ،الشيخ
زايد ،رحمه هللا ،وهو يجوب
العالم من مشرقه إلى مغربه،
ناشرا فكرة الوحدة التي تسري
في دمه وعقله وكيانه ،باذال
جهده لل ِّم شمل األمة العربية،
مطفئا النيران التي كانت تشتعل
في أنحاء الوطن العربي ،باذال
الغالي والنفيس من أجل تحقيق
ما آمن به طوال حياته ،وهو أن
يرى البشر جميعا أسرة واحدة،
تعمل من أجل خير اإلنسانية
ورخائها.
واليوم ،بعد أن كبر ذلك الطفل
وتحقق حلمه ،يجلس مع أبنائه
ليحدثهم عن قصة االتحاد التي
عايشها بكل كيانه ،وال ينسى
أن ّ
يذكرهم بأن هذه الدولة قد
قامت بتضحيات أولئك الرجال
وعزمهم وتصميمهم ،وعليهم
أن يحافظوا عليها ،ويرخصوا
من أجلها أموالهم ودماءهم
وأرواحهم.
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ديك اجلن شاعر عباسي من مواليد محص (سوريا)

شـــعاع

في هذه الصفحة نقوم بتناول حياة
وأعمال العديد من الصحفيين والكتاب
والشعراء القدامى من المبدعين الذين
تربعوا على عرش الكلمة واإلبداع
أثناء وجودهم بيننا أو بعد رحيلهم عنا.
علنا نسهم من خالل هذا العمل في
إعادة الفكر الثقافي التنويري الصحيح
إلى مساره الحقيقي ومكانته الطبيعية
في إرثاء قواعد التنوير والمعرفة
الحقيقية التي غابت عن عمد بظهور
بعض من المدعيين والمتسلقين للثقافة
والفكر فأفسدت الفكر وأتلفت الذوق
الثقافي العام للوطن والمواطن العربي
من المحيط إلى الخليج !
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ديك الجن واسمه عبد السالم بن رغبان بن عبد السالم بن حبيب بن عبد
هللا بن رغبان بن مزيد بن تميم الكلبي الحمصي ،شاعر عباسي ،مولود عام
( 161هجري) في مدينة حمص في سوريا ،وتوفى عام ( 236هجري).
وصل شعره مفرّ قاً في كتب األدب والنقد والتراجم ،وقد تتبع الناقد (ابن
َو ِكيع ال َتنيسي) عندما ألف كتابه (المنصف في نقد الشعر) الذي درس فيه
شعر المتنبي ،وتتبع سرقاته الشعرية وأعادها إلى مواطنها ،فرأى أن ديك
الجن من أهم المواطن التي سطا عليها المتنبي .وما ينطبق على ابن وكيع،
ينطبق على (السريّ ّ
ّ
ّ
والمحبوب) الذي تناول فيه
(المحب
الرفاء) في كتابه
الخمر وأوصافها في الشعر.
اسمه ومولده
ولد ديك الجن بمدينة حمص على نهر العاصي وفي واحد من أحيائها القديمة
الذي يسمى اليوم (باب ال ُدريب) ،واسمه عبد السالم بن رغبان لقب بديك
الجن بسبب لون عينيه األخضر وعاش في مدينته حمص حياته الحافلة
التي امتدت قرابة خمسة وسبعين عاماً .ونستطيع أن نميز في حياته مراحل
ثالثاً ،مع االنتباه إلى أن الحياة كل واحد يصعب فصله ،عاش ديك الجن
في طفولته حياة عادية ،لم يأبه بها أحد ،وليس هناك ما يميزه من أترابه،
كما أن كتب التراث ال تذكر شيئاً عن طفولته .لقد أصاب هذه الطفولة من
النسيان والتجاهل ما يصيب طفولة معظم المبدعين الذين ال يُلتفت إليهم
إال بعد ظهور مواهبهم ُّ
وتأكدها .وما نستطيع الجزم به أن ديك الجن ُدفع
في طفولته إلى المساجد حيث المعلمون والعلماء ،وحيث حلقات الدرس
والبحث .ولقد انسحبت هذه الفترة على طفولته ومراهقته وصدر شبابه،
ألن آراءه وشعره ينطقان بتحصيل كم وافر من مختلف علوم عصره.
ولقد سارت حياة عبد السالم ،في مرحلة شبابه ،على صورة واحدة ال
تتخطاها وال تحيد عنها ،وكانت اللذة المادية في شتى أشكالها وألوانها هي
المكوّن األساسي لهذه الصورة .لقد انكب على اللذات انكباباً مطلقاً فأدمن
معاقرة الخمر ومطاردة الفتيات والنساء والغلمان ،جرياً وراء اللذة المادية
الجسدية ،ولم يعرف الحب اإلنساني الذي ينهض على أساس من العواطف
النبيلة والمشاعر الرقيقة .كان لقاء ديك الجن بورد حادثة معترضة في
مسيرة حياته الالهية العابثة ،ولكن هذه الحادثة لم تـنقض بسالم ،بل مرت
في حياته مرور العاصفة العنيفة التي انقشعت بعد حين مخلّفة وراءها
خراباً ال يُ َعمَّر ،وكسراً لم تجبره يد ُ
األساة .لقد أحدثت شرخاً عميقاً في
قلب ديك الجن ،واستمر هذا الشرخ المتفجّ ع ينـزف مرارة وفجيعة ،صابغاً
يحس إال بالوجع
أيامه بلون الدم المُراق ،فكان ال يرى إال الحُ مرة ،وكان ال ّ
المرّ  ،وال ندري كم امت ّدت آثار هذه العاصفة في حياة الشاعر ،وإلى أيّ
ّ
المؤكد أنه لم ينسها بقية
مدى بقيت طريّة ُمع ِْولَ ًة في ذاكرته ،ولكن من
أيامه ،وأرجح الظن ،في رأيي ،أن ورداً واحد ٌة من جاراته النصرانيات
أحبها ديك الجن ،وأحبته ،فأسلمت على يديه ،وتزوجها .وال غرابة في
ذلك ،ومثل هذه الحادثة يقع كثيراً في مجتمعاتنا المتسامحة ،ولكن الغرابة
تنبع من النهاية المأساوية الفاجعة لهذا الزواج .لقد انتهى بمصرع (ورد)
بسيف زوجها ،العاشق الغيور ،فكان هذا الزواج وما رافقه من قصة حب
فوّارة بالعواطف اإلنسانية ،ثم ما استتبعه من قتل مأساويّ  ،حدثاً فريداً
في تاريخنا األدبي ،ويضيف المؤلف (عاش ديك الجن في أوساط أسرة
متعلمة معروفة ،تقلّب بعض رجالها في أعمال الدولة ،كما أسلفت ،فكان

ُ
ومجالس
حلقات الدرس
من الطبيعي أن يُدفع الصبي إلى المسجد ،حيث
ُ
العلماء .وفي المسجد َتلَ َّقى علوم عصره ،فوعى علوم اللغة واألدب والدين
وحصل َكمّاً جيّداً من المعارف ،كان موضع فخره ،فهو يقول :
والتاريخ،
ّ
ما ّ
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انصب اهتمام ديك الجن على اللغة واألدب والتاريخ ،وكان له منها
ولقد
مكو ٌ
ّنات ثقافية ممتازة ،ظهرت بوضوح في شعره .فوعيه لعلوم اللغة جعله
مالكاً لناصيتها ،قادراً على التصرّ ف بها ،واستيعاب مفرداتها ،وتوظيف
دالالتها المعنوية إلبراز أفكاره ومعانيه ،مع سالمة من اللحن ،وقدرة على
ترتيب المفردات في أنساق لغوية سليمة ،تجري على سنن العرب .كما قرأ
ً
طويال عند الشعر
ما وصل إلى عصره من آداب العرب السالفين ،ووقف
الجاهلي عامّة ،وشعر الصعاليك خاصة .وقد أعجب بالصعاليك وفلسفتهم
القا ِئمة على التمرّ د والرفض ،بل لقد فاق صعاليك الجاهلية في تمرّ ده
ً
أطفاال رُ ّضعا إذا ما قيسوا به .فهو القائل يصف نفسه:
ورفضه ،فرأى فيهم
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لقد عاش ديك الجن قمة الثقافة واالزدهار الحضاري في العصر العباسي،
وكان على الشاعر أن يكون مثقفاًُ ،ملِمّاً بفنون عصره وعلومه ،ليتمكن من
السير في زحمة حركات اإلبداع والتجديد ،وقد استطاع أن يكون واحداً
من شعراء عصره ّ
المثقفين المبدعين والمج ّددين .وال يخفى على العارفين
التطوّرُ الكبير الذي وصل إليه ّ
فن الموسيقى في زمنه ،وما استتبعه من
فن الغناء ،وانتشار المغنيّن والمغنيّات من ّ
تطور في ّ
كل لون وجنس.لقد
ّ
خط هذا الفن لنفسه طرقاً واضحة المعالم ،وكان له علماؤه ومجيدوه،
وكان لـه عشاقه ومؤيدوه .وديك الجن واحد من عشاق الغناء والموسيقى،
فالشعر والموسيقى فنّان متواشجان ،وهما جناحا الغناء ،وبهما ينهض،
كما ّ
الفني .أقبل ديك الجن
أن موسيقى الشعر عنصر هام من عناصر بنائه ّ
المشارك المبدع ،فتعلم العزف ،وأتقن قواعد الغناء ،ولقد
على الغناء إقبال
ِ
غدا ما تعلمّه في هذا الباب ،جزءاً من مكوّناته الثقافية والفنية .كان حسن
الصوت ،مجيداً للضرب ُّ
(بالط ْنبُور) ،وكان يتغنّى بشعره ،لنفسه ،أو لندمائه
فيلتذ بشعره وغنائه ،ويلتذّ
الذين كانوا يتحلّقون حوله في مجالس الشرابّ ،
بما يحدثه من إعجاب في نفوس سامعيه).
إن تشيّع ديك الجن ال يعني أنه كان إنساناً متديّناً ،مطبقاً لما أمر به اإلسالم
أو نهى عنه ،لقد كان هناك انفصال تا ّم بين انتمائه السياسي ومواقفه الدينية.
يقول أبو الفرج على لسان ابن أخي ديك الجن  “ :كان عمّي َخليعاً ماجناً”.
أما ّ
(تشككه) بوجود اليوم اآلخر والحساب ،فقد اتّخذ طابعاً أكثر ح ّدة ،وصل
به إلى االنفجار والتصريح بعدم إيمانه بالقيامة والبعث .وربما كانت هذه
الح ّدة نابعة من التمرّ د والتح ّدي ،والتصدي للوعّ اظ الذين يالحقونه في
كل مكانّ ،
مذكرين بالموت والحساب ،والجنة والنار .إنه في البداية يجنح
إلى مناقشتهم مناقشة تنطوي على الكثير من االضطراب والقلق والترددّ
والشك ،فإذا كانوا كاذبين في ا ّدعائهم بوجود الحياة اآلخرة ،فقد أَ ِمنَ ونجا
من العقاب عمّا اقترفه من آثام ،أما إذا صدقوا فإنه سينجو أيضاً ،ألن هللا
هو الذي ابتاله بهذه اآلثام ،وهو الذي سيسامح ويعفو ،وما ذنبه فيما ق ّدر
هللا لـه ؟! ثم ينفجر بغتة ،معلناً عدم إيمانه بالقيامةً ،
قائال:
ُ
ُ
واف
من
فوس
السَّ
ِ
َ
هي ال ُّدنيا وقد َن ِعموا بأخرى وتسويف النّ ِ

َ
فإن كذبوا َ
وإن أصابوا ّ
أمنتْ ،
ْ
المبتليـك هو المعافـي
فإن
وأصدق ما ُّ
ُ
َّ
بتصديق القيام ِة غيرُ صافي
قلبـي
أن
ك
أبث
ِ
إن هذا التصريح وأمثاله دفع الناس إلى اتهامه باإللحاد (على ّ
أن من أطرف
موقف أبي العالء المعري الذي كان متعاطفاً
َ
المواقف من ديك الجن ومعتقده،
مع أخيه في الشعر ،ولذلك فقد منحه البراءة من تهمة اإللحاد .يقول في
الم بنَ رغبانَ المعروف بديك
(رسالة الغفران)  “ :ورأى بعضهم عب َد السَّ ِ
الجن في النوم ،وهو بحُ سن حال ،فذكر له األبيات الفائية التي فيها  :هي
ُ
واف
وتسويف
ال ُّدنيا وقد َنعموا بأخرى
النفوس من السَّ ِ
ِ
ُ
أتالعب بذلك ولم أكن أعتق ُده ).وعندي مالحظة
أيْ ال َهالك .فقال  :كنت
ساف فالمعنى هو الغبار مع الرياح القوية
لغوية هنا :إن كان السواف جمع ٍ
السواف الحوادث والهالك .من المنطق المفهوم
الساف ،ومن معاني
وهو
ِ
ِ
ناصر المعارضة الشيعية ،لكن
أن ندرك خوف الشاعر من الحكومة ألنه
َ
خوفه المرأة والشك فيها! (ولكن االستغراب ينتفي ،والدهشة تزول إذا
عرفنا أن خوفه نابع من هذه المعرفة الكثيرة للنساء .إن هذه المعرفة َولَّدت
في نفسه َّ
الش َك بوفاء المرأة أو قدرتها على الوفاء) كما كتب الحجي .يبدوا
لي أنه بسبب عصيانه وإدمانه لم يعرف الفاضالت .وعرف الكثير من
الساقطات وبنات الهوى والمال والموال ،وأهل مجالس المجون والخمر،
وما إلى ذلك( .لم تكن لديك الجن عالقات واسعة برجاالت عصره ،فهو
لم يبرح بالد الشام ّ
ّ
الظن أنه
قط ،كما تقول معظم كتب التراث ،وأغلب
قضى معظم أيام حياته في مدينة حمص وسط سورية ،ولم َي ِف ْد على بالطات
خلفاء الدولة أو وزرائه وأمرائه ،ألنه لم يكن شاعراً م ّداحاً متكسّ باً بشعره)

ربما لتوجهه السياسي ومزاجه النفسي وظروفه .ورغم ذلك كان معروفا
بالشعر ومشهورا بالمجون .و من شعره المقتطفات التالية:
َ
َ ٌَ َ
إن إ ْخوانَ َّ َ َ َ
َ
ار ُب
الص َفا ِء أق ِ
بكاك أخ ل ْم َتحْ ـو ِه ِب ُقرا َب ٍة بَلى َّ ِ
َ
اس ُب
وأَ ْظلَ َم ِت ال ُّد ْنيا التي كـ ْن َت َج َ
ارهَا كأنَّك للـ ُّد ْنيا أ ٌخ و ُم َن ِ
َ
ً
َ
َ
يُب َِّر ُد ِنـيْرانَ ال َم َصا ِئ ِب أَنَّني أَ َرى َز َمنا ل ْم تب َْق في ِه َم َصا ِئب و أيضا :أ َمالِ ْي
عَ لى َّ
ين إذا َن َز َح ْت دَا ٌر َو َخ َّف َق ِط ُ
الشوْ ِق اللَّجُ وج ُم ِع ُ
ين
َّ ِ
َ
ْ
اف َّ
َ
َ
الشآم َح ِن ُ
ْ
َ
َ
ين
ن
ك
أ
ب
ن
م
إلى
ي
ن
د
ا
ع
ت
آم
الش
د
ه
إذا َذ َكرُ وا
ْ
اسْ
عَ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َت َطــا َو َل هَذا اللَّي ُْل َحتَّى كأَنَّما على َنجْ ِم ِه أَ َّال َيعُو َد يَمـِ ُ
ين و أيضاَ :طلَ ُب
ُفــر ٌق بينَ َ
األ ِحبَّ ِة وال َو َط ْن
اش م ِّ
ال َم َع ِ
ال إلى َّ
الضراعَ ِة وال َوهَنْ
الر َج
ُص ِيّـ ٌر َج ْل َد ِّ
وم َ
ِ
حتّى ي َُقا َد َكما يُـقاد ال ِنّ ْض ُو في ِث ْن ِي َّ
الش َط ْن
ثــ َّم ال َم ِني َُّة بعــ َد ُه فكأنَّ ُه مالَ ْم ي َُك ْ
ـن
َ
َ
اف
الب ِّر أَسْ َرعَ في َ
الجف ِ
إذا َش َجرُ المو َّد ِة ل ْم َتجُ ْد ُه َسما ُء ِ
و قبل ختم هذه المقالة أود أن أضيف لما كتبه الحجي ما كتبه بعض القدماء
مثل ياقوت الحموي صاحب معجم األدباء من قول (أبو تمام :من كل
نظر إلى المقاتل مافي متنـه أود كأنه كان ترب الحب مذ
أزرق
نظار بال ٍ
ٍ
زمن فليس يعجزه قلـب والكـبد وعليه وقع المتنبي وسبق إلى ذلك ديك
ٍ
الجن أيضاً في قوله:
كما ينصب في المقل الرقاد
قناً تنصب في ثغر التراقـي
وأبيات المتنبي أمثل من الجميع إذا تركت العصبية .وذكر النويري صاحب
نهاية األرب في فنون األدب ومما قيل في الخمر إذا مزجت بالماء ،قول
أبي نواس :وصفراء قبل المزج بيضاء بعده كأن شعاع الشمس يلقاك دونها
ترى العين تستعفيك من لمعانها وتحسر حتى ما تقل جفونـهـا
ومنه أخذ ديك الجن فقال:
وحمراء قبل المزج صفراء بعـده بدت بين ثوبي نرجـس وشـقـائق
حكت وجنة المعشوق صرفاً فسلطواعليها مزاجاً فاكتست لون عاشـق.
و بغض النظر عن من سبق فشعر ديك الجن في رائي أفضل ووصفه أجمل.
وأورد الدميري صاحب حياة الحيوان الكبرى (وديك الجن لقب ألبي محمد
بن عبد السالم الحمصي الشاعر المشهور من شعراء الدولة العباسية ،كان
يتشيع تشيعاً حسناً وله مراث في الحسين ،وكان ماجناً خليعاً عاكفاً على
القصف واللهو متالفاً لما ورثه .مولده سنة إحدى وستين ومائة وعاش
بضعاً وسبعين سنة ،وتوفي في أيام المتوكل سنة خمس أو ست وثالثين
ومائتين .ولما اجتاز أبو نواس بمدينة حمص في الشام قاصداً مصر المتداح
الخصيب ،جاءه إلى بيته فاختفى منه ،فقال المته :قولي له :اخرج فقد فتنت
أهل العراق بقولك :
موردة من كف ظبي كأنما تناولها من خده فأدارهـا
فلما سمع ذلك ديك الجن خرج إليه واجتمع به وأضافه .وكتب ابن وكيع
التنيسي صاحب المنصف للسارق والمسروق منه وقال المتنبي:
فكنت َّ
ُ
ُ
خشيت أذيبُ ُه ْ
الذا ِئبا أخذه من قول
من َحرّ أنفاسي
وبس ْمنَ عن ب ََر ٍد
تضاحك عَ ْن بر ٍد م ُْشرق ناجيت ُه من َبيْن جُ َّ
َ
السي فكلَّما قبُلت ُه
ديك الجن:
ٍ
أن ي ُ
ِخ ْـف ُ
ـت ْ
فاسي فالمعنى المعنى ولكن ألبي الطيب
من
وب
َذ
َ
نيران أ ْن ِ
ِ
ّ
زيادة وهي من تمام الكالم ،وهي قوله( :فكنت الذائبا) وهي مليحة يستحق
بها الجزالة ما أخذ.
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يقف أمام باب الشركة ،في يده جاروف ثقيل يحطم به في
حركات رأسية رتيبة الثلج الذي كون طبقة كثيفة مسطحة على
األرض ،ثم يجرفه و يضعه جانبا ،برد شتاء مونتريال قاسي،
البرد القارص القاسي يحتوي جسده رغم سترته الثقيلة و غطاء
الرأس الذي يحمي أذنيه و القفاز العازل ،يزيد من قسوة البرد
الريح القوية العاتية.
هذه أول وظيفة له في كندا بلد مهجره ،حصل عليها بعد سنة
و نصف من وصوله هو و أسرته إلى مونتريال ،من الصعب
توصيف الوظيفة ،أهو عامل نظافة أم عامل صيانة أم خادم
للجميع؟ ببساطة عليه أن يقوم بكل األعمال الدنيا المطلوبة،
هو الجامعي خريج كلية األداب قسم فلسفة بتقدير جيد يقوم
باألعمال الدنيا في هذه الشركة اللعينة ،قد يكون من المفيد و
المريح أن يستخدم دراسته للفلسفة في فلسفة موقفه هذا ،في
الواقع ال حاجة للفلسفة ،ببساطة الموضوع عرض و طلب،
كفاءات و خبرات معينة يحتاجون لها و هو ال يملكها ،إضطر
لقبول هذه الوظيفة كي يطعم زوجته و ابنيه.
مر عليه سنة في هذه الوظيفة ،اعتاد أن أن يحضر للعمل في
ميعاده و أحيانا قبل الميعاد ،يؤدي عمله بتفاني و بذكاء رغم أن
أغلب المهام المطلوبة منه ال تحتاج لذكاء ،يتعامل مع الجميع
ببشاشة و أدب ،يدرك تماما أهمية هذه الوظيفة المتدنية له و
ألوالده و ان استغناء الشركة عنه مصيبة كبيرة لذلك يحاول
أن يكون موظفا مثاليا في حدود هذه الوظيفة البائسة.
يستدعيه موظف شئون العاملين إلى مكتبه ،هذه ثاني مرة
يدخل هذا المكتب ،كانت المرة األولى عندما عينته الشركة،
يطلب منه الموظف الجلوس ،يخبره بطريقة آلية أن إدارة
الشركة راضية عن أداءه و أنه سينتقل ليعمل في قسم التعبئة
و الشحن ،أضاف أنه يجب أن يـُ َح ِسن لغته ألن الوظيفة الجديدة
تتطلب قراءة بعض االرشادات و االتصال ببعض الموردين
والعمالء .أخذه و قدمه لمالحظ القسم ،قسم التعبئة و الشحن
به فردين غيره باإلضافة للمالحظ ،العمل ال يحتاج لجهد بدني
مثل ما كان يؤديه من قبل ،هناك أيضا بعض األوقات التي
ال يكونون مشغولين فيها فيمكنهم الراحة أو التظاهر بتنظيف
و ترتيب المكان.
لم تسعه الدنيا من الفرح ،عاد لزوجته مهلال ،حكى لها عن
وظيفته الجديدة ،عقب بأن هذه البلد تقدر المجدين في عملهم
و تكافئهم على قدر مجهودهم ،سألته زوجته عن زيادة مرتبه،
أجابها بالنفي و هون من هذا الموضوع ،بالتأكيد العالوات
قادمة في المستقبل ،ابتسمت له زوجته مشجعة و متجاوبة
مع فرحته ،لكنها في أعماقها شعرت أنه استبدل وظيفة حقيرة
بأخرى أقل حقارة.
@@@@@
كان لهذه النقلة تأثير إيجابي على حياته عموما ،رفعت
روحه المعنوية ،أصبح أكثر مرحا .هداه تفكيره إلى َوش ْـم

