موسكو تبحث مع القاهرة تزويد «ميسرتال» باملعدات العسكرية الروسية
أكد السفير الروسي لدى مصر،
سيرغي كيربيتشينكو ،أن موسكو
والقاهرة تبحثان حاليا مسالة تزويد
حاملتي المروحيات المصريتين من
طراز “ميسترال” بالمعدات العسكرية
الروسية.
وقال كيربيتشينكو ،في حديث لوكالة
“تاس” الروسية ،امس الخميس
“بالحقيقة ،تقوم مصر حاليا ببحث
موضوع تزويد سفينتي ميسترال
باألجهزة العسكرية التقنية الضرورية
مع روسيا ودول أخرى”.
وشدد السفير الروسي ،مع ذلك ،على
أن “هذا الشأن معقد ويتطلب القيام
بعمل دؤوب” ،لكنه أشار أيضا إلى أن
“الجانب الروسي ،بالطبع ،سيكون على
استعداد لتنفيذ التزاماتها في حال عقد

صفقات مناسبة”.
وفي سياق متصل ،أكد كيربيتشينكو
أن التعاون العسكري التقني بين روسيا
ومصر “يتطور بنجاح” ،موضحا:
“تجري عمليات توريد األسلحة
والمعدات العسكرية بناء على الصفقات
المعقودة ،وهناك حوار حول الدائرة
الواسعة من أنواع المعدات العسكرية
التي قد تحتاج إليها مصر بأغراض
دفاعية”.
وامتنع كيربيتشينكو عن التطرق إلى
تفاصيل هذا الموضوع ،الفتا إلى أن
المصالح المعنية في كال الدولتين فررت
عدم إعالن ما هي أنواع األسلحة التي
توردها روسيا للجيش المصري.
يذكر أن حاملتي المروحيات المذكورتين
من طراز “ميسترال” صممتهما

وأنتجتهما فرنسا لتسليمها الحقا لروسيا،
وذلك في إطار عقد أبرم بين البلدين في
العام  2011بقيمة  1.2مليار يورو،
ونص العقد على أن تتسلم موسكو ،في
نوفمبر/تشرين الثاني من العام ،2014
الحاملة األولى ،إال أن الرئيس الفرنسي،
فرانسوا هوالند ،اتخذ ،على خلفية
األوضاع في أوكرانيا والعقوبات التي
فرضتها الدول الغربية على روسيا بعد
اندالع األزمة األوكرانية ،قرارا بوقف
عمل الصفقة.
ونفذت عملية قطع العقد في صيف عام
 ،2015فيما دفعت باريس حوالي 950
مليون يورو لموسكو.
والحقا ،اتفقت فرنسا مع مصر على
بيعها السفينتين ،فسلمتها األولى منهما،
في يونيو/حزيران من العام ،2016

وأطلق اسم “جمال عبد الناصر” عليها،
وفي سبتمبر/أيلول من العام ذاته،
استلمت مصر حاملة المروحيات الثانية
التي حملت اسم “أنور السادات”.
وكان فالديمير كوجين ،مساعد الرئيس
الروسي لشؤون التعاون العسكري
التقني ،أعلن ،في  17نوفمبر/تشرين
الثاني ،أن روسيا اقترحت “على مصر
مجموعة واسعة من األجهزة والمعدات
تشمل مروحيات ومنظومات أسلحة
حديثة ووسائل الحرب اإللكترونية
ومعدات المالحة واألجهزة المساعدة
ووسائل االتصال ،لتزويد حامالت
المروحيات من طراز ميسترال بها”.

بدون رتوش

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل
بقـلم /فـريد زمكحل

تأسست في مونتريال

29/11/1995

احلادث اإلرهابي األخري واملستقبل املنشود

نصف شهرية سياسية ـ ثقافية  -فنية ـ اجتماعية مستقلة
العدد 21-390

السنة الواحد والعشرون
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تابعـونا يوميا على

www. el-ressala.com

Email: elressala@bellnet.ca

ترامب :أمن بالدنا على احملك السيسي حيدد من ميلك احلق يف
االلتحاق بصفوف اجليش املصري
وسأراكم يف احملكمة
تعهد الرئيس األميركي
دونالد ترامب بخوض معركة
قضائية بعد أن أبقت محكمة
استئناف اتحادية في سان
فرانسيسكو مرسومه حول
حظر السفر معلقا.
وكتب ترامب على تويتر
بعد قليل من صدور هذا
قرار المحكمة “سأراكم في
المحكمة ،أمن بالدنا على
المحك!”.
وقال ترامب إنه ال يرى الحكم
انتكاسة كبيرة إلدارته.
وأضاف “هذا مجرد قرار
تم إسقاطه لكننا سنكسب
القضية”.
ورد المدعي العام في والية واشنطن
بوب فيرغسون على تغريدة ترامب
بالقول“ :مستعدون للمعركة القانونية
المقبلة ونؤيد قرار محكمة االستئناف
الذي يرفع الضرر عن عشرات
العائالت”.
وقال إن “الدستور األميركي في خطر
ونحن واثقون من أن تعليق القرار
الرئاسي سيكون النتيجة في نهاية
المطاف ”.وأضاف“ :هناك واليات
اخرى قدمت قضايا مماثلة أمام محاكم
فيدرالية وهذا يعضد موقفنا  ”.مشيرا
إلى أن “حكم محكمة االستئناف استند

والسودان والصومال إلى الواليات
المتحدة ،وذلك لمدة ثالثة أشهر.
في الوقت ذاته يمنع قرار ترامب دخول
الالجئين من أي دولة لمدة أربعة اشهر
في حين يمنع دخول الالجئين السوريين
ألجل غير مسمى.
وقدم ترامب طعنا في قرار قاضي
سياتل ووصفه بأنه “شبه قاض” واعتبر
حكمه بأنه “فضيحة”.
ووصف القاضي نيل غورستش الذي
اختاره ترامب بنفسه ليصبح عضوا في
المحكمة األميركية العليا ،بـ”المحبطة”
التعليقات األخيرة للرئيس ترامب التي
هاجم فيها قاضي سياتل.

إلى ضعف حجة وزارة العدل في إثبات
وجود خطر محدق على األمن القومي
يستدعي هذا القرار”.
وأيدت محكمة االستئناف في سان
فرانسيسكو الحكم بتعليق قيود السفر
التي فرضها الرئيس ترامب.
وجاء القرار بعد الطعن الذي تقدم
به ترامب ضد قرار اتخذته محكمة
فيدرالية بتعليق مرسومه المتعلق بحظر
الدخول إلى الواليات المتحدة.
ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في
 27يناير وعلقه الجمعة الماضي قاض
في سياتل ،سفر مواطني سبع دول هي
إيران والعراق وسوريا وليبيا واليمن

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي ،يوم أمس الخميس أنه لن
يسمح ألصحاب “توجهات دينية معينة”
باإلنضمام إلى الجيش ،في إشارة واضحة
إلى أنصار جماعة اإلخوان المسلمين
المحظورة.
وقال السيسي في كلمة ألقاها أثناء
حضوره ندوة تثقيفية للقوات المسلحة
بثها التلفزيون المصري“ :ال يمكن أن
يدخل الجيش إال المصري الذي ليست له

الدمنارك ترفع قيود السفر إىل شرم الشيخ

منح السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُ مان وسام السلطان قابوس من
الدرجة األولي للدكتور مجدي يعقوب تقديرا لمكانته العلمية ومبادراته
اإلنسانية علي المستوي العالمي ..وذكر بيان لسفارة عمان بالقاهرة ان خالد
بن هالل بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البالط السلطاني قام بتسليم الوسام
للدكتور يعقوب أمس.

اإلسكندرية ،على ساحل البحر األحمر واألقصر وأسوان والوجهات
السياحية فى جنوب سيناء.

ح

كمة العدد

شــركة
ConnectMoi Télécom

- Services Comptables - Fiscalité - Service Conseils
- Présentation des Avis d’oppositions et de la résolution des
litiges fiscaux
- Préparation des plans d’affaires
- Enregistrement des entreprises
- Rapports d’impôt pour les particuliers et les entreprises

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

فقط $ 29.99

514.849.5231
www.connectmoi.ca

www.
el-ressala.com

انتهز الفرصة واتصل بنا على الرقم التالي:

تابعونا يوميا مع أهم األخبار
العالمية على:

فقط  $ 9.شهريا ً

عرض خاص يمكنك مشاهدة
أكثر من  400قناة
عربي /أجنبي فقط  $12.50بالشهر

Tél : 514 657 8985
Fax : 514 667 7160
خدمات المحاسبة والضرائب  -استشارات
تقديم مراجعة المعارضات وحل النزاعات الضريبية
إعداد خطط وبرامج األعمال  ،تسجيل الشركات والمؤسسات
تحضير التقارير الضريبية لألفراد والشركات

Unlimited Internet
ILLIMITÉ

أضف على ذلك إمكانية حصولك على خط تليفون
99

fzemokhol@gmail.com

وسام السلطان قابوس
للسري جمدي يعقوب

أفادت سفارة الدنمارك بالقاهرة بصدور قرار بتغيير تحذيرات السفر لجنوب
سيناء .السفارة قالت في بيان لها ،صدر قبل قليل ،أن الدنمارك ،وبالتنسيق مع
بلدان شمال أوروبا ،لم تعد تنصح بعدم السفر إلى شرم الشيخ ،ومناطق دهب
وسانت كاترين ،وأن التغيير يتم اعتبارا من اليوم الخميس.
وأوضحت السفارة أن الدنمارك ال تزال تنصح بعدم السفر غير الضرورى إلى
بقية جنوب سيناء.
كما أشارت السفارة إلى أن التغيير يعنى أن الدنمارك ال تنصح بعدم السفر
إلى جميع الوجهات السياحية الرئيسية فى مصر ،بما فى ذلك القاهرة،

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

توجهات دينية معينة” موضحا أن من حق
“المواطن المسلم والمسيحي” االنضمام
إلى الجيش .وأضاف “من له توجه معين،
يجب أن نبقيه بعيدا عن الجيش ومؤسسات
الدولة ،ألن ميوله ستغلب على توجهه”.
وأكد الرئيس المصري أنه سيتم طرد
أصحاب هذه “التوجهات” ،التي لم
يحددها باإلسم ،من الجيش.
ولفت إلى أن هذا األمر معمول به منذ
ثالثين عاما وهذا هو السبب في أنه جيش

مصر وليس جيش أي أحد.
وتابع قائال “إنه عندما يأتي عسكريون
من دول أخرى للتدريب في مصر ،نقول
لهم إننا ندرب جيشا وطنيا وليست لدينا
توجهات مذهبية أو طائفية”.
ويذكر أن السيسي أطاح في الثالث من
يوليو  ،2013عندما كان قائدا للجيش،
بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى
جماعة االخوان المسلمين بعد تظاهرات
شارك فيها الماليين للمطالبة بعزله.

أسفت كثيرا ً لحادث االعتداء
اإلرهابي الذي تعرض له احد
المراكز اإلسالمية في مدينة
كيبيك ،وأدّى إلى سقوط العديد
من القتلى األبرياء أثناء تأديتهم
لشعائر الصالة ،وبعيدا ً عن
مالبسات وأسباب الحادث التي
مازالت غير معلنة من الجهات
األمنية الكندية حتى اليوم ،إال
أنني شعرت بنوع من االرتياح
لتسابق الجميع في شجب هذا
االعتداء وإدانته بشكل واضح،
سواء على المستوى الرسمي
ممثال برئيس الحكومة الكندية
وبكل الجهات السيادية في الدولة
أو على المستوى األهلي ممثال
برجال الدين من غير المسلمين
وببعض الهيئات المدنية التي
تشكل عصب المجتمع الكندي
وتعكس صالبته في التصدي
لمثل هذه المواقف التي إن لم
يتصدى لها الجميع بالحسم والقوة
والحكمة ستصيب استقرار هذا
البلد وتقدمه في مقتل.
من هنا ومن هذا المنطلق علينا
جميعا حكومة وشعبا ً التصدي
لكل اشكال التمييز العنصري
التي بدأت تتسرب في أوصال
هذا المجتمع الكندي الحاضن
للكثير من العقائد والكثير من
الطوائف الوافدة إليه من كل بقاع
األرض وهو ما لن يتحقق سوى
من خالل فرض االحترام المتبادل
بين الجميع بعيدا ً عن الحسابات

العقائدية واأليدلوجية التي هزمتنا
في بالدنا األم وأخرت تقدمها
بشكل ملحوظ  ،ألنها قدمت الكره
على الحب وعززت لغة األنا
على لغة المواطنة بشكل عام.
نعم  ..علينا جميعا ً أن نتحد في
رفض كل ما يتجه بنا نحو الكره
والحقد والتطرف ألننا جميعا ً
عباد هللا المحب للجميع ،وأعتقد
أنه قد حان الوقت ألن نكون
بكورة التغيير الحقيقي نحو
األفضل لإلنسان واإلنسانية في
كل مكان ،وعلينا تعزيز مقولة
كلنا هلل والوطن للجميع والدين
المعاملة.
نعم  ..هذا أمل ورجاء لن يتحقق إال
بالمزيد من الحب والفهم وتعزيز
مبدأ قبول اآلخر في حياتنا كإنسان
أوالً وأخيرا ً بصرف النظر عن
لونه أو أصله أو عقيدته أو
طائفته أو عرقه إلى آخره ..
وأخيرا ً ال يسعني سوى أن أتقدم
بكل العزاء لكل من فقدوا حياتهم
نتاج هذه المفاهيم الخاطئة التي
بثت في عقول الكثيرين عن هللا
والدين والوطن.
رحم هللا جميع األبرياء الذين
سقطوا وفقدوا حياتهم نتاج التعصب
والتطرف والفهم الخاطئ لكل
شئ ألنه لن يصح في النهاية
غير الصحيح ...إذا كنا نحب هللا
ونحترم الحياة بوجهها المتعدد
األشكال واأللوان واألديان.

Eamil : info@shukr.com
www.shukr.com
3767 boul. Thimens, Suite 270, St-Laurent, Qc. H4R 1W4

محمود القيعي

Courtier immobilier

Mahmoud Elkeiy
Real Estate Broker

وسيط عقارات (محلية ودولية)
ت
قييم المنازل
احصل على قسيمة مشتريات هدية بقيمة  1000دوالر كندي* مجانا ً
في كل عملية بيع أو شراء
للمساعدة في الحصول على القرض المالي
www.Mahmoudelkeiy.com
*تطبق الشروط واألحكام
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موقع متميز تخلي ًدا للحياة

UN LIEU
EXCEPTIONNEL
EN HOMMAGE À LA VIE

موقعها المتميز على مقابر
Notre-Dame-des-Neiges
 تتيح لكم تخليد،األولى واألهم في البالد
. الحياة بصفة انفرادية
Son site exceptionnel sur le magnifique
cimetière Notre-Dame-des-Neiges,
premier en importance au pays,
vous permet de rendre un hommage
à la vie véritablement
personnalisé.

مركز دفن الموتى
:  عبارة عنCÔTE-DES-NEIGES
 صاالت9 ،  كنيسة2
 سيارة200 جراح داخلي يسع
سهولة الوصول بواسطة وسائل النقل العام
Côte-des-Neiges الخدمات المقدمة من قبل مركز دفن الموتى

.في متناول الجميع وتناسب كل ميزانية

LE CENTRE FUNÉRAIRE
CÔTE-DES-NEIGES C’EST :
- 2 chapelles
- 9 salons
- 5 salles de réception
- 200 stationnements intérieurs
- un accès facile par transport en commun
Les services offerts par le
Centre Funéraire Côte-des-Neiges sont accessibles
et s’adaptent à tous les budgets.

تخلي ًدا للحياة

Head Office: 1, Block 1172, Sheraton Residential Area, Heliopolis, Cairo-Egypt 11361

Phone: +202 2268 50 45

Mobile : +20123995050

Email: operation@welcometours.net

www.welcometours.net
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األسد :بعض الالجئني السوريني يف احلكومة املصرية تلجأ إىل الربملان حلل
الدول الغربية على صلة باإلرهابيني
معضلة التشكيل الوزاري
بقلم :
خالد عبد القادر بكداش

من فينا العنصري
العرب  ...أم  ...ترامب
ارتفعت صيحات التنديد و الشجب و القلق
مؤخراً من قرار الرئيس األمريكي الجديد دونالد
ترامب الذي يقضي بمنع دخول العرب المسلمين
إلى األراضي األمريكية  ..حيث شمل القرار جميع
من يحمل فيزا دخول و لم يدخل بعد و جميع من
يحمل بطاقة اقامة و كان خارج األراضي األمريكية
و جميع من كان قد قدم للحصول على الفيزا .
و اعتبر الكثيرون أن الواليات المتحدة األمريكية
تعيش عصر العنصرية و التمييز بعد أن كانت
عنواناً للحرية و الديمقراطية و ً
مثال يحتذى به
بدعم حقوق اإلنسان .
الحقيقة أن هذه العنصرية ليست جديدة على دولة
مثل أمريكا  ..فهي الدولة األولى عالمياً التي
تضرب بعرض الحائط جميع القوانين
و القرارات الدولية الخاصة بالحرية و الديمقراطية
 ..لكن و بالرغم من هذا كله و الحق يقال  :لقد
فتحت أبوابها لالجئين السوريين
و العراقيين و الفلسطينيين حتى و لو بأعداد
قليلة و لكنها كانت أفضل من الكثير من الدول
العربية التي تتشدق بعروبتها و تعتقد أنها تدعم
جميع القضايا و الشعوب العربية .
هذه الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية و
دول الخليج العربي أغلقت أبوابها بوجه السوريين
و العراقيين قبلهم أثناء معاناتهم من ويالت الحرب
و ويالت النزوح و التهجير .
هذه الدول هي أكبر مثال للعنصرية العربية و
قرار ترامب العنصري ال يساوي شيء أمام
العنصرية العربية .
أعتقد أن قرار الرئيس األمريكي ليس عنصرياً
بقدر عنصرية القرار العربي بذبح الشعب
السوري و قتله و تهجيره عبر دفع الماليين من
الدوالرات لتأجير العصابات المسلحة و دعمها
مادية و عسكرياً .
العنصرية الحقيقية هي أن تكون المملكة العربية
السعودية و دول الخليج صامتة أمام المذابح التي
تحدث في ( ميانمار ) بورما.
ً
أمواال طائلة لقتل
العنصرية الحقيقية أن تدفع
أشقائك .
العنصرية الحقيقية في أن يعيش األمراء و الملوك
في قصور فارهة و حولهم الشعب يموت جوعاً
و عطشاً و مرضاً .
العنصرية الحقيقية أن تصرف أموال الشعب العربي
في المالهي الليلية و الكازينوهات األوروبية من
قبل أوالد هؤالء األمراء و الملوك .
العنصرية الحقيقية أن تلبسوا قناع الدين في دولكم
و تخلعوه في اجازاتكم الخارجية .
العنصرية الحقيقية ماركة مسجلة باسم المملكة
العربية السعودية .
Bakdash1@el-ressala.com

وعن قرار الرئيس األمريكي بحظر دخول الجئين
ومهاجرين  ،قال األسد ” إن هذه القضية تتعلق بسيادة
األمة األمريكية  ،ولكل دولة الحق بأن تضع أي أنظمة
لدخولها”.
ورأى األسد أن مسئوليته كرئيس لسوريا ليست في أن
يطلب من أي رئيس بالسماح للسوريين بأن يدخلوا بلدانهم
ويصبحوا الجئين فيه ..إنما مسئوليته باستعادة االستقرار
كي يعودوا لسوريا ليجدوا مالذا في بلدهم .

أكد الرئيس السوري بشار األسد أن بعض الالجئين
السوريين المقيمين في الدول الغربية على صلة باإلرهابيين
الذين حملوا السالح وقتلوا الناس في وطنهم.
وقال األسد ،في مقابلة مع موقع ” ياهو نيوز اإللكتروني
” نشر أمس الخميس ” ،إن صور بعض األشخاص التي
يمكن رؤيتها على اإلنترنت ،تظهرهم يحملون بنادق
رشاشة أو يقتلون الناس ،ومن ثم ترى صورهم كالجئين
مسالمين في أوروبا أو في الغرب عموما”.

القضاء التونسى يصدر حك ًما حببس بن على  10سنوات
أصدرت محكمة تونس اإلبتدائية،
حك ًما غيابيًا بسجن الرئيس التونسى
األسبق زين العابدين بن على وزوجته
ليلى الطرابلسى  10سنوات لكل منهما
فى قضية فساد جديدة.
وقال سفيان السليطى الناطق الرسمى
باسم النيابة العامة بمحكمة تونس
اإلبتدائية ،فى تصريحات صحفية،
إن المحكمة أصدرت فى القضية نفسها
أحكا ًما بسجن «نذير حمادة» آخر وزير
بيئة فى عهد بن على  5سنوات ،وأسماء
محجوب  3سنوات ،و 3سنوات لمدير
سابق بوزارة البيئة.
وأوضح أن القضية تتعلق بـ»جرائم
فساد مالى وإدارى فى قطاع البيئة»
من دون تفاصيل إضافية.
وذكرت وسائل إعالم محلية ،أن هذه
الجرائم تتعلق بتأجير وزارة البيئة ،عقارات تملكها ألقارب ليلى الطرابلسى دون وجه حق قانونى ،وبإمكان المتهمين
«استئناف» هذه األحكام وفق النيابة العامة.
وسبق صدور أحكام غيابية بالسجن فى تونس ،ضد بن على وزوجته فى قضايا فساد.

