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 بقـلم/ فـريد زمكحل 

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

نصف شهرية سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    

تابعونا يوميا مع أهم 
األخبار العالمية على:

 www.
el-ressala.com لماذا تدفع أكثر ويمكنك أن تدفع أقل؟

معنا ولمدة محدودة خط انترنت سريع جداً 
وغير محدود 

فقط 29.99 $
أضف على ذلك إمكانية حصولك على خط تليفون 

فقط 9.99 $ شهرياً 

انتهز الفرصة واتصل بنا على الرقم التالي:

514.849.5231
www.connectmoi.ca

عرض خاص يمكنك مشاهدة 
أكثر من 400 قناة 

عربي/ أجنبي  فقط 12.50$ بالشهر

شــركة
 ConnectMoi Télécom
 UnliMiTEd internet

illiMiTÉ

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

Inscrivez-vous maintenant

ميالد جميد وعام سعيد
  توقعت ومازلت أتوقع قيام 
تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( 
بتنفيذ المزيد من العمليات االرهابية 
ضد دور العبادة بصفة عامة، 
والمسيحية منها بصفة خاصة 
إلفساد فرحة عيد الميالد المجيد، 
لخلق حالة من الرعب والفزع 
بين جموع المؤمنين المسيحيين 
في الشرق والغرب، وضد كل 
ما يرتبط بهذه المناسبة ويروج 
لها سواء من أسواق تجارية أو 
فنادق عامة أو مراكز إجتماعية، 
وهو ما يفسر أسباب » تفجير 
الكنيسة البطرسية في مصر، 
شجرة  بتحطيم  البعض  وقيام 
الميالد المقامة بهذه المناسبة 
بالقاهرة،  العرب«  »مول  في 
األسواق  أحد  له  تعرض  وما 
التجارية الكبرى المتخصصة في 
بيع أشجار الميالد ومقتنياتها في 
مدينة برلين االلمانية من خالل 
دهس شاحنة كبيرة لحوالي 12 
شخصاً وإصابة أكثر من 70 
آخرين، وكان يقودها مواطن 
تونسي لم يتم القبض عليه حتى 
اآلن، ورصدت الحكومة األلمانية 
مكافأة كبيرة تصل لمائة ألف 
يورو لكل من يدلي بمعلومات 

تؤدي للقبض عليه.
ومع كل ما يقع ويدور هنا وهناك 
بدأت أشعر بالقلق والخوف وعدم 
اإلطمئنان على مستقبل هذا العالم 

الذي بات مليئاً بكل أشكال العنف 
في شرقنا  المبرر سواء  غير 
الكرة  امتداد  على  أو  التعيس 
األرضية ، وإذا لم نعمل بحسم 
هذه  لمواجهة  اآلن  من  وقوة 
الداعشية الستئصالها  األفكار 
من المنبع، لن ننجح في مواجهة 
التطرف واإلرهاب وحصارهما 
للقضاء عليهما وعلى كل أشكال 
العنف المصاحب لهما بشكل نهائي 
وأودى بحياة مئات اآلالف من 
األبرياء وبتشريد وتهجير ماليين 

البشر من بالدهم.
وفي تقديري أنه البد من وقفة 
حاسمة جادة ضد كل من يعلّم 
أو يدعو لتكفير اآلخر أو قتله 
قبائلية  أو  عقائدية  الختالفات 
أو عشائرية أو مذهبية، والذي 
بعض  يستغرق  قد  بأنه  أوقن 
الوقت، والبدء من اآلن أفضل 
من الغد تطهيراً للعقول ورحمة 

للنفوس.
وفي الختام أحب أن أتوجه بخالص 
التهاني وأطيب األماني للجميع 
بمناسبة عيد الميالد المجيد للسيد 
المسيح ملك السالم الذي أحب 
الناس جميعاً وأوصاهم قائال: 
»أحبوا بعضكم بعضاً كما أني 

أحببتكم«.
العام  بقرب حلول  تأكيد  وبكل 
الجديد الذي أمل أن يعمه الخير 

والمحبة والسالم.

عائلة املشتبه به يف هجوم برلني تطالبه بتسليم نفسه 

نقطة  إلى  صلوا  يتوَّ أن  بريطانيون على وشك  آثاٍر  علماُء   
ر. إنَّهم اآلن يتحقَّقون من  انقالب في توثيق تاريخ المسيحيّة المبِكّ
ة حوالي سبعين مخطوطًة ُعثر عليها والّتي تعود إلى القرن  صحَّ
معلوماٌت  العلماء  اعتقاد  بحسب  ن  تتضمَّ والّتي  للميالد  ل  األوَّ
أصليٌَّة عن األيَّام األخيرة من حياة يسوع المسيح. وصدر عن 
وكالة األنباء “ دايلي ميل “ بأنَّ هذا يمكن أن يكون االكتشاف 
األهم بين اآلثار المسيحيَّة بعد اكتشاف مخطوطات قمران حول 

البحر الميت سنة 1947.
في  بعيٍد  كهٍف  في  سنوات  قبل خمس  المخطوطات  اكُتِشفت 
يكون  أن  يُحتمل  منطقة حيث  في  األردن  من  الشرقي  الجزء 
الثاني سنة  المسيحيون قد سكنوا فيها بعد دمار هيكل أوُرشليم 
رفيٍع وهي  بسلٍك  قد خيطت  كلَّ مخطوطٍة  إنَّ صفحات  70م. 
بحجم بطاقة االئتمان. يوجد على المخطوطات عدٌد من الصور 
ونصوٌص تتعلَّق بالمسيح وصلبه على الصليب وقيامته. بعض 
بأنَّه  تقول  تعليقات  به  أثارت  الّذي  بختم  المخطوطات مختومٌة 
بسبعة  المختوم   “ ي  السِرّ الكتاب  الختم  هذا  ن  يتضمَّ أن  يمكن 
ما  كثيراً  الالهوتي.  يوحنَّا  القِدّيس  في رؤيا  المذكور   “ خواتم 
أي  افة  الكشَّ يطِبّق  ولذلك  بالتزوير  الكتابي  اآلثار  يصطدم علم 
الخبراء  التأريخ. وبحسب رأي  في  الطرق  أحدث  المكتشفون 
رة أي “ أنَّه  إنَّه من المستحيل أن تكون هذه المخطوطات مزوَّ

قد تمَّ تخميرها “.
المعلومات عن مضمون  من  القليل  وإعالن  اكتشاف  حالياً  تمَّ 

أنيس  برلين،  هجوم  في  به  المشتبه  التونسي  عائلة  حثت   
العامري، على تسليم نفسه. وقال أخوه، عبد القادر العامري، إنه 

متيقن من براءته، مضيفا أن عكس ذلك “سيكون عارا علينا”.
في غضون ذلك، أعلنت السلطات األلمانية العثور على بصمات 
أنيس العامري في الشاحنة التي استخدمت في الهجوم على سوق 
للميالد في برلين، ما أدى لمقتل 12 شخصا وإصابة 49 آخرين 

يوم االثنين الماضي.
وأعيد أمس الخميس فتح سوق الميالد الذي تعرض للهجوم بعد 
أن وضعت حوله حواجز إسمنتية. ووضعت الشموع واألزهار 
تكريما ألرواح الضحايا، كما خففت اإلنارة وأطفئت الموسيقى.

تونس  في  القادرالعامري لصحفيين من منزل عائلته  وقال عبد 
نفسه، من  تسليم  منه  أطلب  أن  أود  إلي،  يستمع  أخي  كان  “إن 
أجل عائلتنا. سنرتاح حينها”. واضاف “إن كان قد ارتكب فعال 
ما يشتبه فيه فسوف يعاقب” لكنه استدرك “أنا متيقن من براءة 
أخي. أعلم سبب مغادرته منزل العائلة. غادر ألسباب اقتصادية، 

ليعمل ويساعد العائلة. لم يغادر لغرض إرهابي”.
في  تورط  أنيس  أن  وليد،  اآلخر،  وأخوه  القادر  عبد  واعترف 
أعوام  ثالثة  بعد  السجن  من  وأنه خرج  أوروبا،  في  مشاكل 

ونصف في إيطاليا بـ “ذهنية مختلفة تماما”.
إال أن وليد صرح أنه تحادث مع أنيس قبل عشرة أيام فقط، وأنه 

أكد نيته العودة إلى تونس في يناير/كانون الثاني. وأضاف “كان 
هذا  تجاريا.  وينشئ مشروعا  يعود ويشتري سيارة  يدخر حتى 

كان حلمه”
من جانبه، قال وزير الداخلية األلماني، توماس دي ميزيير، إن 
العماري،  أنيس  به،  المشتبه  يكون  كبيرا” ألن  “احتماال  هناك 
منفذ هجوم االثنين، دون أن يذكره باإلسم. وأضاف أنه، إضافة 
إلى العثور على بصماته داخل مقطورة الشاحنة، فإن هناك أدلة 

أخرى في نفس االتجاه.
وكان قد تم اإلعالن عن االشتباه في أنيس العامري يوم االربعاء 
أمر  وقد صدر  الشاحنة.  داخل  هويته  وثائق  على  العثور  بعد 
مسلحا  كونه  إلمكانية  تحذير  مع  أوروبا  عبر  عليه  بالقبض 
ألف  مئة  بقيمة  مكافأة  األلمانية  السلطات  وخطيرا. ورصدت 

يورو لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.
التونسي  الشاب  األلمانية بحمالت بحث عن  وقامت قوات األمن 
في كل من العاصمة برلين ومدينة دورتموند الواقعة غربي البالد.
الخميس  اليوم  األلمانية  للشرطة  تابعة  قوات خاصة  واقتحمت 
برلين، حيث  بالعاصمة  موابيت  في حي  للسلفيين  تجمع  مركز 
يشتبه أن العامري كان يتردد عليه بعد وصوله إلى ألمانيا العام 

الماضي.
مدينة  في  لالجئين  مركز  إلى  شرطيا   80 حوالي  توجه  كما 

إيميريخ، شرقي ألمانيا، حيث كان يمكث المشتبه به لفترة.
وقال مراسل بي بي سي في برلين، داميان مكغينيس، إن المصالح 
األمنية األلمانية تواجه انتقادات متنامية كلما رشحت تفاصيل عن 

أنيس العامري وصالته المفترضة بمتشددين إسالميين.
24 عاما، الذي وصل إلى ألمانيا  وكان الشاب البالغ من العمر 
سنة 2015، قد وضعته السلطات األلمانية تحت المراقبة خالل 
اقتناء  لعملية سرقة بغرض  الجاري لالشتباه في تخطيطه  العام 

أسلحة أوتوماتيكية الستخدامها في هجوم.
إال أن المراقبة ألغيت حين اتضح أن األمر ال يتعلق إال باإلتجار 
في المخدرات في حديقة عامة في برلين إضافة إلى عراك في 

إحدى الحانات.
المتطرف، أحمد عبد  بالداعية  له  وكان يشتبه أيضا في صالت 
ما  بدعم  الماضي  الشهر  أدين  الذي  أبو عالء،  المكنى  العزيز، 

يسمى تنظيم الدولة االسالمية.
إلى  السفر  الممنوعين من  قائمة  أنه يوجد على  أيضا  كما رشح 
الواليات المتحدة األمريكية، وأنه قام ببحث على االنترنت حول 
متفجرات، وأنه تواصل مرة واحدة على األقل مع تنظيم الدولة 

االسالمية عبر تطبيق تلغرام، حسب صحيفة نيويورك تايمز.
يونيو/ في شهر  ألمانيا  الترحيل من  العامري على وشك  وكان 
حزيران الماضي لكن تأخرا في وصول وثائق من تونس أخرت 

أحد  أن  االسالمية  الدولة  تنظيم  يسمى  ما  أعلن  وقد  األمر. 
عناصره نفذ الهجوم، لكنه لم يقدم دليال على ذلك.

مواجهته  بجروح جراء  العامري مصاب  أنيس  أن  ويعتقد 
على  عثر  الذي  أوربان،  لوكاس  البولندي،  الشاحنة  لسائق 

خال  ا د وال  ت ق م ه  ت جث
مقطورة الشاحنة.

أن  لمحققون  ا ويعتقد 
االستيالء  تم  قد  الشاحنة 
بينما  االثنين  عليها مساء 
كانت مركونة في منطقة 
غربي  شمال  صناعية 
إنزال  انتظار  في  برلين، 

حمولتها من الفوالذ.
من  اآلالف  وأعرب 
عن  والبولنديين  األلمان 
أسرة  لدعم  استعدادهم 
الذي  البولندي  السائق 
في  شاحنته  استخدمت 

الهجوم.

اجليش السوري يبسط سيادته 
الكاملة على حلب 

الخميس  يوم  األسد  بشار  السوري  الرئيس  قال   
إن استعادة كامل السيطرة على حلب يمثل انتصارا 
انتصار  هو  ما  بقدر  واإليرانيين  الروس  لحلفائه 

لبالده.
وفي تصريحات أدلى بها بعد اجتماع مع وفد إيراني 
رفيع قال األسد إن “تحرير حلب من اإلرهاب ليس 
في  فعليا  يسهم  من  لكل  بل  فقط  لسوريا  انتصارا 

محاربة اإلرهاب وخاصة إليران وروسيا.”
أساسية  الميدانية “خطوة  االنتصارات  أن  وأضاف 
كامل  في  اإلرهاب  على  القضاء  طريق  في 
المالئمة  الظروف  وتوفير  السورية  األراضي 

إليجاد حل ينهي الحرب.”

نظيره  دونالد  المنتخب  األمريكي  الرئيس  دعا   
لزيارة  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  المصري 

الواليات المتحدة فى القريب العاجل.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية، مساء أمس الخميس، 
إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصااًل هاتفًيا، 
ترامب”،  “دونالد  المنتخب  األمريكى  الرئيس  من 
المصرية  العالقات  مستقبل  إلى  التطرق خالله  تم 
الجديدة  األمريكية  اإلدارة  تولي  بعد  األمريكية 

مسؤلياتها بشكل رسمي.
وفي ختام البيان، أبدى ترامب تطلعه لقيام الرئيس 
القريب  في  المتحدة  الواليات  بزيارة  السيسي 
العاجل؛ لتبادل الرؤى بين البلدين حول سبل تعزيز 
قضية  تجاه  وكذلك  البلدين،  بين  الثنائية  العالقات 

السالم فى الشرق األوسط.

األسد: حترير حلب ليس انتصارا لسوريا 
فقط بل إليران وروسيا

ترامب يدعو السيسي لزيارة أمريكا

العثور على كتب لتنظيم 
القاعدة وحركة جولن 

مبنزل قاتل سفري روسيا

انقالب يف تاريخ املسيحية 
العثور على سبعني خمطوطة تعود إىل القرن األول مليالد املسيح

مدينة  استعادة  السوري  الجيش  أعلن    
حلب، أكبر مدن سوريا، بعد خروج آخر 
قافلة تقل مسلحين للمعارضة ومدنيين فيما 
السورية  القوات  يحققه  نصر  أكبر  يعد 
في  الدائر  الصراع  من  سنوات   6 خالل 

البالد.
جنوده  بيان  في  السوري  الجيش  وشكر 
بعد  السورية  القوات  و”حلفاء  وقياداته 
أيدي  من  حلب  تحرير  عن  اإلعالن 
السورية  الحكومة  اإلرهابيين”. وتصف 

مسلحي المعارضة باإلرهابيين.
وكانت األمم المتحدة قد قالت في وقت سابق 

إن أكثر من 34 ألف شخص غادروا حلب 
منذ الخميس الماضي.

وجاء إجالء مسلحي المعارضة من الشطر 
الشرقي في حلب ضمن اتفاق برعاية روسيا 

وإيران بين الحكومة السورية والمعارضة.
ويقضي االتفاق بخروج المسلحين والمدنيين 
من حلب مقابل إجالء المرضى والمصابين 
الشيعيتين  والفوعة  كفريا  قريتي  من 

المحاصرتين من قبل المعارضة.
إن  الرسمي  السوري  التلفزيون  وقال 
إلى  األمن  أعلن عودة  السوري  “الجيش 

حلب”.

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

احرص على فهم اآلخرين قبل أن تطالبهم
بأن يفهموك، فمعظم مشكالتنا الشخصية

تقع بسبب الفجوة بين ما أقصده »أنا« وما تفهمه »أنت«.

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

للمساعدة في الحصول على القرض المالي
 www.Mahmoudelkeiy.com

   *تطبق الشروط واألحكام

وسيط عقارات )محلية ودولية(

محمود القيعي
Courtier immobilier

Mahmoud Elkeiy
Real Estate Broker

تقييم المنازل 
مجاناً

 تتقدم أسرة جريدة الرسالة من الجالية العربية والمسيحية
 بخالص التهاني وعظيم االماني

بمناسبة عيد  الميالد المجيد ورأس السنة الميالدية
اعادهما هللا على الجميع بالخير والسالم والمحبة 

 اقرأ صـــ 8
 دعوة لجمع التراث القبطي

بقلم : جمال قلته

هذه النصوص. وفي الوقت ذاته درس علماء الكتاب المقدَّس 
ر.  وا بأصالتها ومنشأها المسيحي المبِكّ تلك المخطوطات وأقرُّ
لقد ُدِهَش الدكتور فيليب دايفيس تماماً والّذي هو دارٌس بارٌز 
راٍت  لشكل مصوَّ عند رؤيته  شيفيلد  في جامعة  القديم  للعهد 
 “  : دايفيس  لنا  ح  ويوِضّ القديمة.  أوُرشليم  مدينة  تبرز شكل 
الخلف  ا من  وأمَّ المخطوطة  مة  مقِدّ في  يوجد صليٌب مرسوم 
القبر ) أي  المحتمل أن يكون  الّذي من  المكان  فموجود ذلك 
ا  وأمَّ له مخرج  بناٍء صغيٍر  عبارٌة عن  وهو   ) المسيح  قبر 
الحصينة  الجدران  ُرِسمت  الحصينة.  المدينة  فجدران  خلفها 
بذلك  ونحن  المخطوطات.  من  أخرى  كذلك وعلى صفحاٍت 
دين تقريباً بأنَّ تلك الرسوم تتعلَّق بمدينة اوُرشليم ”. نقرُّ متأِكّ

وقد أعلن الدكتور دايفيد ألكينغتون اإلختصاصي في األديان 
األنباء  وكالة  أمام  البريطاني  افة  الكشَّ فريق  القديمة ورئيس 
“ دايلي ميل “ بأنَّ هذا األثر هو “ أكبر اكتشاٍف في التاريخ 
المسيحي “ وبحسب اعتقاد العالِم إنَّه لشعور يقطع النفس بالكليَّة 
أن يكون بين يديك شيئاً كان بين يدي قِدّيسي المسيحيَّة األوائل. 
الكاملة  والترجمة  القادمة  االكتشافات  تثبت  أن  قع  المتوَّ ومن 
للمخطوطات هوية هذا األثر. أثار النبأ عن األثر ردَّ الرأي العام 
العالمي الحاد. وإنَّه في صفحة الياهو وحدها تمَّ التعليق على هذا 

ٍة. الخبر من قبل ثمانية آالف شخٍص وخالل ساعاٍت عدَّ
ابحاث علمية جديدة : اليوم الذي صلب فيه السيد المسيح حدثت 

وصلت  قوية  أرضية  هزة 
قوتها 8,2 حسب سلم ريختر.
اظهرت ابحاث علمية جديدة، 
عام  ألفي  حوالي  قبل  انه 
اقوى  إحدى  البالد  شهدت 
وقد   ، األرضية  الهزات 
في  للميالد،   33 حدثت عام 
فيه  الذي صلب  اليوم  نفس 
قوة  المسيح. ووصلت  السيد 
سلم  8,2 حسب  إلى  الهزة 
األرضية.  للهزات  ريختر 
دماراً  الهزة  هذه  الحقت  قد 
القدس  منطقة  في  شديداً 
د  ؤك وت ا  م ك كل،  ي ه ل ا و
المصادر المسيحية واليهودية 
بأبواب  التي حلت  االضرار 
المسيحيون  ، ويؤكد  الهيكل 
انشق  قد  الهيكل  أن حجاب 

 : متى  البشير  إنجيل  في  المقدس  الكتاب  في  ما جاء  حسب 
فَصَرَخ َيسوُع أيًضا بصوٍت عظيٍم، وأسلََم الّروَح. وإذا ِحجاُب 
واألرُض  أسَفُل.  إلَى  فوُق  ِمْن  اثَنيِن،  إلَى  انَشقَّ  قد  الهيكِل 

بحسب  )متى(27:50،511     تَشقََّقْت،  خوُر  والصُّ تَزلَزلَْت، 
الثالث من  البالد في  الهزة ضربت  تلك  أن  يعتقد  أبحاث سابقة 
نيسان واستناداً لعينات تم فحصها من منطقة عين جدي، ووفقاً 

لمصادر مسيحية تم ذلك في نفس يوم صلب السيد المسيح.

  أفادت تقارير إخبارية تركية بالعثور على كتب عن 
المعارض  الداعية  "القاعدة" اإلرهابي وحركة  تنظيم 
الروسي، وفي  السفير  قاتل  فتح هللا جولن، في منزل 

غرفة الفندق التي كان يقيم فيها بأنقرة.
القاتل مولود ميرت  أن   ، اليوم(  قناة )روسيا  وذكرت 
الطنطاش 22- عاما- حجز غرفة في فندق قريب من 
مركز الفن المعاصر بأنقرة، الذي قتل فيه السفير أندريه 
أياما يجمع  الماضي، وقضي  االثنين  كارلوف، مساء 

معلومات استفاد منها لدى تنفيذ الجريمة.
وبحسب نتائج التحقيقات - وفقا للقناة - وصل الطنطاش 
افتتاح معرض  من  يوم  قبل  مرة  المركز ألول  إلى 
فيه  الذي شارك  األتراك"،  الصور"روسيا في عيون 
السفير الروسي، وتمكن من الدخول دون المرور ببوابة 
أن عرض على  بعد  المعادن واألسلحة،  الكشف عن 
حراس المركز هوية انتسابه لجهاز الشرطة التي كانت 
تجربته  الطنطاش  التالي، كرر  اليوم  وفي  بحوزته؛ 
يخضع إلجراءات  أن  دون  المركز  ودخل  الناجحة 

التفتيش وهو يحمل مسدسا.
وأشارت القناة إلى أن المحققين عثروا في غرفة الفندق 
اليد  بخط  مكتوبة  القاتل على سجالت  فيها  أقام  التي 

تحمل طابعا "جهاديا".
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Mediterranean & Middle-Eastern food 

 للمنتجات الغذائية

اإليرانية والشرقية  يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان
 أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم

  األماني من الجالية العربية والمسيحية
 بمناسبة

األعياد المجيدة
 أعادها هللا على الجميع باليمن

والخير والبركات

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

اإليرانية والشرقية  

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

www.akhavanfood.com

 عيد ميالد جميد وسنة ميالدية جديدة مليئة بالسالم واحملبة
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بوتني يأمر بتعزيز القوة العسكرية النووية الروسية

جملس األمن يؤجل التصويت على مشروع قرار لوقف 
املستوطنات اإلسرائيلية بطلب من اسرائيل ملصر

المعهد الكندي لجراحة التجميل 
المدير الطبي : الدكتور نبيل فانوس

أستاذ جامعي ونائب رئيس األكاديمية الكندية لجراحة تجميل الوجه

Chirurgie Esthétique
Expertise spécialisée depuis plus de 

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

visage et le corps.

Visualisez le résultat attendu sur 
l’ordinateur « image »

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

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

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

Tél.: + (514) 935-9906

جراحة تجميل
خبرة متخصصة ألكثر من

 20 عاماً
- الوجه : جراحة األنف والجفون وشد الوجه

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

- ليزر جديد لعالج التجاعيد
- حقن التجاعيد والشفاه بالدهن والبوتكس

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

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

- وعالجات أخرى للوجه والجسم

شاهدوا النتيجة المنتظرة على شاشة الكمبيوتر

    بقلم : 
خالد عبد القادر بكداش 

الدين اجلديد
ارهاب بنكهة شرق أوسطية

  تعددت في األونة األخيرة  الوسائل التي تستخدمها 
الجماعات االرهابية في تنفيذ هجماتها االرهابية و 
التي تستهدف فيها األبرياء من الشعوب العربية و 
األجنبية و بعض األبنية الدينية من المساجد و الكنائس 
و غيرها من المعالم التي تجتمع فيها الشعوب لنشر 

السالم و المحبة .
هذه هي نقطة الحديث اليوم و التي تعبر عن مواظبة 
الجماعات االرهابية على استهداف األبرياء و اآلمنين  
من أفراد الشعب البسيط الذي ال يتصل بالسياسة و 
السياسيين إال قراءته لمشهد أو خبر سياسي .. المهم 
تدبير  بعد تخطيط و  إال  أن  االرهاب ال يضرب 
منظم و ال يمكن أن يكون األمر عشوائي أبداً .. ألن 
اختيار المكان و الزمان هو أول الخيط الذي نبحث 
فيه عن منفذ العمليات االرهابية و ما يدعونا للقلق  
أن األحداث المتسارعة في دول الشرق األوسط ال 
تترك لنا مجال للتفكير بخيارات كثيرة بل تجبرنا 
الجماعات االرهابية  العمل سريعاً ضد هذه  على 
االرهاب  نشر  و  بكيفية زرع  تتنوع  بدأت  ألنها 
نفذتها طفلة  التي  االرهابية  بالعملية  مثاًل شاهدنا 
ذنبها الوحيد أن والديها امتهنا االرهاب مهنة لهما 
و قاداها إلى مصيرها عبر تفجير استهدف بعض 
المجندين و الضباط  بحسب الرواية التي سمعناها 
.. لكن الرواية الحقيقية أن هناك شخص معتقل في 
القسم الشرطي من نفس الخلية االرهابية استهدفت 
المكان و التفجير استهدف قتله قبل أن يدلي باقواله 
المجندين  أحد  االعتقال و هذا بحسب رواية  بعد 
هناك .. و لم يصدر تصريح رسمي بهذا الشأن ألن 
السلطات السورية احتفظت بسرية مكان تواجد مثل 

هؤالء المعتقلين االرهابيين .
بالعودة إلى موضوع اعداد الطفلة التي تبلغ من العمر 
6 سنوات أو أقل أو أكثر بقليل نرى أن الجماعات 
االرهابية ال ترى بعيونها مثلما نرى و ال تسمع بأذنيها 
مثلما نسمع ألننا نرى البراءة في وجوه االطفال و 
هم يروا األطفال وسيلة لتنفيذ مخططاتهم االرهابية 
.. أي دين هذا الذي يقود مثل هذين األبوين لجعل 
ابنتيهما وسيلة لتحقيق مأربهم و أهدافهم الخبيثة .. 
أي دين هذا الذي يتعلمونه و يقول أن األطفال هم 
وسيلة لتنفيذ العمليات االنتحارية االرهابية .. أي دين 
هذا الذي يقول أن نحول براءة األطفال إلى عبوات 

ناسفة تستهدف األبرياء ..
أنا شخصياً ال أعتقد بوجود هكذا دين ألنني كشخص 
مسلم تعلمت عن دين اإلسالم الكثير لم أقرأ بحياتي عن 
هذا في القرأن و بحسب معرفتي عن الديانة المسيحية 
و اطالعي البسيط على الكتاب المقدس األنجيل لم 
أقرأ ايضاً في صفحاته أي كلمة تقود لهذا االرهاب 
و ال أعتقد أيضاً أن هذا الشيء موجود في التوراة .

لذلك يجب علينا جميعاً من كافة األديان محاربة هذا 
التطرف الذي يسعى لزرع دين جديد بين أطفالنا 

العالم أجمع و بحسب ما نجد يبدو  و شعوبنا في  
أنه سيكون دين ارهاب جديد بنكهة شرق أوسطية .

Bakdash1@el-ressala.com

  أمر الرئيس الروسي فالديمير بوتين الخميس بان 
يتم في 2017 تعزيز القوة الضاربة النووية لروسيا 
لجعلها قادرة على اختراق اي درع مضادة للصواريخ 
كتلك التي تنوي واشنطن نشرها في شرق اوروبا.

وقال بوتين خالل اجتماع مع كل مسؤولي الجيش 
للقوات  العسكرية  القدرة  الروسي »يجب تعزيز 
النووية االستراتيجية وقبل كل شىء بمساعدة 
منظومات صواريخ قادرة على اختراق اي انظمة 
دفاعية مضادة للصواريخ القائمة حاليا او المقبلة«، 

كما نقلت عنه وسائل االعالم الروسية.
اعلن بوتين في يونيو 2015 نشر اكثر من 40 
صاروخا بالستيا عابرا للقارات ضمن القوات النووية 
الجوية االكثر  الدفاع  انظمة  قادرة على »اختراق 
تطورا« ردا على المشروع االميركي لنشر اسلحة 

ثقيلة في شرق اوروبا.
وتخشى روسيا من ان تنشر وزارة الدفاع االميركية 
في رومانيا وبولندا عناصر للدرع المضادة للصواريخ 
التي تعتبر موجهة ضد قدرة الردع النووية الروسية. 
وتؤكد واشنطن ان هدف الدرع حماية اوروبا من 

تهديد ايراني محتمل.
وقال بوتين »ينبغي التنبه 
من اي تغير في توازن 
القوى وفي الوضع السياسي 
العسكري في العالم وال 
سيما على حدود روسيا. 
وتصحيح خططنا في الوقت 
المناسب الزالة التهديدات 

المحتملة ضد بالدنا«.
وقال الرئيس الروسي ان 
النووية  القوات  تحديث 
الروسية المؤلفة من قاذفات 
استراتيجية وصواريخ 
بالستية عابرة وغواصات 
نووية انجز بنسبة %60.

وال تتطرق العقيدة الروسية التي تعود الى ديسمبر 
2014 الى امكانية شن »هجوم وقائي« باستخدام 
اذ ال تحتفظ موسكو بحق استخدام  رؤوس نووية 
ترسانتها اال في حال تعرضها للعدوان او تعرض 

حلفائها للعدوان او في حال »تهديد وجود الدولة نفسها«.
واتهم بوتين في يونيو حلف شمال االطلسي بالسعي 
الى جر بالده الى سباق »مجنون« للتسلح واالخالل 
انهيار  القائم في اوروبا منذ  العسكري  بالتوازن 

االتحاد السوفياتي.

  أرجأ مجلس األمن الدولي يوم 
التصويت على مشروع  الخميس 
قرار يطالب إسرائيل بوقف األنشطة 
االستيطانية في األراضي الفلسطينية 
قاله  الشرقية، بحسب ما  والقدس 

دبوماسيون.
وكانت مصر - وهي التي قدمت 
مشروع القرار - قد طلبت تأجيل 
التصويت حتى يتاح مزيد من 
الوقت إلجراء مشاورات عليه، 
ولكن لم يحدد وقت وال تاريخ 
إلجراء التصويت، بحسب ما ذكره 

الدبلوماسيون.
وأفادت وكالة رويترز لألنباء بأن 
الحكومة اإلسرائيلية طلبت من 

مصر تأجيل التصويت على مسودة القرار.
وقالت المصادر التي نقلت عنها رويترز إن االتصاالت التي تمت 
بين الحكومتين المصرية واإلسرائيلية كانت على مستوى عال.
وكانت مصر قد وزعت مشروع القرار على أعضاء المجلس 
الـ15 مساء األربعاء، على أن يصوت عليه الخميس في الساعة 

2000 بتوقيت غرينتش.
وقال دبلوماسيون »ليس من الواضح إن كانت الواليات المتحدة 
ستصوت لصالح مشروع هذا القرار أم ال، ألنها عادة تحمي 

إسرائيل من إجراءات األمم المتحدة«.
ورفض البيت األبيض التعليق على األمر.

ويأمل بعض أعضاء المجلس أن يمتنع الرئيس األمريكي باراك 
أوباما - الذي تربطه عالقة مضطربة برئيس الوزراء اإلسرائيلي 

بنيامين نتنياهو- عن استخدام حق الفيتو ضد مشروع هذا القرار.
وكان نتنياهو نشر تغريده على توتير تقول إن » على الواليات 
المتحدة استخدام حق النقض )الفيتو( ضد مشروع هذا القرار 

الذي سيصوت عليه في مجلس األمن الخميس«.
ويحتاج مشروع هذا القرار إلى موافقة تسعة أعضاء من مجلس 
األمن الدولي من دون استخدام كل من الواليات المتحدة وفرنسا 

وروسيا وبريطانيا أو الصين حق النقض )الفيتو( ضده.
ويرى دبلوماسيون أن تمرير مشروع القرار يمثل فرصة أخيرة 
لمجلس األمن التخاذ قرارات متعلقة بالشرق األوسط قبل تولي 
الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه الرئاسية، إذ 
أن األخير لمح أنه يدعم بناء إسرائيل مستوطناتها في العديد 
من المناطق المثيرة للجدل، وكذلك يرى أنه ال يتوجب الضغط 

على إسرائيل للدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين.

  قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو يوم 
الخميس إن بالده ستعقد مؤتمر السالم الخاص بالشرق 
األوسط في باريس بمشاركة نحو 70 دولة وستوجه 
لقاء  لعقد  للزعيمين اإلسرائيلي والفلسطيني  الدعوة 

منفصل في نهايته.
وحاولت فرنسا مرارا إحياء عملية السالم هذا العام إذ 
عقدت مؤتمرا تمهيديا في يونيو حزيران شاركت فيه 
المتحدة  المتحدة واالتحاد األوروبي والواليات  األمم 
ودول عربية كبرى لبحث مقترحات دون حضور 

الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني.
في  ما جاء  لمتابعة  تعتزم عقد مؤتمر  فرنسا  كانت 
المؤتمر األول قبل نهاية العام يحضره رئيس الوزراء 
الفلسطيني  نتنياهو والرئيس  بنيامين  اإلسرائيلي 
محمود عباس لبحث إمكانية عودة الجانبين إلى مائدة 
المفاوضات وإحياء محادثات السالم المتوقفة. أضاف 
أيرو للصحفيين »ما زالت فرنسا مصممة على عقد 
للتأكيد مجددا على ضرورة حل  باريس  في  مؤتمر 

الدولتين.« ومضى يقول »15 يناير 
هو الموعد المحدد ووجهت الدعوة 
نتخلى )عن هذا  لن  دولة.  لسبعين 

المسعى( اآلن.«
وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن 
نتنياهو  إلى  أيضا  دعوات ستوجه 
وعباس للقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا 
أولوند الستعراض نتائج المؤتمر.

