
  قالت السفارة األردنية في واشنطن إن العاهل األردني الملك عبد هللا سيبدأ 
زيارة للواليات المتحدة يوم االثنين ليكون أول زعيم عربي يجري محادثات 

مع إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة.
وأضافت السفارة األردنية على تويتر أن الملك عبد هللا الثاني سيبدأ زيارة عمل 
للواليات المتحدة يوم االثنين يجتمع خاللها مع اإلدارة الجديدة والكونجرس. 

ولم تذكر ما إذا كان من المقرر عقد اجتماع بين العاهل األردني وترامب.
الرئيس  لروسيا وجه خاللها  زيارة  سابق  وقت  في  األردني  العاهل  وأنهى 
ويشارك  السورية.  السالم  عملية  دعم  على  لألردن  الشكر  بوتين  فالديمير 
تنظيم  مقاتلي  المتحدة ضد  الواليات  بقيادة  عسكرية  حملة  في  األردن 

الدولةاإلسالمية المتشدد في سوريا.
بالتأكيد على  إنه “سيعمل  األربعاء  يوم  إيه بي سي  لمحطة  قال  ترامب  كان 
إقامة مناطق آمنة في سوريا” لالجئين الفارين من العنف وإن أوروبا ارتكبت 

خطأ جسيما بقبول ماليين الالجئين من سوريا.
تنفيذي  أمر  لتوقيع  ترامب  فيه  يستعد  الذي  الوقت  في  زيارة عبد هللا  وتأتي 
التأشيرات  ووقف  الالجئين  كل  دخول  على  مؤقت  فرض حظر  يتضمن 

لمواطني سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران.
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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    
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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

ترامب والسياسة األمريكية اجلديدة
  بعد تسلم الرئيس االمريكي 
الجديد دونالد ترامب لمهام منصبه 
الجديد كرئيس للواليات المتحدة 
األمريكية خلفاً للرئيس األمريكي 
السابق باراك أوباما أعتقد بأن 
المشهد العام للسياسة األمريكية 
سوف يتغير بشكل شبه تام على 
الصعيدين الداخلي والخارجي. 
بعد تلميح الرئيس الجديد في 
أكثر من مناسبة بأن الواليات 
المتحدة األمريكية لن تلعب دور 
الشرطي في هذا العالم من جديد 
بدون مقابل، وهو ما يعني تنازل 
غير مباشر لالدارة األمريكية 
الجديدة عن إدارة العالم بصورة 
إنفرادية أو أحادية بعيداً عن الدول 
العظمى األخرى في هذا العالم 
وهو ما سوف ينعكس بصورة 
إيجابية على الكثير من القضايا 
السياسية الساخنة التي مازالت 
عالقة وتتطلب سرعة التدخل 
لحلها قبل أن تزداد تفاقماً يدفع 
بها للخروج عن نطاق السيطرة 
األمنية الجزئية أو الكلية لجميع 
دول العالم األمر الذي نجح ترامب 
في أن يكتشفه وفي أن يراهن 
في  والجلوس  للوصول  عليه 
البيت األبيض األمريكي، واتصاله 
أيام  بعد ثالثة  الهاتفي األخير 
من توليه للسلطة مع الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي يعكس 
بوضوح قلق اإلدارة األمريكية 
من ظاهرة تفشي اإلرهاب حول 
العالم ودوره األصيل في ضرب 
األمن وهدم االستقرار الذي يهدد 
مع  االقتصادي  النمو  معدالت 
هروب رؤوس األموال وزيادة 
نسبة البطالة ، وهو ما لن يسمح 
الرئيس األمريكي الجديد لنفسه 
أو لغيره بتجاهله ألنه سيهدد 
أمن وسالم جميع دول العالم بما 
فيهم أمن وسالم ومصالح القوى 
الكبرى حول العالم، ومن هنا 

كان حديثه الهاتفي مع الرئيس 
السيسي الذي يدرك جيداً حجم 
المؤامرات التي حيكت له إلسقاطه 
وإسقاط مصر الدولة المحورية 
الهامة في المنطقة والتي تصدت 
ومازالت تتصدى لإلرهاب بحسم 
وحزم رغم الظروف االقتصادية 
الصعبة التي تمر بها من جراء 
السياسات االجرامية الدولية التي 
مباشر  بتوجيه  عليها  فرضت 
من االدارة األمريكية السابقة 
لوال لطف هللا وعنايته ووطنية 

الجيش المصري العظيم.
لذا أتوقع أن يعمل الرئيس ترامب 
بصورة جدية على تصحيح هذا 
الوضع سواء في مصر أو سوريا 
أو العراق أو ليبيا لخفض حدة 
التوتر والقضاء على اإلرهاب 
كما سيحسن من عالقات دولته 
الثنائية مع جميع دول العالم بما 
يخدم تحقيق أهدافه االقتصادية 
على المستوى الداخلي بصورة 
لجميع  وملموسة  محسوسة 
المواطنين األمريكيين من خالل 
وقفه لجميع انواع الهجرة غير 
الشرعية لبالده وهو ما سيدفع 
العديد من الدول المجاورة له 
للعمل الجاد على تحسين ظروفها 
االقتصادية الستيعاب هذا األمر 

وسرعة تجاوزه.
وهذا حقه المكتسب بحكم مسئوليته 
عن إدارة البالد وال دخل له بأي 
نزعة عنصرية للرجل الذي يذكره 
التي  اإلنسان  بحقوق  البعض 
يتجاهلونها وتتجاهلها بالدهم 
األم وال تطبقها مع مواطنيها من 
االقليات بصورة فاضحة تستوجب 
األسف على ما يحيط بها من 
نتاج نشر ثقافة  صمت مريب 
التطرف والعنصرية المتأصلة في 
بعض المجتمعات التي مازالت 
تنتمي لعصور الجاهلية والتخلف.

خبوض  لألسد  السماح  يقرتح  جونسون  بوريس  الربيطاني  اخلارجية  وزير 
االنتخابات حلل الصراع يف سوريا

 ألغى الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو زيارة لواشطن 
األمريكي  الرئيس  للقاء  المقبل  األسبوع  مقررة  كانت 
أمرا  ترامب  توقيع  يوم  بعد  القرار  ترامب. جاء  دونالد 
تنفيذيا ببناء جدار على طول الحدود المكسيكية األمريكية.
بناء  تكاليف  أمريكا  استرداد  األمريكي  الرئيس  وأصر 

الجدار من المكسيك، التي ترفض بشدة.
الكونغرس  إن  الشيوخ  مجلس  في  الجمهوريون  وقال 
األمريكي سيمضي قدما في الخطة التي ستتكلف من 12 

إلى 15 مليار دوالر.
وأعلن بينا نيتو أنه ألغى الزيارة التي كانت مقررة في 31 
يناير/كانون الثاني بعد أن أشار ترامب إلى أنه ينبغي أن 

يفعل ذلك.
الشخصي  تغريدة على حسابه  األمريكي  الرئيس  وكتب 
المكسيك ال  :”إذا كانت  الخميس  يوم  تويتر صباح  على 
ترغب في دفع تكلفة الجدار الالزم بشدة، فمن األفضل أن 

تلغي االجتماع المقبل”.
إنهم  األبيض  البيت  باسم  المتحدث  وقال شين سبايسر، 
أنهم “سيواصلون  “يبحثون تحديد موعد جديد”، مضيفا 

اإلبقاء على قنوات التواصل مفتوحة”.
بناء  “انتقد” خطط  إنه  سابق  وقت  في  نيتو  بينا  وقال 
بثه  خطاب  في  المكسيكي  الرئيس  وأضاف  الجدار. 
لن  المكسيك  بأن  وتكراراً  قلت مراراً  “لقد   : التلفزيون 
تدفع ألي جدار”. وقال :”أعرب عن أسفي وأدين قرار 
الواليات المتحدة لمواصلة بناء جدار يفصلنا بدال من أن 

يوحدنا”.
الدعائية  الحملة  ترامب، خالل  التقى  قد  نيتو  بينا  وكان 

النتخابات الرئاسة األمريكية، 
في  سيتي  ميكسيكو  في 
الماضي،  سبتمبر/أيلول 
وتعرض النتقادات شديدة من 
داخل بالده، فضال عن تراجع 

شعبيته التي ظلت منخفضة.
بطول  جدار  اء  ن ب ويعد 
الحدود  بين  كيلومتر   3200
ة  كي مكسي ل وا ة  كي األمري
الرئيسية  لتعهدات  ا أحد 
حملته  ترامب خالل  قطعها 

االنتخابية.
توقيع  أثناء  ترامب،  وتحدث 
وزارة  في  توجيهي  أمر 
الداخلي األربعاء، عن  األمن 
الحدود  منطقة  في  “أزمة” 

الجنوبية األمريكية.
التنفيذية  أوامره  دعت  كما 
آالف   10 بـ  االستعانة  إلى 
في  للمساعدة  هجرة  ضابط 
الحدود  تعزيز جهود مراقبة 

بين البلدين.
اعتبارا من  ليست دولة.  :”دولة بال حدود  ترامب  وقال 

اليوم تستعيد الواليات المتحدة السيطرة على حدودها”.
وذكرت وسائل إعالم أمريكية الخميس، بعد أقل من يوم 
األمريكية،  الحدود  دورية  قائد  أن  ترامب،  إعالن  من 

مارك مورغان، سيغادر منصبه. وليس معلوما ما إذا كان 
مورغان، المكلف بتأمين الحدود األمريكية، قد أجبر على 

ذلك أم استقال.
أوامر  بين مجموعة  التنفيذية من  ترامب  أوامر  وتعتبر 

متوقعة بشأن األمن القومي والحدود هذا األسبوع.

ومن المتوقع أن يعلن ترامب قيودا على الهجرة تشمل سبع 
دول مسلمة في الشرق األوسط وأفريقيا، وهو ما قد يؤثر 

على برامج الالجئين.
بينها سوريا  القيود دوال من  وثمة توقعات أن تشمل هذه 

والعراق وإيران وليبيا والسودان والصومال واليمن.

بوريس  البريطاني،  الخارجية  اقترح وزير   
بشار  السوري  للرئيس  يسمح  أن  جونسون، 
األسد بخوض انتخابات رئاسية، وإمكانية البقاء 
في السلطة إذا فاز بها، كجزء من حل الصراع 

في سوريا.
وقال جونسون إن بريطانيا قد تعيد التفكير في 

كيفية مقاربة األزمة السورية.
أمام  يتحدث  كان  الذي  جونسون  وأضاف 
اللوردات  مجلس  في  الدولية  العالقات  لجنة 
لوقت  متشبثة  بريطانيا ظلت  إن  البريطاني، 
لكنه  يتنحى،  أن  يجب  األسد  إن  بمقولة  طويل 
خلص إلى أنه لم توجد أي امكانية لفرض ذلك 
في أي مرحلة من مراحل الصراع، أالمر الذي 
نجم عنه هذه الصعوبات التي تواجهها سوريا.

مع  المشاركة  إمكانية  جونسون  يستبعد  ولم 
روسيا في عمل عسكري “في مهاجمة داعش 
على  من  وكنسهم  االسالمية(،  الدولة  )تنظيم 

وجه األرض”
“امكانية  أمام  مفتوحا  الباب  وترك جونسون 
النفوذ  بإضعاف  يسمح  الروس”  مع  ترتيب 

اإليراني في المنطقة.
وقال “أرى جوانب سلبية وأرى مخاطر في أن 
نتدخل، وأن نقوم بانقالب كامل )في سياستنا( 
أن  أيضا  يجب  ولكن  واألسد،  الروس  لدعم 
بها  تغير  التي  الطريقة  بشأن  واقعيا  أكون 
المشهد على األرض، ولذلك ربما كان علينا أن 

نفكر بطريقة جديدة بكيفية التعامل مع ذلك”.
“من  إن  مرة  له  قيل  قد  إنه  جونسون  وقال 

األفضل أن يكون لديك حاكم مستبد على أن ال 
يكون ثمة حاكم نهائيا”.

بريطانيا “وضعت  أن  إلى  جونسون  وأشار 
أن  النواب  قرر  عندما  اللعبة”  خارج  نفسها 
استخدام  اعلنوه ضد  الذي  بااللتزام  “اليفوا 
األسلحة الكيماوية” بالتصويت ضد القيام بفعل 

عسكري في سوريا في عام 2013.
أن  يمكن  بريطانيا  أن  على  جونسون  وشدد 
تلعب دورا في حفظ السالم في أي حل سياسي 

مستقبلي.
وقال: يجب البحث عن “حل ديمقراطي” وهذا 
من  “بإشراف صحيح  انتخابات  يتضمن  قد 
والالجئون  النازحون  ويُعطى  المتحدة”  األمم 

السوريون في الخارج حق التصويت فيه.

لألسد  السماح  ذلك  يعني  هل  سؤل  وعندما 
االنتخابات،  هذه  في  الترشيح  في  بالتنافس 

أجاب “نعم”.
واتسون  روب  سي  بي  بي  مراسل  ويقول 
“يبدو ذلك تحوال جوهريا في سياسة بريطانيا 
بريطانيا مصرة  كانت  اآلن  فحتى  الخارجية. 
الذي  األمر  السلطة،  من  األسد  رحيل  على 
وضعها في خالف مع روسيا، الداعم الرئيسي 

لنظام االسد”.
ويضيف “لكن عبر قول جونسون إن الحكومة 
تغير  سماه  ما  بشأن  واقعية  تكون  أن  يجب 
ُيبقي  فإنه  سوريا،  في  األرض  على  المشهد 
مفتوحا خيار التوصل إلى ترتيب مع موسكو قد 

يسمح لألسد بالبقاء في السلطة”.

إنه  البريطاني  الوزير  وقال 
الرئيس  إدارة  تدرك  ان  ينبغي 

الجديدة  ترامب  دونالد  األمريكي 
النهاء  روسيا  مع  اتفاق  اي  أن 

“توافقا  السوري سيشمل  الصراع 
اآلخر  االساسي  الحليف  إيران”  مع 

لألسد.
بشأن  االتفاق  على  جونسون  واثنى 

البرنامج النووي اإليراني الذي وقع في 
الدولية  والقوى  إيران  بين   2015 عام 

الكبرى، الذي سبق أن وصفه ترامب بانه 
وهدد  بشأنها”  التفاوض  تم  “أسوأ صفقة 

بإعادة التفاوض بشأن هذا االتفاق.

انعقاد اجلولة األوىل من املشاورات السياسية 
بني مصر واالحتاد األوروبي مبقر اخلارجية

الرئيس املكسيكي يلغي زيارته ألمريكا للقاء دونالد ترامب

الجولة األولى  الخارجية    عقد بوزارة 
مصر  بين  السياسية  المشاورات  من 
السفير  ترأس  األوروبي، حيث  واالتحاد 
هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون 
الوفد  الدولي  واألمن  األطراف  متعددة 
ترأس  بينما  االجتماع،  المصري خالل 
ليفلر  السفير كريستان  األوروبي  الجانب 
الخارجية  الخدمة  عام جهاز  أمين  نائب 

باالتحاد األوروبي.

بيان وزعته  فى   – بدر  السفير  وصرح 
الخارجية اليوم الخميس – بأن هذا االجتماع 
المصري  الجانبين  بين  الحوار  بداية  يمثل 
الهجرة،  واألوروبي حول موضوعات 
وسبل التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بما 
يساهم في تحقيق التنمية وفي مكافحة الفقر، 
وبما يراعي التوازن المطلوب بين البعدين 
يحقق  إطار شامل  في  واألمني  التنموي 
سينعكس  الذى  األمر  الطرفين،  مصالح 
إيجاباً على المواطنين وعلى 
المعيشة والتعليم  مستويات 
والتأهيل، فضاًل عن خلق 
ومكافحة  العمل  فرص 
ر  غي هجرة  ل ا هرة  ظا
االتجار  الشرعية وجريمة 
في البشر التي يقع ضحيتها 

العديد من الشباب.
ر  ي وز عد  مسا كر  وذ
الوفد  رئيس  أن  الخارجية 
بجهود  أشاد  األوروبي 
الموقف  قيادة  في  مصر 
قمة  إطار  في  األفريقي 
فاليتا حول الهجرة وغيرها 
اإلقليمية  الفعاليات  من 
والدولية، كما أشار الجانب 

مع  الحوار  إطالق  أن  إلى  األوروبي 
مصر يأتي استكمااًل لدورها اإلقليمي فيما 
في  الهجرة، السيما  بموضوعات  يتعلق 
الضوء االجتماع التنسيقي األفريقي الذي 
و11   10 في  الغردقة  مدينة  استضافته 
األفريقية  المواقف  لبلورة  الجاري  يناير 
نتائج  وتقييم  مراجعة  استعداداً الجتماع 
قمة فاليتا الذي سيعقد في مالطا في فبراير 

المقبل.
االتحاد  مع  الحوار  من  مصر  وتهدف 
األوروبي إلى التوصل إلى اتفاقات لتنظيم 
في  المصريين  أوضاع  وتقنين  الهجرة 
والمشروعات  التمويل  وجذب  أوروبا 
مستوى  ورفع  للتدريب  برامج  وإنجاز 
التعليم والكفاءة والتأهيل، بما يفتح المجال 
واالستفادة  أمام خلق فرص عمل جديدة 
من العمالة الفنية الماهرة والمدربة، سواء 
وغيرها  أوروبا  في  أو  األم  وطنها  في 
يساعد  وبما  الدولية،  العمل  أسواق  من 
على رفع مستوى المعيشة ومكافحة الفقر 
والبطالة، وذلك وفقا لخطة الدولة الشاملة 
تهدف  التي  اإلستراتيجية  إطار  وفي 
من  وبالتحول  بالتنمية  الهجرة  ربط  إلى 
كوادر  إلى خلق  البسيطة  العمالة  تصدير 

فنية مؤهلة ومدربة.

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

القوة الوحيدة التي تملكها في هذه الحياة هي قوة قراراتك .. 
لذا ال تخن نفسك خوفا من االنتقادات!

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

العاهل األردني امللك عبد اهلل يزور 
الواليات املتحدة 

االثنني
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فيون متمسك بالرتشح لرئاسة فرنسا 
وينفي مزاعم عمل زوجته الوهمي

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 

عصابة اإلخوان اجملرمني 
االرهــابية

  بعد الهزيمة النكراء التي واجهتها عصابة 
االخوان المسلمين المجرمة في مصر و سوريا 
، بدأت العصابة الدولية باالعتماد على مبدأ 
األحداث  بمتابعة  بدأت  و  الفرص  اقتناص 
و  بشكل عام  العربية  المنطقة  في  الجارية 
في مصر بشكل خاص و تقوم بنشر أكاذيبها 
فبركاتها و سمومها عبر وسائل اإلعالم  و 
التابعة لها و بعض الوسائل اإلعالمية الدولية 

المدعومة من قبلها أيضاً .
الحكم  اسدال  لها كان عبر  اقتناص  أخر  و 
القضائي من المحكمة اإلدارية العليا في مصر 
ببطالن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
بين مصر و السعودية و اعادة سيادة مصر 

على جزيرتي تيران و صنافير .
العصابة و كشف  لهذه  متابعتي  من خالل 
أنهم  ، وجدت  فبركاتهم  و  أكاذيبهم  جميع 
المأجورين  العديد من  بسحب  قاموا مؤخراً 
لديهم ممن كانوا في مصر إلى تركيا و قطر 
بتشكيل  قاموا  و  أخرى  بلدان  إلى  و حتى 
البيانات و  مجموعات عمل مهمتها اصدار 
نشر الفتنة بين صفوف الشعب المصري من 
خالل تهييج الرأي العام المصري ضد الحكومة 
بمخططه على شريحة مهمة جداً و  معتمداً 
هي الطبقة الفقيرة و المتوسطة و حاجتها إلى 
السلع األساسية  وخاصة بعد ارتفاع األسعار 

بشكل جنوني بسبب ارتفاع سعر الدوالر .
القضية هنا في أن عصابة األخوان المجرمين 
الدنيئة و  أعمالها  تتوقف عن  لن  االرهابية 
الخبيثة أبداً و ستسعى جاهدة إلى زعزعة أمن 
و استقرار مصر مثلما فعلت في سوريا و ليبيا .
لها  العصابة االرهابية مركزاً  تتخذ هذه  و 
العالم وخاصة تركيا و  العديد من دول  في 
تقود مهماتها االرهابية  بريطانيا و قطر و 
من هناك ... و المشكلة األكبر أن حكومات 
هذه الدول تساند العصابة االرهابية و تسهل 

لها نشر االرهاب في جميع دول المنطقة .
هذه  أفراد  أن  نعلم  أن  علينا جميعاً  يجب 
العصابة و األعضاء المنتمين لها ليسوا سوى 
كالب تنبح بصوت عالي  داخل أسوار الدول 
الداعمة لهم و هم جرذان تختبئ في المجاري 
و طبعاً هذا مركزها الرئيسي حيث أنها ولدت 

و تأسست هناك ...
المجرمين  وأبداً ضد هؤالء  دائماً  و سنبقى 
الدين االسالمي  الذين يشوهون  االرهابيين 
القناع  نناضل حتى اسقاط هذا  منه وسوف 

الذي يلبسونه أمام العالم كله .
دمتم بخير 

Bakdash1@el-ressala.com

  قال رئيس وزراء فرنسا السابق فرانسوا 
فيون يوم الخميس إنه متسمك بالترشح 
للرئاسة ورفض تقارير صحفية زعمت أن 
له دون أن  زوجته تقاضت أجرا كمساعدة 

تقوم بأي عمل فعليا.
وقال فيون لقناة )تي.إف 1( التلفزيونية إن 
ابنيه أيضا عمال معه في مرحلة ما عندما 
الشيوخ مضيفا أن  كان عضوا في مجلس 
زوجته بينيلوب عملت معه منذ انتخابه للمرة 

األولى في 1980.
الفرنسية  أنشينييه  وقالت صحيفة لوكانار 
بينيلوب فيون  الساخرة هذا األسبوع إن 
ألف يورو )645  حصلت على نحو 600 
ألف دوالر( خالل سنوات طويلة عن وظيفة 
لفيون وبعد ذلك لمن حل  مساعدة برلمانية 
محله كنائب بالجمعية الوطنية ومقابل العمل 

في صحيفة ثقافية.
وذكرت الصحيفة أن تحقيقا أجرته أوضح 
أنه ال يوجد دليل على أنها قامت بأي من تلك 
األعمال فعليا. وقال فيون إن زوجته قامت 

بأعمال منها مراجعة خطبه

  بدأ الوزير المكلف بملف انفصال بريطانيا 
عن االتحاد األوروبي ديفيد ديفيس عملية إصدار 
قانون يسمح للحكومة ببدء عملية خروج البالد 
من التكتل وقال يوم الخميس إنه يتوقع الموافقة 

على مشروع القانون بسرعة.
البريطانية في وقت  العليا  المحكمة  وأصدرت 
فيه رئيسة  تلزم  سابق من هذا األسبوع قرارا 
البرلمان قبل  الوزراء تيريزا ماي بأخذ موافقة 
تفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة المؤسسة 
بأن  الحكومة  لالتحاد األوروبي رافضة دفوع 

بوسعها فعل ذلك بشكل أحادي.
وبدأ ديفيس السعي للحصول على موافقة البرلمان 
القانون وطرحه على  من خالل نشر مشروع 
أعضاء البرلمان وهي المرحلة األولى من العملية 
التي تشهد دراسة مجلسي  الطبيعية  التشريعية 

البرلمان للمشروع.
وقال ديفيس في بيان »اتخذ الشعب البريطاني قرارا بمغادرة االتحاد 
األوروبي وهذه الحكومة مصممة على المضي في مهمة تنفيذه.«

وأضاف »لدي ثقة في أن البرلمان الذي دعم االستفتاء بأغلبية 
ستة مقابل واحد سيحترم القرار الذي اتخذه الشعبي البريطاني 

ويوافق على مشروع القانون بسرعة.«
وقالت أحزاب معارضة إنها ستحاول تعديل المشروع بما يلزم 
الحكومة بالكشف عن مزيد من تفاصيل خططها للخروج من 

االتحاد األوروبي.
ويناقش النواب مشروع القانون على مدى يومين في األسبوع 

المقبل في 31 يناير كانون الثاني واألول من فبراير شباط.

الرئيس األمريكي، دونالد    عبر 
ترامب، عن اعتقاده بأن أسلوب التحقيق 
عن طريق اإليهام بالغرق فعال، قائال 

إنه »يجب أن نحارب النار بالنار«.
بي سي  إيه  لمحطة  ترامب  وقال 
وزير  سيستشير  إنه  اإلخبارية 
الدفاع، جيمس ماتيس، ورئيس وكالة 
االستخبارات األمريكية المركزية )سي 
آي إيه(، مايك بومبيو فيما يمكن فعله 

لمكافحة التشدد.
وقال الرئيس إنه إذا كانت الجماعات 
المتشددة تقطع رؤوس الناس في الشرق 
األوسط »فإننا يجب أن نتعامل معها 

على نفس المستوى«.
لكن رئيس سي آي إيه السابق، ليون 
بانيتا، رفض ذلك وقال سيكون »خطأ 
الوراء«  إلى  كبيرا، أن نتخذ خطوة 

ونعود إلى التعذيب.
وعبر ترامب عن رغبته في »أن نحافظ 

على بلدنا آمنا«.
النار،  وأضاف »إذا كانوا يطلقون 
أفرادنا ورؤوس  ويقطعون رؤوس 
الناس في  يذبحون  إذا كانوا  آخرين، 
الشرق األوسط ألنهم مسيحيون، وإذا 
الدولة اإلسالمية يفعل  كان تنظيم 
أشياء لم يسمع بها أحد منذ العصور 
الوسطى، فإنني أشعر شعورا قويا مع 

اإليهام بالغرق.«
تحدث  أنه  إلى  وأشار 
في  كبار  مسؤولين  مع 
االستخبارات »وسألتهم، 
هل األسلوب فعال؟ هل 
وكانت  فعال؟  التعذيب 

اإلجابة »نعم، تماما«.
بينما  إنه  ترامب  وقال 
المتشددة  الجماعات  تُقدم 
»على ذلك كله، ويصورونه 
ويرسلونه عبر العالم كله، 
فإن لدينا طرقا لكن ال يسمح 

لنا بفعل أي شيء«.
وأشار »سأعتمد على بومبيو 
وماتيس، وجماعتي، وإن لم 
يريدوا استخدام تلك الطرق، 
فال بأس. وإن أرادوا فسوف 
أعمل معهم على تحقيق 

ذلك. أريد أن أفعل ما نستطيع في إطار 
المسموح لنا قانونيا، لكني أشعر أنها 

ستكون طريقة فعالة تماما.«
وكان ترامب قد أشار في مناظرة 
تلفزيونية خالل الحملة االنتخابية داخل 
يأمر  أنه قد  إلى  الجمهوري  الحزب 
القوات باتباع أسلوب اإليهام بالغرق، 
»وأساليب أخرى أقسى« مع المشتبه 

بارتكابهم أعماال إرهابية.

لكنه خفف من موقفه، فيما بعد، قائال إنه 
لن يأمر الجيش بانتهاك القوانين الدولية.
بالغرق صب  ويعني أسلوب اإليهام 
الماء على وجه الشخص، لجعله يشعر 
بالغرق، كطريقة من طرق التحقيق.

وتعد هذه الطريقة - على نطاق واسع 
- شكال من أشكال التعذيب، وقد حظر 

استخدامها في الواليات المتحدة.
وقال بانيتا، رئيس سي آي إيه السابق 
لبرنامج 100 يوم في شبكة بي بي 

سي اإلخبارية العالمية »الواقع أننا ال 
نحتاج حقيقة إلى استخدام طرق معززة 
للتحقيق حتى نحصل على المعلومات 
المطلوبة. الجنرال ماتيس يعتقد ذلك، 
وآخرون في مجال االستخبارات يعتقدون 
ذلك، ومكتب التحقيق الفيدرالي يعتقد 
ذلك، لذلك أرى أنه سيكون خطأ كبيرا 
الوراء، ونطبق تلك  إلى  أن نرجع 
الطريقة. وأعتقد أنها ستضر بصورتنا 

في أنحاء العالم.«

احلكومة الربيطانية تتخذ أول خطوة للخروج من 
االحتاد األوروبي

ترامب: طريقة اإليهام بالغرق يف التحقيق فعالة

التي    بعد ست سنوات من الحرب 
الدول  انهكت سورية اختلفت مواقف 
العظمى تجاه السياسة المتبعة بين مؤيد 
لبقاء النظام السوري وبين معارض لبقائه 
.. وهنا اتخذ النظام التركي موقفاً مغايراً 
لما كان عليه أيام السلم , وبدأ نظام الدولتين 
بتبادل االتهامات فيما بينهم وكل يتهم اآلخر 

بالديكتاتورية واالرهاب .
أبوابها على مصراعيها  فتحت تركيا 
الستقبال السوريين الهاربين من ويالت 
الحرب كما فتحت حدودها وسهلت  دخول 
مقاتلي داعش واسلحتهم من شتى أنحاء 
العالم كما ُعرفت على أنها بوابة الهروب 

إلى أوروبا.
تستفيد تركيا من فوضى هذه الحرب الكثير 
بحيث فاوض النظام التركي على وقف تدفق 
الالجئين من أراضيها نحو أوروبا مقابل 
دخولها في االتحاد األوروبي ,وسعت تركيا 
منذ بدء الحرب في سورية وحتى يومنا 
هذا إلى إسقاط نظام الرئيس السوري بشار 
األسد ألن نظام أردوغان على يقين بأنه 
في حال سقوط النظام سيكون من السهل 
تقسيم سورية وسيسهل عليه اقتطاع أجزاء 
من االراضي السورية وضمها ألراضيه 

وهناك أسباب كثيرة أخرى . 
إن الحرب في سورية لم تؤثر فقط عليها 
بل أثرت على كل دول الجوار ومن بينهم 
تركيا وقد الحظنا في الفترة األخيرة تدهور 
سعر الليرة التركية مقابل الدوالر والمشاكل 
االقتصادية التي تمر بها , عدا عن الوضع 
الداخلي المتوتر والقابل للتصعيد , وفي 
خطوة جديدة من نوعها قرر نظام أردوغان 
تجنيس السوريين المقيمين على األراضي 
بالطبع  السوريين  التركية لكن ليس كل 
التركية على  الدولة  وليس حرصا من 
مشاعر السوريين المهّجرين من أراضيهم 
بل السوريين من أصحاب رؤوس األموال 
فيها , فهنا نسأل هل هو تجنيس للسوريين 
.. وهل هو  أموالهم  أم تجنيس لرؤوس 
انفتاح اقتصادي أم حاجة ماسة لألموال 
وهذا يؤكد ما ذكرته سابقاً بأن تركيا في 

ورطة اقتصادية حقيقية .
والبعض يؤكد أن خطوة تجنيس السوريين 
لتجنيدهم في  الخطوة األولى  ماهي إال 
باسم  الحروب  التركي وخوض  الجيش 
تركيا ضد دولتهم وستكون البداية حرب 
تركيا ضد قيام الدولة الكردية في شمال 
سورية وستكون بأيدي الشباب السوري 

الذي حمل جنسية تركيا .
وذاك الوقت سيُطلب من تنفيذ شعار 

" نفذ وال تعترض "

نّفـذ وال تعرتض

بقلم: هديل مشلّح 

press.dubai@gmail.com

إعالن
العربية فى مونتريال أطيب  العامة لجمهورية مصر  القنصلية   تهدى 
تحياتها ألبناء الجالية المصرية فى تورونتو وضواحيها ، وباإلشارة إلى 
البعثة القنصلية إلى مدينة تورونتو / ميسيساجا المقرر لها يوم السبت 28 
يناير 2017 )من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا(، 
البعثة ليكون فى فندق نوفوتيل ميسيساجا  تتشرف باإلفادة بتعديل مقر 

بالعنوان التالى :
Hotel Novotel Mississauga Center

Hurontario Street Mississauga, ON L5B 1P3 3670
وستوفر البعثة كافة المعامالت القنصلية الخاصة باستيفاء استمارات تجديد 
جوازات السفر، والتصديقات ، والتوكيالت ، وصحف الحالة الجنائية ، 
وكذلك مد صالحية جوازات السفر للعودة إلى أرض الوطن )ال تشمل 
تقديم أى خدمات فيما يتعلق ببطاقات الرقم القومى( ، ويرجى من كافة 
المواطنين الراغبين فى االستفادة من هذه الخدمات اإلطالع على كافة 
المستندات المطلوبة الستيفاء المعامالت القنصلية ) ونماذج التوكيالت 

لطباعتها ( على موقع القنصلية العامة:
http://www.egyptianconsulate.ca ، حتى يتسنى إعدادها   

مسبقا توفيرا للوقت .
وتغتنم القنصلية العامة هذه الفرصة لتعرب لكافة أبناء الجالية المصرية 

فى كندا عن أطيب تحياتها .

الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر انه استعاد احد آخر معاقل    أعلن الجيش 
المسلحين الجهاديين قرب بنغازي في شرق ليبيا بعد عدة أشهر من المعارك.