وزارة اخلارجية حتذر من محل أدوية حمظورة عند السفر إىل السعودية
المملكة من أية أدوية مدرجة على هذا الجدول.
وأوضح مساعد وزير الخارجية بأن المواطنين
الذين يعانون من أمراض تستلزم أخذ جرعات
من هذه األدوية أن يقوموا بعرض أنفسهم على
طبيب مختص بالمملكة فور وصولهم ،وال
يقومون بجلب أية حبوب مهدئة مدرجة على
جدول الممنوعات أثناء سفرهم إلى المملكة،
حتى وإن كانت لديهم وصفات طبية بذلك من
خارج المملكة.

أكد السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية
للشئون القنصلية والمصريين بالخارج على أهمية
عدم حمل المواطنين المصريين الراغبين فى
السفر إلى المملكة العربية السعودية أى نوع من
األدوية المدرجة على جـدول األدوية المحظورة
فـى المملكة العربية السعوديـة( ،مثل الترامادول
ومشتقاته – زانكس – ليراكس – بروزالم ..إلخ)،
وضرورة التأكد من خلو أى أغراض شخصية
يقوم المواطنون بتوصيلها إلى أشخاص داخل

جراحة تجميل

قررت الحكومة المصرية االستعانة
باألغلبية البرلمانية ،الممثلة في “ائتالف
دعم مصر” لحل أزمة التعديل الوزاري
المتعثر حاليا.
وعقدت الهيئة العليا لـ“دعم مصر”
اجتماعا ،مؤخرا ،لحسم موقفها من
األسماء المرشحة للدخول في التعديل
الحكومي المقبل ،والتشاور بشأن
ترشيح البعض من الشخصيات العامة
والبرلمانية لعدد من المناصب الوزارية،
قبل عرض التعديل في شكله النهائي
على البرلمان األحد المقبل.
وقالت مصادر في االئتالف ،إن شريف
إسماعيل ،رئيس الوزراء ،عرض
البعض من األسماء على محمد زكي
السويدي رئيس االئتالف ،للحصول
على الضوء األخضر بشأنها قبل
عرضها على البرلمان ،لتجنب أزمة
رفضها ،وأن االئتالف من جانبه
عرض شخصيات محددة على رئيس
الحكومة من داخل البرلمان لشغل عدد
من الحقائب الوزارية.
وتعد هذه هي المرة األولى التي يلعب
فيها ائتالف األغلبية أدوارا ً في تشكيل
الحكومة ،حيث أعطى الدستور الحالي
لمجلس النواب سلطة الموافقة أو رفض
التعديالت الوزارية ،إلى جانب موافقة
رئيس الجمهورية.
ويشهد التعديل الوزاري الجاري تعقيدات
كبيرة ،بسبب كثرة اعتذارات المرشحين
من ناحية ،ورفض الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي للبعض من ناحية

بقلم :هديل مشلّح

طريق النجاح مكلل
باإلرادة

أخرى ،ما أدى إلى تأخير اإلعالن عنه
ألكثر من  10أيام ،حيث كان من المقرر
تسليم الحكومة قائمة أسماء الوزراء
في األسبوع األول من الشهر الجاري.
وقال فتحي الشرقاوي -رئيس وحدة
دراسات الرأي العام بجامعة عين شمس-
لـ“العرب” إن االرتكان إلى ائتالف
األغلبية بالبرلمان جاء نتيجة ظروف
سياسية مرت بها الحكومات الماضية،
التي كان يغلب عليها الطابع التكنوقراطي.
وأضاف أن التعديل الوزاري لن يشمل
شخصيات سياسية بعينها ،لكن القادمين

سوف يكونون مدعومين من ائتالف
األغلبية بالبرلمان ،وأن ذلك قد يكون
أحد عوامل النجاح خالل الفترة المقبلة.
وحذر البعض من استغالل رجال األعمال،
الذين يشكلون نسبة كبيرة من ائتالف
األغلبية بالبرلمان ،للوزراء الجدد.
ويحاول ائتالف دعم مصر أن يثبت
قوته داخل البرلمان ،إذ أن مساهمته
في حل أزمة التعديل ،سيمثل دليلاً على
قدرته على الحشد في العديد من القضايا
األخرى العالقة بالبرلمان ،وعلى رأسها
مناقشة اتفاق قرض صندوق النقد الدولي.

الربملان العربي يعقد جلسته الرابعة بالقاهرة
يعقد البرلمان العربي
برئاسة معالي الدكتور
مشعل بن فهم السلمي ،
رئيس البرلمان العربي
جلسته الرابعة من دور
االنعقاد األول للفصل
التشريعي الثاني يوم
الثالثاء الموافق 14
فبراير 2017م بمقر
االمانة العامة لجامعة
الدول العربية بالقاهرة ،
وذلك غداة انعقاد المؤتمر
الثاني لرؤساء المجالس
والبرلمانات العربية
حيث ستركز هذه الجلسة
على خطة البرلمان لدور
انعقاده الحالي ومناقشة نتائج
االجتماع الثاني لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية وما
صدر عنه من قرارات وتوصيات .
وتسبق جلسة البرلمان اجتماعات لجانه الدائمة األربع لجنة
الشؤون الخارجية والسياسية واألمن القومي  ،ولجنة الشؤون
االقتصادية والمالية  ،و لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
وحقوق اإلنسان  ،و لجنة الشؤون االجتماعية والتربوية
والثقافية والمرأة والشباب  ،وذلك يوم االحد واالثنين
الموافقين  13 ، 12فبراير 2017م ،حيث تناقش محاور
العمل في الشؤون الخارجية والسياسية واألمن القومي

العربي  ،إلى جانب التكامل االقتصادي العربي والتشريعات
والقوانين العربية الموحدة ،وقضايا التنمية االجتماعية في
مجاالت التربية والثقافة وشؤون المرأة والشباب والطفولة .
ويعقد مكتب البرلمان العربي اجتماعه الثامن عشية يوم
االثنين  13فبراير العتماد جدول اعمال الجلسة الرابعة
للبرلمان العربي .
ويسبق كل هذه الفعاليات اجتماع اللجان الفرعية والتي منها
اللجنة الفرعية المعنية بحقوق االنسان في الوطن العربي
التي ستناقش سبل مكافحة الفقر في العالم العربي من منظور
حقوق االنسان والتنمية المستدامة .

لكل انسان على هذه االرض
طموحاته وآماله التي يرغب في
تحقيقها و الوصول إليها ،منا من
نجح في تحقيقها ومنا من لم ينجح
في مجال عمله لكن بقيت طموحاته
وآماله ممتدة لبعض الوقت يحملها أينما
ذهب وحيثما اتجه  ...والبعض اآلخر
مازال يعمل على تحقيق طموحاته
مهما بلغت الصعاب .
قد نواجه الكثير من الصعاب في
حياتنا اليومية والتي قد تثني البعض
عن مواصلة تحقيق حلمه وقد نواجه
بعض األشخاص الذين يحاولون
التقليل من أهمية ماتطمح إليه وتعمل
ألجله فقط ألنهم ال يستطيعون القيام
بالمثل ويحاولون اثباط عزيمتك عما
تريد أن تحقق .
في الكثير من األوقات قد نعتقد أن
الرياح تأتي بما النشتهي السفن وقد
نتعثر في الطريق إلى تحقيق الحلم
لكن اإلصرار واإلرادة هما طريق
النجاح و أول خطوة في تحقيق الحلم .
والوقوف في منتصف الطريق ليس
دليل فشل إنما هو محطة للبدء من
حيث وقفنا بكامل عزيمتنا واصرارنا
على تحقيق النجاح وقد يسبق كل نجاح
باهر تجربة فاشلة .
نجاحنا يبدأ من داخلنا ومدى اصرارنا
على اكمال الطريق مهما بلغت التحديات
وبلغت انتقادات بعض الحاقدين
والنائمين على دروب تحقيق أحالمهم
الخاصة بظنهم أن النجاح صعب المنال
لمجرد فشلهم بأول اختبار .
تحقيق الطموح اليأتي بعد النجاح
بل يأتي بعد سقطات ومطبات عديدة
نواجهها في الطريق نحو تحقيقه
علينا أن نتمسك باألشخاص الذين
يأخذون بأيدينا ويساعدوننا على
الوصول نحو أهدافنا وقد تكون هذه
المساعدة معنوية قبل كل شيء وعلينا
أن نتناسى وجود أشخاص يمنحوننا
الطاقة السلبية ويُضعفون من عزيمتنا
وأن ندير ظهرنا لكل من يتكلم عنا
يستخف بأحالمنا .
بسوء أو بحقد أو
ّ
و شتّان بين القناعة والخمول  ..وبين
العزة والغرور  ..و بين التواضع
والمذلة.
press.dubai@gmail.com

Chirurgie Esthétique

خبرة متخصصة ألكثر من
 20عاماً

Expertise spécialisée depuis plus de

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

شاهدوا النتيجة المنتظرة على شاشة الكمبيوتر

المعهد الكندي لجراحة التجميل

المدير الطبي  :الدكتور نبيل فانوس
أستاذ جامعي ونائب رئيس األكاديمية الكندية لجراحة تجميل الوجه
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مجاعة والية سيناء تعلن املسئولية عن إطالق صواريخ صوب إسرائيل
بقلم :فرج ميخائيل

ترامب واإلرهاب !
هاجم الكثيرون الرئيس األمريكي دونالد ترامب عندما
أصدر قرار يمنع فيه دخول مسلمين ينتمون لـ 7دول هم
اليمن والعراق والصومال وإيران والسودان وليبيا وسوريا
والبعض يسال لماذا تلك الدول بالذات ؟وإن كان هناك
دول معروفة للجميع أنها تمول اإلرهاب كقطر والسعودية
وتركيا ولم يشملها ترامب في قراره والحقيقة تكمن في
أن هذه الدول التي شملها قرار ترامب هي في خصومة
مع الواليات المتحدة نتيجة سياسات جورج بوش األبن
وباراك أوباما فهما السبب في تدمير العراق وسوريا
وليبيا واليمن أما الصومال والسودان فهما على خالف
مع أمريكا سياسياً والعالقات بينهما شبه مقطوعة منذ
فترة أما إيران تختلف مع أمريكا اليوم بسبب برنامجها
النووي االيراني الذي يهدد أمن إسرائيل االبنة المدللة
للواليات المتحدة األمريكية .
وال أعتقد أن الرئيس ترامب ضد اإلسالم أو المسلمين
وإنما هو ضد التطرف والتشدد ولكن كان من األولى
للرئيس ترامب أن يبحث عن الذي قام بتمويل وتغذية
هؤالء اإلرهابيون بالمال والسالح وعلى رأسهم الرئيس
باراك أوباما وأمير قطر والسعودية وأردوغان شكلوا
مربع تساوت فيه األضالع واألهداف في القتل والتآمر
وسفك الدماء في محاولة لتغيير األنظمة بالقوة  .وكيف
نمسك الجاني وال نمسك المحرض والداعم  .وعلى
الرئيس ترامب اليوم أن يعيد الحق إلى أصحابه وأن
يعالج ويداوي اآلالم التي سببتها سياسة أمريكا السابقة مع
بعض الدول مثل مصر وسوريا وليبيا وكثير من الدول
التي عانت األمرين وأن تعرف من هو الذي يستحق أن
يعاقب الذي قتل ودمر أم الذي يبني ويعمر كمصر ً
مثال
التي مازالت تحارب اإلرهاب في كل يوم في صمت ،
وفي نفس الوقت تبني وتعمر رغم ظروفها االقتصادية
البالغة الصعوبة إال أنها مصممة على المضي قدماً في
طريق التقدم والقضاء على اإلرهاب  .لقد حان الوقت
لكي يتفق العالم في مواجهة اإلرهاب بصورة حقيقية
وفعالة ومواجهة كل التيارات اإلسالمية المتشددة بكل
قوة .وقد حان الوقت التخاذ بعض المواقف الصارمة مع
فعال مصمماً
ً
كل من يدعم اإلرهاب هذا إذا كان العالم
على مواجهة اإلرهاب .وإال سيصل اإلرهاب إلى كل
بقعة في هذا العالم وسيكون اإلرهاب وقتها هو الواقع
والسالم هو درب من دروب الخيال .

أعلنت جماعة والية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة اإلسالمية
مسؤوليتها عن إطالق صواريخ يوم الخميس على مدينة إيالت
اإلسرائيلية من داخل شبه جزيرة سيناء المصرية في هجوم
قالت إسرائيل إنه لم يسفر عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.
وقالت جماعة والية سيناء إنها أطلقت “عدة صواريخ من نوع
جراد تجاه تجمعات اليهود الغاصبين في مدينة أم الرشراش
(إيالت)”.
وفي واقعة حدثت بعد ساعات وليست لها عالقة له بإطالق
الصواريخ على ما يبدو قالت وزارة الصحة في غزة إن قصفا
إسرائيليا لنفق قرب الحدود مع مصر أسفر عن مقتل فلسطينيين
اثنين لكن متحدثة باسم الجيش اإلسرائيلي قالت إنها ليس لديها
علم بتنفيذ ضربة إسرائيلية.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة في بيان “استشهاد
المواطن حسام حميد الصوفي ( 24عاما) من سكان مدينة رفح
ومحمد أنور األقرع ( 38عاما) من سكان مدينة غزة وإصابة
خمسة آخرين بجراح مختلفة جراء استهدافهم من قبل الطيران
اإلسرائيلي على الحدود الفلسطينية المصرية”.
وقال الجيش اإلسرائيلي إن أحد الصواريخ التي أطلقت من
شبه جزيرة سيناء على مدينة إيالت سقط في منطقة مفتوحة
فلم يسبب أي خسائر أو أضرار في حين تم اعتراض باقي
الصواريخ من خالل نظام القبة الحديدية اإلسرائيلي للدفاع
الصاروخي.

الجمعية المصرية الكندية للفنون والثقافة
والسياحة واإلعالم

بقلم :يوسف زمكحل
تعتذر الرسالة عن الخطأ غير المقصود الذي
تعرض له مقال األستاذ /يوسف زمكحل في
العدد الماضي ،الذي نقوم بنشره في هذا العدد.

هجمات صاروخية على إسرائيل .وعندما تحدث مثل هذه
الهجمات تصدر حماس عادة أوامر لمقاتليها بإخالء أهداف
محتملة تحسبا لرد إسرائيلي.
وفي األعوام القليلة الماضية دمرت مصر قرابة ألفي نفق
تهريب كانت تمد سكان غزة وعددهم مليونا نسمة بالبضائع.
وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على القطاع.
وخففت مصر في اآلونة األخيرة القيود على حدودها مع غزة.

 20يناير وصفحة جديدة
يف السياسة األمريكية
 20يناير 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
نظم ديمقراطية وشرق أوسط جديد إلى أن
ثبتت سوء النية األمريكية وسؤ نية الحلفاء
ورغبتهم األكيدة في تدمير البالد التي قامت
فيها هذه الثورات وعلى رأسها مصر أقوى
دولة عربية التي أفشلت المخطط برمته بفضل
وعي الشعب المصري وقواته المسلحة .
 20يناير  2017هو موعد دخول أسم الرئيس
أوباما وإدارته إلى 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 وكل ما نرجوه من الرئيس ترامب أن
يعيد العالقات األمريكية المصرية إلى ما كانت
عليه في عصر الرئيس كارتر وريجان حيث
كانت العالقات بين البلدين في قمة ازدهارها
ونطلب منه أيضاً أن يعوض مصر عن ما عانته
في السنوات الماضية على األقل معنويا بأن
يحاسب ويحاكم كل من دعم اإلخوان المسلمين
الذين استباحوا دماء المصريين والسؤال الذي
يفرض نفسه هنا هو كيف سيعمل الرئيس
ترامب على أدراج جماعة اإلخوان المسلمين
ضمن الجماعات اإلرهابية ويترك في الوقت
نفسه إدارة أوباما دون أي مساءلة وهي التي
خططت لوصولهم لسدة الحكم وقامت بتمويلهم
بمليارات الدوالرات من أموال الشعب األمريكي؟
ويزيد على هذا ما فعلته في سوريا لتدمير هذا
البلد وتشريد الماليين ووضعت يدها لألسف
في أيد 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  .الذي نأمل
بأن يساند رؤساء كل من مصر وسوريا وليبيا
والعراق واليمن وأن يعيد الحق إلى اصحابه
لكي نبدأ صفحة جديدة من العالقات المصرية
بل من العالقات العربية  -األمريكية المتوازنة
بين الطرفين.
youssef.zemokhol@yahoo.com

فصائل معارضة يف سوريا تطرد تنظيم الدولة اإلسالمية من ضواحي غرب مدينة الباب
سيطرت مجموعات من المعارضة السورية،
تدعمها تركيا ،على الضواحي الغربية لمدينة الباب،
وأبعدت منها مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية.
وتخوض هذه المجموعات معارك منذ 2016
للسيطرة على المدينة الواقعة على بعد  30كيلومترا
من الحدود التركية الجنوبية.
وتسعى تركيا إلى إبعاد تنظيم الدولة اإلسالمية
والمقاتلين األكراد عن المناطق السورية القريبة
من حدودها .وفي غضون ذلك ،قتل  10جنود
أتراك في معارك بسوريا منذ األربعاء.
وتفيد تقارير بأن القوات السورية الحكومية تحاصر
مدينة الباب من الجهة الجنوبية ،وتخوض هناك
معارك ضارية.
وعلى الرغم من أن تركيا تعارض الرئيس
السوري ،بشار األسد ،في حربه ضد المعارضة،
فإن تقارير تفيد بأن الطرفين توصال إلى تفاهم
بشأن مدينة الباب ،توسطت فيه روسيا ،حليف
األسد الرئيسي.
ويتوقع أن تكون سوريا في جدول أعمال مدير
وكالة االستخبارات المركزية األمريكي ،مايك
بومبيو ،الذي يلتقي مسؤولين أتراك في أنقرة.
وتعد هذه أول زيارة خارجية لمدير سي آي أي
منذ توليه المنصب.
وتشارك تركيا في الحلف الذي تقوده الواليات

هيومن رايتس ووتش حتذر واشنطن من إدراج
مجاعة اإلخوان املسلمني ضمن الئحة «اإلرهاب»
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مساعي
اإلدارة األمريكية الجديدة إلدراج جماعة اإلخوان
المسلمين ضمن قائمة الجماعات اإلرهابية سيؤدي
إلى مساواتها “خطأ” بجماعات متطرفة وعنيفة مثل
تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية.
واعتبرت لورا بيتر مستشارة األمن القومي األمريكي،
فيالمنظمة المعنية بحقوق االنسان ،أن تطبيق القرار
سيقوض ممارسة الحقوق السياسية إلعضائها في الخارج.
وكانت تقارير أمريكية ألمحت إلى استعداد الرئيس
األمريكي دونالد ترامب التخاذ قرار يعلن فيه تصنيف
جماعة “اإلخوان المسلمين” تنظيما إرهابيا ،وإدراجها
على الئحة العقوبات األمريكية أسوة بباقي التنظيمات
اإلرهابية األخرى ،ما قد يؤثر على عالقات واشنطن
بعدة دول من بينها قطر وتركيا.
وقالت المسؤولة الحقوقية إنه إذا أدرجت الحكومة
األمريكية الجماعة كمنظمة إرهابية سيتعرض أعضاؤها،

وذكرت جماعة والية سيناء في بيان بثته
على تطبيق تليجرام الذي تستخدمه الدولة
اإلسالمية للتواصل مع أتباعها “وليعلم
اليهود والصليبيون بأن حرب الوكالة
لن تغني عنهم شيئا ..القادم أدهى وأمر
بإذن هللا فتربصوا إنا معكم متربصون
وهللا غالب على أمره”.
وسبق أن أعلنت جماعات مرتبطة بتنظيم
الدولة اإلسالمية مسؤوليتها عن هجمات
مثل هذه في منطقة إيالت.
واتهمت مصر حركة المقاومة اإلسالمية
(حماس) التي تدير قطاع غزة بمساعدة
المتشددين المرتبطين بالدولة اإلسالمية
في صحراء سيناء .وتنفي حماس هذه
المزاعم.
وشهدت الحدود بين إسرائيل وغزة هدوءا
في الشهور األخيرة لكن صاروخا أطلق من القطاع يوم االثنين
مما دفع القوات اإلسرائيلية لشن ضربات ضد أهداف لحماس.
وتقول إسرائيل إن حماس تتحمل المسؤولية بشكل عام عما
يحدث في القطاع.
والتزمت حماس بوقف إطالق نار مع إسرائيل منذ حرب في
 2014لكن خاليا صغيرة مسلحة من السلفيين الجهاديين تنفذ

أضواء

وأي شخص أو جهة يُشتبه في تقديمهم لدعم لها في
الواليات المتحدة أو خارجها لخطر اإلبعاد من الواليات
المتحدة كما سيكون هؤالء أيضا عرضة لالستهداف
والمالحقة خارج الواليات المتحدة.
ويمكن أن تنطبق هذه العواقب على الجمعيات الخيرية
و جماعات الحقوق المدنية أو أفراد من هذه الجماعات
يُشتبه في وجود صالت لهم باإلخوان المسلمين ،حسبما
ورد في بيان المنظمة.
وتعتبر الحكومة المصرية جماعة اإلخوان المسلمين،
تنظيما إرهابيا وذلك منذ اإلطاحة بالرئيس المصري
السابق محمد مرسي في يوليو /تموز .2013
ومنذ ذلك الحين ،شنت السلطات حمالت مالحقة ضد
جماعة اإلخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
ويعتبر أنصار مرسي عزله من قبل الجيش بمثابة
“انقالب” على أول رئيس منتخب بصفة ديمقراطية
في مصر.