همسـات
 كن أنت الشمعة التي تضئ لآلخرين تصالح مع نفسك لكي تعبر كل الصعاب إن فشلت غير أسلوبك وال تغيرمبادئك
 األهتمام هو األساس للبقاء علىالحب قوياً
 الذاكرة القوية نقمة أحياناً فهيالتنسي صاحبها الذكريات المؤلمة
 الكثير من العقول ال تفكر -أجمل الكالم كالم الصدق

أعلى ذراعه بوشم يمثل شعار الشركة ،كما لو كان هذا
الوشم تعبيرا عن شكره و امتنانه لإلدارة ،يصبح الوشم
أمر طريف في الشركة ،يبدي البعض إعجابه به و هو
يستعرضه رافعا كم قميصه و يعلقون عليه تعليقات مرحة.
تمر األيام و هو كعادته يعمل بإخالص و تفاني و صمت ،أحيانا
كان يضطر للبقاء بعد مواعيد العمل الرسمية لينهي اجراءات
شحن عاجلة ،لم يطالب بأجر هذه الساعات و لم تدفع الشركة
شيئا في المقابل.
ينتشر في الشركة خبر أن هناك متاعب مالية ،يالحظ هو ذلك
في قلة المنتجات التي يشحنها ،إشاعات االستغناء عن بعض
العاملين تنتشر في أروقة الشركة ،ينتابه قلق و هو يستمع لمناقشات
العاملين عن من هم المعرضين لإلستغناء ،يستدعيه موظف
شئون العاملين لمكتبه ،يذهب لمقابلته وجال متوقعا األسوء،
يطلب منه الموظف الجلوس ،يخبره باختصار أن الشركة
تعاني من مشاكل مالية ،لذلك ستضطر لإلستغناء عن بعض
العاملين توفيرا ألجورهم ،قال لنفسه “ها هي اللحظة قادمة،
لحظة االستغناء عني ،ماذا أفعل؟ هل أستجدي هذا البغيض كي
يبقيني؟ و هل بيده أن يبقيني؟ أم أن القرار نهائي؟ هل أخبره
عن زوجتي و ولدي حتى يرق قلبه؟” أستأنف الموظف حديثه
فأخبره بان الشركة قررت االستغناء عن مالحظ القسم ،و أحد
العاملين اآلخرين ،و انه من المطلوب منه أن يقوم بنفس المهام
التي كان المالحظ يؤديها باإلضافة طبعا لمهامه هو األصلية ،ثم
مشجعا أضاف أنه يمكنه أن يعتبر هذه الخطوة بمثابة ترقية له.
غادر المكتب و هو مذهول ،لقد نجى من استغناء الشركة عنه،
مقابل ذلك سيزيد مقدار الشغل و تزيد المسئولية بدون مقابل
مادي ،لم يكن من المناسب إظهار سعادته أو حتى راحته فالجو
العام في الشركة مقبض و شبح االستغناء عن الخدمة يحوم
فوق الجميع ،عاد لزوجته يخبرها باألمر ،ركز على موضوع
الترقية و تغاضى عن ذكر سلبيات الوضع في الشركة ،هنأته
زوجته ،إصطحبها و الولدين ألحد المطاعم احتفاال بالمناسبة.
بعد هذه الواقعة بشهرين ،مازالت أحوال الشركة غير مستقرة،
استدعاه نفس موظف شئون العاملين لمكتبه ،كرر نفس الحديث
الذي قاله سابقا عن متاعب الشركة المالية ثم أخبره أن مهام
القسم الذي يعمل به سوف تنتقل إلى قسم آخر حيث سيقوم
موظفيه بعمله باإلضافة ألعمالهم األصلية ،و بالتالي فالشركة
ال تحتاج له و أن خدمته قد انتهت ،أخبره أيضا أن الشركة
ستعطيه أجر أسبوع مكافأة له على نهاية خدمته ،و أن إدارة
شئون العاملين حرصا على مصالح الموظفين المنتهية خدمتهم
ستعقد لهم محاضرة عن كيفية البحث عن عمل ،و نصحه أن
يحضر هذه المحاضرة.
@@@@@
عاد لمنزله مهزوما مدحورا ،عندما غير مالبسه نظر إلى
وشم شعار الشركة بأسى و بعتاب كأن الوشم َخيـَ َب أمله و

يوسف زمكحل
 البد أن نجعل من خيباتنا دروساًمستفادة
 أحياناً ننجح في أن نصنع بسمةولكننا نفشل في صنع السعادة
 من كلماتي  :كنت زمان قبل ما أحبك ..بعيش أوقاتي أسأل نفسي  ..فين القلب
وفين الحب اللي معاه حتسعد نفسي ؟ ..
يملى حياتي ويطيب خاطري  ..واألمل
في لقاه يهزم يأسي  ..أنا ياحبيبي
صحيح حبيتك  ..وبقيت أنت أهلي
وناسي .

لم يتمكن من إقناع أصحاب الشركة بمدى حبه لشركتهم و
فخره باالنتساب لها.
تمر األيام و األشهر و هو يعاني من البطالة من جديد ،أكثر
ما يؤلمه نظرات ابنيه له ،نجح أخيرا في العثور على عمل،
مرة أخرى وظيفة بسيطة مرهقة ،تكرر تفانيه في عمله و
انضباطه و تواصله مع زمالءه بطريقة ذكية ،وضع وشم
جديد يمثل شعار الشركة و تباهى به أمام زمالءه و مديريه،
بعد سنتين تستدعيه مو ظفة شئون العاملين ،تقول له العبارة
التي أصبحت شائعة في العديد من شركات كندا ،العبارة
التي يقولها أالف موظفي شئون العاملين لعشرات األالف
من الموظفين المـُسْ تـَغ ْـنى عنهم “ اإلدارة عازمة على
إعادة هيكلة الشركة ،و على التخلص من الشحم الزائد حتى
تصبح الشركة ذات لياقة عالية و مقدامة ،و بالتالي ال نحتاج
لخدماتك” ،أخبرته أنهم سيدفعون له أجر أسبوع مكافأة نهاية
خدمة ،و حرصا على مستقبله سيعطونه خطاب يفيد بأنه كان
موظفا عندهم و كان يؤدي عمله بطريقة جيدة ،يخرج من
المكتب مذهوال ،يهون عليه بعض الشيء أنه ليس الوحيد
الذي أُسْ تـُ ْغ ِن َي عنه فهناك العديد مثله في هذا اليوم األغبر،
استرجع ما قالته الموظفة عن التخلص من الشحم الزائد ،هو
إذن بأجره المتدني يمثل شحما زائدا إلدارة الشركة .عاد لمنزله،
أخبر أسرته باألمر ،يشعر ان الولدين دون أن يتكلما يلومونه
على ما حدث ،كأن لسان حالهم يقول “لو كان عندك خبرات
مطلوبة في سوق العمل لما كان هذا مصيرك ،لحصلت على
وظيفة أفضل ،وظيفة ال تطرد منها” .أكد لنفسه أنه سيعاود
البحث عن عمل ،سيجد بالتأكيد عمل آخر قد يكون أحسن،
و سيستمر فيه لسنوات طوال.
@@@@@
أمسية صيفية دافئة ،أوى إلى فراشه مبكرا في فنلته الداخلية،
زوجته تنظر له مستغرقا في نومه يتنفس بانتظام ،تسترجع
شريط حياتها معه ،حبها له ،أمالها قبل الزواج ،أحالم و
مغامرة الهجرة ،ترنو لوجهه ،لقد تحول من انسان رقيق
حالم إلى مخلوق باحث عن لقمة العيش ،مخلوق عامل ملتزم
مجد مخلص مُسْ تـَ ْغ َنى عنه ،الولدان على وشك التخرج من
الجامعة ،هذه هي النقطة المضيئة في حياتها ،تنظر إلى
ذراعيه العاريتين ،مغطيان بوشوم شعارات الشركات التي
عمل بها على مر السنين ،ذراعيه يصلحان أن يكونا سيرة
ذاتية تخبر عن تاريخه الوظيفي ،يا لخيبة أمله في كل هذه
الشركات ،يحلم و يتحطم حلمه ،يعاود الحلم و البحث عن
االنتماء دون جدوى ،كان في البداية يريها الوشم الجديد عندما
يضيفه لكن بعد عدد منهم امتنع عن ذلك ،كأنه يوشم نفسه
في سرية .الحظت وشم جديد لم تراه من قبل ،استنتجت من
مكانه على الذراع أنه آخر ما أضيف ،وشم لورقة شجرة
الميبل بلونها األحمر القاني ،ورقة شجرة الميبل رمز كندا.

كنتاكي نيوزلندا تطلق مشعة
بنفس رائحة دجاجها الشهري
نشرت صحيفة "مترو"
البريطانية مجموعة من الصور،
تظهر شمعة معطرة أطلقتها كنتاكى
نيوزلندا ،تحتوى على  11نوعا
من األعشاب والتوابل ،لتجعلك
تشم رائحة دجاج كنتاكى الشهير
أثناء إشعالها.
ويأتى ذلك ضمن حملة دعاية ذكية
ومبهرة ومتطورة فى نفس الوفتـ
تهدف من خاللها على زيادة إقبال
المستهلكين تجاهها ،حيث لن تلجأ للشمعة التقليدية بعد اليوم ،وستعتمد على
شمعة كنتاكى ،والتى تم طرحها لفترة محدودة من قبل فروعها فى نيوزلندا.
كما تأتى الشموع بعدة روائح ،منها الفانيليا ،ورائحة وجبة الدجاج األصلية،
وأخري برائحة ساندوتش زينجر الشهير ،وهو األمر الذى القي اعجاب
المستهلكين هناك فى حملة دعاية فى غاية الذكاء.

بقلم  :نعمة هللا رياض
عاد الملياردير المصري نبيه رمسيس
إلي منزله مساءا” بعد يوم عمل شاق ،
إستقبلته زوجته بترحاب  ..تناول معها طعام
العشاء ,سألها عن إبنته هايدي وإبنه كمال
 ,أخبرته أن هايدي خرجت مع صاحبتها
للتسوق أما كمال فهو جالس في غرفته
كالعاده أمام الكمبيوتر يتصفح اإلنترنت
,ذهب نبيه إلي غرفة إبنه ليحيه  ..رحب
به كمال ودعاه للدخول  ..سأله عن أحواله
ودراسته لدرجة الدكتوراه في الجراحة بكلية
الطب  ,أجابه كمال إنها علي ما يرام  ,مرت
فترة صمت قال بعدها كمال إنه قد قرأ للتو
خبرا” علميا مثيرا” لإلهتمام عن إكتشاف
حفرية عظام في كينيا .فحصت بواسطة د.
روبرت اكهاردت األستاذ بجامعة بنسلفانيا
بأمريكا  ,وهى عبارة عن العظمة المتصلة
بالفخذ بواسطة الجزء الكروي الذي عثر
عليها كاملة  ،ووجد أن هذه الوصلة يضيق
سمكها فى الجزء العلوى مما يوضح أن
صاحبها استطاع المشي منتصبا مثل اإلنسان
الحديث وليس مثل مشي القردة ..وذلك قبل
لوسى بثالثة ماليين سنة  ..أما لوسى فقد
أطلق اسمها على حفرية ألنثى اكتشفت في
إثيوبيا وقدر عمرها بثالثة ماليين سنة ,
واعتبرت حينها أقدم إنسان مكتشف استطاع
المشي على رجليه منتصب القامة .وهذا
دليل واضح أن صاحب حفرية كينيا استطاع
المشي منتصباً منذ ستة ماليين سنة !!.
سأله والده متعجبا” :
 هل يعني هذا أن اإلنسان عاش علياألرض منذ ستة ماليين سنة ؟ !!.
 يعتقد العلماء إستنادا للدراسات الجينية بأنالجد المشترك للقردة واإلنسان وجد قبل 7
مليون سنة بعدها بدأ التفرع إلى اإلنسان
األول والقردة ..
 وكيف نتأكد هكذا أن حفرية رجل كينياأو لوسي إلنسان وليس لقرد ؟
 القردة والغوريال فى أيامنا الحالية ,يتساوىسمك الجزء العلوي مع الجزء السفلي لهذه
العظمة تقريباً بينما فى اإلنسان الحديث
تكون نسبة الجزء العلوي للجزء السفلي لهذه
العظمة  4:1أو أكثر ،وفى حالة الحفرية
المكتشفة في كينيا كانت النسبة  3:1وهي
دليل واضح أن صاحبها استطاع المشي
منتصباً قبل وقتنا هذا بستة ماليين سنة !!.
 وكيف كانوا أصحاب هاتين الحفريتين ؟ هلكانوا مثلنا أو أقرب إلي القردة في الشكل ؟
 طبعا” صاحب حفرية الستة ماليين عاماكان اقرب إلي القردة في الشكل ،ولم يكن
يستطيع الكالم إلن حنجرته كانت أعلي رقبتة
ولم تكن ظاهرة وكان يصدر صيحات
مختلفة ومميزة إلفراد قبيلته  ,أما لوسي ,
بعد ثالثة ماليين عاما من التطور ،فغالبا
كانت حنجرتها ساقطة أسفل ذقنها مما
جعلها تستطيع الكالم  ..كذلك يمكن الجزم
أن لوسي كانت اكثر ذكاءا” من إنسان كينيا
بحكم التطور وبمقارنة تجويف المخ لكل
من الجمجمتين ..
 هذا موضوع شيق ومثير يا دكتور ،لكنيمتعب األن أرجو أن نستكمل الحديث غدا
إن شاء هللا .
في اليوم التالي مساءا” دعي نبيه إبنه كمال
إلي مكتبه في المنزل ..قال كمال بصوت
منخفض كأنه يكلم نفسه :
 لو كان مسموحا” بتطبيق تلك التقنية الحديثهعلي البشر ألمكننا رؤية لوسي ورجل كينيا

بعيننا أحياء يرزقون !!
 يا إلهي ..ماذا تقول ؟ ماذا تقصد بتلكالتقنيه ؟!
 إنها تقنية اإلستنساخ  ،وقد طبقت بنجاح منذعدة سنوات علي النعجة المعروفة بدوللي،
كذلك طبقت بنجاح علي عدة حيوانات أخري
 ,ولكنها لم تطبق علي اإلنسان حتي اآلن
،علي حد علمي..
 ولماذا لم تطبق علي اإلنسان ؟ إلعتبارات اخالقية وقانونيه ،لكن التقنيةصحيحة وقابله للتطبيق ..
 هل يمكن أن توضح لي بشئ من التبسيطتقنية اإلستنساخ؟
 لو اخذنا خلية من شعرة رأس الكائن أوعظامة ,واستخلصنا الشريط الوراثي من
نواة الخلية سيكون الجنين حامال لنفس
جينات هذا الكائن .أما كيف يقوم العلماء
باجراء هذه العملية ففي البداية تؤخذ خلية
من الكائن الذي نريد استنساخ جنين يحمل
نفس صفاته الوراثية والجينية ,ثم يقوم العلماء
بتفريغ هذه الخلية وفصل نواتها التي تحتوي
داخلها على الشريط الوراثي المحتوي على
الجينات والمسمي دي ان ايه( . )DNA
ويقوم العلماء بادماج النواة التي تنتمي للكائن
األول داخل بويضة مفرغة النواة ايضا من
انثي حاضنة ,ثم يعرضون البويضة لشحنة
كهربية فيبدأ االنقسام لنواة الخلية االولية
ويتكون الزيجوت وهو مجموعة الخاليا
االولية التي تبدأ عملية االنقسام وصوال
الى تشكيل الجنين .هذا الجنين طبعا سيكون
حامال لكل جينات الكائن االول الذي تم
استخالص جيناته كاملة لزرعها في هذا
الجنين الجديد.
 هذا مثير لإلعجاب يا دكتور  ,ولكن هليمكن أن توضح لي مثال لتلك اإلعتبارات
األخالقية والقانونية التي تحدثت عنها؟
 كمثال  ،يمكن لعصابة أن تحصل عليخصلة شعر من ابن رجل ثري وتستنسخ
مولود يشبه إبنه تماما حتي بإختبار ال
دي أن أيه وتطالب بحصة في الميراث .
عموما”  ..ما هو مرفوض اآلن ,سيكون
مقبوال وعاديا في المجتمعات والدول بعد
فترة  ,وسيتم سن القوانين الحاكمة لذلك
منعا” إلستخدام هذه التقنية ألغراض
شريرة  .البعض يدعي أن اإلستنساخ
يمكن أن يسمح بعودة إنسان شرير مثل
هتلرأو ريا وسكينة أو إنسان موهوب مثل
اينشتين أو أم كلثوم !! وهذا خطأ واضح،
فاإلستنساخ ينتج نسخة مطابقة في الشكل
والتكوين الجسدي فقط بدون طريقة التفكير،
فالطفل المستنسخ يتعرض لعوامل مختلفة
عن تلك التي تعرضت لها النسخة األصلية
وبالتالي تختلف
الشخصية وردود أفعالها جذريا حسب
الخبرات الجديدة المكتسبة .
 لكن يا دكتور ،أال يعتبر ذلك إحياء للموتيأو خلق كائن جديد وهو من عمل هللا وحده ؟!!
 حاشا هلل !! فاهلل وحده هو واهب الحياة ..ولم يستطع العلماء أبدا” تكوين خلية حية ..
ولكن اإلستنساخ هو إدماج شريط وراثي
من كائن حي أو ميت  ،في بويضة مفرغة
النواة إلمرأة حاضنة  ،وطبعا لم يخلق
العلماء هذه البويضه الخاصة بالكائن الحي.
عزيزي القارئ نستكمل معكم البقية في
العدد القادم .
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ال حياة ملن تنادي!
رندة رفعت شرارة

حـذا رِ!!
في المرّ ِة القادمة..
تحسّ س أصاب َ
عك،
ِ
َ
قبل السٌ الم!
رك..
تحسّ س
مشاع ِ
ِ
َ
قبل الغرا ْم!
َ
تحسّ س عيونك..
حينَ تراني،
ألن عيوني،
ْ
تلتقيك..
متى
ُ
َ
سترسل نحوك،
ِ
سه َم الهوى..
***
فحا ِذرْ معي..
عبة ُ
لُ َ
األم ِن ْ
يات!
وحاذر معي،
ما َس ِم َ
عت،
من ُ
ْ
غنيات!
األ
فحُ بّي أنا..
ٌ
رصة واحدة،
ُف
ليس كالما..
ّ
وليس احتماال،
ْ
أمنيات!
وال
***
ٌ
حبّي ِشراع،
وأنت السفينة..
وبرُّ أماني،
ُ
صدق..
لحظة
ٍ
ٌ
وقلب يرتّ ُل،
لحنَ الهوى ..
وحلو األغاني!
***
ْ
تستهن،
فال
ِ
وال تتواني..
وابحرْ بعيداً،
ِ
ببحر الحياة!
ِ

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

منذ عدة سنوات والشعب يصرخ ..ويستغيث..فهل
من مستجاب..هل هناك من يسمع...هل هناك حتى من
يهتم؟ ؟
الصرخة األولى من حقنا أن نتنفس هواء نظيف ...ولكن
إلى اآلن تسير العربات وثاني اكيد الكربون ينتشر
فى الهواء ويسبب الكثير من األمراض وكذلك حرق
الكاوتش وقش األرز...وليس هناك من يهتم!!
فوزارة البيئة ال تهتم بالبيئة إال عند إقامة مشروع جديد
فتظهر حينئذ القوانين و الممنوعات والعقبات التى من
شأنها أن تستنزف أموال المستثمر وطاقته وتحمله
الكثير من الهموم وتكبده الكثير من الخسائر.
الصرخة الثانية :من حقنا أن نمشي فى شوارع
ممهدة ونظيفة وعلى ارصفة يراعي فى علوها
األطفال والمرضى حتى ال يضطرون إلى السير وسط
السيارات...ولكن من يهتم؟ ؟..
الصرخة الثالث :من حقنا أن نعالج فى أماكن نظيفة
وليس في أماكن ينفر منها الحيوانات..رائحة كريهة
..قاذورات ..أدوات غير معقمة
أطباء غير ماهرين...معاملة سيئة وتمريض فاشل...
أضف إلى ذلك عدم توافر الدواء وغالء األسعار.
الصرخة الرابعة :من حقنا أن ننال قسط من التعليم...
ومازال هناك شريحة عريضة من المجتمع تعانى من
الجهل.
أما بالنسبة إلى نظام التعليم فهو باطل ألن من يضع
خطة التعليم ومن يساعده ومن نرى أسمائهم على الكتب
هم لألسف يفتخرون بذلك  ،فإنهم ال يجيدون اختيار
الموضوعات المناسبة للسن العقلى للتالميذ وال يجيدون
توزيع المناهج فيها فالمُعلم الذى بذل مجهود مضاعف
حتى يتمكن من توصيل المعلومة إلى من يتلقاها...
وال يستطيع أن يتأكد إذا كانت المعلومة قد تم استيعابها