وكتب احمد المسماري المتحدث باسم الجيش على صفحته على فيسبوك "القوات 
المسلحة العربية الليبية تحرر منطقة قنفودة بالكامل"، وتقع هذه المنطقة على بعد 

15 كلم الى الغرب من وسط بنغازي.
كما اعلن متحدثان باسم كتيبتين هما منذر الخرطوش ومحمد العزومي السيطرة 

بالكامل على قنفودة التي كانت مسرحا للمعارك منذ يونيو 2016.
وأوضح العزومي " قنفودة تحت سيطرة الجيش بعد فرار ما تبقى من الجماعات 
االرهابية نحو عمارات 12" الحي السكني الواقع بين قنفودة والقوارشة المعقل 
السابق النصار الشريعة القريبة من القاعدة التي تصنفها االمم المتحدة والواليات 

المتحدة منظمة ارهايبة.
وال تزال المجموعات الجهادية تسيطر على حيين اثنين وسط بنغازي هما الصابري 

وسوق الحوت. ومن هذه المجموعات خصوصا "مجلس شورى ثوار بنغازي" 
وهو تحالف مليشيات اسالمية بينها انصار الشريعة.

ومنذ نحو ثالثة اعوام تشهد بنغازي ثاني اكبر مدن ليبيا معارك دامية بين هذه 
المجموعات المسلحة والقوات الموالية لحفتر.

وسيطرت قوات المشير حفتر على قسم كبير من بنغازي لكنها لم تبسط حتى االن 
سيطرته كاملة على المدينة.

ويعترض المشير حفتر المدعوم من البرلمان المنتخب وحكومة موازية في شرق 
ليبيا، على شرعية حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المدعومة من األمم المتحدة.

اجليش اللييب يسيطر على حي قنفودة احملاصر يف بنغازي
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بقلم: يوسف زمكحل

20 يناير وصفحة جديدة 
يف السياسة األمريكية 
   20 يناير كان موعد استالم مقاليد السلطة 
للرئيس المنتخب دونالد ترامب في الواليات 
المتحدة األمريكية وطوي صفحة سوداء في 
تاريخ السياسة األمريكية التي خططت لتفتيت 
الوطن العربي بتفجير ما يسمى بثورات الربيع 
العربي بحجة إسقاط النظم الديكتاتورية وخلق 
أن  إلى  نظم ديمقراطية وشرق أوسط جديد 
ثبتت سوء النية األمريكية وحلفائها ورغبتهم 
في تدمير البالد التي قامت فيها هذه الثورات 
التي  أقوى دولة عربية  وعلى رأسها مصر 
الشعب  المخطط برمته بفضل وعي  أفشلت 
المصري وقواته المسلحة . 20 يناير 2017 
هو موعد دخول أسم الرئيس أوباما وإدارته في 
أرشيف مزبلة التاريخ بعد ثماني سنوات من 
سفك الدماء والتآمر وبدء سياسة جديدة نأمل 
منها أن تنتهج سياسة الحق وحرية الشعوب 
في اختيار رئيسها..  سياسة تعيد الحق إلى 
اصحابه تساند أول ما تساند الدول الضعيفة 
الرئيس ترامب أن يعيد  وكل ما نرجوه من 
ما كانت  إلى  المصرية  العالقات األمريكية 
عليه في عصر الرئيس كارتر وريجان حيث 
كانت العالقات بين البلدين في قمة ازدهارها 
أن يعوض مصر عن ما  ونطلب منه أيضاً 
عانته في السنوات الماضية على األقل معنويا 
اإلخوان  يحاسب ويحاكم كل من دعم  بأن 
المصريين  دماء  استباحوا  الذين  المسلمين 
كيف  هنا هو  نفسه  يفرض  الذي  والسؤال 
أدراج جماعة  الرئيس ترامب على  سيعمل 
اإلخوان المسلمين ضمن الجماعات اإلرهابية 
ويترك في الوقت نفسه إدارة أوباما دون أي 
لسدة  التي خططت لوصولهم  مساءلة وهي 
الحكم وقامت بتمويلهم بمليارات الدوالرات 
من أموال الشعب األمريكي؟ ويزيد على هذا 
ما فعلته في سوريا وتدمير هذا البلد وتشريد 
الماليين ووضعت يدها لألسف في يد المملكة 
السعودية وقطر وتركيا ثم يترك الرئيس أوباما 
الحكم بخطاب هزلي مسرحي يتكلم فيه عن 
امجاد ال أساس لها  بل زاد من بطش أوباما 
أنه دعم من كانت ستكون خليفته في سياساته 
هيالري كلينتون حتى تكون امتدادا لسياساته 
اإلجرامية وجند لها كل أجهزة الدولة لمساندتها 
لوال عناية هللا وآتياً الرياح بما ال تشتهي السفن 
فتفشل كل مخططاتهم وينتخب ترامب رئيساً 
للواليات المتحدة األمريكية . اليوم نأمل بأن 
الرئيس ترامب مصر وسوريا وليبيا  يساند 
والعراق واليمن وأن يعيد الحق إلى اصحابه 
وأن نبدأ صفحة جديدة في العالقات المصرية 

األمريكية .
youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
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بقلم: فرج ميخائيل

ذكرى 25 يناير السادسة 

Me Karine Zemokhol  LL.L
Attorney - Avocat
Droit civil

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

6807 Heywood, Mont. Qc.  
H4W 3K9

المحامية كارين زمكحل  
في خدمة الجالية العربية 

نتكلم اللغة العربية

اقرتاح إىل بوتني بإنشاء احتاد كونفدرالي بني روسيا وسوريا
ونشطاء  سياسيون  محللون  عرض   
اجتماعيون على الرئيس بوتين حال رائعا 
وبسيطا للمشكلة السورية عبر إنشاء اتحاد 
الدولتين. عندئذ، وبحسب  بين  كونفدرالي 
لن يجد اإلرهابيون وقوى  وجهة نظرهم، 
على  لالنقضاض  الكافية  الشجاعة  الشر 
دمشق وضواحيها. ولقد صيغ هذا االقتراح 
في رسالة رسمية وجهها خبراء معهد التحليل 

السياسي للبنية التحتية. 
كان  الرسالة  الموقعين على  أبرز  ولعل   
رئيس مجلس إدارة المعهد يفغيني تونيك، 
للقوات  األعلى  القائد  الرئيس،  ذَكر  الذي 
المسلحة، بأنه “في حال احتالل سوريا من 
قبل اإلرهابيين، الذين يتخفون تحت مظهر 
أمام  سيفتح  فإنه  المعتدلة”،  “المعارضة 
الواليات المتحدة وحلفائها طريق جيوسياسًيا 
مباشرا نحو إيران، وبعد ذلك، نحو السيادة 
الروسية عبر بحر قزوين. وفي مثل هذا التطور 
لألحداث، فإن أعداء روسيا سيتمكنون من 
إحكام “طوق االحتالل” حول دولتنا، حيث 

تحدنا من الشمال دول بحر البلطيق، ومن الغرب - أوكرانيا، ومن 
الشرق -اليابان، ومن الجنوب جورجيا ودول الشرق األوسط”. 

وبعد ذلك، تضمنت الرسالة اقتراح خبراء المعهد للرئيس الروسي 
بـ “النظر في إمكانية انشاء كونفدرالية تضم روسيا وسوريا. أي 
يعني توحيد البلدين في إطار العمل العسكري والسياسة الخارجية 

في إطار عمل مركز تنسيقي واحد. وفي حال 
إقامة هذا االتحاد، فإن أي اجتياح لألرض 
االتحاد  يعدُّ كإعالن حرب ضد  السورية 
الروسي. ويفرض على الواليات المتحدة 
وحلفائها التخلي عن مواصلة سياسة مفاقمة 

الوضع في سوريا”.
بأن هناك خطوة  المعهد  ذَكر محللو  كما 
مشابهة أقدمت عليها الحكومة الروسية في 
العام 2008: “واحد من أشكال إنجاز هذا 
التحالف، يمكن أن يصبح عقد اتفاق حول 
التحالف والتعاون االستراتيجي، شبيه باالتفاق 
أبخازيا  الذي عقدته روسيا مع جمهورية 
وجمهورية أوسيتيا الجنوبية، والذي يعتمد 
على التنسيق في مجال السياسة الخارجية، 
وتشكيل قوة دفاعية-أمنية بما يضمن حماية 
الحدود الحكومية، ومن المؤكد أن التصديق 
للحد  الفرصة  على مثل هذا االتفاق يمنح 
من تزايد تفاقم الوضع، ويساهم في استتباب 

األمن واالستقرار في عموم المنطقة.
ومن المؤكد أن أصحاب الرسالة سيحصلون 
المكتب اإلعالمي  على جواب رسمي، وعلى األرجح من قبل 

للرئاسة الروسية، كما ذكرت الصحيفة.

  بدأت دول أوروبية تغير أسلوبها في التعاطي مع تركيا، 
من التساهل الذي يوحي بالضعف إلى خطوات ترسل إشارات 
جادة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أوروبا 

لن تصبر أكثر على مواقفه االستفزازية.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية الخميس أن أنقرة ستجري 
ثمانية  تسليم  اليوناني  القضاء  لتأثير رفض  معمقا”  “تقييما 
الفاشلة في تركيا،  أتراك فروا بعد محاولة االنقالب  ضباط 

على العالقات الثنائية.
باعتبارات  “مدفوعا  اعتبرته  بقرار  بيان  في  أنقرة  ونددت 
سياسية”، وقالت الوزارة إن تركيا ستقيّم إثر ذلك “عالقاتنا 

الثنائية وتعاوننا في مكافحة اإلرهاب”.
وثالثة  ميجر  برتبة  ثالثة ضباط  -وهم  العسكريون  ووصل 
برتبة كولونيل واثنان برتبة سيرجنت ميجر- إلى شمال اليونان 
بطائرة هليكوبتر يوم 16 يوليو الماضي وطلبوا اللجوء السياسي 

قائلين إنهم يخشون على حياتهم في تركيا.
وينفي العسكريون ضلوعهم في محاولة االنقالب على أردوغان 
والتي كانت سببا في حملة تطهير في الجيش وأجهزة الدولة.
وبالتوازي، احتجت السلطات التركية على استضافة ألمانيا 

المعروف  التركي جان دوندار  للصحافي 
بمعارضته ألردوغان، وذلك بعد أيام قليلة 
من اتهامات ألمانيا ألنقرة بالوقوف وراء 
عمليات تجسس يتوالها رجال دين أتراك 

في ألمانيا.
د القضية بزيادة التوتر في العالقات  وتهدِّ
بين ألمانيا وتركيا، وهي توترات ارتبطت 
أنقرة حول  برلين شروط  برفض  أساسا 
الالجئين، فضال عن احتجاج ألماني على 
التجاوزات التركية لقوانين حقوق اإلنسان 
التي طالت اآلالف من  االعتقاالت  خالل 

أنصار الداعية فتح هللا غولن.
في  ألمانيا،  وخاصة  أوروبا،  أن  على  أردوغان  ويراهن 
حاجة إليه من بوابة ورقة المهاجرين، فيما تريد دول االتحاد 
األوروبي أن تستجيب أنقرة للمعايير التي تطلبها قبل تحقيق 

مطالب األتراك حول التأشيرة إلى منطقة شنغن.
ويرى متابعون للعالقات األلمانية التركية أن التوتر مرجح 
الدينية  الجمعيات  من  كبيرة  أعداد  في ظل وجود  للتصعيد 

المرتبطة بأنقرة، والتي تنشط بين الجالية التركية في مختلف 
الدول األوروبية.

وال يعتقد المتابعون أن الزيارة المرتقبة للمستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل لتركيا قادرة على تطويق هذه الخالفات بسبب 
استمرار أردوغان في التصعيد وإطالق االتهامات ضد األلمان.
مع  تجتمع  ميركل سوف  إن  الخميس  ألماني  وقال مسؤول 
أردوغان في تركيا في الثاني من فبراير قبل أن تسافر إلى 

مالطا للمشاركة في اجتماع لزعماء االتحاد األوروبي.

  شنت قوات األمن النمساوية صباح الخميس حملة واسعة 
في أوساط الجهاديين في النمسا واعتقلت عددا من األشخاص، 
معلومات  بذلك  الشرطة، مؤكدا  باسم  متحدث  قال  ما  بحسب 

أوردتها الصحافة.
في محافظة  الشرطة  باسم  المتحدث  فريتز غروندنيغ،  وقال 
ستيريا )جنوب شرق(، لوكالة فرانس برس، إن “العمليات ال 
تزال مستمرة في غراتس )جنوب شرق( وفي فيينا، وتم اعتقال 

عدد من األشخاص”.
ووفقا للموقع اإللكتروني لصحيفة “كوريي” اليومية، تم حشد 
ما ال يقل عن 800 من عناصر الشرطة لهذه العملية المقررة 
الصحيفة،  فترة طويلة. وهي تستهدف خصوصا، حسب  منذ 
أشخاصا يتحدرون من يوغوسالفيا السابقة يشتبه في رغبتهم 

بإنشاء شبكة جهادية.
أمنية سابقة  أتاحت حملة  الثاني/نوفمبر 2014،  تشرين  وفي 
في فيينا وغراتس اعتقال 13 شخصا يشتبه في أنهم يجندون 
جهاديين، بينهم مرصاد عمروفيتش المتحدر من البوسنة والذي 
حكم عليه الصيف الماضي بالسجن 20 عاما نظرا إلى كونه 

الشخصية الجهادية األبرز في النمسا.

وأشارت صحيفة “كرونين 
تسايتونغ” إلى أن األشخاص 
الخميس  اعتقالهم  تم  الذين 
تكوين  إعادة  إلى  سعوا 
وهو  شبكات عمروفيتش، 

داعية نمساوي.
ال  “كوريي”،  وبحسب 
عالقة للعملية األمنية باعتقال 
نمساوي من أصول ألبانية 
)17 عاما( الجمعة يشتبه في 
أنه أعد العتداء إرهابي في 

العاصمة.
رفضت  الشرطة  وكانت 
في وقت سابق التعليق على 
هذه المعلومات، متحدثة عن 
عملية أمنية ال تزال جارية.

ووفقا لوزارة الداخلية، فإن 
300 شخص غادروا أو حاولوا مغادرة النمسا لاللتحاق بجهاديين 

يقاتلون في سوريا والعراق، بينهم 50 تم اعتقالهم لدى مغادرتهم، 
فيما لقي نحو 40 حتفهم هناك، وعاد 90 آخرون إلى النمسا.

لبنان: ارتفاع حدة السجال السياسي حيال مسألة قانون االنتخاب

احملكمة اليونانية العليا ترفض تسليم العسكريني األتراك الذين هربوا إليها 
بعد حماولة االنقالب الفاشلة

الشرطة النمساوية تطلق محلة أمنية يف أوساط »اجلهاديني« وتعتقل عددا من األشخاصالشرطة النمساوية تطلق محلة أمنية يف أوساط »اجلهاديني« وتعتقل عددا من األشخاص

الصادق املهدي يعود إىل 
السودان بعد اعتقال ونفي

االنتخابات  استحقاق  موعد  اقتراب  مع    
النيابية في لبنان، ترتفع في الساحة الداخلية حدة 
الذي ستجري  القانون  السياسي حول  السجال 
النسبي واألكثري  فبين  هذه االنتخابات وفقه. 
اقتراحات  تحظى  واألرثوذكسي،  والمختلط 
النسبي  النظامين  بين  ما  تجمع  التي  القوانين 
القوى  الكثير من  بتأييد  )المختلط(  واألكثري 

السياسية في البالد.
التغيير واإلصالح في  النائب عن تكتل  أشار 
البرلمان اللبناني سيمون أبي رميا إلى عدم رغبة 
النسبي،  القانون  بتبني  السياسية  القوى  بعض 
نتيجة عدم توافقه مع حساباتها السياسية الحالية.
أكرم  الديمقراطي  اللقاء  كتلة  النائب عن  أما 
شهيب فيرفض اعتماد النسبية قائال إن “ تبني 
القوى  )من  الكثيرين  سيلغي  النسبي  القانون 
السياسية الحالية الممثلة في البرلمان(”. فيما 
اعتبر جورج عدوان، النائب عن كتلة القوات 
األمثل على  النسبي هو  القانون  أن  اللبنانية، 
المدى الطويل، لكنه رأى أن المرحلة الحالية 

تتطلب اعتماد القانون المختلط.
اختالف السياسيين حول صيغة القانون االنتخابي 
باإلبقاء  يتمثل  إجباري  أمام ممر  لبنان  يضع 
على القانون الحالي، مع محاولة إدخال بعض 

تطلعات  يالقي  أن  أمل  عليه على  التعديالت 
اللبنانيين بالتغيير.

يذكر أن القانون النسبي الشامل يلقى صعوبات 
العملية  تنظيم  مستوى  على  خاصة  تقنية، 

في  الطائفي  التقسيم  تغلغل  بسبب  االنتخابية 
نظام البالد السياسي. ما ينذر في حال اعتماده، 
والمذهبي.  الطائفي  االحتقان  برفع مستويات 
أما القوانين التي تعتمد الدوائر الصغرى فإنها 
ستغرق في متاهات التفاصيل الضيقة للمناطق 
والعائالت، حيث أن أغلب التجمعات السكانية 
تتوزع بناء على االنتماء الطائفي أو المذهبي 

أو الحزبي.
النيابي  المجلس  يواجه  التعقيدات،  هذه  أمام 
اللبناني، الممدد لنفسه مرتين، أزمة تتمثل بالمهل 
الزمنية الدستورية، حيث أن الفترة التي تفصل 
البالد عن موعد إجراء االنتخابات النيابية غير 
كافية لمناقشة وصياغة وإقرار قانون انتخابي 
جديد. ما يجعل من القانون األكثري المعروف 
بـ”الستين”، موضع النفاذ في أيار/مايو المقبل، 
موعد إجراء عملية االنتخاب. هذا األمر يضع 
الطبقة  نفس  إنتاج  إعادة  سيناريو  أمام  لبنان 
المحاصصة  أسس  على  الحاكمة  السياسية 

القائمة حاليا.

  يعود زعيم حزب األمة السوداني المعارض الصادق المهدي، 
الخميس، إلى الخرطوم حيث اعد له استقبال جماهيري بعد فترة غياب 
استمرت ثالثين شهرا أمضاها في القاهرة قاد خاللها أنشطة في الخارج.
وكان المهدي السياسي المخضرم رئيسا للوزراء حين وصل الرئيس 
السوداني عمر البشر إلى السلطة اثر انقالب عسكري عام 1989. وقد 
أوقف لشهر في الخرطوم عام 2014 اثر انتقاده قوات شبه عسكرية 
تقاتل في إقليم دارفور قبل أن يغادر السودان إلى العاصمة المصرية.
وقال نائب رئيس حزب األمة فضل هللا برمه ناصر لوكالة فرانس 
برس “اإلمام الصادق المهدي رئيس الحزب سيعود اليوم بعد غياب 
ثالثين شهرا عن البالد”. وأشار إلى أن المهدي “أنجز مهاما وطنية 

وحزبية خالل هذه الفترة”.
واستكمل حزب األمة القومي كافة الترتيبات الستقبال المهدي بدءا 
أم درمان  بمدينة  الهجرة  إلى ميدان  الخرطوم وصوال  من مطار 

صدر حديثاً 
صدر حديثاً الكتاب الجديد 

للكاتب والباحث / 
جمال قلته 
تحت عنوان 
آدم وحواء 

والعودة إلى الجنة
بادر بشراء نسختك 

من اآلن
من جريدة الرسالة 

أو من الكاتب مباشرة 
Tel: 450 972 1414
Tel: 514 928 8273

سعر النسخة 6 دوالرات

  مرت ذكري 25 يناير هذا هادئة بدون أي تهديدات 
إخوانية بالنزول او ما شابه هذه التهديدات التي أثبتت 
فشلها وإنها مجرد فقاعات هواء ال تؤِثر وقد بدا المشهد 
في الشارع المصري يغلبه طابع الهدوء مع إحساس 
مكانته وفرض سيطرته على  وإستعادة  األمن  بقوة 
تبدأ مصر  لكي  األهم  النقطة  وهي  بقاع مصر  كل 
النظر عن  التقدم واألستقرار وبغض  نحو  مسيرتها 
أن ثورة يناير افادت أو اضرت فيجب أن نترك تقييم 
هذه الثورة للتاريخ فهو الوحيد القادر أن يضعها في 
مكانها الصحيح ولنعطي لنفسنا األمل ونبدأ في العمل 
حكومة وشعبا من أجل إعادة بنا مصر الجديدة خاصة 
بناء  يعمل على  الرئاسة وهو  توليه  منذ  الرئيس  أن 
مصر ويحلم ويوعد بأنها ستكون قد الدنيا فيعمل على 
إنشاء شبكة طرق تطابق المستوى العالمي ويعمل على 
إعداد الشباب ليكونوا قادة المستقبل وال ننسى له أنه  
عمل على إنهاء المناطق العشوائية ببناء مناطق وشقق 
للشباب على كل مستوى محافظات مصر كما تعمل 
الدولة على عودة المصانع المتعثرة والعمل على جذب 
قانون جديد  إخراج  تم  إلى مصر وأخيراً  اإلستثمار 
لإلستثمار سيناقش قريبا تحت قبة البرلمان ونأمل أن 
يكون فاعال أساسياً في عودة المستثمر إلى مصر وال 
لتوليه  أنه عمل منذ أول يوم  للرئيس السيسي  ننسى 
السلطة على شراء أحدث اإلسلحة لمصر من طائرات 
رفال ذات القدرات القتالية العالية  وحامالت طائرات 
قوة  ذادت من  التي  االسلحة  الميسترال وغيرها من 
16 وسط  الي رقم  الجيش المصري ورفعت ترتيبه 
الجيوش العالمية كما العمل الرئيس السيسي على عمل 
عودة مصر ألفريقيا بعد سنوات من الغياب كذلك يعمل 
الرئيس على بناء عالقات مع دول من أجل فتح اسواق 
جديدة للمنتجات المصرية واإلستفادة من خبراتهم في 
الصناعات التي تنتجها مصانعها كذلك ُقويت  العالقات 
المصرية الروسية والصينية وقريبا ستوقع مصر بناء 
أول مفاعل نووي في منطقبة الضبعة الذي سيساعد 
الكهرباء وآخر  مصر على اإلنتهاء من أزماتها في 
الطاقة حيث ستكون  في  إنجازاً  العام ستحقق مصر 
من األوائل المصدرين عالمياً للغاز مما سيعود على 
ليس  الطريق  أن   . الدوالرات  بالمليارات من  مصر 
سهاًل ولكن طريق األلف ميل يبدأ بخطوة لكي من أجل 
وصول مصر في النهاية إلى المكانة التي تستحقها .

تتشرف الجمعية المصرية الكندية للفنون والثقافة 
والسياحة واإلعالم ومنظمة الكتاب األفروآسيوية

بدعوة محبي الثقافة والشعر، لحضور أمسيتها الشعرية 
التي ستقام في تمام الساعة السابعة 

من مساء يوم السبت 25 فبراير )شباط( القادم 
بمناسبة عيد الحب 

يحييها كوكبة من شعراء المهجر من الجنسين
الشاعر/ محمد توفيق صادق  - الشاعر/ سعيد الحاج
الشاعرة/ هتاف السوقي  - الشاعرة/ راندة شرارة

مع الشاعر الصحفي/ فريد فؤاد زمكحل
يقدم فقرات األمسية اإلعالمي المعروف فيكتور دياب

في مقر جريدة الرسالة على العنوان التالي:
boul. Des Laurentides # 212, Laval, Qc. H7G 4S6 672

     لالستعالم   1414 972 450

دعوة عامة        

للحزب، حيث  الذي يمثل رمزية  للخرطوم  المتاخمة 
سيلقي خطابا أمام حشد جماهيري من أنصاره وأنصار 

القوى المعارضة.
ووجه الحزب دعوة الستقبال المهدي، ظهر الخميس، 
“وإلى حضور البرنامج االحتفالي الذي يخاطبه اإلمام 

الصادق المهدي” بعد الظهر.
إلى  كوادرها  الداخل  في  معارضة  ودعت حركات 
المشاركة في حفل استقبال المهدي عبر بيانات حملت 
الشعبية- قطاع  بينها “الحركة  القوى  تواقيع عدد من 
الشمال”، التي تقاتل الحكومة في منطقتي النيل األزرق 
وجنوب كردفان، و”حركة تحرير السودان” بقيادة مني 
آركو مناوي التي تقاتل الخرطوم في دارفور، إضافة 
إلى “تحالف قوى المستقبل” بقيادة غازي صالح الدين.
المعارضة  السودانية  اكبر األحزاب  المهدي  ويتزعم 
التسعينيات عقب وصول  السودان مطلع  وخرج من 

البشير للسلطة ولكنه عاد في عام 2002.



بقلم:  علي عبيد

حدث يف مثل هذه األيام
  »موجة االحتجاجات التونسية 
مستمرة«. بدا لي من عنوان 
الخبر أن تاريخه قديم، يعود إلى 
النصف الثاني من شهر ديسمبر 
النصف األول من  أو   ،2010
شهر يناير 2011، لكن التاريخ 
المدون في الصفحة التي كنت أقرأ 
منها الخبر على موقع »البيان« 
يناير   16 إنه  يقول  اإللكتروني 
2017! عادت بي الذاكرة ست 
الوراء، عندما كنا  إلى  سنوات 
نتابع أحداثا كانت تقع في تونس 
التاريخ، حسبناها  في مثل هذا 
لكنها أخذت  البداية عادية،  في 
بعد حين تأخذ بعدا دراماتيكيا 
أشبه بما يحدث في أفالم الخيال 
منها إلى الواقع. بدأت األحداث 
يوم الجمعة 17 ديسمبر 2010 
بائع خضار شاب على  بإقدام 
إحراق نفسه أمام المقر المجلس 
المحلي في مدينة »سيدي بوزيد« 
احتجاجا على مصادرة السلطات 
البلدية للعربة التي كان يبيع عليها 
الخضار والفاكهة، ورفضها قبول 
شكوى أراد تقديمها بحق الشرطية 
التي قال إنها صفعته وصادرت 
الرئيس  بتنحي  عربته، وانتهت 
زين العابدين بن علي عن السلطة 
البالد خلسة يوم  والهروب من 
2011، بعد  يناير   14 الجمعة 
تحول المظاهرات التي اندلعت 
البوعزيزي  بعد إحراق محمد 
لنفسه إلى انتفاضة شعبية، شملت 
مدنا عدة في تونس، وأدت إلى 
سقوط العديد من القتلى والجرحى 
بين المتظاهرين، نتيجة تصادمهم 
مع قوات األمن، خاصة بعد وفاة 
البوعزيزي يوم 14 يناير نتيجة 

الحروق.
كيف تطورت تلك األحداث على 
هذا النحو، وكيف سقط بن علي، 
الذي حكم تونس بقبضة حديدية 
أكثر من 23 عاما، في أقل من 
شهر، وهو القادم من خلفية أمنية 
عسكرية، والعسكر ال يتنازلون 
عن الحكم عادة بسهولة؟! هذا هو 
الذي سيبقى مطروحا،  السؤال 
وستبقى إجابته لغزا محيرا. فالثورة 
التونسية التي أطلق البعض عليها 
»ثورة الياسمين« جّرت وراءها 
أحاثا وثورات بدأت بمصر في 
25 يناير، سقط فيها النظام بعد 
18  يوما، على أثر موجة من 
المظاهرات واالعتصامات، فتنحى 
الحكم، بعد  حسني مبارك عن 
30 عاما من التربع على كرسي 
السلطة! ثم انتقلت األحداث إلى 
ليبيا في 17 فبراير، ليسقط العقيد 
ليبيا  الذي حكم  القذافي،  معمر 
أكثر من 42 عاما، في يد الثوار، 
إلى  قبل أن يصل  وتتم تصفيته 
يد المجلس االنتقالي. وبالتزامن 
مع ما كان يحدث في ليبيا كان 
اليمنيون ينتفضون على حكم 
الذي كان  علي عبدهللا صالح، 
33 عاما،  قد أمضى في الحكم 
وكان صالح يحاول تقديم تنازالت 
لهم، مثلما فعل بن علي ومبارك 
قبله، لكن سقف مطالب اليمنيين 
التي  التنازالت  كان أعلى من 
كان يقدمها فرفضوها، حتى 
جاءت المبادرة الخليجية، بعد سنة 
كاملة من االحتجاجات، لتضع 
حال وسطا بين المؤتمر الشعبي 
المشترك.  اللقاء  العام وأحزاب 
الوضع األصعب كان في  لكن 
انطلقت األحداث  التي  سوريا، 

15 مارس  الثالثاء  يوم  فيها 
2011 لتستمر حتى اليوم، مخلفة 
مآسي وأحزانا وآثارا هي األسوأ 
واألكثر تأثيرا في المنطقة كلها.

»تستمر موجة االحتجاجات في 
عدد من مناطق تونس للمطالبة 
بالتنمية والوظائف، في ظل 
تحسبا ألي  أمني الفت،  تأهب 
محاوالت تسلل من قبل إرهابيين 
المتظاهرين«. هذه  إلى جموع 
هي مقدمة الخبر المنشور على 
موقع »البيان« اإللكتروني، الذي 
أثار هذه الشجون. هل تشعرون 
بفرق عما كان يحدث قبل ست 
سنوات؟ ربما كان الفرق في تكملة 
أعلن  تقول: »فيما  التي  الخبر 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن 
بالده ال تسعى الستعادة مواطنيها 
اإلرهابيين من مناطق الصراع، 
سواء في سوريا أو العراق أو 
ليبيا، نافيا وجود أي قانون توبة«. 
أما بقية الخبر فتقول: »ورشق 
أمام مركز  التجمع  محتجون 
الحرس الوطني بمدينة بيعون من 
والية سيدي بوزيد بأحجار فجر 
أمس، محاولين اقتحام المركز، ما 
استوجب استعمال الغاز المسيل 
لتفريقهم«! كأن ست  للدموع 
سنوات مما أُطلِق عليه »ثورة 
الياسمين« لم تمض، وكأننا عدنا 
إلى المربع األول، قبل أن ينفذ 
زين العابدين بن علي بجلده. هل 
استوعبتم المشهد، أم أنكم حائرون 

مندهشون مستغربون مثلي؟
بعد ست سنوات من »ثورة 
الياسمين« ما زالت االحتجاجات 
في تونس مستمرة، تطالب بالتنمية 
والوظائف، وزاد عليها أن هناك 
إرهابيين من هذا البلد، الذي كان 
يحاربون  الغرب،  منفتحا على 
في سوريا والعراق وليبيا، تحت 
رايات »داعش« و«النصرة« 
الدينية  التنظيمات  وغيرها من 
المتطرفة، وينفذون هجمات 
أوربا، والحكومة  إرهابية في 
ال تسعى الستعادتهم، كما يقول 
رئيسها! وبعد ست سنوات من 
يناير« ما زالت   25 »ثورة 
األزمات االقتصادية والسياسية 
في مصر حديث أجهزة اإلعالم 
والناس في الشارع هناك! وليبيا 
التي كانت تعاني من حكم ديكتاتور 
كبير واحد، أصبحت تخضع لحكم 
ديكتاتورات صغار ُكثر، تحت 
رايات جماعات وتنظمات قادمة 
من الداخل والخارج! واليمن الذي 
يعاني من فساد وطغيان  كان 
صالح،  عبدهللا  علي  وتسلط 
تغول  يعاني من  اليوم  أصبح 
وطغيان الحوثيين، الذين انقضوا 
إيران،  بدعم من  السلطة  على 
وأصبح الجوع والخراب والموت 
ينتشر في مدنه وقراه! وسوريا 
استبداد  تعاني من  التي كانت 
وطغيان وتسلط فرد وحزب 
واحد، أصبحت اليوم تعاني من 
استبداد وطغيان وتسلط أحزاب 
وجماعات وتنظيمات مسلحة، 
ومن سيطرة قوى خارجية، تتدخل 
في شؤون البالد بموافقة أو رغما 
عن السلطة التي لم تعد حاكمة.