دعوة عامة

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  25فبراير (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 450 972 1414

المتحدة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية .لكن أنقرة
تعترض على دعم واشنطن لتحالف قوات سوريا
الديمقراطية ،ذات األغلبية الكردية ،ووحدات
حماية الشعب الكردي ،التي تعتبرها تركيا
تنظيمات إرهابية.
ونقل المرصد السوري لحقوق اإلنسان ،ومقره
بريطانيا ،عن مصادر تركية وأخرى من المعارضة
المسلحة قولها إن المعارضة سيطرت األربعاء
على الضواحي الغربية لمدينة الباب.
وجاء في وكالة رويترز ،نقال عن قائد عسكري
في المعارضة ،أن مقاتلي الجيش السوري الحر،
المدعومين من تركيا ،تقدموا الخميس من المناطق
التي سيطروا عليها من قبل .ويأتي هذا التقدم
بعدما قطعت القوات السورية ،األسبوع الماضي،
عن تنظيم الدولة اإلسالمية طريق اإلمدادات إلى
الباب ،معقله الرئيسي في محافظة حلب.

مقتل جنود أتراك يف غارة روسية مشالي سوريا
قدم الرئيس الروسي فالديمير بوتين تعازيه لنظيره
التركي رجب طيب اردوغان بعد مقتل وإصابة جنود
أتراك في غارة شنها الطيران الروسي شمالي سوريا،
حسبما أعلن بيان صادر عن هيئة أركان الجيش التركي.
وأدت الغارة إلى مقتل  3جنود أتراك وإصابة آخرين في
مدينة الباب التي تشهد معارك عنيفة بين مسلحي تنظيم
الدولة اإلسالمية ومسلحي المعارضة السورية مدعومين
بالقوات التركية ومسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية.
وشنت تركيا منذ عدة أشهر حملة عسكرية سمتها “درع
الفرات” لطرد مسلحي تنظيم الدولة والمسلحين األكراد
من المناطق الحدودية في سوريا.
وتشارك تركيا التي تدعم المعارضة السورية وروسيا التي
تدعم الرئيس السوري بشار األسد في غارة مشتركة ضد
تنظيم الدولة اإلسالمية في اآلونة األخيرة.
وقال بيان الجيش التركي إن “طائرة روسية قصفت بناية
كان داخلها عدد من الجنود األتراك داخلها”.
وأضاف البيان أن “الطائرة كانت تهدف لقصف مواقع لمسلحي تنظيم
الدولة اإلسالمية لكنها عن طريق الخطأ استشهد ثالثة من جنودنا
كانوا في البناية”.
وأصدر الكريملين بيانا جاء فيه أن “الرئيس بوتين أجرى اتصاال

هاتفيا بالرئيس التركي أعرب خالله عن تعازيه عقب وقوع الحادث
المأسوي الذي أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الجيش التركي في
مدينة الباب” .ويأتي الحادث في الوقت التي تتوثق فيه العالقة بين
تركيا وروسيا بعد شهور من التوتر إثر إسقاط تركيا لطائرة حربية
روسية قرب الحدود السورية.

بدء إجراءات تنفيذ حبس وزير الرى األسبق  7سنوات
تسلمت األجهزة األمنية وزير الرى األسبق محمد نصر عالم
وذلك تمهيدا لتنفيذ الحكم الصادر بحبسه  7سنوات.
وكانت محكمة جنايات شمال الجيزة قد قضت يوم الخميس،
بمعاقبة وزير الرى األسبق ،محمد نصر عالم حضوريًا ،وأحمد
عبد السالم قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية
الستصالح األراضى “غيابيا” ،بالسجن المشدد  7سنوات لكل
منهما ،التهامهما بإهدار  37مليار جنيه.
وقال دفاع وزير الرى األسبق فى سابع جلسات المحاكمة ،إن
النيابة العامة والرقابة اإلدارية فى تحرياتهما لم تحددا موعد إصدار
خطاب وزير الرى وبطالن تحديد نوعية العالقة بين الوزير المتهم
األول والمتهم الثانى رئيس الشركة الكويتية ،وبالنسبة لعالقة
مركز النيل لالستشارات الذى يملكه الوزير والشركة الكويتية التى
يرأسها المتهم الثانى كان على أساس تصميم محطات وطلمبات
لرفع المياه من محطة الجيزة ألرض العياط.
وأكد على بطالن تقرير لجنة تقييم وضع األرض وإثبات اللجنة

أمريكا حتذر رعاياها من
السفر إىل هذه الدولة

بيانات غير صحيحة وتجهيزها وفساد األساس الذى أسندت إليه
اللجنة وعدم درايتها بالوضع المائى وعدم معاينة أرض العياط
المخصصة واعتمادها على تقرير الوزير باإلضافة إلى تشكيل
اللجنة بدون قرار من مختص وعدم اعتمادها على االستراتيجية

قالت اإلذاعة الكورية الجنوبية
"كى بى إس" ،إن وزارة الخارجية
األمريكية جددت تحذيراتها للرعايا
األمريكيين بشأن السفر إلى كوريا
الشمالية.

المائية وعدم دراسة اللجنة لخطاب الوزير وكونه رأيا وليس
تقريرا رسميا .وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات ،فإن
ً
موظفا عموميًا وزير الموارد
المتهم محمد نصر الدين عالم بصفته
المائية والرى ،حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح
من أعمال وظيفته ،باستغالل اختصاصه الوظيفى لتحويل نشاط
استغالل األرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية الستصالح
األراضى واإلنتاج الحيوانى والداجنى ،الخاصة بالمتهم الثانى
أحمد عبد السالم قورة ،بمساحة  26ألف فدان بمنطقة العياط،
من نشاط استصالح زراعى إلى النشاط العمرانى دون وجه حق.
كما ارتكب الجريمة من خالل إصدار خطاب ر ًدا على استعالم
عن مدى توفير مورد مائى لتلك المساحة ،أثبت به على خالف
الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك األرض ،زاعمًا محدودية
الموارد المائية المتاحة ،على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة
فنية عام  2002بصفته فنى استشارى لتلك الشركة ،تضمنت
إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه األرض.

ونقلت اإلذاعة الكورية عن الخارجية
األمريكية تحذيرها من خطر الوقوع
فى االعتقال واالحتجاز طويل األمد
بموجب النظام الكورى الشمالى.
ويأتى هذا التحذير األخير ليحل محل

التحذير السابق الصادر فى شهر
نوفمبر ،حيث يتم إصدار تحذير كل
 3أشهر ً
وفقا لقانون العقوبات على
كوريا الشمالية لعام .2016

صدر حديثاً
صدر حديثاً الكتاب الجديد
للكاتب والباحث /
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قرار مجهوري باملوافقة على منحة فرنسية لتوصيل الغاز
الطبيعى بقيمة  68مليون يورو

ترامب يوقف
املهاجرين
بقلم :محمد منسي قنديل
منذ أن بدأت تجوالي حول العالم
في التسعينات وأنا اشاهد في المطارات
أشخاصا عالقين ،حلمهم الوحيد أن
يتجاوزا البوابات والحراس ليصلوا
إلى أمريكا ،أناس من مختلف االعمار
والجنسيات ،باعوا كل ما يملكونه
واقتلعوا جذورهم من ارضيهم ،ووضعوا
رهانهم األخير على الوصول إلى ارض
الميعاد ،جنة هللا التي لم تذكر في أي
كتاب سماوي ،ورغم أن قلبها قاس،
وسياستها عدوانية وعدالتها متحيزة،
لكن السعي إليها ال يتوقف ،ألنها األمل
األخير لمن ضاقت في وجههم السبل،
ومنذ اكتشاف أمريكا في أواخر القرن
الخامس عشر وال أحد يعطل الهجرة
إليها ،ماعدا رئيسها األخير دونالد ترامب
الذي وضع العقبة األولى ،والخوف أن
تتلوها عقبات أخرى ،رغم أن ترامب
نفسه كان يؤمن بغير ذلك ويدرك مدى
أهمية المهاجرين ،وهو أصال متزوج
من مهاجرة لم تكتمل اوراقها الثبوتية
إال منذ قليل ،فقبل عام من انتخابه قال
في حديث إذاعي« :انني اشعر باألسف
حين يتخرج أحد من جامعة هارفرد او
ييل أو بريستون أو ستانفورد ثم نسمح
لهم بمغادرة البالد دون أن يستطيعوا
العودة ،علينا ان نبقيهم جميعا ،علينا
أن نخلق االفراد الذين يستطيعون خلق
الوظائف ،وأن نحافظ على المواهب
داخل البالد» .وكان يعتمد في قوله
هذا على حقيقة أن ثالثة ارباع الذين
يعملون في وادي السيلكون قادمين من
دول جنوب أسيا.
ولكن الرأي تغير فور ان اعلن عن
ترشيحه ،فقد اعلن انحيازه المطلق
للجنس األبيض ،وبنى حملته االنتخابية
على العداء للمهاجرين ،وكشف عن
وجهه المتعصب ،وفور فوزه باالنتخابات
اصدر قراره األخير بمنع مواطني سبع
من الدول اإلسالمية من دخول أمريكا
بدعوى حمايتها من إرهابهم ،رغم أنه
ال يوجد مواطن واحد من هذه الدول تم
اتهامه بالقيام بأي عمل إرهابي داخل
أمريكا منذ عام  ،2001واستثنى ترامب
في قراره القادمين من السعودية رغم
ان الجزء األكبر من منفذي هجمات
سبتمبر كانوا من مواطنيها ،ولكن
ترامب اختار بعناية دوال مفككة ،بال
نظام وال حكومة وفريسة للحروب
األهلية ماعدا ايران ،لذلك فقد توقع
آال يوجد من يقاوم هذا القرار ،ولكن
المفاجأة أن اقوى االعتراضات على
هذا القرار جاء من داخل أمريكا نفسها،
كانت ردة فعل المجتمع األمريكي
المدني غريبة ومفاجئة بالنسبة لي
على األقل ،فقد كنت اعتقد ان الجماعة
اإلسالمية مهدرة الدم وسيئة السمعة،
ال احد يحاسب الذين يوغلون في قتلها
وعلى رأسهم إسرائيل ،كما أنها متهمة
باإلرهاب ،فكل الذين تم القبض عليهم
كانوا مسلمين ،عرب أم جنسيات أخرى
ولكنهم مسلمون ،ولكني فوجئت بمن
يدافع عنهم ويقف ضد اقصائهم ،ويمكن
القول أن مخاوفهم الخاصة من تبعات
عهد ترامب قد تجسدت من خالل هذه
االحتجاجات التي يمكن ايجاز أسبابها
في ثالثة مالحظات:
المالحظة األولى هي الخوف على
الدستور :فالعديد من الساسة يرون أن
قرار الحظر مخالف لروح الدستور
األمريكي الذي ال يمنع أحد من الدخول
دون أسباب جنائية ،وهذا سر موقف
وزيرة العدل االمريكية  ،لقد رفضت
تنفيذ القرار ألنه غير قانوني  ،وهي
ترى من طرف خفي أن وصول ترامب
بأفكاره العنصرية إلى سدة الرئاسة
يُعّد بحد ذاته مضاد لمبادئ الدستور،
كما أن مؤسسات األمن القومي لم
يتم استشارتها في هذا القرار ،ولكن
كتبه دبلوماسي شاب يعمل مستشارا

للرئيس هو ستيفن ميللر ،وقد صدر
قرار آخر يخفف قليال من شدة القرار
السابق ،ويسمح بدخول حملة التأشيرات
ومن لديهم اعمال تستلزم وجودهم في
أمريكا وسوف تقوم وكاالت األمن
القومي بالتحقق منهم ،كما تم السماح
لحملة البطاقات الخضراء الذين قضوا
سنوات في أمريكا بشكل قانوني ،لعل
هذا يصلح جزءا من العشوائية التي
صاحبت األيام األولى من عهد ترامب.
المالحظة الثانية هي الخوف من تهمة
التعصب الديني :وهي تهمة تنتمي
للقرون الوسطى مثلما ينتمي قرار
ترامب ،لذلك لم يقم المسلمون فقط
باالعتراض ،ولكن الكثير من كنائس
أمريكا شاركت في ذلك ،ارتفعت في
قاعاتها أصوات اآلذان وتليت آيات
القرآن ،سادت لحظة من التسامح
الديني التي يتوق إليها الجميع ،خرج
الشيوخ والقساوسة ،يعترضون رافضين
اقصاء أي دين ،ألن الدين هو عالقة
بالغة الخصوصية بين اإلنسان والسماء.
المالحظة الثالثة هي اقتصادية
بالضرورة :بعد صدور قرارات الحظر
امتألت مواقع التواصل االجتماعي
باالحتجاجات ،تلقى موقع جوجل أكثر
من الفي احتجاج في غضون دقائق،
ولكن االحتجاج األكبر كان في مقر
الشركة الرئيسي في ماونت فيو ،كل
المديرين التنفيذين في الشركة وهم جميعا
من أصول مهاجرين اعلنوا اعتراضهم
على الفور ،متحدث جوجل الرسمي
مروان فواز مهاجر من اصل لبناني،
ساندرا بيشي الذي يقود منتجات الشركة
 ،مهاجر من الهند ،وسيرجي برين احد
مؤسسي الشركة مهاجر من روسيا،
انضمام هؤالء المديرون التنفذيون اضفى
طابعا خاصا على االحتجاجات ألنها
تأتي من مؤسسات اقتصادية هامة وال
يتحدثون اإلنجليزية بطالقة.
بقول برين الذي كان واحدا من أوائل
المعارضين ،وقاد مظاهرة حاشدة في
مطار سان فرانسسيكو :لقد جئت إلى
أمريكا وأنا في السادسة من عمري،
كنت قادما من االتحاد السوفيتي العدو
األكبر ألمريكا في ذلك الوقت ،ولعله
مازال كذلك ،وكانت المخاوف من
وجود األجانب كبيرة بسبب التجسس
وسرقة المعلومات النووية ،وقد حدثت
بالفعل الكثير من حوادث التجسس،
كان هذا اكبر بكثير من خطر اإلرهاب
الحالي ،ومع ذلك لم يتم الحظر على
مواطنيها ،ولو طبق هذا الحظر لما
كنت هنا اليوم ،وال أنجزت أي شيء،
ولما كانت هناك جوجل.
االعتراضات االقتصادية على قرار
ترامب جاء من مختلف االتجاهات،
اعتراضات من الجامعات ومراكز
التكنولوجيا ،بحجة أن توابع هذا القرار
يمكن أن يحدث جفافا في العقول ،وعندما
يمتد الحظر على المزيد من الدول كما
يهدد ترامب سوف تفقد أمريكا قدرتها
على التجديد على المدى البعيد ،فالذين
اضافوا إليها الجديد جاؤوا أيضا من
الدول المحظورة ،ستيف جوب مؤسس
شركة آبل من أصول سورية ،ومؤسس
موقع أي باي الذي يسهل عمليات البيع
واشراء من أصول إيرانية ،ويخشى
رؤساء الجامعات أن العلماء الصغار
من أصول اجنبية والباحثين الذين
كانوا يمالؤون معامل األبحاث سوف
يتجهون إلى مكان آخر ،وكذلك هناك
خشية على مشروع التأمين الصحي
من أن بفقد جهود األطباء والممرضات
األجانب ،بل ان صحيفة وول ستريت
قد نشرت عنوانا بارزا ان مدن الوسط
الغربي في حاجة للمزيد من المهاجرين
ال االقتصاد األمريكي في حاجة إلى
تجديد نفسه من خالل جهودهم.
لكن قرار ترامب ما يزال ساريا.

رئيسا خلرباء
باإلمجاع ..انتخاب مصر ً
محاية املستهلك جلامعة الدول العربية
أعلن اللواء عاطف
يعقوب -رئيس جهاز
حماية المستهلك ،أنه
تم انتخاب مصر
لرئاسة دورة كاملة
كرئيس لخبراء حماية
المستهلك .
وقال يعقوب إن
انتخابه كرئيس
للدورة يأتي كنوع
من التكريم للدور
المحوري الذي يقوم
به جهاز حماية المستهلك المصري،
ً
مضيفا أن الجهاز يُشارك في االجتماع
الثاني لفريق الخبراء والمختصون
في مجال حماية المستهلك من الدول
العربية بمقر األمانة العامة لجامعة
الدول العربية ،وذلك على مدار
يومين ،بمشاركة وفود الدولة العربية
و المنظمات الدولية المتخصصة .
وأضاف يعقوب – ً
وفقا للبيان الصادر
يوم الخميس عن الجهاز – أنه من
المقرر أن تستكمل الدول العربية –
خالل االجتماع – الحوار حول آليات
التعاون في مجال حماية المستهلك،
من حيث التنسيق بشأن المخالفات
العابرة للحدود بين الدول العربية
مثل مكافحة اإلعالنات المضللة
التي يتم بثها أو إذاعتها في مختلف

القاهرة /رامي جورج :نشرت الجريدة الرسمية،
فى عددها الصادر يوم الخميس ،قرارا للرئيس عبد
الفتاح السيسى ،برقم  308لسنة  ،2018بشأن الموافقة
على اتفاق تنفيذ منحة بشأن مشروع توصيل الغاز
الطبيعى للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية ،والموقع فى القاهرة بتاريخ
.17/4/2016
وجاءت فى نص قرار االتفاقية ،أن الهدف الرئيسى
من المشروع هو تحسين وتأمين الوصول لطاقة
نظيفة من خالل تقديم خدمات طاقة بجودة أفضل
مع الحد من الفقر وتحسين جودة الحياة ،كما يهدف
إلى توصيل شبكة الغاز الطبيعى لـ 2.4مليون وحدة
سكنية ،وزيادة عدد المستفيدين فى المناطق الفقيرة
والمهمشة ،ودعم اإلصالحات المؤسسة للغاز لضمان
سياسية طاقة مستدامة.
كما يتم توصيل “ ”20%من الوصالت المخطط
لها فى ظل المشروع لنصف السكان ممن يعيشون
تحت خط الفقر فى محافظات قنا وأسوان وسوهاج،
وتعتبر رسوم توصيل الغاز الطبيعى التى تبلغ حوالى
 1700جنيه مصرى ،بمثابة حمل على عاتق األسر
فى المناطق الفقيرة.
وتضمنت منحة المشروع ،وفقا لشروط هذا االتفاق،
تتيح الوكالة للمستفيد منحة بحد أقصى إجمالى
“ ”68000000ثمانية وستون مليون يورو.
كما نشرت الجريدة قرارات جمهورية آخرى وهي
قرار رقم  52لسنة  2017بالموافقة على إعادة
تخصيص قطعة أرض من األراضى المملوكة للدولة
ملكية خاصة ،بناحية صيدا والقيراطيين بمركز أوسيم
بمحافظة الجيزة بمساحة  15.35فدان وذلك الستخدامها
فى إقامة محطة لمياه الشرب.

بقلم :علي عبيد

التأثري اإلجيابي لنموذج
اإلمــارات

كما نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم  46لسنة ،2017
بشأن إحالة عمرو نشأت محمد الشاذلى ،المستشار
بمحكمة استئناف اإلسماعيلية للمعاش.
والقرار رقم  47لسنة  ،2017بشأن إعادة ترتيب أقدمية
المستشار دالل محمد نظمى عبد العزيز محمد نعمان
فى درجة وكيل عام.
والقرار رقم  48لسنة  ،2017بشأن تصحيح أقدمية

المستشار حسين ربيع محمد زغلول ،نائب رئيس
هيئة النيابة اإلدارية بين أقرانه في تخرجه لما كان
عليه هذا الترتيب قبل تأجيل ترقيته لوكيل نيابة من
الفئة الممتازة.
والقرار رقم  49لسنة  ،2017بشأن تعديل تاريخ
أقدمية عبد هللا أحمد رمضان خليل ،المستشار المساعد
(ب) بهيئة قضايا الدولة ،في وظيفة محام بالهيئة.