التعامل مع هذه  إن  المصدر  وقال 
أي  من  أكثر  مهما  بات  القضية 
وقت مضى في ظل الغموض الذي 
يكتنف كيفية تعامل اإلدارة األمريكية 
المصدر  القضية. وتابع  المقبلة مع 
»بوسعكم أن تروا أن األمر مبرر 

أكثر في هذا السياق.«
وقبيل تصويت بمجلس األمن التابع لألمم المتحدة في 
المستوطنات  وقت الحق على مشروع قرار بشأن 

اإلسرائيلية رفض أيرو تحديد كيف ستصوت باريس لكنه 
كرر أن المستوطنات غير قانونية. وأضاف »سنبحث 
هذا النص بعناية. المستوطنات الحالية تضعف الموقف 

تماما وتسبب توترا وتبعدنا عن حل الدولتين.

  شيع في العاصمة الروسية موسكو 
السفير أندريه كارلوف الذي اغتيل في 

العاصمة التركية أنقرة.
وكان جثمان السفير قد نقل إلى موسكو 
أنقرة بعد مراسم وداع  الثالثاء من 
أتراك وطاقم  فيها مسؤولون  شارك 

من حرس الشرف.
وقد شارك الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين في تأبين السفير في مقر وزارة 
الروسية في موسكو قبل  الخارجية 

تشييعه.
وكان القاتل قد ردد شعارات مفادها أنه 
أقدم على فعلته انتقاما للدور الروسي 

في سوريا.
وبرزت مخاوف من أن يؤدي اغتيال 
الروسية  العالقات  تأزيم  إلى  السفير 
التركية لكن الطرفين أكدا على استمرار 
تحالفهما، كما تقول مراسلة بي بي سي 

في موسكو ساره رينسفورد.

وتعمل لجان روسية 
بصورة  وتركية 
التحقيق  مشتركة في 

في عملية القتل.
التأبين  وبدأت مراسم 
بوضع بوتين ورئيس 
ديمتري  الوزراء 
مدفيديف أكاليل من 
الزهور إلى جانب نعش 
السفير المسجى في 

وزارة الخارجية.
المراسم  وحضرت 
في أنقرة أرملة السفير 
كانت حاضرة  التي 
حين تعرض زوجها 

لالغتيال.
ولم يتضح بعد إن كان القاتل )مولود 
مرت ألطن طاش( ينتمي إلى أي تنظيم .
وكان السفير أندريه كارلوف قد خدم 

كسفير في الحقبة السوفيتية في كوريا 
الشمالية خالل معظم الثمانينات.

وقد تعامل خالل فترة خدمته في تركيا 
مع األزمة التي نتجت عن إسقاط طيار 
تركي لطائرة روسية بالقرب من الحدود 

التركية السورية.
وكانت روسيا قد فرضت عقوبات 
الحادث،  اقتصادية على تركيا عقب 
ولم تستعد العالقات بين البلدين زخمها 

إال منذ فترة وجيزة.

فرنسا تستضيف مؤمترا للسالم بالشرق األوسط يف 15 يناير

بوتني يشارك مبراسم تشييع السفري الروسي 
الذي قتل يف تركيا

ولي عهد بريطانيا: الشعبوية تنطوي على 
خطر العودة إىل »أهوال املاضي«

الخميس  يوم  تشارلز  األمير  بريطانيا  قال ولي عهد   
يحمل  العالم  أنحاء  في  الشعبوية  الجماعات  إن صعود 
ثالثينات  في  سادت  التي  للفاشية  للغاية  مقلقة  أصداء 
القرن الماضي وحذر من تكرار “أهوال الماضي” لمنع 

االضطهاد الديني.
وقال تشارلز لراديو هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
إن هناك زيادة في وتيرة االعتداءات على الذين يلتزمون 

بدين أقلية من األقليات.
وأضاف “كل هذا له أصداء مقلقة للغاية لأليام السوداء 
في ثالثينات القرن العشرين. جيل والدي حارب ومات 
في معركة ضد عدم التسامح والتطرف الوحشي ومحاولة 

غير إنسانية إلبادة السكان اليهود في أوروبا.
“وبعد نحو 70 عاما يتعين علينا أن نضع نصب أعيننا 
هذا االضطهاد الشرير الذي هو بالنسبة لي شيء ال يمكن 
تصوره. نحن مدينون ألولئك الذين عانوا وماتوا بطريقة 

مروعة بعدم تكرار أهوال الماضي.”
وتأتي تعليقات األمير البريطاني في أعقاب تحذير من 
إن  الثاني  تشرين  نوفمبر  في  قال  الذي  فرنسيس  البابا 
“وباء العداء” ضد مواطنين من أعراق أو أديان أخرى 

يلحق الضرر بأضعف فئات المجتمع.
القومية  الحركات  شعبية  في  زيادة  أوروبا  وشهدت 
والشعبوية في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبولندا والمجر 
وأماكن أخرى هذا العام ألسباب من بينها أزمة الهجرة 
إلى  لجوء  مليون طالب   1.4 نحو  التي شهدت وصول 

أوروبا منذ بداية العام الماضي.
الواليات  أنحاء  الكراهية في  كما زاد بشدة عدد جرائم 
المتحدة في األيام العشرة التي تلت فوز دونالد ترامب في 
أعقاب حملة تعهد فيها بترحيل ماليين المهاجرين غير 

المسجلين ودعا إلى تقييد هجرة المسلمين.

وقال األمير تشارلز )68 عاما(- وهو االبن األكبر للملكة 
إليزابيث والذي من المتوقع أن يبتعد عن السياسة بصفته 
أحد أفراد العائلة المالكة- إن نطاق االضطهاد الديني حول 

العالم لم يحظ بتقدير على نطاق واسع.
وأضاف قائال “المعاناة ال تنتهي عندما يصلون )المهاجرين( 
طالبين للجوء في أرض أجنبية .. هذا األمر ال يقتصر 
على المسيحيين في مناطق مضطربة بالشرق األوسط.”



elressala@bellnet.ca  / 
elressala@videotron.ca

                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

اإلرهاب .. 
وحسم املواجهة

   شهد العالم في شهر ديسمبر وحتى كتابة هذا 
المقال أكثر من عملية إرهابية في مصر وتركيا 
وألمانيا وسويسرا وبوركينا فاسو واألردن قتل 
فيها عشرات األبرياء وجرح فيها العشرات من 
نساء ورجال وأطفال ال حول لهم وال قوة نتيجة 
أفكار وهابية عفنة متخلفة تبيح القتل وتبيح كل 
ما حرمه هللا ولكن ال أحد يفهم فتجد الكثيرين 
أصبحوا أصنام أو ربوت أو عرايس ماريونيت 
تحركهم ايادي خفية وتقودهم أجهزة مخابرات 
بعض الدول ودول تمول وتدرب ميلشيات لينفذوا 
عمليات إرهابية من أجل إسقاط أنظمة دول هم 
في خالف مع حكامها مثلما حدث في سوريا 
وليبيا والغريب أن العالم بعد كل عملية إرهابية 
ينتفض وتنتفض كل مؤسساته وأجهزته األمنية  
ويعلنوا حالة االستعداد القصوى ويمضي بعض 
الوقت وترجع ريما لعادتها القديمة إلى أن يطل 
اإلرهاب من جديد بوجهه القبيح ، وال أدري هل 
العالم يكذب عندما يقول أنه سيواجه اإلرهاب أم 
أنه يقول هذا من أجل تهدئة الرأي العام أم أنه 
يضحك على نفسه وعلينا ألسباب كثيرة ألن هذا 
العالم ببساطة تارك الجاني األصلي حراً طليقاً 
يصول ويجول يخطط ويمول و ينفذ ثم يجلس 
يضحك على غباء اآلخرين  كذلك ال أستطيع 
األمنية  أجهزته  بكل  العالم  ان هذا  أن أصدق 
العالية المستوى وكل األقمار الصناعية الكثيرة 
لم ترصد من هو الذي يغذي هذا الفكر المتطرف 
ويربيه وينميه ويصرف عليه المليارات من أجل 
تنفيذ مصالح سياسية أو إسقاط نظم أو حكام ؟ 
وألن بعض دول العالم يديهم ملوثة بالدماء ألنهم 
اشتركوا من وراء الستار في عمليات إرهابية 
قذرة مات فيها األبرياء وألنهم آثروا على أن 
ال تضر مصالحهم فهم يغمضون عيونهم عن 
الجاني األصلي وال مانع من أن يسقط بعض  
الضحايا من أجل بقاء المصالح ألنها ستعود عليهم 
وعلى أهل الضحايا بالخير ..!!! مسرحية هزلية 
رخيصة يدفع ثمنها األبرياء . ففي مصر مثال 
تعلن الدولة ومؤسساتها عن أنها ستواجه اإلرهاب 
بكل شدة وفي نفس الوقت تسجن من يهاجم الفكر 
المتطرف مثل إسالم بحيري ويهاجم في نفس 
المسيحيين  الدينية  الوقت أحد رموز األحزاب 
علناً ويحذر المسلمين من تقديم التهنئة للمسيحيين 
في أعيادهم وأن المسيحيين الذين يسقطون نتيجة 
عمليات إرهابية ال يحتسبون شهداء وال أحد يقول 
له ماذا تفعل ؟ أو ماذا تقول؟  وإذا جاء الدكتور 
القاهرة  المستنير جابر نصار رئيس جامعة 
ويقوم بإلغاء خانة الديانة من استمارات الجامعة 
تقوم الدنيا وال تقعد متهمين إياه بأنه يلغي الهوية 
اإلسالمية أما الحكومات المصرية المتعاقبة فهي 
في قمة الخبث فهي تلغي خانة الديانة من جواز 
السفر المصري حتى تظهر مصر بصورة الئقة 
أمام المجتمع الدولي وتظهر بأنها دولة مدنية ال 
تفرق بين أبنائها وفي نفس الوقت تفرض إظهار 
الديانة في بطاقة الرقم القومي حيث هي بعيدة عن 
عيون العالم .! أن مواجهة اإلرهاب ال تتطلب 
يد مرتعشة بل تحتاج إلى قرارات جريئة قوية  
أن يضع خطر اإلرهاب نصب  والعالم يجب 
واليوم  باألمس رضيعاً  فاإلرهاب كان  عينيه 
بات صبياً وأخشى أن يصبح غداً رجاًل مفتول 
.. عليكم جميعاً  يقوى عليه  أحد  العضالت ال 
أن تواجهوا اإلرهاب بحسم وشجاعة وإال فلن 

نصدقكم وسنتهمكم بالكذب .. 

youssef.zemokhol@yahoo.com
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المحامية كارين زمكحل  
في خدمة الجالية العربية 

نتكلم اللغة العربية

اجملمع االنتخابي يصدق على فوز دونالد ترامب 
برئاسة الواليات املتحدة

 صدق المجمع االنتخابي في الواليات المتحدة 
على انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب 
رئيسا للبالد ليصبح الرئيس األمريكي الـ 45.
وصوت المجمع االنتخابي الذي يضم 538 
مندوبا في مقرات الكونجرس األمريكي في 

أنحاء البالد.
وبذلت مجموعة صغيرة من أعضاء المجمع 
الديمقراطي محاولة  الحزب  االنتخابي من 
أخيرة إلقناع نظرائهم من الجمهوريين لإلدالء 

بأصواتهم ضد ترامب.
وتُعد هذه العملية أمرا شكليا في أغلب األحيان، 
لكنها تُجرى هذا العام وسط مزاعم بمحاولة 
قراصنة روس التأثير على االنتخابات التي 
أجريت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 

الماضي.
يوم  بأصواتهم  يدلون  األمريكيين  أن  يذكر 
االنتخابات لصالح مندوبين، وليس للمرشحين 

مباشرة.
ويجب على الفائز أن يحصل على األقل على 
270 صوتا من بين 538 صوتا في المجمع 
االنتخابي. وحصل ترامب على 306 أصوات 
من 30 والية. ووفقا للقانون الفيدرالي األمريكي، 

أن  االنتخابي  المجمع  أعضاء  على  يجب 
يجتمعوا في 19 ديسمبر/كانون األول ويدلي 
كل عضو بصوتين، أحدهما النتخاب الرئيس 

والثاني لنائب الرئيس.
ويجب بعد ذلك إرسال نتائج التصويت بحلول 
يوم 28 ديسمبر/كانون الثاني إلى الكونغرس 

والمحفوظات الوطنية في واشنطن.

وسيرأس نائب الرئيس األمريكي جو بايدن 
للكونغرس  الثاني جلسة  يناير/كانون   6 في 
فرزا رسميا ألصوات أعضاء  فيها  يجري 

المجمع االنتخابي.
ترامب مستعدا  يكون  النتيجة،  إعالن  ومع 
بالكامل لتنصيبه رئيسا للواليات المتحدة في 

ظهر يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

العهد اجلديد يكرس نهاية التحالفات 
اللبنانية القدمية

معركة املوصل: مقتل 23 مدنيا وشرطيا يف هجمات 
انتحارية يف كوكجلي

  تعهد العاهل األردني، الملك عبدهللا الثاني، 
برد قوي على األحداث الدموية األخيرة في 
محافظة الكرك، مشددا على ضرورة مضاعفة 

الجهود للتصدي لمن يعبث بأمن الوطن.
وقال الملك خالل ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء، 
األربعاء 21 ديسمبر/كانون األول، إنه من 
ومواصلة  األمنية  القوات  دعم  الضروري 
الجهود  وقوة، ومضاعفة  بكل زخم  العمل 
على كل األصعدة “من أجل تحقيق ما فيه 

مصلحة األردن”.
وشدد قائال: “سنرد بقوة على كل من يعبث 

أو يحاول العبث بأمن الوطن”.
إلى  الذي تطرق  االجتماع،  وجرى، خالل 
أحداث قلعة الكرك، والكمين الذي تعرض 
مساء  الدرك  وقوات  العام  األمن  أفراد  له 
المطلوبة خالل  اإلجراءات  بحث  الثالثاء، 

الفترة المقبلة.
كشف األمن األردني عن تفاصيل العمليات 
األخيرة في محافظة الكرك، التي شهدت األحد 
الماضي هجوما إرهابيا، وقع في القلعة األثرية 
أشخاص،  مقتل 10  أسفر عن  المدينة،  في 
اعتقال ممول  تم  بينهم سائحة كندية، حيث 

الخلية اإلرهابية المسؤولة عن الهجمات.

نقال عن  الرسمية   “ بترا   “ وكالة  وأكدت 
مصدر أمني، مقتل 4 وإصابة 12 عناصر 
من األمن والدرك في اشتباكات مع مسلحين 
في محافظة الكرك مساء الثالثاء الماضي، 

اندلعت أثناء عملية أمنية في المدينة.
وأوضحت الوكالة أن العملية بدأت بتفتيش 
بالخلية  المرتبطين  األشخاص  أحد  منزل 
الكرك.  هجوم  عن  المسؤولة  اإلرهابية 

وُقتل خالل المداهمة أحد المسلحين، فيما تم 
اعتقال شخص آخر، اعترف خالل التحقيق 
األولي معه، بعالقته بالخلية اإلرهابية التي 
استهدفت أفراد األجهزة األمنية والمدنيين، 
في منطقتي القطرانة وقلعة الكرك، وأنه قام 

بشراء األسلحة وتمويل تلك الخلية.
والذخائر  األسلحة  من  كمية  تم ضبط  كما 

بحوزة المسلحين.

  تشهد الساحة اللبنانية تحوالت 
جوهرية في بنية التحالفات السياسية، 
وبات هناك شبه إجماع من طرف 
تحالفي  نهاية  اللبنانية على  القوى 
8 آذار و14 آذار، وأن البالد باتت 
محكومة بقاعدة “ال غالب والمغلوب” 
في  يتشككون  الكثيرون  كان  وإن 
ذلك على ضوء التشكيلة الحكومية 
المنبثقة من مشاورات طغت عليها 
المسحة الطائفية، فضال عن انعكاسات 

التطورات الميدانية السورية.
وأكد وزير الخارجية اللبناني، جبران 
باسيل، في تصريحات األربعاء، أنه 
“لم تعد في لبنان اليوم اصطفافات، 
فصيغة 8 آذار و14 آذار انتهت”.

واعتبر باسيل أن “الحكومة الجديدة 
تمثل التوازنات القائمة حاليا بالبالد، 
ومنها األطراف المسيحية… وكل 

مع  تتناسب  التي  أخذ حصته  طرف 
مشددا  وحجمه”،  الطائفي  تكوينه 
التمثيل  إلى  األوضاع  عادت  “لقد 
على  التأكيد  مع ضرورة  الصحيح، 
أكثر  التحسن  يتواصل هذا  أن  أهمية 

فأكثر بالمستقبل”.
العامة  األمانة  منسق  من جهته جدد 
لقوى 14 آذار، فارس سعيد، تأكيده، 
األربعاء، على أن تنظيم 14 آذار على 
األخص انتهى، فيما قضيته “بصفتها 
لبنان  استقالل  وقضية  قضية شعب 

وسيادته ومعناه، ال تزال قائمة”.
وتشكل المعسكران قبل نحو 11 عاما 
الحكومة  رئيس  اغتيال  خلفية  على 
رفيق الحريري في العام 2005، حيث 
انقسمت القوى السياسية في لبنان بين 
خط موال لدمشق )المتهمة باالغتيال( 
يمثله فريق 8 آذار وخط آخر مناوئ 
يرفض وصايتها  آذار   14 وهو  لها 

على البالد.
الحاد  السياسي  االنقسام  هذا  وتعمق 
بين الفريقين خالل السنوات األخيرة 
السورية،  األزمة  اندالع  مع  خاصة 
ولكن التحوالت الدراماتيكية في اإلقليم 
والداخل اللبناني أفضيا إلى إعادة خلط 

األوراق مجددا.
ولعل بداية الحديث عن نهاية المعسكرين 
كانت بقرار سعد الحريري رئيس تيار 
المستقبل، الذي يقود تحالف 14 آذار، 
تبني ترشيح سليمان فرنجية رئيس تيار 
المردة )منضوي ضمن حلف 8 آذار( 

لترد عليه  نوفمبر 2015،  وذلك في 
القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع بتبنى 
وثيقة إعالن نوايا بينها والتيار الوطني 
الحر ترجمت الحقا في عدة محطات.

ولعل أبرز هذه المحطات إعالن جعجع 
ميشال عون  الجنرال  ترشيح  دعمه 
لرئاسة الجمهورية، ودخول الجانبين 

في تحالف في االنتخابات البلدية.
يلقبه  الذي  القوات  ومعلوم أن رئيس 
أنصاره بـ“الحكيم” قد لعب دورا رئيسا 
في إقناع الحريري بإعادة النظر في 
بالمقابل  ترشيح عون،  وتبني  موقفه 
في  وازنة  األخير حصة  له  يضمن 
الحكومة وهو ما جوبه برفض شديد من 
قبل حزب هللا وحركة أمل خصوصا.
وتمكن عون من كسب الرهان وفاز 
بري  معارضة  مع  االنتخابات  في 
وفرنجية وبعض قوى 8 آذار األخرى 
له، وحزب الكتائب )14 آذار(، فيما 
نجح الحريري في الحصول على رئاسة 
أطلق  التي  الحكومة وشكل حكومته 
عليها حكومة وفاق وطني، وإن رآها 
البعض تكرس حضور وهيمنة محور 

إقليمي وهو دمشق-طهران.
بدا  السياسية  التحالفات  وعلى صعيد 
بين  ملموسا  تقاربا  هناك  أن  واضحا 
كل من التيار الوطني الحر والقوات 
والمستقبل قد يكون مقدمة لتحالف جديد 
وإن كان البعض يرى أنه من الصعب 
بذلك، خاصة وأن هناك  اآلن  الجزم 
بين حزب هللا والتيار البرتقالي تحالفا 
استراتيجيا يصعب تجاوزه في الظرفية 

القائمة على األقل.
وفي مقابل ذلك يسجل تحالف فرنجية 
وبري وطالل أرسالن والحزب القومي 
االجتماعي مع تقارب للكتائب مع هذا 
التحالف خاصة وأن الحزب الماروني 
يشعر بخذالن من القوات والمستقبل. 
التركيبة  الكتائب خارج  وظل حزب 
أن  حيث رفض  الجديدة،  الحكومية 
تقتصر حصته على وزير دولة، وخير 

البقاء في المعارضة.
أما اللقاء الديمقراطي الذي يقوده وليد 
جنبالط فيبدو أنه ما يزال في مرحلة 
انتظار إلى حين اتضاح الرؤية أكثر، مع 
العلم أن نقاط التقائه مع تيار المستقبل 
والقوات أكثر بكثير من محور بري 
أحد  االنتخاب  قانون  ولعل  فرنجية، 

األمثلة على ذلك.
يزال  فما  بحزب هللا  يتعلق  ما  وفي 
يسعى إلمساك العصا من الوسط في 
ما يخص عالقته مع عون وبري وإن 

كان يبدو أقرب إلى األخير.
وجدير بالذكر أن حزب هللا حاول في 
الفترة األخيرة رأب الصدع بين بري 
وعون وأيضا بين األخير وتيار المردة، 
ولكن ال تبدو األمور تسير بسرعة في 
هذا االتجاه، في ظل الجروح السياسية 
التي سببتها االنتخابات الرئاسية وزادتها 

عمقا المشاورات الحكومية.
وكان نبيه بري، رئيس مجلس النواب 
آذار، قد نعى  وأحد رموز تحالف 8 
في أكثر من مناسبة المعسكرين، في 

األشهر األخيرة.

  شن مسلحو تنظيم الدولة اإلسالمية 
بثالث سيارات مفخخة على  هجمات 
الخميس  الموصل  في  سوق خارجي 
قتل فيها 15 مدنيا على األقل، وثمانية 
من أفراد الشرطة، بحسب بيان نشرته 

وزارة الدفاع العراقية.
ووقعت الهجمات في حي كوكجلي شرقي 
العراقية  القوات  الذي كانت   - المدينة 
قد استعادت السيطرة عليه قبل أسابيع 
خالل الحملة التي شنتها لطرد مسلحي 

تنظيم الدولة اإلسالمية من الموصل.
وكانت األمم المتحدة قد نددت الخميس 
بمقتل أربعة عمال إغاثة، وسبعة مدنيين 
في هجوم عشوائي  قتلوا  األقل  على 
األسبوع خالل  هذا  المورتر  بقذائف 
عملية لتوزيع المساعدات في واقعتين 

منفصلتين بشرق الموصل.
إن  الدولية  المنظمة  بعثة  وقالت 
الهجومين حدثا الثالثاء واألربعاء في 
نحو  فيهما  الموصل، وأصيب  شرق 
المتحدة  األمم  تحدد  ولم  40 شخصا. 

هوية القتلى وال جنسياتهم.
وقالت منظمة حقوق اإلنسان، هيومن 
إن مسلحي  األربعاء  رايتس ووتش، 
تنظيم الدولة اإلسالمية يستهدفون عمدا 

التي خسروها  المناطق  في  المدنيين 
واستعادتها قوات الحكومة.

وقالت المنظمة إن المدنيين في الموصل 
متزايدة  بطريقة  يحاصرون  أصبحوا 
خالل إطالق النار، وقتل 19 شخصا 
على األقل وأصيب عشرات آخرون 
خالل الفترة ما بين األسبوع الثالث من 
نوفمبر/تشرين الثاني واألسبوع األول 

من ديسمبر/ كانون األول.
وقد نجحت الحملة التي بدأت في 17 
أكتوبر/تشرين األول، مدعومة بالتحالف 
في  المتحدة،  الواليات  بقيادة  الدولي 
استعادة ربع مدينة الموصل، آخر المعاقل 
الكبرى لمسلحي التنظيم بالعراق، لكن 

تقدم القوات تباطأ بسبب اقترابها من 
مناطق سكنية مكتظة بالسكان.

وأصبحت تلك الحملة التي يشارك فيها 
تحالف من القوى المحلية قوامه 100 ألف 
فرد أكبر عملية عسكرية في العراق منذ 
الغزو الذي قادته الواليات المتحدة عام 
2003 وأطاح بالرئيس صدام حسين.

وكان مسلحو تنظيم الدولة اإلسالمية 
قد استولوا على الموصل في 2014، 
نحو  فيه على  خالل هجوم سيطروا 

ثلث األراضي العراقية.
ولكن التنظيم خسر خالل العام الماضي 
مساحات كبيرة من األراضي في غرب 

العراق وشماله.

األمم املتحدة تتبنى مشروع قرار مبالحقة جمرمي احلرب يف سوريا

العاهل األردني: سنرد بقوة على هجمات الكرك

  أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة باألغلبية في ساعة 
بشأن  قرار  الخميس، مشروع  أمس  مبكرة من صباح 
تشكيل فريق عمل حول جرائم حرب ارتكبت في سوريا.

وتبنت الجمعية مشروع القرار الذي قدمته قطر وليشتنشتاين، 
بموافقة 105 أعضاء، واعتراض 15 عضًوا بينهم إيران 

والصين وروسيا، وامتناع 52 عن التصويت.
الملفات  “إعداد  الفريق على  القرار، سيعمل  وبحسب 
النزيهة  الجنائية  اإلجراءات  تسهيل وتسريع  أجل  من 
والمستقلة بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم 
الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي 
لها أو ربما يكون لها في المستقبل والية قضائية على 

هذه الجرائم”.
ويهيب قرار األمم المتحدة بجميع الدول وأطراف الصراع 

وجماعات المجتمع المدني، تقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.
المتحدة  األمم  لدى  قطر  أكدت سفيرة  الجلسة،  كلمتها خالل  وفي 
علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، أن هذا القرار “يستهدف تحقيق 

العدالة والكف عن اإلفالت من العقاب”.
وقالت إن “القرار يرسل رسالة واضحة لكل من ينتهك القيم اإلنسانية 
بأنهم سيالقون العدالة مهما طال الزمن”، مضيفة “لن تثنينا دعاوى 
التضليل واالتهامات الموجهة إلى قطر عن مواصلة سياستنا الرامية 

إلى تقديم مجرمي الحرب إلى العدالة”.
األمم  لدى  السوري  السفير  القرار، وجه  مناقشة مشروع  وخالل 
المتحدة بشار الجعفري، انتقادات الذعة لليشتنشتاين وقطر، واصًفا هذا 
التحرك بأنه “غير قانوني وغير شفاف وغير نزيه”، على حد تعبيره.

وأضاف الجعفري، في كلمته خالل الجلسة، أن “ما يتضمنه مشروع 

القرار يثبت نفاًقا كبيًرا”.
ورأى أنه “ال يجوز للجمعية العامة مناقشة هذا المشروع في ظل 
اضطالع مجلس األمن بمسؤوليته في هذا الصدد”، قائاًل إن الجمعية 
“ال تملك صالحية إنشاء مثل هذه اآلليات باعتبار هذه الصالحية 

مناطة حصًرا بمجلس األمن”.
وتابع “إنشاء مثل هذه اآللية يقتضي تفويًضا من األمين العام لألمم 

المتحدة بعد موافقة الحكومة السورية”.
ووصف إنشاء مثل هذه اآللية بأنه “تدخل سافر” في شؤون دولة 
عضو في الجمعية العامة لألمم المتحدة، في إشارة لبالده، محذًرا من 
أن هذه الخطوة من شأنها “تقويض إجراءات المصالحة الوطنية التي 
تنتهجها الحكومة السورية”، بحسب وكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ(.

واعتبر أن هذا التحرك “تهديد مباشر آلفاق الحل السياسي في سوريا.. 
ومشروع القرار هذا يعكس نية مبيتة من مقدميه”.

  أعلنت وزارة الداخلية أنها أعدت خطة شاملة لتأمين 
احتفال المواطنين برأس السنة وعيد الميالد، من خالل 
رفع درجة حماية المنشآت الهامة والحيوية والكنائس.

وقال الوزير مجدي عبد الغفار، في اجتماعه مع قيادات 
أمنية يوم الخميس، إن الوضع “يتطلب اليقظة الكاملة 
والحرص على مواصلة بذل الجهد وتفعيل األداء األمني”.

وأضاف الوزير، أن “الضغوط في مناطق الصراعات 
المتاخمة لمصر تمثل عبئاً أمنياً على األوضاع الداخلية، 
العناصر  بعض  محاولة  احتماالت  تزايد  مع  خاصة 

اإلرهابية المتطرفة التسلل إلى داخل البالد”.
في  تجاوزات  أية  تقبل  “ال  الوزارة  أن  أوضح  كما 
المنظومة األمنية وستواجه المقصرين والمخالفين بكل 
حسم”، مشددا على ضرورة “التوازن بين تنفيذ القانون 

بحسم واحترام حقوق اإلنسان وحرياته”.
وواجهت وزارة الداخلية في الفترة األخيرة انتقادات 
على  شرطة  رجال  من  اعتداء  وقائع  عدة  بسبب 
مواطنين، أحيلوا على إثرها إلى محاكمات وصدرت 

ضدهم أحكام جنائية.

  تبنىت األمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بدفع تعويض بنحو 
مليار دوالر للبنان بسبب البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، 
التي سببها القصف اإلسرائيلي لخزانات وقود في حرب لبنان 
الثانية. وهذا القرار هو الـ 11 الذي تتبناه الجمعية العامة ضد 
تل أبيب التي قصفت مقاتالتها خزانات وقود محطة الكهرباء 

في “الجية” عام 2006.
وأكد وزير البيئة اللبناني، طارق الخطيب في بيان الخميس 22 
ديسمبر/كانون األول، “تم التوصل إلى هذا القرار نتيجة التعاون 
القائم بين وزارة الخارجية والمغتربين ممثلة بشخص الوزير 
جبران باسيل ووزارة البيئة والذي ألزم اسرائيل بدفع تعويض 

عن قيمة االضرار التي تكبدها لبنان انطالقا من مبدأ مسؤولية 
الدول عن االعمال غير المشروعة التي ترتكبها، وتبلغ قيمة 

التعويض 856,4 مليون دوالر”.
وتابع الخطيب “أن الجمعية صوتت )األربعاء( إلى جانب القرار 
أستراليا،  بأغلبية 166 صوتا مؤيدا مقابل 8 دول ضد هي: 
كندا، إسرائيل، جزر مارشال، واليات ميكرونيزيا الموحدة، 
ناورو، باالو، الواليات المتحدة األمريكية، فيما امتنعت 7 دول 
عن التصويت هي: الكاميرون، الكونغو، هندوراس، بابوا غينيا 

الجديدة، جنوب السودان، تونغا، فانواتو”.
البقعة  أن  العامة ترى  الجمعية  أن  القرار  وأضاف “جاء في 

الى  أدى  ما  تلوثا شديدا،  اللبنانية  الشواطئ  لوثت  قد  النفطية 
آثار وخيمة على االقتصاد اللبناني. وكررت الجمعية طلبها إلى 
حكومة إسرائيل أن تتحمل مسؤولية التعويض الفوري والكافي 
لحكومة لبنان لهذا الضرر، وكذلك إلى البلدان األخرى المتضررة 

مباشرة من البقعة النفطية، مثل سوريا”.
وكانت القوات اإلسرائيلية قصفت محطة الجية الحرارية خالل 
“حرب تموز”، ما أدى إلى تسّرب 15 ألف متر مكعب من 
الوقود إلى البحر، ما تسبب بتلوث ما يقارب 150 كيلومترا 
إلى  الرملية والصخرية، وصوال  الساحلية  لبنان  من شواطئ 

الشواطئ السورية.