هذا هو المشهد بعد ست سنوات 
ثورات،  وقتها  مما حسبانها 
يلخصه عنوان خبر نقرأه اليوم 
فهل  الحقبة،  تلك  ونحسبه من 
أم  المشهد،  نحن غائبون عن 

نحن مغيبون؟

aliobaid4000@yahoo.com

Fayez Altounji
Traducteur agréé

(depuis / since 1986)

ترجمة رخصة قيادة السيارة
 بخمسة عشر دوالراً

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

(métro Côte-Vertu)

Tél.: (514) 747-4905
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الرئيس السيسي يفتتح اجلمعة املؤمتر الشهري الثاني 
للشباب بأسوان ملناقشة قضايا التنمية يف الصعيد

القوات املسلحة تشارك جبناح متميز يف معرض 
القاهرة الدولي للكتاب

اجليش: مقتل تكفريي وضبط اخر 
وتدمري خمزن للمواد املتفجرة بسيناء

قنصلية مصر تنقل تهاني 
الرئيس بعيد امليالد اجمليد 

للمصريني يف اخلارج

فتح معرب رفح يف االجتاهني من السبت وملدة أربعة أيام

هزة أرضية بقوة 5.5 رخيرت شعر بها سكان عدد من حمافظات مصر

  القاهرة/ رامي جورج: أقامت 
القوات المسلحة جناحها السنوي 
للمطبوعات واإلصدارات التاريخية 
القاهرة  بمعرض  والعسكرية 
الدولي للكتاب في دورته الثامنة 
حتى  يستمر  والذي  واألربعين 
العاشر من شهر فبراير المقبل، 
الوعي  نشر  إطار  في  وذلك 
والثقافة العسكرية وتأصيل القيم 
المصري  الشعب  لدى  الوطنية 

بمختلف فئاته.
رئيس  إسماعيل  شريف  وأشاد 
افتتاح  خالل  الوزراء  مجلس 
أقامته  الذي  بالجناح  المعرض 
القوات المسلحة بمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب، والذي يضم العديد 
واإلصدارات  المطبوعات  من 
التاريخية والعسكرية ودوره في 
المشاركة الفعالة في تنمية الوعي 
العلوم  الشباب ونشر  نفوس  في 

والمعرفة العسكرية والمدنية.
من  المسلحة  القوات  وحرصت 
خالل الجناح الذي تشرف على 
العسكرية  البحوث  هيئة  تنفيذه 
على المشاركة الفعالة في تنمية 
الوعي القومي في نفوس الشباب 
ونشر العلوم والمعرفة العسكرية 
والمدنية خالل إصدارات القوات 
التاريخ  تتناول  التي  المسلحة 
المصري العريق وتطور الجيش 
العصور،  مر  على  المصري 
ونشر نماذج لبطوالت وتضحيات 
الشعب والجيش المصري صانع 

خالل  من  والتاريخ  الحضارة 
الشاملة  الموسوعات  سلسلة من 
والكتب والنشرات والمطبوعات 
المصورة،  والخرائط  الدورية 
والتي تعتمد على مواكبة التطور 
في مجال صناعة الكتاب من حيث 
الشكل والمضمون وأسلوب تناوله 

باستخدام أحدث التقنيات.
ويتضمن جناح القوات المسلحة هذا 
العام على العديد من اإلصدرات 
إصدارات  منها  المتخصصة 
هيئة البحوث العسكرية من بينها 
الموسوعة التاريخية “لمصر عبر 
العصور” بداية من عصور الدولة 
القديمة ونهاية بالعصر الحديث، 
أثرت  التي  الشخصيات  وأبرز 
وطورتها  المصرية  العسكرية 

على امتداد 7 آالف عام.
كما يتضمن الجناح عرضا للوثائق 
التاريخية من المخططات والكتب 
النادرة  والصور  والمطبوعات 
واألفالم التاريخية والوثائقية التي 
المعنوية  الشئون  إدارة  انتجتها 
وقسما خاصا  المسلحة،  للقوات 
بالمشاركة المصرية في الحرب 
العالمية األولي، كما يعرض الجناح 
مجموعة من أبرز األبحاث والرسائل 
المقدمة في مختلف التخصصات 
الدفاع  الزمالة بكلية  لنيل درجة 
الوطني، والنشرات الدورية لمركز 
الدراسات االستراتيجية التابعان 
ألكاديمية ناصر العسكرية العليا، 
واإلصدارات الخاصة بمعهد اللغات 

في 14 لغة يتم تدريسها بالمعهد، 
وإصدارات معهد نظم المعلومات، 
وقسما خاصا بالجغرافيا والعلوم 
االجتماعية يضم أطلسا مصورا 
ومجموعة من الخرائط المساحية 
وأبرز إصدارات مركز  لمصر 
التنمية البشرية والعلوم السلوكية 
التابع إلدارة الشئون المعنوية في 
مجال مكافحة اإلدمان والمخدرات 
الضغوط  مواجهة  ليب  وأسا
والعلوم  الفعل  رد  وسيكولوجية 
والطفل،  واألسرة  االجتماعية 
كما يضم المعرض قسما خاصا 
مجلدات  يضم  العامة  للمعارف 
من  المسلحة  القوات  إصدارات 
الصحف والمجالت العسكرية لعام 
2016 من بينها “المجلة العسكرية 
والنصر والمجاهد والدفاع ومجلة 
الوفاء والمجلة الطبية العسكرية”، 
باإلضافة لسلسلة من الموسوعات 
العربية والكتب في مجاالت العلوم 
التطبيقية والتكنولوجية والميكانيكية 

والفنون واألدب والتاريخ.
ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه 
الستقبال الجماهير واالطالع على 
المعروضات طوال مدة المعرض 
كما يقدم إهداءات لرواده عبارة 

عن سلسلة كتيبات تحكي 
معارك وبطوالت حرب 
أكتوبر المجيدة، وموسوعة 
المعارك التاريخية لمصر 
اإلسالمية  العصور  في 
والوسطى وانتهاء بالحديث.

يفتتح  القاهرة/ رامي جورج:    
الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمعة 
بمدينة أسوان أعمال المؤتمر الشهري 
الثاني للشباب، والذي سيناقش على 
مدى يومين قضايا التنمية بمحافظات 
صعيد مصر، في ضوء اهتمام الدولة 
والرئيس السيسي بدعم الصعيد على 
كافة المستويات، باعتباره ثروة مصر 

الدائمة والمستقبلية.
ومن المقرر أن يستعرض المؤتمر 
التحديات التي تواجه الصعيد، وتمكين 
الشباب سياسًيا واجتماعًيا، إضافة 
المجاالت  في  الصعيد  تنمية  إلى 
المختلفة اقتصاديًا وسياحيًا وصناعيًا، 
بحيث ينعكس على تحسين األوضاع 
المعيشية للمواطنين فيه، وإتاحة فرص 
عمل جديدة لهم خاصة في مجاالت 
ومتناهية  الصغيرة  المشروعات 
التدريب  فرص  وتوفير  الصغر، 

المهني لتحسين قدرات الشباب على المنافسة في أسواق 
العمل الجديدة، وتطوير الصناعات اليدوية والحرفية 
بحيث يمكن أن تكون مصدر دخل للسكان، إلى جانب 
التعرف على المشكالت التي تواجه أبناء الصعيد سواء 
في مجاالت الخدمات االجتماعية أوالصحية أو التعليمية 
أو اإلسكانية والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.
العراقيل  المؤتمر سبل إزالة  يناقش  المقرر أن  ومن 
البيروقراطية التي تعوق انطالق حركة االستثمار في 
التحتية  البنية  التي تعترض تطوير  أو  الصعيد  مدن 
والتعرف على ما تحتاجه مناطق الصعيد من طرق 
تعليمية ووسائل مواصالت،  ومستشفيات ومنشآت 
حتى تصبح مناطق جذب سكاني بما توفره لسكانها 
من خدمات متطورة تغنيهم عن السفر إلى العاصمة 

أو النزوح إليها.
أن  الجمهورية  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وأوضح 
1300 شاب  يمثلون  أسوان  في مؤتمر  المشاركين 
فقط، ونظرا الرتفاع  الصعيد  من شباب محافظات 
نسبة اإلشغال في أسوان، فقد رأت رئاسة الجمهورية 
تقليل عدد المدعوين للمؤتمر من الشخصيات العامة 
التركيز على  تم  وبالتالي  والسياسيين واإلعالميين؛ 
لمحافظات  ينتمي  فقط وأغلبهم  البارزة  الشخصيات 

الصعيد أيًضا.
أن  الجمهورية  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وأضاف 
المؤتمر سيشهد 8 جلسات عامة بحضور عدد كبير 
ونواب  السياسية  األحزاب  ورؤساء  الوزراء  من 

الصعيد بمجلس النواب ورؤساء جامعات ومحافظي 
الصعيد، وسيناقش عددا كبيرا من القضايا، إضافة إلى 
عدد من المبادرات الخاصة بالصحة والتعليم وتنمية 
السياحة سيتم إطالقها في الصعيد، كما سيتم مناقشة 
الصعيد،  المحليات في  المحليات” ودور  “انتخابات 

والتمكين السياسي.
الشهرى  المؤتمر  افتتح  قد  السيسي  الرئيس  كان 
األولى للشباب الشهر الماضي بالقاهرة، وشمل عددا 
من الجلسات العامة تناولت نتائج اجتماعات الحوار 
الوطني الخاص بقضايا التعليم، إلى جانب ملفات التعليم 
والقرارات واإلصالحات االقتصادية األخيرة والزيادة 
السكانية، وآليات تطوير قطاعي الزراعة والبترول.

وتم في هذا اإلطار إجراء مناقشات حرة مع الشباب، 
واستعراض للرؤى التي طرحت خالل الفترة الماضية، 
وتم تخصيص جلسة الستعراض رؤية الحكومة تجاه 
هذه اإلصالحات التي تصب في صالح االقتصاد الوطني 
وجذب االستثمار، وكان هناك مداخالت وتعليقات من 
جانب رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي 
والبترول  واالستثمار  المالية  ووزراء  المصري، 
العالي ورئيس  والتعليم  والتعليم  والتربية  والزراعة 
الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء وعدد من الخبراء.

وشارك في مؤتمر القاهرة ألف شاب وفتاة، منهم 60% 
جدد، و%30 من الشباب الذين حضروا مؤتمر شرم 
الجامعات، ومجموعة  منهم عدد من شباب  الشيخ، 
من الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب 
المتطوعين من وزارة  إلى عدد من  للقيادة، إضافة 

الشباب والرياضة، وشباب عاديين من مختلف مراكز 
الجمهورية، وشباب  بمحافظات  والرياضة  الشباب 

األحزاب السياسية.
وأشاد الرئيس السيسي – خالل مداخالته في جلسات 
مؤتمر القاهرة – بقيام الشباب بدراسة سبل االرتقاء 
يعاني  التي  التحديات  التعليم والتغلب على  بمنظومة 
منها هذا القطاع، مشيراً إلى أن التعليم ال يرتبط فقط 
أن  للطالب، ولكن يجب  والعلمية  المعرفية  بالتنمية 
يعني في المقام األول بصياغة شخصية سوية وواعية 
تتمتع بمبادئ وثوابت وتُقدر قيمة العمل وروح الفريق، 
وتستطيع الحفاظ على أسرتها ووطنها، وتُدرك تحديات 

العصر وسبل التعامل معها.
أن  المصريين  أنه يجب على  السيسي  الرئيس  وأكد 
التزامهم  في  يكمن  البلد  هذا  أن سر نهضة  يدركوا 
الوصول  أن  أكد  تتقدم مصر، كما  لكي  وانضباطهم 
نوعية  نقلة  وتحقيق  المرجوة،  التنمية  إلى معدالت 
في التنمية االقتصادية يتطلب التزام جميع المواطنين 
بزيادة العمل وبذل مزيد من الجهد في جميع القطاعات 

لبناء مستقبل أفضل.
وشدد الرئيس، على أهمية الحفاظ على تماسك الشعب 
المصري ووحدته، مؤكدا أن هذا التماسك هو العامل 
األساسي لتجاوز كافة التحديات التي تواجه الوطن، 
معرًبا عن ثقته في قدرة الشعب المصري على تحقيق 
تطلعاته نحو التنمية، السيما وأن رد فعل المصريين 
إزاء القرارات االقتصادية األخيرة أثبت أنه شعب عظيم 

يتحلى بالمسئولية الالزمة وقت الشدائد.

العام  القنصل   ، أمل سالمة   / السيدة  قامت   
لجمهورية مصر العربية فى مونتريال ، بالمشاركة 
فى القداس الذى أقيم فى كنيسة السيدة مريم العذراء 
 2017 يناير   6 الجمعة  يوم  فى مونتريـال مساء 
آباء  أعرب  المجيد، حيث  الميالد  عيد  بمناسبة 
الكنيسة  عن تقديرهم لتهنئة  السيد الرئيس الموجهة 

لهم بمناسبة عيد الميالد المجيد.
والمكاتب  العامة  القنصلية  باقى أعضاء  قام  كما 
الفنية (التجارى و الثقافى) ، بزيارة سائر الكنائس 
القبطية فى مونتريـال وضواحيها ، وتقديم التهنئة 
لآلباء الكهنة وأبناء الجالية المصرية بهذه المناسبة .
السيد  تهنئة  بإرسال  العامة كذلك  القنصلية  قامت 
رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الميالد المجيد لمختلف 
الكنائس المصرية فى مونتريـال وتورونتو ، وإلى 
وسائل اإلعالم العربية ، باإلضافة لوضعها على 
صفحة القنصلية العامة بوسائل التواصل االجتماعى، 
األمر الذى لقى تقديرا و ترحيبا من كافة الكنائس 

المصرية القبطية فى  هذه المناطق.

 القاهرة/ رامي جورج: قال بيان للقوات 
المسلحة إن قوات إنفاذ القانون من الجيش 
اليوم الخميس من  الميدانى تمكنت  الثانى 
الخطرة  التكفيرية  القيادات  أحد  تصفية 
الماسورة ودمرت مخزنا  كمين  بمنطقة 

للمواد المتفجرة في سيناء.
وأوضح البيان إن القوات تمكنت من “تصفية 
أحد القيادات التكفيرية الخطرة بمنطقة كمين 
الماسورة برفح ثر بحوزتة على بندقية آلية 
آلية و125 طلقة وقنبلتين  وخمسة خزنة 
بالعناصر  ميدانية خاصة  يدويتين وشدة 

التكفيرية وجهاز اتصال السلكى”.
وأضاف أن القوات تمكنت أيضا “بالتعاون 
مع عناصر المهندسين العسكريين من نسف 

الشريط  انفاق جديدة على  وتدمير ثالث 
الحدودى برفح احدهم رئيسى بارتفاع 1.5 
متر وعرض 1.5 متر وبعمق 10 امتار 
اسفل سطح االرض كما تم تدمير مخزنين 
العناصر االرهابية فى تشوين  تستخدمها 

احتياجاتها االدارية “.
الجيش  القانون من  إنفاذ  قوات  أن  وتابع 
الثالث الميدانى “واصلت عملياتها األمنية 
فى  القوات  استمرت  سيناء حيث  بوسط 
حصار األماكن التى يشتبة تواجد عناصر 
إرهابية بها وقد أسفرت العمليات عن القبض 
على عنصر تكفيرى قيادى شديد الخطورة 
وإصابة آخر وتدمير مخزن للمواد المتفجرة 
نارية  دفع رباعى و2 دراجة  و2 سيارة 

تستخدمها العناصر اإلرهابية فى مهاجمة 
النقاط واإلرتكازات األمنية وحرق وتدمير 
6 مقرات تستخدم كقاعده إلنطالق العمليات 

اإلرهابية “.
وقال البيان إن القوات “مستمرة في إحكام 
والطرق  المنافذ  على  األمنية  السيطرة 
والمحاور المؤدية من والى سيناء لتضييق 
الخناق على العناصر اإلرهابية والتكفيرية 
وقطع طرق اإلمداد عنهم حيث تم ضبط 
مواد كميائية خطرة ومواد سريعة اإلشتعال 
ودوائر كهربائية داخل عربة نقل مرسيدس 
تحمل حمولة غذائية تابعه إلحدى شركات 
الشحن أثناء عبورها من الغرب إلى الشرق 
بإتجاه سيناء عبر نفق الشهيد أحمد حمدى”.

   هدية العام الجديد لنا هي اسكات 
صوت إبراهيم عيسى، لم يعد البعض 
المتفرد الصارخ في  يطيق صوته 
نكون جزءا من  ان  اختاروا  البرية، 
القطيع، أصواتنا مجرد همهمات اشبه 
بالثغاء، عامنا الجديد هو عام الثغاء، 
أو يغرد  أو ينصح  احد يعترض  ال 
خارج السرب حتى ولو كان متوجها 
للجحيم،  أيام ال تناسب أشخاصا من 
الذين ولدوا  إبراهيم عيسى،  نوعية 
حتى يعترضوا، أغلقت أبواب الحوار، 
واصبح الكالم يسير في اتجاه واحد، 
قد  يناير  أوامر ال ترد، كل أصوات 
أرغمت على الصمت، بعضها توارى 
في الظل، وبعضها حاول التأقلم مع 
الواقع الجديد، وبعضها فضل أن يغادر 
إبراهيم كان عنيدا،  ويبتعد،  ولكن 
رفض الصمت والمهادنة وظل يصيح 
بأعلى صوته متحدثا بما يراه صحيحا  

دون مباالة بالعواقب.
 لم يتغير إبراهيم كثيرا منذ ظهوره 
األول في عالم الصحافة عندما كان 
فقط في السنة األولى في كلية االعالم،  
حتى ظهوره، الذي أتمنى آال يكون، 
األخير في شرم الشيخ،  ال اعتقد أن 
هذا الظهور األخير كان في تلك الحلقة 
قناة »القاهرة  اذاعتها  التي  المسجلة 
والناس« في نهاية العام، ولكن قرار 
اتخذ قبل ذلك بحوالي  قد  الحجب 
السادس والعشرين من  شهرين، في 
أكتوبر الماضي،  عندما جلس إبراهيم 
الشباب،  كانت  على منصة مؤتمر 
الندوة تناقش تأثير وسائل االعالم في 
وعي المواطنين، لم يجعله وجوده في 
حضرة الرئيس يرتدي زي التملق كما 
هي عادة البعض، ولكنه وضع أصبعه 
مباشرة على جرح  الديمقراطية التي ال 
تستقيم مع القمع أو حجب الرأي اآلخر، 
فال أحد يفتح السجون ألصحاب الراي 
إال ثالثة من الدول المتخلفة، وال يجب 
أن تكون مصر واحدة منها، وطالب 
باإلفراج عن أسماء بعض  إبراهيم 
السجناء، ولم يرض ذلك  من هؤالء 
الموقف الشجاع بعض سدنة النظام، 
فقد قاطعه صحفي شاب يعمل مشرفا 
على اللجان اإللكترونية الموالية للنظام، 
وهاجمه ذئب إعالمي عجوز آخر 
يكون زعيما  أن  يريد  أنه  إياه  متهما 
سياسيا، وهكذا بدأت اصوات الحجب 
واالقصاء تمارس عملها ، وكان يجب 
أن تصل اصدائها إلى مجلس النواب 
المختار ويشارك فيها بعضا من أعضائه 
حتى تكتمل الجوقة، وأن تتدخل بعض 
إلى  لتحول عملية االقصاء  األجهزة 
استار االظالم على  فعل، وتفرض 

شاشة إبراهيم عيسى.
يكون هذا هو  أن  اود  اعتقد، وال  ال 
الظهور األخير له، فهو ال يملك حضورا 
حيا فقط، ولكنه يملك ما ال يمكن سلبه، 
قلما موهوبا قادرا على التعبير والنزال 
معا، وكما يقال فالموهبة تفصح عن 
نفسها من لحظتها األولى، في الثامنة 
والعشرين من عمره انجز روايته األولى 
»مريم.. التجلي األخير«، عمر صغير 
بالنسبة لروائي، لكنه كان مبهرا، ووضع 
على الورق جزءا من حياته المبكرة، 
بكل ما فيها من سذاجة ومثابرة وعفوية، 
تحدث عن أيام الجامعة وسفره اليومي 
بين بلدته الريفية والكلية في القاهرة، 
ومظاهرات الطلبة والتصدي العنيف 
دنيا  بداية عمله في  ثم  الشرطة،  من 
الصحافة وما يدور داخلها من دسائس، 
ولكن المثير هنا هو افتتاحية الرواية، 
أو »الفان فار« بلغة الموسيقى،  فرغم 
أنها معاصرة، إال أن المؤلف  اختار 
بداية من التاريخ الديني القديم، لمحة 
من قصة نبي هللا إبراهيم ، ولعل سبب 
االختيار هو توافق األسماء،  لكنه ركز 
على لحظة التمرد الجوهرية في حياة 
هذا النبي، حين دخل إلى معبد قومه 

ووقف  متحديا األصنام الحجرية، اآللهة 
الصامتة التي تشل الحياة من حوله، لم 
يعترف سيدنا إبراهيم بقدسيتها الزائفة 
التمثال  فأسه وأخذ يحطمها،  فأمسك 
تلو األخرى،  وفي النهاية علق الفأس 
نهاية  لكنه يضع  في عنق كبيرها، 
مختلفة للحكاية، فاألصنام لم تتحطم، 
كانت اقوى من أن تستسلم لضربات 
فأس من شاب صغير، ولكن يبقى قيمة 

الفعل األساسي، فعل التمرد.
 هذا هو ما ظل إبراهيم عيسى عليه، 
عدم تقديس كل أنواع اآللهة الزائفة، 
تلك التي يصنعها البشر ثم يعبدونها، 
عندما كان عمره خمس سنوات مات 
عبد الناصر، ومر عهد السادات عليه 
تفتح وعيه  مرورا سريعا، وعندما 
وبدأ حياته العملية كان مبارك قابضا 
السلطة، وبدا أن حكمه  على زمام 
إله حجري  إلى  قويا وابديا، تحول 
من الصعب زحزحته أو مناوئته أو 
حتى تعليق الفأس حول عنقه، وشهد  
إبراهيم عيسى مصر وهي تتدهور في 
عهده على كل المستويات، والحريات 
الشحيحة وهي تتناقص، كان عليه أن 
يحول قلمه إلى فأس ليحطم هذا الحاكم 
قلمه  لم يكن  البداية  الصخري، في 
انشأ  الخدوش،  يحدث سوى بعض 
اكثر من جريدة وصودرت، وقدم 
برنامج وتم اغالقه، ولكنه  اكثر من 
ظل موجودا، تربطه شعرة رفيعة 
النظام  بنظام مبارك، وكان  تربط 
حريصا آال يقطعها،  كان يستفيد من 
المعارضة على سخونتها ألنها  هذه 
تعطيه مسحة من مظهر الديمقراطية، 
وكان مبارك في اشد الحاجة إليها أمام 
اإلدارة االمريكية، وقد تدخل  مبارك 
شخصيا إليقاف حكم قد صدر بسجنه، 
أحيانا كان النظام من طول ممارسته 
للحكم يتمتع ببعض من الذكاء السياسي.

من المؤكد أن إبراهيم عيسى كان يكره 
نظام مبارك، يكره مدة حكمه التي طالت 
دون شرعيه، وفساده الذي انتشر دون 
رادع أو رقيب،  وروح اليأس التي 
الوطن والتي دفعت  بثها في ربوع 
الشباب أللقاء انفسهم في البحر، وكان 
يكره حكم مرسي  ألنه يراه فردا من 
عصابة ترتدي مسوحا دينية ال تحمل 
مشروعا وال فكرا عصريا صالحا لحكم 
لذلك كان عنيفا في  بلد مثل مصر، 
معارضته، ولكنه لم يكن يكره النظام 
الحالي، وهو اول من سعى الكتشاف 
السيسي عندما  الفتاح  شخصية عبد 
كان مرشحا للرئاسة، وكان يريد ان 
يأخذ الرجل فرصته كاملة، لكنه لم يكن 
يريد االنتظار حتى تصبح مصر دولة 
فاشلة تحت حكمه، فالسلطة المطلقة 
مفسدة مطلقة، وقد جربنا مغبة غياب 
الصوت اآلخر تحت حكم مبارك، وال 
يجب أن يتكرر ذلك الصمت المخجل 
مرة أخرى، لذلك لم يكن يتكلم فقط، كان 
يصيح حتى يسمعه الجميع،  كان يركز 
دائما على ما يراه من سلبيات، وهي 
كثيرة، ويشير دائما للثغرات وكانت 
واضحة، فعل ذلك كله بدافع من حب 
الوطن وخوفه عليه، ومع توالي الصمت 
اصبح براهيم عيسى صوتا مفردا، لم 
تتغير أساليب الحجر القديمة، وحان 
الوقت ليصمت هو أيضا،  المنافقون 
فقط من لهم حق الكالم والثناء والمديح، 
المنافقون فقط هم األكثر سطوة، ومن 
السخرية أن النظام الذي احبه براهيم 

هو الذي قام بإبعاده.
 ربما تختفي صورة إبراهيم عيسى من 
على شاشة التلفزيون لبعض الوقت، 
ولكنه سيظل قريبا من روح الوطن، 
لقد كان في حاجة للوقت حتى يخصصه 
للكتابة، وفي النهاية سنكسب نحن عشاق 
األدب المزيد من قصصه ورواياته، 
وليهنأ كل الذين ال عمل لهم إال النفاق 
فقد خال لهم الجو، مؤقتا على األقل..     

بقلم: محمد منسي قنديل

التجلي غري األخري 
إلبراهيم عيسى 

يناير وحتى   28 الموافق  السبت  فتح معبر رفح في االتجاهين من  تقرر  القاهرة/ رامي جورج:   
الثالثاء الموافق 31 من الشهر ذاته، لعبور الحاالت اإلنسانية والعالقين والطلبة وإدخال المساعدات 
اإلنسانية لقطاع غزة وفقا لإلجراءات المتبعة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

شعر سكان  رامي جورج:  القاهرة/   
اليوم  مساء  محافظات مصر،  من  عدد 
التاسعة  الساعة  حوالي  في  األربعاء، 
القاهرة  لمدينة  المحلى  بالتوقيت  مساء 
بهزة أرضية يقوم المعهد القومى للبحوث 
الفلكية والجيوفيزيقية حاليا بتحديدها من 
خالل أخذ متوسط قراءات فروع الشبكة 
مختلف  فى  المنتشرة  للزالزل  القومية 

محافظات الجمهورية.
صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد 

القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن 
الهزة األرضية التي شعر بها أغلب سكان 
منطقة شمال جمهورية مصر العربية كانت 
بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، كما 
التابعة  الزالزل  سجلتها محطات رصد 
فى  فروعها  المنتشرة  القومية  للشبكة 

مختلف محافظات مصر.
وقال عودة، في تصريح يوم األربعاء، إن 
مركز الهزة التي وقعت فى تمام الساعة 
ثانية هو شرق  دقيقة و52  الثامنة و50 

المتوسط، مشيرا  بالبحر  جزيرة كريت 
إلى أن تلك المنطقة من المناطق النشطة 
زلزاليا وأن هذه الهزة حدثت بعمق 35 
كيلومترا، وإحداثياتها كما سجلتها األجهزة 

هي 32.22 شماال، و26.66 شرقا.
وأضاف أن فروع الشبكة في حالة تسجيل 
مستمر على مدى 24 ساعة في اليوم لرصد 
أي هزة أرضية قد تقع حيث تسجل هذه 
األجهزة لدقتها الفائقة الزالزل حتى ولو 

كانت ضعيفة وغير محسوسة.



 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
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الجارديان  صحيفة  عن    
البريطانية 

 
الجندي  األلماني -  هينريك ستانماير 
-   تشكر سكان  قرية - كومري 
-  في اسكتلندا/ بريطانيا  لمعاملتهم  
اإلنسانية  في أصعب أيام حياته عندما 
كان أسيرا في الحرب العالمية الثانية 
ووهب  ثروته  لخدمة  المسننين  

في تلك القرية  االسكتلندية .
إنها  قصة  حقيقية  ودراما مفرحة  

من الحرب العالمية  الثانية.
كان يحارب مع الجيش األلماني في 
فرنسا عندما أسرته جيوش الحلفاء  
ونقلته إلى  معسكر/ سجن  في قرية  
- كومري – عام ١٩٤٤ . في باحة 
السجن ووراء األسالك الشائكة كان 
يتحدث مع شباب وفتيات من القرية 

وأعلمهم بأنه لم يشاهد في حياته
مشاهد من الصور المتحركة  - فيلم 
سينما -  ونتيجة اللقاءات المتعددة  
من خلف  األسالك  الشائكة  ولدت 
عالقات  ود وألفة وصداقة  كانت  

نتيجتها المغامرة من شباب وصبايا 
القرية وأن يحفروا نفقا يتسلل  منه  
األسير األلماني ليمضي  بعد الوقت 
حرا مع  شباب  وشابات  القرية  
وليشاهد الصور المتحركة وليعود 
إلى  سجنه متخفيا دون  مالحظة  

الحراس .
أحد أصدقائه في القرية  يدعى - 
جورج كارسون - توفي قبل وفاة  
؛    بأسبوعين   - األلماني - هنريك 
تحدث  إبن  كارسون مع  إذاعة  
BBC موضحا  أن والده  ووالدته  
وكافة تالميذ مدرسة القرية  أصبحوا 
أصدقاء  األسير  وأن إحدى الفتيات 
كانت  تحضر لباس المدرسة  ألخيها  
التالميذ  بلباس  األسير   ليتخفى 
ويمضي معهم أجمل أيامه وذكرياته .
نقل  في  شهر  حزيران ١٩٤٥ 
في  آخر  معسكر   إلى   األسير 
اسكتلندا  في قرية  - كيثنيس -  ثم 
إلى  معسكر آخر، حيث درست  
وضعه  سلطات الجيش البريطاني 
عام ١٩٤٨ وأطلق  سراحه  في 

ذات  العام  ليعود إلى  بلده  ألمانيا  
وهو  شاب بعمر ٢٣ عاما .

الود  األلماني  الجندي   ينس   لم  
قرية-   في  اإلنسانية   والمعاملة  
كومري  -  في اسكتلندا وبقي  يتردد  
طيلة  حياته  إلى تلك  القرية ليلتقي 
الذين  غامروا  الشباب  والفتيات 
وساعدوه ليتسلل إلى القرية  ويمضي 

معهم بعد الوقت ثم يعود متسلال 
إلى سجنه .

ألمانيا   في عمله  طيلة حياته في 
ألف-    ٣٨٤ تعادل  ثروة   جمع 
ثالثماية  وأربعة  وثمانين ألف  جنيه  
إسترايني- ؛ ووهب في وصيته كامل  
هذه  الثروة  لتصرف  على خدمة  
المسنين في قرية - كومري - في 

اسكتلندا .   
وافته المنية عام 2014   وأوصى 
أن يفرش رماده  في باحة السجن / 
المعسكر  في اسكتلندا  حيث  أسر  
ووجد  حنانا وإنسانية  ولطف معاملة  
لم يكن يتوقعها من أعداء  أسروه 
ويمكن أن  يكون مصيره اإلعدام .

جندي  أملاني  أسري  يف احلرب 
العاملية  الثانية وهب كامل ثروته  

لعناية املسننني يف اسكتلندا

  قال له مدير الشئون اإلدارية : لألسف 
من  عدد  اإلستغناء عن  الشركة  قررت 
نظرا”  الميزانية  في  توفيرا  الموظفين 
لركود األسواق ...أنت وافراد القسم الذي 
تعمل فيه من بينهم .. بالرغم من كفائتكم 
العالية . أرجو منك إخالء الطرف والذهاب 
للخزينة لصرف مستحقاتك المالية ومكافأة 

نهاية الخدمة . 
 , الجبين  الشركة مقطب  باب  خرج من 
يجرجر قدميه في طريقه للمنزل , ال يعرف 
ماذا يقول لزوجتة , لقد أصبح عاطال للمرة 
الثالثة في حياته المهنية وهو لم يتجاوز بعد 

السابعة واألربعين من عمره ... 
غير رأية وذهب لحديقة عامة بدال من العودة 
للمنزل , جلس علي مقعد يحاول جمع شتات 
نفسه , زوجته ال تعمل وهي متفرغة لرعاية 
البيت واألوالد , سيعود للمنزل في وقت 
رجوعه من العمل , ويكرر ذلك أيام عملة 
العطلة  يوم  المنزل  المفترضة ويبقي في 
األسبوعيه ! وسيستمر في ذلك حتي يجد 

وظيفة جديده !!!
وهو جالس في الحديقة كل يوم ,كان يبحث 
عن وظيفة في صحف اإلعالنات المجانية 
تقدم لإلمتحان في عدة وظائف في مجال 
تخصصه ,  لم يقبل في أي منها إما بسبب 
كبر سنه أو عدم إستيفاء شروط الوظيفة  ...
مطلوب سائق ألسرة محافظة بمرتب مغر 
, يشترط السن من 50-40 عاما , حسن 
 ... اإلنجليزية  والمظهر ويجيد  األخالق 
 , تنطبق عليه  الوظيفة شريفة وشروطها 
في الماضي كان يفضل الموت جوعا وال 
يعمل سائقا لدي عائلة مهما كانت ثرية , 
بعدما كان يشغل وظائف في شركات كبري 
, وبعد كل الشهادات والخبرات التي حصل 
عليها .. اآلن وبعد تضاؤل فرص العمل في 
تخصصة وكبر سنه , يمكن للمبادئ والقيم 
التنحي قليال أمام تلوي أمعاء البطون الجائعة ..  
زاد حبه للماضي أو باالحري كان يهرب 
واألغاني  األفالم  مشاهدة  أدمن   .. إليه 
إنها ومضات مسجلة   , القديمة  المصرية 
إستحضارهم من  ويتم  إلشخاص رحلوا 
المتحركة وصوتهم  الماضي بصورهم 
بآالف من تلك الومضات المتجاورة علي 
شاشة التلفزيون ..أحس بحنين جارف إلي 
الماضي عندما ظهرت وردة علي الشاشة 
تغني بصوتها الدافئ :  ذكريات حب الطفولة 
البريئة الرقبقة الجميلة عايشة فيها من يوميها 
..من يوميها .. من يوميها , هو أيضا كانت 
له ذكريات حب في طفولته .. كان يلعب مع 
حبيبتة وهم أطفال ,تآلفت روحهما وتعاهدا 
عندما يكبرا, أن يكون زوجها وتكون زوجته  
..  نظر إلي زوجته , لمعت ومضات في 
رأسه فنادي زوجتة بإسم حبيبته !! غضبت 

وصرخت في وجهه
- إنت إتجننت وإال بدأت تخرف !!

ذهب لمحل بيع اللحوم .. 
_ حسابك كام يا معلم ؟  

- كيلو ونص مشفي ب 120 جنية 
إلي صاحب  ينظر  وهو  عيناه  ومضت 
المحل ورأي نفسه في العشرين من عمره 
الذي  الرجل  نفس هذا  اللحم من  يشتري 

يقاربه في السن ...   
لما كنت بأشتري منك كيلو  يا معلم  فاكر 

اللحمة بتمانين قرش ؟
كان زمان يا محترم, القرش إختفي وعملوا 
قرش مدهب سموه جنيه وكيلو اللحمة اللي 
كان بتمانين قرش بقي بتمانين جنية ..حسبة 

بسيطه القرش .. بقي جنيه !!
يبقي  القرش  بكرة  يمكن  ؟   حد عارف 

بعشرة جنية !!   
بجانب  الفراش  ,إستلقي علي  المساء  في 
زوجته ... ضاعت منه الرغبة في الطعام 

...وفي زوجته !! ولم يعد يرغب في شيئ 
المالي  همه ووضعه  مع  التعامل  سوي 

المتدهور ..
سألته زوجته – أين ذهبت في الصباح ؟ 
في الشركة طبعا إلي أين سأذهب ؟ ! ..