عبداهلل الثاني :قوة مصر دعم للعامل العربي ..ونقدر جهود السيسي لتعزيز التضامن
القاهرة /رامي جورج:
أكد الملك عبدهللا الثاني ملك
االردن ان استقرار مصر
وقوتها يمثل دعما للعالم
العربي اجمع ،واعرب
عن تقديره للجهود التي
يقوم بها الرئيس السيسي
من اجل تعزيز التضامن
العربي ،وأضاف ان المرحلة
القادمة سوف تتطلب جهدا
من البلدين للتواصل مع
واشنطن بعد تولي االدارة
االمريكية الجديدة مهامها
بهدف التعبير عن شواغل
وتطلعات العالم العربي في
االستقرار والتنمية والرخاء.
جاء ذلك خالل استقبال
ملك االردن لسامح شكري
وزير الخارجية الذي سلمه
رسالة خطية من الرئيس
عبدالفتاح السيسي تضمنت
دعوته لزيارة مصر واكدت علي تطلع القاهرة لتعزيز
العالقات بين الجانبين والرغبة في التشاور والتنسيق
بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك ..وأوضح
المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة
الخارجية ان الملك عبدهللا الثاني قام باطالع شكري
علي نتائج زيارته االخيرة لواشنطن واتصاالته مع
االدارة االمريكية الجديدة.
وأضاف ان الوزير اكد علي أن العالقات بين البلدين
ستظل دائما قوية وذات طبيعة خاصة وشدد علي
ان الزيارة التي يقوم بها لعمان تعكس تأكيد االرادة
المصرية علي الحفاظ علي عمق ومستوي التنسيق
والتعاون ال سيما في ظل التحديات الجسام التي تواجه
المنطقة العربية.
وتطرقت المحادثات الي األوضاع في المنطقة ،السيما
ما آلت اليه األوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن،
باإلضافة الي أبرز مستجدات القضية الفلسطينية
وتداعيات قرار الكنيست األخير بشأن تقنين وضع
المستوطنات ،حيث اتفق الجانبان علي أهمية إيجاد
حلول وتسويات سياسية ألزمات المنطقة من خالل

جهد عربي مشترك ،وأهمية ان يواصل البلدان جهدهما
المشترك لتشجيع الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي
علي استئناف المفاوضات بهدف التوصل الي تسوية
شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية ..وأكد شكري علي
ضرورة استعادة الدول العربية زمام المبادرة في
التعامل مع كافة االزمات التي تمر بها المنطقة ،وهو
ما يتطلب أوال االرتفاع بمستوي التنسيق والتشاور فيما
بينها ،والمزيد من التفعيل لدور جامعة الدول العربية،
وإعالء قيمة التضامن العربي ،وشدد علي األهمية التي
تكتسبها القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها عمان
في شهر مارس القادم ،علي ضوء التطورات السريعة
والمتالحقة التي تشهدها الساحتان اإلقليمية والدولية..
كما أعرب عن ثقة مصر في قدرة األردن تحت قيادة
الملك عبد هللا الثاني علي إدارة أعمال القمة باالضافة
الي فترة رئاستها لها بكفاءة واقتدار نابعين من الخبرة
الواسعة واإلدراك الشامل ألولويات وتحديات العمل
العربي المشترك اللذين يتمتع بهما.
و ِفي السياق ذاته أشاد الدكتور هاني الملقي رئيس
الوزراء األردني بالجالية المصرية في االردن وبانضباط
ومهنية والتزام العمالة المصرية بشكل يجعلها بالفعل

نموذجا للعمالة األجنبية علي
االراضي االردنية ..وأكد ان قرار
التصويب »تصحيح األوضاع»
الخاص بالعمالة األجنبية يصب
في صالح العمالة المصرية ويحمي
حقوقها ..واستجاب رئيس الوزراء
األردني لطلب شكري بمد فترة
عملية التصويب ،وأعلن استعداده
لمدها لشهرين كي تتمكن العمالة
المصرية من استكمال تصحيح
أوضاعها واستكمال اجراءاتها،
مؤكدا انه لن يضار اي عامل
مصري علي ارض االردن ابدا..
جاء ذلك خالل لقاء وزير الخارجية
امس مع رئيس الوزراء األردني
الذي أكد في بداية اللقاء علي متانة
العالقات المصرية  -األردنية
المستندة إلي جذور تاريخية قوية
وثابتة ،وشدد علي حرص األردن
علي تعزيزها والنهوض بها في
شتي الميادين ،بما يخدم المصالح
المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما أشاد شكري بالعالقات الوثيقة التي تربط البلدين،
مشيرا إلي أنها باتت تمثل نموذجا يحتذي به في العالقات
العربية  -العربية .وفي هذا السياق أكد الجانبان عزم
بلديهما علي التأسيس لمرحلة جديدة ترتقي بالعالقات
الثنائية لمستويات متقدمة تحقق طموحات وتطلعات
الشعبين الشقيقين ،في إطار من التفاهم واالحترام
والمصالح المشتركة.
وتم التطرق خالل اللقاء الي نتائج إجتماعات الدورة
السادسة والعشرين للجنة العليا المشتركة بين البلدين
والتي استضافتها القاهرة في أغسطس الماضي ،وأشاد
الجانبان بإنتظام إنعقاد اللجنة التي تستضيف األردن دورتها
السابعة والعشرين في النصف الثاني من العام الجاري.
كما تطرق اللقاء الي اإلعداد للقمة العربية القادمة،
حيث اتفق الجانبان علي انه من المهم ان تكون قمة
غير اعتيادية ،وان تتاح الفرصة للقادة العرب إلجراء
حوار معمق وشفاف حول مختلف القضايا والتحديات
التي تواجه المنطقة العربية ،بما في ذلك اهمية التركيز
علي إصالح آليات العمل العربي المشترك.

وزير حبريين :رؤية القيادة املصرية ثاقبة يف مكافحة اإلرهاب
القاهرة /رامي جورج :استقبل وزير
الخارجية سامح شكري  ،بعد ظهر اليوم
الخميس ،محمد بن إبراهيم المطوع وزير
شئون مجلس الوزراء بالبحرين.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث
الرسمي باسم وزارة الخارجية ،بأن اللقاء
تناول العالقات الثنائية بين البلدين علي
ضوء الخصوصية الشديدة التي تتسم
بها العالقات المصرية البحرينية علي
مختلف المستويات الرسمية والشعبية،
وسبل التنسيق بينهما تجاه مختلف القضايا
اإلقليمية في إطار حرص البلدين علي
هم وتعزيز األمن القومي العربي.
وأعرب الوزير البحريني عن تقديره

الكبير للقيادة المصرية ورؤيتها الثاقبة
ال سيما في مجال مكافحة اإلرهاب ،حيث
عبر عن تضامن بالده الكامل مع مصر
في حربها ضد هذه الظاهرة البغيضة
التي تهدد المجتمعات والشعوب كافة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن
الوزير البحريني اهتم باالستماع إلي
آخر تطورات الجهود المصرية تجاه
األزمات في كل من سوريا وليبيا
والعراق واليمن ،مشيرا إلي إشادة وزير
الخارجية سامح شكري بعمق العالقات
بين البلدين والسعي الدؤوب إلعطائها
دفعة قوية في مختلف المجاالت خالل
الفترة القادمة.

aliobaid4000@yahoo.com

القاهرة واجليزة تعلنان احلرب علي املقاهي املخالفة
الدول العربية.
كما يتضمن االجتماع مناقشة طرق
مواجهة التجارة غير الشرعية،
وتهريب األغذية غير المطابقة
للمواصفات القياسية ،والتي من شأنها
أن تؤدي إلى االضرار بصحة وسالمة
المستهلكين ،فضلاً عن مناقشة عد ًدا
من الموضوعات األخرى التي تهتم
بتوعية المستهلكين ،وحماية حقوقهم
والحفاظ على صحتهم وسالمتهم .
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك،
أن الحاجة إلى إنشاء فريق عربي
متخصص من الخبراء العرب معني
بحماية المستهلك يكون بمثابة مرآه
للرؤى العربية التي تعمل على توحيد
المعايير بين الدول العربية التى يجمعها
قواسم مشتركة ،هو األمر الذي دعا
المجلس االقتصادي واالجتماعي.

القاهرة /رامي جورج :تفقد أمس الخميس عاطف عبدالحميد
محافظ القاهرة أعمال ازاالت المقاهي المخالفة وذلك بعد مقتل
طالب في احد المقاهي بمنطقة مصر الجديدة ..وأكد انه لن يتم
السماح بإعادة فتح المقاهي التي تم اغالقها ،وفي حالة اعادة
فتحها مرة اخري يفرض علي صاحب المقهي غرامة تصل ١٠
آالف جنيه وعقوبة الحبس لمدة ال تزيد عن  ٦أشهر..وقامت
أجهزة األمن بإشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير مدير
األمن وإدارة شرطة المرافق برئاسة اللواء عصام شبل بالتنسيق
مع اإلدارة العامة لمباحث القاهرة برئاسة اللواء محمد منصور
والعقيد شريف فيصل رئيس مباحث المرافق أسفرت عن غلق
 98كافيه ومقهي ..في سياق متصل شنت أمس أجهزة محافظة
الجيزة حملة مكبرة علي المقاهي المخالفة في حي جنوب
ووسط الجيزة بقيادة العميد حسن الدماطي مدير شرطة المرافق
والمقدم أحمد الدسوقي قائد شرطة مرافق جنوب الجيزة وأحمد
خليل مدير االشغاالت بجنوب الجيزة ومعتز عبدالعزيز مدير
االشغاالت بوسط الجيزة ،وقررت الحملة العمل ليال وازالة
المقاهي المخالفة باللوادر.

إلعالناتكم يف الرسـالة

«كان واحدا من أكثر اآلثار
التي تركتها إقامتي في اإلمارات
تحسن مفهومي للدين والتسامح
الديني ،إذ أصبح الدين بالنسبة
لي شأنا خاصا أكثر منه تعبيرا
عاما ،األمر الذي جعلني أشعر
براحة أكبر» .كانت هذه واحدة
من الشهادات التي قالها الباحث
الهندي الدكتور «جناردين» في
ورقته التي قدمها خالل المؤتمر
السنوي الثالث الذي نظمته «ندوة
الثقافة والعلوم» بدبي عام ،2013
تحت عنوان «اإلمارات في عيون
الجاليات» ،وتناول فيها التأثير
اإليجابي لنموذج اإلمارات على
األجيال اآلسيوية الجديدة وغيرها،
من خالل تحويلهم إلى مواطنين
عالميين ،قادرين على استيعاب
مختلف أنواع الثقافات ،وقدم
نفسه مثاال للتغيير الذي أحدثته
اإلمارات فيه ،بعد  13عاما من
العيش فيها ،قائال« :يقولون إن
الوطن حيث القلب ،لكنني أقول،
من خالل واقع عملي ،إن الوطن
حيث العمل».
هذه نظرة مواطن هندي قدم بلده،
وما زال يقدم ،للعالم كله «دروسا
عميقة في التعايش والتسامح»
كما وصفه صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة ،وهو يحل ضيفا
رئيسا على الهند في احتفاالتها
بيوم الجمهورية .فرغم الفارق
الكبير في عدد السكان والمساحة،
بين دولة اإلمارات والجمهورية
الهندية ،إال أن حجم الدول ال يقاس
بالمساحة وعدد السكان ،وإنما
بالتأثير الذي تحدثه على القيم
التي يؤمن بها البشر .وهذا هو
ما فعلته وتفعله دولة اإلمارات
منذ تأسيسها ،األمر الذي أكسبها
احترام العالم كله وتقديره .لذلك
كانت العالقات بين اإلمارات
والهند ،حتى قبل أن يبزغ فجر
االتحاد ،متينة وقوية ،ولم تكن
هذه العالقة في يوم من األيام
عالقات إمارات صغيرة بدولة
كبيرة تحتل المرتبة السابعة بين
دول العالم من حيث المساحة
الجغرافية ،والثانية من حيث عدد
السكان .وقد ضربت هذه العالقة
جذورها في عمق التاريخ ،وكانت
التجارة المتبادلة هي العامل
الذي ربط بين إمارات الخليج
والهند .ونظرا للعالقات التي
توطدت بين الشعبين على مدى
العقود الماضية ،فقد كانت الهند
واحدة من الوجهات التي حظيت
باهتمام القائد المؤسس ،المغفور
له بإذن هللا تعالى ،الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان ،طيب هللا
ثراه ،فكانت زيارته األولى لها
في شهر يناير من عام ،1975
ثم أعقبتها زيارة ثانية في شهر
إبريل من عام  .1992وعلى
درب القائد المؤسس مضى
األبناء ،فوطدوا العالقة مع الهند،
وتكررت زياراتهم لها ،كما زار
العديد من المسؤولين الهنود
دولة اإلمارات ،وأبدوا إعجابهم
بالنموذج اإلماراتي.
ولذلك فإن جمهورية الهند عندما
احتفت بصاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،واختارته ضيف
شرف رئيسا في احتفالها بيوم
الجمهورية الثامن والستين ،فهي
إنما كانت تحتفي بتاريخ طويل

من العالقات الطيبة بين الدولتين
والشعبين الصديقين ،وتكرم رمزا
مشرفا من الرموز التي يفخر بها
شعب دولة اإلمارات ،ويحمل لها
حبا عميقا ،لما يقوم به سموه من
دور عظيم في ترسيخ مكانة الدولة
بين األمم والشعوب ،ولما يمثله
من قيادة واعية ،تحظى بمكانة
رفيعة بين قادة العالم .ولذلك فإن
دولة اإلمارات عندما تعمل على
بناء شراكة استرتيجية بينها وبين
الدول األخرى ،فإنها تفعل هذا
من موقف الدولة القوية التي
تسعى إلى تعزيز عالقاتها مع
الدول األخرى ،مثلما تسعى الدول
األخرى إلى تعزيز عالقاتها مع
دولة اإلمارات ،وتبني شراكات
استراتيجية معها.
خالل حلول صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ضيف شرف رئيسا في احتفاالت
الهند بيوم الجمهورية ،تجلت
الروابط العميقة التي تجمع
قيادة البلدين وشعبيهما ،وهي
روابط ال تقوم على المصالح
السياسية واالقتصادية فقط ،وإنما
على التشابه في القيم اإلنسانية
والثقافية ،فدولة اإلمارات ،كما
قالت صحيفة «تايمز أوف إنديا»
الهندية ،هي البلد الذي تنصهر
فيه كل الثقافات واألعراف ،األمر
الذي وجه أنظار الهند إليها،
لتصبحا شريكين استراتيجيين
في العديد من المجاالت .والهند
كما تؤكد الصحيفة ،تحتاج إلى
اإلمارات أكثر من حاجة اإلمارات
إليها ،نظرا للتطور والمكانة
الكبيرة التي تحظى بها دولة
اإلمارات على الساحة الدولية،
حيث إنها تستثمر بقوة في المستقبل
والقطاعات المستدامة ،التي تضمن
استمرارية التقدم والنمو فيها.
لذلك كان حضور دولة اإلمارات
في احتفاالت الهند بيوم تفعيل
العمل بدستورها قويا ومبهرا،
يليق بالمكانة التي تحتلها قيادة
اإلمارات لدى القيادة الهندية،
ولدى الشعب الهندي الذي يعيش
أكثر من مليون و 600ألف منه
في دولة اإلمارات.
وألن البعد الشعبي والثقافي
يكتسب أهمية خاصة في العالقات
اإلماراتية الهندية ،فقد ركز
صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،على هذا البعد في
الكلمة التي استهل بها زيارته للهند،
حين قال إن العالقات اإلماراتية
الهندية ليست عالقات سياسية
أو اقتصادية فحسب ،وإنما لها
بُعدها الشعبي والثقافي العميق،
حيث ارتبط الشعب الهندي منذ
ال ِقدم بروابط متينة مع شعوب
منطقة الخليج العربي بشكل عام،
والشعب اإلماراتي بشكل خاص.
وقد أسهمت الجالية الهندية في
التنمية بدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،وهي محل تقدير وترحيب
واحترام من قبل القيادة والشعب
في اإلمارات ،حيث تمثل جسراً
حضارياً بين الشعبين والبلدين
الصديقين.
قيم التعايش والتسامح هي ما
يجمع بين اإلمارات وشعوب
العالم أجمع .هذه هي الرسالة
التي ينشرها قادة دولة اإلمارات
وشعبها حيثما حلوا ،وهي رسالة
ال يفهمها إال أولئك الذين يعرفون
قيمة هذه القيم ويق ّدرونها.

Fayez Altounji
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)(depuis / since 1986
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عبد احلميد جودة السحار« ..رائد فن القصة»

شـــعاع

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

فريد زمكحل

يعتبر األديب الكبير عبد الحميد جودة
السحار من رواد كتابة القصة في مصر..
وهو من مواليد القاهرة عام  ،1913حصل
على بكالوريوس تجارة من جامعة فؤاد
األول عام .1937
أمضى حياته وهو صغير في منطقة
الضاهر ،كان صديق نجيب محفوظ وهو
صغير يلعبان الكرة في منطقة الجمالية،
والحسينية.
عشقه للقصة بدأ حينما كان في الصف
األول االبتدائي عام  ،1921وكان معه
أحمد وسعيد جودة السحار ،فحين كانت
تحضر فسحة الغذاء ينسلون من المدرسة
إلى المحال ،ويشترون القصص القديمة،
بعد أن يدفعوا ثمنها من مصروفهم.
وقام الثالثة بإصدار أول مجلة أدبية
بمجهودهم الذاتي وهم أطفال ،فكتبوا
األزجال والقصص والمقاالت ،ثم
قدموا كتاباتهم إلى رسام وخطاط يدعي
«فريدون» ليكتب ويرسم المجلة بخطوط
جميلة ،ليقدموها بالمجان إلى المارة في
الشارع.
بدأ سيرته األدبية مثل غالبية أبناء جيله
بكتابة القصة القصيرة من خالل مجلتين
بارزتين هما مجلة «الرسالة» التي كان
يصدرها المفكر أحمد حسن الزيات،
ومجلة «الثقافة» التي كان يصدرها

األستاذ أحمد أمين.
شغل منصب رئيس تحرير مجلة السينما
المصرية عام  ،1937وأنقذ المؤسسة من
األزمة المالية التي مرت بها.
األديب والروائي وكاتب القصة
والسيناريست عبد الحميد جودة السحار ،بدأ
كتاباته القصصية بـ« :همزات الشياطين،
والنقاب األزرق ،وحياة الحسين ،وكان
المساء» ثم اتجه بعد ذلك إلى كتابة القصص
التاريخية فكتب قصته األولى «أحمس
بطل االستقالل» عام  1943وهو في سن
الحادية والثالثين من عمره ،ثم كتب روايته
التاريخية الثانية «أميرة قرطبة» ،اتجه إلى
كتابة اإلسالميات ،فكتب أبوذر الغفاري،
وبالل مؤذن الرسول ،وسعد بن أبي وقاص،
وأبناء أبوبكر ،ومحمد رسول هللا والذين
معه ،والمكون من  20جزءًا ،وتم نقله إلى
شاشة التليفزيون في المسلسل الشهير محمد
رسول هللا الذي اذيع في ثمانينيات القرن
الماضي ،والمكون من إبراهيم أبو األنبياء،
هاجر المصرية أم العرب ،بنو إسماعيل،
العدنانيون ،قريش ،مولد الرسول ،اليتيم،
خديجة بنت خويلد ،دعوة إبراهيم ،عام
الحزن ،الهجرة ،غزوة بدر ،غزوة أحد،
غزوة الخندق ،صلح الحديبية ،فتح مكة،
غزوة تبوك ،عام الوفود ،حجة الوداع ،وفاة
الرسول.

أسس مع أخيه المترجم سعيد جودة السحار
مكتبة مصر ،وقاما بشرائها عام ،1932
وحوالها من مجرد مكتبه لبيع الطباشير

واألقالم ،إلى مكتبة تساهم في إثراء الحركة
الثقافية ،حيث جاءت خطوة تأسيس مكتبة
مصر لحرصهما على النشر وإثراء الحركة
األدبية بعديد من الكتب واإلصدارات.
بدأ «السحار» الكتابة ،وكان معه نجيب
محفوظ ،وعلى أحمد باكثير ،ومحمد
عبدالقادر ،وكانوا جميعًا يواجهون
مشكلة النشر ،فقرروا تشكيل لجنة النشر
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للجامعيين بالمكتبة ،وكانت مكتبة مصر
تنشر كتابًا شهريًا ألحد أعضاء اللجنة
ً
اشتراكا شهريًا ٢
التي يدفع أعضاؤها

جنيه ،وقد خرجت من تلك اللجنة رواية
«رادوبيس» التي تنبأ فيها عبدالحميد
السحار بأنها تستحق جائزة نوبل ،إال أن
هذه اللجنة توقفت عن العمل.
بعد ثورة  1952كان للسحار إسهامات فنية
عظيمة لخدمة الثورة فهو من ضمن الذين
ساهموا في كتابة نشيد (للقوات الجوية)
ونشيد (للقوات البحرية) وتأليف فيلمين

كـافـكـا يف مصـــر
أتجنب في زياراتي لمصر ـ بقدر اإلمكان ـ القيام بأية أعمال إدارية،
أدرك تماما أن التعامل مع الجهات الحكومية و المؤسسات العامة عملية
مؤلمة ال داعي أن أعاني منها أثناء عطلتي ،لكن في زيارتي األخيرة
الشتاء الماضي فـَ َر َضت علي الظروف ما أحاول تجنبه .كان أول هذه
األمور حل إشكال مع البنك الذي أتعامل معه حيث قد تم تجميد حسابي،
ذهبت للبنك أسأل عن سبب التجميد ،أخبرتني الموظفة المسئولة بطريقة
سلطوية أني أحتاج لما يسمونه تحديث بيانات ،و يتم ذلك عن طريق
مقارنة بياناتي لديهم ببيانات بطاقة الرقم القومي ،أعطيت الموظفة بطاقة
رقمي القومي و أنا أتعشم خيرا ،نظرت صاحبة السعادة في البطاقة ثم
قالت لي بلهجة بوليسية:
ـ آآه هاه ،هذه بطاقة منتهية صالحيتها ،أتحاول أن تخدع البنك بتقديم
بطاقة منتهية الصالحية؟
وجدت نفسي في موقف المتهم بدون ذنب جنيته ،قلت لها بمنتهى األدب:
ـ إنتهت صالحيتها؟ لكن ال يوجد على البطاقة ما يفيد بتاريخ صالحية
مـُعـَيـَن.
ـ أال تعيش في مصر يا سيد؟ الجميع يعرف أنه بعد سبع سنوات من تاريخ
إصدار البطاقة تنتهي صالحيتها و تحتاج لبطاقة جديدة.
ـ أنا فعال ال أعيش في مصر.
ـ هذه ليست مشكلتي و ال مشكلة البنك .إنصرف اآلن فهناك مواطنون
خلفك في الصف ينتظرون دورهم.
جلست على أحد المقاعد غير بعيد عن إلهة الروتين المستبدة ،قلت لنفسي
“أنا إذن متهم بخرق القانون لمجرد أن رقمي القومي انتهت صالحيته”،
شعرت وقتها أني مثل الخواجة “ﭼـوزيف كيه” بطل رواية المحاكمة
لكافكا ،و المحاكمة هي أشهر أعمال فرانز كافكا و تحكي قصة شخص
يعيش في مجتمع يحكمه قانون خفي و محكمة ذات صالحيات غير
محدودة و نظام شمولي ال يأبه بحياة أفراده و ال حقوقهم ،و البطل في
الرواية متهم بتهمة ال يعرف ما هي و ال كيف يتعامل مع المحكمة.
قلت لنفسي:
ـ ال يا ولد أنت لست هذا التعس ،أي نعم قد تكون المصالح الحكومية و
المؤسسات العامة هنا تشبه محكمة كافكا لكنك أنت مختلف عن “ﭼـوزيف
كيه” ،فأنت ابن بلد و عندك من الذكاء و المقدرة على التصرف ما يجنبك
مصير هذا التعس .توجهت إلى الموظفة مرة أخرى ،بعد وقوفي في الصف
الذي أمامها حتى حان دوري ،ابتسمت لها ابتسامة صداقة و حميمية و
تقدير و إعجاب و خضوع و قلت لها:
ـ عندي جواز سفر صالح ،هل يمكن أن يحل محل الرقم القومي؟
تململت سعادتها كأنما صعب عليها أنني وجدت حال للمشكلة ثم قالت
بلهجة متأففة متعالية:
ـ احضر جواز السفر ،لكن ليس من المفروض أن يكون رقمك القومي
منتهي الصالحية ،هذا ضد قوانين البلد.
عدت لمنزلي فورا ،أحضرت جواز سفري و عدت لها ،بعد وقوفي في
الصف الذي أمامها حتى حان دوري ،ابتسمت لها ابتسامة صداقة و حميمية
و تقدير و إعجاب و خضوع و قلت لها:
ـ اتفضلي جواز سفري.
قامت بنقل بعض البيانات من الجواز ،ثم أعطتني استمارة و طلبت مني
التوقيع عليها ،وقعت على االستمارة و أنا أتعشم خيرا ،نظرت اللئيمة
إلى توقيعي بتمعن ،قارنته بتوقيع قديم لي في ملفي ،هزت رأسها بطريقة
سلطوية و نظرت لي نظرة اتهام ثم قالت:
ـ ال ،هذا التوقيع غير مطابقة لتوقيعك األصلي الموجود في ملفاتنا.