أم ال ،الن وراءه عصى غليظ تسمى لجنة المتابعة
واإلشراف..فمسئولية المعلم األولى هى أن يسابق الزمن
ال ان يهتم بتأكيد المعلومة و شرحها باستفاضة حتى
يستفيد التلميذ استفادة حقيقية ..فا لألسف انهم يعتبرون
الطالب وكأنه جهاز حاسب آلى عليه أن يحفظ ويحسب
و يجيب األسئلة بشكل مباشر بمجرد الضغط على
الزر..وليس من حقه أن يتعطل .وإال
تنتظره أشد العقوبات والسب وأحيانا الضرب..وأيضا
نفس رد الفعل فنحن فى وادى والمسئولين فى وادى آخر
بعيداً عنا فال يسمعون وال يعون.
الصرخة الخامسة :الكارثة الكبري إذا توجهنا إلى
أى جهة حكومية الستيفاء بعض األوراق المطلوبة
إلتمام إجراءات المعاش أو الميراث أو التأمينات أو
التعويضات..افا تصدقون أن هذه اإلجراءات  ،بدون
مبالغة ،تستغرق من ثالثة أشهر إلى ثالثة سنوات...
مع األخذ فى االعتبار أن من يسعى إلى هذه الجهات
يكون فى اشد الحاجة إلى المال وفى أسرع وقت...
ولكن من يهتم!.؟
الصرخة السادسة :المأساة اليومية..المواصالت..فهى
تهين كرامة اإلنسان..سواء من عدم االهتمام بنظافتها أو
من سوء المعاملة التى قد تصل إلى حد الشجار..أو من
االزدحام الذى يكاد يؤدى إلى االختناق..
الصرخة السابعة:غالء األسعار بنسبة مائة بالمائة!..
حتى ما يخص األطفال من طعام أو حلويات ..وكذلك
مستلزمات المرضى من أجهزة أو أدوية..وأحيانا يكتفى
منتج بعينه..أو دواء بعينه حتى يحدد سعره الجديد..
وليذهب إلى الجيم المحتاج والفقير والمريض!!.
الصرخة الثامنة :اإلهتمام فى تنفيذ القانون على وجه
السرعة ولكن ال لنصرة المظلوم أو المضطرب أو من
جار عليه الناس والزمن ..ولكن لألسف ..تكون فى

سعد اجملرد :
براءة القضاء أم دناءة
األخالق ؟؟
أرى لزاماً علي منذ البداية أن أعلن للقارئ أنني لست من المتحاملين على
المطرب سعد المجرد وال على غيره  ،لكنني أود أن أضع مشكل هذا الفنان في
إطاره األخالقي قبل رد القضاء الفرنسي ببراءته أو إدانته ..
في الحقيقة ال أجد أي مبرر لتضامن بعض أو أغلب المغاربة مع قضية سعد
المجرد بالرغم من تورطه أخالقيّاً على األقل في هذه القضية  ،وأتساءل
باستغراب عن األسس التي اعتمدها هؤالء من أجل الدفاع عنه أخالقيا بإطالق
تصريحات تكاد تُجْ ِمع على أنه ذا أخالق عالية  ،يقولون هذا بعد تنظيم مظاهرات
ووقفات أمام السفارة الفرنسية بالمغرب وحتى في فرنسا وبعض دول العالم ؟؟
وهذا ال ُ
يمثل الحقيقة على األقل من الناحية الشكلية ،
فقد ثبت على لسان محاميه أنه كان يسهر في حانة ل ْيلِيًّة  ،حيث التقى بالفتاة التي
اتّ َه َم ْته فيما بعد باالغتصاب والتعنيف  ،وثبت أيضاً أنها رافقته – عن طواعية –
إلى الفندق وقضت معه الليلة أو بعضا منها ،
بمعنى أوضح أن األمر هنا يتعلق باختالء بامرأة – بغض النظر إن كان هناك زنا
أم ال – وهو أمر م َُحرَّم شرعاً على سعد المسلم وعلى كل المسلمين في كل زمان
ومكان  ..وأيضا هذه التهم تصل في القضاء الفرنسي إن ثبتت إلى مدة سجن تصل
إلى  30سنة وأقلها إن ثبت بعضها  5سنوات ..
ومع أنه تم وضع شريط فيديو لسعد وهو يصلي في منزله بصوت جميل مرتفع
في صالة يبدو أنها جهرية  ،مما يجعل مسألة أنه على أخالق عالية وبدون شك –
بسهره في الحانات وارتكابه المحرمات الكبيرات – يجعل ذلك أمرا غير مقبول
على اإلطالق ..
ليس قسوة منا وإنما نرجو أن يكون هذا المشكل درساً هامّاً لسعد المجرد سواء
ثبتت براءته مما و ُِجّ َه له من اتهامات – وهذا ما نرجوه من أعماق قلوبنا – أو
ثبت العكس – ال ق َّدر هللا – ألنه في الحالتيْن معا سيكون لهذا الفنان فضل كبير
من هللا تعالى  ،بشرط أن يتوب توبة نصوحاً إن شاء هللا  ..فال أحد قادر أن يزكي
نفسه  ،وكلنا خطاؤون وأصحاب ذنوب  ،وخير الخطائين التوابون  " ..وعسى
أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرٌّ لكم وهللا يعلم وأنتم
ال تعلمون "
نرجو أن تمر هذه المحنة على المغربي سعد المجرد بسالم وتكون العبرة منها
أن يعود تائبا آيبا هلل عز وجل متخلقاً بأخالق اإلسالم التي ترفع من شأن اإلنسان
إلى أعلى الدرجات  ..وكفانا من النفاق االجتماعي وإخفاء الحقائق  ..ودمتم بود .

خيام طوارئ نصبت على عجل وإن معظم اإلصابات كسور في
العظام وخدوش.
وقال خير النوفا المسؤول في وكالة البحث واإلنقاذ في اتشيه إن
عشرات السكان ما زالوا مفقودين.
وقالت وكالة إدارة الكوارث إن الناس شعروا بما ال يقل عن خمسة
توابع للزلزال األساسي.
وشهدت تلك المنطقة دمارا هائال في  2004عندما سبب زلزال
بلغت قوته  9.2درجة موجات مد عمالقة أزالت بلدات بأكملها في
إندونيسيا ودول أخرى مطلة على المحيط الهندي.
وكانت إندونيسيا أكثر الدول نكبة إذ ُقتل أكثر من  120ألف شخص
في أتشيه وحدها.

استبعاد وجود ناجني بعد
حتطم طائرة باكستانية
حتمل حنو 40

قال مسؤول حكومي باكستاني إن
من غير المرجح وجود ناجين من حادث
تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية
الدولية الباكستانية كان على متنها نحو
 40شخصا بعد سقوطها في منطقة جبلية
بشمال البالد يوم األربعاء بينما قال الجيش
في بيان إنه انتشل  21جثة من حطام
الطائرة.
وقالت إدارة اإلعالم بالجيش في بيان
قصير “جهود اإلغاثة مستمرة .انتشلنا 21
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مكتبة اإلسكندرية تدعم طبعات شعبية
لسلسلة “مراصد” املتخصصة يف علم
االجتماع الديين

مقتل ما يقرب من  100وإصابة املئات جراء
زلزال يف إندونيسيا
قتل ما يقرب من مئة شخص وأصيب مئات
آخرون في إندونيسيا يوم األربعاء عندما ضرب
زلزال قوي إقليم اتشيه واضطر رجال اإلنقاذ بعده
الستخدام الجرافات واأليدي بحثا عن ناجين تحت
أنقاض عشرات المباني التي تهدمت.
وقالت حكومة إقليم اتشيه إن عدد القتلى من جراء
زلزال بقوة  6.5درجة ضرب اإلقليم يوم األربعاء
بلغ  93قتيال في حين أصيب  500آخرين.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي األمريكية إن
الزلزال وقع بعد الخامسة صباحا مباشرة (2200
بتوقيت جرينتش) على عمق  17كيلومترا على
الساحل الشمالي الشرقي التشيه .ولم يصدر أي
تحذير من وقوع موجات مد (تسونامي) بعد
الزلزال.
وقالت الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث إن رجال
اإلنقاذ ما زالوا يفتشون أنقاض عشرات المباني
المنهارة بحثا عن ناجين .وقال سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم
الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث إن حالة الطوارئ أعلنت في اتشيه.
وأضاف “نركز اآلن في البحث عن الضحايا والناجين المحتملين”.
وقال الرئيس جوكو ويدودو إنه كلف كبير موظفي الرئاسة بالتوجه
إلى المنطقة التي ضربها الزلزال.
وقال نوجروهو “إن كثيرا من الضحايا قتلوا أو أصيبوا ليس بسبب
الزلزال ذاته لكن بسبب انهيار المباني”.
ونقلت فرق المتطوعين السكان المصابين إلى مستشفيات محلية
لم تعد لديها قدرة على استقبال المزيد .وقال شاهد من رويترز إن
كثيرا منهم حصلوا على العالج في ممرات المستشفيات أو في

تحرير المخالفات أو تحصيل الضرائب أو لتشويه سمعة
شخصية مرموقة وهللا اعلم بالنيات...
الصرخة التاسعة :عدم االهتمام بالشكاوى الكثيرة
لطبقات الشعب الكادحة وإهمال المسئولين لصوت
الماليين وكأنهم يعيشون فى كوكب آخر...وواقع
آخر..فهم ينعمون بالسيارات الفاخرة ..والسكن المميز
وشوارعهم تزين بأجمل األشجار واإلزهار وال يعانون
بالتأكيد من أوقات الذروة ألن هناك إجراءات أمنية
تستدعى أن تعطل حركة المرور حتى يمروا بسالم
..ولكن ماذا عن الطبيب و عربات اإلسعاف أو من
سيتعرض للعقوبة نتيجة التأخير عن عمله أو عن مسافر
قد يتعطل عن رحلته...فهذا آخر اهتماماتهم:..
الصرخة العاشرة :انتشار األكاذيب فى الصحف
والمجالت وحتى فى برامج التلفاز ..والتى من شأنها
أن تقلب المدينة رأسا على عقب ..أو تكون سبب فى
إثارة الغضب أو البرامج التى تبث وتنشر روح البغض
والكراهية والحقد واالنتقام واألذى بين األفراد والتى من
شأنها أيضا أن تخلق األحزاب المتناحرة ..وتضيع روح
التعاون والمحبة واإلخاء والمساواة ..ويتحمل كل إنسان
ماهو لغيره ويتعامل الناس بمبدأ األنانية والمصلحة
الشخصية على حساب األخر..
وتشير أيضا إلى مستوى االنحطاط فى بعض األعمال
الفنية من منظار أو ألفاظ أو سلوكيات...
ويزيد األمر سوءا اإلعالنات  ..فالكثير منها يلجأ فى
الترويج إلى أسلوب رخيص..ال يتماشى مع القيم أو
األخالق..
وناهيك عن األغانى ..وداعاً للكلمات المستوحاة من
الفكر الراقي والمشاعر النبيلة والتى كانت عند سماعها
تمس الوجدان وتجعله يرسم أجمل الصور فى خياله
وترتقى بإحساسه وفكره.

حتدي القدر

خالد بنيصغي

رطقات سياسية

القاهرة /كلودين كرمة :أصدر مدير مكتبة اإلسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين ،قرارا
بدعم طبعات شعبية لسلسلة “مراصد” ،المتخصصة في علم االجتماع الديني ،والتي تصدر عن
وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة اإلسكندرية.
وقال الدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات بمكتبة اإلسكندرية – في تصريح اليوم األربعاء
– إنه من المقرر أن يصدر أعداد جديدة من السلسلة في الفترة القريبة المقبلة ،ومنها “اتجاهات
التطرف والغلو في التراث اإلسالمي” ،و”عالمات في طريق القتال :ما تفصح عنه حياة مائة
جهادي عن حركة عالمية” ،و”مسألة اآلخر في الفكر اإلسالمي :نحو تجاوز إلشكال النسخ في
فقهنا الموروث” ،و”التفسير النفسي للتطرف واإلرهاب” ،و”مأزق الهوية في إيران” ،و”الشرع
يحكم في البادية” ،و”الغزو اإلسالمي الحركي للثورة الرقمية :نموذج اإلسالميين المغاربة”،
و”السياسة والدين :مسارات مختلفة وسياقات متباينة” ،وغيرها.

جثة حتى اآلن”.
وقالت الخطوط الجوية الباكستانية إن
طائرتها فقدت االتصال ببرج المراقبة
خالل رحلتها بين مدينة تشيترال بشمال
البالد متجهة إلى العاصمة إسالم أباد.
وقال تاج محمد خان المسؤول الحكومي
بمنطقة هافليان لرويترز “كل الجثث
احترقت على نحو يصعب التعرف على
أصحابها  ..والحطام متناثر ”.وأضاف
خان الذي كان يتحدث من موقع التحطم

أن شهودا أبلغوه بأن “الطائرة تحطمت
في منطقة جبلية وكانت النيران مشتعلة بها
قبل أن تصطدم باألرض”.
وسقطت الطائرة في منطقة هافليان في
إقليم خيبر بختون خوا.
وذكرت هيئة الطيران المدني الباكستانية
أن عدد من كانوا على متن الطائرة 47
شخصا لكن سهيل أحمد المسؤول في
شركة الخطوط الباكستانية في تشيترال
قال إن  41شخصا كانوا على متن الطائرة

عبور الحدود من المكسيك (تهريب) ويعرف
ماهي تلك الرسالة؟
الرسالة التي كانت بال شك سبب شعبية ترامب ،ترامب (واألمريكان بالشارع) ..أن جزءاً كبيراً
من هؤالء هم مجرمون ،مهربوا مخدرات،
بفوزه برئاسة الواليات المتحدة األمريكية.
ومغتصبون.
 -٩ترامب ركز على عدة
بل والرواية المقتنع بها
نقاط ،واستمر يذكرها بال
ترامب وجمهوره أن المكسيك
تغيير أو ملل من البداية
تخرجهم من..السجون وترسلهم
إلى ما قبل يوم النتائج ،
للحدود ليعبروا إلى أمريكا،
وأبرزها:
لكي ال تتكفل بدفع إعاشتهم
* أنا غني ومستقل ولست
مديناً ألحد ..لذا إن حكمتكم
بالسجون!
*عندما ذكر ترامب أنه سيبني
سأعمل ألجلكم وليس ألجل
جداراً
ً
فاصال بين المكسيك
أي جهة أخرى.أما غيري،
وأمريكا ،إليقاف الهجرة غير
وعلى رأسهم الفاسدة هيالري
الشرعية (التهريب) وسيجبر
سيعملون من أجل داعميهم
دولة المكسيك على دفع ثمنه..
من بنوك ولوبيات كبيرة
بل وسيقبض على المهاجرين
وفاسدة.
بقلم المهندس:
غير الشرعيين ويعيدهم إلى
* أنا ناجح ،انظروا إلى
المكسيك  ،إنتفض اإلعالم
تاريخي ،أنشأت العديد من
هيثم السباعي
المشاريع العمالقة الناجحة،
ضده ،وصوره على أنه
هتلر جديد ،الذي لم يعرفوه
وهذا ما سأقوم به ألمريكا،
 ..هو أن هذه الرسالة بالذات
عكس بقية المرشحين ..
الذين لم يفعلوا شيئاً ذو قيمة بحياتهم وال كانت المفتاح لقلب الناخب األمريكي ،الذي
مل من عدم وجود وظيفه براتب معقول ألن
يجيدون إال لغة الكالم.
* أنا سأطوّع القوانين من أجل إعادة الوظائف المكسيكي يقبل بأجر منخفض ودون تأمين
ألمريكا ،وهذه نقطة حساسة للناخب األمريكي .ومل من رؤية نسبة الجرائم ترتفع بسبب تلك
فأغلب الشركات أصبحت تغلق مصانعها وتصنّع العصابات الخارجة عن السيطرة.
منتجاتها..بالخارج (الصين ،والمكسيك) بسبب
ترامب والمسلمين:
ً
مقارنة بأمريكا ،وذكر * المسلمون ،وهذه أيضاً نقطة أسيئ فهمها،
رخص تكلفة العمالة
أن أي جهة (واستشهد بـ  Fordو  )Appleوذلك بسبب اإلعالم المنحاز ومن يُسمّون
بالمثقفين الذين ينقلون عنه! لدى ترامب
لن تقبل بتصنيع منتجاتها بأمريكا.
* سأفرض على منتجاتها القادمة من الخارج قناعة مطلقة ومرعبة وخطيرة ،وهي أن
ضرائب ضخمة ،مما يضطرهم بالنهاية داعش صنيعة لحكومة أوباما وهيالري! ذكر
إلعادة التصنيع بأمريكا وهو ما سيولّد ذلك بإحدى كلماته ،ثم عاد وحاول أن يلطف
األمر بأنهم صنعوا األرضية التي أنتجتها.
وظائف بالداخل.
ترامب وصف نفسه هنا بالتالي :سأكون أكبر h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
رئيس مولّد للوظائف خلقه هللا بتاريخ أمريكا! watch?v=j8gXEto2_mQ
* أنا أفهم كيف يعمل الفساد بأمريكا ،إلنني * ترامب مقتنع بأن داعش صنيعة أوباما،
كنت جزءاً منه ،إضطراراً بسبب أعمالي و وأنه -وهيالري والمؤسسات الداعمة لهما-
مصالحي م ّولت الكثير من هؤالء الدمى ،وراء أزمة الالجئين ،وأن الهدف من ذلك ..
ً
وضرب
مثاال بأنه..يوم زواجه إتصل هو نقل أكبر عدد من أعضاء داعش ،تحت
بهيالري وأمرها بالحضور ،ولم تستطع غطاء الجئين ،ألمريكا والدول األوربية،
الرفض ألنه دعمها مالياً! كان يضرب هذه وذلك الستخدامهم الحقاً .لذلك كان ترامب
األمثلة إليصال رسالة :أنا أفهم هذا المستنقع واضحاً بأنه ال يريد لالجئين أن يأتوا إلى
جيداً وسأقوم بتنظيفه!
بالده ،وإقفال إستقبال أي زوار من دول
ُ
* المهاجرون  ،وهذه نقطة أسيئ فهمها  ،إسالمية إلى أن يتمكنوا من بناء نظام فعّال
خصوصاً لدينا ،وسبب ذلك اإلعالم المنحاز ( )Vetting Processيستطيع أن يضمن أن
لهيالري .ترامب ،كأي وطني ،يقول ال يجوز أي زائر ألمريكا ال يشكل خطرا عليها .لو
َ
أن يدخل أمريكا  ..أي شخص بشكل غير
كنت أمريكياً ،ضع نفسك مكانهم ،هل كنت
قانوني (تهريب) ،ويستولي على وظيفة ويحرم سترفض ذلك؟
األمريكي دافع الضرائب منها.
* عموماً ،وتحت الضغط ،تراجع ترامب
ترامب تحدث عن نقطة تهم المواطن األمريكي وذكر أنه سيطبق ذلك فقط بحق الدول الواقعة
بأعلى درجة ..أكثر من تهويالت اإلعالم عن تحت حروب وإرهاب .وطبعاً إصراره على
مغامراته الجنسية والتي ذكرت بأول يوم إبقاء إمكانية اقتناء األمريكي سالح شخصي
أنها لن تقدم وال تؤخر ،ال بل ربما تساعده! للحماية (ترفضها هيالري) جزء من ذلك.
*بأمريكا يوجد  ١١مليون شخص يعملون
بشكل مخالف للنظام .دخلوا البالد عن طريق
يتبع (منقول بتصرف).
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بينهم أربعة من أفراد الطاقم.
ونقلت محطتا “جيو” و”دون”
التلفزيونيتان عن مصادر في الطيران
المدني قولها إن الطائرة فقدت االتصال
مع هيئة الطيران المدني في حوالي الساعة
الرابعة والنصف عصرا ( 1130بتوقيت
جرينتش).
وتشير قائمة الركاب إلى أنه كان على
متن الطائرة عدد من األشخاص يحملون
اسما أجنبيا.
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اكتشفي  6أمور حتدث جلسمك عند شرب املاء الساخن على معدة فارغة
في حين أن بعض الناس يفضلون فنجان جيد
من القهوة صباحاً ،يفضل آخرون كوبا ً من العصير
لالستيقاظ والشعور بالنشاط .وأما نحن فسوف نقترح
عليك مشروبا ً سوف تكون له فوائد شرب القهوة،
والشاي والعصائر كلها معاً.
على األرجح أنك لم تجربين على اإلطالق ولكنك
سمعت بأن شرب كوب من الماء الساخن صباحا ً على
معدة فارغة قد يغير حياتك بأكملها .أال تصدقين ذلك؟
اقرأي هذا المقال التالي لتعرفي عن األمر!
وفقا ً لما يقوله األطباء فإن شرب كوب من الماء
الساخن فور النهوض من السرير على معدة فارغة
تماما ً يجلب منافع عديدة إلى الجسم بما فيها تحسين
عملية الهضم ،وتحسين عملية التمثيل الغذائي وتنظيف
الجسم من الفضالت والسموم.
فوائد شرب الماء الساخن على معدة فارغة
خالل النوم يميل الجسم إلى الجفاف قليالً كما أن
وضعية االستلقاء تعزز عملية تراكم السموم .ولهذا
السبب يحتاج جسمنا إلى إعادة الترطيب وتنظيفه من
السموم .إليك فيما يلي  6أسباب جيدة تجعلك ال تفوتين
هذا اإلجراء الصباحي.
يزيل السموم من جسمك
من شأن شرب كوب من الماء الساخن صباحا ً أن
يساعدك على التخلص من السموم المؤذية التي
تتراكم خالل النوم .فالماء الساخن يعزز تفكيك الطعام
في المعدة ويحسن وظيفة الجهاز الهضمي .ويجب
أن تكون درجة حرارة الماء بمعدل درجة حرارة

الجسم وأن ال تزيد أبدا ً عن  40درجة مئوية .والماء
الساخن يجدد السائل الموجود في الخاليا وينظف

عملية التمثيل الغذائي وسوء عمل الجهاز الهضمي.
يعالج آالم الجسم

الجسم .كما أنه يحسن أداء الجهاز الهضمي ويعزز
عملية الهضم.
يحفز عملية التمثيل الغذائي
كما أن شرب الماء الساخن صباحا ً يحفز عملية
التمثيل الغذائي ويحسن أداء وظائف الجسم .ويقضي
شرب الماء الساخن على ألم المعدة الذي يسببه بطء

من المعروف أن الحرارة بشكل عام تخفف األلم.
والماء الساخن صباحا ً يعالج ألم المفاصل والعضالت
وألم الدورة الشهرية والصداع البسيط بشكل عام.
وتعمل حرارة الماء على استرخاء العضالت
وخصوصا ً عضالت المعدة .كما أنه يحسن الدورة
الدموية في الجسم.