انت تكذب علي .. لقد نسيت هاتفك المحمول 
في المنزل وإتصلت بعملك ألخبرك بذلك 
الشركه منذ  تعمل في  تعد  لم  أنك  وردوا 

أكثر من شهر ونصف.. 
يتم  ثالث مرة  فهذه   , إخبارك  أستطع  لم 

أقالتي من عملي .
وماذا سنفعل ؟

قدمت اوراقي لعدة أماكن لكن سني متقدم 
والفرص تتضائل 

تعثر علي عمل ومن  ولم  شهر ونصف 
أين نأكل ؟

اسحب من مدخراتي في البنك وهي تتقلص 
بسرعة ..

أنا أعلم ماذا سيحدث.. نقودنا لن يتبقي منها 
شيئ وستمر علينا الليالي بدون عشاء مثل 
المرتين السابقتين , ليتني لم أصرف  المائة 
جنيه التي اعطيتها لي في الصباح , ذهبت 
للبقال وإشتريت بعض المستلزمات القليلة 
جدا ولم يتبقي منها سوي ثالثة جنيهات ..
قصدك ثالثة قروش ... القرش أخذ ترقية 

وأصبح جنية !!! 
إحنا  إزاي  ناس حنعيش  يا  ايه  وحنعمل 
واألوالد ونسدد اقساطنا منين.. يا مصيبتي يا 
بلوتي يا بختي المايل , زاد عويلها وصراخها 
الدنيا  .. إسودت  الجيران  آذان  حتي طال 
في وجهه, إرتعشت شفتاة وإلتمعت عيناه 
.. وفجأه ضحك ضحكة هيستيرية جلجلت 
في فضاء الغرفة وصرخ في وجه زوجتة 
وسط ذهولها وجزعها  - القرش بقي جنيه 
يا حلوال !!!  أنا حاعلنها علي المأل !! نزل 
مسرعا من المنزل إلي الشارع بمالبس النوم 
وبشعر رأسه المشعث  وهو يصيح بأعلي 
 , الجماهير  , رافعا ذراعيه محييا  صوته 
والمارة ينظرون إليه في إستغراب ورثاء 
وهو يزداد هرجا رافعا رأسه في الفضاء 
بعيون زائغه  : القرش بقي جنيه يا حلوال 
!!! .. القرش بقي جنيه يا حلوال !!!. سار 
علي غير هدي , من شارع لشارع فوق 
األرصفة وبين السيارات المارقة أوالواقفة 
في إشارات  المرور .. مشي وهو يكرر : 

القرش بقي جنيه يا حلوال !!!  
شاهده بعض الصبية من أوالد الشارع .. 
إنطلقوا خلفة صائحين : العبيط أهو .. العبيط 
أهو .. إلتقط أحدهم حجر صغير وقذفه في 
ظهره .. تألم كثيرا .. إستدار نحوهم وبدأ 
يطاردهم وهو يصيح : وهللا يا أوالد االبالسة, 
 ... أنا حعلمكم األدب   ... ألعلمكم األدب 
صمم علي اإلمساك بأكبرهم , استمر يعدو 
خلفه وهو يصر علي أسنانه ويصيح : أنا 

حخليك عبرة يا وقح ..
, ولكن هيهات.. بالصبي  حاول اإلمساك 

هل يستطع منافسة جيل يافع في العدو ؟!!.. 
كانت المسافة بينهما تتسع شيئا فشيئا إلي 
قلبه  .. زادت ضربات  الصبي  إختفي  أن 
وتالحقت بقوة وتصبب العرق الغزير منه .. 
جلس علي حافة الرصيف وهو يلتقط أنفاسة 
أحس بغمامة علي عينيه ورأي نفسة وهو 
تلميذ يجري  في فناء المدرسة , وزمالئه 
يطاردونه وهم يضحكون ,رمي أحدهم بلحة 
كبيرة خضراء ساقطة من النخل المزروع في 
فناء المدرسة , أصابت رأسة.. أحس بالدنيا 
تدور في دوامة هائلة أمام عينية ..الشوارع 
واألرصفة , المباني والسيارات .. ترقرقت 
دمعة ساخنة وإنحدرت علي خدة , أغمض 
عينية...إنحنت رأسه علي صدره ... خفتت 

ومضات الماضي .. وإنطفأت .  

بقلم : نعمة هللا رياض

فـــالش 
بـــــاك  !.

يوسف زمكحل

  همسـات

نتظاهر بالقوة حتى يأتينا الحب 
الحب هو مفتاح كل األبواب المغلقة 

اإليمان هو السالح األول لإلنسان في الضيقات 
إن لم يكن هناك أمل في الغد فلماذا ننتظره ؟

في حياتنا أحالم تتحقق وأحالم تتعثر وأحالم لم تولد بعد 
إن جاءكم الحب فال تفرطوا فيه 

ال معنى للحياة  بدون الحب 
المغرور كالطائر كلما أرتفع في السماء صغر في أعين 

الناس 
الحب عند الرجل مرض خطير وعند المرأة فضيلة كبري 

)أنيس منصور( 
من أشعار نزار قباني : أني عشقتك وأتخذت قراري .. 
تعلو  الحب  في  سلطة  ال  ؟  أعذاري  ترى  يا  أقدم  فلمن 
سلطتي ..  فالرأي رأيي والخيار خياري .. هذه أحاسيسي 
فال تتدخلي  .. أرجوِك بين البحر والبحار .. ظلًي على 

أرض الحياد فإنني  .. سازيد إصراراً على أصراِر .

عــجــوز األوبرا

 3  1934-( الماغوط  عيسى  أحمد  محمد    
في  ولد  سوري،  وأديب  شاعر   )2006 أبريل 
سلمية بمحافظة حماة عام 1934. تلقى تعليمه في 
سلمية ودمشق وكان فقره سبباً في تركه المدرسة 
وبيروت  ودمشق  سلمية  كانت  مبكرة،  سن  في 
الماغوط وإبداعه،  المحطات األساسية في حياة 
المؤسسين  من  كان  حيث  الصحافة  في  وعمل 
لجريدة تشرين كما عمل الماغوط رئيساً لتحرير 
مجلة الشرطة، احترف األدب السياسي الساخر 
لعبت  التي  الناقدة  المسرحيات  من  العديد  وألف 
في  السياسي  المسرح  تطوير  في  كبيراً  دوراً 
الوطن العربي، كما كتب الرواية والشعر وامتاز 
في القصيدة النثرية التي يعتبر واحًدا من روادها، 
وله دواوين عديدة. توفي في دمشق في 3 أبريل 

.2006
محمد  الشاعر  ميالد  كان   1934 عام  حياته: 
الماغوط في مدينة سلمية التابعة لمحافظة حماة 
أبوه  الفقر وكان  في عائلة شديدة  نشأ  السورية، 
اآلخرين  أراضي  في  أجيًرا  عمل  بسيطاً  فالحاً 
ثم  الكتّاب  في  األمر  بادئ  درس  حياته.  طوال 
حيث  سلمية  في  الزراعية  المدرسة  إلى  انتسب 
أتم فيها دراسته اإلعدادية، انتقل بعدها إلى دمشق 
خرابو  ثانوية  في  الزراعية  الثانوية  في  ليدرس 
بالغوطة، يذكر أن والده أرسل رسالة إلى الثانوية 
يطلب منهم الرأفة بابنه فقاموا بتعليقها على أحد 
زمالئه؛  أضحوكة  جعله  مما  المدرسة  جدران 
المدرسة  من  الهروب  إلى  دفعه  الذي  األمر 
عودته  بعد  الماغوط  دخل  سلمية.  إلى  والعودة 
إلى السلمية الحزب السوري القومي االجتماعي 
دون أن يقرأ مبادئه، وكان في تلك الفترة حزبان 
كبيران هما الحزب السوري القومي االجتماعي 
وحزب البعث، وهو يذكر أن حزب البعث كان 
في حارة بعيدة في حين كان القومي بجانب بيته 
وفيه مدفأة أغرته بالدفء فدخل إليه وانضم إلى 
صفوفه، لم يدم انتماؤه الحزبي طوياًل وقد سحب 
ولوحق  سجن  أن  بعد  الستينات  في  عضويتها 

بسبب انتمائه.
في هذه الفترة عمل الماغوط فالحاً وبدأت بوادر 
بعنوان  قصيدة  فنشر  بالتفتح  الشعرية  موهبته 
بعدها  البيروتية.  اآلداب  مجلة  في  يافا«  »غادة 

قام الماغوط بخدمته العسكرية في الجيش حيث 
بين  النثرية قصيدة »الجئة  أوائل قصائده  كانت 
وكان  الجندي،  مجلة  في  نُِشَرت  التي  الرمال« 
ينشر فيها أدونيس وخالدة سعيد وسليمان عواد، 
ونشرت بتاريخ 1 أيار 1951، وبعد إنهاء خدمته 

العسكرية استقر الماغوط في السلمية.
كان اغتيال عدنان المالكي في 22 أبريل 1955 
نقطة تحول في حياة الماغوط حيث اتُِهَم الحزب 
ذلك  في  باغتياله  االجتماعي  القومي  السوري 
اعتقال  وتم  الحزب،  أعضاء  ولوحق  الوقت، 
الكثيرين منهم، وكان الماغوط ضمنهم، وُحبس 
الماغوط في سجن المزة، وخلف القضبان بدأت 
أثناء  تعرف  الحقيقية،  األدبية  الماغوط  حياة 
سجنه على الشاعر علي أحمد سعيد إسبر الملقب 
بأدونيس الذي كان في الزنزانة المجاورة. خالل 
الماغوط  كان  ومصر  سورية  بين  الوحدة  فترة 
مطلوباً في دمشق، فقرر الهرب إلى بيروت في 
غير  بطريقة  لبنان  ودخول  الخمسينات،  أواخر 
شرعية سيراً على األقدام، وهناك انضّم الماغوط 
إلى جماعة مجلة شعر حيث تعرف على الشاعر 
يوسف الخال الذي احتضنه في مجلة شعر بعد أن 

قدمه أدونيس للمجموعة.
بدر  والشاعر  الماغوط  بين  نشأت  بيروت  في 
شاكر السياب صداقة حميمة فكان السياب صديق 
التسّكع على أرصفة بيروت، وفي بيروت أيضاً 
تعّرف الماغوط في بيت أدونيس على الشاعرة 
سنية صالح )التي غدت في ما بعد زوجته(، وهي 
شقيقة خالدة سعيد زوجة أدونيس، وكان التعارف 
ألحسن  النهار  جريدة  جائزة  على  تنافس  سببه 

قصيدة نثر.
عاد الماغوط إلى دمشق بعد أن غدا اسماً كبيراً، 
حيث صدرت مجموعته األولى حزن في ضوء 
القمر )عن دار مجلة شعر، 1959(، التي ألحقها 
عن الدار نفسها بعد عام واحد بمجموعته الثانية 
وتوطدت   ،)1960( الجدران«  بماليين  »غرفة 
فدومها  بعد  صالح  وسنية  الماغوط  بين  العالقة 
إلى دمشق الكمال دراستها الجامعية. وفي العام 
الثانية  للمرة  السجن  إلى  الماغوط  أدخل   1961
أشهر،  ثالثة  السجن  في  الماغوط  وأمضى 
ووقفت سنية صالح وصديقه الحميم زكريا تامر 

إلى جانبه خالل فترة السجن، وتزوج الماغوط 
السجن،  من  خروجه  عقب  صالح  سنية  من 

وأنجب منها ابنتيه شام وسالفة.
رئيساً  دمشق  في  الماغوط  عمل  السبعينات  في 
من  كثيراً  نشر  حيث  »الشرطة«  مجلة  لتحرير 
المجلة  من  خاصة  صفحة  في  الناقدة  المقاالت 
تلك  وفي  األخيرة«،  »الورقة  عنوان  تحت 
للتعبير  أخرة  وسائل  عن  الماغوط  بحث  الفترة 
حدة،  أكثر  أو  أوضح  تكون  الكتابة  أشكال  من 
و  تشرين«  المتوالية »ضيعة  مسرحياته  فكانت 
العامة  مخاطبة  الماغوط  أراد  وفيها  »غربة«، 
الكبار  من  واحد  وهو  تعقيد،  دون  ببساطة 
وتوجه  وطبيعة  هوية  تحديد  في  ساهموا  الذين 
وصدورها  نشأتها  في  السورية  تشرين  جريدة 
وتطورها في منتصف السبعينيات، حين تناوب 
مع الكاتب القاص زكريا تامر على كتابة زاوية 
يومية، تعادل في مواقفها صحيفة كاملة في عام 
1975 وما بعد، وكذلك الحال حين انتقل ليكتب 
المستقبل  مجلة  في  العجائب«  بالد  في  »أليس 
في  كبير  دور  لمشاركاته  وكان  األسبوعية، 
في  وشائع  بارز  نحو  على  »المستقبل«  انتشار 

سورية.
دولة  إلى  الماغوط  سافر  الثمانينيات  خالل 
اإلمارات وإلى إمارة الشارقة بالتحديد وعمل في 
القسم  عيدابي  يوسف  مع  وأسس  الخليج  جريدة 
القسم الحقا  في  الجريدة وعمل معه  في  الثقافي 

الكاتب السوري نواف يونس. 
كانت فترة الثمانينات صعبة وقاسية، بدأت بوفاة 
 ،1984 عام  الوالدة  بعد  نفاس  أثر  ليلى  شقيقته 
نتيجة   1985 عام  عيسى  أحمد  والده  وفاة  ثم 
تلقاها هي  وكانت أصعب ضربة  القلب،  توقف 
 1985 عام  صالح  سنية  الشاعرة  زوجته  وفاة 
وهو  السرطان  ومع  معه  طويل  صراع  بعد 
وبنفس  والدتها  بحياة  أودى  الذي  المرض  نفس 
القصر  حساب  على  العالج  نفقة  وكانت  العمر 
حيث  باريس  بضواحي  مشفى  في  الجمهوري 
الذي  المرض  من  للعالج  أشهر  عشرة  أمضت 
أودى بحياتها، ثم كانت وفاة أمه ناهدة عام 1987 
بنزيف حاد في المخ، تزوجت ابنته شام اواسط 
أمريكا،  في  مقيم  سوري  طبيب  من  التسعينات 

جنازته،  لحضور  إال  سوريا  لزيارة  تأِت  ولم 
وكذلك ابنته الثانية سالفة المقيمة مع زوجها في 
بريطانيا، وقد تركت هذه المآسي المتالحقة األثر 

الشديد على نفسه وأعماله وكتاباته.
رحل   2006 نيسان   3 االثنين  يوم  ظهيرة  في 
بعد  عاماً   72 يناهز  عمر  عن  الماغوط  محمد 
صراع امتد ألكثر من عشر سنوات مع األدوية 
الخفقان وهو  قلبه عن  واألمراض عندما توقف 

يجري مكالمة هاتفية.
النثر  أهم رواد قصيدة  أحد  الماغوط  يعّد محمد 
الخاطرة،  الماغوط  كتب  العربي،  الوطن  في 
والمسرحية  الرواية  وكتب  النثرية،  والقصيدة 
وسيناريو المسلسل التلفزيوني والفيلم السينمائي، 
وامتاز أسلوبه بالبساطة والبراغماتية وبميله إلى 

الحزن.
مسرحية   - تشرين  ضيعة  المسرحية:  األعمال 
)لم تطبع - ُمثلت على المسرح 1973-1974( 
شقائق النعمان - مسرحية غربة - مسرحية )لم 
يا  كاسك   )1976 المسرح  على  ُمثلت   - تُطبع 
وطن - مسرحية )لم تطبع - ُمثلت على المسرح 
1979( خارج السرب - مسرحية )دار المدى - 
دمشق 1999، ُمثلت على المسرح بإخراج الفنان 
جهاد سعد(  العصفور األحدب - مسرحية 1960 
مسرحية   - المهرج  المسرح(  على  تمثل  )لم 
)ُمثلت على المسرح 1960، ُطبعت عام 1998 

من قبل دار المدى - دمشق(
األعمال السينمائية 

الحدود، التقرير
أهم مؤلفاته / الشعر

حزن في ضوء القمر - شعر )دار مجلة شعر - 
بيروت 1959(، غرفة بماليين الجدران - شعر 
)دار مجلة شعر - بيروت 1960(، الفرح ليس 
العرب  الكتاب  اتحاد  مهنتي - شعر )منشورات 

- دمشق 1970
)لم تطبع -  المسرح: ضيعة تشرين - مسرحية 

ُمثلت على المسرح 1973-1974(
شقائق النعمان - مسرحية غربة - مسرحية )لم 

تُطبع - ُمثلت على المسرح 1976(
ُمثلت   - تطبع  )لم  مسرحية   - وطن  يا  كاسك 
على المسرح 1979( خارج السرب - مسرحية 

دمشق   - المدى  )دار 
على  ُمثلت   ،1999
المسرح بإخراج الفنان 
جهاد سعد(، العصفور 
مسرحية   - األحدب 
على  تمثل  )لم   1960
 - المهرج  المسرح( 
على  )ُمثلت  مسرحية 
 ،1960 المسرح 
 1998 عام  ُطبعت 
 - المدى  دار  قبل  من 

دمشق (
مسلسالت تلفزيونية

مسلسل   - الليل  حكايا 
إنتاج  )من  تلفزيوني 
السوري(  التلفزيون 
مسلسل   - الغلط  وين 
)إنتاج  تلفزيوني 
السوري(  التلفزيون 
وادي المسك - مسلسل 
الليل  حكايا  تلفزيوني، 

- مسلسل تلفزيوني
 - الحدود  السينما: 
 1984( سينمائي  فيلم 
العامة  المؤسسة  إنتاج 

لحام(  دريد  الفنان  بطولة  السورية،  للسينما 
المؤسسة  إنتاج   1987( فيلم سينمائي   - التقرير 
العامة للسينما السورية، بطولة الفنان دريد لحام(
 1974 رواية   - األرجوحة   : أخرى  أعمال 
رياض  دار  عن   1991  -  1974 عام  )نشرت 
عام  المدى طباعتها  دار  وأعادت  للنشر  الريس 
مقاالت  مجموعة   - وطني  سأخون   )2007
بدمشق  المدى  دار  طباعتها  أعادت   1987-(
المدى  الزهور - نصوص )دار  2001( سياف 

بدمشق 2001(....
شرق عدن غرب هللا )دار المدى بدمشق 2005( 

البدوي األحمر )دار المدى بدمشق 2006(
بعنوان  كتاب  الماغوط  عيسى  شقيقه  عنه  كتب 
وفيه  والخوف(  الجوع  رسائل  الماغوط  )محمد 
الصورة  تؤكد  شقيقه  كثيرة عن  حكايات  يروي 
إلى  الدوام  منحاًزا على  يكون  أن  الشائعة عنه، 
صفوف الحرية واألحرار. يرفق الكتاب بصور 
والكتاب  أسرته.  وأفراد  للماغوط  فوتوغرافية 
لكاتب  الفائدة  بالغ  مستند  عن  عبارة  عام  بوجه 
أبرز  من  الكثيرون  يعتبره  وشاعر  مسرحي 
من  الثاني  النصف  في  سوريا  وأدباء  شعراء 

القرن العشرين .

من أقوال الماغوط
»لو كانت الحرية ثـلجاً لنمت في العراء«

مع  مشكلتنا  هللا،  مع  مشكلتنا  ماكانت  »عمرها 
اللي يعتبرون نفسهم بعد هللا« من مسرحية شقائق 
كتبت  وحيداً  وانتهيت  وحيداً،  »بدأت  النعمان 
كإنسان جريح وليس كصاحب تيار أو مدرسة« 
كي  بسبابتي  أوقظه  كنت  وهل  ؟  خلقني  »لماذا 

يخلقني ؟«
البشري  العذاب  عن  ضخما  ملفا  أعد  »إنني 
ألرفعه إلى هللا فور توقيعه بشفاه الجياع وأهداب 
المنتظرين ولكن يا أيها التعساء في كل مكان ُجلَّ 
ما أخشاه أن يكون هللا أميّا« »أنا نبي الينقصني 
إاّل اللحية والعكاز والصحراء« »حبك كاإلهانة 

ال ينسى«
عام 1958،  »احتضار«  جائزة   : نالها  جوائز 
عن  النثر  لقصيدة  اللبنانية  النهار  جريدة  جائزة 
عام  القمر«  ضوء  في  »حزن  األول  ديوانه 

1961، جائزة سعيد عقل.
صدور مرسوم بمنح وسام االستحقاق من الدرجة 
الممتازة للشاعر محمد الماغوط من بشار األسد 

رئيس الجمهورية العربية السورية.
للشعر  الثقافية  العويس  علي  بن  سلطان  جائزة 

عام 2005.

التردد على دار األوبرا عندما يكون بها  أحب 
عروض موسيقية، يعجبني بالذات أغاني التراث 
الستينات و  الخمسينات و  أغاني  التواشيح،  و 
السبعينات. أذهب بمفردي، أجد هذا أدعى للتركيز 
و االستمتاع، قد يكون ذلك غريبا على البعض 
أن تذهب فتاة في العشرينات بمفردها إلى حفل 
موسيقي، و تغادره دون مرافق عندما ينتهي بعد 
الساعة العاشرة مساءا، لكني أفعل ما يروق لي 
طالما ال يؤذي أحدا و طالما أنا مقتنعة بما أفعل. كي 
تكون تجربة ذهابي لألوبرا كاملة و ممتعة أتعمد 
مراقبة الرواد، أرنو إلى مالمحهم و انفعاالتهم، 

و أستمع ألحاديثهم و مناقاشاتهم.
ذهبت مؤخرا لدار األوبرا، كان البرنامج ألغاني 
عاطفية قديمة مما أحبها، تجولت في مدخل الدار 
أتأمل العمارة القديمة الجميلة، الدار مبنية في أوائل 
عشرينات القرن الماضي، بناه معماري فرنسي على 
طراز دار أوبرا ڨـيينا، ال أفهم كثيرا في المعمار 
لكني منبهرة من الزخارف األوروبية الكالسيكية 
التي تمأل المدخل، سرت أتسكع بين الناس، أتسمع 
أحاديثهم و ثرثراتهم، لفت نظري كهالن أحدهما 
بمفرده و اآلخر مع زوجته، واضح أنهما صديقان 
قديمان فقد تعانقا و تبادال السالمات، سأل الرجل 
المصاحب لزوجته صديقه عن حاله، صحته، 
زوجته و أوالده، يرد الصديق على كل سؤال 
ب "الحمد هلل" مع ابتسامة مجاملة. يقترب ميعاد 
رفع الستار، تقول الزوجة لصديق زوجها "من 
األفضل أن ندخل الصالة اآلن، ألن تأتي معنا؟"، 
يرد الصديق و قد اتسعت ابتسامته "مقعدي فوق 

السطح، حيث أجلس مع البروليتاريا"، ضحكوا 
و انصرفوا إلى أماكنهم.

و ألن مقعدي أنا أيضا كان في أعلى المسرح، فقد 
صعدت السلم خلف الرجل، نظر لي فقلت له مداعبة 
"أنا أيضا من زبائن السطح"، ابتسم و قال "أنت 
إذا من طبقات الشعب الكادحة"، رددت "كادحة 
جدا"، عندما وصلنا لمقاعدنا حيينا بعض بإيماءة 
من الرأس، و جلس كل منا في مكانه، سعيدة أنا، 
أتوقع عرضا واعدا، أنظر من علي على تفاصيل 
القاعة، السقف مزين بزخارف بديعة، محفور بها 
أسماء كبار موسيقيي زمن بناء األوبرا مثل ڨــردي 
و بيتهوفن و بيزيه، األنوار خافتة موزعة توزيعا 
جيدا، ستارة المسرح الحمراء مازالت ُمسدلة، أنظر 
حولي أرى الرجل الذي تحدثت معه ينتقل من مقعده 
إلى الصف األخير حيث المقاعد حوله شاغرة، 

عندها تنخفض األضواء أكثر و ترتفع الستار.
لحظة رائعة هذه، لحظة رفع الستار و أنا جالسة 
في مقعد وثير في مسرح أنيق وسط جمهور راقي، 
مترقبة ساعتين من المتعة جميلة. يبدأ العرض، 
الجميلة،  الموسيقية و األغاني  المقاطع  تتوالى 
أغان لم أعاصرها و لكني و الكثير من أبناء جيلي 

معجبون بها أيما إعجاب.
يصدح مطرب شاب بأغنية عاطفية مؤثرة من 
كله مستمتع  الجمهور  الجميل،  الزمن  أغاني 
و متفاعل مع األغنية، كل يسرح في ذكرياته 
الخاصة، أنظر بطرف عيني إلى مكان جلوس 
أرى  العجوز، رغم خفوت األضواء  الرجل 
مالمح التأثر الشديد على وجهه، الرجل يبكي في 

صمت، ُذهلت من رد فعله لألغنية، و التي هي ـ 
نعمـ  مثيرة للشجن حيث تحكي عن فراق األحبة، 
لكني ال أراها تستدعي البكاء، أْستَِمر في مراقبة 
الباكي، أراه يضع جبهته فوق كفه كأنه  الرجل 
يحاول ان يخفي جزأ من وجهه و من أحزانه. 
تنتهي األغنية، يمسح خديه بمنديله و يأخذ نفسا 
عميقا، كأنه يستعد مضطرا لمواجهة العالم عندما 
تضاء األنوار. يسبقني خارجا مع أغلب الرواد 

إلى مدخل دار األوبرا، 
أستمر في الجلوس على مقعدي أفكر في رد فعل 
الرجل، ترى ماذا وراءه؟ و لماذا كل هذا الحزن؟ 
أهي ذكريات حب حـُكـِـَم عليه بالفشل؟ أكيد حب 
قديم باعتبار سن الرجل، أم هو فراق شريكة حياة 
اختطفها الموت؟ أم ماذا؟ لكن العالم كله يمر بمشاكل 
و مآسي، فلماذا هو بالذات يبكي وفي مكان عام؟ 
استولت علي فكرة مجنونة، سأحاول أن أعرف 
الفضول هو  المزيد عن هذا الرجل، بصراحة 
أيضا  أنه  أقنعت نفسي  لكني  دافعي األساسي، 
تصرف إنساني فقد أساعد الرجل بالتهوين عليه 

و مواساته و رفع روحه المعنوية.
الكثير من  المسرح حيث يتجمع  نزلت لمدخل 
الرواد، بحثت عنه لكني لم أراه، المدخل يتفرع 
منه ممران يحيطان بالصالة، سرت في أحدهما، 
وجدته بمفرده يتأمل إحدى الصور العديدة المعلقة 
الفني للمسرح، ال أدري  التاريخ  التي تحكي  و 
أفكاره تدور حول موضوع الصورة  إذا كانت 
اقتربت منه، وقفت  تبكيه،  التي  أم مع أحزانه 
بجواره كما لو كنت أتأمل الصورة مثله، التفت 

ابتسامة وضعت فيها  ابتسمت  إليه،  فالتفت  لي 
كل الحميمية التي أمكنني حشدها، قلت له "غناء 
جميل أعجبني كثيرا"، رد باختصار و بطريقة 
مجاملة "فعال"، استمريت في محاولتي اللحوحة 
للتواصل معه، قلت له "أَحضر هنا كثيرا، دار 
األوبرا هذه بمبناها و عروضها و روادها و جوها 
العام يـُصـْلـِح بعض الشيء من واقعنا القبيح، هل 
تحضر هنا كثيرا؟ هذه أول مـَّرة أراك."، رد و 
قد بدأ الضيق يظهر على وجهه "مرتين أو ثالثة 
في السنة"، قلت "أعجبني العرض كثيرا، و إن 
كانت بعض األغاني مثيرة للشجن، عموما أرى 
الشعور بالشجن و حتى الحزن ظاهرة إيجابية، 
ال أتخيل إنسان َسِوْي ال يشعر من وقت آلخر 
بالحزن، إنه الضعف اإلنساني الذي يجب على 
المجتمع أن يحترم، و أال ينظر إليه نظرة سلبية"، 
شعرت أني أهذي، ال ادري من أين أتيت بهذه 
األراء التي أعلنها بمنتهى الثقة. بان الضيق على 

وجه الرجل، قال لي "بعد إذنك" و انصرف. 
وقفت ذاهلة من اندفاعي في الكالم و من رد فعل 
أن أساعده، هـََوَن  الذي كان مفروض  الرجل 
علي أن دافعي كان نبيال وهو مساعدة الرجل و 
التهوين عليه، نعم هناك عنصر من الفضول لكن 
هناك أيضا رغبة في المساعدة، أو هكذا حاولت 

ان أقنع نفسي.
عدت إلى مقعدي، خفتت األضواء، بدأ الجزأ الثاني 
من العرض، و الذي اتسم بأغاني مرحة سريعة 
اإليقاع، تفاعل معها الحضور و أضفت جوا جميال 
على المكان، لكن مقعد الرجل العجوز كان شاغرا. 



 أرجو أن أكون على خطأ تام فيما سأقول 
تتأتى في كثير من  الحقيقة  وأستنتج. ولكن 
األحيان من مايجري األرض وتكون مؤلمة 

ولكن يجب اإلعتراف بها، 
الطريق  إلى  تقودنا  لكي 
الصحيحة لحلها. كالعادة، 
الشخصي  رأيي  يلي  فيما 
قبل أي شيء  الذي أرجو 

أن يكون خاطئاً. 
يُجمع المراقبون والمحللون 
السياسيون وكل مهتم بالشأن 
السوري أن سورية لن تعود 
أبداً إلى ما كانت عليه قبل 
آذار )مارس( ٢٠١١. يُقصد 
بهذا أن سورية الموحدة لن 
يكون لها وجود بعد اآلن. 
معاٍد  بل  معاٍد  دائماً  كنت 
لمؤامرة  ا لنظرية  اً  جد
الذي  المشجب  باعتبارها 
خيباتنا وسوء  عليه  نعلق 
األمور  لمجريات  تقديرنا 

التي تدور حولنا. قد تكون األحداث والمراحل 
التي مر بها الحراك الثوري الذي بدأ مع بداية 
ماُسمي بالربيع العربي وإنحرافه -الحراك- 
عن مساره الذي قام من أجله عندما إنتقل، 
بكل أسف من الحراك السلمي إلى الحراك 
المسلح )أول مسمار في نعش الثورة( وتلى 
ذلك إرتهان المعارضة الخارجية لدول إقليمية 
ودولية )مسامير أخرى في النعش( وسرقة 
قبل إسالمويين في عام ٢٠١٢  الثورة من 
إطالق سراحهم  تم  أن  بعد  النهاية(  )بداية 
من السجون السورية والعراقية وتمكنهم من 
السيطرة تدريجياً على أرض المعارك وبعدها 
على قرارات المعارضة من أهم أسباب فشل 
الحراك إضافة إلى أسباب أخرى سنأتي على 

ذكرها الحقاً. 
مع  المؤسف  النظام  تعامل  إلى  أتطرق  لن 
ماوصلت  إلى  البالد  أوصل  الذي  الحراك 
آخر  لسبب  واحدة ال  بأكثر من جملة  إليه، 
لو  الكالم.  فائدة من  يعد هناك  لم  أنه  سوى 
إستوعب النظام الحراك في بدايته لجنب البالد 
كل الويالت التي تعرضت لها ولكن صقوره، 
إختاروا، واليزالون  إيران،  بدعم من  يقال 
الحل العسكري، علماً بأن الحل السياسي كان 

قاب قوسين أو أدنى بكلفة التذكر. 
أكتب عنه.  الذي  الموضوع  لُب  إلى  أعود 
تعم   ٢٠١١ سنة  المظاهرات  بدأت  عندما 
بعد صالة كل جمعه،  كافة  السورية  المدن 
قام السفيران األمريكي إلى دمشق روبرت 
فورد برفقة زميله السفير الفرنسي بزيارة إلى 

حماه وإختلطا بالمتظاهرين وطمأنوهم بأن 
أمريكا وفرنسا معهم. بعدها أصدر الرئيس 
األمريكي تهديده الشهير بأن إستخدام الغازات 
السامة في الحرب السورية 
خطاً أحمر، ثم لحس تهديده 
مقابل تسليم األسلحة الكيميائية 
وتدمير مصانعها  السورية 
بوساطة روسية وبإشراف 
الوكالة الدولية لمنع إنتشار 

األسلحة الكيميائية. 
 ٢٠١٤ عام  منتصف  في 
هبط من السماء فجأة وبقدرة 
قادر خليفة جديد للمسلمين 
)سمي  والشام  العراق  في 
بداعش،  بعد  فيما  التنظيم 
إختصاراً للدولة اإلسالميه 
في العراق والشام، وسنستخدم 
نفس التسمية هنا( يدعى أبو 
بكر البغدادي برفقة ثالثين 
ألف سيارة دفع رباعي أغلبها 
من صناعة تويوتا مع عدة 
آالف من المريدين وعدد اليحصى من مدافع 
الدوشكا. قيل على ذمة الرواة أن ٩٠٠٠ سياره 
من هذه اإلرسالية وصلت إلى العراق بإسم 
السيد نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق 
ونائب رئيس الجمهورية حالياً. نبأّ آخر مر 
واسع  نطاق  على  يُنشر  ولم  الكرام  مرور 
يقول إن داعش هو نتاج مشروع مشترك من 
تأليف وتصميم وتنفيذ أجهزة االستخبارات 
يحمل  واإلسرائيلي  واألمريكي  البريطاني 

اإلسم الحركي “ِعش الدبابير.”
من المعروف أن تنظيم داعش اإلرهابي ُولِد 
من رحم تنظيم القاعدة وحددت مهامه السرية 
من قبل االستخبارات األمريكية والبريطانية 
واإلسرائيلية )سي آي إي وإم ٦ والموساد( 
التي ذكرناها قبل قليل. ال أحد يعلم بالتحديد 
ماهي المهام التي أنيطت به سوى من خالل 
قراءة األحداث والممارسات اإلجرامية التي 

قام بها التنظيم. 
تجدر اإلشارة هنا قبل إستئناف حديثنا إلى 
أن قطع الرؤوس تم استيراده من أفغانستان 
القرن  ثمانينيات  في  القاعدة  مارسته  الذي 
الماضي ضد الغزاة السوڤييت بتدريب من 
فريق خاص من وكالة المخابرات المركزية 
حضر خصيصاً من الواليات المتحدة. الهدف 
األساسي من هذا النوع من الوحشية هو دب 
الرعب في قلوب الجنود السوڤييت والذي تبناه 
تنظيم داعش اإلرهابي لدب الرعب في قلب 

كل من يخالفه أو يخرج عن طوعه.    
وللحديث بقية.