الداخلية: خطة شاملة لتأمني احتفال 
املواطنني برأس السنة وعيد امليالد

األمم املتحدة تطالب إسرائيل بدفع تعويض بنحو مليار دوالر للبنان
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بقلم:  علي عبيد

وسيلة العقالء 
لتفادي مجوح اجملانني

المستقبل،    نحن ال نعرف 
لكننا نحاول أن نستشرفه، وهذا 
المنتدى  يفعله  هو ما حاول أن 
االستراتيجي العربي، الذي نظمه 
التنفيذي لحكومة دبي،  المكتب 
لمسه كل من حضر  وهو ما 
تابعها عن بعد. وقد  أو  جلساته 
عبر صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، عن أهمية استشراف 
المستقبل حين قال: »إن التحوالت 
العالمية  السياسية واالقتصادية 
المتسارعة تحتم على العالم العربي 
االستعداد بشكل جيد للمستقبل، وإن 
الريادة العالمية ال تكون إال للدول 
السباقة بتبني أدوات االستشراف 
المنتدى  لذلك كان  المستقبلي«. 
سباقا حين بادر إلى إطالق برنامج 
لتطوير مستشرفي المستقبل العرب 
في المجالين السياسي واالقتصادي، 
فأعلن معالي محمد بن عبدهللا 
القرقاوي وزير شؤون مجلس 
الكلمة  الوزراء والمستقبل، في 
االفتتاحية، أن المنتدى سيعمل مع 
الخبراء والمراكز  مجموعة من 
الدولية المعتمدة لتطوير نخبة من 
المتخصصين،  العربي  الشباب 
ليكونوا نواة لعلم االستشراف 
االقتصادي والسياسي، بهدف 
خلق مجموعة من المتخصصين 
في استشراف المستقبل السياسي 
العربي،  العالم  واالقتصادي في 
القرار  كي يكونوا عونا لصنّاع 
في دولهم، لرسم صورة أوضح 
لمستقبل المنطقة، بما يدعم اتخاذ 

القرار االستباقي والصحيح.
لماذا يجب أن نستشرف المستقبل؟ 
هذا سؤال تكمن إجابته فيما نشاهده 
منطقتنا  في  أحداث  من  حاليا 
المسؤولية  يضع  ما  العربية، 
على القيادات التي لم تُوِل أهمية 
الستشراف المستقبل عندما كانت 
تقود بلدانها، فانحصرت نظرتها 
أبعد  في نطاق ضيق، ولم تر 
بنفسها  انزلقت  حاضرها، حتى 
وشعوبها إلى الهاوية التي تردت 
إليها، بعد أن دخل في قاموسنا 
مصطلح »الربيع العربي« الخادع. 
ولو أن تلك القيادات عرفت قيمة 
المستقبل، وأجهدت  استشراف 
البحث عما كان  قليال في  نفسها 
لما وجدت  بها وبأوطانها،  يراد 
نفسها مطرودة ، أو مسحولة، أو 
تتقلص دائرة نفوذها  محاصرة 
وسلطتها يوما بعد يوم، وتضطر 
التحالف مع قوى خارجية  إلى 
قيد  لحماية نفسها، والبقاء على 
الحياة أطول مدة ممكنة، والتشبث 
بكرسي السلطة حتى آخر مواطن 

في تلك البلدان المنكوبة.
في محاضرته عن »حالة العالم 
في 2017«، أشاد »إيان بريمر« 
رئيس مجموعة »يورو آسيا« 
الدراسات  في  المتخصصة 
واالستشارات السياسية، بما حققته 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
لما  إنها أصبحت نموذجا  قائال 
سيكون عليه الحكم في المستقبل، 
إلى أن مدنها أصبحت  ومشيرا 
عالمية. ورأى أن الحكومات 
مطالبة بالبحث عن وسائل جديدة، 
وعقد عمل جديد مع شعوبها، 
مثلما يحصل في دولة اإلمارات 
وسنغافورة. ال نعتقد أن هذه مجاملة 
من مؤلف كتاب »عالم بال قيادة« 
الذي يؤكد أن هيكل القوة العالمي 
العالم  القيادة، وأن  يواجه فراغ 

المجتمعات  سيصبح سلسلة من 
القوة ال  المبوبة، نظرا ألقلمة 
نعتقد أيضا أن  عولمتها. كما ال 
رئيس الوزراء البريطاني السابق 
»ديفيد كاميرون« كان يجامل دولة 
اإلمارات عندما أثنى على الدور 
الذي تؤديه في محاربة  البارز 
اإلرهاب والفقر، وتشجيع التنمية، 
وعلى دورها المتنامي عالميا. وهو 
ما ينطبق أيضا على ما قاله مدير 
االستخبارات األميركية ووزير 
السابق »ليون  الدفاع األميركي 
بانيتا«، الذي أكد أن دولة اإلمارات 
العربية المتحدة مثال يُحتذى بالنسبة 
إلى المستقبل. فهذه شهادات من 
شخصيات مهمة لعبت أدوارا 
مؤثرة في دولها والعالم، وأصبحت 
مصادر موثوقة للتحليل واستشراف 
المستقبل، وهي تعي جيدا ما تقول. 
لذلك علينا أن نعمل على تعزيز 
هذه الصورة وتطويرها، كي نبقى 
مصدر إشعاع وسط هذا الظالم 
الذي يغشى المنطقة، ويحولها إلى 
ساحة للفوضى، ويغير خرائطها 
وديموغرافيتها وأدوار قاطنيها.

لم يكن عاما عاديا   2016 عام 
اختار  ففيه  كثيرة؛  ألسباب 
البريطانيون الخروج من االتحاد 
األوروبي، في استفتاء استقطب 
اهتمام العالم أجمع، وجاءت نتيجته 
صادمة ومغايرة ألغلب التوقعات 
التي استبعدت خيار الخروج، أو لم 
تستوعب أن ترى االتحاد األوربي 
من غير بريطانيا العظمى. وهذا 
العام انتخب األميركيون »دونالد 
المثير للجدل رئيسا  ترامب« 
للواليات المتحدة األميركية، وسط 
ذهول وصدمة سكان العالم أجمع، 
أنفسهم،  بمن فيهم األميركيون 
الكثير منهم  لم يستوعب  الذين 
حتى اآلن نتيجة هذه االنتخابات، 
حيث بدا ترشح ترامب في البداية 
الكثيرين، وظل هذا  مزحة لدى 
اإلحساس مصاحبا لكل مراحل 
االنتخابات، حتى أصبح وصوله 
الرئاسة واقعا بعد  إلى كرسي 
انتهاء االنتخابات في شهر نوفمبر 
الماضي، بانتظار أن تبدأ فترته 
الرئاسية في شهر يناير المقبل، 
ليرى العالم كيف ستتغير سياسة 
الواليات المتحدة األميركية على 
نهاية عام  يديه كما وعد. ومع 
إرادتها  2016 فرضت روسيا 
لتعود  الدولي،  المجتمع  على 
أقوى مما كانت عليه قبل انهيار 
االتحاد السوفيتي وتفككه قبل 25 
عاما، وتصبح لها الكلمة العليا في 
واحد من أهم األقطار العربية، 
هو سوريا التي لم يحسن قادتها 
ما  المستقبل، رغم  استشراف 
كان يحدث حولهم، ولم يستثمروا 
الفرصة التي كانت متاحة لتفادي 
النفق الذي أدخلوا بلدهم فيه، وقد 
كان بإمكانهم أن يفعلوا ذلك لو 
تحلوا بقليل من االستشراف. ومع 
نهاية عام 2016 استطاعت إيران 
أن توجد لنفسها موضع قدم في 
سوريا، بعد أن أحكمت سيطرتها 
على العراق، مستفيدة من سقوط 
نظام صدام حسين على يد القوات 
األميركية التي قدمت لها العراق 
على طبق من ذهب، وهي اليوم 
تستفيد من تزلزل األرض تحت 
األسد في سوريا،  بشار  قدمي 
وتمضي قدما في تحقيق أحالمها. 
نستشرف  أن  يجب  كله  لهذا 
المستقبل، فاالستشراف هو وسيلة 
العقالء لتفادي جموح المجانين.

aliobaid4000@yahoo.com
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بوتني يؤكد للسيسي استئناف الرحالت 
اجلوية املنتظمة بني موسكو والقاهرة قريبًا

السيسى يبحث قضايا مواجهة االرهاب واهلجرة غري 
الشرعية مع وزير خارجية مالطا

إبطال مفعول عبوة بدائية بالقرب من مبنى حمافظة اجليزة دون إصابات

توقيع اتفاقيات لتطوير برامج التعليم مع أكرب جهة اعتماد بريطانية

سفر مصابى الكنيسة البطرسية للعالج 
فى اخلارج على نفقة الدولة

شكري يؤكد أن مصر تعول على مالطا يف توضيح حقيقة األوضاع لالحتاد األوروبي

يوم  السيسي مساء  الفتاح  الرئيس عبد  أجري  رامي جورج:  القاهرة/    
األربعاء اتصااًل هاتفًيا بالرئيس الروسي فالديمير بوتين، حيث أعرب الرئيس 
السيسي عن خالص التعازي في مقتل السفير الروسي في أنقرة، معرًبا عن 
تضامن مصر مع روسيا، قيادًة وشعًبا، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة قوى 

اإلرهاب اآلثم ومساعيها لزعزعة استقرار الدول وترويع األبرياء.
كما أكد الرئيس على أن األحداث اإلرهابية التي وقعت في أماكن متفرقة 
حول العالم خالل الفترة الماضية تؤكد ُمجدًدا أهمية تضافر الجهود الدولية 

لمكافحة اإلرهاب واتخاذ خطوات فّعالة في هذا االتجاه.
ومن جانبه، عبر الرئيس الروسي عن شكره وتقديره لتعازي ومواساة السيد 
الرئيس، مؤكًدا على ما يعكسه ذلك من قوة ومتانة العالقات المصرية الروسية، 
وأهمية العمل على تنميتها بمختلف المجاالت، بما في ذلك مكافحة اإلرهاب.
وأضاف الرئيس بوتين خالل االتصال أن الجانب الروسي يعتزم استئناف 
الرحالت الجوية المنتظمة بين القاهرة وموسكو قريًبا، وذلك في ضوء ما 
خلصت إليه التقييمات األمنية والفنية التي تعاون بشأنها الجانبان المصري 

والروسي.
وقد رحب السيد الرئيس بهذا القرار، معرًبا عن تطلعه لمواصلة العمل على 

االرتقاء بالعالقات بين البلدين على جميع األصعدة.

  القاهرة/ رامي جورج: قال الرئيس 
عبد الفتاح السيسي إن مصر تُعّول 
الدورية  على مالطا خالل رئاستها 
المقبلة لالتحاد االوروبي ألن تقوم 
بتوضيح الصورة الحقيقية للتطورات 
لبقية  التي تشهدها مصر والمنطقة 

دول االتحاد األوروبي.
الرئيس  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
األربعاء  يوم  السيسي  الفتاح  عبد 
الدكتور جورج فيال وزير خارجية 
مالطا، بحضور سامح شكري وزير 
الخارجية، باإلضافة إلى سفير مالطا 

في القاهرة.
وصرح السفير عالء يوسف الُمتحدث 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن 
الدكتور جورج فيال نقل تحيات رئيس 
وزراء مالطا “جوزيف موسكات” إلى 
الرئيس السيسي، وتقديره للقاء الذي 

الجمعية  السيسي على هامش أعمال  بالرئيس  جمعه 
العامة لألمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، 
مؤكداً على قوة ومتانة العالقات التاريخية التي تجمع 
بين البلدين، والتطلع إلى االستمرار في تنميتها على 

جميع األصعدة.
وأشار وزير خارجية مالطا إلى متابعة بالده باهتمام 
لإلصالحات االقتصادية التي تقوم بها مصر على مدار 
الفترة الماضية، مؤكداً على دعم بالده لمساعي مصر 

لتحقيق التنمية الشاملة.
االستراتيجية  المكانة  فيال” على  أكد “جورج  كما 
التي تتمتع بها مصر بمنطقتي الشرق األوسط والبحر 
المتوسط، واألهمية الخاصة التي توليها بالده للتنسيق 
والتشاور معها إزاء مختلف القضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام المشترك، والسيما في ضوء تولي مالطا 
الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي بدءاً من شهر يناير 

المرتبطة  القضايا  أن تحظي  القادم، وحرصها على 
أجندة  الالزمة على  باألولوية  المتوسط  البحر  بدول 

االتحاد األوروبي.
وأضاف الُمتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي رحب 
بوزير خارجية مالطا، وأكد خالل اللقاء على اعتزاز 
مصر بالعالقات الوثيقة التي تربطها بمالطا، معرباً 
عن تطلعه لمواصلة العمل على تطوير التعاون الثنائي 

بين البلدين في جميع المجاالت.
كما وجه الرئيس السيسي التهنئة بمناسبة تولي مالطا 
الرئاسة الدورية القادمة لالتحاد األوروبي، مشيراً إلى 
أن مصر تُعّول على مالطا ألن تقوم بتوضيح الصورة 
الحقيقية للتطورات التي تشهدها مصر والمنطقة لبقية 

دول االتحاد األوروبي.
تكثيف  أهمية  اإلطار  هذا  في  الرئيس  أوضح  كما 
التي  التحديات  إزاء  الجانبين  بين  التنسيق والتشاور 
تواجه منطقتي الشرق األوسط وأوروبا نتيجة األزمات 

القائمة بالمنطقة، وعلى رأسها خطر اإلرهاب وأزمة 
تدفق الالجئين والمهاجرين غير الشرعيين، واللتين 
شاملة  الدولي الستراتيجية  المجتمع  تبني  تتطلبان 
لمعالجة جذورهما، فضاًل عن وضع البرامج واألطر 
التعاون في هذين المجالين بين دول  لتفعيل  الالزمة 
شمال المتوسط وجنوبه وتوفير الدعم الالزم لها من 

أجل مواصلة جهود التنمية واالستقرار.
وأكد السيسي على أهمية االستفادة من أطر التعاون 
األورومتوسطي، كاالتحاد من أجل المتوسط، من أجل 
تعزيز التنسيق والتعاون بين االتحاد األوروبي والدول 

العربية بجنوب المتوسط.
عدداً  ناقش  اللقاء  أن  يوسف  عالء  السفير  وذكر 
من الموضوعات المتعلقة بسبل االرتقاء بالعالقات 
الثنائية بين البلدين خالل الفترة المقبلة، فضاًل عن 
التباحث حول بعض القضايا اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام المشترك.

 القاهرة/ كلودين كرمة: نجح خبراء المفرقعات باإلدارة العامة للحماية 
المدنية بالجيزة في إبطال مفعول عبوة بدائية الصنع عثر عليها بالقرب 

من مبنى محافظة الجيزة.
األوسط،  الشرق  أنباء  لوكالة  في تصريح خاص  أمني،  وقال مصدر 
إن الخدمات األمنية اشتبهت في أحد األجسام الغريبة بالقرب من مبنى 
تبين  المفرقعات، حيث  الفور إخطار خبراء  الجيزة، فتم على  محافظة 
من خالل الفحص قيام مجهولين بزرع عبوة بدائية الصنع بالقرب من 

مبنى المحافظة.
في  نجحوا  المفرقعات  أن خبراء  إلى  األمني  المصدر  وأشار 
إبطال مفعول العبوة بعد تفكيكها بواسطة مدفع المياه دون وقوع 

أية إصابات.

 القاهرة/ رامي جورج: استضافت 
حفل  بالقاهرة  البريطانية  السفارة 
األكاديمية  بين  عقود  سبعة  توقيع 
الدولية للدراسات واألبحاث المتقدمة 
(IARS) بالتعاون مع بيرسون أكبر 
جهة اعتماد بريطانية وبين مؤسسات 
مصرية مختلفة لتطوير برامج تعليم .
وستقوم األكاديمية الدولية للدراسات 
خمس  بإنشاء  المتقدمة  واألبحاث 
للتعليم والتطوير بموجب  أكاديميات 
شركة  من  كل  في  االتفاقيات  هذه 
ايديتا (EDITA) للصناعات الغذائية 
ومجموعة DMG لإلنشاء والتطوير 
باركليز بمصر وابن  العقاري وبنك 
سينا فارما والمنظمة العربية للتنمية 

اإلدارية .
وذكرت السفارة البريطانية في بيان 
لها،أن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية 

وستقوم بتنفيذ برنامجها في 22 دولة.
وستقدم هذه البرامج مؤهالت بريطانية 
ألكثر من 25 الف موظف مصري في 
مجال القيادة ومهارات العمل لتمكينهم 
لمواجهة التحديات وليصبحوا قادة في 

األسواق.
وسوف توفر األكاديمية الدولية للدراسات 
المؤهالت  المتقدمة كذلك  واألبحاث 
البريطانية لمئة طالب بمرحلة الثانوية 
المستقبل  قادة  برنامج  تحت  العامة 

الصغار في عدة مدارس بمصر .
للدراسات  الدولية  األكاديمية  وتعد 
واألبحاث المتقدمة أكبر شريك تنفيذي 
تعليمية ومانحة  أكبر جهة  لبيرسون 

لشهادات الجودة.
وقال السفير البريطاني بالقاهرة جون 
كاسن بأن المملكة المتحدة المستثمر 
األول في مصر منذ 2011 باجمالي 
استثمارات تتخطى ثالثين مليار دوالر 

مشيرا إلى أن بالده تضيف اليوم نوعا 
جديدا من االستثمار وهو االستثمار 
في البشر أنفسهم وتعليمهم وتطويرهم 
في  التحديات  مواجهة  من  ليتمكنوا 
العمل وليصبحوا قادة في السوق يبنون 

اقتصادهم الجديد.
من جانبه ، قال رئيس قسم التجارة 
الدولية بالسفارة البريطانية بالقاهرة 
جيسون آيفوري انه من الرائع أن نرى 
منظمات مصرية مرموقة تستثمر في 
توفير  أنفسهم من خالل  المصريين 
الفرص لدراسة المؤهالت البريطانية 
االكاديمية  توفرها  كالتي  المرموقة 
الدولية للدراسات واألبحاث المتطورة 

.(Pearson) وبيرسون (IARS)
يذكر أن اإلكاديمية الدولية للدراسات 
واألبحاث المتطورة (IARS) جهة 
بريطانية لتوفير التعليم والتدريب معتمدة 

من أكبر جهة مانحة في بريطانيا.

وتعمل في بريطانيا ولها أعمال أيضا 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
أفريقيا لتوفير تعليم دولي وتدريبات 
وهي  والمهنيين  والباحثين  للطلبة 
 Pearson لبيرسون  المنفذة  الجهة 

في مصر.
وتعد شريكتها في هذه االتفاقيات لمصر 
وهى مؤسسة بيرسون Pearson أكبر 
جهة تعليمية مانحة في العالم ولها 40 
ألف موظف في أكثر من 70 دولة ، 
وتعمل على مساعدة جميع األعمار 
للتطور في حياتهم بشكل يمكن قياسه.
الخدمات  من  بيرسون عددا  وتوفر 
التعليمية المتنوعة لمؤسسات وحكومات 
لمساعدتهم كي  وطلبة في كل مكان 
قبل  ذاتهم. وهي معتمدة من  يحققوا 
الحكومة البريطانية ، وتعمل في مصر 
مع وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي 

والقطاعات الخاصة والحكومية.

  القاهرة/ رامي جورج:  أصدرت 
محكمة النقض في جلستها المنعقدة يوم 
األربعاء برئاسة المستشار وجيه أديب 
نائب رئيس المحكمة، حكما نهائيا وباتا 
بتأييد معاقبة وزير اإلسكان األسبق 
إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 
3 سنوات، وذلك إلدانته بتخصيص 
أرض لشركة “سوديك” المملوكة لرجل 
األعمال الهارب مجدي راسخ، بالمخالفة 
إلجراءات التخصيص القانونية، على 
نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه 

من المال العام.
أيضا  النقض  وتضمن حكم محكمة 
تأييد الحكم الصادر من محكة الجنايات 
بالحبس لمدة سنة واحدة، بحق 4 من 

مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية.

وقضت محكمة النقض، بتصحيح الحكم 
تصحيحا جزئيا (تعديله) فيما يتعلق بمبالغ 
الرد والغرامة المالية المقضي بها بحق 
المحكوم عليهم, وذلك بإلزام إبراهيم 
سليمان برد مبلغ 194 مليونا و140 
ألف جنيه، وأداء بغرامة مساوية لذات 
المبلغ..وأيضا إلزام سليمان والطاعن 
الخامس عزت عبد الرؤوف عبد القادر 
(رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية 
بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا) برد 
مبلغ 54 مليون جنيها بالتضامن فيما 
بينهما، وإلزامهما بأداء غرامة مالية 
مساوية لذات المبلغ.. وإلزام إبراهيم 
سليمان برد مبلغ 6 ماليين و934 ألف 
جنيه، وأن يؤدي غرامة مالية مساوية 

لهذا المبلغ.

 القاهرة/ كلودين كرمة:  أصدر وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضى، 
قراراً بسفر المحتاجين من مصابى حادث البطرسية اإلرهابى، للعالج فى الخارج 

على نفقة الدولة.
وأوضح الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات المركزة والطوارئ، 
بدارسة ومتابعة جميع حاالت  كلفه  الصحة والسكان  أن وزير  له،  في تصريح 
يحتاج  لمن  الصحية  بحالتهم  تقارير  بالمستشفيات وإعداد  المحتجزين  المصابين 

السفر للعالج بالخارج.
وأضاف وديع أن هذه اإلجراءات قد بدأت بالفعل، وتم عرض 4 حاالت من المصابين 
الذين تتطلب حالتهم الصحية السفر على اللجان الطبية المختصة الستصدار قرارات 
للعالج على نفقة الدولة بالخارج، موضًحا أن من الحاالت التي تم عرضها على 
بالوجه،  لديها إصابة حادة  الشوكي، وحالة  بالحبل  لديهما إصابة  اللجان حالتين 

وحالة تعاني من تهتك بالذراع.
وأشار إلى وجود سبعة عشر مريضاً ال يزالون يتلقون العالج بالمستشفيات، منهم  
حاالت بمستشفى عين شمس 4    بمستشفى الدمرداش الجامعي حالتان بالرعاية   4 
التخصصى حالتان لديهما إصابة بالحبل الشوكى و2 حالتهم مستقرة، وسبع حاالت  
بمستشفى الجالء العسكرى منهم ثالث حاالت بالرعاية و4 حاالت مستقرة، وحالة 
واحدة بمستشفى المعادي العسكري في تحسن مستمر، وحالة واحدة بمستشفى دار 

الشفاء في تحسن مستمر، مضيًفا أن عدد شهداء البطرسية 26 شهيًدا حتى اآلن.

أكد سامح  كلودين كرمة:  القاهرة/   
شكري وزير الخارجية، أن مصر تُعّول 
على مالطا ألن تقوم بتوضيح الصورة 
الحقيقية للتطورات التي تشهدها مصر 
والمنطقة لبقية دول االتحاد األوروبي، 
وعلى أن تحظى القضايا المرتبطة بدول 
أجندة  باألولوية على  المتوسط  البحر 

االتحاد األوروبي.
المؤتمر  خالل  شكري،  أوضح  كما 
المشترك مع وزير خارجية  الصحفي 
تكثيف  أهمية  األربعاء،  مساء  مالطا 
إزاء  الجانبين  بين  والتشاور  التنسيق 
الشرق  منطقتي  تواجه  التي  التحديات 
األوسط وأوروبا نتيجة األزمات القائمة 
بالمنطقة، وخاصة اإلرهاب وأزمة تدفق 
الالجئين والمهاجرين غير الشرعيين، 
وتفعيل التعاون في هذين المجالين بين 

دول شمال المتوسط وجنوبه.
وأضاف شكري أن أنه تم مقابلة الرئيس 
وخالل جلسة المباحثات تناولنا العالقات 
والقائمة علي  البلدين  بين  تربط  التي 
لمالطا  االيجابية  والمواقف  الصداقة 

والذي  ٣٠يونيو  بعد  وخاصة 
اوضح التفهم الذي تظهره مالطا 

للوضع في مصر.
وأشاد بالتوافق في وجهات النظر 
والمساحة الواسعة لتكثيف التبادل 
التجاري بين البلدين ووضع اآلليات 
لتدعيم العالقة بين البلدين، وتناول 
القضايا اإلقليمية واألوضاع في 
ليبيا وتفعيل اتفاق الصخيرات، 
وقضية السالم الفلسطينية ومواصلة 
الجهود لتحقيق اإلنجاز في هذا 
الصدد باالضافة لالوضاع في 

سوريا والعراق.
من جانبه أكد الدكتور جورج فيال 

وزير خارجية مالطا على متابعة بالده 
التي  االقتصادية  باهتمام لإلصالحات 
تقوم بها مصر الفترة الماضية، مؤكداً 
على دعم بالده لمساعي مصر لتحقيق 

التنمية الشاملة واالستقرار.
كما أشار جورج فيال إلى المكانة االستراتيجية 
التي تتمتع بها مصر، واألهمية الخاصة 
التي توليها بالده للتنسيق والتشاور معها 

إزاء مختلف القضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام المشترك.

للتعاون  وأوضح فيال أن هناك مبادرة 
التحدث عن  وتم  الطبي،  المجال  في 
ليبيا، وأثني علي مشاركة  الوضع في 
مصر ودورها في المساعدة إليجاد حل 

للوضع في ليبيا.
وأوضح أن بالده لها دور هام في االتحاد 
األوروبي، وسنقوم بالمساعدة ، حيث نشهد 

والنازحين  ليبيا  في  المأساوي  الوضع 
خارج ليبيا، وناقشت مع الرئيس قضايا 
الوضع  والتنمية، وتحدثنا عن  الهجرة 
تولينا  بعد  من   2017 يناير  من  بدءا 
رئاسة الدورة باالتحاد األوروبي، وذلك 
في ضوء تولي مالطا الرئاسة الدورية 
يناير  بدءاً من شهر  لالتحاد األوروبي 
أفكار مصر  لنقل  نسعي  القادم، حيث 

لالتحاد األوروبي.

الخبرين     في الصحيفة  قرات 
متجاورين،  ربما تعمد المحرر وضعهما 
هكذا حتى تسهل المقارنة، في الخبر 
األول تزود أمريكا صديقتها إسرائيل 
بطائرات هي األولى من نوعها، الطائرة 
الحمولة  التي  تحمل ضعف  الشبح 
الناسفة، وال تظهر على  المواد  من 
شاشات الرادار ، وتستطيع اإلفالت 
إليها، هذه  من أي صاروخ يوجه 
الطائرة ال يملكها أي جيش في العالم 
سوى الجيش األمريكي وهي واحدة 
من اعظم اسراره، أي أن امريكا لم 
تهب إلسرائيل سالحا اعتياديا، ولكنها 
وهبتها القوة المطلقة، في الخبر اآلخر 
تقوم الطائرات االمريكية نفسها بقصف 
كل الجسور الموجودة على نهر الفرات 
الرقة، وما حولها  حتى تعزل مدينة 
عن العالم، في الوقت ذاته يتولى الدب 
الروسي مهمة تدمير  مدينة حلب على 
رؤوس أهلها، كم جسر عربي دمر؟ 
وكم مدينة محيت؟  كل تضاريس الزمن 
التي استلزم تشيدها عمرا  العربي 
وطاقة، والمدن التي بنيت على مدى 
آالف السنين، بما فيها حلب التي تعد 
اقدم مدينة في التاريخ، كل هذا كان 
يتم تدميره في زمن وجيز، كأن كل 
القوى العاتية قد تكاتفت حتى تهب لنا 
الضعف المطلق وحتى تدفع بنا نهائيا 
خارج التاريخ، رغم أننا ذات لحظة 
وجيزة كنا سادة هذا التاريخ وصانعيه.
ببساطة آسرة،  التاريخ  العرب  دخل 
ولكنهم يخرجون منه اآلن خروجا 
الدخول والخروج  بين  مروعا، وما 
تعيد  الزمن كلحظة سرمدية،  يبدو 
بين بهجة شحيحة  نفسها ما  تكرار 
وهزائم ال تتوقف، دخلنا التاريخ عبر 
القصة التي نعرفها جميعا، عندما ورد 
للخليفة عمر بن الخطاب خطابا من 
أحد الوالة يخبره فيه أنه كتبه في شهر 
شعبان، وألن المسافات كانت طويلة 
والرسائل نادرة الوصول فلم يعرف 
الخليفة أي شعبان يقصد الوالي، ذلك 
الذي  ذلك  أم  قليلة  أيام  الذي مر منذ 
انتهى منذ عام ، واقترح عليه أصحابه 
تاريخا لألعوام بدال من  أن يضع 
العرب،  الفت  إعطائها أسماء كما 
واختار ابن الخطاب أن يبدأ التأريخ 
بالمناسبة  التي غيرت وجه اإلسالم، 
هجرة الرسول الكريم من مكة للمدينة، 
اليوم الذي تحرر فيه الدين الجديد من 
قيوده القبلية الضيقة ليصبح دينا لكل 
البشر، وفي تلك اللحظة كانت القوة 
بتحقيق ذلك،  الدافعة لإلسالم كفيلة 
فقد مر اكثر من سبعة قرون دون أن 
يهبط نبي أو تظهر دعوة جديدة،  وكان 
هناك توق في النفس البشرية للتغير 
ولتجديد عالقتها مع السماء، كما أن 
القديمة كالفرس والرومان قد  القوى 
شاخت ووهنت قواها، ورغم ان العرب 
لم تكن لهم خبرة بمواجهة الجيوش، 
الوقوف في صفوف من  تعلموا  فقد 
الصالة، ولم يتركوا بينهم فجوة ليسكنها 
بهذا  الهزيمة،  تنفذ منها  او  الشيطان 
الصف المتراص هزموا جيوشا كانت 
الصحراوي  تفوقهم عددا، وبالدهاء 
رسموا خططا حربية، بدائية وناجعة، 
وكونوا امبراطورية متسعة من حدود 
البرانس في عدد  الهند حتى جبال 
لها  السنوات، كان مقدرا  قياسي من 
ان تكون أكبر الدول واطولها عمرا 
الكمال  تعاني من ذروة  ولكن كانت 
ليس  النقصان، اصابها  الذي يشوبه 
مرضا واحدا ولكن ثالثة أمراض 
دفعة واحدة، أولها أن حكامها كانوا 
يعرفوا فضيلة  لم  اكثر من ظل هللا، 
التواضع العيش في ظل هللا، مرض 
مازال مزمنا حتى اآلن، كانوا وظلوا 
الهة صغار، كل واحد منهم يستمد 
سلطته من شريعة غامضة، حكمهم 
مطلق ومزاجهم المتقلب هو المرجعية 

الوحيدة ، وساعدهم الفقهاء على ذلك 
بني  اجتمعوا عند احد خلفاء  عندما 
أمية وافتوه أن هللا قد اعفى الحكام من 
الحساب، فلن يخضع أي منهم لعقاب يوم 
القيامة، ومباح لهم أن يفعلوا أي شيء، 
اطلقوا أيديهم في  حكم الرعية، وفروا 
النزوات، واعتاد  لكل  غطاء شرعيا 
الحكام أن يقربوا األصدقاء والوزراء 
والقادة ثم يغدرون بهم فجأة  عند أي 
يملكون  الحكام  بادرة من شك، كان 
اخصب األراضي، ويفرضون ما 
يشاؤون من ضرائب، واعتقد احدهم 
أنه يمتلك حتى السحاب العابر، تعاملوا 
الحد،  تفوق  مع خصومهم بوحشية 
الدولة األموية وجاء  فعندما سقطت 
القبور واخرجوا  العباسيون فتحوا 
الموتى واحرقوها،  عظام االمويين 
اما المذابح فكانت تقام بشكل دوري، 
الخالن  فيها من  السالطين  يتخلص 
بالبرامكة ومن  الرشيد  مثلما فعل 
المنافسين ومثلما فعل محمد علي مع 
المماليك، وفي النهاية لم يوجد حاكم 
عربي قديما وال حديثا يعترف بوثيقة 
الماجنا كارتا،  تحد من سلطته مثل 
أما ثاني االمراض فهو العداء الدائم 
لكل ما فيه فكر أو اجتهاد، ال يوجد 
مفكر عربي  اتيحت له الفرصة ليقول 
كلمته األخيرة، وال يوجد عالم عربي 
استطاع ان يتمم اختراعه، نحن حضارة 
االختراعات الناقصة،  كل علم نحن 
الخطوة األولى  من رواده،  اخذنا 
فيه ثم ظلت اقدامنا معلقة في الهواء، 
ونحن أيضا حضارة األفكار الناقصة، 
فقهاء  انثى البد من وأدها،   األفكار 
السلطان يخافون دوما من تغليب العقل 
على النقل، والسلطان يخشى دائما من 
رغبة الرعية في التغير، لذلك اتحدا 
معا في محاربة التفكير الحر، الفقهاء  
جاهزين دائما بدعاوي التكفير، وسجون 
السالطين مشرعة إلخماد أي صوت، 
وعندما ارتفعت أصوات اخوان الصفا 
العقل في كل  وهم يدعون إلعمال 
تراث الفقه وإلغاء كل  ما يتنافى مع 
ثورة  يمثلون  كانوا  العقل والمنطق، 
حقيقية على كل ما هو تقليدي وثابت 
وراسخ، ولكن حركتهم لم تدم طويال، تم 
مطاردة افرادها ووضعوهم في السجن، 
واصبح اهم الكتب هي المنسوخة عن 
المخطوطات واهم األفكار هي المنقولة 
عن السلف. أما ثالث األمراض فهو نمو 
دولة العسكر، كانت الجيوش العربية 
التي  الدافعة لإلسالم هي  القوة  هي 
وسعت رقعته ورفعت راياته، ولكن 
اخترقتها جموع  القوة تراخت،  تلك 
المرتزقة والمحترفين، صعد الغلمان 
الترك من السالجقة وانتزعوا الدولة 
من ايدي العباسيين، تالعبوا بالخليفة 
النهاية سلموا  وسلبوه قوته، وفي 
اقتحموا  الذين  للمغول  الدولة كلها 
بغداد عاصمة الخالفة واحرقوها، وكذا 
فعل المماليك في مصر، استولوا على 
لدرجة  االيوبيين، واستنزفوها  دولة 
للعثمانيين  يتركوها  أن  قبل  المجاعة 

ثم للفرنسيين من بعدهم.
بشكل أو بآخر مازالت هذه االمراض 
القديمة متفشية في جسد الدولة الوطنية 
التي نعيش في ظلها، وساء األمر اكثر 
عندما اسلمنا السموات العربية للقوى 
األجنبية وجعلناها مفتوحة لهم، قدمنا 
للغزو، جعلناهم  لهم دعوة مفتوحة 
يتسلطون علينا من أعلى ويملئون مدننا 
بالحرائق، سورية تدمرت والعراق تدمر 
وليبيا تدمرت وصنعاء تدمرت، المدن 
الذين افنى اجدادنا أعمارهم في بناءها 
اصبحنا نشارك اآلن في هدمها، نزيل 
تضاريس عالمنا من فوق الخريطة، 
اثر  ادنى  التاريخ دون  نخرج من 
يوم في هاوية الضعف  ونغرق كل 
المطلق، وهذا هو حالنا جميعا، نتجرع 

كأس الزوال.

بقلم: محمد منسي قنديل

كأس الزوال

سجن إبراهيم سليمان و 4 
متهمني آخرين يف قضية “سوديك”



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

من المحيط إلى الخليج !