اعتني ببشرة جسمكِ في منزلكِ وقدّمي جلسة
عناية كاملة تتض ّمن ك ّل الخطوات اللاّ زمة لتدليل
ت تتهيّئين ليوم زفافكِ من جديد.
جسمكِ كما لو كن ِ
ابدئي بملء حوض حمّامكِ بالماء الساخن واسكبي
ّ
المعطرة والمنعشة،
فيه القليل من خالصات الزيوت
ّ
أو انثري فيه القليل من بتالت الورود المجففة

 4استخدمي كريمات شدّ البشرة ومستحضراتمكونات فاعلة وطبيعيّة.
تحتوي على ّ
 5اتّبعي نظاما ً غذائيّا ً صحيّاً .قلّلي من تناولالوجبات التي تحتوي على سعرات حراريّة عالية
مثل الكربوهيدرات واستبدالها بالبروتينات التي
تساعد على مدّ الجسم بالعناصر التي يحتاجها.
 6يمكنكِ استخدام خلطات طبيعيّة تساعدكِ علىشدّ الجلد في فترة قصيرة مثل زيت جوز الهند
وزيت اللّوز.
نصائح لتجنب تر ّهل الذراعين
 1استعمال مشدّات ضاغطة مناسبة للذراعينلمدّة شهر عند قيامكِ بإجراء عمليّة شفط للدهون.
 2حافظي على وزنكِ الطبيع ّي ،وفي حال اكتسابالبعض منه قومي بتخفضيه ولكن بشكل تدريج ّي.
 3ممارسة التمارين الرياضيّة ،فهي تساهم فيتقوية عضالت الذراعين.

يساعد على فقدان الوزن
شرب الماء الساخن طريقة شائعة عندما نريد أن نفقد
من وزن الجسم ،ولكننا ال نعرف حتى اآلن سبب ذلك
أال وهو كالتالي :تعمل الحرارة على إذابة الدهون
وخصوصا ً عندما يتم مزج الماء الساخن مع مواد
أخرى تعزز عملية فقدان الوزن ،مثل اتباع نظام
غذائي وممارسة الرياضة .والماء الساخن يرفع من
درجة حرارة الجسم ويعمل على تسريع عملية التمثيل
الغذائي مما يساعد على حرق السعرات الحرارية
بشكل أسرع .كما أنه يحسن أداء وظيفة الكلي وكافة
أعضاء الجهاز البولي بشكل عام .وتصريف البول
هو أحد وسائل التخلص من السموم إلى خارج الجسم.
الماء الساخن يحسن الدورة الدموية
كما ذكرنا أعاله ،فإن الماء الساخن يساعد على إزالة
السموم من الجسم والتخلص من الفضالت المتراكمة.
وهذا اإلجراء يتم أساسا ً من خالل الدم الذي يتم تنظيفه
أيضاً .فالماء الساخن يعمل على تحسين عمل الدورة
الدموية لكي تعمل بدورها على تنظيف كافة أنحاء
الجسم بال استثناء وبالتالي إزلة الفضالت من الجسم.
الماء الساخن يؤخر شيخوخة الخاليا
يؤخر شرب الماء الساخن شيخوخة الخاليا ،وبالتالي
تأخير ظهور التجاعيد والعالمات األخرى المتعلقة
بالتقدم في السن .كما أنه يحافظ على شباب الجلد
والبشرة ويرطبها مجددا ً ويحسن ملمسها ومرونتها،
كما أنه ينقيها وينظفها من السموم التي تعزز ظهور
الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

منزلك
دلّلي
جسدك يف ِ
ِ

تر ّهل الذراعني ..السبب والعالج
التر ّهل ليس مشكلة بالنسبة
للمرأة فحسب ،بل هو مصدر قلق،
صة لمن تعاني
حيرة وارتباك ،خا ّ
منه في ذراعيها ،فيصبح اختيار
المالبس ليس باألمر الهيّن ،يخضع
لمعايير عدّة أه ّمها ارتداء أزياء ذات
أكمام طويلة إلخفاء هذه التر ّهالت
التي عادة ما تصيب المرأة بعد ّ
سن
األربعين أو قبل ذلك نتيجة فقدان
الكثير من الوزن وبشكل مفاجىء.
معالجة هذه المشكلة ليست باألمر
المستعصي فهناك عدّة طرق لذلك،
التطرق إلى العالج ال بدّ من معرفة
ولكن قبل
ّ
األسباب ّأوالً:
أسباب تر ّهل الذراعين
 1تفاوت الوزن أي ازدياد ونقصان الوزن بشكل سريع. 2خسارة الوزن بشكل سريع بعد القيام بحمية غذائيّةقاسية أو نتيجة إجراء عمليّة تصغير أو شدّ للمعدة.
 3يمكن أن تكون مشكلة وراثيّة.طرق عالج تر ّهل الذراعين
 1احرصي على ممارسة التمارين الرياضيّة بشكليوم ّي للحصول على جسم مثال ّي ورشيق ،مع التركيز
على رفع األثقال الخفيفة واأليروبكس.
 2اشربي كميّة كبيرة من الماء يوميّاً ،ما يقارب الي 8أكواب ّ
ألن الماء يقي من التر ّهالت ويشدّ الجلد.
صة
 3تجنّبي تعريض ذراعيكِ ألشعّة الشمس خا ّفي أوقات الظهيرة.

متربلي لندن خريف Temperley London 2017

المهدّئة والتي تساعدكِ على االسترخاء في الماء.
قبل أن تغمسي جسدكِ في هذا الماء الساخن ،ابدئي
ّأوالً بفركه باللّيفة الجافّة أو بفرشاة الجسم من أجل
تحفيز كامل الدورة الدمويّة وضخ الخاليا بمزيد

من األوكسجين.
ألنّكِ تغسلين جسمكِ ك ّل يوم ،فهو عرضة للجفاف
والتشقّق ،لذا يفضّل أن تهيّئي له زيوتا ً طبيعيّة
نقيّة ترطبّين بها بشرتكِ كزيت الزيتون ،اللّوز
أو زيت جوز الهند.
بعد ذلك انقعي جسمكِ في الحوض لمدّة  20إلى 30

دقيقة ،ث ّم ّ
وزعي عليه مق ّشر البشرة الذي يستحسن
تحضيره في المنزل على أن يكون غنيّا ً بأمالح
البحر الخشنة أو الس ّكر البن ّي مع زيوت طبيعيّة
صف.
لمنع تهيّج البشرة
وتضررها من الجفاف والتق ّ
ّ

 7نصائح لتبدين أصغر سناً وأكثر صحة
البحث عن الجمال والصحة والشباب الدائم سمه مميزة للمرأة ،لذلك
ابتعدي عزيزتي عن كل ما يضر بصحتك وواظبي في شبابك على
العادات الصحية كي تتقدمي في العمر بشكل رائع ،تعرفي في المقال
التالي على نصائح لتبدين أصغر سنا ً وأكثر صحة.
تحتوي أجسادنا على نسبه  75%أو  % 80من الماء في الطفولة ،وبحلول
منتصف العمر ،تصل نسبة الماء في الجسم إلى  ،% 50ألن كلما تقدمنا
في السن تضعف الخاليا وتقل قدرتها على االحتفاظ بالرطوبة ،ولكن ال
داعي للقلق فيمكننا إصالح خاليانا وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء
من خالل تقليل مستويات اإلجهاد لدينا ،وإتباع نمط حياه صحي ونظام
غذائي متوازن ،وممارسة التمارين الرياضية ،ويمكن لهذه النصائح
إرشادك لحياة أكثر صحة وشباباً.
 1تناولي المزيد من الفاكهة والخضروات :ال تكتفي فقط بشرب الماء ،لكن احرصي على تناول الخضروات والفواكه
التي تحتوي على نسبه عالية من الماء ،ومن أمثله الفواكه والخضروات
التي تحتوي على نسبه عالية من الماء وتعمل على ترطيب الجسم بشكل
جيد الشمام ،والبطيخ ،البرتقال ،الجريب فروت ،واألناناس ،الطماطم
الطازجة ،والبروكلي ،والقرنبيط ،الكرنب ،الجزر ،والخس.
 2ال تكتفي من الضحك واالبتسام!ترتبط السعادة بقلة الضغط النفسي والقلق والتوتر ،والسعادة مرتبطة
ارتباطا ً وثيقا ً بالصحة الجيدة والمظهر المشرق دائما ً مهما بلغتي من
العمر ،وفى حياتنا العادية حيث الضغوطات مثل حركة المرور السيئة،
والتلوث ،وارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة إلى العمل باستمرار هي
السائدة ،فنحن بحاجة للتخلص من التوتر وزيادة جرعة الضحك كل يوم.
تعلمي طرق التخلص من التوتر البسيطة مثل تمرينات التنفس ،واحرصي
على وجود وقت حتى ولو قليل للممارسة أنشطه مرحه تشعرك بالسعادة،

وترسم الضحكة على وجهك.
 3هوني على نفسك:الرغبة في جعل كل األمور تسير في المسار
الصحيح ،والسعي لتحقيق الكمال مرهق ومجهد
حيث إنها رحلة ال تنتهي أبداً ،لذلك هوني على
نفسك ودعي األمور تسير بدون القلق من كل شيء،
فأنت ال تستطيعين اإلمساك بزمام كل األمور،
وخذي األطفال الصغار كمثال فهم يمارسون
األلعاب واالنطالق بال حساب ويشعرون بالسعادة.
 4الكتابة:هل فكرت يوما ً ما في الكتابة عن يومك وإخراج
كل ضغوطات اليوم وأفكارك على الورق ،حيث
أكد الباحثون أن تحرير أفكارك ومشكالتك على
الورق يمكن أن يحدث فرقا ً ايجابيا ً كبيرا ً في حياتك ،حيث أنها فرصة
للجلوس بهدوء ونسيان بقية العالم لبضع دقائق.
 5المياه الساخنة وتقشير البشرة:االستحمام بمياه ساخنة يساعدك على االسترخاء وتجديد طاقتك أما تقشير
البشرة فهو أمر هام جدا ً لطله مشرقه ،لذلك قومي بعمل تقشير لبشرتك
بانتظام للتخلص من الزيوت واألوساخ وخاليا الجلد الميتة.
أيضا ً يساعد التقشير امتصاص منتجات العناية بالبشرة الخاص بك
بسهولة أكبر ،وعملية تقشير البشرة سهله ويمكن عمل مقشرات من
مكونات طبيعيه آمنه على البشرة.
 6تعيين مواعيد محدده لالتصال بالعالم الرقمي:معظمنا اآلن مشغولون بالهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر 24
ساعة في اليوم ،ألن الوصول إلى البريد اإللكتروني ومنصات وسائل

اإلعالم االجتماعية أصبح في غاية السهولة ،لذلك أصبح لدينا هاجس
دائما ً للتحقق من رسائل البريد اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي
حتى في منتصف الليل.
ولكن االتصال الدائم باألجهزة االلكترونية أمر ضار بالصحة الجسدية
والنفسية ،لذلك قومي بخفض مستويات توترك عن طريق تحديد مواعيد
معينه لألجهزة االلكترونية والتواصل االفتراضي يومياً ،وغلق كل
األجهزة تماما ً قبل النوم بفترة.
 7نمط حياه صحي:التخلي عن العادات السيئة مثل التدخين ،أو احتساء المشروبات الكحولية،
وإتباع نمط حياه صحي ،والنوم واالستيقاظ مبكراً ،وإتباع نظام غذائي
متوازن وصحي ملئ بكل العناصر الغذائية الهامة ،وشرب كميات مناسبة
من الماء ،وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ستساعدك بالتأكيد على
البقاء أصغر سنا ً وأكثر صحة.

عالجات منزلية لعالج التهابات األذن يف فصل الشتاء
نتيجة اإلصابة بأدوار البرد واإلنفلونزا لمرات متعددة في فصل الشتاء
ونتيجة عدم االهتمام بها وتوفير الحماية االزمة لها خالل فصل الشتاء فإنها
تتعرض في أوقات كثير لاللتهابات المزعجة والتي تتسبب في الشعور
بالصداع أو الدوار.
إليكِ ببعض العالجات المنزلية التي يمكنك االستعانة بها للتخفيف من
التهابات األذن لتستمتعي بصحة أفضل في فصل الشتاء خالية من صداع
ودوار التهابات األذن.
البصل
يعتبر البصل من األغذية متعددة الفوائد الغذائية حيث إنه يعمل على تطهير
الجسم بشكل مثالي وذلك الحتوائه على نسبة مرتفعة من المواد المضادة
لألكسدة والتي تعمل على حماية الجسم من األخطار الخارجية وتنشيط
الجهاز المناعي الذي يعمل على حماية الجسم من األمراض المختلفة،
وينصح في حاالت التهابات األذن بوضع  3نقاط من عصير البصل داخل
األذن  3مرات يوميًا للتخلص من مشكلة التهابات األذن حيث يساعد عصير
البصل على حل تلك المشكلة.

زيت شجرة الشاي
تتعدد استخدامات زيت شجرة الشاي العالجية والجمالية ،حيث يستخدم
ذلك الزيت الرائع في عالج االلتهابات المختلفة التي تواجه البشرة ويساعد
استنشاقه في عالج الصداع كما يعمل على تنعيم الشعر والحماية من حكة
الرأس ،أما بالنسبة لعالج مشكلة التهابات األذن فزيت شجرة الشاي يساعد
على التخفيف من التهابات األذن وذلك عن طريق وضع  3نقاط من الزيت
في األذن المصابة لمدة دقائق ثم تزال آثارها عن طريق االستعانة بقطعة
من القطن الطبي.
خل التفاح
يعتبر خل التفاح مطهر طبيعي يمكن استخدامه لعالج العديد من المشكالت
الصحية والجمالية الناتجة عن الجراثيم أو السموم التي يتعرض لها الجسم،
حيث يساعد خل التفاح عند خلط القليل منه بكمية مساوية من الماء الدافئ
في عالج مشكلة التهابات األذن وذلك عن طريق وضع بضع قطرات من
ذلك المحلول لمدة  5دقائق فقط في األذن ثم تتم إزالته بواسطة قطعة من
القطن الطبي.

تكنيكات العناية باألظافر مع بداية الفصل اجلديد
األظافر هي أكثر أجزاء الجسم تأثرا ً بتغيّر الفصول ،كما ّ
أن أظافرك
لها قدرة كبيرة على إظهار مالمح شخصيتك لآلخر .األظافر الصفراء
الجافّة تد ّل على إهمالك لنفسك ،أ ّما األظافر البيضاء النظيفة المتناسقة
فتد ّل على اهتمامك بنفسك وشخصيتك القوية ،فأظافرك عنوان جمالك،
فاعتني بها باستمرار ،خصوصا ً مع قدوم فصل الشتاء.
إليك بعض الخطوات لتبييض األظافر:
 1نقع األظافر :قومي بنقع أظافرك في وعاء مليء بالماء الدافئ معالقليل من عصير الليمون لمدة خمس دقائق ،ثم اشطفي أظافرك بالماء

تجف.
الدافئ جيدا ً للتخلص من عصير الليمون حتى ال ّ
 2التقشير :قومي بتقشير أظافرك باستخدام فرشاة أسنان مع كميةصغيرة من معجون األسنان ،وافركي بها أظافرك بحركات دائرية لمدة
دقيقة؛ فهذا التدليك سيخلّصك من األوساخ المتراكمة على أظافرك،
قبل أن تشطفي أظافرك بالماء الدافئ .يمكنك تكرار هذه الطريقة مرة
أسبوعيا ً على األق ّل للحصول على أظافر نظيفة.
 3ماسك األظافر :قومي بإحضار ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين معالمكونات معا ً حتى تحصلي
نصف ملعقة من صودا الخبز ،وامزجي
ّ

على عجينة متماسكة .ضعيها على أظافرك لمدة خمس دقائق ،ث ّم
اشطفي يديك بالماء الفاتر.
 4ترطيب األظافر :قومي بوضع الفازلين أو زيت الزيتون علىأظافرك يوميا ً قبل النوم للحفاظ على أظافرك رطبة وقوية.
 5اتباع نظام غذائي صحي :احرصي على تناول األطعمة التي تقوياألظافر كالسبانخ والبيض والطماطم ،كذلك األطعمة الغنية بالكالسيوم
كالجبن ومنتجات األلبان بأكملها ،وال تنسي شرب الماء باستمرار
لترطيب أظافرك.

اكتشفي فوائد الرمان الصحية املذهلة!
الرمان من بين الفواكه األكثر فائدة على الصحة ،حيث
أنه يحتوي على مجموعة من المركبات النباتية المفيدة التي
ال مثيل لها في األطعمة األخرى ،وقد أظهرت العديد من
الدراسات أن الرمان له فوائد ال تصدق لصحة جسمك،
ويمكن أن يقلل من مخاطر اإلصابة
بجميع أنواع األمراض حيث أن
له خصائص طبية قوية.
 1الرمان غنى بالعناصرالغذائية المختلفة:
الرمان هو الفاكهة التي
تحتوي على مئات البذور
الصالحة لألكل والغنية
باأللياف والفيتامينات
والمعادن والمركبات النباتية
النشطة بيولوجياً ،وتحتوي أيضا ً
على بعض السكر ،كوب واحد من
حبات الرمان يحتوي على:
األلياف 7 :جرام ،البروتين 3 :جرام ،فيتامين C 30%
فيتامين K 30%
حمض الفوليك 16٪ :البوتاسيوم 24 ، 12٪ :جرام من
السكر ،و 144سعرة حرارية
 2الرمان وخصائصه الطبية:هناك نوعان من المواد الفريدة من نوعها في الرمان وهي
المسئولة عن معظم الفوائد الطبية والصحية للرمان وهما:
 :Punicalaginsوهى مادة مضادة لألكسدة وقويه للغاية
توجد في عصير وقشور الرمان ،حيث وجد أنها أقوى بثالث
مرات من مضادات األكسدة الموجودة بالشاي األخضر.
زيت بذور الرمان :وهو من أهم األحماض الدهنية في بذور
الرمان والتي لها أثر فعال في الصحة العامة.
 3الرمان وخصائصه المضادة لاللتهاب:االلتهابات المزمنة من األسباب الرئيسية لكثير من األمراض
القاتلة ويشمل ذلك أمراض القلب والسرطان وداء السكري
من النوع  ،2ومرض الزهايمر وحتى البدانة ،ويحتوي
الرمان على خصائص مضادة لاللتهابات قوية.
وقد أظهرت الدراسات أن الرمان يمكن أن تقلل االلتهابات

في الجهاز الهضمي ،وكذلك في سرطان الثدي وخاليا
سرطان القولون.
 4الرمان و مكافحة سرطان البروستاتا:سرطان البروستاتا هو النوع األكثر شيوعا ً من األورام
لدى الرجال ،وهناك أدلة أولية أن عصير
الرمان يمكن أن يكون مفيد في الرجال
المصابين بسرطان البروستاتا،
ويحتمل أن يعمل الرمان على تثبيط
نمو السرطان وخفض خطر الموت،
حيث أظهرت الدراسات المخبرية
أن مستخلص الرمان يمكن أن يبطئ
تكاثر الخاليا السرطانية ،أو حث الخاليا
السرطانية على الموت.
 5الرمان لمحاربة سرطان الثدي:أظهرت الدراسات المخبرية أن مستخلص الرمان
يمكن أن يساعد في محاربة خاليا سرطان الثدي،
ولكن هناك حاجة لدراسات أكثر لتأكيد هذا األمر.
 6الرمان لخفض ضغط الدم:وقد تبين أن التناول المنتظم لعصير الرمان يخفض مستويات
ضغط الدم في اقل من أسبوعين.
 7الرمان لمكافحة التهاب المفاصل وآالم المفاصل:وقد أظهرت بعض الدراسات واألبحاث أن مستخلص الرمان
قد يكون مفيدا ً ضد عدة أعراض التهاب وآالم المفاصل.
 8عصير الرمان لتقليل من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب:وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الرمان يمكن أن يكون
له فوائد للوقاية من أمراض القلب ،حيث يحسن من مستويات
الكولسترول في الدم.
 9عصير الرمان لعالج الضعف الجنسي لدى الرجال:تم ربط تناول عصير الرمان مع خفض أعراض عدم القدرة
على االنتصاب ،حيث تبين أن عصير الرمان يكون مفيدا ً
في زيادة تدفق الدم في أعضاء الجسم وزيادة القدرة على
حدوث االنتصاب.
 10الرمان لمكافحة البكتيريا وااللتهابات الفطرية:الرمان يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم ومضاد
للفيروسات ،والتي قد تكون مفيدة ضد األمراض الشائعة في اللثة.
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ما هو رأي إهلام شاهني حول احلجاب ..؟
تحدثت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن
رأيها في الحجاب ،وذلك في حالة أن ارتدته
المرأة عن اقتناع أو تم إجبارها عليه.
إلهام قالت إنها ليست ضد الحجاب إن كان نابع
من اقتناع المرأة التام به ،لكنها ضد فرضه
عليها ،حيث قالت« :أنا ضد إن حد يفرض
الحجاب على الست وهي مش مقتنعة ،الحجاب
فرض ديني بين الست وبين ربنا مش علشان
هي خايفة من جوزها وال أخوها وال أبوها».
الفنانة المصرية رفضت أن يتم فرض الحجاب
أو النقاب على الفتيات الصغيرات ،مشيرة إلى
أنه يجب تركهن حتى يكبرن ويخترن الحجاب
أو النقاب بإرادتهن.
كما أكدت أنه ال يجب أن يتم الحكم على أخالق
المرأة من ارتدائها الحجاب أو عدمه ،وقالت،
خالل استضافتها ببرنامج «العاشرة مساء»

على قناة «دريم»« :كل واحد حر في مظهره،

العالج ،موضحا ً أن زوجته نيفين رامز ال

تتشبث بالحياة.