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

الدنيا وما فيها...
الحياة نمضى جميعنا..   فى صخب 
من حال إلى حال..ومن مكان إلى مكان..
ال ندرى لماذا وال نحسب خطواتنا وال 
تقودنا رغباتنا  فقط  ؛  ندرك مشاعرنا 
أحالمنا  خلف  ودوافعنا  وتوجهاتنا 
وكأننا  انفاسنا  وتنقطع  فنلهث ورائها 
نريد أن نسبق  الزمن ونسابق االحداث 
حتى نصل إلى غايتنا قبل أن تنتهى بنا 
أيامنا...ومن كثرة انشغالنا   نتناسى من 
حولنا  ونتجاهل من يهتم ألمرنا وننسى 
حتى أنفسنا. اعتقادا منا أن  الوقوف و 
لو للحظة الستيعاب ما يدور من حولنا 
أو إلعادة ترتيب اولوياتنا من شأنه أن 

يعرقل مسيرتنا نحو تحقيق أهدافنا. 
ثم ماذا...تظل تدور عجلة األيام وتدور  
هدفنا  نحو  مستمر  سعى  فى  ونحن 
التى  الفرص  االساسى ونتطلع النتهاز 
أثناء  ببريقها  انتظارنا  يمكن أن تجذب 
يسارا  أو  يمينا  أحيانا  فنعرج  رحلتنا 
توقفنا  مما  أو جزء  معنا كل  نأخذ  ثم 
أو خسارة حتى  ألجله ونعود بمكسب 
الرئيسى ونحمل  الطريق  فى  نمضى 
أو  إيجابية  والخبرات  األفكار   معنا 
بنا  الخاصة  المبادئ  سلبية ونأخذ منها 
واألحكام الصحيحة من وجهة نظرنا..
الحياة بل وتكون  لنا فى  فتصبح منهج 
التغير وهذا  أو  للجدال  غير مطروحة 
المكتسبة والمعرفة  ما نسميه بالخبرات 
العملية التى نكتسبها من التعامل المباشر 
مع مختلف الثقافات والبيئات والتحديات 

الحياتية وما اكثرها...
الحياة بمباهجها وأحزانها من  وتستمر 
وبعد  ..فاآلن نضحك  حال  الى  حال 
التامة واالمان  بالثقة  نبكى..نشعر  قليل 
وبعدها نشعر بالخوف و نهاب الخيانة...
االن نشعر بجمال الحياة وحب االقارب 
واألصدقاء وبعدها ينقلب الحال ونشعر 
األحباء  وغدر  وقسوتها  الحياة  بقبح 
ونظل على هذا الحال وينتهى بنا االمر 
بأن تتبلد مشاعرنا ..فال نشعر بدفئها وال 

نهتم الفتقادها.
والحبيب  كالغريب  القريب  ويصبح 
كالعدو ال هذا يبهجنا وال االخر يحزننا..
تفقدنا حتى  قاسية  دوامة  فى  ونسقط 
افتقدنا  السعادة ألننا  الرغبة فى تحقيق 

الحقيقي واقصد  الثقة والحب بمعناهما 
الذى ال  تفرضه  الحب  النوع من  هذا 
او  المبادئ  و  ا  العشرة  او  المجاملة 

المصلحة.
وهنا ال بد ان نتوقف ونتسائل :

هل انا انسان آلى او مخلوق إلهى؟!
هذه  على  وجودى  من  الهدف  هل 
االرض ان اسير فى طريق واحد  تحد 
نظرى من اليمين واليسار الجبال العالية 
وال يسمح ألى فكر ان يطرق االبواب 
المسير  حسب  اعدل فى خطة  ان  او 
التحديث  يفرضه  الحياة وما  متطلبات 
فى المعطيات...هل انا مبرمج على نهج 
تلو االخرى دون  معين اخطو الخطوة 

تمييز  ودون اعادة الحسابات؟
وتقيم المكسب والخسارة..هل المطلوب 
الخاصة  رغباتى  اتجاهل  ان  منى 
مع  التعاطف  وأجرم  ومشاعرى  
هذا  ان  اعتقادا  واألفراح   االحزان 
التجاوب هو من الضعف  يمكن له ن 
و  النجاح  تحقيق  يقيدنى ويمنعنى من 

اعتالء ارقى المراكز.
ال وألف ال فانا وأنت يجب ان نرفض 
لها وال  التى ال طعم  الحياة  بشدة هذه 
الهى  مخلوق  وبال شك  معنى..فإننى 
خليقته  مع  ويتعامل  حى  ..فخالقى 
يرحمهم تارة ويؤدبهم تارة اخري فانه 
يتفاعل مع الظروف  ويستجيب للداعى 
هو  ويتأنى ويصبر ألنه  الظلم  ويرد 
الخالق القوى وكل خليقته تحيا وتتحرك 
بإذنه وحده...وبما ان هذا االله  وتوجد 
وجابلى  الهى  هو  المتحكم  و  الحكيم 
الحميدة على  اتشبه بصافته  ان  فيجب 
ومتعاطفا   فأكون رحيما  طاقتى  قدر 
فال   .. بالحكمة  المحالة  بالقوة  وأتمتع 
اكون طاغيا ظالما متغطرسا فليست هذه 

الصورة التى خلقنى الرب عليها..
حميدة   خلق  ذو  مخلوق  اكون  ان 
بالعلم  وصفات سامية و  عقل مستنير 
بالحب ونفس ال تضطلع  وقلب يفيض 

إال لما فيه الخير
واعين تثبت انظارها على تحقيق اآلمال 
الرفيعة وأذن ال تسعى إال لسماع كل ما 
إال بجميل  ينطق  للبنيان ولسان ال  هو 
االعتراف  عن  يكف  وال  الكلمات 

بالجميل..وان اكون ذو مركز مرموق 
الى  واسعى  حولى  ومن  نفسي  افيد 
فى  تساهم  التى  البناءة  االفكار  نشر 
القيم والمبادئ التى بدونها  الحفاظ على 
ينهار كيان المجتمع و تتفكك وحدته و 
تتحطم معها الكثير من المشاعر الجميلة 
التى بدونها يتحول عالمنا الى  الصادقة 
البقاء فيها لألقوى وليس لألصلح  غابة 
الرحمة  من  بدال  القوة  قانون  ويحل 
والمودة ويفضل كل “انسان”- إن جاز  
بعد ان ضل  وصار على  أن نسميه  
التجأ الى  النحو- مصلحته حتى لو  هذا 
اساليب مخزية  تحط من قدره وتسول 
له نفسه ان يظلم ويقسو ويغير الحقائق 

لصالحه.
يدركنا  ان  قبل  ندرك  ان  فيجب علينا 
نتمتع  ان  الدنيا  فى  ما  اهم  ان  الوقت 
المحبين  قلوب  فى  الكامن  بجمالها 
نتوحد  ان  ينبغى  كنا  وان  واألوفياء 
التى  الكراهية  فلتكن لمحاربة  للمجابهة 
الشرور الن “االنسان  هى اساس لكل 
الصالح  يخرج  قلبه  الصالح من كنز 
الصالحات” و من الثمار تعرف الشجرة  
فلنبتعد عن الكذب الذى هو اول مظاهر 
االنهزام  عالمات  وابرز  الضعف 
ولنتمسك بالصدق ونساند الحق “لنحب 
ما لغيرنا ما نحبه ألنفسنا” هذا هو اول 
الطريق لحياة هادئة سعيدة يكون هدفها 
الوحيد هو الحفاظ على ما وهبنا هللا من 
نعم فى هذه الدنيا فنكون من الشاكرين..

بمزيد  وليس  بالحب  الكره  فلنهزم  اذا 
بالكثير من  الحقد  ولنعالج  الحقد..  من 
للغل  القبيح  الوجه  ...ولنغطى  العطاء 
بغطاء من االهتمام الصادق.. فكل منا 
يجب ان يكون بمثابة الطبيب الذى سهر 
الليالى و وجد مجدا ملتزما حتى يذهب 
يهدأ  االالم عن مرضاه وال يسعد وال 
له بال وال يشعر بقيمة ما درسه إال اذا 
ان يزيل  الهدف منه هو  حقق منهجه، 
البسمة  تعلو  االلم وان  االبد هذا  والى 
التى  النفوس  وتسعد   الوجوه  على 
والخوف  التوتر  قبال  من شدة  عانت 
ألنها كانت تجهل مصيرها... ولكن ذو 
افضل  لها طريقا  يرسم  الرشيد  الفكر 

لحياة افضل..

هرطقات سياسية
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قطار » تي جي يف« الفائق السرعة 
باملغرب بداية من 20١8   سورية نور ونار 

بقائدها بشار

غجرية امرأٌة 

خالد بنيصغي

جاك سمير جرجوس

لؤلؤة أبو رمضان

أب������داً ع���ل���ي���ِك  خ�������وَف  ال  س�����وري�����ة 

َن������س������ُرِك يُ����ح����ل����ُق ف�����ي ال���س���م���اء

ع��ل��ي��ِك خ����وف  ال  األع��������داُء  ح����ارب����وِك 

ال���ش���م���ُس ت���ل���م���ُع ف���ي���ِك ب����ا خ��ج��ٍل

ب����ردي ن���س���م���ِة  م����ن  أرُق  أرٍض  ع����ن 

ب������أوالده������ا َض�������َح�������ْت  أٍم  ع������ن 

ألج�����������ِل ع�����ي�����ن�����ِك ي�������ا س�����وري�����ة

ب��ق��ط��راٍت ذك���ي���ٍة دف���اع���اً ع���ن ال��وط��ن��ي��ة

س���وري���ة ب��اق��ي��ة رغ���م���اً ع���ن أن��وَف��ه��م

األس������َد ال�����ق�����ائ�����ُد  راع������ي������ِك  ألنَّ 

ح�����ام�����ي�����اً ب����ج����ن����اح����ي����ِه ال���ب���ل���َد

سلفا ل��ه��ْم  ت��ص��دى  ال��ب��ط��َل  ج��ي��ُش��ِك 

ال���ق���ص���َص أروَع  ي�������روي  وال����ط����ي����ُر 

وال���وط���َن األرَض  َع����ِش����َق  ش���ع���ٍب  ع���ن 

رُوح���������اً وَدم���������اً ُق����رب����ان����اً ل��ل��ب��ل��َد

���ه���َل واجل���ب���َل ن������روي ب���دم���اِئ���ن���ا ال���سَّ

وك���������ُل ق�����ط�����رٍة أزه�������������َرْت ب���ط���َل

والِعلَم وشعِبها  وجيِشها  قاِئِدها  بعظمِة 

ووقُتك وقتي  هو  هذا 
دافٌئ حوارٌ 

النَّْكَهة ُصُنوبَري 
وَمازال كان 

َجَناحيَك بني  غجرية  امرأة 
ُمدينة صارْت  

وورٌد جوري شذيٌّ
عتيق و

فلسطينية هويٌة 
تفاصَيَلها ملَْلَمَت 

قُرنُْفلية اإلنسانية 
يديَك بنَي  َدحرْجَتها 

العشرة أصابِعَك  بني 

لَتلتقُطها 
بَلورية وتسقط 
والفؤاد القلب 

وْتناثرت ْهربت 
وتَكاثرْت

جديد من  وتَاحمْت 

أحُبك إني 
األخير رََمقي  حّتى 

أموت وحنَي 

زهر إكليُل  الُيمنى  ِذراُعك 
بعيد من  وحبًّ 

الَعربية ُحروفك 

ُمَعانقة امرأة 

وَنامْت َنَْت 
أْسَماَءها وفقدْت 

سنني منذ 

كقصيدة اِحتويها 
أكثر أدرَك  كي 

أكثر وأختصُرَك 
معَك وأتبَدُد 

وأكثر أكثُر 

رويدا أهواك  حنَي 
رويداً

رَفاُت الشُّ تنفرُج 
والّسام والذكرياُت 

اآلالُم اوتلتئُم 
الِعظام واجلروح 

أغُف وحني 
حرير من  طرقاٍت  أنسُج 

خريف كلَّ  وأمُح 

بزواياه معُه  واحتمي 
الّسابحة الّسائغة 

ويزيد

حبيبي يا
وْحَدَك لَك  اعترفُت 

لَك يجِد  ولم 

اعترافي

ُمعذبا وطناً  واجنبُت 
أحشائي من 

وأحشائي

بعبيٍر وأسقْيته 
وِعَبارَاتي َنبراتي  من 

بيسان؟ نهُر  يُفكر  مباذا 

يافعاً طوياً  أراه 
أراه أبديا 

يَظمأ وال  يَجُف  ال 
يََتعرى وال 

أراُه وأراه
كرميٌ حبيٌب  هو 

وضاع قابَلني 
 

أنا عري  كشَّ عر  الشَّ كستنائيُّ 
الّشيخ  كعنِب  الَفم  ُمتورُد 

وأجمل ِعجلني 

أنا لنسري  فساماً 
ُعُيوني من 

اخَلصبة وأرضي 
وفنوني

وسام سام 

من   2018 عام  من  األولى  األشهر  خالل   
المقرر أن تبدأ أولى رحالت القطار فائق السرعة 
المعروف اختصارا بـ” تي جي في “ في المغرب ، 
واألول من نوعه في أفريقيا ، حسب ما كشفه ربيع 
الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية 
) مؤسسة شبه حكومية مسؤولة عن استغالل قطاع 

سكك حديد المغرب(
وسيسير قطار “ تي جي في “ ، الذي يربط مدينة 
 ، الوسط  في  البيضاء  بالدار  الشمال  في  طنجة 
كيلومترا   320 بسرعة  الرباط؛  بالعاصمة  مرورا 
والدار  بين طنجة  المسافة  ، وسيقطع  الساعة  في 
البالد-  في  الرئيسيين  االقتصاد  البيضاء -مركزي 
في زمن قياسي يقدر بساعتين وعشر دقائق، بدال 

من أربع ساعات وخمس وأربعين دقيقة
ويكلف مشروع “ تي جي في “ المغربي ما يقارب 
الرسمية،  التصريحات  ، حسب  مليار دوالر   1.9
المبلغ  إن  للمشروع  معارضون  يقول  حين  في 
العجز  احتساب  دون  دوالر  مليار   2.5 يتجاوز 

المحتمل أثناء االستغالل
تدشين  تم  الذي   “ في  تي جي  ويستفيد مشروع “ 
الخبرة  من   2011 سبتمبر/أيلول  في  بنائه  أشغال 
الفرنسية في صفقة مباشرة مع السلطات المغربية ، 
ويتم تمويل النسبة األكبر منه عبر قروض ، 60% 

منها ممنوحة من فرنسا ودول الخليج.
القطار  المغرب عربتين من أصل عربات  وتسلم 

الـ14  السرعة  فائق 
قبل  من  المصنعة 

الشركة الفرنسية  “ ألستروم “
يكون  أن  الحديدية  للسكك  الوطني  المكتب  ويتوقع 
لـ” تي جي في “ -بغض النظر عن تكلفته - وقع 
إلى عدد  بالنظر   ، الوطني  االقتصاد  إيجابي على 
المغاربة الذي يقبلون بشكل يومي على القطارات 
مسافر  أكثر من ستة ماليين  نقل  ويراهن على   ،
خالل السنة األولى ، مقابل مليونين فقط في الوقت 

الحالي
يدخل  الذي   ، المشروع  فإن  المسؤولين  وفي رأي 
الكبرى  األوراش  سياسة  يسمى  ما  إطار  في 
الخدمات  جودة  على ضمان  آثاره  ستنعكس   ،
وتحسين عروض النقل المقدمة، بما يعني مردودية 
بأكثر  ذاته  المصدر  قدرها  واقتصادية  اجتماعية 
من %8 ، إضافة إلى مساهمته في تطوير السياحة 

الوطنية من خالل تنمية اإلقامة القصيرة
وباإلضافة إلى بعده الوطني ، فقطار “ تي جي في 
بين  الرابطة  التحتية  البنيات  تطوير  في  “ سيسهم 

القارتين األفريقية واألوروبية
الحكومة  - حسب   “ في  تي جي   “ ويعد مشروع 
المغربية - الجزء األول من مخطط أشمل يتوخى 
إنشاء خطين آخرين ، للوصول إلى مدينة أغادير 
في الجنوب ، وإلى مدينة وجدة في أقصى الشرق 

المغربي حتى عام 2035.

من وحي امليالد 

جمال قلته

مع سكون الكون ..في ليلة من ليالي الشتاء 
قد بدا الوجود .. فريداً في بهجة وضياء 

الطير شاٍد .. الكائنات تسبح 
وترانيم مالئكة السماء 

وحيا ونوراً .. اشرق باألرض وسالماً للنفوس وصفاء 
هناك في بيت لحم .. بين أبقار ووسط رعاة فقراء 

أشرق على الربوع .. نجماً ساطعاً مبشراً بميالد أبن السماء 
والبشر من حوله .. في غفلة لم يدركوا سر تجسد اإلله 

ثالثة مجوس .. أتوا من بعيد في موكب العظماء 
بالوحي والروح .. ساروا في هيبة الحكماء 
وسجدوا للوليد اإلله ابن اإلله  رب السماء 

ذهباً ولباناً ومراً قدموا لملك الملوك ورب الفداء
وساد السالم النفوس وفرح الرجاء

بميالد المخلص وصدق البشارة عنوان الدعاء
يا حامل خطايا العالم .. حررنا من كل داء

واجعلنا بنعمة صليبك عنواناً للمحبة وعنواناً للوفاء
عجباً لمن ولد .. في مزود وبيده كل أسرار الحياة 

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

www.el-ressala.com

إلعالناتكم يف 
الرسـالة

قال إبن مفيدة

- نحن في الحياة كدمية من الثلج ، عمر يتراكم وجسد يذوب .

- يسكن في كل عضلة قدر من الوقاحة والسفالة ، وما وقار هذا   

  الشيخ إال عضلة قد شاخت .

 - لو تقدمت مرارة الخطيئة على حالوتها ما وصلت إلينا .

 - شيئان أقوى من الموت ، الحب والعار .

 - لقد كان آدم صامتا قبل حواء ، وكانت حواء أكثر صمتا قبل المرآة .
 

السيد الهادي 
المفكر والفيلسوف 
وعضو إتحاد كتاب مصر

حدوتة امليالد 

أس������َد ي������ا   
ُ
اهلل ح������م������اَك 

الذهب يرتاجع من 
أعلى مستوى يف 
شهرين مع تعايف 

الدوالر
يوم  في شهرين  أعلى مستوياته  الذهب من  انخفض    
الثالثاء مع تقييم المستثمرين ألولى الخطوات التي اتخذها 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب في إطار سياساته وتعافي 

الدوالر من مستويات متدنية سجلها في اآلونة األخيرة.
الذهب في  نزل  بتوقيت جرينتش  الساعة 1135  وبحلول 
دوالر   1211.86 إلى  بالمئة   0.4 الفورية  المعامالت 
لألوقية )األونصة( بينما تراجع في العقود األمريكية اآلجلة 

بنفس النسبة إلى 1212 دوالرا لألوقية.
وارتفع مؤشر الدوالر الذي يقيس أداء العملة األمريكية أمام سلة من العمالت الرئيسية بنسبة 0.2 
بالمئة إلى 100.340 . وفي الجلسة السابقة بلغ المؤشر 99.899 مسجال أدنى مستوياته في أكثر 

من سبعة أسابيع.
ومن بين المعادن النفيسة األخرى انخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17 دوالرا لألوقية بينما استقر 

البالتين عند 975 دوالرا لألوقية.
ولم يطرأ تغير يذكر على البالديوم ليستقر عند 776 دوالرا لألوقية بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ 

مايو 2015 في الجلسة السابقة حين سجل 795.60 دوالر لألوقية.

عصر الشباب

بقلم : نضال الصباغ 

  كثيراً ما نتحدث عن دولة اإلمارات العربية 
المتحدة و نضرب بها المثل بالعديد من الجوانب 
و النواحي و ذلك ألن هذه الدولة الفتية استطاعت 
أن تنجز ما لم تنجزه دول عظمى خالل األربعين 

عاماً الماضية .
الشباب  بدعم  المميزة  اإلمارات  حكومة  بدأت 
المبدع و المثابر و المصمم على الوصول ألولى 
و  العلمية  المجاالت  بكافة  العالمية  الدرجات 
االقتصادية و غيرها من  الرياضية و  الثقافية و 

المجاالت التي تتميز بها أي دولة و تفتخر بها.
التي  الحكيمة  بقيادتها  اإلمارات  دولة  تفتخر 
دعم  تواصل  و  التحديث  و  التطوير  تقود عجلة 
المشاريع الوطنية بكل ما أوتيت من قوة .. رغم 
كل الصعوبات و المعوقات التي تواجه المجتمع 
األن و خاصة المدخالت الجديدة التي ال تتماشى 

و تقاليد الدولة و عاداتها .
اإلمارات  دولة  تحققه حكومة  الذي  النجاح  لكن 

العربية المتحدة يوما ً بعد يوم يقوم بتسخير كافة 
بوجه عجلة  تقف  التي  المعوقات  و  الصعوبات 
العالمية  إلى  الوصول  و  التحديث  و  التطوير 
عالياً  يرتفع شموخه  شامخ  وطني  منظور  من 
التي  الشامخة  االنجازات  رايات  مع  يرفرف  و 

تتحقق كل يوم .
تطبق حكومة اإلمارات استراتيجية متطورة في 
تعتمد على رؤية  و  التحديث  و  التطوير  مجال 
فيه  يشارك  متميز  مجتمع وطني  لبناء  واضحة 

جميع أبناء اإلمارات دون استثناء.
دولة  أرض  على  المقيمين  أن  إلى  باإلضافة 
الجنسيات  المتحدة و من كافة  العربية  اإلمارات 
 ، تقريباً  جنسية   200 إلى  عددها  يصل  التي 
جميعهم يفتخرون بهذه االنجازات العظيمة التي 

حققتها الدولة بفترة وجيزة و بأعلى جودة .
بوركت جهودكم أيها الشرفاء و لنا الشرف و الفخر 

أننا نعيش جنباً إلى جنب مع أبناء زايد الكرام.

معهد البرتول: ارتفاع خمزونات النفط األمريكية 
2.9 مليون برميل

  أظهرت بيانات من معهد البترول األمريكي 
يوم الخميس ارتفاع مخزونات الواليات المتحدة 

من الخام والبنزين والديزل األسبوع الماضي.
وزادت مخزونات الخام 2.9 مليون برميل على 
مدى األسبوع المنتهي في 20 يناير كانون الثاني 
توقعات  متجاوزة  برميل  مليون   482.2 إلى 
 2.8 عند  الزيادة  قدروا  بقليل حيث  المحللين 
مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات 
الخام بنقطة التسليم في كاشينج بوالية أوكالهوما 

تراجعت 145 ألف برميل.
التكرير 335  الخام بمصافي  وتراجع استهالك 

ألف برميل يوميا وفقا ألرقام معهد البترول.
البنزين 4.8 مليون برميل  وارتفعت مخزونات 
بينما توقع المحللون في استطالع أجرته رويترز 

زيادتها 498 ألف برميل.
ونمت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة مليوني برميل في حين كان من المتوقع أن تتراجع 970 ألف برميل.

وزادت واردات الواليات المتحدة من الخام 138 ألف برميل يوميا األسبوع الماضي إلى 7.944 مليون برميل يوميا.



مالبس  على  الصعبة  البقع  من  ختلصي 
النصائح بهذه  طفلك.. 

جمموعة  تطلق  شانيل      
باريس يف 

      لمواجهة فصل الشتاء البارد، فإننا ال نقترح عالجاً من الفيتامينات، 
بل ببساطة نظام غذائي ونصائح من شأنها إعادة الحيوية والنشاط لجسمك.

-1 عصير الخضر والفواكه الغني بالفيتامينات والمعادن :
ابدئي يومك بشرب عصير الفاكهة الطبيعي الغني بالفيتامينات، ننصحك 

بعصر الفاكهة بنفسك عوض اقتناء عصائر جاهزة.
تناولي عصير بالخضار فهو غني  النهار   خالل فترات متفرقة من 
جداً باأللياف والفيتامينات. لتحضير عصير الخضار، قومي بتقطيع 
الخضروات التي تحبينها إلى قطع صغيرة وضعيها في الخالط الكهربائي.

 معظم الخضار هي مناسبة لصنع عصير صحي لكن ننصحك بالخضار 
الخضراء )كالخيار، القرنبيط، الكرفس والكزبرة...(، ولكن ال تترددي 
في مزجها مع الفاكهة لجعلها أفضل. اليك بعض األفكار لمساعدتك 

على صنع عصير غني صحي ولذيذ:
 - عصير الشمندر والبرتقال والبقدونس.

- عصير السبانخ والجزر والتفاح والبقدونس.
- عصير الخيار، الجزر، البرتقال والليمون، التفاح.

-2 الحبوب المبرعمة: غذاء وشفاء وطاقة ال مثيل لها :
الحبوب المبرعمة عبارة عن ثروة غذائية ال مثيل لها. فعملية برعمة 

الحبوب عبارة عن عملية مكثفة وتفاعالت أنزيمية تعطي البراعم خصائص 
 A، غذائية غير عادية و فيتامينات مضاعفة وعلى االخص )فيتامين
B2, B3, B12, C, D, E, K( و بالتالي نجد أن الفيتامين A يتضاعف 

بتسع مرات أكثر في القمح بعد أسبوع واحد من البرعمة.
-3 ما نوعية البذور التي علينا اختيارها؟

البرعمة،  لعملية  البذور فهي كلها مناسبة  يمكنك اختيار أي نوع من 

الفجل.  أو  الكينوا  الصويا،  العدس والحمص والفاصوليا، وأيضاً  مثل 
كما يمكن اقتنائها جاهزة من المتاجر ولكن باستطاعتك إنباتها بنفسك 
في المنزل )فهي عملية سهلة ومسلية(، تماماً كما في الصغر عندما كنا 

نقوم بإنبات الفاصوليا.
-4 األسماك الدهنية والزيوت النباتية لزيادة مقاومة الجسم:

الدهنية )كالسلمون والماكريل والسردين والرنجة والتونة،  األسماك 
وسمك القد ...( والزيوت النباتية )كزيت الزيتون، زيت الكانوال والكتان 

...( هي مصادر كبيرة لألوميغا3 وهو  والمكسرات 
هرمون يقوي الجهاز المناعي. وبالتالي ال شيء أفضل 
منها لمواجهة الفيروسات والبكتيريا خالل فصل الخريف.
-5 الفواكه الجافة والمجففة: أغذية معدة لوقت الحاجة.

الفواكه الجافة تتواجد بكثرة خالل هذا الموسم فهي مركز 
الحيوية: كاللوز، البندق، الجوز أو الفستق فجميعها غنية 

باأللياف الغذائية والفيتامينات والمعادن.
الزبيب...( توفر  التين،  المجففة )كالمشمش،  الفواكه   
الكالسيوم  الفيتامينات )A، K، B( وكذلك  العديد من 
والحديد والمغنيسيوم. فبدالً من أكل أي شيء عند الجوع، 
تناولي أحد الفواكه المجففة التي تم ذكرها ألنها تحتوي 
على سعرات حرارية قليلة كما أنها مصدر مهم للطاقة.

-6 ما أهمية اتباع أسلوب حياة صحي؟
للحصول على صحة جيدة، فمن المهم تناول الطعام بشكل 
جيد، ولكن هذا ال يكفي. فالنشاط البدني هو أيضاً جزء 
مهم لحياة صحية وسليمة، ليس فقط من أجل الصحة، 
ولكن أيضا لرفع المعنويات: فأثناء ممارسة الرياضة يفرز 
الجسم الـندورفين، وهو هرمون ممتاز لرفع المعنويات وزيادة الطاقة.

وبالمثل، فإن النشاط الفني هو أيضاً أمر ممتاز، ألنه عندما تفعلين شيئاً 
تحبينه، ستشعرين تلقائياً بأفضل حال.

وفي األخير، لصحة جيدة، يبقى من الضروري إعادة شحن جسم عن طريق 
النوم، فعندما ننام جيداً، فإن الجسم يتعافى أسرع ويصبح أكثر قدرة على 
مواجهة الفيروسات والبكتيريا والعمل طوال اليوم بدون تعب أو ارهاق.
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  خليط جوز الهند مع الفانيليا قد استخدم حديثًا في صناعة العديد من 
العطور ومرطبات البشرة المتوافرة في األسواق بأسعار خيالية.

كما يستخدم كاًل من المكونان في الطهي نظًرا للمذاق الفريد والرائحة الرائعة. 
فباإلضافة إلى أنه خليط محبوب ذو رائحة جذابة، فهو يقدم العديد من الفوائد 
للبشرة. فجوز الهند هو أحد العناصر الطبيعية الشائعة االستخدام للعناية 
بالبشرة. ومن أهم فوائد الكريم الطبيعي من جوز الهند مع الفانيليا تغذية 
البشرة،حمايتها، تنعيمها، ترطيبها وزيادة مرونة خاليا الجلد. باإلضافة 
إلى ذلك، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات األكسدة، الفيتامينات 

والعناصر األساسية.
المكونات الالزمة

5 مالعق من زيت جوز الهند النقي
2 ملعقة من زيت الجوجوبا

20 قطرة من مستخلص الفانيليا
1 ملعقة من زيت الخروع
1.5 ملعقة من شمع العسل

غالية مزدوجة أو حمام ماء دافئ
وعاء صغيرة مع غطاء محكم لتخزين الكريم

طريقة التحضير
-1 يخلط كاًل من شمع العسل، زيت جوز الهند، زيت الخروع، زيت 
الجوجوبا ومستخلص الفانيليا في الغالية المزدوجة أو في حمام ماء دافئ 

على نار متوسطة.
-2 عند تمام الذوبان وتجانس جميع المكونات معًا، يزال الوعاء من على النار.

-3 يصب الخليط في وعاء التخزين.
-4 يترك الخليط كي يبرد ويتشكل الكريم.
-5 بعد أن يبرد الخليط تماًما، يغطى 
الوعاء بإحكام ويخزن في مكان بارد 
ومظلم في الثالجة. ويراعى اخراجه 
من الثالجة قبل االستعمال بـ 10 دقائق، 
حتى يصبح في درجة حرارة الغرفة.

يمكن االحتفاظ بهذا الكريم لمدة 6-4 
شهور تقريبًا.

نصائح هامة قبل االستخدام:
- أفضل طريقة الستخدام الكريم على 

البشرة الدافئة، بعد حمام دافئ.
- ال تقومي باستعمال يديك عند أخذ 
كمية من الكريم. يفضل استعمال ملعقة 
صغيرة من البالستيك ووضعها داخل 

الوعاء، لتجنب تراكم البكتيريا.
- الكريم المرطب المصنع من جوز 
الهند مع الفانيليا يمكن استخدامه للعناية 
باليدين، الوجه، الجسم، األقدام، الساقين، 

بل والشعر أيًضا، ففوائد زيت جوز الهند للشعر معروفة جدًا.
- بداًل من زيت الجوجوبا، يمكنِك استعمال زيت اللوز الحلو، زيت 

بذورالعنب، أو زيت ناقل أخر. لكن اختاري زيت غير نفاذ.

احرصي على تحضير بعض من منتجات العناية الخاصة بك كمرطبات 
الجسم، بلسم الشفاه، العطور، مقشرات الجسم، زيوت الجسم وغيرها من 
المنتجات. فهي فكرة ممتعة وموفرة يمكنِك من خاللها التعرف على بعض 

المكونات الطبيعية المفيدة لبشرتك.

اصنعي بنفسك كريم مرطب للبشرة واجلسم من جوز اهلند والفانيليا

5 عالجات طبيعية لصحة جيدة خالل فصل الشتاء

حلماية الشعر امللون إليِك 6 وصفات طبيعية 

للكثير   تتعرض مالبس أطفالنا 
من البقع التي يصعب علينا تنظيفها, 
فنضطر إلى التخلص منها , ولكن بعد 
هذا التقرير ستتعلمين كيف تتعاملين مع 
بقع المالبس الصعبة وتتخلصين منها 

بأسهل الطرق.
– بقع ألوان الشمع والحبر

الشمع على  ألوان  بقعة  للتخلص من 
مالبس أطفالك، زيلي الشمع من سطح 
المالبس ثم ضعي المالبس بين طبقتين 
من الورق ثم اكوي فوق طبقة الورق 
ثم اغسلي قطعة  الشمع.  بقعة  إلذابة 

المالبس الغسيل المعتاد.
– بقع الحبر

الكحول  الحبر استخدمي  بقعة  إلزالة 

المالبس؛  قطعة  على  )السبرتو( 
بالكحول  بللي قطعة قماش أو قطن 
ثم اغسليها  البقعة,  ثم اضغطي على 
كالمعتاد وللحصول على أفضل النتائج .