شـــعاع

فريد زمكحل

بقلم : شريف رفعت

دعـوة إلحياء التـراث القبـطي

  طوال حياته و الحياة األمريكية تبهره، الحياة األمريكية كما رآها 
مئات المرات في األفالم، كل ما فيها يبهره، سيارتهم، شوارعهم، 
المنطلقات، حتى  الجميالت  المساء في مدنهم، نساءهم  أضواء 
حواراتهم معا و التي يقرأها مترجمة على الشاشة يجدها ذكية و 

أحيانا بها سخرية خفية الذعة أو حكمة جميلة.
عندما يفكر في ذلك المجتمع بطريقة عقالنية تحليلية يزداد انبهاره، 
العديد من  العالم  الذي أعطى  العمالق  الصناعي  المجتمع  فهو 
االختراعات المهمة، هو المجتمع الحاضن لصناعة الحسوب و 

صناعة السينيما و أخيرا اإلنترنت.
حتى ما يعتبره البعض عيوبا في المجتمع األمريكي مثل سطحية 
أفراده و جهل األغلبية بما يدور في العالم خارج بالدهم، و اهتمامهم 
بالماديات، يجده هو عيوب خفيفة الظل تدفعه على االبتسام بدال 

من النقد الموضوعي.
عندما يناقشه البعض عن مواقف أمريكا السياسية و ما يعتبروه 
تحيز ضد العرب، يخبرهم بأنه يفرق بين أمريكا كشعب و كحضارة 
و كتجربة إنسانية و هذا ما يحبه و بين سياسة الحكومة األمريكية 

و التي هو مثل الكثير غيره في منطقتنا يعارضها و ينتقدها.
السجائر  لتدخين  دفعه  ما  المريكية هو  بالحياة  انبهاره  بالتأكيد 
السهلة من حواراتهم في  الكلمات  األمريكية و اللتقاطه بعض 

األفالم و استخدامها في كالمه.
وفاة زوجته في سن مبكرة نسبيا جعله يدمن أكثر مشاهدة األفالم، 
كأنه يهرب إليها من أحزانه و وحدته، جعله هذا أيضا قريبا من 
ابنتيه و ابنه الوحيد، يحاول أن يعوضهم عن فقدان األم بحبه له 
و عطفه عليهم. ربطته عالقة خاصة بابنه، يراه تعويضا عن كل 
إخفاقاته، عن مستوى التعليم العادي الذي وصل له، عن الوظيفة 
الروتينية المملة الغير مجدية التي يشغلها، و عن حياته الشخصية 
الرتيبة الخالية من اإلثارة. الولد كان فعال فخرا ألي أب، متفوق 

في دراسته، رياضي، محبوب من أصدقائه الكثيرين و وسيم.
كانت أسعد لحظات حياته و التي تنافس في ذلك أوقات مشاهدته 
الحديث و األراء و  تبادلهما  بابنه و  إنفراده  لألفالم األمريكية 
النقاشات. يعلم أنه محظوظ ألن تفاعل األبناء مع أبائهم نادرا في 
شبان هذه السن، حيث يجنحون  إلى االنفراد بأنفسهم أو قضاء 
الوقت مع أصدقائهم و أقرانهم عن الحديث و المسامرة مع األباء.

*****
أنهى االبن دراسته الجامعية بتفوق، أخبر أباه أنه يود أن يكمل 
دراسته العليا في الخارج، و أنه سيبدأ في مراسلة جامعات أجنبية 
للحصول على منحة لنيل الماجستير و الدكتوراه، شجعه األب و 
نصحه أن يركز في سعيه على منحة من أمريكا، دار نقاش بينهما 
عن أفضلية جامعات أوروبية مميزة في مجال دراسة االبن و بين 
الجامعات األمريكية، أخبره األب أن أمريكا هي المستقبل بينما 
أوروبا هي الماضي، أخبره أن الموضوع ليست دراسة فقط لكنه 
في أمريكا سيعيش التجربة األمريكية، سيتعرف على ثقافة مختلفة 

بعد  العمل هناك  احتماالت  أسلوب حياة مميز، و هناك  وعلى 
إتمام الدراسة، حيث المرتبات عالية و فرص التقدم ال حدود لها.
عندما جاءت موافقة أحد الجامعات األمريكية على منحة دراسية 
لالبن كانت فرحة األب بالتأكيد أكبر و أعم، أمريكا التي طالما 
التجربة  ابنه، سيعيش  لسنوات طوال سيعيشها  بها  انبهر هو 

األمريكية و يالها من فرصة و يا له من تحدي. 
عندما ودع ابنه في المطار كان حماسه يغلب على لوعة الفراق، 
حماسة أب كي يبتعد ابنه عنه، كي يسافر و يغزو بلدا طالما انبهر 
الخاص، بدى  لتحقيق حلم األب  بالنيابة كوسيلة  به، يغزوه  هو 
الموضوع البنتيه اللتين اصطحبناه للمطار لتوديع أخيهما غريبا 
بعض الشيء، االبنة الصغرى بالذات كانت تشعر بالحرج من 

تصرفات األب التي تجدها صبيانية و داعية للسخرية.
*****

يستقر االبن بأحد المدن الكبرى، في البداية كان التواصل بينهما 
يوميا، ساعدت وسائل االتصال الحديثة على سهولة الحوار و 
على رؤيتهما لبعض من خالل شاشة الحسوب، بمضي الوقت 

انشغل االبن بالدراسة و بشئون حياته فقلت اتصاالته.
تحقق  حلم  أمريكا  في  معيشته  و  دراسته  و  االبن  مـَثـََل سفر 
بهرته،  التي طالما  األمريكية  الحياة  يعيش  ابنه  ها هو  لألب، 
ها هو يمر بالتجربة األمريكية التي ستوسع أفاق معرفته على 
مختلف األصعدة و تدخله عالما جديدا رائعا. و من يدري قد 
يجيء اليوم الذي يزوره هناك، ألن يكون ذلك رائعا، هو نفسه 
في أمريكا يعايش الحلم الذي حلم به طويال، عبر األميال التي 
و  الجديد  يحكي  فاإلبن  تواصل طريف،  بينهما  بدأ  تفصلهما 
مدينته سوى  يبارح  لم  الذي  األب  بينما  به،  يمر  الذي  المثير 
لمما  يعطي النصائح عن كيفية المعيشة و التفاعل مع المجتمع، 
نصحه بأنه كي يعيش التجربة األمريكية عليه أن يتخذ أصدقاء 
أمريكان و أال يقصر صداقته مثل أغلب المبعوثين على أبناء 
وطنه، حثه على اتخاذ “جيرل فريند” و أن يمضي وقتا ممتعا 
الدائرة  باألحداث  ـ  ـ بجوار دراسته  يهتم  أن  معها، طلب منه 
حتى يفهم المجتمع و يكون جزأ منه. االبن بطبيعته كشاب منفتح 
على الحياة و ذكي و اجتماعي اندمج فعال في الحياة األمريكية، 
الحظ األب بارتياح األشياء الصغيرة التي تغيرت في ابنه مثل 
مالبسه و طريقة كالمه، فرح جدا عندما أخبره ابنه أنه ذهب 
مع بعض األصدقاء للعب الجولف ألول مّرة، كانت قمة سعادته 
عندما عرف بتحول عالقة ابنه مع إحدى زميالته األمريكيات 
إلى صداقة حميمية و أنهما يخرجان بانتظام معا و  يستمتعان 
لو من  ابنه يستمتع و  بأوقات فراغهما معا. ها هو من خالل 

على بعد بالتجربة األمريكية التي طالما بهرته.
*****

مضت سنتان أنهى فيهما االبن شهادة الماجستير، و سجل لرسالة 
الدكتوراة، كان هناك نقاش بينهما على عودته لمصر قبل اسئناف 

الدراسة، لكنه فضل البقاء هناك و العمل لكسب مبلغ من المال 
يساعده على تكاليف معيشته، و شجعه أبوه على ذلك.

تمر السنة الثالثة، االبن مستمر في دراسته بدأب و تفوق، و األب 
مستمر في اعجابه و انبهاره،  حتى كانت مكالمة بينهما أخبره 
فيها ابنه برغبته في زيارة مصر خالل شهرين ألنه اشتاق للبلد و 
ألختيه و بالذات له هو، أخبره أيضا أنه سيستغل الفرصة ويذهب 
ألداء فريضة الحج قبل عودته ألمريكا، كانت هذه الرغبة محيرة 
لألب، حضوره لزيارة بلده و اسرته أمر مفهوم لكن ذهابه للحج 
أمر غريب لشاب في سنه يعيش في أمريكا و يسعى للنجاح و 
اإلنجاز و تحقيق الذات، أبدى األب دهشته لكنه لم يعترض بطريقة 
حاسمة، قال له بأنه يجب أن يستفيد من وقته ألقصى درجة و أن 
فريضة الحج يمكن أن تَؤَدى الحقا عندما تسنح الظروف. كان رد 
االبن أنه يحتاج أن يستكشف الجانب الروحاني في شخصيته، أنه 
ينظر لموضوع الحج على أنه تجربة إنسانية روحانية باإلضافة 

لكونها عبادة.
سأل األب نفسه، هل هناك من أثر على ابنه، يعلم أن المتشددين 
دينيا موجودون  في جميع أنحاء العالم، فهل هناك جماعة إسالمية 
موجودة في جامعته أو مدينته استطاعت التأثير عليه، و هل الحج 
هو بداية لتغيير في عقلية الولد، عندما أخبره االبن بأنه يفكر في 
أن يصحبه معه ليزوره في أمريكا عند رجوعه من مصر كي 
يمضي معه عدة أسابيع، شعر بفرحة شديدة، هذه هي فرصته 
لزيارة أمريكا التي طالما انبهر بها، أمريكا التي غزاها ابنه و 

يواصل تحقيق نجاحاته بها.
*****

الولد أصيب بطلق  ابنه،  أحد أصدقاء  تأتيه مكالمة هاتفية من 
ناري أثناء تواجده في منطقة جرى فيها إطالق نار بين الشرطة 
و من تعتبرهم الشرطة خارجين عن القانون، مات فور وصوله 
للمستشفى، يقوم أصدقاء االبن باإلجراءات الالزمة لشحن جسده 

في صندوق ألبيه.
لم يعرف كل التفاصيل، لماذا تواجد االبن في هذا المكان؟ أي 
طرف أصابه في مقتل؟ هل قال شيئا لمن حوله و هو في النزع 
األخير؟ العديد من األسئلة ال يعرف يوجهها لمن و ال يعرف إذا 
كان هناك إجابات لها، تقول له ابنته “لقد فقدناه فماذا تفيد الردود 

على هذه األسئلة؟”، ال يعرف كيف يجيب.
يقام العزاء، يبدو األب أثناءه غير مستوعب للموقف، يبدو ضائعا 
لم  المؤلم  الواقع  تنتابه حالة من اإلنكار، كأن  اكثر منه حزينا، 
يصله بعد. ينصرف المعزون، يجلس بمفرده ساهما، تحضر ابنته 
الكبرى، تمسك بيده كي تواسيه دون أن تتكلم، يقول لها ببطأ و 

بلهجة تقريرية خالية من أي مشاعر:
ـ لن أذهب لزيارة أمريكا، لن يذهب أخوكي للحج، و لن يكمل 

معيشة التجربة األمريكية.
فضلت اإلبنة أال تعلق.
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بقلم: سليم خليل
  أنهى الشاب يوسف دراسته الجامعية وكان يحتفل مع  
رفاقه بالتخرج عندما وصله نبأ وفاة جده  الذي تعهد تربيته  
وتغطية نفقات  دراسته آلن والديه كانا قد فارقا الحياة على 

أثر حادث سيارة .
سارع يوسف بالعودة إلى جدته ليهتم بها وليتسلم إدارة أعمال 
وأمالك العائلة . خالل تسلم زمام األمور في الشركة  طلبت 
الجدة  من حفيدها طلبا خاصا إذ قالت له :  كل ما  يهمني 
وأنا على قيد الحياة  أن أعرف شيئا عن سيدتين:  إيزابيل 
وكارولين  كان جدك يرسل لهن مبالغ مالية دون أن يعلمني 

عن السبب ؛ وأخشى أنه  كان على عالقة غرامية بهن .
هكذا كان ليوسف مهمة غريبة وهي التحري عن سيدتين 
يمكن أن تترك عالقة جده بهن مشاكل مشاركة في اإلرث 
ومتاعب مالية في المستقبل ؛ ومن األفضل أن يكون على 
والوقوع في  إلى  مفاجآت  التعرض  قبل   اطالع كامل  
مشاكل من األفضل مواجهتها وحلها في الوقت المناسب .

السيدتين  ومرت األشهر  دون  بدأ يوسف تحرياته  عن 
الوصول إلى نتيجة؛ وكلما طال الوقت  زادت  هذه المشكلة  
من إهتمامه ؛  إلى أن قدمت مواسم أعياد الميالد ورأس 
السنة.  هنا أعلمته سكرتيرة الشركة أن جده كان  يشتري 
شجرة الميالد كل عام بنفسه  من بائع خارج المدينة وكان 
الهدايا  الشجرة ووضع  بزينة  يهتم  بنفسه  وكان  يختارها 
للموظفين حولها.  كان جدك  وجميع الموظفين  وعائالتهم  
تراتيل  يُرنمون   الشركة   العيد في صالة  ليلة  يجتمعون 

الميالد ويتبادلون التهاني ثم يوزع جدك الهدايا والمكافآت 
. بعد ذلك  ينصرف الجميع شاكرين ومتمنيين  له وللجميع 
مناسبة  كانت  والمحبة.  السالم  وللعالم  النجاح والصحة  

الميالد المجيد أجمل حدث يتكرر منذ سنين في الشركة .
الميالد  بائع  شجر  إلى  يوسف  التالي ذهب   اليوم  في  
وعرف  بنفسه قائال  إنه  يرغب بالسير على خطى جده  
وأختار  شجرة ودفع ثمنها؛ قال  له البائع  كان جدك  يشتري  
شجرتين  يأخذ واحدة  وأنا أهتم بإيصال  الثانية إلى  حيث  
الشجرة  لمن كان يرسل جدي  البائع  . سأل يوسف  يريد 
الثانية؟  فأجابه  البائع  إلى سيدة  إسمها كارولين ؛ والعنوان:  
مركز  إيزابيل الصحي ! شكر  يوسف  البائع وأخذ شجرة 
ثانية متجها  إلى العنوان  الذي  يحمل إسم  إيزابيل  تكريما 
وتخليدا  لذكرى سيدة  محسنة  فاضلة تبرعت ببناء المركز 

الصحى لمعالجة  المشلولين .
دخل  يوسف المركز  وقدم  شجرة  الميالد  وطلب مقابلة  
كارولين؛ أجابته المسئولة أن  كارولين مصابة بالشلل على 
أثر حادث  سيارة وكانت  هي المسببة  بالحادث  الذي  ذهب 
ضحيته  رجل وزوجته ؛ كما كان  رجل  فاضل  يزور 

المريضة  من  وقت  آلخر  وخاصة 
بمناسبة الميالد  ويتبرع بقسم من تكاليف المعالجة  واإلقامة 
ويقدم شجرة  الميالد للمركز . فسأل  يوسف هل يمكن أن 
أعرف تاريخ الحادث ؟ بعد العودة إلى السجالت تبين  أن  
الذي ذهب ضحيته  الحادث  يوم  الحادث كان ذات  تاريخ 

والده ووالدته.
كانت  المفاجأة كالصاعقة !!!  إضطر  يوسف  للجلوس  
والتأمل لدقائق  دون  حركة مندهشا ومتذكرا  جده وعظمة 

ما كان يقوم به من أعمال الخير .
زار يوسف السيدة كارولين وشاهدها مقعدة بدون حراك 
ثم عاد إلى  جدته ليخبرها عن عظمة أعمال جده ؛ وإن 
إيزابيل-  كانتا   الجدة  تخشاهما   اللتين كانت   السيدتين 

المركز الصحي -
وكارولين  السيدة التي  تسببت بحادث  وفاة  والديه  أو  
منذ  الدائم  بالشلل  كارولين مصابة  ؛ وإن  إبنها وزوجته 

يوم الحادث .
تنهار من عينيها  الفرح  الجدة  حفيدها ودموع   عانقت  
وشكرته وطلبت منه مرافقتها  لزيارة كارولين .  عندما 
 : بدون حراك  كانت  التي  كارولين   إلى غرفة  وصال  
لها:   وقالت  الميالد   بعيد  التحية وعايدتها  الجدة   ألقت  
أنا  ويوسف  نسامحك  بمناسبة هذا العيد المقدس ؛ عندما 
سمعت كارولين ما قيل لها إلتفتت والدموع تنهمر من مقلتيها 

وشكرت  الجدة على معايدتها  ومسامحتها .
التي  المركز  المسئولة عن  الجدة ويوسف   كانت بصحبة 

أكدت أن كارولين لم تحرك رأسها منذ الحادث .
تمجد  هللا بمخلوقاته  ؛ تمجد  هللا  بالمؤمنين  وامتحانهم 
بالمصائب ؛ لقد سار الجد ثم الجدة ويوسف على هدى اإليمان 
وتعاليم  المسيح  وكانوا  المثل في المحبة والعطاء والمسامحة.

من وحي امليالد

  نستكمل معك عزيزي القارئ بقية احداث 
العدد الماضي.

نبيه في طريقه إلي مكتبه عرج علي كلية 
الهندسة بالجيزة  والتي تخرج منها  ليقابل 
زميله الدكتور رمزي األستاذ في قسم العمارة 
في عمل خاص بشركات اإلنشاءات التي 
يملكها، عندما إنتهت المقابلة سأل نبيه رمزي :
- هل تتذكر يا رمزي عندما كنا طلبه في 
الكلية وكنا نهرب من المحاضرة لنتنزه في 
حديقة الحيوان المالصقة للكلية .. هل تصدق 
إني لم أدخلها منذ تخرجت، هل عندك وقت 

لنكرر ما مضي؟!!!
بنا  ,هيا  أنهيت محاضراتي  فقد  بالتأكيد   -

نذهب !.
الفور  نبيه، توجها علي  بناءا علي طلب 
لمشاهدة أقفاص القرود، قال نبيه لنفسه : 

لوسي  إستنساخ  إذا نجحت تجربة  - هل 
ورجل كينيا سيعيشان حياة طبيعية أم يتم 
إحتجازهما في أقفاص كهذه مكتوب عليها 

إنسان ما قبل التاريخ !!
تلك  المنزل  إلي  بعد عودته  نبيه  ينام  لم 
الليلة , كثيرون من األثرياء يمتعون أنفسهم 
بالسياحة حول العالم , ولكن ما يفكر فيه شيئ 
مختلف .. ماذا لو صرف بضعة ماليين من 
الدوالرات لمراكز البحث العلمي في أوروبا 
وامريكا ليقبلوا إستنساخ لوسي ورجل كينيا ؟ 
في اليوم التالي إستدعي نبيه إبنه في مكتبه 
بواحدة من شركات اإلنشاءات التي يملكها ..   
- لقد قررت يا دكتور كمال أن أحقق حلمك 
برؤية لوسي ورجل كينيا أحياء .. يمكنك 
األن أن تشكل فريق من الباحثين المصريين 
يتولوا اإلتصال بمراكز األبحاث في الواليات 
التي تحتفظ بعظام لوسي ورجل  المتحدة 
كينيا ليجروا في سرية عمليتي اإلستنساخ 
المطلوبه .. لك كل ما تطلبه مراكز األبحاث 

من تمويل .  
اإلتصاالت  وفريقه  كمال  الدكتور  بدأ   
المطلوبة .. رفضت جميع مراكز األبحاث 
عمليتي  إجراء  المتحدة   الواليات  في 
األمريكية  األراضي  علي  اإلستنساخ 
بسبب القوانين الصارمة بهذا الخصوص 
.. ولكن أحد المراكز طلب 80 مليون دوالر 
إلجراء  العمليتين بشرط أن يولد الطفلين 
المستنسخين خارج امريكا .. ويغطي هذا 
المبلغ تكلفة الحصول علي عينات من عظام 
لوسي ورجل كينيا وإستئجار إمرأتين ليتم 
زرع الجنينين في رحمهما ، كما يغطي 
هذا المبلغ إنشاء مركز بحوث في الدولة 
السيدتين  اليه  لتسافر  إختيارها  يتم  التي 
الحاضنتين مع فريق من خبراء المركز 
لإلشراف علي الوالدة والعناية بالطفلين 
حتي يبلغا سنة واحدة بعدها يتم تسليمهما 

لممول العمليتين .
 , العرض  علي  نبيه  الملياردير  وافق 
وإختار أديس أبابا عاصمة أثيوبيا موطن 
البحوث  مبني  وتجهيز  لوسي إلستئجار 

ليولد به الطفلين .    
نبيه  بنجاح . وحضر  العمليتين  تم إجراء 
وأسرته والدة إبن رجل كينيا وإبنة لوسي 
في مركز األبحاث في أديس أبابا  أطلقوا 
لبشرته  براون  إسم  كينيا  إبن رجل  علي 
لوسي  إبنة  ، وإسم سوزي علي  الملونة 
كل  أيضا. وضع  ملونة  بشرتها  وكانت 
منهما في غرفة منفصلة وخضعا لمراقبة 
طبيه مكثفة وقياسات دورية مع تسجيل كل 
تحركاتهما بكاميرات مراقبة موضوعه في 
غرفتيهما . بعد عام, تم تعيين معلمة لكل 
طفل  وكانت سوزي أكثر تجاوبا في التعلم 
للوسي وبراون  .. كان يسمح  عن براون 
عندما كانوا أطفاال” باللعب في فناء مركز 
األبحاث لمدة نصف ساعة يوميا فقط قبل 

أن يعودا إلي غرفتيهما ..      
نشأت صداقة متنامية بين سوزي وبراون، 
وعندما كبرا قليال , كانت سوزي معجبه 
ببراون فهو ليس كالرجال البيض أو حتي 
السود الحليقي الذقون الذين يمرون أمامها 
ويحدقون فيها بإعجاب..هو أقرب منها أكثر 

من أي إنسان آخر .. 
كان نبيه واسرته يسافرون إلي إثيوبيا كل 

عام لإللتقاء بلوسي وبراون ومتابعة نموهما 
وتقدمهما في التعليم ،عندما وصال إلي سن 
الخامسة عشر، قرر الميلياردير نبيه عقد 
فندق هيليتون  مؤتمر صحفي عالمي في 
بأديس ابابا ، موطن لوسي ودعا اليه أساتذه 
وعلماء في هذا المجال، وسيشاهدون براون 
ولوسي امامهم ، وستعرض أفالم الفيديو التي 
تصور مراحل نموهما ونتائج فحوصتهما . 
خطط نبيه لسفرهما إلي مصر بعد المؤتمر 
الصحفي ليقيما تحت الرعايه المباشرة إلبنه 

الدكتور كمال ..   
الحظت سوزي حركة غير عادية في مركز 
الصحفي ولم  للمؤتمر  إستعدادا  األبحاث 
تعرف بالطبع سبب ذلك .. ولكنها خافت 

أن يتم نقلها بعيدا عن براون ..
 ، الليل  منتصف  بعد  الثانية  الساعة  في 
بيوم  الصحفي  المؤتمر  وقبل موعد عقد 
المثبتة لصندوق  المسامير  واحد، حلت  
خشبي مثبت في حائط غرفتها  ووضعته 
بجانبها علي الفراش ، بدأت تغني بصوت 
في  الجالس  الحارس  ونادت علي  عالي 
الردهه،  هرع الرجل ونظر من خالل نافذة 
حجرتها ليجدها واقفة مستندة علي الجدار 
تنظر إليه بإغراء ..أشارت له بأصبعها أن 
يدخل الحجرة .. شعر الرجل باإلثارة فتح 
باب حجرتها بالمفتاح وإقترب منها وهو 
مشلول التفكير مسلوب اإلرادة ، قبلته علي 
خده وطلبت منه أن يغطي كاميرا المراقبة 
فعاجلته  الكاميرا  نحو  ومشي  إستدار   ،
بالصندوق الخشبي علي رأسه فسقط علي 
األرض مغشيا عليه فاقد الوعي ، إندفعت 
في الردهه إلي مائدة الحارس حيث عثرت 
بحجرة  الخاصه  المفاتيح  علي مجموعة 
براون والباب الرئيسي ، أخرجت براون 
من حجرته ، إستولت علي سكين وجدته 
علي مائدة الحارس أعطته لبراون ليدافع 
بها إذا تعرضا للخطر .. وهربا في شوارع 
..بحاسة  الظالم  تحت  جنح  أبابا  أديس 
شمهما القوية أحسا بإقترابهما من الغابه 
فهرعا إليها، وإختفيا بين أشجارها ... تسلقا 
بمهارة غير عادية شجرة ضخمة ليقضيا 
فيها الليل خوفا من الحيوانات الضارية، 
وناما   , في حضنه  براون سوزي  ضم 

حتي الصباح ..
في اليوم التالي، أحضر براون فرع شجرة 
طويل ثبت في نهايته السكين بواسطة الياف 
يدافع  بذلك رمح  .. وأصبح معه  النباتات 
به عن نفسة ، ويستخدمه أيضا في صيد 
الحيوانات وحصلت سوزي وبراون علي 
شعلة نار بإحتكاك قطعتي خشب بمالمسة 
الياف النبات الجاف  وبدأت رحلتهما إلي 
النار إلخافة  حاملين شعلة  الغابة  عمق 

الوحوش التي قد تقترب منهما .  
توقف البحث الشاق ، الممول من الملياردير 
نييه ، في الغابات المحيطة بأديس أبابا، 
وبعد مرور عام ونصف  علي واقعة هروب 
سوزي وبراون ، أصبح من المرجح أن 
وحوش الغابة قد أكلتهما أو انهما قد إنضما 
التي  البدائية  القبائل اإلفريقية  إلي إحدي 
تعيش في أغوار الغابات.. ولم يعلم نبيه 
أن سوزي  المتابعة  وفريق  كمال  وإبنه 
بطفل وأصبحوا عائلة  قد رزقا  وبراون 
صغيرة تسكن في مكان نائي في أعماق 
الغابات الشاسعة بافريقيا.. لقد ولدت سوزي 
طفلها األول وحدها بدون مستشفي أو قابلة 
وال حتي بمساعدة براون الذي خرج إلي 

البحيرة القريبة لصيد األسماك .. 
كانت سوزي جالسة بجوار عشها الصغير 
المشيد من فروع االشجار بجوار نيران 
الحيوانات  للطهي وإلبعاد  دائما  مشتعلة 
الضارية ويجلس بالقرب من الطفل كلب 
اينما  األسرة  ويالزم  عليه  أليف عثرت 
وتنظر  إبنها  تحتضن سوزي  ذهبت..   
إلي وجهه ، بالتأكيد سيصبح رجال قويا ، 
أكثر ذكاءا” وقادرا” علي الكالم ، تغني 
له سوزي أغنية تعلمتها من معلمتها عندما 
الطفل  يتابع  األبحاث،  مركز  في  كانت 
عالي  األغنية ويضحك بصوت  بإهتمام 

في وجه أمه ...

بقلم : نعمة هللا رياض

بقلم :  جمال قلته

مغامرة سوزي 
بنت لوسي ...!!!

يوسف زمكحل

  همسـات
- إذا محوت من القاموس كلمة إمرأة فيبقي ما تبقى بال معنى 

- المرأة هي التي تجعل الرجل أما ان يكتفي بها أو يعرف غيرها 
- بعض الرجال ال يخافوا األسود ولكن يخافوا المرأة !

- الزواج ليس قسمة ونصيب فقط ولكنه قسمة وضرب وطرح 
أرضاً. 

- منتهى الوفاء .. من كثرة حبها له تزوجت غيره 
- إذا أردت أن تحيا فعليك بالحب أواًل 

- بعض الرجال عندما يملون يتزوجون من باب التغيير 
- أحياناً نتمنى نضحك فال نستطيع 

- من أقوال البابا شنودة : ال تجعل الضيقة تهزمك بل أهزمها 

أنت بإيمانك. 
الحب  قولولي   .. الحب  يوم  في  قابلتوا  ياللي   : كلماتي  من   -
لشفايف  لقا  واال  أيدين  وهمس  عين  نظرة   .. ؟  إيه  أوصافه 
متواعدين .. أنا معرفش حبيبي هواك خالني فرحان كده ليه .. 
ولما طيفك يبعد عني القى نفسي ملهوفة عليه ..                                                                                     

التجربة األمريكية

  حديث من القلب .. دعوة صادقة من األعماق إلى كل من 
ينتمي إلى أقباط مصر بغض النظر عن النزعات والفلسفات 
الطائفية .. إلى كل من تمتد جذوره إلى التراث القبطي العميق 
الشعب  إلى  الوراثية  وأصوله  بدمائه  ينتمي  من  كل  إلى   ..
وأجداده  أبائه  تاريخ  أرتبط  من  كل  إلى   .. العظيم  القبطي 
بأرض مصر الطيبة على ضفاف وادي النيل العظيم وفوق 
سهول الدلتا الخصيبة أو مدن مصر الساحلية الممتدة شمااًل 
وشرقاً فوق صحراء مصر ورمالها الدافئة . أنني كأحد أبناء 
األقباط أتساءل بكل صدق وأمانة وأوجه نداًءا إلى كل قبطي 
في كل مكان بال خوف أو تردد .. أين نحن اآلن يا شعب 
غفلة  في  سنظل  متى  إلى   .. ؟  النيل  وادي  أبناء  يا  األقباط 
إلى   .. ؟  واألبرار  الشهداء  شعب  يا   .. وتخاذل  يأس  وفي 
 .. المعجزات  من  معجزة  انتظار  في  مستسلمين  نظل  متى 
وبالرغم من أنني أشد الناس إيماناً باهلل له المجد وبالمعجزات 
بقضاياه  والمؤمن  الواثق  الشعب  بأن  أيضاً  أؤمن  ولكنني 
كثيرة  ونماذج  أمثله  ولدينا   .. المعجزات  يفعل  أن  يستطيع 
من األقليات والشعوب في العالم التي تشردت واضطهدت 
وعانت ولكنها باإلرادة والعزيمة صنعت المعجزات وحققت 

يقظة  إلى   .. ونهضة  صحوة  إلى  نحتاج  أننا   .. المستحيل 
ونفكر  .. فلنترك األنانية والسلبية جانباً  تحتاج إلى شجاعة 
آالف  عبر  يمتد  الذي  العريق  القبطي  تاريخنا  أين   : معاً 
السنين يا ساللة الفراعنة يا ابناء وادي النيل .. يا أبناء مصر 
الملئ  القبطي  أدبنا   .. القبطي  تراثنا  أين   .. العظيمة  الطيبة 
بالعبر واألمثال واألدب والفلسفة .. قصص ثبات اإليمان .. 
قصص االستشهاد والتضحيات أمام أحلك الظروف .. أين 
الفن القبطي األصيل الذي يتميز بالدقة والبراعة في التعبير 
وكان امتدادا طبيعياً لفنون جذورنا الفرعونية التي أدهشت 
وقدراتهم  علومهم  األقباط  فكر  أين   .. وغرباً  شرقاً  العالم 
ومهاراتهم التي كانت مضرب األمثال في الطب والهندسة 
الحوار : أين نحن  أنني أتساءل ولنبدأ معاً   .. والرياضيات 
 .. التراث  لقد أختفى  أيها األخوة واألخوات األقباط ؟  اآلن 
وضاع التاريخ .. وتوارت كل هذه األمجاد تحت األنقاض .. 
األمم والشعوب تخلد تاريخها وتحافظ على أمجادها وتنهض 
التاريخ  ذو  النيل  .. ونحن شعب وادي  بقوميتها ومقوماتها 
واألمجاد.. صاحب أقدم الحضارات التي شيدت على أرضها 
الطيبة .. فنحن نمتلك التاريخ واألمجاد منذ آالف السنين  .. 

بمقوماتها فلم تستطع .. كل تيارات الهمجية والخراب أن 
تزعزع من ثباتها ورسوخها .. من أجل العائالت القبطية 
في  ينتشرون  والمدن..  القرى  يقطنون  الذين  واألسر 
الطيبة  أرضها  وفوق  امتداد مصر  على  والكفور  النجوع 
والعرق  بالجهد  ويعملون  وإيمان  صبر  في  يتعايشون   ..
منذ  عرفوا  الذين  األقباط  هؤالء   .. العيش  لقمة  أجل  من 
والتسامح  بالوداعة  عرفوا  اإليمان..  بعمق  العصور  أقدم 
مع كل المذاهب واألديان وتمسكوا دائماً بالسالم والوحدة 
يتعرضون  أنهم  المقدسة.  وألرضها  لمصر  حباً  الوطنية 
اآلن ومنذ زمن طويل لظروف قاسية ومعاناة وال يملكون 
الصالة  سوى  سالح  لهم  وليس   .. واإليمان  األمل  سوى 
والدعوات .. دعوة إلى كل قبطي خارج أرض مصر من 
الغربية  األقطار  في  والمقيمين  المغتربين  أو  المهاجرين 
أجل  من  والتآزر  بالتضامن  أحدهم  يبخل  أال  واألجنبية 
أطفالنا األقباط .. ومن أجل بناتنا األقباط ومن أجل أمهاتنا 
وآبائنا .. أنهم يحتاجون لكافة مجهوداتنا .. وال أقصد أبداً 
المساعدات المادية والتضحيات النقدية وإنما المقصود هو 
مشاكل  إبراز  المعنوي..  التضامن  الوجدانية..  المشاركة 

األقباط وقضاياهم على المستوى الدولي والعالمي .. ولذلك 
كل  أطالب  وأنني   .. فكر  وكل  رأي  كل  إلى  نحتاج  أننا 
قبطي وضعته األقدار في مركز قيادي أو إعالمي لتعضيد 
الجهود وتأكيد الحقوق .. فهذا عمل خيري مجيد ورسالة 
إنسانية إظهاراً للحق والعدل وتثبيتاً لدعائم المحبة والسالم. 
فاألمور تتطلب بأن نتحرك وأن نبدأ من اآلن باللقاء الجاد 
بأي   .. ندوات  لقاءات..  في شكل  نظام  وبأي  بأي صورة 
األولى  الخطوة  لتكون  مكان  أي  وفي  األفراد  من  عدد 
الحوار  لنبدأ   .. ثابتة  بإيمان راسخ وعزيمه  الطريق  على 
والدراسة والتفكير إلحياء تراثنا وتاريخنا القبطي وللعمل 
على إبراز الشخصية القبطية ومن هنا تبدأ المسيرة.. وأنني 
لإلنسان  الشخصية  ومقدمات  بقدرات  إيمان  وكلي  واثق 
القبطي .. فقط األمور تحتاج إلى صحوة .. يقظة إلى إرادة 

وعزيمة .. إلى تفكير وإحساس بواقع األمور .

لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على األرقام التالية: 
   جمال قلته:  8273 928  514

 أو جريدة الرسالة:  1414 972 450 



الذي  آي"  بي  البريطانية "سي  الصناعات  اتحاد  أكد   
السماح  ينبغي  إنه  البريطانية ومصالحها  الشركات  يمثل 
للشركات باالستمرار في دخول أسواق االتحاد األوروبي 
الكتلة  من  بريطانيا  خروج  بعد  عوائق"  أي  "دون 

األوروبية.
أن تخضع  ينبغي  البريطانية ال  الشركات  أن  وشدد على 
لتعريفة جمركية في ظل وجود فقط قيود أخرى "بسيطة جدا" 

للتجارة مع دول االتحاد.
يسمح  للهجرة  نظام  بتبني  تقريره  في  االتحاد  وطالب 
للشركات بالحصول على أصحاب المهارات والعمالة التي 

تحتاجها.
أفضل فرص ممكنة  بتوفير  ملتزمة  أنها  الحكومة  وأكدت 

للشركات البريطانية للدخول إلى األسواق األوروبية.
لبريطانيا  "لخروج سلس"  دعوته  االتحاد مجددا  وكرر 
من اال تحاد األوروبي من أجل تفادي انفصال عن االتحاد 

األوروبي قد يُحدث أزمة.
وقال إن "هناك مخاوف خطيرة في مجتمع األعمال تتعلق 
بريطانيا  يوم خروج  إذا جاء  االقتصادي  النشاط  بتوقف 
القضايا  من االتحاد األوروبي وجرى تسوية كاملة لجميع 
االتفاق  يكتمل  ولم  الجانبين(  )بين  والتنظيمية  التجارية 

النهائي المتعلق بنشاط قطاع األعمال".
نهج "لالقتصاد  تبني  الحكومة على  االتحاد  تقرير  وحث 
فردية جراء خروج  معاقبة قطاعات  ككل" لضمان عدم 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.
تجنب فرض  يمثل  الشركات  بعض  "هناك  أن  وأوضح 
أمرا حاسما، وهناك  رسوم جمركية عالية على بضائعها 
القيود غير  األولوية إللغاء  شركات أخرى تفضل إعطاء 

الجمركية على التجارة خاصة فيما يتعلق بالخدمات."
المتعلقة  التجارة  "قيود إضافية على  بأن فرض  وأضاف 
ولذا  أخرى،  قطاعات  على  بالضرر  سيعود  قطاع  بأي 
يجب أن يكون االتفاق الجديد مع االتحاد األوروبي مفتوحا 
الجمركية وغير  السلع والخدمات والقيود  وشامال ويغطي 

الجمركية."
"أمر معقد للغاية"

خطة  إلى  أيضا  تحتاج  الشركات  أن  التقرير  واعتبر 
وتحقيق  المستقبل  في  عملها  بتنظيم  تتعلق  واضحة 
األسواق  من  واالستفادة  "للتأثير  الحاجة  بين  التوازن 

والفرص" في االتحاد 
وحماية  األوروبي 
االجتماعية  الفوائد 
للتمويل  واالقتصادية 
االتحاد  يوفره  الذي 
والتركيز  األوروبي 
العالقات  مجددا على 

االقتصادية العالمية.
ن  ي ل رو ا ك ت  ل ا ق و
العام  المدير  فيربيرن 
الصناعات  التحاد 
ن  إ ة  ي ن ا ط ي ر ب ل ا
"الخروج من االتحاد 

قطاعات  للغاية وجميع  معقدة  األوروبي سيكون عملية 
االقتصاد بدأت ترتيب أولوياتها بشكل واضح للتعامل معها 
بشكل جيد. سينبغي على الحكومة أن تتبنى نهجا لالقتصاد 
ككل حتى ال تتخلى عن قطاعات محددة )في هذه العملية(.

وقالت متحدثة باسم الحكومة إن هناك موافقة من الحكومة 
يخدم جميع  ومنظمة  لخروج سلسل  االتحاد  دعوة  على 

قطاعات االقتصاد.
وأضافت: "لقد أوضحت رئيسة الوزراء )تيريزا ماي( بأننا 
للتجارة  البريطانية  للشركات  سنحقق أفضل فرص ممكنة 

مع السوق األوروبية والعمل داخلها".

ترامب والمسلمين )تتمة(
* سيلغي أو يغير اتفاقيات التجارة التي أضرت 
بأصحاب األعمال الصغيرة بأمريكا، سيخفف 

الضرائب، سيستبدل نظام 
للرعاية   Obamacare
أنه.. الصحية والذي ثبت 

فاشل ومكلف ومفيد لشركات 
التأمين فقط، سيعيد تطوير 
البنية التحتية والتي أشعرت 
المواطن األمريكي عندما 
يزور دبي وقطر )كما ذكر 
من  أمريكا  بأن   .. نصاً( 
دول العالم الثالث! وسيعيد 
األمريكي  الجيش  تطوير 
والذي تعود بعض أسلحته 
الثانية،  العالمية  للحرب 
وسيهزم داعش بعقر دارها!

* هذه النقاط هي ببساطة ما 
يعني المواطن األمريكي، 
وليست قضايا مثل المناخ 
هيالري  عنها  تتكلم  التي 

ويقول عنها ترامب بأنها خدعة وغير حقيقية 
األمريكي  المواطن  تمس  النقاط  أصال هذه 

بحياته اليوميه: 
التي ركز  وأمنه، وهي  * وظيفته، صحته 
عليها ترامب، دون كلل أو ملل، بكل خطاب 
ومقابله و تجمع أجراه. وألنه ليس سياسياً، 
وغير مسيطر عليه، اقتنع الناخب األمريكي 

بما يقول.
ترامب واإلعالم األمريكي:

١٠- إذا كان هذا ترامب، وهذه رسائله، فلماذا 
رأيناه عكس ذلك؟ متعصب، غبي، إقصائي، 
وكاره للمسلمين واألقليات، بل وكاذب وشرير؟ 
إنه اإلعالم يا سادة. قصة اإلنتخابات األخيرة 
أكبرها  وليس  المفاجآت،  من  كثيراً  حملت 
فوز ترامب، بل المفاجأة الكبرى هي حقيقة 

اإلعالم األمريكي.
١١- كنا دائما نسمع أن اإلعالم األمريكي 
ُمسيّطر عليه من مجموعة أشخاص نافذين 
ويحركونه كما يريدون، لكنها كانت نظرية لم 
يستطع أحد إثباتها .. ألن تلك المؤسسات كانت 
تعمل بذكاء شديد ومنهجيات خداع عبقرية.
١٢- هذا اإلعالم عندما شعر بخطئه بإبراز 
ترامب، وأنه من الممكن أن يفوز .. وهو ما 
ال يمكن قبوله، ألن ترامب ليس دمية كغيره 
وال يمكن التكهن بما سيقوم به، تم توجيهه 

من قبل ماّلكه بأن يقوم بالتالي:
* تخفيف الظهور اإلعالمي لترامب ألقصى 

درجة.
غبي  وإبرازه كشخص  تشويه صورته   *
وسيء ونشر أي فضائح ممكن إكتشافها عنه.

* تحسين صورة هيالري وإخفاء أي شيء ممكن 
أن يضر بسمعتها )تسريبات ويكيليكس مثاًل(.

* نشر إحصاءات و إستفتاءات مزيفة بإستمرار 
أن هيالري ستفوز، لكي يموت الحماس لدى 

ناخبيه فال يذهبون للتصويت أصاًل.
بجدارة،  بذلك  قام  األمريكي  اإلعالم   -١٣
والحق يُقال أنني كنت أحد الذين وقعوا بالفخ 
ترامب  )وشتمت  بالبداية 
ببداية اإلنتخابات بتويتر( . 
إال أن شيئاً حدث لم يكن لهم 
القدرة على مجابهته ، وهو 
التجمعات االنتخابية لترامب 
 Twitter & باإلضافة   ،

.Youtube
بشكل  ترامب،  قام   -١٤
شبه أسبوعي، بالقيام بتجمع 
ثم  والية،  يزور  انتخابي، 
يعلن ب )تويتر( عن تجمع 
بأحد األماكن )أستاد رياضي 
مثاًل(.. فيأتي عشرات اآلالف 
على  البث  ويتم   ، للتجمع 
Youtube. كان هذا بدياًل 
لإلعالم والقنوات التلفزيونية 
التي توقفت عن تغطيته، وعن 
طريقها كان ترامب يوصل 
رسائله )التي تدخل قلب الناخب( ..ويفنّد كذب 
بسيطة و  وبلغة  نقطة،  نقطًة  اإلعالم عنه، 
واضحة، ويخاطب سّكان كل والية بالقضايا 

التي تهمهم تحديداً وكيف سيحل مشاكلهم.
١٥- في تلك األثناء، وصل اإلعالم األمريكي 
إلى أقل درجات المهنية، كذب يومي . إخفاء 
للحقائق، وتزوير وتأليف إستفتاءات ال أساس 
لها لدرجة أن CNN قطعت البث عن أحد 
عندما  عينك(  )عيني  الكونغرس  أعضاء 
تجرأ وذكر تسريبات ويكليكس عن هيالري.
h t tps : / /www.you tube .com/
watch?v=NEPUyCSQ9L4
١٦- بل وصلت أن يتم قطع اإلنترنت عن 
سفارة االكوادور، حيث يقيم أسانج بتهديٍد من 
الحكومة األمريكية، لكي ال يسرب فضائح 

أكثر لهيالري.
https://twitter.com/wikileaks/
status/788369924175441920
كنت أشاهد هذه األمور وأفرك رأسي ،أواًل 
كيف يغامر اإلعالم األمريكي بهذا الشكل، 
يُصنّفون  لألمر..من  ينتبه  ال  كيف  وثانياً 
كالببغاوات  ينقلون عنه  لدينا وهم  كمثقفين 

دون وعٍي أو إدراك.
ما جرى بأمريكا بهذه اإلنتخابات كان يتطلب 
بصيرًة ال بصراً لرؤيته على حقيقته ، وهي 

كانت أوقات مثيرة بال شك.
)منقول بتصرف.(
==============================

المصدر:
https://twitter.com/Faisal/time-
lines/796673069200896000

ميالد مجيد مبارك وعام جديد ملؤه السعادة 
والتوفيق وكل عام والجميع بألف خير.

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

احلق فى احلياة
  عنوان لفت نظرى”جمعية الحق فى الحياة”..فهى 
الخاصة.. االحتياجات  لرعاية ذوى  جمعية مخصصة 
وهو من وجهة نظرى عنوان مكون من ثالث كلمات 

إنما يعبر عن مبادئ  و أهداف هذه الجمعية..
يتفوه بصوت خافت  هذه كل شخص  أيامنا  فى  ولكن 
ونبرة  حزينة ونظرة يائسة واعين دامية ويسأل ويسأل 
ويريد  إجابة تمنحه الثقة والدعم والحق فى مطلبه إال 

وهو “ أليس من حقى أن اعيش”.
بالطبع  التساؤل..فهو  بهذا  يقصد  ماذا  ترى  يا  ولكن 
يعيش ألن هللا منحه نسمة الحياة..ولكن ماذا بعد..ماذا 
فى انتظاره فى هذه الحياة التى قسمت له ؟ كل ما خلقه 
أن  هدفها  وهبها هللا  التى  الخليقة  كل   ، هللا هو حسن 

تكون فى خدمة هذا المخلوق المميز وميسرة لراحته.
فى  دوره  وما  المقابل..  فى  اإلنسان  قدم  ماذا  ولكن 
الحفاظ على هذا الجمال وهذه الهبات التى وهبها هللا له 

دون جهد منه أو عناء.؟
ان دور كل إنسان أن يحافظ على ما ائتمنه عليه الخالق 
الروح ورجاحة  نعم جمال   ، من صحة ومال وجمال 
ويشد  اآلخر  لنداء  يستجيب  وان  النفس  العقل وصفاء 
من أزره ويقدم له كل ما يستطيع حتى ينعم هو اآلخر 
بحياة كريمه ؛ فليس من دورنا أن نحاكم بعضنا البعض 
وال أن ندين أحدا أو نلوم من ليس لنا دراية بأحوالهم  
تخفيف  فى  المساهمة  ما علينا هو  بل    .. دوافعهم  أو 
العناء و  إزاحة الغم و ازالة دموع الحزن وااللم وأثار 
واوفر  منا حظا.   أقل  من  الزمن عن  وابتالء  الشقاء 

تعاسة وأكثر ضعفا وأقل إمكانيات وقدرات.
ومن العجب أن مقولة الحق فى الحياة لم تصبح امل فئة 
معينة تنقلها بعض االحتياجات .، ولكن أصبحت شهوة 
قلب الصغير قبل الكبير والقوى قبل الضعيف ..عجبا 
لقد تساوى الجميع فى المعاناة والنتيجة أنه لم يعد  فى 

استطاعة احد  أن  يقدم المشورة أو يمد يده المساعدة
بسبب الشعور باإلحباط و اليأس و انعدام الثقة فى من 

يحيطون به 
وذلك ألن كل إنسان مشغول بحاله وتأمين مستقبله ولو 

على حساب اآلخرين. 
والمحبة  التضحية  روح  تالشت  لقد  الشديد  لألسف 
الدافئة  المشاعر   معها  ذهبت  و  الذات  وإنكار 
فى  والرقى  السوي  والتفكير  المرهف  واالحساس 
والتعبيرات  والكلمات  النظرات  تبدلت  لقد   . التعامل 
وأصبحت تعبر عن مكنون الشخصيات التى تبدلت هى 

األخري بدافع مواكبة هذا العصر.
أيامنا  الذى سرق  اللص؟  هو  من  ؟  الجانى  هو  فمن 
الجميلة  فخنق أنفاسنا و أضاع حقنا فى الحياة وكبلنا 
بقيود ال نستطيع أن نفلت  منها ، فأصبحنا كالدمى ال 
الظروف وال نسعى  ان نساير  إال  الحياة   لنا فى  دور 
األرض..نعم  لهذه  اسياداً  عبيداً ال  لتغييرها وأصبحنا 
تعد  لم  التى  العتيقة  واألنظمة  للقوانين  عبيداً  أصبحنا 
تتماشى و متطلبات هذا العصر...واآلراء والعقول التى 
من  لألسف  والتقدم هى  بالتغيير   االعتراف  رفضت 
التى تزيد  السلطة وهى  العليا وبيدها  المناصب  يعتلى 

من العراقيل  أمام من يسعى للتغيير.
فيالها من قسوة أن ننادى بحقنا فى الحياة ونحن أحياء!!!
السياق  هذا  فى  الكالم  عن  نكف  أن  نستطيع  وال 
باإلقليات.. ومن  يسمونهم  نناقش مشكلة من  أن  دون 
إذا  وبالتالى  أقلية  ألنهم  حقوقهم  تضيع  المنطلق  هذا 
فنبتسم  المجتمع..  كيان  يهز  لن  فهذا  لألذى  تعرضوا 

ونقول نحن بخير..
فهذا افتراء وكذب ..نعم نحن نتجاهل المشاعر الحزينة 
الكريمة.. الحياة  توفير  فى  بفشلنا  االعتراف  ونرفض 
اإلعاقة..أين هى  لذوى  المعدة  المواصالت  فأين هى 
فى  مشكلة  لديهم  من  ترعى ظروف  التى  الطرقات 
ودور  بهم  الالئقة  المدارس  وأين هى  التنقل.  سهوله 
يفتقدونها.  بالفعل  والتى  الطبية  الرعاية  أين  العناية 
السعيدة  الحياة  ..أقصد  الحياة  فى  الحق  لهم  افليس 

عن  األلم  مرارة  تخفف  ان  تستطيع  التى  المبهجة 
فقر  فى  حياتهم  ويقضون  يعانون  نفوسهم..اآلالف 

وبؤس ومرض وجهل...
فأين هو ضميرك يا انسان وأين اختفت مشاعرك وإلى 
أين ذهبت أمانتك..فكيف لك أن تواجه نفسك بل وتقتنع 
انك انسان خير ومحب وليس مثلك على هذه األرض..

تمشى مختاال  وبجانبك من يزحف مطاطيأ الرأس...
فهل يجوز أن ينتشر الشحاذين والمحتاجين على جانبي 
يتخذ  و  لحالهم  يهتم  المسؤلين  من  أحد  وال  الطرق 
يفترشون  أن  المعقول  من  لحمايتهم...فهل  إجراء  اى 
متسع  وبجنابهم  الضالة  الحيوانات  مع  األرض 
بائس  منظر  من  ياله  والذباب  والبعوض  للقذورات 
ومتخلف  ومؤذى يسير الشفقة عليهم واالشمئزاز ممن 
بيدهم النفوذ وفى سلطتهم إنهاء هذه الكارثة..فهل من 
الصعب إزالة القاذورات او إيجاد فرص عمل و إقامة 
األعمال  فى  العاملة  القوة  المشروعات واستغالل هذه 

الحرفية فتشعر بأهميتها ونعيد لهل كرامتها..
الحياة  يستحق  إنسان  هناك  لكن  أقليات   هناك  ليس 
بالتقدير  يشعر  أن  له  ويحق  بها  االستمتاع  .ويستحق 

واالحترام وان يعتز بكرامته ..فقط ألنه انسان!
يظلم  من  ..فهو  شبيهه  هو  لإلنسان  الحقيقى  فالعدو 
ويقسو ويتهم بل ويصل الجرم إلى القتل و خنق النفس 
للكلمة..بدوافع غاشمة  الحقيقى  بالمعنى  الحياة  وسرقة 
الجانب  اختاروا  ميول شيطانية..لقد  و  متخلفة  وأفكار 
المظلم  ليتوارون وهم بيننا يعيشون يدهم تمتد بالغدر 
بين  والكراهية  البغض  يشيعون  السالم..  يتمنون  لمن 

أناس يبغون الوئام...فهم ذئاب خاطفة وسط حمالن..
شر  وقنا  اعمالنا  تجازنا حسب  وال  ارحمنا  فيارب 
انفسنا..فأنت الوحيد جل شأنك من بيده أن يصلح ما قد 

افسدناه وان تقومنا وتصلح من أمرنا..
الشر واصنع  “امتمنع عن  الحياة:  يبغى  لمن  وأخيرا 

الخير ، أطلب السالمة واسعى ورائها”.

هرطقات سياسية

أدب وثقافة Vendredi 23 décembre 2016
الجمعة 23 ديسمبر 2016

ملاذا فاز ترامب بإنتخابات الرئاسة األمرييكية )3 من 3(

»املساجد اخلضراء« 
جراحي وأشواقييف املغرب؟

خالد بنيصغي
جاك سمير جرجوس

س����أك����ت����ب ق���ص���ي���دت���ي

س����ن����وات ط���وي���ل���ة َم����رت

حت��م��ل��ت أح�����زان�����اً ث��ق��ي��ل��ة

ي����ا دن���ي���ا ق��ل��ل��ي ع���ذاب���ي

دع���ي���ن���ي ط���ف���ًا س��ع��ي��داً

الصوت بأعلى  أغ��ن��ي  دعيني 

أغ���ن���ي���ات ص���اح���ت ب��األف��ق

أه���دت���ه���ا ج���وق���ة ال���زم���ن

وأشواقي حلمي  أن��ِت  بلدي  يا 

مطلعها أن����ش����ودة  ف���ي���ِك 

أي�������ن أن�������ت ي������ا ول������دي

س���أل���ق���اِك ي���ا أم����ي ي��وم��اً

ب�����ادي  ي�����ا  األم  أن��������ِت 

كلماتي فيها  بكت  ب��أح��رف 

جسدي تسحق  روح���ي  ك���ادت 

وص��رخ��ت روح���ي م��ن أوج��اع��ي

ي���ا دن���ي���ا ح�����رري أف���راح���ي

األملي هجرة  يعشق  رجاً  دعيني 

السهري أمسيات  أتذكر  دعيني 

جراحي ف��وق  تعالت  صيحات 

ألط���ف���ال غ��ن��ت م���ن األل����ِم

وابتهالي فرحي  أن��ِت  بلدي  يا 

تُنادي               ال��دار  قلب  من  أُم  دع��وة 

أي�������ن أن�������ت ي�����ا س���ن���دي

تنادي القمح  وسنابل  األيام  من 

األبد إلى  نعيش  ومعك  االبن  وأنا 

 يبدو وأن المغرب يبحث عن مستقبل مشرق بكل ما في الكلمة من معنى، إذ 
قررت المملكة تركيب أضواء موّفرة الستهالك الطاقة والتكنولوجيا الشمسية 

بأكثر من 100 مسجد خالل عام 2016
تابع  مسجد  ألف   15 ليشمل  البرنامج  هذا  لتوسيع  أيضاً  المغرب  ويخطط 
في   30 يمثل حوالي  الرقم  وهذا  القادمة،  الخمس  السنوات  للحكومة خالل 

المائة من إجمالي المساجد بالمملكة .
المبادرة تدعى “المساجد الخضراء” وهي جزء من نية المغرب دخول عالم 
لتتخلص  الدوالرات  مليارات  الحكومة بصرف  قامت  إذ   ، المتجددة  الطاقة 
من استيراد الوقود وتقليل االنبعاثات الضارة وتزيد من استخدام التكنولوجيا 

الموّفرة للطاقة والطاقة النظيفة .
 المغرب يفتتح المحطة األولى من أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم  

المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة  ويقوم المغرب باستيراد حوالي 95 في 
أكثر من  إنتاج  إلى  المغرب  ، ويهدف  الدولية  الطاقة  وكالة  ذكرته  لما  وفقاً 

نصف طاقته باستخدام الطرق النظيفة والمتجددة بحلول عام 2030
وقال أحمد بوزيد ، وهو أحد اإلداريين في شركة طاقة تابعة للحكومة ، إن 
تطبيق هذا المشروع بالمساجد يشكل مثااًل لتشجيع الناس على توفير الطاقة 
بتخفيض  المبادرة  هذه  تساعد  أن  القائمون  ويأمل  ومنازلهم،  في شركاتهم 
استهالك الطاقة في المواقع السكنية والصناعات بمقدار 20 في المائة بحلول 

عام 2030
مسجد السنة في الرباط يعد مثااًل كبيراً على نجاح هذا المشروع ، إذ قامت 
ليقلَّ   ، للطاقة  الموّفرة  المواد  دوالر إلضافة  ألف   30 بصرف  الحكومة 
توفير حوالي سبعة آالف دوالر سنوياً،  أي  المائة  في  بنسبة 80  استهالُكها 
الطاقة  توزيع  الشمسية بشبكات  األلواح  الفائضة من  الطاقة  وقريباً سيتم مد 

الرئيسية
تكاليف مشروع المساجد الخضراء يعد رخيصاً نسبياً ، إذ ستبلغ كلفة إدخال 
كلفة  أما   ، سنوياً  دوالر  مليوني  حوالي  المساجد  إلى  النظيفة  التكنولوجيا 
بما  مقارنة  مليون دوالر، وهذا جزء ضئيل   5.5 فستبلغ  للمشروع  الترويج 
في  الكبير  الشمسية  الطاقة  دوالر على مشروع  مليار   2.6 بمقدار  صرف 

الصحراء المغربية

البورصة تواصل ارتفاعها للجلسة الرابعة وتربح 
6.2 مليار جنيه خبتام التعامالت

من وحي امليالد 

 القاهرة/ كلودين كرمة: واصلت مؤشرات البورصة 
المصرية تعزيز مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي 
باستمرار  مدعومة  األربعاء؛  تعامالت  إغالق  لدى 
وصناديق  المؤسسات  قبل  من  الشراء  عمليات 

االستثمار األجنبية والعربية.
المقيدة  الشركات  ألسهم  السوفي  رأسمال  وربح 
بالبورصة نحو 6.2 مليار جنيه ليبلغ مستوى 608.3 
 2.1 تجاوزت  قوية  تداول  أحجام  مليار جنيه وسط 

مليار جنيه.
بنحو  /إيجي إكس 30/  الرئيسي  السوق  وقفز مؤشر 
/ ارتفع مؤشر  ليبلغ  12366.96نقطة كما   % 1.8
بنحو  والمتوسطة  الصغيرة  لألسهم  اكس 70/  إيجي 

0.23 % ليبلغ مستوى 462.19 نقطة.
 /100 إكس  /إيجي  مؤشر  االرتفاعات  شملت  وقد 
لينهي   % 0.33 بنحو  زاد  والذي  نطاقا  األوسع 

تعامالت اليوم عند مستوى 1097.32 نقطة.
جلسة  إن  المال  أسواق  خبير  دشناوي  محمد  وقال 
من  الشراء  عمليات  استمرار  األربعاء شهدت  يوم 
استطاع  أن  بعد  والمصرية  األجنبية  المؤسسات  قبل 
 ، ألفا   12 المقاومة عند مستوى  نقطة  المؤشر كسر 
االتجاه  تحولوا من  العرب  المستثمرين  أن  إلى  الفتا 
الشركات  أسهم  على  خاصة  الشراء  إلى  البيعي 

الكبرى والقيادية.
عمليات  في  األجانب  استمرار  دشناوي  وأرجع 
واستقرار  المصري  االقتصاد  في  ثقتهم  إلى  الشراء 
األوضاع في الوقت الراهن .. مشيرا إلى أن التوقعات 
دفعت  المقبلة  الفترة  الدوالر خالل  أسعار  بانخفاض 
مراكز  وتكوين  شراء  بعمليات  للقيام  األجانب 
تتداول  مازالت  التي  الشركات  أسهم  في  استثمارية 

تحت مستويات القيمة العادلة لها.

األمريكي  المغني  قال   
إنه ساعد  ماركس  ريتشارد 
ر  ف مسا حركة  شل  في 
و”خطير”  “فوضوي” 
افتعل شجارا مطوال وعنيفا 
تابعة  على متن رحلة جوية 
للخطوط الجوية الكورية من 

فيتنام إلى كوريا الجنوبية.
وأضاف ماركس عبر حسابه 
أنه حاول  تويتر  على موقع 
وطاقم  آخرين  ركاب  مع 
المسافر  الطائرة شل حركة 
خالل  من  المنضبط  غير 
الرحلة  أثناء  بالحبال  ربطه 

الجوية يوم الثالثاء.
وقال ماركس “هاجم المسافر 
نبنا  جا إلى  يجلس  الذي 
المسافرين والطاقم. والطاقم 
على  دا  جي مدرب  غير 

اإلطالق.”
فيتنام  في  ماركس  وكان 
بمناسبة عيد  ليغني في حفل 
الميالد في دار أوبرا هانوي 

هذا األسبوع.
نشرتها  صور  وأظهرت 
زوجة  تيس  ن وي ف ديزي 
على  حسابها  عبر  ماركس 
ماركس  انستاجرام  مواقع 

يمسكون  الطاقم  في  وأفرادا 
ذات  نظارات  يرتدي  برجل 

إطار سميك.
وظهر في إحدى هذه الصور 
ئرة  لطا ا م  ق طا في  فرد 
للصعق  عصا  يوجه  وهو 

بالكهرباء صوب الرجل.
الخطوط  باسم  وقال متحدث 
الجوية الكورية لرويترز إنه 
تم تسليم الرجل إلى الشرطة 
انشيون في كوريا  في مطار 

الجنوبية.
الواقعة  “حدثت  وأضاف 
بعد ساعة وأربعين دقيقة من 
المسافر  أن  يبدو   ... اإلقالع 

شرب الخمر مع وجبته.”
الواقعة  ماركس  ووصف 
وفوضوية”  بأنها “خطيرة 
وقال إن طاقم الطائرة لم يكن 
مستعدا كما ينبغي للتعامل مع 

الموقف.

جمال قلته

نجم المشرق 
بقلم جمال قلته

أشرق في األفق نجماً 
يسطع في قلب السكون 

فترقبت ضياه ..
وتلمست خطاه .. 

متسائاًل ..؟
ما عساه أن يكون ؟
أنه الحب وليداً 

حل في طفل السماء 
ففدا الكون سعيداً
في صالة ودعاء 
البساً ثوباً جديداً 
من بهاء وضياء 

من تُرى القادم هذا ؟ 
من هو ؟ ماذا يريد؟

هو من في البدء كان 
كائناً قبل الوجود 
كل شئ فيه كان 
والحياة والخلود

أنه النور رجاءنا 
أنه العهد الجديد 
أنه الحب فدانا 

أنه األبن الوحيد 
من عاله قد تدانى 

رحمة .. حباً .. عطاُء 
ليعيد في دنيانا 

ما قد فقدنا من صفاء
االله تجسد دون انتقاص

أنه االبن الوحيد
أنه بالفعل الخالص 

احتاد الصناعات الربيطانية يطالب باتفاقيات للتجارة احلرة بعد اخلروج 
من االحتاد األوروبي

غرق مهاجرين يف 
البحر املتوسط 

وإنقاذ 300

مغين بوب أمريكي يساعد يف شل حركة مسافر »خطري« على منت طائرة

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

elressala@bellnet.ca  / 
elressala@videotron.ca       

www.el-ressala.com

إلعالناتكم يف الرسـالة

 قال خفر السواحل اإليطالي إن رجال 
مهاجر   300 نحو  إنفاذ  من  تمكنوا  إنقاذ 
قوارب مطاطية وخشبية  يستقلون  كانوا 
ستة  وانتشلوا جثث  المتوسط  البحر  في 

أشخاص خالل العمليات.
السواحل  لخفر  تابعة  سفن  وشاركت 
إنقاذ  في  البحرية  ولسالح  اإليطالي 
في وسط  قوارب  أربعة  من  المهاجرين 

البحر المتوسط.
عن  تفاصيل  السواحل  خفر  يذكر  ولم 

جنسيات الناجين أو الموتى.
وفاة  للهجرة  الدولية  المنظمة  وأحصت 
البحر  في  مهاجر   4700 من  أكثر 
المتوسط حتى اآلن هذا العام أغلبهم كانوا 
ليبيا  من  إيطاليا  إلى  يبدو  فيما  متجهين 
التي استغل المهربون حالة الفوضى فيها 

وحققوا مكاسب كبيرة.

إيطاليا تستعيد 
من أوكرانيا 17 
لوحة مسروقة

الثقافة اإليطالي بزيارة إلى   قام وزير 
كييف، السترداد  األوكرانية،  العاصمة 
لتينتوريتو  أعماال  تضم  لوحة،   17
سرقت  قد  كانت  ومانتينيا-  وروبنز 
بموجب  واستعيدت  فيرونا،  متحف  من 
القانون قبل أكثر من سبعة  سلطات إنفاذ 

أشهر.
الثقافة  لوزارة  تسجيل مصور  وأظهر 
األعمال المعروضة في إطارات خشبية، 
بعدما فقدت اإلطارات األصلية في حادث 
بمساعدة صديقته  ارتكبه حارس  سرقة 

المولدوفية وأربعة آخرين على األقل.
فرانشيسكيني  داريو  الثقافة  توجه وزير 
إلى  توزي  فالفيو  فيرونا  بلدية  ورئيس 
المقرر  ومن  اللوحات،  كييف الستعادة 
أن يعرض المسؤوالن هذه اللوحات أمام 
في  لدى عودتهما  المطار  في  الصحفيين 

وقت الحق األربعاء.
متحف  في  للوحات  ا ستعرض  كما 
من  اعتبارا  فيرونا  في  كاسيلفيتشيو 
الجمعة، قبل إعادتها إلى أماكنها األصلية 

بعد عطلة عيد الميالد.