مي نور الشريف بخطبة لم يكمل لها النجاح
عام .2010

أمحد شفيق يروى كواليس «احلالل» قبل
انطالق التصوير

شرييهان تشكر
مجهورها على
معايدتهم:
«كل يوم وقليب
عايش حببكم»
عبّرت الممثلة المصرية شيريهان عن
تقديرها لكل الرسائل التي وصلتها عبر مواقع
التواصل اإلجتماعي ،في يوم عيد ميالدها.
وكتبت في صفحتها الخاصة« :لكل من أرسل
لي رسالة حب رقيقة تشبه نفسه وقلبه الجميل،
كل يوم وعام في عمري وقلبي عايش بحبكم
وتقديركم وإحترامكم دمتم ُكرماء».
يُذكر أن شيريهان تعود إلى الساحة الفنية بعد غياب لسنوات طويلة ،بعمل ضخم من إنتاج شركة «العدل غروب».

قال المخرج «أحمد شفيق» ،أنه يقوم حاليًا على االنتهاء من
تصوير آخر مشاهد مسلسل «والد تسعة» ،حتى يتفرغ لعمله
الدرامي الجديد «الحالل» ،والذى سيشارك به فى رمضان
المقبل .2017
وأضاف «شفيق» أن المؤلفة «سماح الحريرى» ،تعكف حاليًا
على كتابة السيناريو ،لالنتهاء منه فى أقرب وقت ممكن،
لالستعداد للبدء فى تصوير المسلسل ،منتصف شهر يناير
المقبل.
وأكد «شفيق» أنه سوف يبدأ جلسات عمل «الطربيزة»،
والبروفات ،في نهاية الشهر الجارى ،الفتًا أنه من المقرر
أن ينتهى المنتج «صادق الصباح» من تعاقدات باقى الفريق
بالكامل أيضًا قبل بداية العام الجديد.
يذكر أن مسلسل «الحالل» ،بطولة كلاً من :سمية الخشاب
وبيومي فؤاد ويسرا اللوزي ودينا فؤاد ،وتأليف سماح
الحريري ،وإخراج أحمد شفيق ،وإنتاج صادق صبّاح.

عزيزي القارئ مقالنا اليوم عن ثنائي خالد فهو
رائد في مجال الكوميديا الراقية وهي رائدة في مجال
الرقص واألستعراضات .أنهما الثنائي الرائع والخالد
نجيب الريحاني وبديعة مصابني .نجيب الريحاني،
اسمه الحقيقي (نجيب الياس الريحاني) .ولد في 21
يناير  1889في حي باب الشعرية بالقاهرة من أم
قبطية وأب من أصل عراقي يعمل بتجارة الخيل .درس
في مدرسة الفرير حتي البكالوريا عقب تدهورتجارة
والده .التحق بوظيفة في ادارة الحسابات بشركة
السكرفي نجع حمادي لكن ميوله الفنية جعلته يترك
الوظيفة والعودة للقاهرة .ثم تنقل بين عدة وظائف
قبل أن يصادق األستاذ بديع خيري الذي كتب له
المسرحيات وصار شريكا ً له في حياته الفنية  .قدم
نجيب الريحاني شخصية كشكش بيه على المسرح
وجذب األنظار نحوه بهذه الشخصية الطريفة ثم نقلها
إلى السينما .ثم شارك بديع خيري في كتابة مسرحياته
وحولها إلى السينما وقد نجحت أفالمه بالسينما مثلما نجحت
مسرحياته وأستطاع أن ينتزع دائما ً الضحكة والبسمة من أفواه
المشاهدين والمعجبين .فحصل علي لقب « زعيم المسرح
الفكاهي « مثل أفالم :سي عمر – أبو حلموس – سالمة في
خير – أحمر شفايف – لعبة الست مع الفنانة نحية كاريوكا.
أما فيلم غزل البنات فقد أستطاع مخرجه فتى مصر األول
أنور وجدي ان يجمع بين القمم األربعة عبد الوهاب ويوسف
وهبي ونجيب الريحاني وليلى مراد .ولكن مما يؤسف له أن
ير الفيلم عند عرضه
نجيب الريحاني هو الوحيد الذي لم َ
عام  1949ألنه رحل عن دنيانا في صباح يوم العرض .
الجدير بالذكر أن بعض أفالمه صورت في باريس رغم أن
أحداثها تدور في مصر .أما عن حياته الشخصية فقد تزوج
من الفنانة اإلستعراضية بديعة مصابني وكانت تمتلك كازينو
بديعة بميدان األوبرا (وكان منزل اسرتي امام الكازينو وهو 2
ميدان االوبرا) وأيضا كازينو آخر عند كوبري الجالء ومكانه
اآلن فندق شيراتون القاهرة  .أما عن الريحاني فقد كان يجيد
الحديث باللغة الفرنسية ومن أشهر مسرحياته 30 :يوم في

قالت الفنانة أنوشكا ،أنها حتى هذه اللحظة
غير مرتبطة بشكل رسمى بأى مسلسل لماراثون
دراما رمضان المقبل ،وكذلك الحال فى السينما،
مؤكدة أن كل األخبار المتداولة على المواقع
االخبارية الفنية والبرامج بالفضائيات غير
صحيحة بالمرة .
وأضافت «أنوشكا» :قمت بقراءة بعض األعمال
خالل هذه الفترة ،ومن هذه األعمال ما هو فى
بداية كتابته ،فأنا أنتظر أن يتم االنتهاء من كتابة
هذه السيناريوهات وأن أرى دورى بوضوح
وبعدها أقرر الموافقة أو الرفض ،وهذا الوضع
أيضا ً بالنسبة للسينما ،فأرجو التحرى جيداً قبل
تداول هذه األخبار ،فكل ما يحدث هو تقديم
عروض وقراءة للسيناريوهات واتصاالت بينى
وبين القائمين على هذه األعمال الفنية فقط .

«اختيار إجباري» يستعد للسفر إىل دبي ولندن
يواصل فريق عمل مسلسل «اختيار إجباري» تصوير مشاهد على قدم وساق في عدة مناطق
متفرقة بالقاهرة ،منها ستوديو المغربي ودريم الند ،وغيرها.
ويستعد فريق عمل المسلسل لتصوير عدد من المشاهد الخارجية في عدة مدن خارج
مصر من بينها دبي ولندن ،إذ ينتظر فريق عمل المسلسل استخراج التأشيرات
للسفر.
وتدور أحداث المسلسل من خالل  60حلقة ،في إطار اجتماعي تشويقي،
حول تأثير تكنولوجيا التواصل االجتماعي واإلنترنت على أدق تفاصيل
الحياة ،ويشارك في بطولته كريم فهمي وخالد سليم وإنجي المقدم
ومي سليم ،وعدد كبير من النجوم منهم هيدي كرم وفراس سعيد
وسلوى محمد علي والفنان القدير أحمد كمال وإنجي أبو
زيد وهناء الشوربجي واللبنانية غيدا نوري والتونسية
فاطمة ناصر ،ومن إنتاج شركتا «أروما بيكتشر»
للمنتج تامر مرتضى ،و «راديو وان» للمنتج
خالد حلمي ،وتأليف حازم متولي ،وإخراج مجدي
السمري.

موسوعة السندباد

نقد فيلم “ :سي عمر”
السرقة والتزوير مآلهما
السجن
فيلم يُخلد فرقة نجيب الريحاني الناقدة أحالم األسيوطي
الموضوع  :جابر شهاب الدين (نجيب الريحاني) موظف حسابات في دائرة عمر األلفي
(نجيب الريحاني) يُطرد من الدائرة بأمر من جميل بك ( محمد كمال المصري) لذمته العالية
وكشف السرقة في الدائرة .يذهب إلى مصر للبحث عن عمل .في القطار يقابل ساطور (عبد
الفتاح القصري) يضع هذا األخير في جيب جابر عقد من اللؤلؤ .ترى برالنتا (أمينة شكيب)

أنوشكا :مل أنضم ألى عمل رمضانى
بشكل رمسى

وانفصلت عنه أبريل الماضي ،بينما سبق
لعمرو يوسف االرتباط بالفنانة المصرية

نادي احترام المشاهد:

لكن في النهاية الدين معاملة».

أول ظهور لكندة علوش وعمرو يوسف بعد عقد قرانهما..
ظهرت النجمة السورية كندة علوش
مع زوجها ،الممثل المصري عمرو يوسف
ألول مرة بعد عقد قرانهما أمام الكاميرات
في عيد ميالد صديقتهما الممثلة المصرية
نسرين إمام.
الحفل الذي أقامه المنتج تامر مرسي حضره
عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع المصري،
إال أن أحدث عروسين في الوسط الفني خطفا
األنظار من الجميع ،رغم حرص كندة على
حضور عيد ميالد بإطاللة بسيطة ناعمة،
في الوقت الذي فضل فيه عمرو الـ«لوك»
الكاجول.
كندة علوش احتفلت بعقد قرانها على
عمرو يوسف أواخر نوفمبر الماضي ،ومن
المنتظر أن يحتفل النجمان بزفافهما يناير
المقبل بفندق كتراكت في أسوان ،وهو
الفندق الذي صور فيه النجم المصري آخر
مسلسالته «جراند أوتيل».
يُذكر أن كندة علوش سبق لها الزواج
من السيناريست السوري فارس الذهبي،

حممود محيدة يتعاقد رمس ًيا على «الدجنوان»
الفنان محمود حميدة وافق رسميا ً على
القيام ببطولة الفيلم السينمائى «الدنجوان» ،
والذى من المقرر أن يبدأ تصويره بعد نهاية
شهر رمضان القادم  ..وذلك إلرتباط مخرج
الفيلم بأعمال فى الوقت الحالى .
الفيلم تدور أحداثه فى ليلة واحدة فقط ،
ويتناول قصة تاجر مخدرات هارب  ،حيث
يتم الغدر به من قبل تاجر مخدرات أخر
 ..ويسعى طوال الفيلم لإلنتقام منه واألخذ
بالثأر .
فيلم «الدنجوان» عن قصة محمد نور الدين
والسيناريو والحوار لـ أيمن مدحت  ،أما
اإلخراج فهو لـ أحمد مدحت  ..والذى يعود
للسينما بعد غياب طويل دام لـ  7سنوات ،
حيث كان أخر أعماله فيلم «العالمى» .

حممد صبحي يشيع جنازة زوجته وينهار وابنته حز ًنا
شيع الفنان محمد صبحي جنازة زوجته
الراحلة نفين رامز من مسجد الشرطة بمدينة
 6أكتوبر.
وظهر صبحي خالل الجنازة وهو في حالة
انهيار تام مع ابنته حزنا على الراحلة.
حضر الجنازة أقارب صبحي وأصدقاءه إلى
جانب حضور من الوسط الفني أبرزهم هالة
صدقي ،سامح الصريطي ،عمرو الليثي،
طارق عالم ،وغيرهم.
وكانت السيدة نيفين حسين رامز زوجة
الفنان محمد صبحي توفيت يوم الثالثاء بعد
صراع مع المرض.
والجدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي أكد
في أحد البرامج الذي كان مستضافا ً بها أن
زوجته كانت تعاني من مرض السرطان
وأنها تتعالج بالكيماوي ،وقام بنقلها إلى
أحدى مستشفيات في أمريكا لكي تتلقى

أخبار الفن

ثنائيات مشهورة

نجيب الريحاين وبديعة مصابني
بقلم السندباد /اشرف

السجن – الدلوعة – الدنيا على كف عفريت – إال خمسة – لو
كنت حليوة – الدنيا لما تضحك  -الجنيه المصري -الستات
ما يعرفوش يكدبوا  -حسن ومرقص وكوهين  -تعاليلى يا
بطة  -كشكش بك في باريس -وصية كشكش بك  -مجلس
األنس  -عشان سواد عينيها  -المحفظة يا مدام  -ياما كان في
نفسي .وغيرها  .وقد نافس الريحاني بمسرحه (على الكسار)
وكان كل منهما يمتلك مسرح في شارع عماد الدين وكان
كل منهما يظهر بمسرحية يرد بها على االخر .فمثالً على
الكسار يظهر بمسرحية (أحنا اللي فيهم) فيرد عليه الريحاني
بمسرحية (ولو) وهكذا وأيضا ً نافس الريحاني كل من (فوزي
الجزايرلي  -ويوسف وهبي).
ومن أفالمه أيضا ً صاحب السعادة كشكش بيه وفيلم -ياقوت –
وحوادث كشكش بيه – وبسالمته عايز يتجوز  .والجدير بالذكر
أن الفنان الراحل (عادل خيري) أبن الكاتب (بديع خيري) قام
بأداء أدوار الريحاني على المسرح حيث قام ببطولة بعض
المسرحيات للريحاني مثل مسرحية :وياما كان في نفسي  -والدنيا
لما تضحك 30 -يوم في السجن – اال خمسة –حسن ومرقص
وكوهين وغيرها  .لقد كان فريد شوقي عاشقا ً للريحاني وقام

بتصوير المسرحيات التي
قام ببطولتها تلفزيونيا ً مثل
(الدلوعة) مع الفنانة نيللي .أما عن الريحاني
فقد شاركه بطولة أفالمه كل من ميمي شكيب
وزوزو شكيب في فيلم سي عمر والفنانة سامية
جمال في فيلم أحمر شفايف والفنانة تحية
كاريوكا في فيلم لعبة الست ومن ضمن النوادر
للريحاني أن الفنانة الكوميديا زينات صدقي
كانت تخاف من تلوث الخضار والفاكهة فكانت
تغسلها أكثر من عشر مرات فقام الريحاني
بإلقاء نادرة من نوادره على زينات وقال ده
فاضل تغسلي المية .
أما الفنانة بديعة مصابني فهي من مواليد 1902
ورحلت عن دنيانا في عام  1974وهي راقصة
سورية لبنانية عاشت في مصر وعملت كممثلة
إستعراضية في المسرح والسينما وتزوجت من
نجيب الريحاني لفترة زمنية طويلة .وفي عام  1929ابتدعت
رقصة شرقية خاصة بها عرفت بإسمها رقصة بديعة ثم قامت
بأفتتاح صالة للرقص باسم كازينو بديعة ضمت ألمع نجوم
األستعراض والغناء في مصر والعالم العربي فقد تخرج منها
كل من تحية كاريوكا وسامية جمال وحكمت فهمي وببا عز
الدين وفريد األطرش ومحمد فوزي واسماعيل يس والياس
مؤدب وكان فريد األطرش المطرب بالفرقة وعازف العود
المميز بها  .أما بديعة فقد قدمت على المسرح مسرحيات عدة
مثل مسرحية (ريا وسكينة ) عام  1925ومسرحية مراتي
في الجهادية – وشاركت بالغناء في مسرحية (المركيز دي
برويال)  .لمع اسم كازينو بديعة في الثالثينات وصارت
راقصة مصر األولى وسافرت إلى باريس  .وأدت بعض
الفقرات الفنية أبهرت بها الفرنسيين واستطاعت برقصها
البديع أن تنشر الرقص الشرقي في بالد الغرب وجذبت
األنظار بجمالها الفتان وشخصيتها القوية وكان معروف
عنها أنها لديها عين فاحصة تكتشف بها النجوم ومن أعمالها
المسرحية :ابن الشعب – ملكة المسارح – الحل األخير

– ليالي القاهرة
عام  1939وفتاة
متمردة 1940
وام السعد 1946
ثم بدأت مصلحة
الضرائب تطاردها
وتطالبها بمبالغ كبيرة فأضطرت لمغادرة مصر والعودة إلى
لبنان .وفيه عملت مع فرقة شوشو النجم الكوميدي اللبناني
المشهور واشتركت معه في مسرحية (كافيار وعدس) وكان
ذلك في الخمسينات .ثم تركت العمل الفني واشترت مزرعة
صغيرة قامت فيها بتربية الطيور والدواجن وظلت في لبنان
حتى رحلت عن دنيانا في عام .1974
وفي تصريح للفنانة تحية كاريوكا عن بديعة مصابني أفادت
أنها كانت فنانة من الدرجة األولى وأيضا ً ادرجية من طراز
رفيع كما أن لها الفضل علي في تعاليم أصول الرقص
الشرقي أنا وسامية جمال وببا عز الدين.
عزيزي القارئ لقد كان هذا الثنائي نجيب الريحاني وبديعة
مصابني فضل كبير على الناحية الفنية كل منهما في مجاله
فبالنسبة للريحاني ارتقي بالكوميديا في مؤلفاته ومعه توأم
روحه بديع خيري وجعالها كوميديا راقية بدون إسفاف
وذلك واضح جدا ً في مسرحياته :إال خمسة  -وكان غيرك
أشطر -وحسن ومرقص وكوهين  -وياما كان في نفسي -
و 30يوم في السجن .وأيضا ً أفالمه سي عمر وأبو حلموس
وأحمر شفايف وسالمة في خير وغيرها .أما بالنسبة لبديعة
مصابني فيرجع الفضل لها في تقديم اللون األستعراضي
والرقص الشرقي األصيل وأمتعت محبيها وعشاق فنها
هذا وقد أجرت بديعة حوارا ً ولقاءا ً تلفزيونيا ً في أواخر
حياتها مع المذيعة الالمعة ليلى رستم في لبنان .وقد تحدثت
بديعة في هذا اللقاء عن حياتها بكل جراءة وثقة  .عزيزي
القارئ رحم هللا كل من نجيب الريحاني وبديعة مصابني
وأسكنهما فسيح جناته.