– بقع الدم
في حالة وجود بقع دم على المالبس، 
انقعي المالبس سريعاً في ماء مالح ثم 
افركيها جيداً واغسليها الغسيل المعتاد, 
وإذا كانت البقع صعبة والمالبس شديدة 
المياه  االتساخ يمكنك نقعها وتغيير 
وإعادة نقعها حتى تالحظي تحسن 
حالة المالبس ثم القيام بباقي الخطوات.

– بقع العرق
العرق  تنتج عن  التي  البقع  في حالة 
وخاصة في مناطق تحت اإلبطين 

يمكنك قبل غسيل المالبس وضع عصير 
الليمون والماء على المالبس ثم غسلها 
بعد ذلك بالطريقة المعتادة, كما يمكنك 
استخدام الخل األبيض بنفس الطريقة 
أو استخدام بيكربونات الصودا وعمل 
العجينة واستخدامها لفرك  ما يشبه 

البقعة ثم غسلها.
-بقع الصمغ واالستيكر

التخلص من بقع الصمغ أو  يمكنك 
إزالة طالء  باستخدام سائل  االستيكر 
األظافر,فأحضري قطعة من القطن أو 
قطعة قماش واضغطي بها على البقعة, 
ثم اغسلي كالمعتاد. ولكن انتبهي فهناك 
نوع من القماش ال يجب استخدام سائل 

إزالة طالء األظافر معها.

Métiers d’Art 

2017 تحت إسم  أقامت دار شانيل عرضها األنيق لموسم ما قبل خريف  الشهير   Ritz في فندق "ريتز" 
الجميع بتصاميم تحمل  أنظار  في خطف  العالمي كارل الغرفيلد مجدداً  المصمم  Métiers d’Art، فنجح 

بصمة الدار الفرنسية العريقة.
فكالعادة كانت التايورات التويد حاضرة وبقوة، المعاطف الفاخرة، والفساتين المزينة بالتطريز اللماع والتي 

تناسب إطاللة فخمة في موسم األعياد.
األكتاف العريضة، األكمام الواسعة والسترات الـ puffer كانت الصيحات التي أنتقتها شانيل هذا العام لتدعم 

بها مجموعتها الجديدة، وتشجع الشابات على التأنق بإبداعتها في هذا الشتاء.
الفرنسية عن عرضها  للدار  التي تحمل الشعار األيقوني  أما عن األكسسوارات، فلم تغب السالسل الطويلة 
األنيق، أيضاً تألقت العارضات هذا العام بكوفيات صوف طويلة مشغولة بغرزة التريكو، و net veils مزدانة 

بالزهور تزين الرأس.

عصري الليمون أفضل من أدوية السعال
 كشفت دراسة جديدة أن كوب من عصير الليمون أو العسل يمثل عالجاً أفضل من أدوية السعال التي 
ينفق عليها المستهلكون في بريطانيا وحدها أكثر من 100 مليون جنيه استرليني )16 مليون دوالر( سنوياً.
العالمية المسجلة لمسكنات  التجارية الشهيرة والماركات  وأجمع عدد من األطباء على أن العالمات 
اآلالم ليست سوى هدر لألموال وال فائدة منها، حيث أنها متطابقة تماماً مع مسكنات اآلالم الرخيصة 

التي تنتشر في الصيدليات.
ذكية”،  ليست سوى “عملية تسويق  اآلالم  لمسكنات  المشهورة  التجارية  العالمات  إن  األطباء  وقال 
مشيرين الى أن أسعارها في المتوسط تزيد بعشرة أضعاف عن أسعار المسكنات غير المعروفة، أو 

التي يتم انتاجها محلياً دون اية عالمة تجارية.
وأضافوا ان بعض المصانع تستخدم الحبوب ذاتها دون أي تغيير في التركيبة، ولكن تقوم بتغليفها بشكل 
مختلف، وتضعها في علب تحمل العالمة التجارية المعروفة، لتباع بأضعاف السعر للمستهلك النهائي، 

وهو ما يمثل في النهاية هدراً لألموال دون أية فائدة.

 كشفت الدكتورة رايتشيل بيركس من جامعة نبراسكا ـ لنكولن األميركية ان تعرض االنسان الى 
فترات طويلة من الضغط النفسي والتوتر العصبي يمكن ان يعرقل عمل جهاز المناعة ويؤدي حتى 

الى ضعف العظام. 
وأوضحت بيركس في فيلم فيديو ان جسم 
يكون في موقف صعب  االنسان حين 
بفرز هورمون  »يبدأ  ومرهق عصبيا 
األدرينالين وهورمون نورابينفرين في 
غضون ثوان من أجل تهيئتك للمعركة ، 
أو الهرب«. وبعد دقيقة أو دقيقتين يغمر 
الجسم هورمون كورتيزول الضروري 
للحفاظ على صحة الجسم في المواقف 
المتوترة. . ولكن إذا استمر التوتر العصبي 
فترة طويلة يمكن ان يكون لهذا الهورمون 
تأثير سلبي ألن كورتيزول يعرقل بعض 
ردود جهاز المناعة ويجعل الجروح تحتاج 
الى وقت أطول قبل ان تلتئم.ونقلت صحيفة 

الديلي ميل عن الدكتورة بيركس »ان كورتيزول يؤخر نمو العظام ايضا أي ان بقاء التوتر مرتفعا 
فترة طويلة يمكن ان يؤدي الى عظام أضعف وأكثر هشاشة«

استمرار الضغط النفسي يضعف املناعة 
ويسبب هشاشة العظام

األفوكادو يساعد على فقدان الوزن
يزيد  األفوكادو  بأن  جديدة  دراسة  افادت   
من معدل األيض، ويساعد في إنتاج هرمون 
الوزن  فقدان  عن  المسؤول  التستوستيرون 

للرجال والنساء.
كذلك، هنالك بعض من الفواكة تساعد على فقدان 

الوزن ، يتضمن الكمثرى 
والتفاح على حد سواء نسبة 
عالية من األلياف ويساعد 
تناول حبة واحدة من أي 
منهما على الشعور بالشبع 
أما العنب البري فينصح 
بتناول كمية منه كونه يتضمن 
مواد مضادة لالكسدة قادرة 
على تخليص الجسم من 
السموم التي تزيد الوزن.
يقول  الموز،  وعن 
متخصصون أنه يتضمن 
األلياف  من  عالية  كمية 

القابلة للذوبان التي تساعد على خفض الشهية 
وينصح به في وجبة اإلفطار لتحسين محيط 

الخصر والجهاز المناعي.

أما الليمون فاعتبره متخصصون منق ممتاز 
للكبد، ويمنع شرب كوب منه مع الماء صباحاً 
فيساعد  الجريب فروت،  أما  الدهون.  تراكم 
فيه  الماء  نسبة  لزيادة  بالشبع  الشعور  على 
فضالً عن السعرات الحرارية المنخفضة التي 

يقول  الذي  الرمان  إلى  باإلضافة  يتضمنها، 
متخصصون إنه يخفض الشهية ويساعد على 

التخلص من السموم.

والمختلفة،  الجديدة  األلوان   مع ظهور درجات 
الكثير من  لدى  كبير  الشعر هاجس  تلوين  أصبح 
النساء والفتيات. سواء كان ذلك لتغيير لون الشعر 
الشعر  تلوين  فإن  األبيض،  الشعر  آثار  أو إلخفاء 
يمنحك إطاللة عصرية أنيقة. ومع ذلك، فإن تكرار 
قد يصيب شعرك  الشعر  الصبغات على  استخدام 
بالتلف الشديد. فتحتوي تلك الصبغات على عناصر 
جاف  الشعر  ليصبح  كاألمونيا  كيماوية ضارة 

ومجعد.
إليِك 6 من أفضل الوصفات الطبيعية المجربةللعناية 

بالشعر المصبوغ وترطيبه.
-1 ماسك الموز واألفوكادو 

العناصر  الموز واألفوكادو على  يحتوي كاًل من 
تلف  تساعد على إصالح  التي  الغذائية األساسية 
الشعر. اخلطي الموز مع األفوكادو للحصول على 
الرأس  الشعر وفروة  خليط متجانس يوزع على 
ويترك لمدة 15 دقيقة قبل أن يشطف بالماء الفاتر. 

-2 ماسك الموز والزبادي 
القصير  وللشعر  تحتاجين موزتين،  الطويل  للشعر 
ثم تضاف  الموز جيدًا،  بخلط  قومي  موزة واحدة. 

ملعقة كبيرة من الزبادي، ½ ملعقة كبيرة من زيت 
الزيتون مع  كبيرة من زيت  ملعقة  الهند، ½  جوز 
للحصول على خليط متجانس من جميع  الموز 
الرأس  فروة  الناتج على  الخليط  يوزع  المكونات. 
والشعر، ثم تغطى الرأس بغطاء بالستيكي ويترك 
الفاتر  بالماء  جيدًا  يشطف  ثم  دقيقة،   30 لمدة 

والشامبو. 
-3 ماسك المايونيز واألفوكادو 

اللمعان والحيوية لشعرك  وهو األفضل إلعادة 
التالف. اخلطي نصف ثمرة من األفوكادو مع 
بيضة  المايونيز و2 صفار  3 مالعق كبيرة من 
الخليط على  يوزع  للحصول على خليط متجانس. 
فروة الرأس مع التدليك برفق. بعدها، تغطى الرأس 
بعدها  ثم تشطف  دقيقة،   30 لمدة  بغطاء بالستيكي 

بالماء الفاتر والشامبو. 
-4 ماسك البيض والمايونيز 

المصبوغ، احرصي على  الشعر  تلف  إلصالح 
استخدام ماسك غني بالبروتين مرة واحدة أسبوعيًا 
على األقل. المايونيز والبيض من أفضل المصادر 
تلف  تساعد على إصالح  والتي  بالبروتين،  الغنية 

الشعر المصبوغ. يوزع الخليط على الشعر وفروة 
الرأس لمدة نصف ساعة، ثم يشطف بالماء الفاتر، 

ثم يتبع باستخدام الشامبو.
-5 ماسك صفار البيض وزيت الخروع 

الخروع مع  اخلطي ملعقة صغيرة من زيت 
ثم تضاف محتويات  بيضة واحدة جيدًا،  صفار 
الخليط على  E. يوزع  فيتامين  كبسولة من 
الشعر مع التدليك برفق. يغطى الشعر بغطاء 
لمدة نصف ساعة على  بالستيكي ويترك 
األقل، ثم يشطف جيدًا بالماء البارد ويتبع 

الشامبو. باستخدام 
-6 ماسك الموز وزيت اللوز 

في وعاء صغير، تضاف 10 قطرات 
موزة  مع  الحلو  اللوز  زيت  من 
على  الخليط  يوزع  مهروسة. 

الشعر، ويترك لمدة نصف ساعة 
الفاتر.  بالماء  أن يشطف  قبل 
الشامبو  يستخدم  ذلك  بعد 

كالمعتاد. 



األداء  في  قمة  ثنائي  اليوم عن  مقالنا  القارئ   عزيزي 
واالندماج والعطاء الفني وهما نور الشريف وميرفت أمين 
وكان باألحرى أن نقول نور الشريف وبوسي على أساس 
أنها زوجته ولكن فضلنا نور الشريف وميرفت أمين وذلك 
الرتباطهما الفني وكثرة األعمال التي اشتركا معا فيها فقد 
اشتركا معاً في أكثر من سبعة وعشرون فيلماً نذكر منها 
) الحفيد – األخوة األعداء – بتوقيت القاهرة – مع سبق 
اإلصرار – شقة في وسط البلد – البنات والحب – القطار 
– سواق األتوبيس – ال تبكي يا حبيب العمر – يمهل وال 
يهمل – الحب وحده ال يكفي – البيوت أسرار – لقاء مع 
الجميلة  األفالم  المرأة األخرى وغيرها من  الماضي – 
بينما لم يشترك مع زوجته بوسي سوى في عدد قليل جداً 

من األفالم منها )ألو أنا القطة – حبيبي دائماً – 
العاشقان – آخر الرجال المحترمين ( نور الشريف 
أسمه الحقيقي محمد جابر محمد عبد هللا ولد بحي 
الخليفة بالقاهرة حصل على دبلوم المعهد العالي 
األول  إمتياز وترتيبه  بتقدير  المسرحية  للفنون 
بوسي وأسمها  الفنانة  تزوج من   - عام 1967 
الحقيقي صافيناز قدري في عام 1972 وأنجبت 
له بنتان سارة ومي . بدأ نور الشريف التمثيل في 
التمثيل بها كما  المدرسة حيث أنضم إلى فريق 
أنه كان العباً في أشبال كرة القدم بنادي الزمالك 
وظهرت مهارته في كرة القدم في فيلم غريب في 
بيتي حيث كان يقوم بدور العب كرة ولوال حبه 
للتمثيل ألتجه إلى كرة القدم . وفي المعهد تعرف 
على األستاذ سعد أردش فرشحه للعمل معه في 
دور صغير في مسرحية )الشوارع الخلفية( ثم 
للتمثيل في مسرحية  المخرج كمال عيد  أختاره 

روميو وجوليت وأثناء البروفات تعرف على نجم النجوم 
عادل أمام الذي رشحه بدور للمخرج حسن األمام فقدمه 
في فيلم قصر الشوق وحصل عن هذا الدور على شهادة 

تقدير وكانت أول جائزة يحصل عليها وقد شارك في العديد 
من المسلسالت أولها المسلسل الشهير جداً القاهرة والناس 

ومسلسل أديب والمسلسل الجميل ) لن أعيش 
في جلباب أبي( ومسلسل )الثعلب( ومسلسالت 
)عمر بن عبد العزيز – وهارون الرشيد – 
وأبن رشد – وعائلة الحاج متولي – ومسلسل 
القطار والبنات السبع ومسلسل رجل األقدار 
وقام بتقديم برنامج تلفزيوني شوف بختك – 
ومن مسرحياته كنت فين يا علي – ومسرحية 
المتفائل .. حصل على عدة جوائز عديدة عن 
فيلم )قطة على نار( كما حصل على عدة جوائز 
فيلم )يارب توبة( وفيلم )وضاع  أخرى عن 

العمر يا ولدي( و)حبيبي دائماً( وفيلم )الكرنك( وحدوته 
القمة وحصل  العار وأهل  فيلم  مصرية والطاووس وعن 
على جائزة من مهرجان نيودلهي عن فيلم سواق األتوبيس 

وحصل على جائزة أحسن 
فيلم  في  ممثل عن دوره 

ليلة ساخنة في مهرجان القاهر السينمائي عام 1996 قام 
بإخراج فيلم العاشقان عام 2001 – مثل في أكثر من مئة 
فيلم منها الدموع الساخنة – األبرياء – اليوم السابع – ال 
تبكي يا حبيب العمر – أولى ثانوي – البيوت أسرار – للكبار 
فقط – المرأة األخرى – آخر الرجال المحترمين – دائرة 
االنتقام – وغيرها من األعمال الجميلة والرائعة .. أما الفنانة 
ميرفت أمين أسمها الحقيقي ميرفت مصطفي أمين حصلت 
على ليسانس آداب قسم لغة إنجليزية – تزوجت أربع مرات 
المرة األولى من المطرب السوري موفق بهجت والثانية 
من عازف الجيتار عمر خورشيد والثالثة من الفنان حسين 
فهمي وله منها بنت أسمها منة هللا والمرة الرابعة تزوجت 

من رجل األعمال 
البليدي   مصطفى 
الفنية من  بدايتها   .
خالل الجامعة حيث 
اشتركت في فريق 

الجامعة وقدمت مسرحية )ياطالع الشجرة( لتوفيق الحكيم 
التمثيل وقدمت مسرحية )مطار  التخرج احترفت  . وبعد 
.. وقد  المنعم مدبولي ويوسف شعبان  الحب( مع عبد 
الفنان  المصرية  السينما  فارس  للسينما  أكتشفها وقدمها 
أحمد مظهر وذلك عام 1963 وأشتركت معه في فيلم حب 
المراهقات ثم انطلقت في عالم الفن وقدمت للتلفزيون عدد 
من المسلسالت والسهرات التلفزيونية منها مسلسل )الزوجة 
أول من يعلم( و )صاحب الجاللة الحب( وهي ممثلة فريدة 
في نوعها قليلة االنفعال تعبر عن مشاعرها من األعماق 
األدوار  أدوارها )زوجة رجل مهم( وقد عملت كل  أهم 
حتى دور األغراء وذلك في فيلم )أعظم طفل في العالم( 
مع النجم الكبير رشدي أباظة وهي الوحيدة من جيلها التي 
مثلت أمام قطبي الغناء مع ملك العود فريد األطرش في 
العندليب  الشجرة مع  فوق  أبي  وفيلم  نغم في حياتي  فيلم 
األسمر عبد الحليم حافظ وقد مثلت ميرفت أمين أكثر من 
ثمانين فيلماً منها )نفوس حائرة – القضية 68 – للمتزوجين 
المحفظة – أصعب زواج – هاربات من  فقط – سارق 
الحب – ثرثرة فوق النيل – البحث عن فضيحة – عودة 
السكرية  والمرسيدس –  البنات  العالم –  في  أخطر رجل 
الحفيد – غابة من  األعداء –  الخفي – األخوة  السلم   –
السيقان – الكداب – الفاتنة والصعلوك – حافية على جسر 
الذهب – مع سبق اإلصرار – سواق األتوبيس – وغيرها 
الشريف وأطال هللا  نور  الجميلة – رحم هللا  األفالم  من 

عمر ميرفت أمين . 
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)ثنائيات مشهورة( نور الرشيف ومريفت أمنيموسوعة السندباد

 بقلم السندباد/ اشرف كمال

النجمة يسرا تحضيرات    استأنفت 
مسلسلها الجديد »على سلم الخدامين« تأليف 
إياد عيد المجيد وإخراج هانى خليفة وإنتاج 
والمقرر  العدل،  للمنتج جمال  العدل جروب 

عرضه فى شهر رمضان المقبل.
الفترة  التحضيرات فى  وتوقفت عملية 
الفنانين  التعاقد من عدد من  الماضية رغم 
البطولة مثل جميلة عوض  للمشاركة فى 
يسرا خالل هذه  وريم مصطفى، وتواجدت 
تكريمها فى  الفترة خارج مصر من أجل 

إحدى االحتفاالت الفنية بدبى.
أن آخر أعمال يسرا كان مسلسل  يذكر 
تم عرضه  الذى  الشبهات«  »فوق مستوى 
فى شهر رمضان الماضى وتعاونت فيه مع 
المخرج هانى خليفة، وشارك فى بطولته 
ولطيفة فهمى.حاتم وذكى فطين عبد الوهاب ومراد مكرم سيد رجب ونجالء بدر وشيرين رضا وأحمد 

  يسافر النجم يوسف الشريف بصحبة أسرة مسلسله الجديد »كفر دلهاب« إلى 
واحة سيوة األسبوع المقبل من أجل تصوير عدد من المشاهد هناك والتى تستمر 

لمدة تزيد على الشهر خاصة أن أحداثًا كثيرة من العمل تدور فى الصحراء.
 وبدأ الشريف تصوير أول مشاهد المسلسل يوم السبت الماضى فى أستوديو معهد 
السينما بالهرم داخل الديكور الذى تم بناؤه خصيًصا للعمل الذى تدور أحداثه فى 

العصور الوسطى.
 مسلسل »كفر دلهاب« بطولة يوسف الشريف، وروجينا، ومحمد رياض، 
وأحمد سعيد عبد الغنى، ورامز أمير، ومى القاضى، ومحمد أبو الوفا، ومحمود 
حجازى ومحمد حمدى وصفاء الطوخى ورانيا الخطيب ورحاب عرفة، وفكرة 
يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جالل 

وإنتاج تامر مرسى.

 15 كتابة  من  انتهى  أنه  السيناريست مصطفى صقر  قال   
الجديد، وتم  دنيا سمير غانم  النجمة  حلقة من حلقات مسلسل 
التصوير  لبدء  المقبل موعداً  فبراير  منتصف شهر  تحديد 
الخاصة  التفاصيل  على  للوقوف  عقد جلسات عمل  يتم  حيث 
بالشخصيات، الفتاً أنه يأمل فى االنتهاء من كافة حلقات العمل 

بأكمله قبل انطالق التصوير. 
وأشار صقر إلى أنه لم يتم االستقرار على اسم نهائى للعمل، 
أنه ال يتعجل اختيار االسم في هذه المرحلة، خاصة  موضحاً 
وأن العام الماضى تم االستقرار على اسم »نيللى وشريهان« 

قبل العرض بأسبوع فقط.
التوالى  على  تعاون  ثانى  فى  الجندى  أحمد  يخرجه  المسلسل 
»نيللى  بعد  غانم  ودنيا سمير  المؤلف مصطفى صقر  مع 
الزاهد وحمدى  هنا  البطولة  فى  وشريهان«، ويشارك 
فؤاد ومن  وبيومى  ثروت وشيماء سيف  الميرغنى ومحمد 
إنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال والمنتج تامر مرسى 

صاحب »شركة سينرجى«. 

غادة عبد الرازق تبدأ تصوير 
»أرض جو« السبت املقبل

أمحد السقا ينافس ب »هروب 
اضطرارى« فى عيد الفطر املقبل

نورهان يف لوك جديد جبلسة تصوير حديثة.. 

 بدء تصوير مسلسل »احلالل« لـ مسية اخلشاب 

حورية فرغلي تبدأ تصوير مسلسل »احلالة ج« 
استعداًدا لرمضان املقبل

الفنانة حورية فرغلي تصوير دورها    بدأت 
في مسلسل »الحالة ج«، وذلك في المنطقة 

الصناعية بالسادس أكتوبر.
ويعد العمل أول مسلسل من إنتاج شركة 
نيوسينشري، ويشارك في بطولته مجموعة من 
الفنانين منهم أحمد زاهر وأحمد جالل عبد القوي 
وعمرو صالح ودينا وشاحي ومصطفى يوسف، 
ومن إخراج حسين شوكت وتأليف فايز رشوان.

يذكر أن آخر أعمال حورية في الدراما 
التليفزيونية كان مسلسل »ساحرة الجنوب« 
تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد، 
وشارك في بطولته ياسر جالل وصالح عبد هللا 

وسوسن بدر ووفاء صادق ومحمد دياب.

                            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
)سندباد(

Vidéo

األسعار:
  تصوير فيديو مع مونتاج

 200 دوالر             تصوير فوتو
 200 دوالر

الفنانة مى    وقعت 
الشريف على عقود  نور 
للمشاركة  انضمامها 
فى مسلسل »اللهم إنى 
النجم  بطولة  صائم« 
شعبان،  مصطفى 
المقرر المنافسة به خالل 
الماراثون الرمضانى 
يبدأ  والذى  المقبل، 

تصويره خالل أيام.
الشقيقة  مى  وتجسد 
لمصطفى  الصغرى 
شعبان ضمن األحداث، 
النجمة وفاء  فى حين أن 
صادق تجسد شخصية 
الشقيقة الكبرى أيضا، 
الفنانة  هى  ووالدتهم 
ماجدة زكى، كما تتم 
بين  حاليا  المفاضلة 
بطلتين الختيار إحداهما 
لتجسد شخصية زوجة 
مصطفى شعبان خالل 

أحداث المسلسل، ويتكتم فريق العمل اإلفصاح عن أسمائهما حتى كتابة هذه السطور.
وفى نفس الوقت يعقد المخرج أكرم فريد والمنتج تامر مرسى والنجم مصطفى شعبان والمؤلف 
أحمد عبد الفتاح جلسات عمل مكثفة، للوقوف على الشكل النهائى قبل التصوير، خصوصا أن 

الديكور الرئيسى تم بناؤه فى استديو 601 بمدينة اإلنتاج اإلعالمى.
 يشار إلى أن مسلسل »اللهم إنى صائم« بطولة مصطفى شعبان، وماجدة زكى، ووفاء صادق، 
ومى نور الشريف، وآخرين، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج تامر مرسى فى ثالث تعاون 

مع النجم مصطفى شعبان.

يسرا تستأنف حتضريات مسلسل 
»على سلم اخلدامني« 

دنيا مسري غامن تبدأ تصوير مسلسلها اجلديد 
منتصف فرباير املقبل

باسم مسرة:
  مل يتم حتديد اسم

مسلسلى بعد
يتم االستقرار على  لم  بأنه  باسم سمرة  الفنان    صرح 
االسم النهائى لمسلسله الجديد حتى اآلن حيث تتم المفاضلة 
بين اسمين هما »الدولى« و »قايا صالح« موضًحا أن 

األسبوع المقبل سيتم حسم اختيار اسم منهما بشكل نهائى.
أنه متواجد حاليًا خارج مصر ومن  إلى   وأشار سمرة 
التحضيرات  المقبل من أجل  المقرر أن يعود األسبوع 
التى  التفاصيل الخاصة بالشخصية  األخيرة وتحضير 
نهاية شهر  العمل وذلك قبل انطالق تصويره  يقدمها فى 

يناير الجارى للعرض فى شهر رمضان المقبل.
المسلسل الجديد بطولة باسم سمرة، ومحمد لطفى، ومحمد 
نجاتى، وسهر الصايغ، وأحمد فتحى، وزكى فطين عبد 
التعاقد مع  الشباب وجار  الفنانين  الوهاب، وعدد آخر من 
تأليف ناصر عبد الرحمن  العمل، وهو من  باقى فريق 

وإخراج محمد النقلى وإنتاج محمد فوزى.

يواصل المخرج أحمد شفيق جلسات العمل 
أبطال مسلسل »الحالل«،  والتحضيرات مع 
بطولة النجمة سمية الخشاب، المقرر المنافسة 
المقبل2017،  السباق الرمضانى  به خالل 
حيث يجرى بروفات يومية للوقوف على 

الشكل النهائى قبل البدء فى التصوير.
وقال المنتج صادق الصباح إنه حدد يوم 24 
للبدء فى تصوير المسلسل، داخل ديكور 
إلى  أن  العدل، مشيرا  الحارة فى أستوديو 
انتهت من كتابة 20  الحريرى  الكاتبة سماح 
المسلسل يعد  إلى أن  حلقة حتى اآلن، الفتا 
الحارة  تناقش قضية  التى  أقوى األعمال  من 

الشعبية المصرية.
ينافس بثالثة  المنتج صادق الصباح  يذكر أن 
أعمال دفعة واحدة فى رمضان المقبل وهى: 
مسلسل »الحالل« ومسلسل »الحصان 
السقا، ومسلسل »طاقة  للنجم أحمد  األسود« 

قدر« للنجم حمادة هالل.
يشار إلى أن مسلسل »الحالل« بطولة  سمية 
الخشاب، ومها أحمد، ويسرا اللوزى، وبيومى 

تأليف سماح  فؤاد، ودينا فؤاد، وآخرون، 
الحريرى وإخراج أحمد شفيق وإنتاج صادق 

الصباح.

الرازق  النجمة غادة عبد  تبدأ    
السبت  تصوير مسلسل »أرض جو«، 
العمل محمد  أكد مخرج  المقبل، حسبما 
والذى أوضح  السابع«،  لـ«اليوم  جمعة 
النهائية  التحضيرات  أنه يجرى حاليًا 
التصوير،  بفترة ما قبل  والخاصة 
باقى  بالبروفات، وترشيح  والمتعلقة 

الفنانين المشاركين باألدوار الثانوية.
السيناريست  يعيش  ذاته  السياق   وفى 
داخل معسكر مغلق  المعطى  محمد عبد 
الحلقات، خاصة  باقى  لالنتهاء من 
التعديالت على عدد  أنه أجرى بعض 
تقديم  لرغبته فى  األولى،  الحلقات  من 

مفاجآت عديدة بالمسلسل.
بطولة  أن مسلسل »أرض جو«  يذكر   
الرازق،  مثل غادة عبد  النجوم  عدد من 
الرحمن  العزيز مخيون وعبد  وعبد 

أبو زهرة، ومحمد كريم، وأحمد عبد 
الشباب  أبو عوف، ومن  الوارث، ومها 
عمرو صحصاح، وعمرو صالح، 
ونادية خيرى، ومراد  ويوسف عثمان، 

مكرم، وجار ترشيح باقى الفنانين لتحديد 
باقى األبطال، وهو من تأليف محمد عبد 
تامر مرسى، وإخراج  وإنتاج  المعطى، 

محمد جمعة.

المنتج محمد    قرر 
السبكى بشكل نهائى طرح 
»هروب  الجديد  فيلمه 
موسم  فى  اضطرار« 
المقبل، حيث  الفطر  عيد 
يواصل المخرج أحمد خالد 
المشاهد  موسى تصوير 
العمل فى  األخيرة من 
آخرها  متفرقة  أماكن 
بالمعادى هذا األسبوع، 
االنتهاء من  ويتبقى على 
نهاية  مع  المشاهد  كل 
الجارى على أن  الشهر 
السقا وخالد موسى  يتفرغ 
»الحصان  لمسلسلهما 
األسود« الذى يتعاونان فيه 
للعرض فى شهر رمضان 

المقبل.
يتوقف  أن  المقرر  ومن 
العمل يوم 21  تصوير 
 4 لمدة  الجارى  يناير 
أحمد  أيام، بسبب تصوير 
السقا والمخرج أحمد خالد 

موسى لمسلسلهما »الحصان األسود« ألول مشاهد العمل على أن يعودا مرة أخرى 
الستكمال المشاهد األخيرة فى الفيلم بعد انتهاء الـ4 أيام ويودع فريق العمل التصوير 
نهائياً ثم يعود السقا وخالد موسى للتصوير فى المسلسل حتى موعد العرض فى شهر 

رمضان.
الفنانين للظهور كضيوف شرف على  واستعان المخرج أحمد خالد موسى بعدد من 
فراج وأحمد وفيق وعمر  العاصى، وباسم سمرة ومحمد  إيمان  الفيلم وهم  أحداث 
بالفعل من تصوير مشاهدهم هذا األسبوع، حيث  انتهو  الذين  السعيد ومحمد شاهين 
يقدم كل منهم مشهد واحد أو اثنين على أقصى تقدير، ليتحق هؤالء الفنانين بالنجوم 

عزت أبو عوف وبيومى فؤاد ودينا الشربينى الذين يظهرون كضيوف شرف أيضاً.
فيلم »هروب اضطرارى« هو التعاون األول الذى يجمع النجم أحمد السقا والمخرج 
وأمير  البطولة غادة عادل،  فى  السبكى، ويشارك  والمنتج محمد  أحمد خالد موسى 
العوضى،  الوهاب، وأحمد زاهر، ومصطفى خاطر، وأحمد  كرارة، وفتحى عبد 
ومحمود الجندى، ودينا الشربينى، وعدد آخر من النجوم، وتدور أحداثه حول مقتل 
نجل أحد رجال األعمال وتشير أصابع االتهام إلى اثنين من الشخصيات التى تربطهما 

عالقة برجل األعمال ما يضطرهما للهرب لتبدأ رحلة البحث.
ياسمين صبرى، شيرى عادل،  السقا،  أحمد  بطولة  األسود«  أما مسلسل »الحصان 
العوضى وإنجى خطاب، وميرنا  بدير، وأحمد  فراج، وأحمد  فواز، ومحمد  صبرى 
نور الدين، وهبة عبد الغنى، محمد على رزق، ومحمد عادل، سناء شافع وعدد آخر 
المالك وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج  الفنانين، من تأليف محمد سليمان عبد  من 

صادق الصباح.

تعتذر الزميلة أحالم األسيوطي 
بسبب  العدد  هذا  الكتابة  عن 

تواجدها خارج البلد.

إدارة الجريدة

المصرية نورهان لجلسة تصوير جديدة  الفنانة  خضعت 
لصالح واحدة من المجالت الفنية مع المصور مازن ماهر.
نورهان نشرت صور عبر صفحتها على »فيس بوك« من 
بلوك جديد، حيث عادت  فيها  التصوير، وظهرت  جلسة 
مرة أخرى للون شعرها األسود، بينما ارتدت الفنانة فستان 
لها ماكياج غير من مالمحها، وأمسكت  أسود، ووضعت 

بقبعة في يدها أكملت من جمال اللوحة.
الشديد بشكلها  المصرية عبر عن إعجابه  الفنانة  جمهور 
الجديد، بينما استقبلت الفنانة عدد من التعليقات عبر حسابها 

الخاص تغزلت في جمالها.
نورهان تعرضت مؤخرا لحادث سيارة، حيث أوشكت 
سيارتها أن تقع في المياه، وقالت الفنانة أن العناية اإللهية 

أنقذتها من الموت.

مى نور الشريف جتسد الشقيقة 
الصغرى فى »اللهم إنى صائم« يوسف الشريف يصور »كفر دهلاب« 

فى سيوة األسبوع املقبل



شكر وتقدير للصيدالنية نيللي كنعو وزمالئها 
على اخلدمات املتميزة اليت يقدمونها يف جمال املتابعة الصحية

  تجري الشرطة الكندية 
تحقيقا حول ادعاءات تفيد 
الجيش  قائد  نائب  بأن 
قد  نورمن  الكندي مارك 
يكون سرب معلومات تقنية 
سرية تتعلق ببرنامج وطني 

لبناء سفن حربية.
وتتعلق المعلومات السرية 
بالمتطلبات والمواصفات 
البحرية  اعتمدتها  التي 
الكندية في مجال بناء سفن 

حربية.
وتتكاثر رغبات المشاركين 
في المناقصات بالحصول 

على هذه العقود المتعلقة باستبدال سفن 
حربية تصل قيمتها إلى عدة مليارات 

من الدوالرات.