شرحت لها:
ـ أنا كما ذكرت لسيادتك سابقا ال أقيم في مصر ،و بالتالي فاستخدامي لتوقيعي
العربي نادر جدا ،هذا هو السبب في االختالف و الذي أنا متأكد أنه اختالف
طفيف ،دعيني أوقع مرة أخرى ،إن شاء هللا سيكون التوقيع الجديد مطابقا.
هزت رأسها عالمة النفي ،قالت:
ـ ال يمكن ،ال أستطيع تحديث بياناتك ،إذا كنت أنت ال تستطيع أن توقع
توقيعا سليما ،ثم أضافت بلهجة آمرة:
ـ انصرف اآلن ،كي ال تعطل من في الصف خلفك.
مرة أخرى جلست على أحد المقاعد غير بعيد عن إلهة الروتين المستبدة
المصابة بالسادية ،و مرة أخرى انتابتني المشاعر الكافكاوية ،و مرة
اخرى قررت التغلب عليها،قلت لنفسي ،فكر تفكيرا إيجابيا ،ال تكن مثل
“ﭼـوزيف كيه” ،التفكير اإليجابي سيساعدني على حل المشكلة ،تفكير
إيجابي ،تفكير إيجابي ،أخذت أتمعن في عمارة مبنى البنك ،المبنى
عريق بناه منذ ما يقرب من مئة سنة مهندس إيطالي ،قمة في األناقة و
الفخامة رغم مرور السنين و ضعف أو إنعدام الصيانة ،أسقف عالية،
نوافذ كبيرة ،ساللم رخامية ،أعلى الحائط قرب السقف زخارف جميلة
تمثل نباتات متشابكة ،أكيد عندما كان المبنى حديثا كان أكثر جماال و
الموظفين به أكثر آدمية من هذه المرأة الشريرة ،توجهت لها و قفت في
الصف ،عندما وصلت لها ابتسمت نفس ابتسامة الصداقة و الحميمية و
التقدير و اإلعجاب و الخضوع و قلت لها:
ـ وحياتك ابحثي لي عن حل ،أكيد سيادتك عندك من الحكمة و الخبرة
ما يمكنك من حل المشكلة ،أنا ليس لي في هذه الدنيا إال هللا سبحانه و
تعالى في أعاليه و حضرتك هنا على األرض ،أنا أحتاج فعال إلجراء
بعض التعامالت البنكية.
صمتت صاحبة الجاللة برهة ثم قالت:
ـ حسنا ،سأتحايل على نص القانون و إن كنت سأتماشى مع روح القانون،
سأجرى لك إختبارا ،سأطلب منك أن توقع ثانيا على هذا النموذج ست
مرات ،جميع التوقيعات يجب أن تضاهي التوقيع األصلي ،أي اختالف
سيؤدي إلى استمرار تجميد الحساب .خضت االختبار بيد مرتعشة و قلب
وجل و أنا أقرأ في سري عدية ياسين لقضاء حاجتي و تفريج كربتي.
أخيرا و بكل عقد النقص التي تسيطر على شخصيتها أعلنت الموظفة
المعتوهة أنني اجتزت االختبار و أنها سترفع التجميد عن حسابي ،ثم
قالت بلهجة سلطوية آمرة:
ـ لكن عليك أن تجدد بطاقة رقمك القومي و أن يكون توقيعك دائما توقيعا سليما.
خرجت من البنك و أنا أكاد أطير فرحا ،فقد تجنبت مصير بطل كافكا
و لو مؤقتا.
*****
الواقعة الثانية كانت في نقابة المهن الهندسية و التي أنا عضو بها منذ
أكثر من أربعين سنة ،و التي أوقفت صرف معاشي أيضا من أجل تحديث
البيانات ،تحدثت مع الموظف المسئول و أنا مـُسـَلـَح ببطاقة الرقم القومي
الحديثة ،الموظف نظر في جهاز الحاسوب الذي أمامه ثم قال:
ـ سنحتاج لرؤية شهادة تخرجك األصلية.
ألني ساذج ،و أتعامل بالمنطق و أعتقد لسذاجتي أن اآلخرين أيضا يتعاملون
بالمنطق ،سألته ببراءة:
ـ شهادة تخرجي؟ أنا عضو عندكم منذ عقود و أتقاضى معاشي منذ ثمانية
أعوام .لماذا تحتاج اآلن لشهادة تخرجي؟
نظر لي الموظف كما ينظر لمعتوه و قال:
ـ هذا ليس قراري ،هذا ما يطالب به الحاسوب و علينا اتباع تعليماته.
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همسـات

”شرطة األمم املتحدة يف إدارة
األزمات ..املهام و التحديات”
أحدث إصدارات الباحث الكندي
املغربي األصل هشام معتضد

يوسف زمكحل

سر الحياة أن تعيش في سبيل تحقيق غاية
أجد البالغة في الصمت عندما ال يفيد الكالم
أصرخ لتعلم أنك مازلت حياً
قلب اإلنسان هو رأس ماله فال بد من أن يستثمره في الحب
عندما نعيش لآلخرين نعيش حياة مضاعفة
الحرية هي الحق في أن تعمل ما يبيحه القانون
الحكمة تقول أحذر عدوك مرة وأحذر صديقك ألف مرة
العتاب هدية األحباب
الرجل يكره هؤالء الذين يضطر إلى الكذب أمامهم (فيكتور هوجو)
من أشعار كامل الشناوي  :يا فتنتي أنت شعر  ..وهللا صاغ قصيده  ..وأنت
في األذن لحن  ..وفي فمي تغريدة  ..وأنت في النوم  ..طيفي الذي خاف
شروده  ..وأنت دنياي  ..دنيا من النعيم جديدة .

صدر مؤخرا للباحث الكندي ذو األصول المغربية موالي هشام معتضد
كتاب جديد تحت عنوان ”شرطة األمم المتحدة في تسيير األزمات :المهام و
التحديات .الكتاب نشر في ألمانيا من طرف ”دار النشر الجامعية األروبية”.
هذا المحلل السياسي المتخصص في القضايا األمنية الدولية ،ينكب في كتابه
الجديد على تحاليل المهام و التحديات لهذا المكون األمني لعمليات حفظ السالم
الدولي .وترصد هذه المساهمة الفكرية المتخصصة في الشأن األمني الدولي،
أهمية و دور هذه المؤسسة األممية في ترسيخ مبدأ السالم وقيم التعايش بين
األمم و الشعوب
موالي هشام معتضد باحث في العلوم السياسية متخصص في الدراسات األمنية
الدولية .يحضر حاليا أطروحة الدكتوراه في الدراسات الدينية المعاصرة في
الكبيك .خريج المدرسة الوطنية لإلدارة العمومية الكندية و المدرسة الكندية
للسياسات المطبقة .حاصل على اإلجازة في العلوم القانونية من جامعة محمد
الخامس المغربية.

تراجعت الصادرات الروسية من النفط والغاز من حيث القيمة بمقدار  26مليار دوالر خالل العام
الماضي ،وذلك وفقاً للبيانات الصادرة اليوم عن هيئة الجمارك االتحادية الروسية.
وتراجعت عائدات الصادرات الروسية من النفط والغاز خالل العام الماضي بنسبة  17.7%إلى
 73.676مليار دوالر ،وذلك مقارنة مع قيمتها في العام .2015
وبالنسبة للنفط الخام ،انخفضت إيرادات الصادرات الروسية بنسبة  17%إلى  69.6مليار دوالر
في  ،2016من  83.955مليار دوالر قبل عام.

ورغم ذلك أشارت بيانات الهيئة إلى ارتفاع الصادرات الروسية من النفط بنسبة
 4.2%لتصل إلى  254.767مليون طن العام الماضي.

بقلم  :شريف رفعت

ـ لكن أليس هناك من يبرمج هذا الحاسوب ،لماذا يبرمجه بحيث يطلب
مراجعة شهادة عضو قديم ،ثم أني ال أعيش في مصر و بالتالي شهادة
تخرجي ليست هنا ،و كي أطلبها من بلد هجرتي سيأخذ الموضوع وقتا طويال.
ـ حسنا يستحسن أن تنصرف اآلن و تسرع بطلبها من مكان معيشتك
حتى توفر الوقت.
خرجت من النقابة مهزوما مدحورا ،ال أدري لماذا هذه التعقيدات التي يالم
عليها حاسوب مفتري ال أستطيع فعل شيئ حيالها و أضطر للرضوخ لها،
خطر ببالي أنه لو كان الحاسوب معروفا في زمن كافكا ألضاف بعدا جديدا
لرواية المحاكمة ،حيث لن يعاني بطلها من تعنت نظام هالمي سلطوي
فحسب لكنه كان سيعاني أيضا من قسوة و ظلم جهاز حاسوب ضخم ال
يعرف أحد من الذي يبرمجه.
يجب أن أفكر اآلن تفكيرا إيجابيا حتى ال أسقط في براثن اليأس و اإلحباط
و حتى يمكنني التصرف حيال هذه المشكلة و حتى أتجنب مصيرا كفكاويا،
آآه جو اإلسكندرية في صباح منتصف يناير ،شمس ساطعة تحنو على
مدينتي ،نسمة هواء عليلة تـُقـَبـِل محياي و درجة حرارة معتدلة تحث
على التفاؤل ،قارنت ذلك بجو الشتاء القاسي الذي يعاني منه أصدقائي
و معارفي في مونتريال و ارتسمت على وجهي ابتسامة رضاء كبيرة
أنستني معاناتي في النقابة.
أجريت اتصاالت مع أسرتي في مونتريال فقاموا بارسال شهادة تخرجي
مع صديق سيصل االسكندرية خالل أيام ،فعال أخذت الشهادة و ذهبت
سعيدا للموظف الذي فحصها ثم قال لي:
ـ حسنا ،الخطوة األخيرة أن تحضر لي من البنك الذي تتعامل معه ما يفيد
بأن البنك لم يتلق في حسابك إيداعات معاشك من النقابة عن الفترة الماضية.
قلت له مندهشا:
ـ لماذا تحتاجون لذلك؟ مفروض أن النقابة هي من تودع المعاشات في
حسابي ،لذلك فالنقابة بالتأكيد تعرف أني لم أتلق معاشي عن الفترة الماضية .
نظر لي و قد نفذ صبره و قال:
ـ هل يجب أن أشرح لك مرة أخرى أن هذه طلبات الحاسوب ،لماذا تكثر
من االعتراض و الجدال؟ هل تتحدى أوامر الحاسوب؟
ـ ال ،ال سمح هللا ،الحاسوب و أوامره على عيني و رأسي.
جلست على أحد المقاعد في صالة النقابة َأقيـّـِم الموقف ،شعرت بتعاطف
شديد مع “ﭼـوزيف كيه” المسكين ،يجب علي أن أخرج من حالة القنوت
هذه التي تحتويني ،هززت رأسي حيرة ،هناك بنت صغيرة في الرابعة
تقف بجوار مقعدي و بجوارها أم منتقبة ،رأتني الصغيرة أهزز رأسي
فقلدتني و حركت رأسها مثلي ،ابتسمت لها فابتسمت لي ،عبست و أنا أنظر
لها متصنعا الغضب فقلدتني في عبوسي ،األم الحظت التعبيرات المختلفة
على وجه ابنتها فنظرت لي لتعرف السبب ،رسمت تعبيرا محايدا على
وجهي و تصنعت البراءة ،لكزت األم ابنتها ،عاودت الصغيرة النظر لي
فأخرجت لها لساني وابدورها أخرجت لي لسانها ،غمزت لها فغمزت لي،
األم شاهدتني متلبسا بالغمز للصغيرة فسحبتها بشدة و انصرفت غاضبة،
ذهبت للبنك ضيعت يوما من عطلتي كي أحضر للحاسوب المعتوه ما طلبه.
وعدني الموظف بأن النقابة ستعاود صرف معاشي ،خرجت و أنا فخور
بإنجازي هذا الذي تم على حساب العقل و المنطق.
*****
الواقعة الثالثة كانت مع القوات المسلحة و مصلحة المساحة ،باختصار
أنا و أخواتي ورثنا قطعة أرض عن والدينا خارج االسكندرية ،األرض
تضاعف سعرها بطريقة ملحوظة لكن القوات المسلحة استولت عليها منذ
خمسة عقود و أنشأت على جزء منها معسكرا ،راسلنا القوات المسلحة

Correspondant au Caire

Claudine Karma

سينمائيين هما شياطين الجو وعمالقة
البحار.
عمل في مجال السينما منتجا ومؤلفا وكاتبًا
للسيناريو ،وعمل مع نخبة من الفنانين
امثال حسن يوسف ونادية الجندي وسميرة
أحمد وكتب العديد من الروايات السينمائية
منها شياطين الجو والنصف اآلخر
وألمظ وعبده الحامولى ،ومن أهم أعماله
السينمائية مراتي مدير عام ،وأم العروسة،
وفيلم الحفيد ،وكان أول فيلم يكتبه وينتجه
للسينما هو فيلم «درب المهابيل» ،وقدم
أيضا روايات إسالمية للسينما منها «نور
اإلسالم» الذي كتب له السيناريو والحوار
باالشتراك مع صالح أبو سيف مخرج
الفيلم ،كما شارك في سيناريو فيلم الرسالة
باالشتراك مع توفيق الحكيم وعبد الرحمن
الشرقاوي وكان أيضا من األعضاء الذين
ساهموا في إنشاء «لجنة النشر للجامعيين»
التي يرجع إليها الفضل في نشر بواكير
أعمال األديب نجيب محفوظ.
كان مكانه المفضل هو كازينو النهر ،حيث
يقابل اسبوعيًا يوسف السباعي ونجيب
محفوظ –صديق الطفولة ،-وإحسان عبد
القدوس.
توفي في  22يناير  ،1974بعد أن ترك لنا
ثروة قومية من مؤلفاته والتي تجاوزت 45
عنوا ًنا من أهمها:

بالل مؤذن الرسول ،في الوظيفة ،سعد
بن أبى وقاص ،همزات الشياطين ،أبناء
أبي بكر الصديق ،أميرة قرطبة ،النقاب
األزرق ،المسيح عيسى بن مريم ،قصص
من الكتب المقدسة ،حياة الحسين ،أذرع
وسيقان ،المستنقع ،الحصاد ،أم العروسة،
الحفيد ،قلعة األبطال ،وعد هللا إسرائيل،
عمر بن عبد العزيز ،كشك الموسيقي،
خفقات قلب ،عدو البشر ،أبطال الجزيرة
الخضراء ،ثالثة رجال في حياتها ،فات
الميعاد ،أدم إلى األبد ،الدستور من القرآن،
هللا أكبر ،الرسول  -حياة محمد ،أرملة من
فلسطين ،الشارع الجديد ،القصة من خالل
تجاربي الذاتية ،النصف اآلخر ،جسر
الشيطان ،صدى السنين ،في قافلة الزمان،
كشك الموسيقى ،ليلة عاصفة ،هذه حياتي،
قصص األنبياء «من القصص الديني
لألطفال» ،السيرة النبوية «من القصص
الديني لألطفال» ،الخلفاء الراشدين «من
القصص الديني لألطفال» ،العرب في أوربا
«من القصص الديني لألطفال» ،هذا بخالف
محمد رسول هللا والذين معه – والتي تقع في
عشرين جزءًا كما ذكرنا ً
سابقا.
توفي عبد الحميد جودة السحار في  28ذو
الحجة  1393هـ الموافق  22يناير 1974
تاركاً لنا تراثاً
ً
أصيال خير مرجع وخير
دليل.

كي تعيد لنا األرض فطلبوا عدة مستندات منها خارطة مساحية بموقع و
مساحة األرض من مصلحة المساحة ،ذهبت للمصلحة و بعد إجراءات
مطولة و مستندات عديدة استغرقت عدة أسابيع أخذت من الموظف المسئول
الملف الخاص بطلبي و دخلت به للمدير المسئول ليوقع على طلبي تمهيدا
الستخراج الخارطة المساحية المطلوبة ،نظر المدير للملف و لم يقرأ شيئا
من محتوياته لكنه سألني:
ـ ما الحكاية؟
لخصت له طلبي و كل االجراءات التي قمت بها و ذكرت له المستندات
التي بالملف و أنا أشعر بالفخر مثل التلميذ الذي قام بأداء واجبه المدرسي
على خير وجه .قال لي الرجل بلهجة الخبير:
ـ المصلحة في حالة مثل هذه ال تعطي خرائط لألفراد ،عليك أن تطلب من
القوات المسلحة أن تطلب منا أن نرسل لها مباشرة الخريطة المطلوبة.
أخفيت صدمتي بصعوبة و قلت له شارحا بطريقة مؤدبة:
ـ لكن القوات المسلحة هي من طلبت مني أن أحصل منكم على الخريطة
المساحية ،معي خطاب منهم يفيد بذلك ،أنا من ثالثة أسابيع أعد مستندات
و ألبي طلبات طلبها موظفوك ،لماذا طلبوا مني هذه المستندات إذا لم يكن
من المفروض أن أقــَدم على طلب إصدار الخريطة؟
قال لي جنابه كمن نفذ صبره:
ـ أنا أنصح بما يجب فعله و أنت حر تقبله أو ترفضه ،لكن المصلحة لن
تصدر لك الخريطة.
استجمعت شجاعتي و قلت له:
ـ يا أستاذ أنا مواطن مصري أطلب من مصلحة حكومية مصرية طلب
أرى أنه حقي ،رفضك هذا تعنت ال داعي له.
ـ اتفضل يا سيد و انصرف اآلن ،فوقتي ثمين و أريد أن أخدم باقي المواطنين.
*****
خرجت من مصلحة المساحة و قد تملكني اليأس و القنوط .شعرت بالشفقة
الشديدة على “ﭼـوزيف كيه” بطل المحاكمة ،عذرته عندما قال في نهاية
الرواية “ها أنا ذا أموت مثل كلب حقير” ،شعرت أني أنا أيضا أموت
معنويا مثل كلب حقير.
لكن ال ،لقد قررت من قبل أال أالقي نفس المصير ،و أن أفكر تفكيرا
إيجابيا و أن أحل مشاكلي و ال أستسلم للمنظومة الروتينية المستبدة ،المهم
كيف أفعل ذلك؟
استقليت سيارة أجرة و طلبت من السائق التوجه بي إلى نادي المهندسين
الواقع على كورنيش االسكندرية حيث يمكنني التفكير في طريقة إيجابية
للمواجهة ،الطريق مزدحم للغاية ،السيارات تقريبا ال تتحرك ،ضجيج
عال و غاضب ،سائقو السيارات حولنا ساخطون قلقون
أبواق السيارات ٍ
و متوترون بسبب الزحام .السائق الذي يقود سيارة األجرة شاب في أواسط
العشرينات ،نظيف الملبس ،حليق ،بشوش ،وضع في جهازه شريط لفيروز
و أخذ يدندن مع أغنيتها الجميلة و على وجهه ابتسامة حبور ،يبدو رائقا
للغاية ،منظره و تصرفاته تتناقض تماما مع ما حوله ،قلت له:
ـ واضح أنك غير متأثر بالجو العام الذي يحيط بك.
أجاب مبتسما:
ـ لماذا أتأثر؟ ما الذي يمكنني تغييره؟ أنا كل صباح قبل أن أبدأ عملي
أتناول نصف قرص “ترامادول” ،هذا كافي كي يعدل مزاجي باقي اليوم.
أخرج نصف قرص من جيبه و عرضه علي فأخذته بدون تردد و تناولته،
بعدها بلحظات أصبحت أنا أيضا سعيدا مثل السائق ،روحان منطلقتان
محلقتان ال تباليان بما حولهما.
أدركت وقتها لماذا أحب هذا البلد المجنون بجنون.