ذلك وتستطيع االستيالء على العقد من جابر  .يبحثان ساطور وجابر عن برالنتا السترداد
العقد ويدخالن قصر عمر األلفي الذي تزوج برالنتا عرفياً وهو في الهند  .يظن أهل المنزل
أن جابر هو عمر لشدة التشابه بينهما وتتشابك األحداث.
التحليال والنقد  :تأليف “ بديع خيري ونجيب الريحاني” 1941
يعتبر هذا الفيلم ضمن أفضل  100فيلم مصري للقرن الماضي ،وقد وضع المؤلفان شخصيات
متناقضة لينشأ الصراع في األحداث بين الخير والشر  .وأهم شخصيات تناولهما السيناريو
هما  :جابر شهاب الدين  ،وجميل بك .
(شخصية جابر)  :إنسان متواضع  ،حسن النية  ،من بيئة متوسطة  ،متعلم  ،يعلم في قسم
الحسابات في دائرة عمر األلفي بذمة وضمير .مما جعله يكشف عن تزوير كبير وسرقة أكبر
في الدائرة تحت إدارة جميل بك عن شقيقه المتوفي .فطرد جابر من الدائرة حتى ال يفضح
األمر  .وقد وضح السيناريو (خطوات التحول) المطلوبة في شخصية جابر على يد (ساطور
وكوارع) وهما لصان لمحالت بسيطة (االجزاخانة والبقالة) ،حتى يمهد للشخصية (ونحن
كجمهور) االنتقال من حالة فكرية إلى حالة أخرى لتصل لألقتناع بما يجب عمله ،فتنمو
وتتطور وتتخذ (قرار) بنفسها .مثل :
(فمن العمل واألمان في دائرة األلفي -إلى الفصل منها  -إلى سرقة كوارع لجابرآخر مرتب
تقضاه من الدائرة  -تعقب ساطور لجابر ألخذ العقد  -إلى اإلجبار للعمل معه في السرقة
والتعلم السريع لمعرفة خططهم -إلى التنفيذ باالكراه  -فوصل جابر إلى الثقة بالنفس وأحتقار
زمالئه لسرقة بقال  -إلى تخطيط لسرقة ذوى األمالك .وبذلك مهد السيناريو نفسية جابر حتى
تستطيع (في القريب العاجل) الوقوف الند بالند لمقابلة الثعبان األكبر “جميل بك”.
(شخصية جميل بك)  :مأمور وحكم دار وله خبرة عن المجرمين  .وهو في األصل
(الشخصية المحورية) التي ال ترحم وال تلين وال ترضى بإنصاف الحلول  (.فجميل بك) له
رغبة جامحة في األستيالء على أمالك شقيقه تجعله مستعداً أن يهلك من دونها أو يبلغ هدفه.
فبما أنه المتصرف الوحيد في أمالك وأطيان شقيقه األلفي (عزبة  2000فدان) فال يقدم أي
عائد لألسرة( :زوجة األلفي نظيمة هانم (فيكتوريا حبيقة) أبنته “لولال (زينب شكيب) ونازك
(ماري منيب أخت نظيمة) .بل أيضاً يريد زواج أبنه عزت (سراج منير) إلى “لولال” حتى
يتحكم في الميراث أيضاً .
(الصراع) يأتي جابر مع ساطور لقصر (عمر األلفي) حتى يحصالن على عقد اللؤلؤ من
برالنتا  .هنا تحدث المفاجأة للجميع بسبب الشبه الكبير بين (جابر وعمر) وتظن العائلة أن
جابر هو (عمر) وبدأ الصراع الصاعد بين جميل وجابر ،ألن في تفكير جميل أن عمر
سيكشف التالعب في العزبة وهو أيضاً الوريث الشرعي فيجعل مصير جميل مهدداَ بالسجن
لسرقة وتزوير أوراق رسمية  .اما جابرفصراعه هو كشف جميل بك انه انتحل شخصية
عمر لالستيالء علي العذبة( .األزمة)  :يتصنت جميل على عمر وبرالنتا ويعلم أنه جابر.
فيهدده بالفضيحة (إال إذا) تعاون معه ( .الذروة) يرى جابر عقد تنازل عن العزبة من األسرة
إلى جميل بك  .تأتي نظيمة هانم وتقول :ده تزوير .هنا تكون فرصة جابر للنيل من جميل .
ويقف أمامه الند بالند ويمكن سجنه بتهمة التزوير (.القرار) يتفق جميل مع ساطور وكوارع
للتخلص من جابر -.يعود (عمر األلفي الحقيقي) من الهند ويتحدث مع زوجته برالنتا وتخبره
باألحداث  .وفي فرح لولال لعزت تكتشف لولال أن (عمر) ليس شقيقها  ،أو باألصح (ليس
جابر) فيخبر عمر وبرالنتا لولال عن الحقيقة فتبوح لعمر أنها تحب جابر (.النتيجة) يقبض
البوليس على جميل وساطور وكوارع  .الجميع يقولون لجابر أنه سيدخل السجن ثم يجد نفسه
أمام العروس لولال  .فيسأل  :ايه ده – الجميع وهم (يضحكون)  :السجن .يبتسم جابر ويقول
لعمر  :مؤبد ،عمر  :مؤبد ويتزوج لوال .
(نجيب الريحاني) نجم وكوميديان  ،وتراجيديان  ،وممثل ومؤلف وسيناريست وأيضاً مخرج
فهو فنان شامل  .جسد شخصية (جابر) بجدية وإقناع خاصة في مراحل تحويلها وتتطورها
 ،كما جسم (عمر) كرجل أرستقراطي الواثق من نفسه .وكان إختيار المالبس مناسبة تماماً
مع الشخصية سواء كموظف بسيط أو أبن الذوات (عمر األلفي) بالرودانجوت  .فكان يعرف
عن الشخصية التي يمثلها أكثر مما كانت هذه الشخصية تعرف عن نفسها .وال غرابة في ذلك
فهو الذي أشترك في كتابة السيناريو ورسم الشخصيات مع توأم روحه (بديع خيري)  .هكذا
كان نجيب خيري فنان شامل تفخر به مصر على مر العصور ( .أمينة شكيب) جسدت برالنتا
(الممثلة في فرقة) بطبيعية شديدة وكانت أزيائها والقبعة تكمل الشخصية ( .زينيب شكيب)
عاشت الدور بالفعل للفتاة المدللة أبنة األكابر  ،وحبها (لجابر) وتصريحها (لعمر)( .ماري
منيب) نازك (الخالة) خفة ظل وطبيعية األداء كعادتها ( .محمد كمال المصري) الشهير
(بشرفنطح) ممثل قدير أدى الشخصية المحورية الشريرة بأتقان وذلك في القلق بتعبيرات
وجهه للموقف الذي يواجهه وحرسه الشديد على التمسك بالميراث ( .الحوار) استخدم بديع
خيري الحوار ليكشف عن شخصياته  .فمثال (جابر) وهو خام يقول  :ساطور وكوارع .
الواحد يفتكر المدبح  ،وعن (نفسه) ووقعت الفشة بين أيديكم  .وعندما أصبح خبير يقول
حرامي إيده طويلة وعايز لساني ما يطولش  .واللي يعاشر التعابين الزم يشتغل حاوي .
اإلخراج “ :نيازي مصطفى”
مخرج متمكن أستطاع عمل فني كبير لفرقة الريحاني  .وزع األدوار على الممثلين بما
يتناسب معهم وكانت مجموعة كبيرة في الفيلم فإلى جانب األدوار األولى للمثلين الكبار ،
استعان لألدوار الثانوية فنانين كبار أيضاً مثل  :عبد العزيز أحمد (كوارع)  ،فيكتوريا حبيقة
(نظيمة هانم) عبد العزيز خليل (صاحب اللوكاندة) سراج منير (عزت) استفان روستي (عبد
اللطيف – المحامي) أحمد شكري (الهندي) – فيوليت صيداوي (عبلة) المطربة (إجالل
زكي) وغيرهم  .وكانت مقدمة الفيلم مصحوبة بموسيقى أوركسترالية بقيادة  “ :محمد حسن
الشجاعي “ فأعطت ثراء للفيلم منذ البداية  .وكانت كاميرا ( محمد عبد العظيم – أحمد
خورشيد – مصطفى حسن) في التصوير الخارجي للعزبة  ،تسجل األراضي الواسعة لما
يظهر مدى امتداد (األلفين فدان) لدائرة عمر األلفي  .أما تصوير جابر وعمر لنفس الممثل
(نجيب الريحاني) فكان جيد جداً بالنسبة لعام  1941وكانت المشاهد األخيرة Sequence
في الفيلم  :تظهر نجيب الريحاني يؤدي الشخصيتين بنفس الزي الرودانجوت ونفس الشكل
 .وقد ساعد االداء المتقن للريحاني على أبراز الفرق بين الشخصيتين  .فاستطعنا (كجمهور)
أن نفرق بينهما  .فتحية خالصة للمصورين والريحاني والمخرج  .وكانت للمناظر دورأ كبيراً
في إبراز المضمون وهي (لروربت شارفنبرج) مثل قصر عمر والتحف واألنتيكات تدل على
ثراء العائلة األرستقراطية  .أما صوت المطربة (إجالل زكي) يعتبر من أجمل األصوات
الشرقية بقوته ورنته ( .مانفخر به)  :أن األقمشة المستعملة في الفيلم من صنع “ شركة مصر
للغزل والنسج  ،ونسج الحرير “  .كانت المناظر  ،تسجيل الصوت  ،التحميض والتطبيع
“ بستوديهات مصر”  .أما المونتاج كان أيضاً لنيازي مصطفى  ،وأحمد جالل مصطفى ،
اللذان كانت الدقة الكبيرة في تركيب المشاهد واألغاني واللقطات (طويلة – متوسطة  -كبيرة)
مما يتناسب مع إيقاع الفيلم  .كل ذلك كان ورائه مخرجاً عظيماً (نيازي مصطفى ) قدم فيلماً
قيماً ناجحاً من أفضل األفالم المائة للسينما المصرية وخلد (فرقة نجيب الريحاني) في أجمل
رسالة هادفة وهي (السرقة والتزوير مآلهما السجن)  .رحم هللا العاملين في هذا الفيلم والعصر
الذهبي للسينما المصرية .
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قنصلية لبنان يف مونرتيال حتتفل
بذكرى االستقالل الـ 73
احتفلت قنصلية لبنان في مونتريال
تحت قيادة قنصلها العام سعادة /فادي
زيادة مساء يوم الجمعة 18/11/2016
المنصرم ،بالعيد الثالث والسبعين الستقالل
لبنان ،حضره لفيف كبير من المسئولين
الكنديين من مختلف المستوايات ،وجمع
غفير من الكنديين اللبنانيين والعرب ،في
البهو الرئيسي لـ Hotel de ville de
 ،Mont-Royalحيث قدم عريف الحفل
الدكتور سامي عون فقرات االحتفال
الكبير الذي تخلله العديد من الكلمات
بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على
الجميع .وكانت من أبرزهم كلمة سعادة
قنصل لبنان العام الذي هنأ خاللها جميع
الحضور بهذا العيد وببداية العهد اللبناني
الجديد تحت رئاسة الرئيس المنتخب الجنرال ميشيل عون ،مؤكداً على أن لبنان
الديمقراطي تحت قيادة الرئيس عون سوف يعرف اخيراً األمن واالستقرار ،وأن
الجميع متحمس العادة بناء لبنان جديد من كافة الوجوه وعلى جميع المستويات.

وقد حضر الحفل من النواب الكنديين من أصول لبنانية النائبة الفيدرالية إيفا
ناصيف والنائب الفيدرالي فيصل الخوري ،كما حضر الحفل السيدة آلين ديب
عضو المكتب االستشاري لبلدية الفال ،باإلضافة لبعض ممثلي البلديات وبعض
المسئولين في الحكومتين الفيدرالية والكيبيكية  ..ألف مبروك وعاش لبنان حراً آبياً.

تكريم خاص من املطران ابراهيم للزميل مراد مبناسبة بلوغه الثمانني
أقام سيادة المطران ابراهيم ابراهيم حفل عشاء في
مسكنه العامر مساء يوم الجمعة الموافق  2ديسمبر الجاري
لتكريم الزميل الشاعر والصحفي القدير احمد عيد مراد،
بمناسبة بلوغه سن الثمانين ،حضره لفيف من األصدقاء
المقربين لصاحب العيد منهم سعادة عبد الحميد الفيلكاوي
سفير دولة الكويت لدى كندا والصحفي الزميل الدكتور
علي حرب ،والشاعر والصحفي االستاذ فريد زمكحل
رئيس تحرير جريدة الرسالة والسادة األفاضل مصلح

طاهر ،ميشيل شويري ،فادي طعمة ،رفيق (رافي)
حكيم ،إيلي شويري ،جهاد سماحة ،روبير حلبي ،حسين
آل عتوم واكتمل النصاب بحضور األب الجليل ربيع أبو
زغيب .حيث هنأ الجميع الصحفي والشاعر القدير مراد
بمناسبة بلوغه الثمانين وتمنوا له دوام الصحة والعمر
المديد العامر بالعطاء والمحبة والسالم ،والذي كان رده
بليغاً من خالل قصيدة قام بنظمها أشاد بها الجميع ،خاصة
حينما اختلطت بدموع الشاعر.

وفي الختام قام سيادة المطران ابراهيم ابراهيم بإلقاء كلمة
عظيمة عبر فيها عن سعادته الكبيرة واعتزازه بالصداقة
التي ربطت بينه وبين احمد عيد مراد وتمنى له ولجميع
الحضور دوام الصحة والسعادة والتوفيق.
شكرا لسيدنا الجليل إبراهيم الموقر ولضيفه القدير األخ
احمد عيد مراد و(كل عام وأنت بخير وفي قمة عطاء
شاعر عظيم) وهو عنوان قصيدتي المهداة لك في هذا
العدد في آخر عمود في آخر الصفحة.
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يعدها :رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي

كيبيك 100 :مليون دوالر إضايف ألقسام كندا :جلنة حقوق اإلنسان يف جملس الشيوخ قلقة من عدم اتقان وزير املوارد الطبيعية يعتذر عن تهديد
الطوارئ يف املستشفيات
الجئني سوريني إحدى لغ ْيت كندا
املتظاهرين غري السلميني املعارضني
ألنابيب النفط
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق اإلنسان
التابعة لمجلس الشيوخ الكندي عن قلقها
لكون آالف الالجئين السوريين الذين
سيصبحون قريباً على عاتق حكومات
لغتي
المقاطعات ال يتقنون بعد أياً من ْ
كندا الرسميتيْن ،اإلنجليزية والفرنسية.
وقال رئيس اللجنة "جيم مونسون" إن
للحكومة الفدرالية مسؤولية دائمة للتحقق
من أن الـ 30ألف الجئ سوري الذين
وصلوا إلى كندا منذ سنة متمكنون بما
فيه الكفاية من اإلنجليزية أو الفرنسية

تعتزم وزارة الصحّ ة الكيبيكيّة رصد موازنة إضافيّة بقيمة مليون دوالر
لتطوير إدارة أقسام الطوارئ في مستشفيات المقاطعة والتخفيف من االزدحام فيها.
وتتيح هذه الموازنة إضافة  2000سرير في مراكز الرعاية الصحيّة الطويلة األمد،
المتخصصة في الصحّ ة العقليّة والرعاية الصحيّة في المنازل.
وفي المؤسّ سات
ّ
وتأمل الحكومة في أن يساهم ذلك في التخفيف من الزحمة على أسرّ ة المستشفيات
وعلى أقسام الطوارئ.
وتندرج األموال اإلضافيّة تلك في موازنة من  300مليون دوالر إضافي أعلنت
عنها حكومة كيبيك برئاسة فيليب كويار في تشرين األوّل اكتوبر الفائت في آخر
تحديث اقتصادي ق ّدمه وزير المال كارلوس ليتاو.

طلبية لـ”بومباردييه” الكندية لتسليم
املنطقة الباريسية  52قطاراً إضافياً

من أجل تحقيق اندماج ناجح في سوق
العمل وأيضاً في المجتمع بشكل عام.
وأصدرت اللجنة يوم الثالثاء  6ديسمبر
الجاري تقريراً حول برنامج توطين
الالجئين السوريين في كندا الذي
باشرت تطبيقه حكومة "جوستان
ترودو" الليبرالية عقب اعتالئها السلطة
في أوتاوا في تشرين الثاني (نوفمبر)
.2015
وأعربت اللجنة في تقريرها عن قلقها
من وقوع الالجئين السوريين "في الفقر

ال قلق لدى “هيدرو كيبيك” من وصول ترامب
إىل البيت األبيض
رأى رئيس مجلس إدارة
«هيدرو كيبيك» (Hydro-
 ،)Québecشركة الكهرباء
العامة في مقاطعة كيبيك،
إريك مارتيل أن فوز المرشح
الجمهوري في انتخابات
الرئاسة األميركية دونالد
ترامب لن يكون له سوى
تأثير «طفيف» على صادرات
شركته من الكهرباء إلى الواليات المتحدة.
فحتى وإن كان لترامب ميل لمصادر الطاقة
األحفورية ،يعود قرار التزود بالكهرباء
لسلطات الواليات ،أوضح مارتيل.
هذا إضافة إلى أن واليات إقليم نيو إنغالند
ووالية نيويورك في شمال شرق الواليات
المتحدة وضعت لنفسها أهدافاً طموحة جداً
في مجال تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة،
لفت مارتيل .ولإلقليم والوالية المذكوريْن

حدود مشتركة مع مقاطعة كيبيك.
وجاء كالم مارتيل اليوم في خطاب
ألقاه أمام «مجلس العالقات الدولية في
مونتريال» (Conseil des relations
.)internationales de Montréal
وتعوّل «هيدرو كيبيك» كثيراً على تصدير
الكهرباء إلى الواليات المتحدة ،السيما
إلى واليات إقليم نيو إنجالند ،في إطار
استراتيجيتها لمضاعفة عائداتها بحلول
عام .2030

تفيد دراسة نشرتها يوم اإلثنين 5
ديسمبر الجاري الجمعية المنجمية في
مقاطعة كيبيك ( )AMQأن عائدات
قطاع الصناعة المنجمية الكيبيكي
على مختلف مناطق المقاطعة بلغت
 5,8مليارات دوالر عام  2014وأن
هذا القطاع يش ّغل  45500عامل وأنه
يساهم بأكثر من مليار دوالر سنوياً في
خزينة المقاطعة.
ويبدد التقرير أفكاراً سائدة تقول إن
الصناعة المنجمية ال تُفيد إال المناطق
المتواجدة فيها.

ففي عام  2014بلغت حصة مونتريال
من عائدات الصناعة المنجمية  1,4مليار
دوالر ،أي أنها حلت في المرتبة الثانية
من حيث حجم االستفادة من العائدات
بعد منطقة أبيتيبي – تيمسيكامينغ
( )Abitibi-Témiscamingueالغنية
بالمناجم والتي تجاوزت عائداتها من
هذا القطاع ملياريْ دوالر.
وتقع أبيتيبي – تيمسيكامينغ في غرب
مقاطعة كيبيك ،ويعمل في مناجمها
 15500عامل ،أي أكثر من ثلث
إجمالي عدد عمال المناجم في المقاطعة.

كيبيك :عائدات الصناعة املنجمية 5,8
مليارات دوالر

أعلن يوم اإلثنين  5ديسمبر الجاري فرع النقل في شركة "بومباردييه" الكندية
( )Bombardier Transportأنه سيسلّم "الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية"
( )SNCFاثنين وخمسين قطاراً كهربائياً إضافياً من طراز "فرانسيليان" (.)Francilien
وتبلغ قيمة الطلبية الجديدة  384مليون يورو ،أي نحواً من  495مليون دوالر كندي،
وستؤمن تمويلها بشكل كامل نقابة النقل في منطقة :إيل دو فرانس" ()Île-de-France
المعروفة أيضاً بالمنطقة الباريسية.
وتندرج هذه الطلبية في إطار خيار ورد في عقد وقعته "بومباردييه" مع "الشركة
الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية" عام .2006
وكان العقد األساسي ينص على طلبية ال تتجاوز  372قطاراً ،على أن تبدأ "بومباردييه"
تسليم زبونها الفرنسي القطارات مطلع عام .2018
وتُصنع قطارات "فرانسيليان" في مصنع "بومباردييه" في مدينة كريسبان ()Crespin
الصغيرة الواقعة في شمال فرنسا عند الحدود مع بلجيكا.
ويسير نحو من  200قطار "فرانسيليان" حالياً على سكك الحديد في "إيل دو فرانس".

العالناتكم يف الرسالة
Tel.: (514) 961-0777 / (450) 972-1414
www.el-ressala.com

elressala@bellnet.ca

في الوقت الذي سيترتب على سلطات
المقاطعات والبلديات تحمل مسؤوليات
أكبر في توفير الرفاه االجتماعي لهم".
يُشار إلى أن لالجئين المكفولين من قبل
الحكومة الفدرالية الحق في مخصصات
اجتماعية لمدة سنة.
وهذه المخصصات بالتالي هي على
وشك االنتهاء فيما اليزال آالف الالجئين
بحاجة إليها ،وهنا يأتي دور سلطات
المقاطعات لتوفير البرامج االجتماعية
لمن هم بحاجة إليها.

تكلفة الغذاء قد
ترتفع مبا يصل إىل
 420دوالراً إضافياً
لألسرة الكندية
يفيد التقرير السنوي حول أسعار األغذية
أن األسرة الكندية قد تنفق على المواد
الغذائية التي ستستهلكها العام المقبل مبلغاً
إضافياً يصل إلى  420دوالراً.
ويتوقع التقرير ارتفاع أسعار اللحوم
وثمار البحر والخضار الطازجة بما
يصل إلى .6%
ويعزو الواضع الرئيسي للتقرير" ،سيلفان
شارلبوا" ،هذه الزيادة إلى التقلبات المناخية
وأسعار الطاقة وتراجع الدوالر الكندي.
و"شارلبوا" عميد كلية إدارة األعمال في
جامعة "دالهاوزي" في هاليفاكس ،عاصمة
مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا.
ويتوقع خبراء االقتصاد تراجع سعر
الدوالر الكندي إلى  0,70دوالر أميركي
العام المقبل ،ما يعني ارتفاع تكلفة
مستوردات كندا من األغذية .وتستورد
كندا الكثير من حاجاتها الغذائية من
الواليات المتحدة ،شريكها التجاري األول.
وهناك عامل آخر قد يساهم في ارتفاع
أسعار األغذية برأي البروفيسور
"شارلبوا" ،وهو فوز المرشح الجمهوري
"دونالد ترامب" في انتخابات الرئاسة
األميركية.
فإذا ما نفذ "ترامب" تهديده بطرد العمال
األجانب غير الشرعيين سيعاني قطاع
الزراعة األميركي نقصاً في العمال ،ما
سيلحق األذى بالمردود الزراعي ويتسبب
بالتالي بزيادة األسعار ،يقول "شارلبوا".
ويتبوأ "ترامب" السلطة في  20كانون
الثاني (يناير) المقبل.

نوفا سكوشا :ضحايا الفيضانات يردّون اجلميل ملؤ ّسسة خرييّة
تبرّ ع مئات المواطنين في نوفا سكوشا
بالمال لمؤسّ سة جيش الخالص الخيريّة
 the Salvation Armyفي المقاطعة
قبيل حلول أعياد الميالد ورأس السنة.
وبخاصة
وتفاجأت المؤسّسة بسخاء المواطنين
ّ
ابناء المنطقة التي اجتاحتها الفيضانات

في تشرين األوّل اكتوبر الماضي .وشاء
هؤالء ر ّد الجميل للمؤسّ سة التي رعتهم
خالل محنتهم وق ّدمت لهم وجبات الطعام
يوميّا على مدى أسبوعين خالل الفيضانات.
ويقول الكابتن فانسان كوري ّ
إن الكثيرين
أرفقوا تبرّ عاتهم برسالة تقدير للمساعدة

التي ّ
تلقوها خالل محنتهم.
ّ
ويشير إلى أن أحد هؤالء تبرّع هذه السنة
بألف دوالر للمؤسّ سة ،وكان قد تبرّع العام
الماضي بخمسين دوالرا .وأعرب الكثيرون
عن استعدادهم لمساعدة مؤسّسة جيش الخالص
الخيريّة في حملتها السنويّة لموسم األعياد.