قائد سالح  األدميرال  نائب  إلى  يشار 
نورمن شارك  الكندية مارك  البحرية 
على مدى سنوات عديدة بصياغة 
المواصفات التي تنص على متطلبات 

الجيش الكندي وخاصة في 
الحربية  بالسفن  يتعلق  ما 

الجديدة.
وكشفت مصادر فضلت 
عدم الكشف عن هويتها بأن 
االدعاءات حول تسريب 
معلومات تعود للفترة التي 
سبقت تعيين مارك نورمن 
في منصب نائب قائد الجيش 
الماضي  الصيف  الكندي 
للفترة  بالفعل  تعود  وهي 
التي كان يشغل فيها منصب 

قائد سالح البحرية.
الجيش  قائد  وأعلن  هذا 
الكندي جون فانس أن األدميرال مارك 
أعفي مؤقتا من منصبه دون  نورمن 

إعطاء مزيد من التفاصيل.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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رئيس الوزراء الكندى أول سياسى يستخدم ميزة 
البث احلى على سناب شات

الكثير   يستخدم تطبيق سناب شات 
السياسية  والشخصيات  المشاهير  من 
لعقد جلسات األسئلة واألجوبة الحية، 
وفى 12 يناير الماضى أصبح رئيس 
الوزراء الكندى »جاستن ترودو« أول 
سياسى يستخدم ميزة البث الحى على 
للتواصل مع  الشباب األول  تطبيق 

المستخدمين.
ووفقا لموقع Digital trends األمريكى 
فأجاب رئيس الوزراء على عدة أسئلة من 
طالب الجامعات فى جميع أنحاء البالد، 
باستخدام قصة سناب شات المباشرة، 
لعدد  تعد عبارة عن مجموعة  والتى 
ينشرها  التى  اللقطات والقصص  من 
المواقع  مختلف  من  المستخدمون 
واألحداث، إذ تمكن الطلبة من طرح 
األسئلة المختلفة، بدءا من األغراض 

التى سيحملها إذا كان عالقا على جزيرة 
مهجورة وصوال إلى خططه للحد من 
التمييز والعنف ضد المرأة فى البالد.

الوزراء ترودو عن  وأجاب رئيس 
األسئلة باللغتين الفرنسية واإلنجليزية، 
وتقبل جميع التساؤالت التى وجهت إليه.

اتفاق كندا مع االحتاد األوروبي: خطوة 
جديدة حنو األمام

       اتفاق جديد بني كيبيك وجزيرة األمري 
إدوارد لدعم األقلية الفرنكوفونية يف اجلزيرة

احملكمة الفدرالية تؤيد موقف أوتاوا ببيع 
معدات عسكرية للسعودية

ترامب يفتح الباب أمام إمكانية تنفيذ مشروع 
أنابيب النفط “كيستون اكس ال”

جتهيز سيارات 
األجرة بكامريا 

للمراقبة

بلدية  التنفيذية في  الهيئة  تبنت    
مونتريال مجموعة من اإلجراءات 
واألنظمة تتعلق بقطاع سيارات األجرة 

وأهمها:
- إرغام سائقي سيارات األجرة على 
إخضاع سياراتهم للتدقيق في »مكتب 

التاكسي« التابع للبلدية
- إرغام السائقين على تثبيت كاميرا 

للمراقبة داخل السيارة
تجهيز سيارة األجرة بزر لالتصاالت 

الطارئة
GPS تجهيز السيارة بجهاز تتبع -

هذا ولن تدخل هذه اإلجراءات الجديدة 
حيز التنفيذ قبل موافقة المجلس البلدي 

عليها.

  وّقعت حكومتا مقاطعتْي كيبيك وجزيرة األمير إدوارد اتفاق تعاون جديداً يهدف 
لزيادة الدعم لألقلية الناطقة بالفرنسية في الجزيرة على امتداد السنوات الخمس المقبلة.

وتعهدت المقاطعتان بموجب االتفاق الموقع أمس بزيادة المعدل السنوي الستثماراتهما 
السنة  األقل في  ألف دوالر على   35 إلى  ألف دوالر   25 البالغ  الحالي  من مستواه 
السنة  في  األقل  ألف دوالر على   55 إلى  أن يصل  2017 – 2018، على  المالية 

المالية 2021 – 2022.
وقال رئيس الحكومة الليبرالية في جزيرة األمير إدوارد، وايد ماكالكلين، إن الزيادات 

المشار إليها ستُستخدم لدعم مبادرات في قطاعات التربية والهجرة والسياحة.
وكيبيك هي المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، أما جزيرة األمير 
إدوار فهي أصغر المقاطعات الكندية مساحة وبعدد السكان، والفرنسية لم تعد اللغة 

األم سوى لنحو من %4 من سكانها.

  وّقع يوم الثالثاء الرئيس األميركي الجديد دونالد ترامب المراسيم الهادفة 
إلعادة إطالق مشروع أنابيب النفط »داكوتا أكِسس« )Dakota Access( في 
 )Keystone XL( ال«  اكس  أنابيب »كيستون  المتحدة ومشروع  الواليات 
لنقل النفط الخام من غرب كندا إلى مصافي النفط في جنوب الواليات المتحدة.
وقال ترامب إن المراسيم تهدف لـ »إعادة التفاوض بشأن بنود« المشروعْين.

»سنعاود التفاوض بشأن بعض الشروط، وإذا ما وافقوا عليها سنرى ما إذا كان 
بإمكاننا بناؤه« قال ترامب عن مشروع أنابيب »كيستون اكس ال«، مضيفاً أن 

»فيه الكثير من الوظائف، 28 ألف وظيفة، وظائف ممتازة في قطاع البناء«.
وأكد ترامب تشديد إدارته على أن تُصنع في الواليات المتحدة أنابيب نفط كل 

مشروع يجتاز أراضيها.
الفدرالية  إليها بعد إعالن الحكومة  وجاء توقيع ترامب على المراسيم المشار 
المجتمعة في خلوة في كالجاري تجديد دعمها لمشروع أنابيب »كيستون اكس ال«.
وكانت إدارة الرئيس األميركي السابق باراك أوباما قد رفضت الموافقة على 
مشروع »كيستون اكس ال« ألنه »ال يخدم المصلحة الوطنية« للواليات المتحدة.

  سجل اتفاق كندا واالتحاد األوروبي 
التجاري الشامل خطوة نحو األمام بعد 
أن وافقت عليه لجنة التجارة الدولية في 

البرلمان األوروبي.
أما الخطوة التالية فتتعلق بعرضه على 
النواب األوروبيين وعددهم 751 نائبا 
الخامس عشر من فبراير شباط  في 

المقبل في ستراسبورغ.
وحسب تصريح للناطق الرسمي باسم 
إدارة االتصاالت في البرلمان األوروبي 
ليندر بالينت بيتر فإن مهمة لجنة التجارة 
الدولية في البرلمان األوروبي هي رفع 
توصية إلى البرلمان بالموافقة أو الرفض.
ويقول المسؤول األوروبي أنه في حال 
رفض أعضاء اللجنة لالتفاق فإنه يتوجب 

إخضاعه لتصويت النواب.
يشار إلى أن مشروع التوصية حصل 
 15 مقابل  25 صوتا  مواقفة  على 

معارضا لالتفاق وامتناع عضو واحد 
عن التصويت.

هذا وفي حال موافقة البرلمان األوروبي 
على االتفاق فإنه سيدخل حيز التطبيق 
المؤقت اعتبارا من شهر إبريل نيسان 

المقبل.
وكانت الحكومة الكندية قد قدمت مشروع 
القانون C-30 لمجلس العموم الكندي 
أواخر عام 2016 حول تطبيق االتفاق 

الكندي األوروبي الشامل.
ويطاول االتفاق ما يقرب من 500 مليون 

أوروبي و35 مليون كندي.
وكانت المفاوضات األولى قد بدأت في 
2009 واختتمت في  ايار  شهر مايو 

سبتمبر أيلول 2014 في أوتاوا.
وتمت المصادفة على االتفاق بين كندا 
واالتحاد األوروبي أواخر شهر أكتوبر 

تشرين األول 2016 .

Are you bilingual?
Are you looking for an internship that will allow you to develop 
your selling skills?!
We are now hiring for a New business development Internship !
Contact us at 514 961 0777 For more information
 
Etes-vous bilingue?
Cherchez-vous un stage qui vous permettra de développer vos 
talents de vents?
On embauche pour un stage en développement des affaires!
Contactez-nous au  514 961 0777 pour plus s’informations!

املطر اجلليدي 
والرياح العاتية حترم 

قرابة نصف سكان 
نيو برونزويك من 

الكهرباء
  ال يزال التيار الكهربائي منقطعاً 
عن 100 ألف مشترك، أي 250 ألف 
برونزويك  نيو  مقاطعة  في  نسمة، 
كندا  برونزويك( في شرق  )نوفو 
األمطار  بها  تسببت  أعطال  جراء 

الجليدية والرياح العاتية.
وهذا يعني أن ثلث سكان هذه المقاطعة 
األطلسية ال يزالون دون تيار عند 
إعداد هذا الخبر. وكان عدد المشتركين 
المحرومين من التيار قد تجاوز قبل 
ظهر اليوم 133 ألفاً، أي نحواً من 

%45 من سكان المقاطعة.
وفي مقاطعة نوفا سكوشا، األطلسية 
أيضاً والواقعة إلى الشرق من نيو 
الكهربائي  التيار  كان  برونزويك، 
ألف مشترك في   12 منقطعًا عن 
نفسها،  الباكر، لألسباب  الصباح 
الرياح في وسط  وبلغت سرعة 
هاليفاكس، عاصمة المقاطعة، نحواً 

من 100 كيلومتر في الساعة.

 نيوفاوندالند: شيفرة خاصة حلماية النساء من االعتداءات اجلنسية
 اعتبرت مديرة مجلس وضع المرأة في نيوفاوندالند أن 
على الحانات والمقاهي اعتماد الشيفرة un code المعتمدة 
في إحدى حانات سان بيترسبرغ األميركية لحماية النساء 

اللواتي يرتدن الحانة من االعتداءات.
وينصح المطعم االميركي في فلوريدا زبوناته اللواتي يردن 
التخلص من موعد غرام في المطعم قد يؤدي إلى خالف 
 le   ويهدد المرأة، باستعمال شيفرة محددة يفهمها النادل
barman  وذلك على الشكل التالي: أن يطلبن من النادل 
غير  »أنجل شوت«، وهو مشروب  من مشروب  كأسا 
موجود طبعا، لكن ذلك يشكل طلبا للمساعدة. وعندما تطلب 

الزبونة كأس » أنجل شوت« بدون ثلج ، فهي تعني أنها 
بحاجة إلى من يوصلها إلى سيارتها، وعندما تطلب كأسا 
مع الثلج ، فهذا تعني أنها تطلب االتصال بسيارة أجرة أما 
إذا طلبت كأس »أنجل شوت« مع قطع ليمون فهي تطلب 

من النادل أن يتصل بالشرطة.
الشيفرة  هذه  مثل  اعتماد  أن  المجلس  رئيسة  واعتبرت 
يشكل وسيلة فعالة لحماية النساء من االعتداءات الجنسية  
المرأة على  وتساعد  الحفظ  الشيفرة سهلة  أن  وأضافت 
التعبير بوضوح تام عما يجري معها ما يمكن النادل من 

التصرف السريع دون أن يطرح عليها أي سؤال.

هل أنت ثنائي اللغة؟
هل تبحث عن فرصة للتدريب من شأنها أن تسمح لك بتطوير مهاراتك في مجال التسويق؟!
نحن نوظف اآلن .. لحصولك على التدريب المناسب لك لتطويرقدراتك في مجال األعمال!

لمزيد من المعلومات اتصل بنا على 0777 961 514

كندا: من سيشارك يف السباق لزعامة احلزب 
الدميقراطي اجلديد ؟

 من المتوقع أن تجري المناظرة األولى 
بين المرشحين المحتملين لزعامة الحزب 
الديمقراطي الجديد خلفا للزعيم الحالي 
توماس مولكير في الثاني عشر من شهر 

مارس آذار المقبل.
المناظرة  وبينما تم الكشف عن تاريخ 
األولى لم يتم اإلعالن حتى الساعة عن 

أسماء المرشحين.
روبرت فوكس المدير الوطني للحزب 
يتنظر أن يعلن الراغبون في المشاركة في 
السباق على الزعامة عن ترشيح أنفسهم 
لخالفة توماس مولكير في وقت قريب.
يحددوا  أن  المرشحين  من  ويتوقع 
المواضيع التي بإمكانها توحيد أعضاء 

الحزب وجمعهم بدل تقسيمهم.
من أبرز من يتوقع أن يعلنوا مشاركتهم 
بيتر  الحزب  السباق على زعامة  في 
نفسه  الذي سجل  الوحيد  جوليان وهو 
في مديرية انتخابات كندا وانسحب من 

مهامه كمسؤول برلماني.
يشار إلى أن بيتر جوليان انتخب للمرة 
األولى في عام 2004 وكان ناطقا رسميا 
باسم المعارضة الرسمية في مجال الطاقة 

والموارد الطبيعية والمالية.

الشرطة الكندية حتقق حول تسريب معلومات سرية 
من قبل نائب قائد اجليش

قراء  من  للعديد  الصادقة  الرغبة  على  نزواًل    
باإلعراب عن  الذين طالبونا  الكرام  "الرسالة" 
شكرهم وتقديرهم للصيدالنية السيدة نيللي كنعو من 
وتميز خدماتها  الرسالة، على حسن  خالل جريدة 
في  لهم  وتقدمها  بها  تقوم  التي  والمستمرة  الدائمة 
والدقيق  المثالي  واألسلوب  الدواء  مجال صرف 
من جانب  أو  جانبها  من  حالة سواء  كل  لمتابعة 

جميع العاملين معها.
متمنيين لها وللجميع دوام التقدم والنجاح باستمرار 

ودوام هذه الخدمات المتميزة التي تقدمها.

Vendredi, le 13 
janvier der-

nier, Mme Kellie 
Leitch, candidate à 
la chefferie du parti 
Conservateur du 
Canada a rencontrer 
les membres du parti 
conservateur au res-
taurent Tuti Fruti à 
Saint-Laurent. Cette 
rencontre a permit à 
Mme Kellie Leitch 
présenter et expli-
quer son programme 
ainsi que discuter 
avec les membres, 
mieux connaitre 
leurs préoccupa-
tions. 

  أّكدت المحكمة الفدرالية أن الحكومة 
الكندية تصرفت بصورة شرعية بسماحها 
بتصدير عربات مصفحة خفيفة للمملكة 

العربية السعودية.
وكان أستاذ القانون في جامعة مونتريال 
دانيال تورب قد تقدم باعتراض على 
قد تستخدم  أنها  الصفقة بحجة  هذه 

ضد مدنيين.
وكان البروفسور تورب النائب السابق 
في الكتلة الكيبكية وهي حزب معارض 
في مجلس العموم الكندي قد قدم اعتراضا 
على بيع هذه المعدات للمملكة العربية 
السعودية معتبرا أنه كان يتوجب على 
الحكومة الكندية إلغاء الصفقة مستندا 
على السمعة السيئة التي للمملكة العربية 
اعتراضه في مجال  السعودية حسب 
حقوق اإلنسان ومخاطر استخدام هذه 
العربات المصفحة ضد مدنيين في اليمن.
أن  يبرهن  أن  القانون  أستاذ  وحاول 
الحكومة  التي وافقت عليها  الصفقة 
اتفاقيات جنيف  تتعارض مع  الكندية 

والقانون الكندي حول رخص التصدير.
وأكدت القاضية دانيال ترامبلي المير 
الناظرة في القضية في حكمها بأن وزير 
الخارجية الكندي السابق ستيفان ديون 
التزم بواجباته بأخذه بعين االعتبار كافة 
بينها  بالصفقة ومن  المتعلقة  العوامل 
السعودية في  العربية  المملكة  سوابق 
مجال حقوق اإلنسان باإلضافة للنزاع في 
اليمن قبل منح رخص التصدير محترما 

بذلك القيم التي تتضمنها االتفاقيات.
االعتبار عدم  بعين  المحكمة  وأخذت 
وجود أي حادث شاركت فيه عربات 
مصفحة خفيفة في مجال انتهاك حقوق 
اإلنسان في المملكة العربية السعودية 
منذ بداية العالقات التجارية بين كندا 
التسعينيات  السعودية في  والعربية 
وهو ما اعتمدته الحكومة الكندية في 

تقييمها للصفقة.
وأّكدت المحكمة أنه ليس من اختصاصها 
أن تبدي نظرة أخالقية في قرار الوزير 

لكن أن تتأكد من شرعية القرار.

Mme Leitch, candidate à la chefferie du parti 
Conservateur expliquer son programme

السباق  في  المحتمل اآلخر  والمرشح 
على الزعامة هو شارلي أنغوس الذي 
لن يتأخر عن تقديم ترشيحه، انتخب نائبا 
في عام 2004 ويعتبر من المدافعين عن 
التي يتوجب أن تتوفر  اللغوية  الثنائية 
في  يجتهد  للحزب وهو  العتيد  للزعيم 

تحسين لغته الفرنسية.
نيكي  المحتملة األخرى  والمرشحة 
أشتون من مانيتوبا وتحتل حاليا مهمة 
الناطقة الرسمية للحزب في مجال العمل 
وتنمية اليد العاملة ومن جملة القضايا 
للسكان  المعيشية  الشروط  تهمها  التي 
المرأة والرجل،  األصليين ومساواة 

انتخبت للمرة األولى في عام 2008
توماس  لخالفة  أيضا  المرشحين  ومن 
والنائب  النائب غي كارون  مولكير 
جاشميت سينغ وهو في الثامنة والثالثين 
لتخفيض  كبيرة  بذل جهودا  العمر  من 
السيارات وتحسين شروط  كلفة تأمين 

استخدام العمال المؤقتين.
يشار إلى أن المناظرة األولى ستجري 
آذار على  الثاني عشر من مارس  في 
أن تتبعها مناطرة ثانية ثنائية اللغة أي 
باإلنجليزية والفرنسية في مونتريال على 
أن يتم اختيار الزعيم المقبل نهاية شهر 

أكتوبر تشرين األول المقبل.



حلوة يا بلدي

اعداد : مايك انجلو
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 الحديقة النباتية مونتريال هي حديقة كبيرة نباتية في 
مونتريال ، كيبيك ، بكندا وتعد واحدة من اكبر معرض 

75 هكتار  تتألف من   ، العالم  في  نوعه  من 
)190 فدان( من مونتريال الحدائق الموضوعية 
تاريخي  ، وعين كموقع  الزراعية  والدفيئات 
وطني في كندا في عام 2008 كما تعتبر واحدة 
من الحدائق النباتية األكثر أهمية في العالم نظرا 

لمدى مجموعاتها ومرافقها
الحديقة النباتية مونتريال يمكن القول إنها المكان 
األكثر جماال في المدينة ، مفتوحة على مدار 
السنة ، والربيع والصيف والخريف ميزة العديد 
من الحدائق في الهواء الطلق ، وهي مالذ مع 
ما يقرب من 200 نوعا من الطيور المختلفة 
، عائلة الثعلب و22،000 أنواع من النباتات 
والزهور واألشجار ، والحديقة النباتية مونتريال 
هي أكثر من ذلك بكثير من وجهة سياحية في 
الذين  المحليين  للسكان  انها ملجأ   ، الصيف 
المدينة  الحياة في  استراحة من  إلى  يحتاجون 

وجذب على مدار العام
تقع الحديقة النباتية مونتريال في 4101 شارع 
شيربروك الشرق ، في ركن من أركان شوارع 
وشيربروك ، في ميزونوف بارك ، التي تواجه 
يحتوي على  أنه   ، األولمبي  ملعب مونتريال 
مجمعات الدفيئة كاملة من النباتات من مختلف 
أنحاء العالم ، وعدد من الحدائق في الهواء الطلق 
. الحدائق  كبيرة ، ولكل منها موضوع محدد 
بالثلوج  الطلق هي عارية ومغطاة  الهواء  في 
، ولكن  ابريل  نوفمبر وحتى عن  من حوالي 
البيوت المحمية مفتوحة للزوار على مدار السنة 
، تستضيف الذهاب الحر للفراشات بالمعرض 

السنوي من فبراير الى ابريل
النباتية مونتريال في عام  الحديقة  تأسست 
1931، في ذروة الكساد العظيم ، بعد سنوات 
من الحمالت التي قام بها األخ ماري فيكتورين 
، وقد صممت أساس من قبل هنري تيسكير ، 
والحديقة تعمل على تثقيف الجمهور بشكل عام 
وطالب البساتين على وجه الخصوص ، وكذلك 
للحفاظ على األنواع النباتية المهددة باالنقراض 

، هي أيضا موطن لمؤسسة البحوث النباتية .
يمكن لسكان المدينة الحصول على تمرير منح 
الدخول المجاني إلى الحديقة النباتية مونتريال 
يقومون  الناس  ، وكثير من  الطلق  الهواء  في 
فقط  لو كان  ، حتى  بانتظام  الحديقة  بزيارد 
المناطق في   ، بالجلوس تحت األشجار  على 
الهواء الطلق هي أيضا مجانية للجميع ما بين 
6 مساء والليل خالل فصل الصيف )مايو إلى 
سبتمبر( ، يتم تنفيذ العديد من حفالت الزفاف 

في الحدائق كل عام .
الحدائق  العديد من  النباتية مونتريال  الحديقة 
منها الحديقة الصينية التقليدية لديها العديد من 
المسارات المتعرجة ، وهو الجبل االصطناعي 

، ومبنى على الطراز 
تعبئة  يتم   ، الصيني 
النباتات  الحديقة مع 
أكبر  . وهي  الصينية 
حديقة صينية في العالم 

خارج الصين
ايضاً  بها  توجد  كما 
الحديقة اليابانية المعبأه 
مع النباتات اليابانية ، 
وتحتوي على مبنى في 
الياباني يحتوي  النمط 
على معرضا عن الشاي 
، حفل الشاي اليابانية 
تتم هناك خالل فصل 
الصيف ، ويمكن ألي 
شخص أخذ دروس لتعلم 

المزيد عن ذلك ، الفنون اليابانية التقليدية األخرى ، مثل 
ايكيبانا تظهر في بعض األحيان هناك أيضا ، فإنه يشمل 

أيضا كبير بركة كوي .
وتوجد حديقة األمم األولى ممتلئة مع النباتات الكندية ؛ و 
القيقب ، البتوال ، و الصنوبر أشجار الظل مساراتها . لها 
عدة أعمدة الطوطم والمعارض الفنية يتظاهرون األمريكية 
وأساليب البناء التقليدية األصلية ، وايضاً حديقة جبال األلب 
نتوء صخرية  المتعرجة على  المسارات  العديد من  لديها 

وهي مغطاة بالنباتات األلبية الصغيرة
)التي  السامة  النباتات  الحدائق األخرى حديقة  وتشمل 

لديها عينات من مختلف النباتات السامة جنبا إلى جنب مع 
معلومات عن آثار الجرعات المختلفة( ، معرض النباتات 

االقتصادية ، وتحتمل منمق ، و المشتل . الحدائق النباتية 
هي أيضا موطن لبعض الحيوانات البرية ؛ في المقام األول 
السناجب و البط ، وغيرها من الحيوانات أقل شيوعا قليال 
مثل السالحف و طيور مالك الحزين أيضا يعيشون هناك

الحديقة  داخل  يقع  تذكاري  األسد دي الفيولي هو نصب 
الذي تقع  النباتية مونتريال ، وقد تبرعت باألسد الضخم 
عند مدخل حديقة الورود من مدينة ليون بمناسبة الذكرى 
350 من مونتريال في عام 1992 ، وخالل دورة االلعاب 
 20 القوى  ألعاب  استضافت   ،  1976 الصيفية  االولمبية 

كلم مشيا وتشغيل الجزء من الخماسى الحدث الحديث .

الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا:

-1 مذيعة مصرية
-2 شهر هجري – سئم – طعن
رئوي  مرض   – خبأ   3-

)معكوسة( 
-4 يبدهم – حانة 

-5 أشاور – نوع من الحشرات 
)معكوسة(

قام   – )معكوسة(  والد   6-
بدهسه – سورة قرآنية

-7 أسرهم – حبي
سينما   – )مبعثرة(  ظبي   8-

بالعامية 
-9 فيلم لمحمد صبحي وسعاد 

نصر 
-10 نقنط – حرف أبجدي 

رأسياً : 
-1 معشوق النساء في السينما 

المصرية 
-2 مخرج مصري عالمي 

-3  نصف كلمة هالة – فج – 
بائع اللبن 

-4  للتعريف – يعيده – للتفسير 
الصفة   – أجله  من   5-

)معكوسة( 
-6 يستخرج منه الزيت – روى 

)معكوسة( 
-7  مرض – هدم )معكوسة( – 

نصف كلمة مالي 
-8  مملكة سابقة في اليمن – 

أصيب بالوهم 
 – ارغب   – قطبي  حيوان    9-

للزراعة 
-10 ممثل مصري 

حل الكلمات المتقاطعة

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

حديقة مونرتيال النباتية 
يف كندا

مصر تهزم غانا بهدف نظيف 
وتتأهل لتالقي املغرب يف دور الثمانية لكأس األمم األفريقية

زيدان بعد وداع الكأس: نشعر خبيبة أمل
  تحدث المدير الفني لنادي لاير 
الفرنسي زين  مدريد اإلسباني 
فريقه  توديع  الدين زيدان، عقب 
بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور 
أمام سيلتا فيجو،  النهائي  ربع 
المباراتين  حيث خسر بمجموع 
نتيجة  له  تشفع  ولم   )4-3( بنتيجة 
2-2 في ملعب  اإليجابي  التعادل 

»الباليدوس« معقل سيلتا فيجو.
 وقال زيدان في مؤتمره الصحفي 
لعبنا  أننا  المباراة: »أعتقد  بعد 
مباراة جيدة والالعبين لعبوا بشكل 
لم  النهاية  لكننا في  للغاية،  جيد 
ننجح ونحصل على ما كنا نريده«.
 وأضاف: »أنا سعيد بالعبي 
لقد لعبنا وحاولنا بكل شئ،  فريقي 
الراحة  اآلن هو  فعله  ما علينا  كل 

والتفكير في المنافسات القادمة«.
أن   وتابع زيدان: »ال نستطيع 
اليوم،  أحًدا على ما حدث  نلوم 
لعدم  أمل  بخيبة  نشعر  كلنا كفريق 
الحصول على الفوز والتأهل للدور 
المقبل«.  وواصل: »لدينا ميزة 

جيدة في الضربات المباشرة، لكننا لعبنا بشكل جيد اليوم وأزعجنا المنافس خاصة من الناحية التكتيكية«.
 واختتم: »دائًما أقول نفس الشئ، نحن قادرون على فعل كل شئ جيد، لست غاضًبا أو قلق اليوم، نحن 

نتألم للخروج من المسابقة وال يوجد شئ أكثر من ذلك«.

 حصد منتخب مصر فوزاً مهما وصعبا على حساب غانا 0-1، مساء يوم 
األربعاء، في الجولة الثالثة واألخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس األمم 

األفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها الجابون.
سجل هدف اللقاء محمد صالح بعد مرور 10 دقائق، ونجح الفراعنة في 
خطف صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ليضرب منتخب مصر موعدا 

ناريا مع المغرب في دور الثمانية بالبطولة.
وتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن 
غانا، ليؤكد الفراعنة تفوقهم على البالك ستارز بعد الفوز عليهم مؤخراً في 

تصفيات كأس العالم روسيا 2018.
اللقاء بحماس هجومي من منتخب مصر وتصويبة من النني، ورد  بدأ 
منتخب غانا بتسديدة فوق العارضة عن طريق بادو، قبل أن ينطلق أحمد 
المحمدي ويرسل كرة عرضية تحولت لركنية ثم عرضية من صالح مرت 

خارج الملعب.
وفي الدقيقة 10، حصل عبد هللا السعيد على خطأ على حدود منطقة الجزاء 

ليسدد محمد صالح الكرة ببراعة ويحرز الهدف األول لمنتخب مصر.
ظهر منتخب مصر بأداء سريع وقدم بداية قوية في اللقاء، وأبعد حجازي 

تمريرة سريعة إلى أسامواه جيان.
وتألق حجازي في إبعاد كرة أخرى من جيان، وسيطر منتخب غانا من 

جديد مع تراجع للفراعنة للمناطق الدفاعية مع مرور 20 دقيقة.
بداية الشوط الثاني كانت هادئة وحاول منتخب مصر التحكم في الكرة بعدة 
تمريرات بين طارق حامد والسعيد والمحمدي، وأرسل منتخب غانا كرة 

عرضية أبعدها دفاع الفراعنة.
وتألق علي جبر وأنقذ فرصة هدف محقق من جوردان أيو، وسيطر الفراعنة 

بعدة تمريرات، ثم تسديدة سهلة من النني تحولت لركنية.

وظهرت فرصة خطيرة ألتسو الذي اتجه للعمق ولكن التسلل أنقذ الموقف، 
وتصدى الحضري لتسديدة صاروخية من بادو، وأشرك منتخب مصر أول 

تغيير بنزول محمود كهربا بداًل من مروان محسن في الدقيقة 69.
أبعد دفاع منتخب مصر كرة عرضية أخرى مع ضغط غاني هجومي، 
وانتفض الفراعنة هجومياً في فرصة للسعيد وتسديدة من طارق حامد، ونال 

تريزيجيه إنذاراً في الدقيقة 74 للخشونة.

بداًل من عبد هللا  75 الالعب عمرو وردة  الدقيقة  أشرك منتخب مصر في 
السعيد، وحصل بيرنارد تيكبيتي العب غانا على إنذار للخشونة ضد وردة 

واتسم األداء الغاني بالعنف في الربع ساعة األخير.
وأبعد علي جبر محاولة من جوردان أيو، ووجه األخير تصويبة قوية أنقذها 
اللقاء  لينتهي  ببراعة، وأهدر كهربا فرصة خطيرة بضربة رأس  الحضري 

بفوز الفراعنة.

المغرب على    فاز منتخب 
0-1 في  بنتيجة  العاج  ساحل 
ليتأهل بذلك  افريقيا  أمم  كأس 
إلى الدور ربع النهائي ويُقصي 

حاملي اللقب من البطولة.
وأحرز رشيد عليوي هدفا 
 25 رائعا بتسديدة من مسافة 
ياردة، مانحا الفوز لفريقه 
وللمدرب هيرفي رينارد، الذي 
إلى  العاج  قاد منتخب ساحل 

اللقب في عام 2015.
العاج  واحتاج منتخب ساحل 
إلى الفوز في المباراة كي 

يتأهل إلى الدور ربع النهائي، لكنه قّدم أداء فاترا ولم يخلق 
سوى فرصتين تستحقان الذكر.

ياردة تسديدة ضعيفة   12 وسدد ويلفريد زاها من مسافة 
بينما اصطدمت تسديدة  تصدى لها حارس المغرب، 

رأسية من سالومون كالو بالقائم.
إلى  باألفيال،  الملقب  العاج،  أداء منتخب ساحل  وافتقر 

الحماس، وبدا أن الالعبين لم يحاولوا الصمود.
التسبب في  لم يتمكنوا من  وحتى بعد تأخرهم بهدف، 
بالنظام  اتسم  الذي  المغربي  الدفاع  أي مشاكل لصفوف 

واالنضباط.
ودخل منتخب المغرب المباراة وهو على دراية بأن من 
المجموعة  للتأهل عن  التعادل  المرجح جدا أن يكفيهم 

الدفاعي وشن  التكتل  البداية على  ج. وقامت خطتهم من 
هجمات مرتدة.

الذين  العاج،  إلى إحباط العبي ساحل  الخطة  وأدت هذه 
لجأوا إلى أسلوب التمريرات الطويلة دون أن ينجحوا في 

اختراق الدفاع المغربي.
التقدم من خالل  لتعزيز  المغرب فرصة  أمام  والحت 
الظهير حمزة منديل )19 عاما( سدد  هجوم مرتد، لكن 
الخارجية بعدما جرى نصف  المرمى  الكرة في شبكة 

الملعب تقريبا.
الثمانية يوم  المجموعة د في دور  المغرب أول  ويواجه 

األحد 29 يناير/ كانون الثاني.
المجموعة ج،  الديمقراطية كذلك عن  الكونغو  وتأهلت 

حيث احتلت المركز األول بعد الفوز على توغو 3-1.

Les proverbes en français et arabe

- Il vaut mieux prévenir que guérir
- الوقاية خير من العالج

- Qui se ressemblent s’assemblent
- الطيور على اشكالها تقع
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أمم افريقيا: املغرب ُيقصي ساحل العاج 
ويتأهل إىل دور الثمانية
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              and Quick  
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PRINGLES
Chips,
assorted 
flavours 
Selected sizes 
Croustilles, 
saveurs variées 
Formats 
sélectionnés
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Sharif Cassis
Président

world wide agents
Agent in EGYPT to facilitade your operation

Best prices and servise on 
the market

Bientôt bureau en France 

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

و قريبا في فرنسا 

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

Tél.: 1-514-737-3495   Fax.: 1-514-737-3525
Cell:  1-514-726-7826

scassis@cassistransport.