افتتاح الدورة العاشرة ملعرض
«أجندة» مبكتبة اإلسكندرية

افتتحت مكتبة اإلسكندرية مساء يوم الخميس ،معرض "أجندة" ،وذلك في قاعتي
المعارض الشرقية والغربية بقاعة المؤتمرات بمكتبة اإلسكندرية.
معرض أجندة هو مساحة زمانية ومكانية اللتقاء مجموعة كبيرة من الفنانين مختلفي
األهواء والثقافات والتكوينات لتتجاور أعمالهم في حيز واحد بدون تحديد لموضوع أو
تقنية أو خامة ،الحد الوحيد هو المساحة المتاحة لكل فنان ليعرض ما شاء من إبداعه
الفني ،والمعيار هو القيمة الفنية لهذا اإلبداع.
وأثمرت هذه التجربة عن فعالية نجحت في استقطاب اهتمام الفنانين على اختالف
أجيالهم وانتماءاتهم وتنوع طرائقهم في التعبير عن اهتماماتهم ،فإن التنوع واالختالف
هو ما يضفي على هذا الملتقى شكله وشخصيته المميزة سواء من حيث المحتوى أو
أسلوب العرض.
وتعد هذه الدورة العاشرة لمعرض أجندة وتتزامن مع احتفال المكتبة بمرور خمسة
عشر عامًا على افتتاحها ،كما تصادف احتفال جامعة اإلسكندرية باليوبيل الماسي
لتأسيسها ،وكذلك العيد الستيني لتأسيس كلية الفنون الجميلة باإلسكندرية.
وتتميز هذه الدورة بالتعاون مع الفنان الكبير الدكتور مصطفى عبد المعطي؛ ليقوم بدور
ً
مضيفا من خبرته ومعرفته بع ًدا جدي ًدا لهذا المعرض الخاص.
القوميسير
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قال إبن مفيدة

مستقبل

البكاء دون دموع

 هناك أكثر من ممكن قبل المستحيل . إمأل الحياة ضجيجا فإن الموت فيه ما يكفي من الصمت . عندما يتوقف اإلنسان عن السير على األتربة يصبح عما قليل جزءامنها .
 مثير حقا هذا اإلنسان  ،تتفتت ذاته من أجل ما يقتنع بأنه صلب مثلالمبادئ والشرف والكرامة  ،وتتفتت صالبته أمام أكثر األشياء نعومة
وسيولة  :النساء والنقود .
 من حقك أن تصرخ  ،ومن حقي أن أصم أذني  ،إنتهى الحوار  ،هذا قوللديكتاتور .

السيد الهادي

المفكر والفيلسوف
وعضو إتحاد كتاب مصر

افتتاح معرض “أسرار مصر الغارقة”
بزيوريخ السويسرية

افتتح وزير اآلثار خالد العناني،
يوم الخميس ،معرض اآلثار المصرية
“أزوريس ..أسرار مصر الغارقة” بمتحف
رايتبرج بمدينة زيورخ السويسرية والذي تم
افتتاحه للجمهور اليوم الجمعة و يستمر حتى
يوليو القادم.
وعقد وزير اآلثار مؤتمراً صحفياً أمام
جميع وسائل اإلعالم العالمية بحضور
السفير هشام سيف الدين ،سفير مصر
بسويسرا ،وألبرت لودز مدير متحف
رايتبرج واألثري فرانك جوديو مدير
المعهد األوروبي لآلثار الغارقة ومدير
البعثة األثرية المصرية الفرنسية لآلثار
الغارقة ،باإلضافة إلى الوفد المصري من
وزارة اآلثار المرافق لوزير اآلثار.
وأكد العناني أن الوزارة اتخذت كل
اإلجراءات القانونية والتأمينية الالزمة والتي

تضمن سالمة جميع القطع األثرية الموجودة
بالمعرض حتى رجوعها إلى أرض الوطن.
وأشار إلى النجاح الذي حققه المعرض في
محطاته السابقة بمدينتي باريس ثم لندن،
متمنياً أن يحقق مزيد من النجاح في آخر
محطاته حيث تحرص وزارة اآلثار على
إقامة المزيد من المعارض األثرية في
مختلف مدن وعواصم العالم أجمع ،لما
تالقيه من إقبال من كل محبي الحضارة
المصرية القديمة وتعريفهم بما تحويه
الحضارة المصرية من كنوز أثرية ،كما
أنها تعد خير وسيلة ترويجية لزيارة مصر
واستعادة حركة السياحة.
يذكر أن المعرض يضم  293قطعة أثرية
تحكي أساطير اإلله أوزيس وآثار مصر
الغارقة والتي عثر عليها بـ هيراكليون
وأبوقير وميناء اإلسكندرية الشرقي.

شركة ديزني حتذر من خطورة احلرب
التجارية بني الواليات املتحدة
والصني

حذر الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني
من خطورة الحرب التجارية بين الواليات
ً
موضحا أنها قد تكون
المتحدة والصين،
“مضرة” بالتجارة بصورة عامة.
وتكتسب الصين أهمية مضاعفة في مبيعات
األفالم والبضائع التي تنتجها الشركة.
وتعد ديزني الند شنغهاي  -وهي أول مدينة
ترفيهية في الصين -من أنجح المشاريع للشركة
في عام .2016
وهدد الرئيس األمريكي دونالد ترامب
خالل حملته االنتخابية بفرض  45في المئة
على البضائع المستوردة من الصين ،في
محاولة لوضع حد لعدم التوازن في العالقات
االقتصادية بين الصين والواليات المتحدة.
وقال بوب إيغور ،المدير التنفيذي لشركة
ديزني إن” الحرب التجارية مع الصين ستلحق
أضراراً بالغة بشركة ديزني وللتجارة عموما”.
وانتقد إيغور القرار التنفيذي الذي أقره ترامب

والمتعلق بحظر دخول الالجئين والمهاجرين
من سبع دول إسالمية ،مشدداً أنه “ ال يمكننا
إغالق حدودنا أمام المهاجرين”.
وتأتي هذه التعليقات بعدما أعلنت شركة ديزني
عن انخفاض غير متوقع في مبيعاتها وصل إلى
 14.8مليار دوالر في األشهر الثالثة األخيرة
من العام الماضي .وألقت الشركة باللوم على
االنخفاض الذي شهدته أرباح اإلعالنات على
شبكة “إي أس بي أن” ،وكذلك تدني إيراداتها
في مجال صناعة السينما.
وانخفضت أسهم شركة ديزني  2في المئة بعد
ساعات من بدء التعامالت التجارية.
واستقبلت شركة ديزني شنغهاي  -التي فتحت
أبوابها للزائرين في يونيو /حزيران الماضي-
أكثر من  7مليون زائر.
وأعلنت الشركة أنها باعت أغلبية بطاقات
الدخول للمتنزه خالل عطلة رأس السنة
الصينية التي بدأت منذ عشرة أيام.

البورصة توافق على قيد أسهم “بنك
القاهرة” برأس مال  2.25مليار جنيه
وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية ،خالل جلستها المنعقدة يوم ،األربعاء ،على القيد المبدئى
ألسهـم بنك القاهرة ،برأس مال مصدر قدره  2.25مليار جنيه موزع على  562.5مليون سهم بقيمة
أسمية قدرها  4جنيهات للسهم الواحد بجدول قيد األوراق المالية المصرية (أسهم).
وكان بنك القاهرة ،قد تقدم األربعاء الماضى ،بأوراقه للقيد بالبورصة المصرية ،كأول بنك حكومى
يتقدم للقيد بالبورصة.

إلعالناتكم يف
الرسـالة

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

انه اصعب حاال..الن المتألم يخفى
ألمه عن اعين الناس والحزين يدارى
حزنه والمجروح يخفى جرحه والمنكسر
يحجب اسباب انهزامه..فلذلك يحبس
دموعه لئال يرها الالئمين والحاقدين
فيزيدون ألمه ويعمقون جراحاته فيشعر
بالمزيد من األسى ..وتختنق انفاسه
وتدور به الدنيا فيسقط طريحا يقاسى
الوحدة واإلهمال ونظرات االستنكار
او التشفى ..و يضيق به الطريق فتتعلثم
الكلمات فى فمه وتتصارع مشاعره و
تتضارب افكاره ويهتز توازنه وال يرى
اال ضبابا يصعب معه وضوح الرؤية
فيتكرر ويتكرر السقوط لمرات عديدة
وبئس المصير..
ان رغم صعوبة تحجيم المشاعر سواء
الفرح او الحزن إال انها تمنح االنسان
فرصة لتقييم المواقف وعدم االندفاع
فى التعبير عما يجول فى خاطره وهى
بمثابة حصن يحتمى فيه اصحاب
المشاعر الفياضة حتى ال يتعرضون
لالنتقاضات ..وايضا تحمي المندفعين
فى اصدار االحكام من نظرات الناس
الغاضبة من اندفاعهم او إلقحام انفسهم
فى امور ال تخصهم.
ومن المالحظ فى هذا الزمان ان
البكاء احل محل الضحكات الصاخبة
والسعادة استبدلت باألحزان...فكثرت
الهموم وزاد الحمل على اكتاف العبيد
..نعم العبيد..فاننا نزعم اننا احرارا
ولكننا ً
حقا عبيداً لرغباتنا وايضا
لرغبات من حولنا..فدائما تحركنا
رغاباتنا لتحقيق اهدافنا..فهل فى هذا
عيبا ..ال اظن فاننا خلقنا لنحيا حياة
كريمة نجتهد فيها حتى نحقق ما
نبتغيه ..ولكن ..علينا االنتباه إال نصبح

عبيدا لهذه االمنيات بمعنى اننا نتنازل
عن كرامتنا او نقول ما يريد سماعه
الغير من دون اقتناع او نقبل االهانة
واالستهزاء بمبادئنا ونستبعد األخالق
وننكر القيم ونلجأ الى الغش والخداع
فنخسر انفسنا “فماذا ينتفع اإلنسان لو
ربح العالم كله وخسر نفسه”
فالنفس التى خلقها هللا هى اغلى ما
نملك وهى التى لها السيادة فيجب ان
تكرم وال ّ
تزل ابدا ..ومن هنا يجب
ان يعى كل منا ان عليه مسئولية تقع
على عاتقه هى ان يحترم نفسه ويحترم
األخر ..ان يسعى إلسعاد نفسه وإسعاد
االخر و ال يبنى عزته وكرامته على
حساب االخرين ويطلب منهم الخضوع
والخنوع...الن من يعلو على حساب
غيره هو فى الحقيقة كائن طفيلى
ضعيف ال يتمتع بأى قدر من الذكاء و
ال يتمتع بمكارم االخالق وعزة النفس
بل ويفتقد ال سباب النجاح ..ألنه اظهر
قوته مستغال ضعف الضعفاء و فقرهم
واحتياجهم ..فالذي بنى حياته ونجحاته
معتمدا على هذه االساليب فانه قد بناها
على اساس هش ضعيف وكل من عال
على اكتافهم ال يكنون له سوى الكره
والحقد ..واالبتسامة المقدمه له هى
وضع اضطرارى ال تحمل فى طياتها
اى دعاء بدوام العز وال اى تقدير
...الن من يقدمها ال يبكى فقط بدون
دموع بل هذا المسكين عليه ان يبتسم
ايضا ويقدم فروض الوالء والطاعة.
واننى ال اقصد هنا فقط رجل االعمال
ومرؤوسيه انما ايضا اعنى من
يضحى بصحبة االصحاب او الترابط
العائلى سواء الوالدين او االخوة او
الزوجة او االوالد..فكل هذه هبات

وعطايا ..وهؤالء هم السند الحقيقى
فى السراء والضراء...فمن يتجاهل
مشاعرهم وينكر فضلهم متعلال بعجلة
الحياة التى تتزايد فى سرعتها وان
عليه االسراع دائما لمواكبة ما قد
يطراء من مستجدات .وهذا المسكين
ال يدرك اهمية ما قد اهمله إال اذ سقط
فجأة من علوه او اصابه مصاب -ال
قدر هللا-
واننى اتسأل لماذا ال يستطيع االنسان
رغم كل هذا التطور المتقدم فى العلم
والتكنولوجيا واإلمكانيات ان يدبر
حياته بطريقة سوية وأسلوب مهذب
يقدم فيه الحب والفرحة مع الحفاظ على
نجاحاته؟ لماذا يفصل بين مسئولياته
العائلية وأصحابه وعمله ويحدد
اوالوياته على ما يوافقه فقط مستنكرا
حق االخرين عليه ويبدو عاجزا عن
تحقيق المستوى المطلوب الوصول اليه
فى مختلف المجاالت..
فهل يمكن لإلنسان الذى يرسم البسمة
على شفاه البعض يكون هو نفسه سبب
فى دموع االخرين..فنسمع عنه من
البعض انه عظيم ال مثيل له  ..ومن
البعض اآلخر انه انسان مغرور ال يعتد
إال بنفسه..
فلنكن واضحين وثابتين على منهج
اساسه الثقة بأنفسنا ومن حولنا فإننا
ال نستطيع ان نحقق النجاح بينما
تنقصنا الثقة مع توخى الحذر بالتأكيد..
ولنعالج المشاكل بسالسة فال تزيد
تعقيدا  ..فالذكى هو من يحول العدو
الى صديق والمأزق الى طوق نجاة
..محققا كل ما يبتغيه من شهرة ومال
وسعادة وحب..فطوبى لمن يتمتع بقلب
الصغار وحكمة الحكماء...
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رواد األعمال يف اململكة املتحدة :تصويت اخلروج من
االحتاد األوروبي أضر بالعديد من الشركات
قالت بعض الشركات الكبيرة في
المملكة المتحدة إن التصويت على
الخروج من االتحاد األوروبي أحدث
أصال تأثيرا سلبيا على قطاع األعمال،
حسب استطالع لرأي بعض رواد
األعمال.
وقالت شركة إبسوس موري ألبحاث
السوق إن  58%من المستجوبين قالوا
إن الشركات تعاني من صعوبات منذ
تصويت الناخبين البريطانيين على
الخروج من االتحاد في شهر يونيو/
حزيران الماضي.
وقال نحو ثلث المستجوبين إنهم يعتقدون
أن االستفتاء لم يحدث فرقا ،في حين قال
 11%إنه يشعرون إنه أحدث فرقا إيجابيا
بالنسبة إلى أعمالهم.
وشارك أكثر من  100رائد أعمال في
استطالع اآلراء الخاص بالشركات

المسجلة في بورصة  FTSEبلندن.
وقال المدير التنفيذي لشركة إبسوس
موري ،بين بايج“ ،لسوء الحظ يبدو
أن قطاع األعمال في هذا البلد يعاني
االضطرابات االقتصادية الناجمة عن
الخروج من االتحاد األوروبي”.
وأضاف “وحسب المستجوبين ،ليس
هناك مؤشر يفيد بأنه من المرجح أن
تخف الضغوط هذه السنة ،إذ إن ثلثي
المستجوبين يعتقدون أن أعمالهم ستسوء
خالل الشهور اإلثنتي عشر المقبلة بعدما
تخرج بريطانيا من االتحاد األوروبي”.
وتوقع  45%من مجموع  500رائد
أعمال في بورصة  FTSEأن تتأثر
أعمالهم سلبا خالل السنوات الخمس
المقبلة.
لكن  32%قالوا إن أعمالهم ستشعر
بتأثير إيجابي من جراء الخروج من

هياكل االتحاد األوروبي خالل السنوات
الخمس المقبلة.
وقال معظم المستجوبين من رواد
األعمال إنهم واثقون من أن شركاتهم
ستتكيف مع نتائج االنسحاب من االتحاد
األوروبي.
وقال  54%منهم إن أهم شيء يمكن أن
تحققه المملكة المتحدة خالل مفاوضات
الخروج من هياكل االتحاد األوروبي
هو الحق في تشغيل اليد العاملة الماهرة.
وقال  86%من رواد األعمال إنهم
يعتقدون أن أهم العوامل المرتبطة
بمفاوضات الخروج من االتحاد
األوروبي تتمثل في تقليص حجم
الضوابط القانونية التي يفرضها االتحاد
األوروبي على الشركات التي تتعامل
معه ،وبالتالي تيسير عملية توظيف عمال
مهرة من االتحاد األوروبي.

تراجع ملحوظ ألسعار الدوالر خالل تعامالت األربعاء
شهدت أسعار صرف الدوالر تراجعا ملحوظا خالل
التعامالت -يوم األربعاء -في البنوك الخمسة الكبرى (األهلي
ومصر والقاهرة والبنك العربي اإلفريقي والبنك التجاري
الدولي) مقارنة مع أسعار الدوالر خالل التعامالت الصباحية.
وطبقا آلخر تحديث ،تراجع سعر الدوالر في البنك األهلي
والقاهرة ما بين  20 – 10قرشا بيع وشراء ،ليصل إلى 18
جنيها للشراء ،فيما وصل سعر البيع  18.05جنيه ،مقارنة
بأسعار التعامالت الصباحية والتي كانت في البنك األهلي
 18.10جنيه للشراء ،والبيع  18.15جنيه ،بينما كانت أسعار

الدوالر في بنك القاهرة  18.20جنيه للشراء ،والبيع 18.27
جنيه.
وفي بنك مصر تراجع سعر الدوالر بمقدار  6قروش ،ليبلغ
 18.06جنية للشراء ،والبيع  18.11جنيه.
وفي البنك العربي اإلفريقي ،بلغ سعر الدوالر للشراء 18.10
جنيه فيما بلغ سعر البيع  18.20جنيه ،بعد أن كان خالل
التعامالت الصباحية  18.18جنية للشراء ،والبيع  18.28جنيه.
وفي البنك التجاري الدولي ،تراجع سعر الدوالر بقيمة 25
قرشا ليبلغ سعر الشراء  17.95للشراء ،والبيع  18.05جنيه،

رطقات سياسية

سورية ( )2

تحدثنا في العدد الماضي بشكل مختصر عن وإتخذ من الموصل عاصمة له في العراق
األحداث التي مرت بسورية منذ بدء الحراك وعاصمته الثانية مدينة الرقة في سورية.
الثوري لحين ظهور داعش .نستكمل اليوم
مالياً ،أصبح التنظيم ذاتي التمويل نتيجة
مابدأناه في العدد الماضي.
لحصوله على أموال فرع
المصرف المركزي العراقي
فوجئنا جميعاً ،على األقل
في الموصل وبيع النفط من
في العالم العربي بتاريخ ١٠
الحقول العراقية والسورية
حزيران (يونيو) ٢٠١٤
التي وقعت في قبضته.
بهجوم  ١٣٠٠مقاتل من
جاء في عدد من التقارير
تنظيم داعش على مدينة
الصحفيه أن دخله اليومي
الموصل ،ثاني أكبر مدن
من النفط بلغ في مراحله
العراق ،وتمكنوا من
إحتاللها وإطالق المجرمين
األولى ،أي قبل إنهيار
األسعار إلى مليون دوالراً
واإلسالميين من سجونها
الثالثة والبالغ عددهم
أميريكياً في اليوم الواحد.
يحق ألحدنا التساؤل من هم
 ١٠٠٠سجين .إنضم عدد
زبائن التنظيم وكيف تمكن
كبير منهم إلى التنظيم .لكن
بقلم المهندس:
من إيجادهم ؟؟؟ في الحقيقة
التساؤل الذي لم يجد إجابه
باع التنظيم النفط بأسعار أقل
له حتى يومنا هذا ،كيف
هيثم السباعي
من أسعار السوق للبرميل
تمكن هذا العدد القليل من
المقاتلين بأسلحتهم الفردية
الواحد عن طريق وسطاء
المتواضعة من إحتالل
إلى كل من النظام السوري
المدينه بهذه السهوله؟ سبب هذا التساؤل هو وتركيا وإسرائيل.
سنحاول اليوم البحث عن األهداف المحتمله
وجود فرقة من الجيش العراقي في المدينه
بعديدها ( ٣٠٠ألف ضابط وصف ضابط وغير المعلنه للتنظيم ،علماً بأن العنوان الكبير
وجندي) وعدتها المكونة من منصات إلطالق الذي إستخدمه التنظيم ونشره على نطاق
الصواريخ ومدفعية ميدان ودبابات وطائرات واسع هو إقامة الخالفة اإلسالميه.
مقاتله وحوامات وذخائر تابعة لها .تبين فيما لم أقرأ أو أشاهد أو أسمع أي أهداف أخرى
بعد أن الضباط والجنود تركوا مواقعهم بدون للتنظيم غير الهدف المذكور أعاله .لذلك ما
قتال ،وفروا إن صح التعبير تاركين وراءهم أكتبه اليوم هو تعبير عن وجهة نظر شخصية
كافة أسلحتهم كي يغنمها التنظيم اإلرهابي بحته أعتقد أنها تشكل األهداف الفعلية للتنظيم.
بدون خسائر تذكر .والحقيقة أننا النعلم هل وجهة النظر هذه تحتمل الصواب والخطأ
تركوها بمحض إرادتهم أم حسب أوامر وقد يتفق معي حولها بعض القراء ويختلف
البعض اآلخر أو يكون لهم رأي آخر.
تلقوها من الحكومة المركزيه.
غنم التنظيم بسيطرته على مدينة الموصل مبلغ قبل الدخول بأهداف التنظيم البد من التأكيد
 /٤٥٠/مليون دوالراً أمريكياً تقريباً مع مبلغ بأن التنظيم العالقة له المن قريب وال من
كبير من الدنانير العراقية وكمية من الذهب لم بعيد بال ِّدين اإلسالمي .لندع ممارساته جانباً
يُعلن عن مقدارهما ،كانت موجوده في فرع بالوقت الحالي ألننا سنعود إليها الحقاً .فقد
المصرف المركزي العراقي في المدينه .كما أكد المصور الصحفي البريطاني “چون
غنم عدداً البأس به من المقاتلين اإلسالميين كانتلي” الذي كان يغطي أحداث سورية مع
الذين إنضموا إلى صفوفه بعد تحريرهم من صديقة الصحفي األميريكي “چون فولي”
السجون التي ذكرناها أعاله ودفعه رواتب بأنه اليوجد لدى التنظيم وال نسخة واحدة
شهرية مجزيه لهم ،حسبما قيل.
من القرآن الكريم ،حسب قوله .يذكر أن
سبق هذا سيطرة مقاتلوا التنظيم على مدينة التنظيم خطفهما في تشرين الثاني (نوڤمبر)
الرقة السورية بدون أي مقاومة .وبذلك تمكن عام  ٢٠١٢ونفذ حكم اإلعدام بقطع رأس
التنظيم من مد سيطرته على مساحة جغرافية “فولي” وإنقطعت أخبار “كانتلي” .تبين فيما
كبيرة ممتده من شمال غرب العراق إلى شمال بعد من خالل ڤيديو نشره التنظيم أواخر العام
شرق سوريه بما فيهما من حقول نفط وغاز .الماضي أن “كانتلي” اليزال على قيد الحياة
عندها أعلن أبو بكر البغدادي الخالفة وقيام وموجود في أحد سجون الموصل.
وللحديث بقية.
دولة اإلسالم في العراق والشام (داعش)