أونتاريو :املصانع
حباجة ماسة للحامي
معادن مهرة
SOUDEURS
QUALIFIÉS

ق ّدم وزير الموارد الطبيعية الفدرالي
"جيم كار" االعتذار عن قوله إن قوات
الشرطة والجيش ستكون بالمرصاد
للمتظاهرين غير السلميين NON
 PACIFIQUESالمعارضين لمشاريع
توسيع أنابيب النفط.
فظهر يوم الثالثاء  6ديسمبر الجاري،
بعد انتهاء االجتماع الذي عقدته حكومة
طجوستان ترودوط الليبرالية في البرلمان
الفدرالي في أوتاوا ،شاء الوزير "كار"
العودة إلى الكالم المثير للجدل الذي
أدلى به األسبوع الفائت أمام مجموعة
من أصحاب األعمال في ألبرتا ،أغنى
مقاطعات كندا بالنفط ،فأكد أنه "آسف"
على الكلمات التي اختارها ،مضيفاً أن
حق التظاهر السلمي والعصيان المدني
هما جزء من تاريخ كندا.

وكانت صحيفة "إدمونتون جورنال"
الصادرة في عاصمة ألبرتا قد نقلت
كالم الوزير كار الخميس الفائت ،ما
أثار استياء الحزب الديمقراطي الجديد،
اليساري المعارض في أوتاوا ،الذي
رأى فيه "تهديداً واضحاً".
وكان أصحاب األعمال قد صفقوا للوزير
"كار" عندما قال إنه "إذا ما اختار البعض
أال ّ يكونوا سلميين فستقوم حكومة كندا
بتوفير سالمة الناس بواسطة قواتها
العسكرية وقوات الشرطة لديها" ،وذلك بعد
تأكيده بأن االعتراض السلمي مرحب به.
وتُقابَل موافقة حكومة "ترودو" األسبوع
الفائت على مشاريع توسيع أنابيب تنقل
النفط من ألبرتا بمعارضة شديدة من قبل
سياسيين وناشطين بيئيين والكثيرين من
سكان كندا األصليين.

الطالب الكنديون متفوقون يف العلوم
والرياضيات والقراءة
أفاد تحقيق حديث أجراه البرنامج الدولي لمتابعة المكتسبات التابع لمنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية أن الطالب الكنديين البالغين خمسة عشر عاما باتوا يحتلون
المراتب األولى في العالم في مواد العلوم
والرياضيات والقراءة .وفي التفاصيل:
في مادة العلوم  ،المادة الرئيسية في هذا
التحقيق الذي شمل اثنتين وسبعين دولة
ومنطقة ،احتل الطالب الكنديون المرتبة
السابعة بعد سينغافورة واليابان وأستونيا
وتايوان وفنلندا ومنطقة ماكاو الصينية ،
متقدمين على الطالب الفرنسيين والبريطانيين
واألميركيين واأللمان.
في مادة القراءة ،احتل الطالب الكنديون
المرتبة الثانية عالميا بعد طالب سينغافورا.
وفي مادة الرياضيات حل الكنديون في
المرتبة العاشرة.
وبصورة إجمالية ،حل الكنديون فوق المعدل
العام في المواد الثالث.
وخلصت الدراسة إلى أن  %22,7بالمئة من
الطالب الكنديين هم ذوو"أداء جيد جدا".
وتساوى الطالب الكنديون مع الطالبات
الكنديات في النتائج وحصلت الطالبات
على عالمات أفضل في مادة القراءة بينما
حصل الطالب على عالمات أفضل في
الرياضيات.
هذا وشملت الدراسة  540ألف طالب من
اثنتين وسبعين دولة ومنطقة عبر العالم.

تعاني شركات لحام المعادن في
شمال شرق مقاطعة أونتاريو نقصاً في
اليد العاملة الماهرة SOUDEURS
 ، QUALIFIÉSكما جاء في تقرير
لراديو كندا (هيئة اإلذاعة الكندية).
ومن بين تلك الشركات واحدة في سادبوري
الكبرى ( )Greater Sudburyتخص
"فيليكس لوبيس جونيور" الذي يلقي
بالالئمة على المعاهد المجتمعية لقلة الخبرة
لدى المتخرجين منها.
وأسوة بسائر الشركات العاملة في هذا
المجال يجد لوبيس نفسه مضطراً إلنفاق
مبلغ كبير من المال من أجل تأهيل عمال
ً
قطعا كبيرة لآلالت
شركته التي تنتج
المستخدمة في الصناعة المنجمية.
ويؤكد لوبيس أنه ينفق أكثر من  200ألف
دوالر سنوياً من أجل تأهيل عماله الجدد،
فالمعاهد التي يتخرج منها هؤالء تستخدم
قطعاً صغيرة على حد قوله" ،وما هكذا
نتعلم لنصبح عاملي لحام".
لكن رئيس قسم المهن في معهد "بولاير"
( )Collège Boréalفي سادبوري،
"دنيس بْرُ وييت" ،ال يشاطر "لوبيس"
الرأي ،ويؤكد أن خريجي المعاهد المهنية
في المنطقة يجدون وظائف في مجاالت
اختصاصهم بسهولة.
ويضيف "بْرُ وييت" أن معهده يستشير
كل سنة لجاناً مؤلفة من أصحاب المصانع
للتحقق من مالءمة برامجه لمتطلبات
القطاع الصناعي ،لكنه يقر بأن الطالب بعد
تخرجهم يحتاجون لكسب مزيد من الخبرة.
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حلوة يا بلدي

أشهر احلدائق يف مصر

اعداد  :مايك انجلو

حديقة األزهر

الكلمــات املتقاطعة
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1
2
3
رأسيا:
4
 1رئيس نادي الزمالك5
 2حياة – للتعريف (معكوسة)6
– أداة جزم
7
ياي
–
سامية
أخالق
38
(مبعثرة)
9
 4-فك – لقب ممثلة فرنسية 10

1

2

3

4

5

معتزلة
 5متشابهة – واليا (مبعثرة) 6مجموعة دروس – السري(مبعثرة)
 7والدة – حطم وكسر 8رسول هللا – لم ينضج –شهر أغسطس (معكوسة)
 9أصبح طرياً – جوهر –عاتب
 10-أغنية ألم كلثوم

6

ثالثة محششين كسكروا باب محل ذهب
كي يسرقوه ،واحد اخذ الذهب والثاني أخذ
الفلوس  ،والثالث فضل قاعد بالمحل
صاحب المحل جاب الشرطة فتحوا المحل
لقوا المحشش الثالث قاعد وحاطت رجل
على رجل
سألوه :ليه ما هربت؟
قال :احنا ثالثة  ،واحد اخذ الذهب والثاني
اخذ الفلوس وانا اخذت المحل.

 1ممثلة مصرية راحلة 2دق – لعب – أحس (مبعثرة) 3فاكهة – قط – مدينة فيالسعودية
 4ضباب (مبعثرة) – أصبحتله السيادة
 5ثنى – من أجله 6سئم – في الجسم – نجل(معكوسة)
 7نصف كلمة نادر – طابق 8شهر الثورة – كرر طلبه 9مضى – مرحلة في حياةاإلنسان
 10ما يتبقى بعد الحريق –لقب العب زملكاوي راحل

3

7

أفقيا:

1

2

4

8

تضحك الدنيا معك ..
.
أبكي تبكي وحدك

إعداد  :رايق مبسوط جداً

9

الموسم بعد إتمام صفقة ضمه بشكل نهائي
من صفوف تشيلسي االنجليزي حيث سجل
الجناح المصري  9أهداف خالل مشاركته
بـ 16مباراة مع فريق العاصمة اإليطالية

بكافة المسابقات .ويحتل روما المركز الثاني
برصيد  32نقطة بفارق أربع نقاط عن
يوفنتوس المتصدر وذلك عقب نهاية 15
مرحلة من عمر المسابقة.

رفض جيرار بيكيه مدافع برشلونة
األسباني الجزم بأفضلية منافسه لاير
مدريد في الفوز بلقب الليجا بعد تعادل
الفريقين بنتيجة  1-1في لقاء الكالسيكو.
وقال بيكيه في تصريحاته لموقع
برشلونة األسباني أنه يقدر شعور
جماهيره بالحزن بعدما أدرك الريال
التعادل في اللحظات األخيرة من عمر
المباراة ليضيع فوز في المتناول بين
أيدي البرسا .وأضاف مدافع الفريق
الكتالوني أن لاير مدريد ال يزال ينتظر

أكثر من مواجهة صعبة في الليجا مشيراً
إلى عدم مالقاته لفالنسيا وأشبيلية خارج
ملعبه ،وهي المباريات الصعبة التي قد
يخسر خاللها بعض النقاط .وأشار بيكيه
إلى تفاؤله بالمرحلة المقبلة لبرشلونة
السيما بعد عودة آنيستا من اإلصابة
والحالة الرائعة التي يمر بها نجم الفريق
ليونيل ميسي .ويحتل برشلونة المركز
الثاني برصيد  28نقطة بفارق ست نقاط
عن لاير مدريد المتصدر بعد نهاية 14
مرحلة من عمر المسابقة.

ا م ل

أعلن نادي روما االيطالي غياب العبه
المصري محمد صالح لفترة  3أسابيع
على أقل تقدير وذلك بعد إصابته بتمزق
في الرباط الخارجي في كاحل القدم اليمنى
عقب تدخل قوي من زميله توماس فيرمايلين
خالل مران الفريق .وبات من المؤكد غياب
صالح عن مباريات روما المقبلة والتي
تشهد مواجهة ميالن صاحب المركز الثالث
ويوفنتوس المتصدر علماً بأنه قد غاب عن
لقاء الديربي أمام التسيو والذي حسمه فريق
الذئاب بهدفين نظيفين.
ومن المنتظر أن يخضع صالح لمزيد من
الفحوصات الطبية لتحديد مدة الغياب بشكل
رسمي وبداية البرنامج العالجي .ويعتمد
روما بشكل أساسي على صالح منذ بداية

10

اإلصابة تبعد صالح عن مواجهات روما النارية

حديقة األورمان هي حديقة في
محافظة الجيزة بمصر ,أمام حديقة
الحيوان بالجيزة ،وتعتبر من أكبر
الحدائق النباتية في العالم حيث أنها
مقامة على مساحة  28فداناً .أنشئت
عام  .1875تضم الحديقة مجموعة
نادرة من األشجار والنخيل
أنشائها
تم إنشاء حديقة األورمان في عهد
الخديويإسماعيلعام 1875بهدف
إمداد القصور الخديوية بالفاكهة
والموالحوالخضروالتيتماستجالبها
من جزيرة صقلية وكانت الحديقة
جزءا من قصر الخديوي والذي
عرف آنذاك بسراي الجيزة وجلب
الخديويلهذه الحدائق أشجارا ونباتات
مزهرة من جميع أنحاء العالم وقام
بتصميم الحديقة على الطراز الطبيعي
مهندسون فرنسيون وأشرف على
تنفيذها المهندس (ج .دليشفاليرى)
ومعه كبير البستانيون إبراهيم حمودة،
وكانتمساحتها 95 فداناوقتإنشائها
وتضمثالثةأجزاءاألورمان,الحرملك
ويقعاآلنفيالجزءالغربيلحديقة
الحيوان ،السالملك ويقع في الجزء
القبلي من الحديقة . تم فصلها عن
حديقة الحيوان عام 1890وظلت تابعة
لقصر الخديوي حتى عام  1910ثم
تسلمتها وزارة الزراعة وعندما تم
التخطيط لشارع الجامعة عام 1934
استقطع الجزء الجنوبي منها وضم إلى
حديقة الحيوان فأصبحت مساحتها 28
فدانا وتقع الحديقة في محافظة الجيزة
غرب نهر النيل وشرق جامعة القاهرة.
وكلمة أورمان كلمة تركية تعني
الغابة أو األحراش وهي من الحدائق
النباتية النادرة في مصر حيث إنها
تضم أكبر مجموعة نباتية تضم 100
فصيلة تشتمل على  300جنس يتبعها
 600نوع .ويوجد بالحديقة قسم لتبادل
البذور مع جميع الحدائق والمراكز
البحثية في العالم .تتبع الحديقة اإلدارة
المركزية للتشجير والبيئة التابعة
لوزارة الزراعة.

 1م د ي ح هـ ك
 2ر ن
 3ت ي ن

يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد  35نقطة بفارق سبع نقاط عن
مصر المقاصة صاحب المركز الثاني.

حديقة األورمان

ل هـ و

بيكيه :ريال مدريد مل يضمن
الفوز بالليجا

ح ا س

إعترف شريف إكرامي حارس األهلي
أن لم يكن يعرف الزاوية التي سيسدد
فيها أحمد الشيخ العب مصر للمقاصة
ركلة الجزاء معتقداً أن الحظ قد سانده في
التصدي لها .وقال إكرامي في تصريحاته
للصحفيين أنه إحتفظ بتركيزه حتى نهاية
المباراة مما مكنه من التعامل مع ركلة
الجزاء بشكل جيد .وأضاف حارس
األهلي أن التصدي لركالت الجزاء يعتمد
على الصبر والتوفيق مشيداً بالثقة التي
منحها له مديره الفني حسام البدري.
وتابع إكرامي تصريحاته ً
قائال أن مشوار
ً
طويال مشيراً إلى صعوبة
الدوري ال يزال
المواجهات المقبلة لفريقه .ومن المقرر أن
يواجه األهلي نظيره سموحة يوم الخميس
المقبل ضمن الجولة الـ 14للدوري الممتاز .جدير بالذكر أن األهلي
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إكرامي :احلظ ساندني يف التصدي لركلة جزاء الشيخ

هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك
نظيره محمد عبد السالم رئيس مصر
ً
متهما إياه بالتآمر على ناديه.
المقاصة
وقال مرتضى في تصريحاته لقناة دريم أن
عبد السالم متآمر بعدما أجبر محمود وحيد
مدافع فريقه على االعتراف بلمس الكرة
يده من أجل إضفاء الشرعية على ركلة
الجزاء المحتسبة لألهلي والتي تسببت في
هزيمة المقاصة .وأضاف رئيس الزمالك
أن األهلي ليس في حاجة إلى مساندة
التحكيم من أجل الفوز بمبارياته مشدداً
على رفضه التام االستمرار في مسابقة
الدوري الممتاز في ظل تلك األجواء
المشبوهة .وكان الزمالك قد أعلن إنسحابه

من مسابقة الدوري بسبب ما وصفه بالفساد
التحكيمي حيث أصدر النادي األبيض بياناً
حدد فيه ثالث شروط للعودة للمسابقة كان
من بينهما شطب الحكم إبراهيم نور الدين
وإقالة رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام
عالو ًة على التحقيق مع أحمد الشيخ العب
المقاصة بداعي تعمده إهدار ركلة جزاء
أمام األهلي.
ومن المفترض أن يواجه الزمالك فريق
أسوان يوم الخميس المقبل ضمن الجولة
الـ 14للدوري الممتاز .ويحتل الزمالك
المركز السابع برصيد  21نقطة بفارق 14
نقطة عن األهلي المتصدر مع وجود أربع
مباريات مؤجلة في جبعته.
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أعلن حسام حسن المدير الفني للمصري دعمه للجنة الحكام
ورئيسها رضا البلتاجي بعد سلسلة االنتقادات التي تعرضوا
لها خالل األيام الماضية .وكان مرتضى منصور رئيس
الزمالك قد هاجم أداء الحكام بشدة بصحبة أندية االسماعيلي
والشرقية وطنطا ،وهو األمر الذي
إنتهى بإعالن النادي األبيض إنسحابه
ً
شرطا بإقالة
من المسابقة ووضعه
البلتاجي من أجل العودة .وقال حسام
في تصريحاته لقناة «أون سبورت»
أنه يعتبر الدفاع عن البلتاجي أمر
قومي بإعتبار الحكام في حاجة إلى
الدعم في الفترة الحالية مع إمكانية
مناقشة أخطائهم في الداخل .وشكك
حسام في أسباب الحملة على التحكيم
ً
قائال أن البعض يسعى إلرهابهم من
أجل مصالح شخصية وأمور غير

طبيعية .جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قد جدد الثقة في البلتاجي
في إجتماعه األخير مع تكليف عصام عبد الفتاح بالتشاور
معه في وضع تقييم ألداء الحكام خالل الفترة الماضية.

ب

حسام :املصري يساند البلتاجي ونرفض
إرهاب احلكام

مرتضى يفتح النار على
رئيس املقاصة

حل الكلمات المتقاطعة

ركن الرياضة

حديقة األزهر هي أحد أضخم
حدائق القاهرة الكبرى وواحدة من
أكبر وأجمل حدائق العالم .تقع على
مساحة 80 فدان كانت تستغل في
الماضي كمقلب للقمامة والمخلفات
لمدة تزيد علي ألف عام .تم اإلعالن
عن المشروع في عام  1984وافتتحت
للزائرين في عام  2005حيث استغرق
إنشائها أكثر من 7 أعوام بتكلفة إجمالية
تزيد على 100 مليون جنيه تحملتها
مؤسسة أغاخان للعمارة اإلسالمية.
موقعها
تقع ..على الجانب الغربي من الحديقه
المدينة الفاطميه القديمة وامتدادها
درب األحمر ،بثروتهما من المساجد،
واألضرحه ،ومزينه بخط طويل من المآذن،
إلى الجنوب يقع مسجد السلطان حسن وما
يحيطه ،باإلضافة إلى قلعة صالح الدين
األيوبي ،كانت هذه المنطقة بالفعل في حاجه
إلى مساحه خضراء مفتوحه .إن التله المقام
عليها الحديقه توفر منظر مرتفع للمدينة،
وتعطي مشهد بانورامي رائع ب  360درجه
للمناظر الجذابه من القاهرة التاريخية .قبل
بدء العمل ،كانت الدراسة موقع كبير للقمامه.
وكان على العاملون نزع تراكمات من القمامه
والحجاره تراكمت على مدى  500عام،
بمواد تقدر بحمولة  80,000عربه كومت
في الموقع عبر القرون ،وأثناء تهيئة الموقع
تمت العديد من االكتشافات الهائلة .تضمنت
تلك االكتشافات اكتشاف سور المدينة االيوبيه
والذي يعود للقرن الثاني عشر في عهد صالح
الدين ،باإلضافة إلى العديد من األحجار
الثمينه بكتابات هيروغلوفيه .تلك األحجار
األقدم ،والتي تصل أطوال بعضها إلى متر
واحد ،تم استخدامها في بناء سور صالح
الدين .ولكي يتم كشف السور الذي دفن عبر
الزمن كان البد من الحفر لعمق  15متر،
 1.5كيلومتر من السور بأبراجه وشرفاته
غير المأذيه ،ظهرت بكل روعتها.وقد قام
بتصمييها المهندس ماهر ستينو (مصري)وقام
بالتنفيذ شركات مصرية بكفاءات مصرية.
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Hydrocarbures: le gouvernement Couillard
impose le bâillon

Ottawa veut protéger les langues des Premières Nations

J

ustin Trudeau a
annoncé son intention de déposer un
projet de loi visant à
protéger les langues des
Premières Nations dont
plusieurs sont menacées
ou déjà disparues.
Je m’engage à déposer
une loi sur les langues
autochtones, dans le but
d’assurer la préservation, la protection et la
revitalisation des langues
des Premières Nations,
Métis, et Inuit», a déclaré
le premier ministre à
l’occasion d’un sommet
des chefs qui se tient à
Gatineau cette semaine.
Bien que la portée de la
mesure législative ainsi
que l’échéancier qui doit
mener à son adoption restent encore à déterminer,
le chef Ghislain Picard
s’est réjoui de l’annonce

L

de M. Trudeau.
Selon M. Picard, le gouvernement libéral fédéral
pourrait profiter de l’occasion pour rétablir une
enveloppe de quelque 160
millions $, éliminée par le
gouvernement Harper, et
qui avait comme objectif
de soutenir des initiatives
visant à faire la promotion des langues autochtones.
«Ce serait un bon geste
d’ouverture si le gouvernement était prêt à aller
jusque-là», a commenté
M. Picard.
C’est la ministre responsable des langues officielles, Mélanie Joly, qui
pilotera le dossier.
Faisant écho aux propos
du premier ministre lors
de son allocution, Mme
Joly a souligné que l’initiative du fédéral vise

L

à «redresser les torts
qu’ont causés les pensionnats sur les langues
et les cultures autochtones».
Par ailleurs, l’Assemblée
des Premières Nations a
rendu un vibrant hommage au chanteur du
mythique groupe canadien The Tragically Hip,
Gord Downie.
Ce dernier, atteint d’un

cancer du cerveau en
phase terminale, a dédié
son dernier disque à la
réconciliation des peuples, avec Secret Path.
L’opus raconte l’histoire
déchirante d’un jeune
garçon disparu après
s’être échappé d’un pensionnat autochtone dans
l’espoir de retrouver sa
famille dont il avait été
séparé de force.

e gouvernement Couillard impose
le bâillon pour forcer l’adoption
du projet de loi sur les hydrocarbures.
Les députés veilleront tard vendredi
soir. Le gouvernement compte recourir à une mesure exceptionnelle pour
adopter le texte de loi 106 en limitant
le temps de parole de l’opposition.
Le premier ministre Philippe
Couillard convoquera les élus de l’Assemblée nationale pour une séance
spéciale au terme de la session parlementaire, qui devait initialement se
terminer vendredi midi.
L’étude du texte législatif piloté par
le ministre Pierre Arcand avance à pas
de tortue. Le Parti québécois s’oppose
aux dispositions sur les forages avec
fracturation hydraulique et le droit
accordé aux pétrolières d’exproprier

donné les délais
trop longs du système judiciaire.
Des
personnes
comme le chef
présumé des Hells
Angels,
Salvatore Cazzetta et
l’ex-patron de la
firme BCIA, Luigi
Coretti, ont eu
droit à des remises en liberté sans
procès.
Pour
l’instant,
c’est 288 requêtes en arrêt de procédure qui ont été
signifiées au DPCP. Mardi dernier,
il y en avait 222 et la semaine précédente, près de 150.
Il risque d’y en avoir des milliers
de plus en raison de l’arrêt Jordan,
une décision de la Cour suprême du
Canada rendue au cours du mois de
juillet qui établit des balises quant à la
durée raisonnable pour qu’un accusé
subisse son procès. La Cour a fixé les
délais à 18 mois en Cour provinciale
et 30 mois en Cour supérieure.