 

 عزيزي القارئ فقدنا منذ وقت غير بعيد رأفت الهجان 
الفنان القدير محمود عبد العزيز واآلن فقدنا أجمل عيون في 
الشرق الفنانة الجميلة الحالمة الرقيقة زبيدة ثروت. ولدت 
الفنانة زبيدة احمد ثروت يوم 14 يونيو 1940  في مدينة 
الثغر الجميل اإلسكندرية ألب يعمل ضابط بحري. وعندما 
بلغت سن 15 أعلنت مجلة الجيل عام 1955 في مصر عن 
مسابقة إلختيار أجمل مراهقة في الشرق. وتشجعت زبيدة 
وقامت بارسال صور لها للمجلة الغراء وإذا تفوز بإختيارها 
أجمل عيون في الشرق. وتهافت عليها العروض للعمل في 
السينما. وظهرت في اول فيلم لها سنة 1956 وهو )دليلة( 
مع عبد الحليم حافظ وشادية. ولم يكن في نية زبيدة العمل 
يحيي شاهين شاهد صورها  الكبير  الفنان  أن  بالفن، غير 
في المجلة وعرف أنها حصلت على اللقب اجمل عيون في 
الشرق فقام يحيي شاهين بإقناع والدها اللواء بحري أحمد 
ثروت بأن تعمل أبنته زبيدة بالسينما وبالفعل عملت زبيدة 
أول أفالمها كبطولة مع الفنان يحيي شاهين في فيلم )نساء 
في حياتي( وذلك 1957. ونجحت زبيدة كوجه جديد جذاب 
وجميل وهادئ المالمح وبدأت العروض السينمائية تنهال 
عليها فقامت عام 1958 ببطولة فيلم بنت 17 مع النجوم 
أحمد رمزي والعمالق حسين رياض ثم في عام 1959 قامت 
ببطولة فيلم )المالك الصغير( مع يحيي شاهين وكريمة الملقبة 
بفاتنة المعادي. وفي نفس العام قامت ببطولة فيلم )أحترس 
من الحب( وفيلمان آخران هما )شمس ال تغيب( و )عاشت 
للحب( وقاسمها في الفيلمين النجم القدير كمال الشناوي وفيلم 
)شمس التغيب( تشبه قصة حياة زبيدة نفسها حيث يحكي 
بجمال وبريق عيناها وتصاب هذه  تمتاز  فتاة  الفيلم قصة 
الفتاة في حادث تفقد على أثره الرؤية وتدخل مصحة لرعاية 
المكفوفين ويستطيع أحد األطباء بالمصحة بعد الكشف الدقيق 
عليها يقتنع بأنه بإجراء عملية جراحية في عيناها تسطيع أن 
تبصر من جديد وبالفعل تنجح العملية. والجدير بالذكر أن 
الطبيب قام بإرسال صورها للمجلة التي أعلنت عن مسابقة 
إلختيار أجمل عيون في الشرق وتفوز بها رغم أنها كانت 
ال تبصر وأعلن رئيس تحرير مجلة الجيل في ذلك الوقت 
الكاتب والصحفي الكبير األستاذ موسى صبري عن فوزها 

الفيلم. وفي عام 1960  في  السيد موسيى صبري  وظهر 
تقاسمت زبيدة ثروت بطولة فيلم )نصف عذراء( مع الفنان 
الكبير محسن سرحان ثم تزوجت زبيدة من المنتج والمخرج 
والموزع السينمائي صبحي فرحات وفي هذه الفترة تقاسمت 
زبيدة بطولة فيلم )يوم من عمري( مع العندليب األسمر عبد 

الحليم حافظ 1961 وأشترك في البطولة كل من عبد السالم 
النابلسي وسهير البابلي وزكي طليمات وآمال زايد وزوزو 
ماضي وصالح نظمي وثريا فخري. ولم يرهب هذا الكم من 
بأن  تثبت جدارتها  أن  أستطاعت  بل  الفنانين زبيدة ثروت 
تكون بطلة الفيلم وحبيبة العندليب. وقد تغنى عبد الحليم في 
هذا الفيلم بأغاني جميلة وهي )خايف مرة أحب( و)ضحك 
ولعب وجد وحب( وأغنية )بأمر الحب( وأغنية )بعد إيه(. 
وقد استغرق تصوير الفيلم حوالي سنة كاملة وذلك لمرض 
بالذكر  والجدير  للعالج.  للخارج  العندليب وكثرة سفرياته 
أن هذا الفيلم مأخوذ عن الفيلم األمريكي )أجازة في روما( 
بطولة  أول  بيك وأودري هيبرن وكان  بطولة جريجوري 

لها وحصلت على األوسكار عن دورها 
. وقد أنجبت زبيدة من زوجها صبحي 
فرحات أربع بنات وهن ريم عام 1962 

ورشا عام 1964 ومها عام 1965 وقسمت عام 1967. 
قد  الوقت  نفس  في  أنفصلت زبيدة عن زوجها وكانت  ثم 
الحقوق.  ليسانس  حصلت على 
وبدأت تكثف نشاطها في السينما 
واللبنانية والسورية  المصرية 
أربع  ذلك  بعد  وتزوجت زبيدة 
مرات من الضابط البحري إيهاب 
الغمراوي ثم من المهندس والء 
ناجي  الممثل عمر  ثم  اسماعيل 
وبعد ذلك الكوافير اللبناني نعيم. 
أشتركت  التي  المسرحيات  ومن 
فيها )20 فرخة وديك( أمام نجم 
الهنيدي. وكما  أمين  الكوميديا 
أمين  ميرفت  النجمة  شاركت 
قطبي الغناء في فيلمي )أبي فوق 
الشجرة( مع العندليب وملك العود 
والطرب فريد األطرش في فيلم 
)نغم في حياتي(، فقد شاركت زبيدة 
العندليب في فيلم يوم من عمري 
فيلم )زمان  في  وفريد األطرش 
يا حب( وللفنانة زبيدة شقيقتين وهن  : توأمها حكمت التي 
تشبهها تماما والرياضية الكبيرة والمسئولة عن فريق الباليه 
المائي في نادي هوليوبوليس   صوفي ثروت وقد ظهرت 
العربية  الشاشة  )بين األطالل( مع سيدة  أفالم  في  صوفي 
)فاتن حمامة( وعماد حمدي وحسين رياض وصالح ذو 
بائعة  الفقار وظهرت في فيلم باب الحديد وتقوم فيه بدور 
المشروبات الغازية في محطة باب الحديد وظهرت صوفي 
أيضاً في القصة األولى من فيلم البنات والصيف مع مريم 
فخر الدين وكمال الشناوي غير ان الفن لم يستهويها كثيراً 
لمصر على  المائي وحصلت  الباليه  في  وركزت جهودها 

عدة جوائز في هذا المجال. 

فقد  أما عن زبيدة 
أستطاعت أن تحصل 
على بطوالت في 
السورية  السينما 
فقامت ببطولة فيلمي 
)الحب الحرام( وفيلم 

)حبيبتي مجنونة جداً( ثم قامت ببطولة فيلم )زوجة غيورة 
جدا(عالجت فيه الغيرة الشديدة من أحب االزواج للشريك 
االخر. ثم بطولة فيلم )أنا وزوجتي والسكرتيرة( وذلك عام 
الرجل  وفيلم   - فيلم )حادثة شرف عام 1971  ثم   1970
اآلخر عام  - 1972 ثم فيلمي لقاء هناك - وزهرة البنفسج 
عام 1977( كما شاركت الفنان سمير صبري فيلم )األحضان 
العربية سعاد  الشاشة  الفنانة سندريال  ثم شاركت  الدافئة( 
حسني ومفتول العضالت رشدي أباظة فيلم )الحب الضائع( 
وهو يدور حول الثالثي المشهور الزوجة والزوج والعشيقة. 
ثم أشتركت في بطولة فيلم )المذنبون( مع صالح ذو الفقار 

ويوسف شعبان وعماد حمدي.  
وقد صرحت الفنانة زبيدة ثروت في حديثها الوحيد لالعالمي 
)عمرو الليثي( بان اثناء تصوير فيلم )يوم من عمري( الذي 
استغرق سنة كاملة، بأنها أحبت عبد الحليم حافظ حبا شديدا 
الحب. وكتب في وصيته عند  بادلها نفس شدة  أيضا  وهو 
وفاته أن توضع صورة زبيدة علي صندوقه في قبره، وهي  
وفاتها توضع  بانها اوصت عند  الليثي   لعمرو  صرحت 
صورة عبد الحليم علي صندوقها في قبرها وقد رحلت يوم 

الثالثاء 2016-12-13.
ما أجمل هذا الحب الرومانسي من فنانين عشقوا الفن وأعطوا 
فناال عشق وحب  الحياة،  الشاشة وفي  الحب بصدق علي 
السواء. عزيزتي زبيدة  والعربي علي  المصري  الشعب 
تغيب(  أنك كنت )شمس ال  دنيانا مع  ثروت غربت عن 
وأقول لك أن حبك للعندليب ليس )بالحب الضائع( . رحمك 

هللا وأدخلك فسيح جناته .  
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رحيل أجمل عيون يف الرشق زبيدة ثروت موسوعة السندباد

 بقلم السندباد/ اشرف

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:
دار  لمستشفى  الرسمية  الصفحة    نشرت 
المنى للعالج الطبيعي والتأهيلي فيديو للفنانة 
الفيديو  الكبيرة مديحة يسري، ويظهر في 
بالمستشفى وهم  العاملين  الفنانة وعدد من 

يحتفلون بعيد ميالد النجمة الكبيرة.
للمستشفى عبر  الرسمية  الصفحة  وعلقت 
التواصل االجتماعي » فيس بوك«  موقع 
الفن واالبداع،  تاريخ طويل من  قائلة » 
أدوارها وأعمالها، كان  بيه في كل  أمتعتنا 
اللي  السعادة  بيه  لها  نرد  أقل حاجة ممكن 
هي كانت سبب فيها، اننا نحتفل بعيد ميالدها 
المنى، ونتمنى من  بدار  وهي ضيفة عندنا 
الصحة والسعادة، وكل سنة  قلبنا كل  كل 

وانتي طيبة«.
قد دخلت  الفنانة مديحة يسري  أن  يذكر 
المستشفى بعد تعرضها ألزمة صحية بسبب 
العظام وبعض أمراض  مرض هشاشة 

وانتقلت  الصحية  استقرت حالتها  أن  إال  لفترة،  المركزة  العناية  بغرفة  المالحظة  األطباء وضعها تحت  استدعى من  الذي  األمر  الشيخوخة، 
لغرفة عادية.

العجمي من  الفنان شريف  انتهى    
الثالث من  الجزء  تصوير 20 حلقة في 
الغراب«، وسوف  مسلسل » هبة رجل 
تبقى من مشاهده في  ما  يستأنف تصوير 

يناير الُمقبل.
وأعرب شريف في تصريحات صحفية، 
بالتعاون مع فريق عمل  عن سعادته 
مسلسل » هبة رجل الغراب«، مشيرا إلى 
أن الجزء الثالث يحمل كثير من التفاصيل 
المختلفة، متابعا »سيناريو المسلسل رائع، 
وهو ما جعلني أوافق على المشاركة فيه، 
خاصة أنه من إنتاج شركة بي لينك بقيادة 
المنتج محمد مشيش، الذي قدم أعماال فنية 

متميزة الفترة الماضية«.
المسلسل دور رجل  ويجسد شريف في 
يتعرف على  الهاللي،  يُدعى حازم  أعمال 
الفنانة مي فخري،  تؤديها  التي  الشخصية 

ويعيشان قصة حب.

ناهد  الغراب 3« بطولة  » هبة رجل 
أحمد فريد، مي فخري، هبة  السباعي، 
عبدالعزيز، نورهان، محمد سليمان، 
سامية عاطف، حنان سليمان، نرمين 

زعزع، حمادة بركات، محمد لطفي 
شاهين، ومحمد طلعت، من إخراج رامي 
بقيادة  رزق هللا، وتأليف ورشة كتابة 

شريف بدر الدين .

 أكد الفنان جمال سليمان، أنه لن يخوض 
أفراح  بمسلسل »  الرمضاني  الموسم 
ولكنه سيتم   ، الثاني  الجزء  في  إبليس« 
منه  الموسم وسيقدم  لخارج  العمل  تأجيل 

60 حلقة كاملة.
الجزء  يستكمل  العمل  أن  وقال سليمان، 
بشكل مودرن وحديث  ولكن  منه  األول 
ويكشف الوجه اآلخر للصعيد علي عكس ما 
اعتدنا عليه في الدراما، وأن استكمال عمل 
الشركة  بناء علي رغبة  جزء جديد جاء 
المسلسل  بنجاح  االستفادة  أجل  من  المنتجة 

لدي الجمهور.
المال  المسلسل حول صراع  أحداث  تدور 
والسلطة وتالقي المصالح، من خالل رجل 
أعمال من صعيد مصر يمتلك مصنعا كبيرا 
للحديد والصلب، وتربطه عالقة قوية بأحد 

رجال السلطة.
سليمان  العمل، جمال  بطولة  في  يشارك 

وعبلة كامل وريهام عبد الغفور، وسيناريو 
وحوار مجدي صابر .

صالح عبد اهلل: اللهجات يف الصعيد كثرية

                    شريف العجمي يستأنف تصوير 
''هبة رجل الغراب 3'' يف يناير املقبل

يسرا تكشف أسرار رفضها اإلجناب

تامر حسنى ونور يصوران فيلم »تصبح على 
خري« فى »شربامنت«

اعتقال حممد فؤاد يف باريس 
ضمن أحداث مسلسل ''الضاهر''

  تداول جمهور الفنان محمد فؤاد، على 
مواقع التواصل االجتماعي، صوراً من 

مسلسله الجديد »الضاهر«.
وتم تصوير تلك المشاهد بالعاصمة 
الفرنسية باريس، وظهر فؤاد وهو رهن 
االعتقال من جانب الشرطة الفرنسية 

ضمن أحداث المسلسل.
ويؤدي فؤاد دور البطولة في المسلسل 
مع كل من »حسن يوسف، محمد لطفي، 
فريال يوسف، رغدة، وعمرو حسن 
يوسف«، والمسلسل تأليف وإنتاج تامر 

عبد المنعم وإخراج ياسر زايد. 
وكان من المفترض أن يظهر المسلسل 
في رمضان الماضي، قبل أن يقرر 

فؤاد تأجيله.

                            فيديو               

T é l . :  ( 5 1 4 ) 6 9 1 - 1 9 2 5

  MASTERS
تصوير الحفالت واألفراح بأسعار مناسبة وخدمة ممتازة

تحويل شرائط الفيديو من وإلى جميع أنظمة

PAL - SECAM - NTSC

 لالستعالم االتصال على الرقم :
مع تحيات أشرف كمال

Vidéo

األسعار:
  تصوير فيديو مع مونتاج

 200 دوالر             تصوير فوتو
 200 دوالر

له  الفنان صالح عبد هللا صورة    نشر 
عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعى 
تويتر من أحد مشاهد مسلسل »ذئاب الجبل« 

والذى يجمعه بالفنان احمد عبد العزيز.
التعليقات  وتلقى صالح عبد العديد من 
االيجابية على المسلسل ولكن تمحورت 
اللهجة الصعيدية وان  التعليقات حول ازمة 
تتقنها  التى ال  الفنية  هناك بعض االعمال 

بشكل جيد. 
قائال:  ودافع صالح عبد هللا عن هذا االمر 
اللهجات  الردود وعلى فكرة  »تحياتى لكل 
في الصعيد كثيرة ومتفاوتة وبيكون معانا 
في التصوير متخصص في اللهجة من نفس 

منطقة األحداث«.

مدحية يسري حتتفل بعيد ميالدها باملستشفي

مجال سليمان: نعيد »أفراح إبليس« بشكل جديد!

 عمرو حممود ياسني: تأجيل فيلم »هاني سالمة« اجلديد..
  أكد السينارست عمرو محمود 
الفيلم  البدء في تصوير  ياسين، تأجيله 
للفنان هاني سالمة، خالل هذه  الجديد 

الفترة.
وقال »عمرو ياسين«، في تصريح 
خاص: يرجع سبب التأجيل وذلك 
بكتابة سيناريو مسلسل  النشغالي 
»مرزوق وإيتو« للفنان محمد رمضان، 
وذلك لتقديمه في موسم رمضان المقبل، 
كما أن هاني سالمة مشغول بمسلسله 
أيًضا في  »طاقة نور«، والذي سيقدمه 

نفس الموسم.  
وتابع »عمرو ياسين«، انتهيت من 
للفيلم، وأجريت  السيناريو كاماًل  كتابة 
الوقت  الالزمة وننتظر  التعديالت  عليه 
المناسب للبدء في تحضيره، بعد انتهائنا 

من جميع التزاماتنا الحالية.

يصور النجم تامر حسنى ونور عددا من مشاهد فيلمها 
الجديد »تصبح على خير«، غدا األربعاء، فى إحدى 
الشركات بمنطقة »شبرامنت«، وذلك بعدما حصل 
فريق العمل على إجازة لمدة يوم بسبب تغير الديكورات، 
وحتى اآلن انتهى المخرج محمد سامى من تصوير ما 

يقرب أسبوعين من إجمالى الفيلم.
فيلم »تصبح على خير« بطولة تامر حسنى، ودرة، 
ونور، ومى عمر، ومحمود البزاوى، وسيناريو وحوار 
ثانى  وإخراج محمد سامى، وإنتاج وليد منصور، فى 
فيلم  قبل  السينما عقب أن قدم من  تجاربه اإلنتاجية فى 
السقا ومنى زكى، وإخراج  »من 30 سنة« ألحمد 

عمرو عرفة.
وكان المنتج وليد منصور استقر باالتفاق مع النجم تامر 
حسنى والمخرج محمد سامى، على طرح فيلمهم الجديد 
»تصبح على خير«، بالسينمات فى موسم إجازة نصف 
العام، وذلك بسبب ارتباط تامر وسامى بالعمل سويا فى 

دراما رمضان المقبل.

أنها رأت رغبة  الفنانة يسرا،  قالت    
بعد  اإلنجاب صحيحة  زوجها فى عدم 
الصراعات  لكم  الزمن، نظراً  مرور 
التى يشهدها العالم أجمع وخوفهما على 
األبناء من مواجهة مستقبل مخيف 

ومظلم .
استمعت  لقد   : وأضافت »يسرا« 
اقتنعت  ثم  البداية  لوجهة نظره فى 
بعد  أنه محق، وأنا  بها ورأيت 
السنين ال أرى  مرور كل هذه 
أبداً، وال  أننى كنت مخطئة 
لم  أشعر بأى نقص لكونى 
أم ولم  أحصل على لقب 
فهناك طفلة  بأطفال،  أرزق 
ابنتى  بعائلتى اعتبرها مثل 
تماماً ووجودها بحياتى 
لتعويضى عن  كفيالً  كان 
غريزة األمومة الفطرية .

النابلسي) صحفيان  السالم  الحليم حافظ )ويونس( عبد  الموضوع:  )صالح( عبد 
يعمالن في جريدة أخبار اليوم. رئيس التحرير) محمود المليجي( يكلفهما بعمل مقال 
كامل عن نادية العائدة من سويسرا)زبيدة ثرو ت ) ابنة المليونير حنفي أبو رجيلة  ( 
زكي طليمات )وزوجته زوزو شوقي ( زوزو ماضي )صاحبة الفضيحة الكبرى التي 
كانت السبب في موت أم نادية. واألن تريد زواجها من شقيقها شفيق )صالح نظمي(. 
البابلي(   تتقابل مع صالح ويونس وحبيبته عيشة )سهير  المطار،  نادية من  تهرب 

تقضى معهم يوما كامال. وتتوالي االحداث.
التحليل والنقد: قصة Dalton Trumba لفيلم Vacances Romaines  اخراج 
William Wyler بطولة Gregory Peek و Audrey Hepburn الذي كان أول 

فيلم لها كبطولة ونالت عنه جائزة أوسكار أحسن ممثلة وازهلت الجميع.
الشخصيات  الذي ربط  يوسف جوهر”    “ الكبير  السيناريست  سيناريو وحوار: 

ببعضها ربطاً محكماً وجعلها مصرية 100%  . 

وإليك الشخصيات عزيزي القارئ:
قلبه خالي من  بيئة متوسطة، متعلم، مثقف، ذو مبادئ اخالقية،  انسان من  صالح: 
قابل  ايجاد موضوع لخبطة صحفية.  اليوم، يحاول  الحب، يعمل صحفي في اخبار 
والدها. فعطف عليها واحبها. وعند  تبحث عن  متعلمة، رقيقة جميلة  نادية وجدها 
علمه بانها الفتاة التي هربت من عريسها والتي يبحث عنها والدها  )صاحبة مقاله 
الكبير(  أصبح الصراع كبيراً بين مصلحته بانفراده في عمل سبق صحفي، وبين حبه 
المقال هو خبطته الصحفية،  بأن هذا  له  التحرير  بتشجيع رئيس  لها، وكانت أزمته 
ووصل إلى الذروة عند اعتراف نادية له بحقيقة شخصيتها من ناحية، وتذكر يونس له 
بظروفهما الصعبة واحتياجهما للمال من ناحية اخري.  فإذا به يضع قراراً بأن مبدئه 
األخالقي يرفض خداع انسانة بريئة وثقت به، والنتيجة تعاطف معه يونس واخذوا 
الصور والمقال من المطبعة واعادوها لنادية ووالدها. عبد الحليم حافظ: اثبت بتألق 
أنه مطرب عاطفي وممثل رومانسي واعى بفن التمثيل. فهو يعيش الكلمات )غناءا 
أو تمثيال ( معايشة فعلية ويستطيع نقلها وتوصيلها إلى الجمهور. وهذا ما يميزه عن 
المطربين الجدد. كان مشهد اعتراف نادية بحقيقة شخصيتها وهو نفسه يعرف ذلك، 
وطلب منه عمل مقاال الفضاحها ، نرى التمزق الداخلي في نفس عبد الحليم  )الممثل(  
بين عمله كصحفي وهذا العمل ذاته هو قمة استغالل حبها وثقتها به. اداه عبد الحليم 
بألم نفسي عميق دون مبالغة، ملحوظة: كان عبد الحليم في عز لياقته البدنية فقد جرى 
وراء القطار ليلحق نادية. وفي المطار جرى ورفعها ولف بها. رحم هللا العندليب عبد 
ناعمة،صارمة، حاسمة،  فتاة من عائلة ارستقراطية، رقيقة،  نادية:   . الحليم حافظ 
ابيها، وابتعدت  امها توفيت بسبب زوزو زوجة  أن  تدرج ما يدور حولها، فتعرف 
عن ابيها لمدة 5 سنوات في سويسرا بسببها ايضا، وعند عودتها إلى مصر وفرحتها 
بلقاء والدها، صدمت بخبر ترتيب زواجها من شقيق زوزو. مما صعد الصراع عندها 
بينها وبين زوزو، فهربت منهم وتقابلت مع صالح، والضطرابها اخفت عنه سرها. 
للذروة(  امرها. ووصلت)  بحقيقة  له  ازمتها( كيف تصرح  الحب، وكانت)  وتبادال 
يهدأ عن والدها  لم  الذي  به وتفكيرها  يوما جميال ووثقت  عندما قضت مع صالح 
فقررت البوح بحقيقة شخصيتها. وعادت إلى والدها بالحاح من صالح، وأبت تصديق 

والدها لخداع صالح لها ، وكان صالح عند حسن ظنها.
زبيدة ثروت: جسدت بوعي الفتاة الرقيقةخارجيا، المدركة بكل شئ داخليا، الصارمة 
للتعبير عن  العادية  الطبيعية وتصرفتها  اعتمدت علي مالمحها  فانها  أفعالها.  في 
مراحل تطوير الشخصية، من الرقة والهدوء الي التمرد بحسم بل رفضها بالهروب 
من الجميع. وعندما أحبت كانت صادقة في تعبيرات وجهها وبكائها مع عبد الحليم 
حتي أنها اقنعتنا بان صالح لن يخدع انسانة مثلها. رحم هللا زبيدة ثروت صاحبة أجمل 

عيون في الشرق. رحلت في الثالثاء 13-12-2016. 
المتكبر مثل:  الفقير  النابلسي: خفة ظل متناهية لدوره الذي عرف به   عبد السالم 
حليم لزبيدة: يونس غاوي تصوير، النابلسي: قصده يقول ملك الكاميرا، حليم: مافيش 
داعي اسأل في التليفون اصله قاموس. النابلسي: قصده يقول دائرة معارف. النابلسي 
الفنان  هذا  معايا. رحم هللا  تتصوري  التاريخ حخليكي  انا حدخلك  تعالي  لزبيدة: 
األصيل الذي استطاع بعلمه وثقافته ان يضحكنا  بنفس هذا الدور في كل افالمه وكان 
فريدا في كل فيلم.  محمود المليجي: عرفناه استاذا في ادوار الشر واثبت انه استاذا 
ايضا في الكوميديا النابعة من المواقف الجادة للسخرية من افعال جادة. وكان ذلك مع 

النابلسي في بداية الفيلم، رحم هللا هذا العمالق العظيم.
تعرف  التي  المحورية  الشخصية  فهي  ولكنه عميقاً،  دوراً صغيراً  زوزو شوقي: 
ماذا تريد، وبال شفقة ال ترحم وال تلين وذلك لبلوغ هدفها بحصولها على ثروة أبو 
رجيله. لذلك تدفع هذه الشخصية األحداث الى األمام فهي قضت على ام نادية بعالقتها 
مع حنفي وتزوجته. وهي التي ابعدت نادية إلى سويسرا لمدة خمس سنوات. والن 
نادية هي الوريثة الشرعية وليست هي، ارادت زواجها لشقيقها حتى تضمن الثروة 
معها. وعندما هربت نادية من المطار، تركت حنفي يبحث عنها بمفرده حتى تتفادى 
الفضيحة. ولوال هذه الشخصية، ما كان هروب نادية، وتعرفها علي صالح ألخ ... 
بل ما كان فيلم يوم من عمري. زوزو ماضي: جسدت برقي وارستقراطية، المرأة 
المتسلطة التي تجعل االمور تسير لمصلحتها واثبتت ان الممثل الجيد، بالدور الجيد، 
بنبل  الشخصية  زكي طليمات: جسد  بك وهبى”.   قال “يوسف  وليس بحجمه كما 

وعظمة وال غريب في ذلك فإنه من جيل الرواد في المسرح والسينما.
االخراج: “عاطف سالم”

أحد اعمدة االخراج في السينما المصرية: وفق في اختيار القصة العاطفية والسيناريست 
الجيد االستاذ “يوسف جوهر” لتقديم عندليبنا األسمر “عبد الحليم حافظ” في أحد افالمه 
العاطفية واختيار ممثلة رقيقة جميلة مثل زبيدة ثروت لتكون البطلة العاطفية امام “عبد 
الحليم”. كذلك الكوميديان الفريد في نوعه “عبد السالم النابلسي” واألساتذة “محمود 
المليجي وزوز ماضي، زكي طليمات، سهير البابلي، التي كانت تعبيرتها ونظراتها 
لحليم في اغنية( ضحك ولعب) معبرة تعبيرا عاطفيا يتمشى مع كلمات األغنية( لما 

الحب لعب في القلب) وال غريب في ذلك فهي خريجة فنون مسرحية.
بكاميرا مدير  الفيلم حياً  الفيلم مما جعل  كبيرة في  الخارجي مساحة  التصوير  اخذ 
تصوير عبد الحليم نصر: مثل التنزه في القناطر الخيرية والباخرة الجميلة، منطقة 
المالهي  النابلسي،  الجمل يجران سيارة  بالجيزة والتنزه حليم وزبيدة على  األهرام 
الكبيرة وتصوير اغنية ضحك ولعب تلحين منير مراد وتمثال رمسيس مع النافورة 
الكبيرة في باب الحديد ومحطة السكة الحديد نفسها كذلك مطار القاهرة )يا سالم على 

مصر وحالوتها زمان(
كذلك  الديكور الداخلي موفقا وكانت فيال حنفي من افخر األثاث وكلب ابيض يثير 
في الهول الكبير دليل على االرستقراطية مع  الخدم الكثير، مقابل شقة عبد الحليم 
ونابلسي في الحارة، والقطة الفقيرة التي تأكل من طبق البقال انتهازا فرصة انه ذهب 

ليرى دكانه.
مونتاج : اميل بحري، ايقاعه سريع مع الريتم السريع في ضحك ولعب وبطئي مع 
المشاهد العاطفية. وكان التوزيع الموسيقى لعلي اسماعيل لاللحان ضحك ولعب ويوم 

من عمري ألخ ، اعطى حيوية جميلة طول الفيلم.
كل ذلك كان ورائه مخرجا كبيرا “عاطف سالم” استطاع ان يجمع ممثلين ممتازين 
وفنيين محترفين لتقديم فيلما غنائيا لعندليبنا األسمر، وصاحبة أجمل وجه في الشرق 
وقدم رسالة هادفة بأن الحب أقوى من المصلحة.  رحم هللا عبد الحليم حافظ وزبيدة 

ثروت  بل رحم هللا )عصر هذا الزمان(.
 

لرحيل الفنانة 
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رسيتال جوقة سيدة البشارة حيقق جناحاً باهرًا

  تبّرع مئات المواطنين في نوفا سكوشا 
بالمال لمؤّسسة جيش الخالص الخيريّة  
the Salvation Army  في المقاطعة 

قبيل حلول أعياد الميالد ورأس السنة.
وتفاجأت المؤّسسة بسخاء المواطنين وبخاّصة 
ابناء المنطقة التي اجتاحتها الفيضانات 

في تشرين األّول اكتوبر الماضي. وشاء 
هؤالء رّد الجميل للمؤّسسة التي رعتهم 
خالل محنتهم وقّدمت لهم وجبات الطعام 
يوميّا على مدى أسبوعين خالل الفيضانات.
ويقول الكابتن فانسان كوري إّن الكثيرين 
أرفقوا تبّرعاتهم برسالة تقدير للمساعدة 

التي تلقّوها خالل محنتهم.
ويشير إلى أّن أحد هؤالء تبّرع هذه السنة 
بألف دوالر للمؤّسسة، وكان قد تبّرع 
العام الماضي بخمسين دوالرا. وأعرب 
الكثيرون عن استعدادهم لمساعدة مؤّسسة 
جيش الخالص الخيريّة في حملتها السنويّة 

الذين يحملون  الكندّيين    يتعّين على 
هويّة مزدوجة أن يحملوا جواز سفر كنديّا 
ساري المفعول لدى دخولهم إلى كندا، عمال 
التطبيق في  بإجراءات جديدة دخلت حيّز 
الفائت  الثاني نوفمبر  العاشر من تشرين 

وما زال الكثيرون يجهلونها.
المواطنون  ويُستثني  من هذه اإلجراءات 
األميركيّون الذين يحملون الجنسيّة الكنديّة.
»ال أفهم كيف يساهم استخدام جواز السفر 
إلزامّية من قبل مواطن  الكندي بصورة 
فرنسّي على سبيل المثال في زيادة األمن 
في كندا« قال المحامي »ستيفان هاندفيلد« 

المتخّصص في شؤون الهجرة.
ويرى المواطن الكندي الفرنسي »برتران 
الطبيعي استخدام جواز  أّنه من  لوفيفر« 
فيه، وأّن ذلك يسّهل  نقيم  الذي  البلد  سفر 
على السلطات الكنديّة إمكانيّة مراقبة حركة 

الدخول إلى البالد.
الراغبين في الحصول على جواز  وأمام 
الثاني  نهاية كانون  سفر كندي مهلة حتّى 

يناير المقبل لإلفادة من إذن خاص لذلك.

أوتاوا تصف هجوم الكرك يف األردن  بالـ “شنيع”
الهجوم  الكندية  الحكومة   وصفت 
الذي وقع األحد 18 ديسمبر الجاري في 
مدينة الكرك في وسط الغرب األردني 

بالـ »شنيع«.
في  متزامنة  وأوقعت سلسلة هجمات 
الكرك شنها أربعة مسلحين أردنيين 10 
قتلى، بينهم سبعة رجال أمن أردنيين 
فاتشر«،  تُدعى »ليندا  كندية  وسائحة 
فاتشر،  بينهم »ابن  و34 جريحاً من 

كريس«.
وُقتل المهاجمون األربعة في تبادل للنار 

مع قوات األمن األردنية.
متقاعدة  أستاذة جامعية  و »فاتشر« 
نيوفاوندالند والبرادور  من مقاطعة 
في أقصى الشرق الكندي وكانت تقوم 
بزيارة قلعة الكرك األثرية برفقة ابنها.

»أفكارنا هي مع أقارب كافة الضحايا، 
ومن بينهم الكندية التي ُقتلت والكندي 
الذي أُصيب بجراح في الهجوم الشنيع 

باسم وزارة  ناطق  قال  األردن«،  في 
الخارجية الكندية.

لها على موقع »تويتر«  تغريدة  وفي 
للتواصل دعت سفارة كندا في األردن 
كافة الكنديين لعدم زيارة منطقة الكرك.
المتزامنة في  الهجمات  وتأتي هذه 

السياحية جنوب عّمان  الكرك  مدينة 
في وقت تسعى فيه الحكومة األردنية 
إلعادة إطالق قطاع السياحة الذي ساهم 
عام 2015 بـ%14 من إجمالي الناتج 

الداخلي للمملكة الهاشمية.

اهلجرة تغري النسيج االجتماعي 
يف الشرق الكندي

  يتغير المشهد الثقافي في هاليفكس، 
عاصمة نوفا سكوشيا في الشرق الكندي، 
المزيد  توافد  بصورة سريعة جراء 
المهاجرين من مصر والعراق  من 
الذين  والكويت،  والسعودية واألردن 

اختاروا اإلقامة فيها.
الذي أسس  الباكستاني  اإلمام  ويلحظ 
منذ سبعة عشر عاما  المدينة  مسجد 
التغير السريع  اإلمام ضياء خان هذا 
في النسيج االجتماعي في المدينة. وكان 
وصل إلى هاليفكس في السبعينيات يوم 
ذات غالبية مسيحية  المقاطعة  كانت 
إنكليزية، تسعون بالمئة من سكانها من 
العرق األبيض. » والجالية المسلمة كانت 
صغيرة جدا ، والجالية العربية أصغر«، 
كما يقول. فاإلحصاءات األخيرة تظهر 
تغيرا في الوضع الثقافي اإلتني والديني 

وفي العام 2011 كانت اللغة العربية 
ثالث لغة متداول بها في المقاطعة.

إضافة إلى ذلك، استقر ألف وخمسمئة 
الجئ سوري في نوفا سكوشيا هذا العام 
ما رفع عدد المسلمين والناطقين باللغة 
العربية. وتقول »جيري ميلز«، مديرة 
جمعية خدمات المهاجرين إنها تشاهد في 
هاليفكس عدة« لفتات استقبال وتوجيه 
العربية  باللغة  للمهاجرين  وكتيبات 
وتعمد المزيد من المنشآت الرياضية 
والمتاجر  والمصارف والمكتبات 
العربية،  باللغة  العامة على اإلعالن 

وهذا أمر رائع«.
كما أن في المدينة حاليا خمسة مساجد 
والمزيد من محالت البقالة والمطاعم 
الحالل ولم يعد مستغربا مشاهدة نساء 

محجبات في المدينة .