الوطن واملواطن ..
خالد بنيصغي
ال زال العديد من األشخاص ال يفرقون بين
الوطن والمواطن خاصة في البالد العربية ..
فاإلنسان العربي والحالة التي أصبح عليها تثير
الشفقة وتعطي االنطباع بحجم التخلف الكبير
الذي يعيشه أغلب المواطنين العرب في أوطانهم
العربية ..
إضرابات في كل مكان تخنق أنفاس الوطن ..
رشاوي وفساد إداري واختالسات بالجملة تبعدنا
عن الحضارة وبناء الوطن لعشرات السنين
وربما مئات السنين  ،وتلقي بنا في أعماق الجهل
والرجعية ..
المواطن الفاسد يسرق وطنه وال يهمه أبدا أن يتقدم
هذا الوطن أو يزدهر  ،والمواطن الصالح لألسف
ترى أغلبه اليوم منتقما من الوطن بدون أن يقدم
أدنى تضحية  ..؟؟؟
إننا ال نجد أي منطق يجعل من المواطن مخربا ب
“ الفطرة “ لكل ما ينفع الوطن من بنيات تحتية ،
فحتى مصابيح الشوارع لم تسلم من تهشيمها بدون
سبب ؟؟؟؟
أما المواطن المثقف فال زال لألسف يؤمن بخلق

“ اللوبيات “ من
أجل “ االنتصار “
على الوطن ولو بطرق غير مشروعة وال مقبولة
منطقيا  ،لذلك نرى البعض منهم يتفننون في ابتكار
مشاريع قوانين من أجل المصالح الخاصة ال أقل
وال أكثر في الوقت الذي قلدهم المواطن أمانة الدفاع
عن مصالحه  ،كما حدث في المغرب مثال من تقاعد
البرلمانيين الذي يستنزف ماليير السنتيمات من
خزينة الدولة ألجل خمس سنوات فقط من العمل
في البرلمان ؟؟؟ في الوقت الذي يعاني فيه العديد
من المواطنين المغاربة من عدم توصلهم ولو بدرهم
واحد من التقاعد بالرغم من اشتغالهم لسنوات طويلة
جدا  ،وذلك ألسباب مختلفة أهمها تعرضهم لعدم
إدراجهم من طرف مشغليهم لالستفادة من صندوق
الضمان االجتماعي وغيره ...
كل هذا ينتج عنه ضحية واحدة هو الوطن  ..فهل
ي َُسر العربي بحالة أوطانه التي أصبح عليها ؟؟
وكأننا نعيش بال دين وال تاريخ في هذا التقدم
التكنولوجي الهائل الذي ال نخجل من أنفسنا أننا
فقط نستهلك من جيراننا الغربيين ؟؟؟

رواية شاهد ذكر )1( ...
قصة قصيرة بقلم  :نضال الصباغ
حياتنا ساحة معارك ال تنتهي وال تهدأ ،
رغم تغير المفهوم النسبي لهذه المعارك و تغير
طبيعتها ،فما أن ننتهي من أحد الحروب حتى نبدأ
بأخرى  ،فمن حرب الرغيف مع ما بقي معنا من
ً
وصوال لحرب أحالمنا مع الواقع القاسي .
نقود ،
و في كثير من األحيان ،نخوض أكثر من معركة
في ذات التوقيت و المكان.
حكايتي اليوم تأتي رصداً ألحداث طبيعية ،
أنثوية ،لكن من وجهة نظر ذكورية واقعية ،
التعرف تحريف الحقائق .
تتكرر أحداث الرواية و خطوات هذه الحرب كل
يوم ،و في كل بيت تربعت فيه مليكة جمال تنتظر
فارس األحالم ليخطفها من جحيم العزوبية إلى
جنة الزوجية .
فعروسنا الجميلة ،تبدأ معركتها األزلية مع
األسطورة القديمة ( الحماية ) أو أم العريس
المبجل صاحب الفرس األبيض اعتباراً من اليوم
األول الذي تزورهم فيه .
فال تلبث أن تخلق عيوباً لتستخدمها أسلحة
في حربها ضد تلك الفتاة المسكينة  ،التي رغم
تضحيتها الكبيرة بقبولها لطفل أمه المدلل صاحب
الوزن الزائد  -ذاك الصديق الذي يصطحبه معه
تحت مالبسه أينما ذهب  -ناهيك عن ذكر وارداته

المالية التي ال يعلم هللا متى تأتي و متى تذهب .
وإذا أردت التكلم عن جاذبية ذاك العريس فصدقني
أنه سيخسر كل ما حوله نور و جاذبية عند خلعه
ألول فردة حذاء على باب بيته.
حيث تنبعث تلك الرائحة العجيبة !!! الكفيلة
بقتل كافة أنواع الحشرات و الحيوانات األليفة
في المنطقة المحيطة  ،أو ربما يتطور أمر تلك
الروائح ليسبب هبوطاً نفسياً عند جارتهم العجوز،
تلك التي بدأت تعتقد أن هناك جثة المرأة ميتة
في عليتها هي التي تسبب في تلك الروائح التي
التزول ليل نهار .
عذراً على الشرود أو المبالغة ..
نعود لحرب الحموات ...
تبدأ األسلحة و الهجمات بالظهور منذ الساعات
األولى لرؤية العروس  ،حيث تبدأ أم عنترة
باستعراض العضالت التي ال تملكها أساسا  ،أو
تلك التي امتلكها ابنها بالصدفة أو بلقاء القدر ،
فتمدح و تمدح  ،حتى تجعلك تحس بأن العريس
هو نبي في زمن ال نبوة فيه  ،أو أنك حين تراه أول
مرة  ،ستالحظ بالتأكيد ذاك النور الساطع المنبثق
من بين يديه  ،و ستحس بتلك األوبرا التي ترنم
ورائه ألحاناً دافئة تشعرك بأن المالئكة ظهرت
أخيراً أمام أعين البشر .
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الجمعة  10فبراير 2017

 11نصيحة للتخلص من التوتر واإلكتئاب سريعًا
نتعرض خالل حياتنا للكثير من الضغوطات و مسببات االكتئاب
و الكثير من المشاكل التي ال نستطيع حلها و تؤثر على صحتنا النفسية.
إليك بعض العادات و األساليب التي قد تؤثر على الصحة النفسية نصائح
هامة تخلصك من حاالت التوتر واإلكتئاب:
 الوراثة:الوراثة تلعب دورا ً هاما ً في اإلصابة بالتوتر.
 اإلندماج مع المجتمع:قلة التفاعل مع المجتمع يجعل العقل أقل مرونة.
 المرض:الجسم غير السليم او غير الصحي يزيد من أعراض االكتئاب  ،حيث
أجريت دراسة في مستشفي للصحة النفسية على  203من السيدات
أصحاب الوزن الزائد و التي تتراوح أعمارهم من  40إلى  65و ذلك
لمدة سنة  ,و قد تم مالحظة أن النساء التي استطاعت التخلص من الوزن
الزائد تخلصت ايضا ً من االكتئاب.
األوميجا :3عدم تناول األوميجا  3يزيد من احتمالية اإلصابة باالكتئاب.
القلق الزائد:القلق الزائد يؤثر على صحة القلب والدورة الدموية ايضًا .ويمكننا من خالل إتباع الخطوات التالية إزالة أعراض التوتر و االكتئاب:
اإلنجاز السريع للمهام:ت من أصحاب مبدأ ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد ستشعرين بالراحة.
إذا كن ِ
 تناول المشروبات المهدئة:ت تعانين من االنزعاج و التوتر جربي تناول أحد المشروبات
إذا كن ِ
المهدئة مثل (الينسون – النعناع -الحليب القرفة).
القراءة والموسيقى:ممارسة نشاط مفضل لديكِ مثل القراءة أو سماع الموسيقى.

 احصلي على قسط كافٍ من الراحة:الحصول على وقت كافٍ للراحة لمدة ساعة أو ساعتين ضمن ساعات
العمل أيضا ً و ليس بالضرورة النوم ولكن من الممكن ممارسة أي شئ آخر.
 الروائح الذكية :كما هو معروف أن الروائح اللطيفة تساعد على التخفيف من التوتر مثل
الالفندر و خشب الصندل.

خلطات من البصل لتطهري البشرة وإزالة
يكاد ال يخلو منزل من البصل فهو من
الثمار الشائعة جداً ،والتي يمكن زرعها
ضمن مناخات مختلفة ومتعددة ،وهناك فئة
من الناس وخاصة الفتيات ال يجرؤن على
تناول البصل على اختالف طرق طبخه أو
إعداده ،إالّ أن الكثير منهن سيُقدمن على
تناوله لو عرفن بتأثيره وفوائده على البشرة.
يحتوي البصل أيضا على الكثير من القيم
الغذائية ويعتبر دوا ًء مهما ً لعالج أمراض
فتعرفي
متعددة ،أ ّما من الناحية الجمالية
ّ
على البصل ..خلطات لتطهير البشرة وإزالة
حب الشباب:
يساعد البصل على الحد من مشاكل البشرة،
فهو يحتوي على الكبريت الذي يعتبر معدنا ً
أساسيا ً للمحافظة على البشرة ،ويفيد بشكل
خاص في السيطرة على البشرة الدهنية.
كما أنه يعتبر بشكل عام مطهرا ً رائعا ً وطبيعيا ً
يعمل على إزالة األوساخ ويقتل البكتيريا الضارة،
مما يجعله مطهرا ً مثاليا ً للمسام.
لذا بإمكانكِ استخدام مزيج من عصير البصل
والخل ووضعه على البشرة وستالحظين زوال
البثور والنمش ،كما أنه مفيد للتخفيف من الكلف
الملونة على البشرة ،ومما قد يثير
والبقع
ّ
استغرابك بأن للبصل فوائد وتأثير فعال في
إزالة حب الشباب ويمكنك صنع قناع منزلي
من دقيق البصل الذي يعمل التئام ندوب الحبوب

والشوفان الذي يساعد على سد المسام ويعتبر
مضادا ً لاللتهاب.
احضري ماء معدنياً ،واغليه ثم اسكبيه على
الشوفان ،ثم اطحني حبة من البصل جيدا ً وبشكل
ناعم وضيفيها للشوفان وهو دافئ وضعي هذا
المزيج على بشرتك واسترخي لعشر دقائق.
ت ممن ال
أكثري من تناول البصل ،وإذا كن ِ
يأكلنه مطلقا ً فحاولي تناوله مشويا ً أو مسلوقا ً
أو من خالل إضافته للسلطة ،ففوائده وتأثيره ال
يتوقف على البشرة فقط ،فعصير يمنع تساقط
الشعر أيضا ً وتذكري دائما ً بأن الوقاية خير
من العالج.

وهناك بعض األطعمة التي تساعد على تحسين
المزاج منها:
 الشاي:الشاي و المعروف تاريخيا ً أن له القدرة على تحسين
المزاج.
 الفاكهة والخضروات:الفاكهة و الخضروات حيث يجب استبدال الحلويات
بالفاكهة و الخضروات و التي تحتوي على مضادات
لألكسدة و األلياف و تعمل على تنظيم نسبة السكر
في الجسم.
 البروتينات:البروتينات حيث يجب أن يحتوي نظامنا الغذائي اليومي
على  20%بروتينات.
 األوميجا :3األحماض الغنية باألحماض الدهنية  Omega3مثل
السلمون و التونة و السردين و المكسرات
 الشوكوالتة:ايضًا من األطعمة الخاصة جدًا و المحببة لدى أغلب
النساء هي الشوكوالته  ,فتناول  50غ من الشوكوالتة
الداكنة يخفض من نسبة هرمون التوتر .
الكاكاو:أيضا ً يحتوي الكاكاو على السيروتونين والدوبامين و هي هرمونات
السعادة  ,و يعتبر الكاكاو النقي على شكل حبوب أو قطع متناثرة أو
مسحوق أحد أكثر األطعمة المليئة بالمغذيات و يمتاز أيضا ً بأنه يقلل
االكتئاب ويحسن الذاكرة و التركيز .لذلك أحرصوا على فعل كل ما يجعلكم
سعداء و البعد قدراإلمكان عن كل ما يسبب التوتر و الغضب و االكتئاب.

فساتني سهرة أخاذة من تشكيلة فساتني
طوني ورد 2017

تعريف على معاني الرموز على مستحضرات التجميل
هل تقومين بقراءة الرموز الخاصة على
بعض مستحضرات التجميل وال تفهمين
معناها؟ اغلبنا اما ال يقرأ هذه الرموز او
يجهل معانيها لذا سنقدم لكم تفسيرا ً
لبعض
ٍ
من هذه الرموز-:
 :AHAS .1وهي عبارة عن مجموعة
من الحوامض الطبيعية التي تستخدم إلذابة
الروابط التي تربط بين الجلد الميت بالسطح.
 :GLYCOLIC ACI .2وهي من
حوامض المجموعة التي تحدثنا عنها
سابقا ً والتي تعرف باسم  AHAوهو
مصنوع من قصب السكر.
 :FREE RADICALS .3وهي
عبارة عن خاليا كاسحة تسبب الضرر
للخاليا الصحية وتحدث بسبب التلوث
وتدخين السجائر سوا ًء أكان التدخين فعاالً
او تدخينا ً سلبيا ً وتناول المشروبات المحرمة
وبعض متغيرات الحياة.
 :KERATIN .4هو بروتين قوي
يعمل على ملء خاليا الوجه ويساعد على حماية
الخاليا االصغر التي تقبع تحتها.
 :Retinol-retin A .5يساعد على عكس الضرر
الذي احدثته عملية شيخوخة البشرة بسبب الشمس
فهو يسرع من عملية إنقالب الخاليا وينعم سطح
البشرة .وبشكل عام يتم إستخدامه لعالج الخطوط
الرقيقة وكذلك الندوب التي أحدثها حب الشباب على

البشرة .لكنه قد يسبب مشكلة كبيرة للبشرة في حال
كانت بشرتك رقيقة جدا ً وحساسة ويتركها أكثر
عرضة لإلصابة بضرر االشعة فوق البنفسجية.
حتى التعاني آثارا ً جانبية في المستقبل عليك أن
تتأكدي من كافة الرموز الموجودة على المستحضرات
قبل إستخدامها ،وفي حال عدم فهم أي ٍ منها فعليك
أما التأكد منها عن طريق اإلنترنت ،وإما عن
طريق مستشار التجميل.

أضرار وخماطر كبرية بسبب رش العطور على الرقبة
تعتبر العطور صديقة المرأة اليومية التي ال
يمكنها التخلي عنها مهما كان السببب ،لكن العطور
تحتوي على عدد كبير من المركبات الكيمائية
وبعض أنواع الزيوت والروائح التي تتظافر من
أجل إعطاء العطر الرائحة الزكية التي تمنحك
اإلنتعاش والهدوء ،لكن لماذا يحذّر األطباء المرأة
رش العطر على طرف ّي الرقبة؟
من ّ
سوف نخبركِ أضرار وضع العطر على الرقبة:
إن بشرة الرقبة رقيقة جدا ً وهي أكثر حساسيةً
ّ 1وتعرضا ً لتغيّر اللون من بشرة الوجه خصوصا ً

عند التعرض ألشعة الشمس.
 2وضع العطر على أطراف الرقبة قد يتركتصبغات جلدية شديدة اللون مع بعض التغييرات
في ملمس الجلد.
 3عندما يتم وضع الزيوت والروائح الموجودة فيالعطور على الجلد الذي يتعرض للشمس ،يؤدي ذلك
إلى ظهور البقع الداكنة ،وهذه التصبغات والتغييرات
الجلدية ال يمكن عالجها سوى بأشعة الليزر ،ما
قد يتطلب وقتا ً طويالً وتكلفةً عاليةً إلزالتها نهائياً.
لذلك عزيزتي ،ننصحكِ بوضع العطور على

تتعرض ألشعة
المالبس أو على األماكن التي ال ّ
الشمس عند خروجك من المنزل خالل النهار
كمعصم اليد أو حتى يمكنك رش عطرك المفضل
في الهواء ثم المرور أسفل هذا الرذاذ لإلستفادة
من رائحة العطر ولتجنّب المشاكل الجلدية قدر
المستطاع ،أما خالل الليل فيمكنك وضع العطور
على طرف ّي الرقبة من دون مشكلة.
ربما تستغربين أضرار وضع العطر على الرقبة
لكنها حقا ً قد تكون خطيرة على بشرتك ،وكل ما عليكِ
فعله هو تجنب رش العطر على الرقبة أثناء النهار.

في مجموعته الراقية لموسم ربيع  ،2017يعيدنا
المصمم طوني ورد  Tony Wardإلى العصر
الكالسيكي المميز ،حيث الفساتين المنفوشة بالتفاصيل
الملكية الفاخرة ،كما يقدم مجموعة أخرى من الفساتين
األنثوية بتصميم حورية البحر ،والمطعمة بتطريزات
يدوية متقنة تزيدها فخامة وإبهار.
أعاد المصمم صيحة الكم القصير والذي ال يصل إلى
المرفقين بتصميمه الواسع قليالً إلى عالم الموضة ولكن
بأسلوب مميز ،وإعتمد على األلوان الهادئة مثل العادة.
ستحبين تصميم البليزر المطرز مع التنورة التول
المنفوشة والذي يمكنك إعتماده كبديل مختلف عن
فستان السهرة الذي إعتدتي إرتداءه.

لتحصلي على شعر مجيل وناعم كاهلنديات ..عليك بهذا
كثير من السّيدات والفتيات يحلمن
ٌ
ساحر ملفت لألنظار بقوته
بشعر
ٍ
ٍ
ولمعانه وطوله ،وهذا الحلم قد يتحقق
بفضل زيت من ّ
الطبيعة هو زيت جوز
الهند.
تعتبر الهند وسيرالنكا موطن جوز الهند
لذلك نالحظ على نساء تلك المناطق قوة
ال ّشعر ونعومته وطوله الرائع ،وكل ذلك
يرجع لزيت جوز الهند سواء بتناوله
معدل ملعقة في اليوم أو بوضعه على
ال ّشعر.
زيت جوز الهند زيت مشجع ومغذي
للشعر ،ولكي نستعمله بالطريقة
الصحيحة التي تؤدي لمعالجة المشاكل
الشائعة مثل القشرة والتقصف والتجعد

ال بد من مراعاة بعض الخطوات..
طريقة االستخدام:
من أكثر الطرق المشهورة ،غسل ال ّشعر
وبعد ذلك تجفيفه مع االحتفاظ بالقليل
من الرطوبة لتدليك زيت جوز الهند من
فروة الرأس أي جذور ال ّشعر.
ويتم تدليكه جيدا ً كامل محيط فروة
الرأس لغاية أطراف ال ّشعر هذه الطريقة
تسهل التصفيف وتعطي الشعر النعومة،
كما تخلصه من القشرة.
وألن زيت جوز الهند له رائحة مميزة
فال مانع من تركه على الشعر دون
غسله ،إال إن رغبت بالعكس وفي هذه
الحالة يتم تركه لمدة ساعة على األقل ثم
يغسل فقط بالماء الدافئ دون استعمال

الشامبو.
ينصح أيضا ً باستخدام زيت جوز الهند
عندما يكون ال ّشعر جافا ً غير مرطب
بالماء حيث يتم تسريح ال ّشعر جيدا ً ثم
دلك فروة الرأس به حتى األطراف،
ويتم تغطية ال ّشعر بغطاء حتى يتغذى
على عناصر زيت جوز الهند ويترك
مدة ثالث ساعات ويفضل وضعه قبل
النوم للحصول على أفضل النتائج وعند
الصباح يتم غسل ال ّشعر بالشامبو والماء
الدافئ وبعد تجفيف ال ّشعر وتسريحه يتم
وضع مقدار ملعقة من زيت جوز الهند
شعر لحفظ ال ّ
على ال ّ
شعر من الهواء
ومنع تقصف ال ّشعر.