SCassisTransport International

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

Construction de 3 nouvelles églises au frais du gouvernement 
dont une sera la plus grande au pays

C’est ce qu’a affirmé le président El 
Sisi lors de sa visite à l’église « El 
Morcosseya » à l’occasion de la fête 

de Noël le soir du 6 janvier 2017.
La première, et la plus grande située dans 
la nouvelle capitale administrative sera 
prête le 6 janvier prochain où l’on célèbrera 
la fête de minuit.
La seconde, en cours de construction à « 
6 octobre », en banlieue du Caire, dans un 
nouveau développement  domiciliaire à « 
El Farafra », alors que la troisième sera 
construite dans un nouveau projet dans le 
désert  occidental. 
D’autres parts, le président El Sisi a profité 

de sa visite la veille de Noël pour annoncer 
la fin des travaux de restauration et de répa-
ration par le gouvernement de 56 églises 
parmi 81 églises détruites, ou endommagées 
en janvier 2013 par les malfaiteurs des frères 
musulman, quant aux 25 autres églises elles 
ont été réparées par des particuliers.
Enfin, le service des ingénieurs de l’armée 
égyptienne a annoncé la fin des travaux 
de réparation au complet et en un temps 
record, les dégâts causés par l’explosion 
d’une bombe à l’église «El Botroséya » en 
mi-décembre 2016 qui a fait près de 28 vic-
times et une quarantaine de blésés presque 
toutes des femmes et des enfants. 

Pour vos annonce
au Journal El Ressala

 (514) 961-0777 /  

(450) 972-1414 

elressala@bellnet.ca 
elressala@videotron.ca      

www.el-ressala.com

Justin Trudeau se 
réjouit de la décision 
du président Donald 

Trump de raviver le 
controversé projet d’oléo-
duc Keystone XL devant 
relier les sables bitumi-
neux de l’Alberta jusqu’au 
sud des États-Unis.
Le nouveau locataire de la 
Maison-Blanche a signé 
mardi un décret dans 
lequel il indique son désir 
de renégocier les termes 
de ce projet de la compa-
gnie TransCanada qui pré-
voit la construction d’un 
oléoduc de 1900 kilomè-
tres, dont 1400 aux États-
Unis. M. Trump souhaite 
notamment que les pipeli-
nes soient construits avec 
de l’acier américain.
«Je suis en faveur de ce 
projet d’oléoduc, parce 
que ça va amener de bons 
emplois pour les Alber-
tains, de la croissance 
économique», a indiqué le 
premier ministre mardi, 
lors d’un point de presse 
clôturant une retraite de 

trois jours de son cabi-
net à Calgary.
M. Trudeau a fait valoir 
que le fait que l’Alberta 
mette une «limite abso-
lue» sur les émissions 
de gaz à effet de serre 
liées à la production des 
sables bitumineux «va 
nous assurer de pouvoir 
remplir nos responsa-
bilités par rapport aux 
changements climati-
ques».
Le premier ministre a 
souligné que les discus-
sions quant à l’avenir de 
ce projet auront lieu entre 
la compagnie albertaine et 
les États-Unis.
Il a par ailleurs reconnu 
s’être «mal exprimé», il 
y a plus d’une semaine en 
Ontario, lorsqu’il a parlé 
de l’importance «d’éli-
miner progressivement» 
l’exploitation des sables 
bitumineux. Ses propos 
avaient choqué bien des 
Albertains.
Transcanada n’a pour sa 
part pas tardé à répon-

dre favorablement, mardi, 
à l’appel du président 
Trump.
«Nous sommes satisfaits 
que le président des États-
Unis nous invite à présenter 
une nouvelle demande pour 
le projet KXL. Nous pré-
parons présentement cette 
demande et avons l’inten-
tion de la proposer», a sou-
ligné un porte-parole de la 
compagnie albertaine, Tim 
Duboyce.
Le ministre fédéral des Res-
sources naturelles, Jim Carr, 
a dit qu’il reviendrait à la 
compagnie TransCanada de 

déterminer si, advenant la 
concrétisation de Keystone, 
elle souhaiterait toujours 
aller de l’avant avec son 
autre projet controversé 
Énergie Est.
Le premier ministre Tru-
deau n’a par ailleurs pas 
voulu dire si, selon lui, le 
nouveau président était 
misogyne, lorsque ques-
tionné à ce sujet, alors que 
des millions de person-
nes ont protesté samedi 
à Washington et ailleurs 
dans le monde contre M. 
Trump dans le cadre de la 
Marche des femmes.

Trudeau se réjouit du décret de Trump pour 
relancer Keystone XL

Couillard s’engage à combattre «le terrorisme islamiste»

Le français en recul au Québec et au Canada

Québec dit oui aux caméras dans les CHSLD

Trudeau reconnaît avoir séjourné chez l’Aga Khan en 2014

Justin Trudeau reconnaît avoir 
séjourné en 2014 sur l’île privée 
de l’Aga Khan aux Bahamas, alors 

qu’il était simple député du Parti libéral 
du Canada.
Après avoir refusé la semaine dernière 
de dire combien de fois il avait séjourné 
chez ce riche philanthrope et chef  spi-
rituel chiite des ismaéliens, le premier 
ministre, qui fait l’objet d’une enquête 
de la commissaire à l’éthique, a apporté 
plus de précisions.
Il a soutenu mardi s’être rendu il y a 
trois ans à Noël sur cette île privée de 
Bells Cay. À l’instar de ses dernières 
vacances du temps des Fêtes, qui font 
l’objet d’une controverse, il avait aussi 
utilisé l’hélicoptère de l’Aga Khan pour 
s’y rendre.
M. Trudeau a soutenu que cet homme 

de 80 ans, dont la 
fondation reçoit 
des milliers de 
dollars du fédéral 
pour des projets 
humanitaires, était 
un «ami de longue 
date» de la famille.
«La première fois 
que j’ai eu des 
vacances familia-
les avec lui et sa 
famille, j’avais à 
peu près 12 ans. 
J’étais en Grèce 
avec mon père et 
mes frères et sa 
famille. Depuis ces 
temps-là, je l’ai vu au fil des années, 
bien souvent pour des rencontres fami-

liales, pour des soupers, des moments 
de voyage, de vacances, y compris à 
Noël 2014», a-t-il soutenu mardi.

La population de langue mater-
nelle française au Québec et au 
Canada connaîtra un impor-

tant déclin d’ici 20 ans, selon divers 
scénarios étudiés par Statistiques 
Canada rendus publics mercredi. 
D’ici 2036, la proportion de ceux 
qui ont le français comme première 
langue au Québec devrait chuter 
d’environ 10 %, passant de 79 % en 
2011 à une fourchette projetée de 69 
% à 72 %.
À l’échelle du Canada, les francopho-
nes de langue maternelle passeront 
sous la barre symbolique des 20 %, 
pour s’établir à 17 % ou 18 %. Cette 
proportion était de 21,3 % en 2011, 

selon les données du dernier recense-
ment.
À l’extérieur du Québec, le portrait 
n’est pas plus réjouissant, alors que la 
proportion de francophones passera 
de 3,8 % à entre 2,7 % et 2,8 %.
Le nombre de personnes ayant le 
français comme langue d’usage à la 
maison au Québec connaîtra lui aussi 
une baisse importante. Il devrait 
passer de 82 % en 2011 à environ 75 
% en 2036.
Pendant ce temps, l’anglais conti-
nuera de progresser dans la province. 
La population de langue d’usage 
anglaise au foyer grimpera à 13 % 
alors que dans l’ensemble du pays, 

l’utilisation du français comme prin-
cipale langue d’usage à la maison 
connaîtra un recul, avec une baisse 
anticipée de 21 % à 18 %.
La proportion de la population cana-
dienne de langue maternelle anglaise 
doit elle aussi chuter de façon impor-
tante, passant de 58,7 % en 2011 à 
entre 52 % et 56 % dans 20 ans.
Selon l’étude, «la composition lin-
guistique et ethnoculturelle du pays 
se verrait modifiée» en raison de l’im-
migration. On prévoit qu’en 2036, 
près d’un Canadien sur deux sera un 
immigrant ou un enfant d’immigrant.
D’ici-là, à Montréal, la population 
immigrante oscillera de 38 % à 34 %.

Un an après l’attentat qui a 
coûté la vie à six Québécois 
au Burkina Faso, Philippe 

Couillard s’est engagé, lors du dévoi-
lement d’une œuvre d’art commé-
morative, «à combattre, mais aussi 
prévenir le terrorisme islamiste, et 
ce dans toutes ses manifestations».
En présence de plusieurs élus, digni-
taires et membres des familles des 
victimes, M. Couillard a procédé au 
dévoilement d’une sculpture offerte 
au Québec par le Burkina Faso en 
mémoire des victimes québécoises 
de la tragédie survenue le 15 janvier 
2016 à Ouagadougou.
Elle sera exposée pendant un an à 
l’Assemblée nationale, avant d’être 
installée dans le hall d’entrée du 
ministère des Relations internatio-
nales.
«Yves, Charlélie et Maude Carrier, 
Gladys Chamberland, Louis Chabot 
et Suzanne Bernier incarnaient les 

valeurs fondamentales des Québé-
cois: l’ouverture, la générosité, la 
solidarité. Il faut rappeler que ces 
valeurs sont la cible des terroristes», 
a déclaré le premier ministre.
«Il faut oser nommer ce mal, c’est-
à-dire le terrorisme islamiste. Il faut 

le combattre sans relâche et il faut 
à un moment donné être capable de 
se débarrasser de ces personnes qui 
vont attaquer les meilleurs de notre 
société», a insisté le chef  caquiste 
François Legault, en marge de la 
cérémonie.

Les aînés en CHSLD seraient les 
seuls à décider s’ils veulent ou 

non une caméra dans leur chambre.
Le gouvernement déposera mercredi 
les orientations d’un règlement sur 
l’utilisation des caméras dans les 
CHSLD dans le cadre de la commis-
sion parlementaire sur le projet de loi 
115 sur la maltraitance.
La ministre responsable des Aînés 
Francine Charbonneau compte forcer 
ces institutions à accepter la présence 
de caméras si le résident le souhaite, a 
appris Le Journal de Montréal.
«Actuellement, il n’y a aucune régle-
mentation qui encadre la présence de 
caméras. Les résidents vont pouvoir 

le faire dans le res-
pect des personnes 
qui y travaillent, 
et dans le respect 
de leur intimité. 
On ne veut pas 
que l’ensemble de 
la chambre soit 
filmé», a précisé 
l’attachée de la 
ministre, Marie-
Pier Richard.
En septembre, Le 
Journal a révélé 
qu’une famille n’a 
pas pu installer de caméra pour s’assu-
rer du bien-être d’un parent dans un 

CHSLD de Dollard-des-Ormeaux, 
puisque le syndicat des employés les 
avait fait interdire.

L’ex-sénateur Marcel Prud’homme est décédé à l’âge de 
82 ans, a annoncé la Chambre haute, mercredi.

M. Prud’homme a commencé sa carrière politique en 1964, 
en se faisant élire dans la circonscription fédérale montréa-
laise de Saint-Denis, aujourd’hui disparue.
Il a été réélu à huit reprises, jusqu’à ce qu’il soit nommé 
au Sénat par Brian Mulroney en 1993, à titre de sénateur 
indépendant. Il tire sa révérence, moins par choix que par 
obligation en 2009, ayant atteint l’âge limite pour siéger à la 
Chambre haute, soit 75 ans.
Politicien de carrière, Marcel Prud’homme n’avait pas la 
langue dans sa poche. Passionné de politique internationale, 
il a défendu durant des années et sur toutes les tribunes 
différentes positions impopulaires au sein même du caucus 
libéral. Il était d’ailleurs un grand défenseur du peuple pales-
tinien.
«Homme passionné de politique étrangère, libre, honnête 
et proche des gens, fier Québécois, je salue ta mémoire 
mon ami», a souligné avec tristesse sur les réseaux sociaux 

l’auteure et ancienne candi-
date péquiste Djemila Benha-
bib.
«C’est avec beaucoup de 
tristesse que j’apprends le 
décès de mon ami Marcel 
Prud’homme qui fut député 
de St-Denis et Sénateur», a 
souligné le maire de Mon-
tréal, Denis Coderre.
Le sénateur conservateur 
Jean-Guy Dagenais a quant à 
lui salué sur Twitter le décès 
d’un politicien reconnu pour 
son «franc-parler».
Son collègue de l’opposition, Claude Carignan, retiendra 
pour sa part de M. Prud’homme «sa passion des affaires 
étrangères et sa volonté de contribuer à la diplomatie par le 
dialogue et le compromis».

L’ancien sénateur Marcel Prud’homme est mort
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من واقعنا

دونالد ترامب!! 
دنيا الغرائب

الرابعة  الدورة  فعاليات  تنطلق     
لمهرجان”أوسكار إيجيبت” لألفالم الروائية 
والتسجيلية القصيرة المهداه لروح الفنان 
الشريف، على مسرح “بي  الراحل نور 

أم أس” بالمقطم يوم 10 فبراير.
وقال الفنان عادل عمار رئيس المهرجان 
للمهرجان ستنطلق  الرابعة  الدورة  – إن 
وأجنبية غير مسبوقة،  بمشاركة عربية 
ويتنافس على جائزة أوسكار المهرجان 37 
فيلماً تسجيلياً وروائياً من مصر والعراق 
والسعودية وبريطانيا وفرنسا والمغرب 
والجزائر. وأضاف أن حفل افتتاح المهرجان 
سيشهد عدة مفاجأت، ومنها عرض الفيلم 

اإلجتماعي المصري”النص 
المليان” للمخرج حسن رضا، 
كما يتضمن عرضين أزياء 
لمصممة  للمحجبات  األول 
الشافعي،  راندا  األزياء 
وعرض سواريهات وزفاف 
لمصممة األزياء سماح القاسم، 
كما يكرم المهرجان عدداً من 
الشخصيات الفنية واإلعالمية.

وأوضح أن فعاليات المهرجان 
تستمر على مدار ثالثة أيام، ويعرض في 
الثاني مسرحية “بحبك أه” إخراج  اليوم 
عمر مصطفى أحد شباب السينما المستقلة، 
وتتضمن الفعاليات ندوة حول السينما العراقية 
يديرها المخرج العراقي إياد جبار، وندوة 
حول السينما السعودية يديرها السيناريست 
السعودي وائل سليمان والمخرج فيصل 
يقيمها رئيس  لندوة  باإلضافة  الشناوي، 
المهرجان عادل عمار للحديث عن المهرجان 
والتحديات الصعبة التي يواجهه منذ دورته 

األولى وحتى اآلن.

   اعتقلت الصين نحو 720 شخصا مع فرض غرامات مالية بلغ 
الماضي كجزء من حملة  العام  63.6 مليون دوالر في  مجموعها 

“الحرب على التلوث”، وفقا لوسائل اإلعالم الرسمية.
وقد تابعت الحكومة المركزية حوالي 33 ألف حالة من االنتهاكات 
المحتملة لقوانين حماية البيئة في عام 2016، وفقا لعدة بيانات ُكشفت 

خالل مؤتمر العمل الوطني البيئي.
وجرت عمليات تفتيش في عدة مقاطعات وبلديات بما في ذلك بكين 
وشنغهاي، كما رفضت الحكومة 11 مشروعا استهالكيا خالل العام 
الماضي، بسبب ارتفاع مستويات التلوث والطاقة المستخدمة، حيث 

يبلغ حجم االستثمار حين ذاك نحو 14 مليار دوالر.
العالية االنبعاثات  المركبات  التقارير أن 4.05 ماليين من  وذكرت 
ُسحبت من الطرق في الصين العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض 

مستويات التلوث.
واتخذ هذا اإلجراء بعد أسبوع واحد من وصول نسب الضباب الدخاني 
في الصين إلى مستويات تاريخية، مع إعالن حالة “التأهب القصوى” 
في نحو 32 مدينة. وانتشرت تحذيرات خطيرة في بكين أُجبرت فيها 
المدارس والمصانع على إغالق أبوابها في ديسمبر/كانون األول، كما 

ُمنع نصف السيارات في المدينة من الحركة.
وشهد عام 2016 “حربا على التلوث” في الصين للسنة الثالثة على 
التوالي، كما وضعت الحكومة المركزية خطة وطنية لتحسين البيئة 
تمتد بين عامي 2016 و2020، باإلضافة إلى خطط مفصلة لمعالجة 

تلوث الهواء والماء والتربة.
وأعلنت الصين، وهي أكبر مستهلك لطاقة الفحم في العالم، عن إنفاق 
الحكومة مبلغ 360 مليار دوالر على مشاريع الطاقة المتجددة، والتحول 

إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويذكر أن الصين تعاني من التلوث بسبب عدد من العوامل، يرتبط 
البالد على مدى بضعة عقود،  الذي شهدته  بالنمو السريع  معظمها 
وكذلك بعدم وجود تقنيات التعامل مع هذا النمو. هذا ونتج عن عمليات 
الفحم أكبر عدد من الوفيات المبكرة، وهو حوالي 366 ألف  حرق 

شخص في عام 2013.

أبناء  البابا  التقى     
الرعية في مدينة جيدونيا 
بالقرب من روما حيث 
أجرى محادثة معهم عن 
اإليمان الحقيقي. وحسب 
البابا فإن الناس يفضلون 
األقوال على األفعال وهم 

نسوا أشياء مهمة.
فرانسيس  البابا  وأعلن 
أن الذين ال يتبعون تعاليم 
الكتاب المقدس في حياتهم 
اليومية ال داعي ألن يؤموا 
رئيس  واتهم  الكنيسة. 
الكنيسة الكاثوليكية مجددا 

من يسمى بـ الببغاوات المسيحية” الذين يتكلمون 
كثيرا في موضوع الدين بدال من فعل الخير.
وقال البابا:” إذا قلت إنك كاثوليكي وتحضر 

القداس ، لكنك تتجنب التواصل مع والديك وال 
تساعد جدتك ومن يواجه مشاكل ما، فما معنى 
إيمانك؟ ومن يتصرف هكذا هو ببغاء حقيقية”.

وأعاد البابا إلى األذهان أن اإليمان يمكن التعبير 

عنه بـ 3 ألفاظ، ، وهي القول 
والقلب واليد. وعلى الرغم من 
أن من الصعب جدا أن تسامح 
شخصا كان قد فعل شرا لك، 
فإن هذا األمر ضروري جدا 
في الحياة اليومية. والقلب هو 
تعلن  لم  لو  يغفر حتى  الذي 
اآلخرين،  غفرانك بحضور 
وعليك أن تعامل هذا الرجل 

كأن شيئا لم يحدث”.
الرعية  إلى  البابا  تحدث  ثم 
يدركنا في  الذي  الظالم  عن 
هذا الزمن الرديء، فقال:”قد 
العودة  في  أحيانا  ترغب  ال 
إلى اإليمان. ويبدو كل شيء حولك مظلماً. 
وقد سبق لي أن أحسست بخيبة أمل وفقدت 

إيماني، ثم عدت إليه مجددا”.

   أثارت دينا حبيب باول األمريكية من أصول مصرية 
اهتمام الصحافة العالمية عقب اختيار ترامب لها لتنضم إلى 
فريقه كمستشارة له في ما يتعلق بالمبادرات االقتصادية.
ونظرا لهذا االهتمام الذي حظيت به دينا فإن الكثير من 
المواقع نشرت تفاصيل عن حياتها الشخصية والمهنية 

من بينها ما يلي:
-1 ولدت دينا حبيب باول ألب وأم مصريين.

-2 ولدت في القاهرة عام 1973، ومن ثم هاجرت برفقة 
والديها إلى تكساس قبل أن تتجاوز الرابعة من عمرها.

-3 ترعرعت في داالس وسط أسرة بسيطة، ألب يقود 
حافلة ولديه محل بقالة.

-4 تفوقت دينا في دراستها، حيث تخرجت من جامعة 
تكساس.

السناتورة  مكتب  في  تدريبية  دورة  -5 حصلت على 
بنبوغها  التي أشادت  بيلي هاتشيسون  الجمهورية كاي 

ومهاراتها الدبلوماسية.
-6 شغلت  دينا مناصب عدة في وزارة الخارجية والبيت 

األبيض.
-7 في عام 2007، التحقت ببنك غولدمان ساكس األمريكي، 
الوظائف لتشرف على برامج االستثمار  وتدرجت في 

والخدمات الخيرية.
-7 كما شغلت منصب مساعد وزير الخارجية األمريكية 
لشؤون التعليم والثقافة، خالل والية الرئيس جورج بوش 

االبن، حسبما ذكر موقع “الحرة”.
-8 وُعينت أيضا مساعدة لنائب وزير الخارجية لشؤون 

الدبلوماسية العامة.
-9 في عمر 29 عاما، شغلت منصب مساعدة الرئيس 
لشؤون الموظفين، لتصبح أصغر من يتولى هذا المنصب 

في الواليات المتحدة.
الشراكات بين أصحاب األعمال  -10 نجحت في عقد 

والحكومة في مجاالت التنمية واالستجابة للكوارث.
-11 عملت مع رؤساء الجامعات إللحاق الطالب الدوليين 

ببرامج الدراسة األمريكية.
-12 أشرفت على برامج رئيسية ومبادرات تتعلق بالتنمية 
االقتصادية وتمكين المرأة في العديد من مجاالت التنمية.

-13 تشرف حاليا على برنامج لإلسكان وتنمية المجتمعات 
العمرانية تقدر قيمته بحوالي أربعة مليارات دوالر.

-14 وترأس حاليا منظمة غولدمان ساكس التي أدارت من 
خاللها مشاريع لتمكين 10 آالف امرأة حول العالم و10 آالف 
شركة صغيرة، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.
ابنة  لتنفيذ أجندة  -15 توقعت شبكة CNN، أن تسعى 

الرئيس إيفانكا ترامب التي كانت مستشارة لها.
-16 كما أن من المتوقع أن تصبح حلقة الوصل بين إدارة 
ترامب والنساء، خاصة في ما يتعلق بقضية اإلجهاض 

التي يتبنى فيها ترامب موقفا متشددا.

   صرح سامى عيد صالح، مدير عام منطقة آثار 
دمياط، بأن المحافظة يوجد بها 13 منطقة أثرية، 
بمراكز دمياط وفارسكور وكفر البطيخ والزرقا، 
ومؤكًدا استخراج 1100 قطعة أثرية تم اختيارها 
سيتم  الذى  الكبير،  المصري  بالمتحف  للعرض 

االنتهاء منه في عام 2018.
األثرية  المواقع  أبرز  أن  إلى  وأشار “صالح”، 
 13 آثار دمياط  المصرية في دمياط تضم منطقة 
موقًعا أثرًيا، منهم 7 مواقع مملوكة لوزارة اآلثار، 
و6 مواقع خاضعة لقانون حماية اآلثار رقم 117 

لسنة 1983.
وأوضح أن دمياط لديها 13 موقًعا أثرًيا، أبرزها، 
تل الدير بمدينة دمياط الجديدة، وتل الكوم األحمر، 

المحجرة بقرية الركابية بكفر البطيخ، وتل البراشية، تل الغز، تل 
بقرية  الزاوية  تل  السالم،  بترعة  الدبالون  تل  أبوان،  تل  العرب، 

اإلسكندرية الجديدة، وتل الكاشف بالزرقا، وتل الجصة، تل الذهب، 
تل الشيخ فريد، وهى معظمها تالل أثرية ِبكر لم تشهد أي أعمال 

حفائر سابقة أو حالية.

   أعلن المتحف المصري بالتحرير بدء العمل في مشروع 
توثيق وترميم وصيانة 600 تابوت خشبي من عصور مختلفة 
موجودة في بدروم المتحف والدور الثالث به، وذلك من خالل 
للحفاظ  المتحدة  الواليات  المقدمة من صندوق سفراء  المنحة 

على التراث الثقافي.
وأوضحت مدير عام المتحف صباح عبد الرازق – في مؤتمر 
بالمتحف تتميز  التوابيت الخشبية  الثالثاء – أن  اليوم  صحفي 
الملونة، وسيتم توثيقها وترميمها خالل  بالنقوش والزخارف 
الفترة القادمة، منوها بأن المتحف المصري كان قد فاز بمنحة 
صندوق دعم سفراء الواليات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي 
أقيمت  التي  العالمية  المسابقة  بعد  2015، وذلك  في ديسمبر 

الختيار المشروع الفائز.
ومن جانبه، أكد مدير عام الترميم بالمتحف مؤمن عثمان أن 
مشروع الترميم سيستغرق عامين، موضحا أن الجانب األمريكي 
يساهم بالتمويل فقط في حين سيتولى فريق عمل من المرممين 
المصريين عملية الترميم، الفتا إلي أنه من المقرر تنظيم معرض 
أثري بالمتحف بعد إنهاء عمليات الترميم لعرض تلك التوابيت 

على الجمهور.

أبو حجاج

 جمرد كلمة
   أسئلة مطلوب اإلجابة عليها : 

-1 ما قيمة انعقاد مؤتمر السالم في فرنسا  بحضور 70 دولة ما 
عدا إسرائيل وفلسطين اللذان من أجلهما يعقد المؤتمر؟

-2 بعد صدور حكم  المحكمة اإلدارية العليا بتأييد حكم بطالن 
نتسائل من هي  السعودية  البحرية مع  الحدود  تعيين  أتفاقية 

لمحكمة  ا ى  األعل لسلطة  ا
اإلدارية العليا ام  مجلس النواب 

.. عايزين نفهم ؟
إرهابية  جماعة  بإعتبارهم  لإلخوان  ترامب  تهديد  بعد   3-

ومالحقتهم ماذا عن إدارة أوباما التي دعمتهم بالمليارات ؟!

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

* بيع وشراء جميع األجهزة 
األلكتـــرونية واألدوات المنزليــة 

المستعملة بحال الجديد

electrogh@hotmail.com

12080 Blv Laurentien #102 
Ville St Laurent H4K 1M9

* متخصصـون في تصليح وصيانة 
جميع األدوات الكهربائية 

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

كيندة الجيوش

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

Email: elressala@bellnet.ca/   
elressala@videotron.ca 
 www.el-ressala.com
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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%

 إلعالناتكم يف
  »الرسالة«

16 معلومة عن »دينا« البابا يطلب من »الببغاوات« أال يزوروا الكنيسة
مستشارة ترامب املصرية

اآلثار: مشروع مصري أمريكي لرتميم وصيانة 600 تابوت خشيب باملتحف املصري

انطالق مهرجان أوسكار إجييبت 4 
مبشاركة عربية وأجنبية

الصني: 720 حالة اعتقال وغرامات طائلة نتيجة »احلرب على التلوث«

نقل 1100 قطعة أثرية من دمياط للعرض باملتحف املصري الكبري

514.715.2848

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

أهال بكم بالفرع الجديد على العنوان التالي:

Canadian  
Realities  

ثروة مؤسس فيسبوك زادت 5 ماليني دوالر بأسبوعني
التواصل     ارتفعت أرباح مارك زوكربيرج، مؤسس موقع 
 5 4.1 مليون جنيه إسترلينى )نحو  بـ  االجتماعي “فيسبوك” 

ماليين دوالر(، خالل أول أسبوعين من عام 2017.
وبلغت أسهم شركة فيسبوك، التى يملك منها زوكربيرج 410 
مليون سهم، مستوى قياسيا، خالل مطلع السنة الجارية، ببلوغها 

44.2 مليار جنيه إسترليني )53.8 مليار دوالر(.
وحسب ما ذكرته صحيفة “ذي صن” البريطانية نقال عن تصنيف 
“فوربس” فإن زوكربيرغ بات خامس أغنى شخص في العالم، 
بعد بيل غيتس ووارن بافيت وجيف بيزوس وأمانسيو أورتيغا.

وقالت “ذي صن” إن هذه النتائج جرى كشفها بعد جمع بيانات 
خالل الفترة الممتدة ما بين 3 و13 من شهر يناير الجاري.

ورجحت تقارير إعالمية أن تكون الحملة الضخمة التي يقودها 
فيسبوك لمعالجة المحتوى اإلخباري هي السبب وراء ارتفاع أسهمه.

       ــ
 آخر عمود

شعر : فريــد زمكحـل

ظامل الحسن اصطفاين

ــي قــلــبــي بــاألمــانــي ــب داع
ــي ــات ــب أنـــقـــذيـــنـــي مـــن ث
ــي فـــؤادي ــن ف كــيــف أعــل
كياني ــن  م ـــرد  أط كــيــف 
ـــل جـــانـــي ـــع ـــه ف ـــل ـــع وف
ــري ــم ـــم ع ــه حـــل ــت ــن ــن ظ
ــي ــب ــل ـــــل ق وهــــبــــتــــه ك
مشاعر حـــروف  ــب  ــات أُع
ــر ــاع عــبــثــت بــقــلــب ش
ـــــد ســـقـــانـــي ــــــــواه ق ه
اصطفاني الحسن  ظالم 
ــصــف عــمــري ــي ن ــان ــك أب
ــــد قــلــبــي ــــه خـــــــان ع

  بتعبيراتها التي تنبض بالحياة ومهارتها الواضحة في التمثيل 
تجذب “الحكواتية” األردنية سالي شلبي حشدا من األطفال 
وذويهم فينصتون لها وكأن على رؤوسهم الطير ويندمجون 

معها ويبدو عليهم التأثر بما تحكي.
وسالي شلبي واحدة من بين مجموعة “حكواتية” في األردن 
يسعون إلحياء تقليد عربي قديم يتعلق بالحكواتي والحفاظ عليه.
وفي عصر ما قبل ظهور الراديو والتلفزيون واإلنترنت كان 
“الحكواتي” يوظف أدوات مختلفة للتفاعل بشكل مباشر مع 
الجمهور. وقالت مؤسسة مجموعة الحكواتية األردنية سالي 
شلبي إنها ونحو 20 “حكواتيا” آخرين ينظمون جلسات منذ 
نحو عام. وينسج “الحكواتية” قصصا وحكايات من المنطقة 
وكل أنحاء العالم. ومن بين راويات الحكايات األخريات امرأة 

تُدعى ضحى خصاونة.
التكنولوجيا  أدوات  استخدام  في  اإلفراط  إن  وقالت ضحى 
العصرية يجعل األطفال يميلون للعزلة وإن حضورهم أنشطة 

مثل هذه الجلسات يسهم في تحسين حالتهم العاطفية.
يبحثون عن سبل  اآلباء واألمهات  وأضافت “اآلن أصبح 
وحل لمشكلة اتصال أبنائهم الوثيق بالتكنولوجيا. لذلك نرى 
اليوم اقبال األولياء على تسجيل أبنائهم في حصص المتابعة 
لحكواتي الذي يزيد من تفاعل األطفال فيما بينهم في زمن 

قل فيه التواصل المباشر مع اآلخر”.
وأوضحت سالي شلبي أن لكل حكواتي أسلوبه الخاص في 
عرض حكاياته التي يقدمها للجمهور في داخل قاعات وفي 

أماكن مفتوحة.

حكواتية أردنية تعيد األطفال إىل زمن القصص املثرية

الشريد نبضه  إنــعــشــي 
ــي مـــن جــديــد ــن ــي ــم ــلِّ وع
هــمــســة الــعــشــق الــولــيــد
ــد ــري ــف فـــكـــرة الـــحـــب ال
ـــوم أكــيــد حــســابــه فــي ي

ــد  ــي ــع الـــــقـــــادم مـــــن ب
ــد ـــوم وحــي ـــي ــي ال ــن ــرك ت
ــد ــي ــل ـــــن ج ـــت م ـــغ صـــي
عنيد ــوخ  شــم صــمــوده 
البليد ــعــشــق  ال ــرة  ــم خ
الــوريــد ــي  ف كــان  طعنه 
شهيد شــوق  حــزن  على 
وعـــــاش هـــانـــئ ســعــيــد

تردد عن الرئيس االمريكي 
نيته  ترامب  دونالد  الجديد 
تعليق منح تأشيرات الدخول 
الى الواليات المتحدة االمريكية 
فيها  بما  الجنسيات  لبعض 
الدول  وبعض  السوريين 
العربية -- وطبعا هذا يتضمن 
 !! والمسيحيين  المسلمين 
قاعدة  انشاء  إمكانية  وكذلك 
بيانات لتسجيل المسلمين في 

الواليات المتحدة! 
نظر  في  يعد  اإلجراء  هذا 
حد  الى  تمييزي  الكثيرين 

العنصرية ضدهم! 
ومن المواقف الشجاعة أمامه 
به وزيرة  ما صرحت  كان 
السابقة  الخارجية االمريكية 
مادلين البرايت.. اذ قالت بأنها 
ستسجل نفسها في هذه القائمة 
على انها من المسلمين وهي 
السيدة التي ولدت كاثوليكية 
واكتشفت الحقا انها من أصول 
يهودية. ولكن األهم من هذا 
هو وجود هذا الفكر والحس 
اإلنساني العادل والعالي الذي 
يمتلكه الكثيرون في الواليات 
المتحدة والذي يدفعهم لتصريح 
مثل هذا. وهنا يجب ان نذكره 

ونذكره، ونّذكر به! 
هذا الفكر اإلنساني هو الذي 
حمى في التاريخ مئات اآلالف 
من المهاجرين والالجئين الذين 
والشرق  أوربا  من  جاؤوا 
األوسط ومختلف بقاع االرض 
االمريكيتين  والذين قصدوا 
وِفي  الماضيين  القرنين  في 

أيامنا هذه. 
من  هم  الالجئين  هؤالء 
يموتون اليوم ولكنهم هم من 
بنوا الواليات المتحدة ودول 

اخرى كثيرة! 
طوبى لمن بقيت انسانيته طيبة 
يرفض  لمن  ترزق! طوبى 
وقوع الظلم على اي إنسان.. 
او  النظر عن عرقه  بغض 

جنسه او دينه! 