المقاطعات  في  المال  نّدد وزراء    
الكنديّة في أعقاب اجتماع عقدوه مساء 
األحد  18 ديسمبر الجاري  في اوتاوا 
مورنو«   »بيل  الفدرالّي  نظيرهم   مع 
والمتعلّق  مورنو  قّدمه  الذي  بالعرض 
الخدمات  لقطاع  الفدراليّة  بالتحويالت 

الصحيّة في البالد.
اوتاوا  أّن عرض  منهم  العديد  ورأى 
سيترك مضاعفات سلبيّة  على موازنات 

الصّحة في  المقاطعات.
وقّررت اوتاوا زيادة تحويالتها الماليّة 
لقطاع الصّحة بنسبة 3،5 بالمئة، ورصد 
على  دوالر  مليارات   8 بقيمة  موازنة 
مدى 10 سنوات لتمويل خدمات الصّحة 
العقليّة والخدمات الصحيّة في المنزل  

حسب معلومات حصل عليها راديو كندا.
واعتبر وزير الصّحة الكيبيكي »غايتان 
باريت« أّن العرض الذي قّدمته اوتاوا 
يؤّدي إلى خفض مساهمتها الماليّة في 

خدمات الصّحة.
ورأى وزير المال في بريتيش كولومبيا 
»مايكل دو يونغ« أّن عرض الحكومة 
الليبراليّة يذّكر بسياسة حكومة المحافظين 

السابقة برئاسة »ستيفن هاربر«.
ودافع وزير المال عن موقف الحكومة 
وأعرب عن أمله في أن يتحلّى نظراؤه 

في المقاطعات باالنفتاح.
وإستمّر االجتماع يوم االثنين في اوتاوا 
اليوم  وزراء  إليه صباح ذلك  وانضّم 

الصّحة من كاّفة المقاطعات الكنديّة.

اوتاوا: لقاء يضّم وزير املال الفدرالي 
ووزراء املال والصّحة يف املقاطعات

نيو برونزويك: إطالة عمر حمطة 
ماكتاكواك للطاقة الكهرومائية حتى 2068

كيبيك: إضافة مادة 
الرتبية املالية يف 
الربامج الدراسية

  أكد وزير التربية في مقاطعة كيبيك 
»سيباستيان برو« فرض مادة الزامية 
الثانوي هي  جديدة في الصف الخامس 
مادة التربية المالية. وفي بيان صدر قبل 

ظهر يوم الجمعة 
16 ديسمبر الجاري ركز الوزير على اهمية 
اعطاء الشباب كل الوسائل المتاحة قبيل 
بلوغهم سن الرشد ودخولهم سوق العمل ،

واضاف : » ستسمح لهم هذه المادة بتطوير 
قدراتهم على اتخاذ قرارات تتعلق بالشؤون 
المالية من مثل االستدانة والتوفير وتمكينهم 
من اعتماد سلوك مسؤول يعود عليهم بالنفع 

في كل مراحل حياتهم«.

كيبيك: 
إطارات الثلج إلزامية

  إنتهت مساء يوم  الخميس 15 ديسمبر 
الجاري المهلة المحددة لتزويد السيارات 
بإطارات الثلج في مقاطعة كيبيك، وهي 
إلزامية بين الخامس عشر من كانون 
األول – ديسمبر والخامس عشر من 

آذار – مارس من كل سنة.
ويتعرض المخالفون إلى غرامات مالية 

تتراوح بين مئة ومئتي دوالر.
وبالمناسبة ذكرت شرطة كيبيك السائقين 
بضرورة تكييف القيادة مع الظروف 
والعوامل الطبيعية وتخفيف السرعة 
عندما تكون الرؤية سيئة أو الطرقات 

التي يغمرها الثلج والجليد.
وأشارت إلى أنه بإمكان الشرطة فرض 
غرامات مالية على كل من يقود سيارته 
دون تنظيف سقفها وزجاجها وأضوائها 

ولوحات تسجيلها من الثلج.

كندا: ارتفاع مبيعات 
اجلملة بـ%1,1 يف 

تشرين األول )أكتوبر(
القيمة اإلجمالية لمبيعات   ارتفعت 
الجملة في كندا بنسبة %1,2 في تشرين 
األول )أكتوبر( الفائت لتبلغ 56,6 مليار 
دوالر، وذلك بعد تراجع بنسبة 1,5% 
في أيلول )سبتمبر( الفائت، حسبما أفادت 

اليوم وكالة اإلحصاء الكندية.
ويفوق هذا االرتفاع بنسبة الضعف تقريباً 
نسبَة االرتفاع التي توقعها خبراء االقتصاد 
الذين استطلعت آراءهم وكالة »تومسون 

رويترز« لألنباء والبالغة 0,6%.
ويقول الخبير االقتصادي لدى »سي آي 
بي سي« )CIBC(، أحد أكبر المصارف 
الكندية، نيك إكزارهوس إن المكاسب في 
مبيعات الجملة شملت معظم القطاعات 
وإن كانت حصة األسد فيها من نصيب 

قطاعْي السيارات ومواد البناء.
وارتفعت مبيعات الجملة في تشرين األول 
)أكتوبر( في خمسة من القطاعات السبعة 
الرئيسية التي ترصدها وكالة اإلحصاء، 
مع بلوغ نسبة االرتفاع %2,8 في قطاع 
البناء ولوازمه لتبلغ قيمة مبيعاته  مواد 
اإلجمالية 7,6 مليارات دوالر، وبلوغها 
%1,8 في قطاع السيارات وقطع غيارها 
لتبلغ قيمة مبيعاته اإلجمالية 11,3 مليار 
دوالر، وبلوغها %1,7 في قطاع األغذية 
قيمة مبيعاته  لتبلغ  والمشروبات والتبغ 

اإلجمالية 10,9 مليارات دوالر.
الجملة في أربع من  وارتفعت مبيعات 
مقاطعات كندا العشر، مع تسجيل المكاسب 
اإلجمالية األقوى في كيبيك وأونتاريو.

  أعلنت يوم الثالثاء )NB Power أو Énergie NB(، شركة الكهرباء العامة 
في مقاطعة نيو برونزويك )نوفو برونزويك( في شرق كندا، أنها قررت إطالة 
عمر محطة ماكتاكواك )Mactaquac( للطاقة الكهرومائية حتى عام 2068، 

فيبلغ عمرها عندئذ 100 عام.
وتقع محطة ماكتاكواك على نهر سانت جون )سان جان( على مسافة 20 كيلومتراً 
قبل فريديريكتون، عاصمة نيو برونزويك، التي يجتازها النهر المذكور، وتبلغ قدرة 
إنتاجها 670 ميغاواط، وهي توفر الكهرباء لنحو من %12 من مساكن المقاطعة 

ومؤسساتها ودخلت الخدمة عام 1968.
وكانت شركة الكهرباء العامة في نيو برونزويك تفكر بإغالق هذه المحطة عام 
إلى أعمال ترميم وصيانة هامة كل سنة. لكن بعد ثالث  2030 بسبب حاجتها 
سنوات من األبحاث مدعومة بتقارير الخبراء ارتأت الشركة العامة أنه من األفضل 
إصالح المحطة وإطالة عمر خدمتها. وتبلغ تكلفة مشروع إصالح المحطة 3,6 

مليارات دوالر.

مونرتيال: جهاز بلوتوث لتخفيف زمحة السري
تقنّية  بلدّية مونتريال استخدام    تعتزم 

بلوتوث لتخفيف زحمة السير في المدينة.
ونشرت في األشهر القليلة الماضية  عددا 
من أجهزة االستشعار في الشوارع الكبرى 
لهذه الغاية. وتلتقط األجهزة معّرفات بلوتوث 
الفريدة لتحديد موقع السيّارات وتحّدد مستوى 
التي تجمعها  المعطيات  الزحمة من خالل 

بصورة مباشرة.
المعطيات من  وتسّجل أجهزة االستشعار 

السيّارات التي تستخدم بلوتوث.
وتحّدد من خاللها الوقت الذي يستغرقه التنّقل 

بين نقطة وأخرى.
المدينة عدد  ومن األهميّة بمكان أن تحّدد 

السيّارات لتحليل وفهم المشاكل المتعلّقة بازدحام السير.
وكان يجري تعداد السيّارات مّرة واحدة في السنة بصورة تقليديّة.

وتتيح التقنيّة الجديدة تعداد السيّارات بصورة يوميّة.
ويتّم تحويل البيانات التي تجمعها أجهزة االستشعار إلى مركز 

إدارة التحّكم المروري  في مونتريال.

كما يتابع موّظفون المركز كاّفة الصور التي تلتقطها كاميرات 
المراقبة الموّزعة في مختلف أنحاء المدينة.

السيّارات في مونتريال استخدام هذه  وتعتزم مصلحة مواقف 
التقنيّة لتسهيل  عمليّة العثور على مواقف امام السائقين  خصوصا 

في الشوارع المكتّظة.

  أحيت جوقة رعية سيدة البشارة بقيادة السيد Samy Ackad يوم السبت 10 
ديسمبر 2016  حفلها الغنائي السنوي الخاص بعيد الميالد وذلك باإلشتراك مع 
جوقة األطفال الصغار بقيادة السيدة Doris Awwad ، وللسنة السابعة على 

التوالي حقق الحفل نجاحاً باهراً. 
شّرف الحفل قدس األرشمندريت Antoine Semaan راعي كنيسة سيدة البشارة 
 R.P. Pierre واألب الجليل ،»Pierrefonds« للروم الملكيين الكاثوليك في
Gagné راعي كنيسة سانت سوزان في »Pierrefonds« ، وعلى رأسهم 
جميعاً سيادة المطران ابراهيم ابراهيم راعي أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك 
في كندا. ومن ضيوف الشرف السيد أنطوان خياط مدير جوقة السيد المخلص 
للروم الكاثوليك بمونتريال وبرفقته السيد ميشيل زريعي موسيقار الجوقة. وال 
يفوتنا أن نخص بالذكر عّريفة الحفل Le Maître de Cérémonie  السيدة  
Aline DerMarkar  المسؤولة عن تقديم برنامج الحفل وإستباق كل أغنية 
تاريخية، لكن  بشكل مقتضب  بنبذة  العرض  وكل صورة تظهر على شاشة 
نظراً لطول برنامج الحفل. وأيضا ال ننسى ذكر منظم هذا الحدث - الذي يضم 
 Kamal الغني عن التعريف والسيد Kamy Barakat جوقتين - أال وهو السيد

Tewfik المسؤول عن الترتيبات الموسيقية في جوقة سيدة البشارة.
 Chorale  قدمت الجزء األول من هذه األمسية الميالدية جوقة األطفال الصغار
des Jeunes NDA التي تضم 52 عضواً من  رعية سيدة البشارة، وقدمت 7 
أغاني بمصاحبة عازفة البيانو السيدة Howaida Elmedany Francis، وقام 
 Sainte التي أبدعت في أغنية  Kasbar Celia بالغناء المنفرد عضوين، أواًل

Nuit ، ثم  André Lotfallah باداٍء رائع في ترنيمة  » اليوم العذراء تأتي 
إلى المغارة«. هذا،  وقد أثر غناء األطفال في قلوب كل الحضور بسماعهم 

األغاني الميالدية  بثالث لغات العربية والفرنسية واإلنجليزية. 
 Chorale  وقدمت الجزء الثاني من هذا »الرسيتال« الميالدي جوقة سيدة البشارة 
Notre-Dame de l’Annonciation  التي تضم 33 عضوا وقدمت 14 
أغنية بأربع أصوات بمصاحبة عازف البيانو السيد Giancarlo Scalia. وقام 
 You أغنية Dina Mahfouz بالغناء المنفرد ثالثة أعضاء: أّوال غنت السيدة
 ،O Holy Night أغنية Amanda Amoun ثم  اآلنسة ،Raise me up
ثم السيد سامي عقاد Samy Ackad  رئيس الجوقة  فتغنى وأبدع في أغنية 

 . Noël à Jérusalm
  Noël des enfants du monde وفي الختام شاركت الجوقتان في أغنية 
الغناء أيضا كل الحضور  Glory Glory Alleluia  وشارك في  وأغنية 

وصار التصفيق يدوي في كل أرجاء الكنيسة .
إبراهيم رّحب فيها بالضيوف وكل الحضور  وتخلل اإلحتفال كلمة للمطران 
وهنـّأ أبناء الرعية علي تزايد ونجاح أنشطة الكنيسة،  كما أعرب األب انطوان 

سمعان عن ترحيبه بالجميع. 
وجدير بالذكر أن هذا الحفل حضره أكثر من 500  شخصا من أبناء الرعية 
واألصدقاء الذين استمتعوا وهم  في غاية  السعادة واإلبتهاج طيلة هذه األمسية 
الرائعة التي أعقبها إستقبال في قاعة الكنيسة حيث تناول الجميع ما لذ وطاب 

من الحلويات الشهية والمشاريب المتعددة . 

توقيع اتفاق لتصدير مليار دوالر من الكهرباء من كيبيك إىل أونتاريو

كندا: جواز السفر الكندي إلزامي حلاملي 
جنسـّيتني

تعزيز اإلجراءات األمنية يف تورونتو

تواجدها األمني في  الكندية،  المدن  عززت شرطة مدينة تورونتو، كبرى 
والذي  ألمانيا  برلين عاصمة  الميالد في  أسواق  أحد  االعتداء على  أعقاب 

أسفر عن سقوط اثني عشر قتيال وعشرات الجرحى.
وعمد منظمو أحد أسواق الميالد في أحد أحياء تورونتو إلى مراجعة اإلجراءات 

األمنية المعتمدة عادة مع قوات الشرطة.
وقال أحد المنظمين: » إن هدف أسواق الميالد هو جمع الناس في إطار من 
الصداقة والفرح والسالم واعتداء برلين هو نقيض مؤسف ومدان لهذا الهدف.

وأشار قنصل عام ألمانيا في تورونتو »ميكايل لوبير« إلى أن السفارة في 
أوتاوا تلقت عددا كبيرا من االتصاالت من مواطنين ألمان لالستفسار عن 
ذويهم وأضاف: » إن روحية أسواق الميالد هي جمع الناس لالحتفال بفرح 
باقتراب احتفاالت الميالد وتلقي الضربة في هذا الوقت بالذات حدث مروع 

ومأساوي ال يمكن وصفه«.

مؤّسسة حصاد مونرتيال اخلريّية: محلة 
ترّبعات سخّية

الخيرّية عن   Moisson Montréal أعربت مؤّسسة حصاد مونتريال 
ارتياحها لحملة جمع التبّرعات التي نّظمتها بين الخامس عشر من تشرين 
الثاني اكتوبر والخامس عشر كانون األّول ديسمبر الجاري، من أجل جمع 

التبّرعات للمحتاجين قبيل حلول عيدي الميالد ورأس السنة.
وتمّكنت المؤّسسة، وهي اكبر بنك لألغذية في كندا، من تحضير 20 ألف 

سلّة ميالديّة بزيادة 4000 سلّة عن العام الماضي 2015.
كما تمّكنت من تحضير 6800 من »طرود الطوارئ« فضال عن 10آالف 
»طرد مفاجآت« سوف توّزعها خالل األعياد وفي األسابيع األولى من العام 

المقبل 2017 للمحتاجين في مدينة مونتريال.
واعرب »ريشار دانو« مدير عام المؤّسسة عن سعادته لنتائج الحملة وعزا 
نجاحها إلى عمل المتطّوعين وسخاء العديد من الشركات والحلفاء من القطاع 

الزراعي الغذائي ومؤّسسة »جان كوتو« الخيريّة.
وأشار إلى أّن نحوا من 137 ألف شخص  من بينهم 35 ألف طفل يلجأون 

شهريّا للمساعدة الغذائيّة في مونتريال.

أقدم مياه يف العامل يف قعر منجم يف 
أونتاريو وعمرها مليارا سنة

يعتقد باحثون من جامعة تورونتو أنهم اكتشفوا في كندا »أقدم مياه في العالم« وأن 
عمرها يبلغ نحواً من مليارْي سنة.

وتقول البروفيسورة »شيرُوود لوالر« إنها وأعضاء فريقها وجدوا هذه المياه في 
قعر منجم معادن في منطقة »تيمينز« في شرق مقاطعة أونتاريو على عمق نحو 

من ثالثة كيلومترات تحت سطح األرض.
ودرجة ملوحة هذه المياه تفوق بـ10 مرات درجة ملوحة مياه البحر، وهي »مائلة 
قلياًل للصفار ولزجة بعض الشيء وكريهة الرائحة جداً«، تقول البروفيسورة لوالر.

واكتشاف هذه المياه سيتيح فهماً أفضل لوصول »المياه الجارية« إلى كوكب األرض 

ودورها في ظهور الحياة عليه تضيف الباحثة الكندية.
ولهذا االكتشاف أيضاً تأثير على األبحاث حول الحياة على كوكب المريخ، فمنطقة 
باطن  تشبه  المياه  ُوجدت هذه  )le bouclier canadien( حيث  الكندية  الدرع 

المريخ، تؤكد البروفيسورة لوالر.

الكندية ليندا فاتشر التي ُقتلت في الكرك 
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Alexandrie : Début des travaux du Méga projet « Sea Square» 
d’un milliard de livres à la corniche de Sidi Gaber

Il s’agit d’un projet touristique 
d’une milliard de livres que la ville 
d’Alexandrie a décidé d’exécuter sur 

la corniche entre Sidi Gager et Roushdy.
Tout d’abord, il y aura un garage sous-
terrain d’une capacité de 1700 voitures.
En suite, on construira un hôtel 5 étoi-
les juste sur le bord de la mer ainsi qu’in 
bassin pour dauphins, un aquarium,  une 
salle pour une patinoire sur glace, une 
marina pour les yachts, un théâtre, une 
salle pour le « Bowling » une terrain de 
squash et enfin une fontaine dansante en 
pleine mer.

En plus, il y aura, tout autour, plusieurs 
cafés et plus d’un restaurant pour le plai-
sir des visiteurs.
Reste à savoir que les travaux qui ont 
commencé en mi-novembre devraient 
prendre près de six mois pour les finir 
et vont créer 4000 emplois directs sans 
compter les centaines d’emplois indirects 
que créera le « Sea Square ».
Un dernier mot, ces grands travaux 
à la corniche d’Alexandrie causent un 
embouteillage monstre entre Stanley et 
Cléopatra surtout aux heures de pointes.
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I Could Have Died a Year Ago
By: MARIA MAGDELEINA LOTFI 
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Le premier ministre 
Philippe Couillard 
parle d’un rendez-

vous manqué par le gou-
vernement fédéral, qui 
n’est pas parvenu à une 
entente avec les provinces 
sur les transferts en santé.
Lundi, les provinces ont 
rejeté l’offre du fédéral 
d’augmenter à 3,5 % les 
transferts en santé dès 
2017, alors qu’elles en 
réclament le double. Le 

gouvernement Trudeau 
proposait aussi 11 mil-
liards pour la santé men-
tale et les soins à domicile: 
une somme insuffisante 
selon les provinces, qui 
veulent qu’Ottawa finance 
25 % des coûts de santé.
Depuis, le premier minis-
tre met tout son poids pour 
forcer la main à Ottawa.
«Ça va nuire au climat de 
bonne entente, c’est clair 
[...] Il y avait un test de 

faire une entente négo-
ciée, qui n’est jamais par-
faite pour les deux parties, 
mais qui demeure un com-
promis. Ce test-là n’a pas 
été passé avec succès par 
le gouvernement fédé-
ral», a expliqué Philippe 
Couillard.
«On ne peut pas avoir de 
grands discours sur la 
santé, vouloir se mêler de 
ce que les provinces font 
et en même temps réduire 
leur financement. Ils met-
tent un peu la clé dans la 
porte qui nous amène vers 
le déséquilibre fiscal», 
a-t-il ajouté.
«Ils ont choisi hier de 
nous faire une proposition 
qui allait priver 100 000 
Québécois de maintien à 
domicile. Bien moi, j’ai une 
chose à dire à monsieur 
Trudeau: vous avez fait 
une promesse, réalisez-la», 

a pour sa part commenté 
le ministre de la Santé 
Gaétan Barrette.
Des sources de TVA Nou-
velles indiquent que le 
fédéral demeure cepen-
dant engagé à négocier le 
financement des soins à 
domicile et en santé men-
tale avec les provinces qui 
le désirent.
Philippe Couillard sou-
haite maintenant une 
nouvelle rencontre des 
premiers ministres sur 
cette question, même si 
Ottawa ferme la porte.
«L’attitude d’ultimatum, 
du «c’est à prendre ou 
à laisser»... ce n’est pas 
comme ça qu’on anime une 
fédération. Une fédération, 
c’est une fédération de 
collaboration ou chacun y 
met du sien», a ajouté M. 
Couillard.

Transferts en santé: 
Couillard invite Trudeau à collaborer

Frais de limousine: Philpott blanchit

Les ministres des Finances du Canada réunis à Ottawa

Sécurité renforcée aux marchés de Noël au Canada

Premier Tech a fait du lobbyisme illégal

L’ex-ministre et ancien collec-
teur de fond libéral Marc-Yvan 
Côté a contrevenu aux règles 

de lobbyisme en faisant pression sur 
Sam Hamad dans l’affaire Premier 
Tech et en exerçant du lobbyisme 
illégal auprès des gouvernements 
Charest et Couillard.
«Il y a eu des activités de lobbyisme 
de M. Côté auprès de M. Hamad qui 
n’a pas fait l’objet d’inscription au 
registre», a conclu le commissaire au 
lobbyisme dans un rapport dévoilé 
mercredi. M. Côté a rencontré Sam 
Hamad alors que celui-ci était minis-
tre de l’Emploi puis ministre des 
Transports. Il a fait pression pour 
que Premier Tech obtienne une sub-
vention.
M. Côté n’aura toutefois pas de 
constat d’infraction puisque ces incar-
tades sont prescrites au plan pénal. 
Premier Tech reçoit tout de même 

trois constats 
d’infraction à 
l’égard d’activi-
tés de lobbyisme 
qui auraient été 
exercées par des 
représentants de 
l’entreprise auprès 
de titulaires de 
charges publiques 
entre les mois 
d’octobre 2008 et 
de février 2016.
Le vice-président 
déve loppement 
corporatif  de 
l’entreprise, Yves 
Goudreau, a reçu deux constats d’in-
fraction le 20 décembre dernier pour 
lobbyisme sans mandat.
Le troisième constat d’infraction a 
été signifié le 15 décembre dernier à 
Jean Bélanger, président et chef  de 

l’exploitation chez Premier Tech, 
«pour ne pas avoir porté au registre, 
au plus tard le trentième jour suivant 
le changement, l’information concer-
nant l’exercice de nouvelles activités 
de lobbyisme pour le compte de Pre-
mier Tech».

La ministre fédérale de la Santé, 
Jane Philpott, n’a pas enfreint 
la loi sur les conflits d’inté-

rêts en recourant aux services d’une 
entreprise de limousine de Toronto.
C’est ce qu’a conclu la commissaire 
aux conflits d’intérêts et à l’éthique, 

Mary Dawson, 
dans un rapport 
rendu public mer-
credi.
L’été dernier, 
l’opposition avait 
reproché à la 
ministre d’avoir 
engendré des 
dépenses exces-
sives de 7500 $ 
auprès de la com-
pagnie Executive 
Limousine and 

Livery Service, appartenant à Reza 
Shirani, un fervent bénévole libéral.
Mme Philpott s’était même excusée 
et avait indiqué qu’elle rembourserait 
3700 $, soit l’équivalent des frais de 
déplacement dans la grande région 

de Toronto et de Hamilton.
«J’ai déterminé que le propriétaire 
de l’entreprise n’est pas un ami de 
la ministre Philpott et qu’ils n’ont 
pas de liens familiaux, qu’il n’y avait 
aucune irrégularité dans son choix de 
fournisseur, et que les tarifs deman-
dés par l’entreprise ne différaient pas 
de façon significative de ceux deman-
dés par d’autres services de transport 
de personnes», a expliqué la commis-
saire dans son rapport.
«J’ai donc conclu que la ministre 
Philpott n’a pas contrevenu à (...) la 
Loi sur les conflits d’intérêts», pour-
suit Mme Dawson.
La ministre a publié une déclaration 
écrite, mercredi, dans laquelle elle 
se dit «satisfaite» que le dossier soit 
maintenant clos.

Les transferts en santé seront 
au coeur des discussions à 
Ottawa, lundi au Château Lau-

rier, alors que sont réunis les minis-
tres des Finances du Canada.
En prélude de leurs échanges, les 
ministres ont tenu un souper de tra-
vail dimanche soir.
Le fédéral augmente chaque année 
ses transferts de soins de santé aux 
provinces de l’ordre de 6 %.
Or à compter de l’an prochain, 
Ottawa veut couper de moitié pour 
faire passer l’augmentation à 3 %.
Cette révision ne fait pas du tout 

l’affaire des ministres provinciaux qui 
souhaitent que le fédéral mette plus 
d’argent sur la table. Ils tenteront 
de convaincre le ministre fédéral des 
Finances Bill Morneau.
M. Morneau se dit prêt à négocier 
avec les provinces, mais il a écarté la 
possibilité de conserver le 6 % d’aug-
mentation.
Exceptionnellement, les ministres de 
la Santé vont se joindre aux discus-
sions.

Les autorités ont renforcé mardi 
la sécurité à l’entrée des mar-
chés de Noël de Montréal et 

Toronto, dans la foulée de l’attentat 
au camion-bélier de Berlin qui a fait 
12 morts la veille.
«Le niveau de menace demeure 
inchangé», a toutefois précisé à l’AFP 
le porte-parole du ministre fédéral de 
la Sécurité publique, Ralph Goodale.
A Montréal, d’imposants blocs de 
ciment ont été posés à l’entrée de 
la place des Arts où se tient le plus 
grand marché de Noël de la métro-
pole québécoise.
Des vigiles ont également été 
déployées à l’entrée pour fouiller les 

sacs, une mesure 
rare au Canada, 
pays relativement 
épargné par le 
terrorisme.
Les organisa-
teurs du principal 
marché de Noël 
de Toronto, plus 
grande ville cana-
dienne, ont éga-
lement installé 
des barrières en 
ciment aux abords de cette foire, et la 
présence de gardes de sécurité et de 
policiers a été augmentée, a rapporté 
la télévision publique CBC.

Le groupe État islamique (EI) 
a revendiqué mardi l’attaque au 
camion-bélier de Berlin qui a fait 12 
morts et 48 blessés sur un marché de 
Noël de la capitale allemande.

Exactly a year ago, I was in Cairo, 
capital of  Egypt. A day before my 
departure, I went to visit Saint 
Mark’s Coptic Orthodox Cathedral. 
Right next to it was Saint Peter 
& Saint Paul’s Coptic Orthodox 
Church, which I also visited. The 
members of  the cathedral, as well 
of  the church, were such humble and 
kind people that I remember leaving 
a bit teary-eyed, asking God to bless 
and reward them.
***
This morning, at church (Saint Peter 
& Saint Paul’s Coptic Orthodox 
Church in Pointe-Claire, Qc), the 
priest, during his sermon, announced 
that Saint Peter & Saint Paul’s 
Coptic Orthodox Church in Cairo 
was bombed. The one next to Saint 
Mark’s Cathedral? Yes, that one. 
Exactly the one I visited a year ago. 
Hearing this hit drastically close to 
home.
It could have happened a year ago. 
It could have been my grandmother, 
my mother, my aunt, my uncle, or I 
instead of  a mother’s two daughters, 

instead of  a newly married husband’s 
wife, and instead of  a little boy.
Isn’t ironic, you’d think, that I asked 
God to reward their pure hearts, and 
there they lay burned, in ashes, next 
to the lost icons, next to the church’s 
broken historical treasures, next 
to its ruins? Well, they have been 
rewarded one of  the most precious 
gifts: a crown of  victory in heaven. 
They now rest in the Kingdom 
of  God, at His right, not bearing a 
single burden. I understand that not 
everyone believes in a life after death, 
but I do, and they did. They knew it 
could have happened any time. They 
didn’t question God, neither blame 
Him. They accepted this discrimi-
nation since the day they were born. 
They lived in persecution until today. 
Persecution is the reason why the 
Coptic Church remains strong until 
today. It is in suffering that we find 
God and His love; as absurd as it may 
sound, it’s true. 
As someone who has the chance and 
the freedom to practice my religion 
and attend church regularly, I should 

stop com-
p l a i n i n g . 
I should 
realize how precious life is. If  the 
bombing had happened a year ago, I 
wouldn’t have published my book, I 
wouldn’t have created memories with 
my loved ones, and I wouldn’t have 
been who I am today. My dreams 
could have ended exactly a year ago.
It pains me to read in the Western 
press that this bombing is the first 
to happen in many years, while it 
isn’t at all. It pains me to read lies 
and constructed facts. It pains me to 
see that in 2016, in the 21st century, 
with all the progress humanity has 
made so far, we are simultaneously 
alarmingly regressing. Is it a way to 
celebrate Christmas? Let’s all pray 
for the Coptic people in Egypt and 
for the ones going through similar 
persecutions around the world. Let’s 
not lose hope, but instead make a 
difference, even knowing that this 
world won’t necessarily change for 
the better. But if  we don’t try, who 
will?



     ان الجروح والندبات ما هي إال أنسجة جديدة تحل محل 
األنسجة األصلية للجلد في موضع اإلصابة وتترك أثًرا على الجلد 

من الخارج تجعله يبدو بمظهر سيء وغير مقبول.
وتعتبر الحروق من أكثر األسباب التي تؤدي إلى ظهور تلك 
المشكلة، كما أن هناك عوامل أخرى وأسباب اخرى غير الحروق 
تسبب ظهور الندوب واألنسجة البديلة مثل العمليات الجراحية 
وآثار حب الشباب، وتعتبر تلك المشكلة من أكثر المكشالت التى 
توجه الكثيرين والتى تفسد جمال المرأة عندما تظهر على الوجه.

نقدم اليِك بعض الحلول والعالجات الطبيعية الستعادة شكل الجلد 
والتخلص من آثار الحروق والندوب بسهولة.

خلطات طبيعية للتخلص من آثار الجروح القديمة:
- زبدة الشيا و زيت جوز الهند:

عند اإلصابة بالجروح أو الحروق في أماكن مختلفة من الجسم 
بنصح اواًل باإلبقاء على منطقة الجرح رطبة ومغطاه خالل 
الفترة التى تتلو االصابة مباشرة وحتى اتمام الشفاء لحمايتها من 

التلوث أو الميكروبات.
وينصح في تلك الفترة باستخدام زيت جوز الهند وزبدة الشيا 
للمحافظة على روطوبة مكان اإلصابة، حيث يساعد زيت جوز 
الهند وزبدة الشيا على تخفيف آثار الجروح والحروق على البشرة 
كما يقومان بتخفيف آثار الحبوب والندوب ويقومان بإعادة اصالح 

خاليا البشرة وانسجتها.

كما أنه كالهما يعتبر من العناصر الفعالة في ترطيب البشرة 
لهذا السبب ينصح الكثيرين بضرورة وضع زبدة الشيا وزيت 
جوز الهند على اماكن اإلصابة بالحروق أو الجروح مرتين أو 

ثالثة مرات يوميًا بشكل منتظم، وال ينصح بغسل الحرج 
بعد وضعهما على البشرة ألن كالهما يفيد البشرة كثيًرا.

-العسل:
يعتبر العسل الطبيعي من أهم العناصر الطبيعية التى تساعد 
على تجديد خاليا الجلد واستعادة ملمسة ولونه الطبيعي، لهذا 
فهو عالج فعال لمشكلة آثار الجروح والحروق وحب الشباب.

فيمكن عمل مزيج مكون من ملعقتين من صودا الخبز وملعقة 
من عسل النحل وتطبيق هذا الخليط على المناطق المصابة 
بالندوب، اترِك الخليط على بشرتِك لمدة ثالثة دقائق ثم 
اشكفيه بالماء وكرري تلك الطريقة يوميًا للتخلص من آثار 

الندوب تماًما.
- األلوفيرا )زهرة الصبار(:

يتميز األلوفيرا بالكثير من الخصائص والمميزات التى 
تجعله يتربع على قائمة العالجات الطبيعية لمشكالت الجلد 

والبشرة والشعر ايًضا، حيث اثبتت التجارب أنه يفيد كثيًرا في 
اصالح خاليا الجلد واألنسجة التالفة نتيجة عن اإلصابة بالحروق 

والحبوب والجروح.
كما أنه يساعد على تحفيز نمو الخاليا وزيادة ترطيب ومرونة 

الجلد في اماكن االصابة كما انها يساعد على تخفيف االلتهابات 
الذي  الهالم  باستخدام  تلك االصابات، وينصح  الناتجة عن 
يوجد بداخل أوراق االلوفيرا وفرك الجلد مكان االصابة به 

بالماء، ومع  ثم يشطف  تماًما  الجلد حتى يجف  ويترك على 
التكرار اليومي لهذه الطريقة سوف يختفي آثر االصابة تماما 
في  االنتظام  الضروري  قليلة ولكن من  اسابيع  في غضون 

ماكياجتكرارها يوميًا. بدون  مثالية  بشرة  متنحك  خطوات   7
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  عندما تدخلين مكان ما ألول مرة 
ربما تشعرين بالراحة النفسية والهدوء، 
بالضيق واالنقباض،  وربما تشعرين 
المكان  لعلم طاقة  وتفسير هذا راجع 
العلوم  أحد  )الفونج شوى( وهو من 

القديمة.  الصينية 
وفي عصرنا الحالي بدأ االهتمام بهذا العلم 
بشكل كبير لما له من فوائد نفسية مذهلة.
المقال سنكشف لك سيدتي  في هذا 
النصائح إلضافة  عن مجموعة من 
طاقة ايجابية في منزلك والتخلص من 

السلبية. الطاقة 
إصالح باب المنزل والتخلص من الصرير:

الباب الرئيسي للمنزل هو آخر ما تواجهينه 
عند الخروج من المنزل وأول ما تقابلينه 
عند العودة، هل الحظتي وجود صرير 

وصوت مزعج لباب المنزل عند فتحه أو إغالقه؟، فالصوت 
المزعج الصادر منه من الممكن أن يؤثر على مزاجك، لذا 
ينصح الخبراء بتزييت األبواب لتجنب صوت الصرير المزعج 
سواء في باب المنزل الرئيسي أو أبواب الغرف الداخلية للمنزل، 

لضمان نشر الطاقة اإليجابية والتخلص من السلبية.
استخدام الباب األمامي:

كثير من الناس يعيشون في منازل حيث يدخلون إلى المنزل 
من الكراج أو الباب الخلفي، وعلى الرغم من أن هذا أمر مريح 
جداً، لكن من المنظور العلمي لطاقة المكان )الفونج شوي( هذا 
قد يحد من الطاقة الجيدة والفرص في حياتك ألن باب المنزل 

الرئيسي يدخل منزلك الطاقة المتجددة والحياة.