L

e gouvernement fédéral veut
accélérer le traitement des
demandes de parrainage des

La situation est tellement critique que
le juge en chef de la Cour supérieure
du Québec a lancé un cri d’alarme
dans les pages du Journal.
À peu près tous les procès prévus
en Cour supérieure du Québec sont
à risque d’avorter à cause des délais,
s’est alarmé Jacques R. Fournier :
«On me parle d’un potentiel de 70
requêtes [en arrêt des procédures],
a-t-il expliqué. Comme plus de la
moitié sont des dossiers de meurtre,
c’est une possibilité [que des meurtriers soient libérés].»

Eva Nassif, députée de Vimy, Écouter ce que les
Canadiens à Vimy ont à dire sur notre démocratie

L

aval (Québec) – le 06 décembre 2016 – Le gouvernement
du Canada veut connaître
l’avis d’un maximum de Canadiens à
la faveur d’un dialogue national sur la
réforme électorale. Aujourd’hui, Eva
Nassif députée de Vimy, encourage
les Canadiennes et les Canadiens à
visiter MaDemocratie.ca, une plateforme interactive et conviviale qui
aidera les Canadiens à réfléchir aux
valeurs et principes communs qu’ils
défendent pour renforcer notre démocratie. Parmi les sujets traités, citons
le mode de scrutin, le vote obligatoire
et le vote en ligne.
Mademocratie.ca est un moyen
inventif et informatif qui vise à faire
participer la population de Vimy et
tous les Canadiens au dialogue national en cours sur la réforme électorale. Cet outil d’interaction en ligne
viendra compléter les excellents tra-

vaux qu’ont réalisés les membres du
Comité spécial de la Chambre des
communes sur la réforme électorale
et l’équipe de la ministre Monsef lors
de sa tournée nationale sur la réforme
électorale.
Les résidents de Vimy seront invités
à répondre à une série de questions
sur leur démocratie. Les utilisateurs
ayant répondu recevront des renseignements détaillés qui leur permettront de comparer leurs valeurs
démocratiques à celles d’autres
Canadiens. Les résultats pourront
être communiqués dans les médias
sociaux, et les utilisateurs pourront
suivre le déroulement du dialogue
auquel se joindront de plus en plus de
Canadiens.
L’invitation au dialogue au moyen de
MaDemocratie.ca commencera à se
retrouver dans les boîtes aux lettres
des Canadiens, y compris ici même

dans Vimy. Les Canadiens pourront
faire part de leur point de vue sur
MaDemocratie.ca jusqu’au 30 décembre 2016.
Le lancement de MaDemocratie.ca
s’inscrit dans l’engagement du gouvernement de tenir une consultation générale avec les Canadiens sur
la réforme électorale. Les résultats
de la plateforme MaDemocratie.ca
seront étudiés en compagnie d’autres
sources de renseignements. Parallèlement, le gouvernement décidera des
prochaines étapes pour la réforme
électorale, par exemple le Comité
spécial de la Chambre des communes
sur la réforme électorale et la tournée
nationale sur la réforme électorale.
Personne-ressource
Vicken Darakdjian
Political Attaché
Eva.nassif.C1@parl.qc.ca
Office : 450 967-3641

Le maire de L'Assomption chassé de l'hôtel de ville

L

e maire de L'Assomption,
Jean-Claude Gingras, a été
déclaré incapable provisoirement de siéger, mardi, au palais de
justice de Joliette dans Lanaudière.
M. Gingras garde donc son titre
de maire, son salaire d'un peu plus
de 50 000 $ par année, mais il ne
pourra plus mettre les pieds à l'hôtel de ville de L'Assomption ni se
mêler des dossiers de la Ville.

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

Jean-Claude Gingras se voit du
même coup dans l'impossibilité de
se présenter aux prochaines élections municipales qui auront lieu
l'an prochain.
Ce jugement fait également en sorte
que les contribuables arrêteront de

payer les frais d'avocat du maire qui
s'élèveraient à plusieurs dizaines de
milliers de dollars.
M. Gingras est par ailleurs en
attente de son procès pour abus
de confiance qui doit avoir lieu en
2018.

SCassis

Transport International

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

Sharif Cassis
Président

Tél.: 1-514-737-3495 Fax.: 1-514-737-3525

Cell: 1-514-726-7826

world wide agents
Agent in EGYPT to facilitade your operation
Best prices and servise on
the market
Bientôt bureau en France

،عمالء شحن دولي
وكيل في مصر لتسهيل المعامالت
أفضل خدمة مع السعر المناسب

و قريبا في فرنسا

«urgence» de mettre de l’avant la
politique énergétique du gouvernement.

Ottawa s’attaque aux délais pour la réunification
des familles

175 M$ pour réduire les délais en justice

e gouvernement Couillard
investit 175 millions de dollars en quatre ans et dépose un
projet de loi qui prévoit augmenter
le nombre de juges pour réduire les
délais, faire face à l’arrêt Jordan et
éviter l’avortement de centaines de
procès.
La pièce législative présentée mercredi par la ministre de la Justice Stéphanie Vallée annonce l’embauche de
16 juges à la Cour du Québec.
En plus de cela, elle prévoit notamment, d’ici le 31 mars 2017, l’embauche de 30 procureurs et 60 employés
de soutien au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP),
ainsi qu’une nouvelle salle d’audience
à Montréal et de deux à Laval. À
moyen terme, Québec va ajouter à
cette force de frappe une vingtaine de
procureurs additionnels.
Cette annonce vise à «limiter le
nombre de libérations indues», a
lancé Mme Vallée.
Mme Vallée s’est retrouvée sous le
feu nourri des partis d’opposition la
semaine dernière après une série de
requêtes en arrêt de procédure étant

des citoyens. Le
gouvernement ne
veut pas reculer.
Après 140 heures
de débats en
commission parlementaire,
le
go u ve r n e m e n t
juge que le temps
est venu de passer
à l’action.
«Il y a un temps
pour
délibérer,
et un moment
donné, il y a un
temps pour décider», a soutenu
mercredi le leader
parlementaire du gouvernement.
Selon Jean-Marc Fournier, il y a

L

époux et des
conjoints de fait
qui
souhaitent
rejoindre
un
membre de leur
famille au Canada.
Selon le ministre
de l'Immigration,
John McCallum,
le délai de traitement moyen pour
l'obtention de la
résidence permanente passera de
deux à 1 an pour ces personnes.
Pour ce faire, le ministère a annoncé

la mise en vigueur d'un nouveau formulaire plus facile à remplir, faisait
ainsi diminuer la bureaucratie.
Quelque 64 000 demandeurs vont
profiter de ces nouvelles mesures.
Pour le ministre McCallum cependant, c'est toute la société canadienne
qui tire un avantage à ce que soit facilitée la réunification des familles.
«Les Canadiens qui épousent une personne née à l'étranger ne devraient
pas avoir à attendre pendant des
années avant de l'accueillir au pays ni
être laissés dans l'incertitude concernant son admission au Canada», a-t-il
déclaré.

100 millions $ pour désengorger les hôpitaux

e ministre de la Santé, Gaétan
Barrette, a annoncé mercredi
un investissement de 100 millions $ pour désengorger les urgences et réduire le temps d'attente.
Selon le communiqué du gouvernement, 2 100 places seront créées pour
trois types de patients: les personnes
âgées et en perte d'autonomie, les
personnes ayant des problèmes de
santé mentale et celles qui espèrent
obtenir une place en réadaptation et
pour une convalescence.
«Les lits de courte durée des hôpitaux doivent être utilisés pour
des patients qui nécessitent des
soins aigus, non pas pour ceux qui
requièrent des soins chroniques

ou continus», a déclaré
le ministre de la Santé,
Gaétan Barrette.
Avec de nouvelles places,
créées en dehors de l'hôpital, le ministre estime
que des espaces seront
libérés dans les centres
hospitaliers.
«L'investissement de 100
millions $ améliorera la
fluidité à l'intérieur des
centres hospitaliers, ce
qui aura un impact positif sur la diminution du
temps d'attente sur une
civière à l'urgence en vue d'une hospitalisation et sur la diminution des

listes d'attente en chirurgie nécessitant une hospitalisation», a ajouté le
ministre.
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GARNIER

Nutisse
Hair colour
Coloration
1 application

TIDE

Simply Clean
& Fresh
Laundry detergent
Détersif, 4.08 L

PALMOLIVE

Dishwashing liquid
Liquide à vaisselle
739 ml, 828ml

3 par client

per customer

3 par client

per customer

per customer
unités par client
6 units

3 par client

per customer

SOL . FINE crema Color

ESSIE

SCOTTIES

Selected nail
polishes and treatments
Vernis à ongles et traitements
sélectionnés

Facial tissues
Papiers-mouchoirs
12x100
2 or 3 ply
bathroom tissue
Papier Pygiénique
à 2 our 3 épaisseurs

Coconut oil based hair colour cream
Crème colorante capillaire à base d›huille de
noix de coco
65ml (Exception: Crema Délice)
Participating stores/ Succursales participantes

4 unités par client

units per customer

3 par client

per customer

12 double rolls
rouleaux doubles

GUINNESS
Luxury

Truffles / Truffes
200g
830196

3 par client

per customer

- RUSSELL STOV
ER
- WHITMANS

- CABOTINE, 100ml
- OSCAR DE LA RENTA, 30ml
- QUORUM, 100ml
- SUNG FOREVER,
125ml
Eau de toilette
- GREEN TEA,
100ml
- ROMANCE 30ml
Eau de parfum

Selecte
Assorti d tin boxes o
f
métall ments de cho assorted ch
oc
ique sé
colats
284 g
lection
dans u olates
nés
ne boit
e

COVERGIRL
Produits de

maquillage

sélectionnés
Selected makeup
products

DISNEY
Princess

Selected dolls
Poupées
sélectionnées

اآلثار :اسرتداد  7قطع أثرية من أمريكا وسويسرا واإلمارات
أعلن خالد العنانى وزير اآلثار أن عام  2016اختتم أيامه بتكليل
جهود ونجاح الوزارة في استرداد  7قطع أثرية مهمة كانت قد سرقت
وهربت من مصر بطريقة غير شرعية ،وذلك بالتعاون مع وزارتي
الخارجية والداخلية ،حيث تسلمت السفارة المصرية بأمريكا في األول
من ديسمبر الحالي  4قطع أثرية تعود للعصر المتأخر ،فيما تسلمت
السفارة المصرية بسويسرا في الثاني من نفس الشهر لوحة جنائزية.
وصرح وزير اآلثار ،يوم الثالثاء“ ،إن السفير وائل جاد سفير مصر
بدولة اإلمارات العربية المتحدة تسلم مشكاتين من العصر اإلسالمي،
مشيرا إلي أن هذه القطع ستصل إلى األراضي المصرية في القريب
العاجل فور االنتهاء من إجراءات الشحن والتغليف”.
وأضاف أن وزارة اآلثار بدأت منذ فترة طويلة في التنسيق مع الجهات
المعنية ووزارتي الداخلية والخارجية في اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية
الالزمة نحو إثبات أثرية هذه القطع وأحقية مصر في استردادها،

معربا عن تقديره لتضافر الجهود الداخلية والخارجية في الحفاظ على
الممتلكات الثقافية للدولة.
ومن جانبه ،قال شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة اآلثار
المستردة بالوزارة “إن القطع التي تم استردادها من دولة اإلمارات عبارة
عن مشكاتين أثريتين تم الكشف عن سرقتهما عام  2015مع مشكاة
السلطان برقوق ،والتي تم استردادها من لندن ،من مخازن المتحف
القومي للحضارة المصرية بالفسطاط”.
وأضاف أن المشكاه األولى تحمل رقم متحفي  641وعليها “رنك
السلحدار” ،أما المشكاة الثانية فتحمل رقم  330في سجل متحف الفن
اإلسالمي وهي إحدى مشكاوات السلطان حسن ،موضحا أن القطعة
المستردة من سويسرا هي عبارة عن لوحة للمدعو “سشن نفرتوم”
مصنوعة من الحجر الجيري وعثر عليها بالعساسيف بالبر الغربي
باألقصر ،وتم اكتشاف سرقتها أثناء أعمال جرد المخزن المتحفي بالقرنة

عام .1995
وفيما يخص األربع قطع المستردة من أمريكا ،أوضح عبدالجواد أنها
عبارة عن غطاء مومياء من الكتان يعود للعصر المتأخر يعلوه طبقة
من الجص الملون ،ولوح خشبي من العصر المتأخر عبارة عن غطاء
تابوت يعلوه مجموعة كبيرة من الرموز الدينية ،ويد مومياء ،باإلضافة
إلى تابوت من الخشب من العصر المتأخر يعلوه طبقة من الجص الملون
عليه من األمام في األعلى قالدة تزينها رسومات هندسية ونباتية وأسفل
منها منظر إللهة مجنحة يعلو رأسها قرص الشمس.
وأكد أنه تم ضبط هذه القطع بواسطة إدارة الجمارك وضبط الحدود
التابعة لوزارة األمن الداخلي األمريكية ،وتسلمتها السفارة المصرية
بواشنطن منذ خمسة أيام عقب توقيع أول اتفاقية تعاون توقع عليها
الواليات المتحدة األمريكية مع دولة أوسطية لمنع التهريب واالتجار
في اآلثار.

Call Allstate First
Fouad Zemokhol

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

Montreal East Agency
5020 Jean-Talon St. E,
St-Léonard, QC
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جناح كبري ألمسية الرسالة الشعرية وسط حضور كبري
وزخم ثقايف متميز

آخر عمود

ــ

شعر  :فريــد زمكحـل

كل عام وأنت خبري
ويف قمة عطاء شاعر عظيم

ش��ك��راً ل��م��ط��ران��ن��ا ال��م��ح��ب��وب إب��راه��ي��م إب��راه��ي��م
ع���ل���ى ح���س���ن ال���ض���ي���اف���ة وال���س���ع���ي ال��ق��وي��م
وك�����رم ال��ض��ي��اف��ة (س���ي���دن���ا) ع���ن���وان ال��ك��ري��م
َ
وش���ع���ره ت��رن��ي��م
أك���رم���ت ال��ح��ض��ور ب���أح���م��� ٍد ِ ..
ت��رن��ي��م��ة م��س��ي��ره ف���ي ع��م��ر م���ش���واره ال��ف��خ��ي��م
واب���ن آل مُ����راد س��ل��ي��ل ال��ع��روب��ة وري���ث الكليم
ُ
ب��ص��ف��ات ال��ن��دي��م
وأخ ع��زي��ز
وش���اع���ر
أدي�����ب
ُ
ْ
ِ
عفيف ال��ل��س��ان فصيح ال��ب��ي��ان وال��ق��ول الفخيم
محباً بطبعه ..الح��ق��داً ف��ي قلبه وري��ح��ه النسيم

فريد زمكحل
 أقامت منظمة الكتّاب الكندية اآلفرو آسيوية بالتعاون
مع جريدة الرسالة مساء يوم األحد  26نوفمبر 2016
المنصرم ،أمسية ثقافية شعرية شارك فيها لفيف من الشعراء
الكنديين من مختلف األصول العربية منهم شاعر المنبر
سعيد الحاج الذي أقيمت األمسية خصيصاً له بمشاركة
لحظة تسليم الدرع التكريمي المقدم من الدكتور حازم صالح لالستاذ فريد زمكحل
بعض الشعراء والشاعرات
بمناسبة صدور ديوانه الجديد
“زوادة سهر” الذي قام بالتوقيع
عليه في نهاية فقرات األمسية
الذي افتتحها الشاعر الصحفي
فريد زمكحل بعدد من قصائده
الشعرية المتميزة ،ليقوم بعد
ذلك اإلعالمي الزميل فيكتور
دياب بتقديم فقرات الحفل
تباعاً مع الشعراء جوزيف
شالال ،وجون كرم وجوال
عماد ،ووليد حديد ،وجاك
الشاعرات
سمير جرجوس ثم
جون كرم
عزة الدريدي
عزة الدريدي ،رنده شرارة،
لولوة أبو رمضان والشاعرة
ً
وصوال
الشابة ماريا مجدولينا
المنبر
شاعر
لمسك الختام مع
فيكتور دياب
سعيد الحاج.
شرف الحفل بالحضور النائبة الفيدرالية إيفا ناصيف وزوجها جورج
أبي سعد وسعادة سعود رضا هاشم رئيس وفد المملكة العربية السعودية
في منظمة الطيران المدني العالمية واألستاذ الدكتور حازم صالح قنصل
مصر للعالقات الثقافية والتعليمية الذي قام بتقديم وتوزيع عدداً من
شهادات التقدير على السادة الشعراء والشاعرات الذين شاركوا في
احياء فعاليات هذه األمسية الناجحة ،وأخيراً قام بتقديم درعاً خاصاً
لألستاذ فريد زمكحل رئيس تحرير الرسالة ورئيس منظمة الكتّاب
لولوة أبو رمضان
جوال عماد
الكندية األفروآسيوية لجهوده المستمرة في تنشيط حركة التواصل الثقافي
وربطه مع الوطن األم وذلك في حضور جميع الشعراء وجمع كبير
من الحضور التي امتلئت به قاعة الندوات الثقافية في جريدة الرسالة .

ِّ
إن ق��ال ص���ال ..وح��ل��و ال��ح��دي��ث
م��ن��ط��ق��ه السليم
َ
ص َ
صمت الكبا ُر من سمات الحكيم
مت  ..فاعلم أن
وإن َ

واب���ن آل مُ����راد ..سليل ال��ع��روب��ة وري���ث الكليم
فكل عام وأنت بخير وفي قمة عطاء شاعر عظيم
َ
وأنت سالم ..وهو السميع المجيب العليم
وكل عام

جمردكلمة

برقيات :
 1إلى المملكة العربية السعودية  :مصر هي أم العروبة شئتم أم ابيتم . 2إلي كل معارضي سوريا أنتم راحلون وسوريا وبشار باقيان 3إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ُهرمنا من كثرةتصريحاتك باإلنسحاب من الدوري العام !.

جاك سمير جرجوس

أبو حجاج

سعيد الحاج

لوحة “األمرية الصغرية” ..قطعة شهر
ديسمرب باملتحف املصري

رنده شرارة
جوزيف شالال

 بدأ المتحف المصري بالتحرير يوم
الخميس في عرض لوحة ألميرة صغيرة
تأكل البط من عصر األسرة الثامنة عشر،
كقطعة شهر ديسمبر بمدخل المتحف.
وصرحت مدير عام المتحف صباح عبد
الرازق بأن القطعة حصدت أعلى نسبة
تصويت في االستفتاء الشهري الذي تقيمه
وزارة اآلثار عبر صفحتها الرسمية على
(فيس بوك)؛ ما يتيح الفرصة لمحبي اآلثار
في اختيار القطعة التي يرغبون في عرضها.
وأشارت إلى أنه كان قد تقرر أن تعبر
قطعة شهر ديسمبر عن الطفل المصري

القديم وألعابه في العصر الفرعوني واهتمام
األسرة به وبنشأته نشأة سليمة ،وذلك مشاركة
من المتحف في االحتفاالت بأعياد الطفولة.
وأضافت أن العروسة مجدولة الشعر (محظية)
والتي تعود لعصر األسرة الحادية عشر من
العساسيف ،احتلت المركز الثاني ،في حين
احتلت لوحة آخ حتب وأسرته المركز الثالث.
يذكر أن االستفتاء هذا الشهر ضم  17قطعة
أثرية تعود لعصور مختلفة من الحضارة
المصرية ،وتعبر كلها عن الطفل المصري
وألعابه وتماثيل لحيوانات عرفها المصري
القديم مثل الكلب وفرس النهر والقنفذ والحصان.

electrogh@hotmail.com
Mediterranean & MiddleEastern food

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

15760, boul. Pierrefonds

Fax: 514.485.7009

Fax: 514.620.5371

Tél.: 514.620.5551 Tél.: 514.485.4887
www.akhavanfood.com

ماريا ماجدولينا

الدكتور حازم صالح اثناء تكريمه الزميل اشرف كمال (سندباد)

وليد حديد

* بيع وشراء جميع األجهزة
األلكتـــرونية واألدوات المنزليــة
المستعملة بحال الجديد

أهال بكم بالفرع الجديد على العنوان التالي:
1533 Henrie Bourassa Est,
Montréal Qc. H2C-1H6

514.715.2848

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