عنصر المياه:
لمبادئ  المكان، ووفقاً  الثروة حسب علم طاقة  الماء  يمثل 
الماء مثل وضع  المفيد االهتمام بعنصر  )الفونج شوي( من 
نافورة بالقرب من مدخل منزلك مع الحرص على تدفق المياه 
الفرصة  لديها  الثروة  أن  له معني  نحو مركز منزلك، وهذا 

لتصب في حياتك.
وضع النباتات فوق خزانات المطبخ:

انه ألمر جيد إذا كان هناك أي مساحة فوق الخزانات العلوية 
للمطبخ، ولكن هذا الفضاء فوق خزانات المطبخ يجذب الغبار 
إذا كان هناك مسافة بوضع  الراكدة، ولذلك ينصح  والطاقة 
بعض اإلضاءة، والنباتات الخضراء الجميلة أو الزينة فهذه 
المنطقة وتضيف  إلى هذه  الحياة  األشياء تعمل على إعادة 

الطاقة االيجابية.
اإلبقاء على باب الحمام مغلق:

يوصى خبراء طاقة المكان بالمحافظة على غطاء مقعد المرحاض 
ألسفل وإغالق باب الحمام للحد من الطاقة السلبية في المنزل.

تغطية التلفزيون في غرفة النوم الخاصة بك:
معظمنا يمتلك أجهزة التلفزيون في غرفة النوم، فإذا كان لديك 
صعوبة في النوم أو تعانين من األرق، فتغطية التلفزيون تعتبر 
فكرة جيدة عندما ال يكون قيد االستعمال، وذلك ألن الطاقة 
النشطة للتلفزيون والجانب اإللكتروني قد يكون مدمر لهدوء 
غرفة النوم، لذلك قومي بتغطية التلفزيون بوشاح أو مفرش 

جميل لتتمتعي بالهدوء والنوم العميق.
تنظيف جميع النوافذ:

النوافذ ترمز لنظرتك لما حولك، لذا يجب أن تكون نظيفة طوال 
الوقت لتبقى على نظرتك االيجابية للعالم الخارجي، ودائماً قومي 
بفتح النوافذ يومياً إلدخال الشمس وتجديد الهواء في المنزل.

التخلص من الكراكيب:
من أهم عوامل انتشار الطاقة االيجابية في المنزل هو التخلص 
من كل ما ال يتم استعماله، فهذا من شأنه أن يسمح لك بدخول 

عناصر جديدة الجاملة للطاقة االيجابية.
زراعة النبتات:

النباتات وخاصةً النباتات ذات الرائحة العطرية الجميلة تبث بهجة 
وطاقة ايجابيه في المكان، لذا ينصح بزراعه النباتات في المنزل 
ولكن ينصح خبراء علم طاقة المكان بتجنب زراعة الصبار.

األلوان المبهجة:
ينصح دائماً باستخدام األلوان الفاتحة في دهان الحيطان واألثاث، 
وتجنب األلوان القاتمة، وذلك ألن األلوان الفاتحة تضيف البهجة 

والطاقة اإليجابية عكس األلوان الداكنة.

  اول مايلفت االنتباه الى وجه هو شكل 
العينين، فجمال العيون يضفى بريقًا جذابًا على 
وجهك، واصابتك بالهاالت السوداء يسرق منِك 

بريق عينيِك ويمنحِك مظهًرا غير صحي.
انتفاخ حول  والهاالت السوداء تعني حدوث 
العينين،  بمحيط  اسمرار واضح  العينين و 
بانِك مريضة عند وجود  البعض  فقد يظن 

هذا االنتفاخ حول عينيك.
وألن الوقاية خير من العالج فسوف نستعرض 
تجنب االصابة  يمكننا  المقال كيف  في هذا 
بالهاالت السوداء، حيث انه من المهم معرفة 
التي  الطبيعية  اسباب ظهورها والوصفات 

تساعد فى الحد منها بكل أمان.
اسباب ظهور الهاالت السوداء حول العين:

- السهر من اهم االسباب التي تؤدى الى وجود 
هاالت اسفل العيون او حولها .

- التدخين شىء قاتل وضار ويسبب امراض 
جسيمة وان كانت الهاالت السوداء هى اقل 

ضرر واول ضرر يؤدى اليه التدخين .
التغذية عامل مهم جدا فى االصابة  - سوء 
التي  الكمية  الحصول على  فعدم  بالهاالت، 
يؤدى  والفيتامينات  الحديد  الجسم من  تكفى 

الى انتشار الهاالت حول العيون .

- االكتئاب والحزن الشديد 
لن يسلم منه جميع  الذى 
اعضائك بل وسينعكس ايضا 
بريق  على وجهك ويطفى 
عينيك ويحيطهما بخطوط 

سوداء وانتفاخات .
هل يمكن ان تشير الهاالت 
السوداء الى وجود اصابة 

بأمراض أخرى؟
اسفل العين منطقة رقيقة جدا 
ال يوجد بها دهون او غدد، 
لذا فهي من افضل المناطق 

التي تعكس لون الدم، وظهور هاالت سوداء 
بلون  تعكر شديد  يعني وجود  المنطقة  بهذه 
بمواد سامة  الدم محمل  ان  يعنى  الدم وهذا 

مثل ثانى اكسيد الكربون.
لذا سنالحظ فى حالة االصابة باالمساك على 
السوداء، حيث  الهاالت  ازدياد  المثال  سبيل 
الغازات  كثرة كمية  الى  يؤدى  اإلمساك  ان 
باالضافة  الدم  بها  يكون محمل  التي  السامة 
الى الفضالت السامة المخزنة بالجسم، ولكن 
اكسيد  ثانى  يختفى غاز  منها  التخلص  عند 
لونه ويحل  تعكر  الدم ويزول  الكربون من 

فيعود  الكربون  اكسيد  ثانى  االكسجين محل 
لون أسفل العينين الى طبيعته، من هذا نستنتج 
ان زيادة نسبة االكسجين في الدم طريقة مثلى 

للتخفيف من الهاالت.
طرق التخلص من الهاالت السوداء :

اوالً الطرق الطبيعية:
زيت اللوز:

يعد استخدام زيت اللوز وصفة رائعة للقضاء 
االنتفاخات فهو غاز هام خصوًصا  على 

الحساسة. للبشرة 
الخيار:

كبيرة على  بنسبة  يساعد  الخيار  استخدام   

فوائد رائعة فى  العين وله  تفتيح منطقة 
انعاش وتهدئة البشرة.

الطماطم:
استخدام ماسك الطماطم مفيد ايضا للعيون 

ولعالج الهاالت السوداء.
البطاطس:

الجافة واستخدامها من ضمن  البطاطس 
تأثير  له  بالبشرة  للعناية  اليومى  الروتين 
مبيض على الجلد ويزيل البقع واالنتفاخات 

والهاالت السوداء.
الليمون:

الهامة  االمور  الليمون من ضمن  استخدام 
والناجحة فى القضاء على الهاالت.
ثانيا استخدام الكريمات والليزر :

توجد فى االسواق العديد من كريمات التبييض 
الهاالت  الكيميائية وعالج  التقشير  ووسائل 
بالليزر  العالج  استخدام  يمكن  السوداء كما 
كوسيلة سريعة وفعالة للتخلص من الهاالت 
السوداء ويوجد ايضا خيارات جراحية لعالج 
تلك الهاالت، هناك حل ايضا حقق نجاح محدود 
وهو عن طريق حقن ثانى اكيد الكربون تحت 
لنحو شهرين، وتناول  اسبوعيا  الجلد مرة 

فيتامين C بشكل مستمر.

  تتعدد استخدامات زيت جوز الهند الجمالية، حيث يدخل 
في تحضير وتصنيع مستحضرات العناية بالبشرة والشعر كما 
إنه عنصر أساسي للحصول على خلطة طبيعية لتغذية خاليا 

البشرة والشعر.
مزيل مكياج: ينصح العديد من خبراء العناية بالبشرة بضرورة 
االستعانة بمستحضر طبيعي إلزالة المكياج بداًل من المستحضرات 
التي تحتوي على نسبة مرتفعة من المواد الكيماوية والتي تضر 
بصحة البشرة، ويعتبر زيت جوز الهند من تلك العناصر التي 
يمكنك االستعانة بها للحصول على بشرة نضرة وخالية من آثار 
المكياج المزعجة والتي تتسبب في العديد من المشكالت الجمالية 
للبشرة، لذلك قومي باالستعانة بزيت جوز الهند للتخلص من آثار 

المكياج من على بشرتك.
ترطيب البشرة : يمكنك االستعانة بزيت جوز الهند كمرطب 
مسائي للبشرة وذلك عن طريق دهن البشرة بالقليل من قطرات 

زيت جوز الهند على البشرة وتدليكها به ليرطبها خالل ساعات 
الليل وأثناء النوم، وفي تلك الفترة يعمل زيت جوز الهند على 

تغذية البشرة بالعنصار التي تحتاجها دون أن يتسبب 
في ظهور البشرة كأنها دهنية.

تطهير البشرة : بال شك استخدام الزيوت الطبيعية 
وخاصة زيت جوز الهند كمطهر طبيعي للبشرة من 
األمور التي يشجع عليها أخصائيي العناية بالبشرة وذلك 
الحتواء زيت جوز الهند على عناصر طبيعية تعمل على 

تطهير البشرة وإزالة العوالق بها.
البقع: يساعد استخدام زيت جوز الهند في الحماية من 
المشكالت الجمالية التي تواجه البشرة، كظهور البقع 
الغامقة على البشرة نتيجة التعرض ألشعة الشمس أو 
ظهور الهاالت السوداء أسفل العينين نتيجة التعرض 
لإلجهاد والتعب وعدم الحصول على قدر كاٍف من النوم 

يوميًا، لذلك ينصح بضرورة استخدام زيت جوز الهند للتخلص 
من البقع الغامقة المسببة لإلزعاج.

القديمة  اليونان  في  اإلغريقيون  كان   
تحسين  أجل  من  الجبل  إكليل  يستعملون 
تاجاً  أما الطالب، فكانوا يضعون  ذاكرتهم، 
من اكليل الجبل فوق رؤوسهم قبل االمتحانات.
العصبية  الخاليا  الزهايمر  يصيب مرض 
ويعاني  إلى اضطرابات سلوكية،  ويؤدي 
للذاكرة كما  فقدان  المرض من  بهذا  المصاب 

يفقد بعد القدرات العقلية.
وهناك امكانية للوقاية من هذا المرض أو الحد 
من تطورهو ذلك بفضل بعض األطعمة أو 
التي  الغذائية. فما هي هذه األغدية  المكمالت 

تحمينا من الزهايمر:
األغذية الطبيعية:

الغداء أفضل دواء، ومن أجل الحفاظ  يعد 
الجسم  التلف وتزويد  الجسم من  على خاليا 
باختيار  مطالبون  نحن  الكافية،  بالطاقة 
األطعمة المغذية والغنية بالمعادن والفيتامينات 

واألحماض الدهنية األساسية مثال:
- نبات الفصفصة أو العدس أو البروكولي

- الفواكه الجافة
- بذور نوار الشمس أو اليقطين أو السمسم

- االفوكادو
- القمح

- زيت بذر الكتان
:Q10 األنزيم المساعد

يساعد هذا األنزيم على انتاج الطاقة وتمريرها 
من  حمايتها  على  يساعد  وهذا  للخاليا 
الشيخوخة كما أنه يتخلص من األيونات الحرة 

وذلك ألنه يعتبر مضاداً لألكسدة.
تساعد بعض األطعمة على إنتاج هذا األنزيم 

المساعد على غرار الفواكه الجافة والملفوف 
المكمالت  والسبانخ. كما يمكنكم أخذ بعض 

الغذائية كعالج لمدة 3 أشهر على األقل.
الجنسنغ الهندي:

يعرف  ما  أو  الجنسنغ  عشبة  تساعد 
بأشواغاندا)ويتانيا سومنيفيرا( على الوقاية من 
الزهايمر والخرف وبعض األمراض  مرض 

الدماغية األخرى.
فيمكنكم استهالكها على شكل بودرة مجففة 
لمدة  أومنقوع مغلي. يكفي استعمالها كعالج 

15 يوم وتكرار ذلك كل 3 أشهر.
الجينكو بيلوبا:

بيلوبا هو أفضل دواء طبيعي يساعد  الجينكو 
للدماغ واألطراف،  على وصول األكسيجين 
الدموية  الدورة  العشبة تنشط  وذلك ألن هذه 
وتسهل وصول الدم إلى الدماغ مما يضاعف 
عند  استعماله  ويمكنكم  العقلية.  القدرات 
فقدان  بالذاكرة أو عند  اإلحساس باضطراب 

التركيز.
العشبة،  البعض من  وللعالج، يمكنكم أخذ 
ولكن يستحسن عدم أخذها لمدة طويلة لكي ال 

يتعود الجسم عليها.
سانتيال ازياتيكا:

سانتيال ازياتيكا هي عشبة تستعمل في الطب 
الهندي التقليدي من أجل تنشيط الدورة الدموية 
كما هو الحال بالنسبة للجينكو بيلويا. ومن أجل 
الحصول على نتائج فعالة يستحسن أخذ هاتين 

العشبتين بالتناوب.
اكليل الجبل:

يعتبر اكليل الجبل مضاداً لألكسدة ويمكن من 

الذي تسببه األيونات الحرة  تفادي الضرر 
للناقالت العصبية كما أنه يحمي الدماغ بشكل 
طبيعي. ولكن يجب استشارة الطبيب قبل 
استهالكه خاصة وان كنتم تعانون من ارتفاع 

الضغط الدموي.
العالج العطري:

أجل  من  مهمة  جد  األساسية  الزيوت  تعد 
إذ يمكنكم وضع  الطبيعي،  العالج  استكمال 
بالقرب  البعض منها على منديل ووضعه 
أثناء غسل  ليلة، أو أضيفوه  الوسادة كل  من 

مالبسكم، أو استعملوه كعطركم اليومي.
الجبل  إلكليل  األساسية  الزيوت  تساعد 
والزعتر على تحسين الدورة الدموية والذاكرة 
أما زيت الصندل  كما أن رائحتها جد زكية، 

فهو مثالي للتركيز.
احذروا المعادن الثقيلة:

الثقيلة  المعادن  التقليل من استهالك  - يجب 
الزهايمر،  تفادي اإلصابة بمرض  من أجل 

ولكن كيف؟
- يجب اختيار أغذية بيولوجية خالية من المواد 

السامة.
السمك األزرق كالسلمون والتونة  - يحتوي 

وسمك السيف على مادة الزئبق.
- بعض اللقاحات تحتوي على المعادن الثقيلة

- يجب تفادي لمس المصابيح االقتصادية 
المكسرة والمحرار الذي يحتوي على الزئبق
- تفادي استعمال ورق األلومينيوم في الطبخ

أثناء  - عدم استعمال أواني من االلومينيوم 
الطبخ وتعويضها باألواني الخزفية والزجاجية 

والستاينلس ستيل.

العلماء  أثبتت دراسة علمية أجراها مجموعة من   
بجامعة نيويورك األمريكية أن ممارسة تمارين المشي 
التعرض  الحماية من أخطار  بشكل يومي يساعد في 
للقلق والتوتر، كما إنها تعمل على التخفيف من أعراض 

القلق بنسبة كبيرة.
الباحثة بجامعة  الدكتورة ويندي سوزوكي  وذكرت 
أجرى  الذي  العلمي  الفريق  أفراد  وأحد  نيويروك 
الدراسة أن المشي كان له التأثير األفضل على الصحة 
النفسية لألشخاص المتطوعين الذين تم إجراء األبحاث 

عليهم.
المشي  تمارين  تأثير  اختبار  الدراسة  وتضمنت 

النفسية  الثقيلة على الصحة  واآليروبيكس والرياضة 
41 شخًصا  تلك االختبارات على  للجسم، وتم إجراء 

بالغًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 26 عام.
وأظهر نتيجة الدراسة أن لممارسة تمارين المشي تأثير 
إنها  النفسية للشخص حيث  للتحسين من الصحة  أكبر 

تساعد على التخلص من مشكلة القلق والتوتر.
وذكر تقرير الدراسة أنه لوحظ خالل جلسات التدريب 
المتطوعين أن هناك  تم إجرائها على األشخاص  التي 
تراجعًا ملحوًظا في الحالة المزاجية والمشاعر السلبية 
والقلق عند المشاركين لكن أكبر نسبة من تحسن المزاج 

لوحظت خالل تمارين المشي.

واهلدوء  النفسية  الراحة  من  ملزيد 
شوى« »الفونج  املكان  طاقة  علم  على  تعريف 

السوداء اهلاالت  لعالج  مدهشة  طبيعية  وصفات   6

بالبشرة للعناية  اهلند  جوز  زيت  استخدام  فوائد 

بفعالية القدمية  اجلروح  آثار  لعالج  طبيعية  خلطات 

والقلق التوتر  لعالج  األفضل  املشي  متارين  دراسة: 

كيف ميكن الوقاية بشكل طبيعي من مرض الزهامير؟

 ترغبين في بشرة نضرة شابة ومثالية 
دون الحاجة الى وضعك للماكياج؟ اذن 
ما عليك سوى متابعة قراءة المقال التالي 
الذي سنكشف لك من خالله عن أهم 
طرق والخطوات ومستحضرات العناية 

لتحققي حلمك.
7 خطوات أساسية لتدليل بشرتك والعناية 

بها, اختاري المزيج الذي يناسبك:
الماكياج: يجب أن تضعي  -1 إزالة 
العناية دائماً على بشرة  مستحضرات 
الماكياج  نظيفة ونقية. ال تنسي إزالة 
عند خلودك للنوم، حتى تسمحي لبشرتك 
بالتنفس. بعد االستيقاظ من النوم، تكون 
بشرتك قد تخلصت من الزهم والشوائب 

التي أفرزت أثناء الليل.
السموم وللحصول على بشرة متألقة، اختاري  الديتوكس إلزالة   2-  

يتناسب مع  الذي  الديتوكس  ماسك 
نوع بشرتك.

 Primer -3 قاعدة كريم األساس   
Face الحل السحري المتبع من طرف 
الخبراء للحصول على بشرة مثالية 
يمكن االكتفاء بقاعدة كريم األساس 
وحدها أو تطبيقها قبل كريم األساس 

إلخفاء العيوب.
 -4 المصل لمحو عالمات الشيخوخة، 
عالمات التعبير والتقليل من المسام 

الواسعة.
-5 كريم ضد البقع والتصبغات للتقليل 
من إنتاج مادة الميالنين لبشرة صافية 

موحدة اللون.
 -6 كريم العناية للتخفيف من احمار البشرة وتحسسها.

 -7 لوسيون Lotion لتنشيط البشرة.

Roberto Cavalli
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LINDT
Lindor
Irresistibly smooth
L›infini fondant
Chocolates
Chocolats
144 g.  156 g
840282, 840294

Selected skin care and fragrance gift sets
Ensembles de soins ou de fragrances sélectionnés

SOL-FINE
Crema Color
Coconut oit based
hair colour cream
Crème colorante
capillaire à base 
d›huile de noix 
de coco, 65 ml
(Exception : Crema Délice)
Participating stores
Succursales participantes

ANNABELLE
Selected makeup products
Produits de maquillage 
sélectionnés

STORCK
Merci
Chocolates
Chocolats
400 g
523255



إعالنات

Bur.chef: 1505 Legendre O.      Montréal,  Qc. Canada H4N 1H6  
Succ :      1550 boul. Daniel Jonson   Laval,  Qc.  Canada              
Succ :      400, ave. Lafleur   Lasalle, Qc. H8R 3H6                         
Succ :      8200 19ème Avenue, Montréal,  Qc. Canada  H1Z 4J8   
Succ :  1320, boul. Jules-Poitras   Saint-Laurent, Qc. H4N 1X7   

www.samifruits.com     samifruits@samifruits.com

(514) 858-6363
(450) 978-1333
(514) 368-1333
(514) 593-1333
(514) 856-1333
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 يسعـــد
السيد سامي األسمر

أن يتقدم من الجالية العربية والمسيحية بخالص 

التهاني وعظيم األماني بمناسبة 

األعياد اجمليدة
 أعادها هللا على األمة العربية والعالم 

أجمع بالخير واليمن والبركات 



  يهبط بابا نويل من ناطحة سحاب، باستخدام سلم من الحبال، 
في برلين، ويسيّر موكب ألشخاص يتنكرون في شكل وحوش 

بوالية بافاريا األلمانية.
العام من  ألمانيا هذا  الميالد في  قبل عيد  لم تخل االحتفاالت 
لكن  المبهجة،  الساطعة واألسواق  لألنوار  المعتادة  العروض 

هناك بعض مظاهر االحتفال غير التقليدية أيضا.
ففي برلين لم يهبط بابا نويل عبر المدخنة كالمعتاد بل استخدم 
للنزول مسافة مائة متر على برج كولهوف  سلما من الحبال، 
الشـهير لتوصيـل الهدايا ألطفــال مندهشين في مقهى بالطـابق 

بويرتوريكو  ملكة جمال  بالي  ديل  ستيفاني  فازت    
بلقب ملكة جمال العالم لعام 2016 في النسخة السادسة 
في  الحالي  العام  أقيمت  التي  المسابقة  من  والستين 

الواليات المتحدة.
ياريتزا  الدومنيكان  جمهورية  جمال  ملكة  وحصلت 

األولى  الوصيفة  لقب  على  راميريز  رييس  ميجولينا 
واإلندونيسية ناتاشا مانويال على لقب الوصيفة الثانية.

في مسابقة  دولة  مئة  أكثر من  متسابقات من  وشاركت 
ملكة جمال العالم التي أقيمت في منطقة ناشونال هاربور 

في واشنطن.

عادل،  األردن طارق  لدى  سفير مصر  أكد    
 340 المصرية  السفارة  تسليم  الموافق على  تم  أنه 
األردنية  السلطات  بواسطة  تم ضبطها  أثرية  قطعة 
قامت  للعقبة، حيث  نويبع  تهريبها من  أثناء محاولة 
السياحة األردنية، بحضور منذر  لينا عناب وزيرة 
القطع  بتسليم  األردنية  اآلثار  إدارة  جمحاوي مدير 
للسفارة والتوقيع على محضر التسليم والتسلم، وذلك 
في  واألردن  بين مصر  المبرمة  باالتفاقية  عمال 
المسروقة  الثقافية  الممتلكات  مجال حماية واسترداد 

ومكافحة االتجار غير المشروع في اآلثار.
أثنى  وأوضح السفير المصري، أن الجانب األردني 
النموذجية  الثنائية  العالقة  التسليم على  خالل مراسم 
بين البلدين، بما في ذلك مجال ضبط اآلثار المهربة.

كما تم التشاور حول آخر التطورات المتعلقة بتنمية 
قامت  التي  الزيارة  أعقاب  في  المشتركة  السياحة 
مؤخرا،  إلى مصر  األردنية  السياحة  وزيرة  بها 
للتشاور والتنسيق  المصري  واجتماعها مع نظيرها 
السياحة  المشترك في مجال  التعاون  حول سبل دفع 

البينية.

بلندن  المصرية  السفارة  تسلمت  آخر  وعلى صعيد 
قطعة حجرية من مسروقات معبد حتشبسوت بالدير 
اآلثار  وزارة  نجحت  أن  بعد  باألقصر،  البحري 
البريطاني  الخارجية والمتحف  بالتعاون مع وزارة 
في إثبات ملكيتها لها وأحقيتها في استردادها، حسبما 

افادت وزارة االثار.
المستردة  اآلثار  إدارة  على  العام  المشرف  وأكد 
بالوزارة شعبان عبد الجواد أن أهمية هذه القطعة ال 
تكمن فقط في كونها قطعة من أحد المعابد الفرعونية 
الحديثة بل ألنها ستساهم كذلك  الدولة  خالل عصر 
المقام حالياً  المعبد  ترميم  كبير في مشروع  بشكل 

بواسطة البعثة البولندية.
كانت  المستردة  القطعة  أن  إلى  الجواد  وأشار عبد 
 1975 خرجت من مصر بطريقة غير شرعية عام 
بأسبانيا وقام بشرائها  وتم عرضها بصالة مزادات 
أنها عبارة عن  اإلنجليز. وأوضح  اآلثار  أحد تجار 
نقوش  عليها  الجيري  الحجر  من  قطعة مصنوعة 

هيروغليفية بالنقش البارز.

       ــ       ــ
 آخر عمود

شعر : فريــد زمكحـل

من واقعنا

مرمينا ام مرميكم! 

أبو حجاج

  سعيد : قائاًل كدت أضرب رأسي  جمرد كلمة
في الحائط يا خليل ؟

خليل : لماذا يا سعيد ؟
سعيد : ألني أري الغرب يقيم الدنيا ويقعدها في حرب الجيش السوري 
لتحرير حلب من اإلرهابيين ولم يقمها في حرب تحرير الجيش العراقي 

في الموصل أيضاً من اإلرهابيين وال أدري ما هو الفرق ؟
خليل : يضحك ثم يقول ألن أسد العراق قاموا بإعدامه وأسد سوريا مازال 

حياً يرزق يحارب بجسارة بل ويحقق انتصارات . 

ديين يف احلِب تفسريي!
ـــــجـــــري ـــــــــا ي فــــــظــــــيــــــٌع أمـــــــــــــــْر م
ـــــري ـــــي غ لــــــــــه  ــــــــفــــــــطــــــــْن  َي وال 
تــــكــــفــــيــــري أبـــــــــاحـــــــــوا  هللا  ـــــم  ـــــس ب
ـــــــي وتـــهـــجـــيـــري ـــتـــرحـــيـــلـــي عـــــن أرض ل
ـــري ـــي ـــج ـــف وت ســـــــــادة  يــــــا  قـــتـــلـــي  أو 
ـــــري ـــــج ــــــــــــر مـــــــــا ي غـــــــــريـــــــــٌب أم
ــــــــــــــْد يـــــــــــدري؟ ــــــل مـــــــــــن  أح ــــــه ف
بـــــشـــــكـــــوى الـــــصـــــبـــــر مـــــــن صــــبــــري 
ــــري ــــي ــــدم ــــت ــــى ل ــــع ــــس ــــــٍه ي ــــــق ـــــــن ف م
ــــي ــــن ــــخــــوي ــــــــي وت ــــــــاب ــــــدف إلره ــــــه ي
ـــــري ـــــج ــــــــــــر مـــــــــا ي غـــــــــريـــــــــٌب أم
فـــــــهـــــــل مــــــــــن أحـــــــــــــــْد يـــــــــــــدري؟
ــــــــي دمـــــــــــي يـــــســـــري والـــــــنـــــــيـــــــل ف
ــــق الـــــصـــــرخـــــة مـــــــن صـــــــدري ــــل ــــط ي
مــــصــــري ـــــــــا  أن  .. مــــــصــــــري  ـــــــــا  أن
ـــــجـــــري ــــــــــــــْر مـــــــــا ي ـــــــــٌب أم غـــــــــري
َيـــــفـــــتـــــْي أن  مـــــنـــــه  ـــــــــظـــــــــع  واألف
ـــــــدري ي ال  ــــــحــــــق  ال ـــــــي  ف ـــــــٌل  ـــــــاه ج
ــــــــي نــــحــــري يـــــــقـــــــول الــــــجــــــنــــــَة ف
ـــري ـــي ـــك ـــف ـــــق ت ـــــح ــــــي ال ُيــــــزعــــــجــــــُه ف
ـــري ـــي ـــس ـــف وديــــــنــــــي فــــــي الــــــحــــــِب ت
تكفيري محض  ودعـــواه  أدعـــوه  للحب  ــي  ألن
تعبيري الــمــعــنــى  ولـــب  ــك  ــالم إس مــنــك  بـــرئ 
فقل لشيطانك يا عبد شيطانك صعْب عليك تغييري
تحريري ــِل  أج مــن  ــاَم  ق ــد  وق ــاَت  م قــد  وإلــهــي 
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Call Allstate First
Fouad Zemokhol

Montreal East Agency
5020 Jean-Talon St. E,  

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

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

GOOD HANDS

GOOD PRICE

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

مصر تستعيد 340 قطعة أثرية مهربة بعد ضبطها باألردن
قطعة حجرية من مسروقات معبد حتشبسوت باألقصر من بريطانيا

ملكة مجال بويرتوريكو تفوز بلقب ملكة مجال العامل 
لعام 2016

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

* بيع وشراء جميع األجهزة 
األلكتـــرونية واألدوات المنزليــة 

المستعملة بحال الجديد

electrogh@hotmail.com

12080 Blv Laurentien #102 
Ville St Laurent H4K 1M9

* متخصصـون في تصليح وصيانة 
جميع األدوات الكهربائية 

514.715.2848

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

أهال بكم بالفرع الجديد على العنوان التالي:

Canadian  Realities  

L’inter MARCHÉ CÔTE VERTU
265, Côte Vertu, Ville St-Laurent

Tél.:  514 334 2328

يسعد إدارة محالت أنتر مارشيه أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم 
األماني من الجالية العربية المسيحية

بمناسبة الميالد المجيد ورأس السنة الميالدية
أعادهما هللا على الجميع بالخير والسالم والمحبة 

سنة سعيدة على الجميع

بابا نويل يهبط من فوق ناطحة سحاب يف أملانيا
الـ24 من المبنى.

وتابع األطفال الحدث بانبهار، فيما حياهم بابا
 نويل عبر النوافذ، قبل أن يدخل منها لتوزيع 

الهدايا.
وقال كونستانتين، وهو طفل حصل على كرة 

الباب وفتحه  ثم أصبح على  إلى هنا  شاطئ ودميتين، “نزل 
ودخل”.

وفي بلدة كيرش زيه بوالية بافاريا ارتدى سكان أزياء وحوش 
في  الشوارع،  في  أقنعة مخيفة، وساروا  مشعرة، ووضعوا 

موكب )بريشتين( التقليدي.
وعادة ما تنظم هذه المواكب في اليوم األقصر واألكثر ظلمة في 
باسم )بريشتين( وترقص إلبعاد  إذ تغني وحوش تعرف  العام 

الظالم، ودعوة الطبيعة للعودة إلى الحياة.

محبة  رسالة  لنكتب  نتطوع  هل   
األلماني  المانيا والشعب  وتضامن مع 
الكلمة  قائدة بكل معنى  وقائدته - وهي 
لها في عيد  انجيال ميركل! ونرسلها   -
لنتضامن  الرسالة  الميالد؟!! نكتب هذه 
المتألمين  األلمان ومعها ومع كل  مع 
احتفاالت  االجرامي ضد  العمل  ازاء 

عيد الميالد المجيد في المانيا! 
ونؤكد استنكارنا لما حصل ونؤكد على 
بالمرصاد لكل من يحاول  اننا سنكون 
المانيا ومن وقف معنا !؟ ونرسل  ايذاء 
اإلنسانية  والصفة  بالمعنى  محبتنا 
وتحديدا  وعرب  كنديين  وبصفتنا 
الن  ومسيحيين..  مسلمين  سوريين 
المانيا - باالضافة الى دول اخرى مثل 
األم  - كانت  كندا والدول اإلسكندنافية 
الشدة  أوقات  في  للسوريين  الحقيقية 

وااللم و التشرد! 
بعض المواقف مهمة للرجال والنساء .. 
المواقف  اليوم! وهذه  وهي ما تصنعنا 
أهل  بأننا  البلدان  لهذه  تؤكد  التي  هي 
للمساعدة وأهل للمحبة التي منحت لنا!! 
ان  أحب  المجيد  الميالد  عيد  وِفي 
وأذّكر   كسوريين  نحن  بمن  أذّكر 
تربينا  التي  والمحبة  االنسانية  بالقيم 

المرعبين  يزعزعها  لن  والتي  عليها 
والمرهبين وقارعي طبول الكراهية! 

ومنها قصة جميلة روتها والدتي ، وهي 
واحبت  عاشت  ولكنها  مسلمة  سيدة 
كلها سواسية! وهي من مدينة  األديان 
انها   .. الحسكة في شمال شرق سوريا 
الحديث  تجاذبت  وهي طفلة صغيرة 
المسيحية  بشدة مع صديقتها  وتجادلت 
 !! والمسيح  العذراء  السيدة مريم  عن 
هل هما جاءا للمسيحيين ام للمسلمين!! 
ووالدتي تعرف انهما للمسلمين !! هكذا 
..وجدتي !! وبعد  علمها والداها جدي 
لهما جدي  فّسر  كبير..  الى  االحتكام 
للمسلمين  هم  والقديسين  األنبياء  بان 
بين  فرق  وان ال  معا!!  والمسيحيين 
نبي جاء  األديان !! وانه وان كان كل 
الخالق في وقت مختلف!!  برسالة من 

لقوم مختلفين ولكن الخالق واحد!!  
وكبرنا وكنا نحب كثيرا عندما تعرف 
بأنها  العذراء  السيدة  الصغيرة  اختي 

"امي" وأما والدتي فهي "ماما" ! 
التي  لوالدتي  الف رحمة  وفي سوريا 
امنا جميعا وان  العذراء هي  ان  علمتنا 

المحبة هي من روح هللا!
كنده الجيوش

عيد ميالد مجيد وعام جديد سعيد
 Merry Christmas and

Happy new year