فواكه مفيدة لبشرة نضرة وجذابة
لم تعد الفاكهة مخصصة فقط لألكل واالستمتاع بمذاقها
ورائحتها ،بل أصبحت عنصر أساسي يُنصح به خبراء
التجميل لصحة الجسم والبشرة إما عن طريق األكل أو
ادخالها في عمل الخلطات الطبيعية.
اليوم سيدتي ستتعرفين معنا على بعض أنواع من الفاكهة
تساعدك على إظهار إشراقة بشرتك ومنحها النضارة
الطبيعية ،كل ما عليكِ هو إدراج هذه الفواكة في نظام
غذائك اليومي والذي سيساعدك على تنقية بشرتك وتجديد
خالياها وحمايتها من العوامل التي تتعرض لها يومياً:
 األفوكادو :يعتبر األفوكادو أحد أهم الفواكة المفيدةجدا ً للبشرة ألنه فاكهة استوائية غنية جدا ً بالفيتامينات
الفعالة ،إحرصي على تناوله بإستمرار ألنه أيضا ً يشتمل
على مجموعة من الزيوت التي تساهم بدرجة كبيرة في
ترطيب البشرة وجعلها أكثر سحرا ً وجاذبية.
 العنب األحمر :يساعد الجسم على التخلص من السموموالمواد الضارة المخزونة في الجسم .احرصي دائما على
تناوله طازجا ً أو حتى على شكل عصير.
 األناناس :احرصي على تناول الفواكة االستوائيةالغنيّة بفيتامين (ج) مثل األناناس والذي يساعد الجلد
على تجديد خالياه.
 -الموز :يعمل الموز كمضاد قوي لعالمات الشيخوخة .لذا

احرصي دائما ً على تناوله واستخدامه لتحضير الخلطات
الطبيعية للبشرة مع العسل.
سيدتي لتكن الفواكة صديقتك المنزلية والتي بدورها
تمنحكِ جماالً ونضارة ال مثيل لها ،لذا احرصي دائما ً
على تناولها.

قشر الربتقال لبشرة
نضرة تشع بالنعومة
واجلمال
 ٦طرق فعالة ختلصك من كهرباء
املالبس الساكنة
 -١شماعة معدنية:قومي بتعليق قطع
المالبس التي تقوم بفرقعة بسيطة عند
ارتدائها أو خلعها على شماعة معدنية،
فهذه الشماعة سوف تمتص الشحنات
الموجودة بالمالبس.
 -٢دبوس معدني:يمكنك وضع دبوس
معدني صغير مغلق في أحد جوانب
قطع المالبس بشكل مخفي ،حتى ال
يستطيع أحد أن يراه .األشياء المعدنية
تمنع حدوث خلل الشحنات التي تسبب
الكهرباء الساكنة في المالبس.
 -٣سبراي الشعر:قومي برش سبراي
الشعر على المالبس التي تشعرين
بكهرباء عند لمسها باألخص األماكن
التي تشعرين فيها أكثر بهذه الكهرباء.
راعي أن تقومي برش سبراي الشعر
عن بعد حتى ال يترك أثرا على المالبس.
 -٤ترطيب الجسم:قبل ارتداء المالبس

التي تسكن فيها الشحنات الكهربائية،
قومي بوضع كريم مرطب على جسمك
وفي األماكن التي تلتصق بها المالبس.
بهذه الطريقة البسيطة ستتخلصين من
لدغات الكهرباء الساكنة بالمالبس.
 -٥بيكربونات الصوديوم:ضعي ربع كوب
من بيكربونات الصوديوم مع الغسيل قبل
بدء دورة الغسالة ،فبيكربونات الصوديوم
تعمل بمثابة عازل عن تكون الشحنات
السالبة أو الموجبة ،مما يمكنها من منع
وجود الشحنات الكهربائية الساكنة على
المالبس.
 -٦الخل األبيض:ضعي ربع كوب من
الخل األبيض على المالبس أثناء دورة
الشطف ،وستندهشين من النتيجة التي
سوف يقوم بها الخل األبيض في التخلص
من الكهرباء الساكنة بالمالبس.

البرتقال عامل طبيعي يساعد على
تفتيح لون البشرة ،دون تعريضها إلى
المواد الكيماوية والمنتجات الباهظة،
فهو غني بفيتامين  Cالذي يساعد على
تفتيح لون البشرة طبيعيًا.
تعرفي إلى خلطات طبيعية فعّالة للعناية
بالبشرة من قشر البرتقال:
ماسك قشور البرتقال والزبادي
ـ اخلطي ملعقة كبيرة من قشور البرتقال
المجففة مع ملعقتان صغيرتان من
الزبادي.
ـ يستخدم الخليط على بشرة الوجه
والرقبة ويترك لمدة  20دقيقة ،ثم
يشطف جيدًا بعد ذلك لتحصلي على
موحد.
بشرة نقية ،منتعشة ولون ّ
ماسك قشور البرتقال مع العسل والكركم
تساعد هذه الخلطة على التخلص من
اسمرار البشرة وحروق الشمس مع
االستخدام المنتظم .ـ اخلطي ملعقة كبيرة
من مسحوق قشور البرتقال مع القليل
من الكركم وملعقة كبيرة من العسل.
ـ يستخدم الخليط على بشرة الوجه
والرقبة ويترك لمدة  15دقيقة ،ثم
يشطف جيدًا.

ماسك قشور البرتقال والطمي وماء الورد
وهي خلطة مميزة وفعّالة للبشرة الدهنية.
ـ اخلطي ملعقة كبيرة من قشور البرتقال
مع ملعقة كبيرة من مسحوق الطمي،
مع إضافة كمية مناسبة من ماء الورد

للحصول على قوام متجانس.
ـ يستخدم الخليط على بشرة الوجه والرقبة
ويترك حتى يجف تما ًما ،ثم يفرك جيدًا

على البشرة ويزال بالماء الفاتر.
ماسك قشور البرتقال مع العسل والليمون
وهو ماسك مناسب لتغذية البشرة
وتجديد خالياها.
ـ اخلطي  2ملعقة كبيرة من مسحوق

قشور البرتقال ،ملعقتان كبيرتان من
العسل مع بضع قطرات من الليمون
لنحصل على قوام متجانس.
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سيد رجب ..تعرف على أسراره اخلاصة
كشف الفنان المصري سيد رجب عن
عدد من أسراره الخاصة التي ال يعرفها عنه
الجمهور ،فقال إنه اسمه سيد رجب الذهبي
وعمره  60عاما ،رغم أنه يشعر أنه مازال
شابا.
سيد رجب قال إنه تزوج مرتين ،ولم يوفق
في المرة األولى بسبب اختالف وفروقات
اجتماعية كثيرة ،وتزوج للمرة الثانية من
أمريكية أحبها ،وأكد أنها هي التي اشعرته
بأهميته ،وشجعته ليحقق حلمه في التمثيل.
الفنان المصري قال خالل لقائه مع رغدة
شلهوب ببرنامج «فحص شامل» إنه سجن
مرتين األولى بسبب انتمائه التحاد الشباب
الديمقراطي ،حيث اتهم وقتها بتحريضه على
السلطة.
سيد رجب تحدث عن سجنه للمرة الثانية،
وقال إنه لم يكن أمر منطقي ،حيث تم اتهامه
بأنه يساري ،وأشار إلى أن أكثر ما جرحه هو دخوله السجن وتعذيبه
واهانته ،وشعر وقتها بضآلته ،فقرر أن يطلق السياسة.

سيد رجب دخل مجال التمثيل في سن متأخر ،حيث عمل في المسرح
لمدة طويلة ،وشارك في عدة أعمال منها« :إبراهيم األبيض ،الشوق،
طلق صناعي ،أوالد رزق».

راندا البحريي تفضح برامج املقالب
كشفت الفنانة المصرية راندا البحيري ،عن
حقيقة معرفة النجوم ببرامج المقالب وعن تقاضي
البعض منهم مبالغ مالية مقابل الظهور.
راندا البحيري ،قالت خالل حوارها مع برنامج
«صباح أون» ،المذاع عبر فضائية « :on liveإن
برامج المقالب بعضها حقيقي وبعضها يتم االتفاق
فيه ،عمرى ما عرفت إني بمثل حاجة في برنامج
مقالب غير في برنامج “المشاغب” مع الكابتن
إبراهيم سعيد وعلمت قبلها أنه برنامج مقالب».
وأضافت« :أنها لم تعرف أي مقلب تعرضت له
سوى برنامج إبراهيم سعيد فقط ،مشيرة إلى أن
بعض الفنانين في برامج المقالب يتفقوا مع إدارة
البرامج للحصول على أرقام مادية معينة للظهور
والموافقة على الحلقة ،فيما ال يهتم البعض اآلخر
بمسألة الحصول على أجور من برامج المقالب».

وليد يوسف« :الزيبق» يف قربص واليونان أول أبريل
قال المؤلف وليد يوسف ،أنه في انتظار طرح الفيلم
الذي يحلم به والذي طال انتظاره «يوم من األيام»،
حيث سيكون العرض الخاص للفيلم يوم  17من
الشهر الجاري بـ «داندي مول» بحضور طاقم العمل
والمخرج على أن يتم طرحه في القاعات يوم .22
وأوضح أن مسلسل «الزيبق» تم االنتهاء من
تصوير  6ساعات منه بما يعادل تقريبًا ثلث المسلسل
حيث شهدت أماكن التصوير ما بين مدينة اإلنتاج
اإلعالمي ومدينة السينما وحي العباسية ومصر
الجديدة.
كما أوضح أن فريق العمل يستعد للسفر إلى «قبرص
واليونان» لتصوير ما يقرب من  40يو ًما هناك حيث
سيكون التصوير خارجي وذلك أول أبريل القادم.
وتدور أحداث المسلسل حول مناقشة قضية من قضايا
المخابرات العامة المصرية والتي تتضمن أحداثها ما
بين عام  1998وحتي .2003
«الزيبق» بطولة كلاً من :كريم عبد العزيز ،شريف منير ،سهر الصايغ ،طلعت زكريا ،كارمن سليمان ،تأليف وليد يوسف وإخراج وائل عبد هللا.

ميدو عادل :أبدأ تصوير «احلصان األسود» و «رمضان
كريم» األسبوع املقبل

قال الفنان الشاب ميدو عادل أنه يستعد لتصوير مشاهده
في مسلسالت رمضان ابتدا ًء من األسبوع المقبل ،حيث
يشارك بـ 3أعمال وهم «الحصان األسود» ،للنجم أحمد
السقا ،ياسمين صبري ،شيري عادل ،صبري فواز،
محمد فراج ،أحمد بدير ،أحمد العوضي ،إنجي خطاب،
ميرنا نور الدين ،هبة عبد الغني ،محمد على رزق ،سناء
شافع ،تأليف محمد سليمان عبد المالك ،إخراج أحمد
خالد موسى وإنتاج صادق الصباح.
أما المسلسل الثاني «رمضان كريم» ،بطولة روبي،
صبرى فواز ،حسن حسنى ،إنعام سالوسة ،سيد رجب
وتأليف أحمد عبد هللا ،ويعد أولى تجارب السبكي
اإلنتاجية فى عالم الدراما التليفزيونية ،كما يشارك في
مسلسل «أفراح ابليس» الجزء الثاني والذي سطرحه
خارج الموسم الرمضاني ،ولم تحديد موعد التصوير
حتى اآلن.
وبالنسبة للسينما فقال «عادل» ،أنه في انتظار عرض
فيلم «جواب اعتقال» في عيد الفطر المبارك والذي يشارك فيه مع
الفنان محمد رمضان ،وفيلم «يا تهدي يا تعدي» مع آيتن عامر والذي

سيتم طرحة بالسينمات األسبوع المقبل ،وفيلم «حكايات» مع أحمد حاتم
نظرا النشغال
ولكنهم لم ينتهوا من تصويرة بعد ،حيث توقف التصوير ً
أبطال الفيلم ببعض األعمال االخرى.

موسوعة السندباد
عزيزي القارئ مقالنا اليوم عن ثنائي رائع األول ملك
الكوميديا بال منازع لعدة عقود وهو الفنان الكوميدي اسماعيل
يس والثاني هي فنانة موهوبة ورائدة في إلقاء المونولوجات
واألغاني الخفيفة وهي الفنانة سعاد مكاوي  .ولد اسماعيل
يس في  15سبتمبر عام  1912في مدينة السويس وعاش
بها طفولة بائسة وحياة غير مستقرة حيث لم يستطع استكمال
تعليمه اإلبتدائي وترك المدرسة عقب وفاة والدته ودخول
أبيه السجن لسبب تافهفعمل اسماعيل مناديا أمام محل لبيع
 .األقمشة وظهرت فيه موهبة الفن حيث كان ينادي على
األقمشة بطريقة غنائية وبدأت تظهر عليه ظاهرة الفن
وتأثربالموسيقار محمد عبد الوهاب وأعد نفسه ليكون مطربا ً
يغني في األفراح والمقاهي .ثم توجه إلى القاهرة وأستطاع
أن ينضم لفرقة بديعة مصابني واستطاع أن يلفت األنظار
إليه حيث كان يغني المنولوجات ويبادل الجمهور النكات
والقفشات المضحكة .وإلتفتت إليه السينما حيث قدمه الفنان
الضاحك فؤاد الجزايرلي في فيلم خلف الحبايب ثم إنضم
اسماعيل يس إلى فرقة علي الكسار المسرحية ولمع في إلقاء
المنولوجات منها مونولوج مراتي نساية ومونولوج يا عيني
على العز .وقد اداهما اسماعيل في السينما في فيلم المليونير
وشاركته في منولوج يا عيني علي العز الفنانة خفيفة الظل
سعاد مكاوي .وقد عمل اسماعيل في السينما مع على الكسار
في عدة أفالم منها على بابا واألربعين حرامي وفيلم نور
الدين والبحارة الثالثة .وفي السينما أشترك اسماعيل يس في
بطولة حوالي  550فيلم ومنها عديد من األفالم حملت اسمه
مثل اسماعيل يس في البوليس – في الجيش – اسماعيل يس
في األسطول اسماعيل يس في الطيران واسماعيل طرزان
واسماعيل يس للبيع ومغامرات اسماعيل يس وعفريتة اسماعيل
يس ،واسماعيل يقابل ريا وسكينة واسماعبل في متحف
الشمع واسماعيل يس بوليس حربي اسماعيل يس في حديقة
الحيوان .وبجانب هذه األفالم التي حملت اسمه بوجود مئات
األفالم األخرى مثل ابن حميدو واسماعيل يس في مستشفى
المجانين وفيلم لوكاندة المفاجأت وشاركته البطولة فيهم الفنانة
هند رستم .أما الراقصة الجميلة كيتي فقد شاركته عدة أفالم

أخبار الفن
جورج وسوف يستعد حلفله الذي سيقام
بالقــاهرة

يستعد الفنان السوري جورج وسوف،
للعودة للغناء في مصر بعد غياب دام لمدة
15عا ًما وذلك يوم  24فبراير.
وقد ذكرت بعض المصادر أن جورج
وسوف ،سيؤدي الفقرة الغنائية في فترة
تتراوح ما بين  40إلى  50دقيقة وذلك بسبب
ظروفه الصحية التي تمنعه من اإلرهاق وبذل
مجهود كبير ،ومن المتوقع أن يشهد حفل
جورج وسوف حضور عدد كبير من جمهوره
والشخصيات الكبيرة.
جوروج وسوف ،يستعين في الحفالت
األخيرة التي قدمها بسنادة معدنية يتم تنفيذها
على المسرح حتى تساعده على االستناد عليها
طول فقرته الغنائية.
من ناحية أخرى تشارك الفنانة اللبنانية نيكول
سابا ،في نفس الحفل الذى يحييه جورج
وسوف ،إذ تفتتح الحفل بفقرة أولى قبل تقديم
وسوف لفقرته.

إدارة الجريدة

رؤوف عبد العزيز يطلق صافرة بدء «طاقة
نور» هلاني سالمة يف هذا املوعد

دينا الشربيين تدفع مثن شائعة زواجها من
عمرو دياب سرا

بعد انتشار عدد من الشائعات حول
زواج الفنان المصري عمرو دياب ،بالفنانة
دينا الشربيني ،بسبب مشاهدتهما سويًا
أكثر من مرة.
ذكرت عدد من المصادر الصحفية أن
سبب التقاء عمرو دياب بدينا الشربيني كان
بسبب عمل جديد يحضران له ،من إنتاج
تامر مرسي ،ومن كتابة محمد حفظي،
وإخراج هادي الباجوري ،ولكن بعد انتشار
هذه الشائعات تم استبعاد دينا الشربيني من
العمل تفاديًا النتشار هذه الشائعات.
مؤخرا
وكان والد دينا الشربيني ،قد نفى
ً
شائعات ارتباط ابنته بعمرو دياب ،مؤكدا ً
أن سبب لقائهما أكثر من مرة هو أن
الهضبة يخطط لدخول فيلم قريبا ،ويريد أن
تكون ابنته هي البطلة.

قال المخرج رؤوف عبد العزيز ،أن أسرة
مسلسل «طاقة نور» ،للنجم هاني سالمة،
ستبدأ تصوير أول مشاهدها يوم السبت المقبل،
وذلك بعدد من الديكورات الخارجية.
وأضاف «عبد العزيز» أن هذه المشاهد سيتم
تصويرها في  6أكتوبر ،التجمع الخامس
مشيرا إلى أنه يعاين خالل
والمهندسين،
ً
الفترة الحالية عدد من أماكن التصوير تمهيدًا
للتصوير بهذه األماكن.
وأشار إلى أنه تم التعاقد مع معظم أبطال العمل،
وجاري ترشيح باقي فريق العمل ،على أن

أمحد زاهر وعالقته ببناته األربعة

تحدث الفنان المصري أحمد زاهر
عن عالقته ببناته األربعة ،كاشفا عن
خوفه وغيرته الشديدة عليهن.
الفنان المصري شبه نفسه في عالقته
ببناته مثل الدور الذي قدمه الفنان عادل
إمام في فيلم “عريس من جهة أمنية”،
حيث قال“ :أنا بالظبط شخصية عادل إمام
في عريس من جهة أمنية ،مبستحملش حد
يقرب من بناتي خالص ،اللي يقرب ده أمه
داعية عليه”.
وأضاف“ :أنا مش متخيل اليوم اللي كل
واحدة هتتجوز فيه ،يعني أنا أقعد أربي
بنت  20سنة وبعدين واحد يجي ياخدها
على الجاهز ويمشي؟ ،دي بنتي!”.
وروى موقف تعرض له أثناء تواجده
مع ابنته ليلى في إحدى الموالت ،حيث
اقترب منهما رجل خليجي ،وطلب منه أن
يزوجها له مقابل  100بقرة ،فتشاجر زاهر معه ،وطلب منه أن يغرب
عن وجهه في الحال.

يذكر أن أحمد زاهر لديه أربعة بنات هن “ملك وليلى ومنى ونور”،
وقد شاركت ابنتيه ملك وليلى في عدد من األعمال الفنية أبرزها سلسلة
أفالم “عمر وسلمى”.

انشغال بيومي فؤاد
مبسلسالته يتسبب بتعطيل
فيلم «خري وبركة»
أدى انشغال الممثل بيومي فؤاد ،في أكثر من عمل
درامي ،إلى تعطيل المخرج سامح عبد العزيز عن
االنتهاء من تصوير فيلمه «خير وبركة» ،حيث
كان من المفترض أن ينتهي من تصويره هذه األيام
لكن انشغال بعض الفنانين وعلى رأسهم بيومي فؤاد بأعمال
درامية حال دون انتهائه.
وصور سامح عبد العزيز عدداً من مشاهد الفيلم يوم األربعاء،
في بعض شوارع أكتوبر ،ومن المقرر أن ينتهي من تصويره

األسبوع المقبل ،ليشرع في تصوير مسلسله الجديد «رمضان كريم».
«خير وبركة» يشارك في بطولته على ربيع ،محمد عبد الرحمن ،دالل عبد
العزيز ،تارا عماد ،كريم عفيفي ،تأليف شريف نجيب وجورج عزمي ،إخراج
سامح عبد العزيز.

تعالى سلم وآخر كدبة وعفريتة هانم وحبيب العمر وفيلم أحبك
أنت .أما صوت مصر الذهبي شادية فقد شاركته عدة أفالم
منها الهوا مالوش دوا وقطر الندى وحظك هذا األسبوع وفيلم
كدبة أبريل وفيلم الستات ما يعرفوش يكدبوا وفيلم مغامرات
اسماعيل يس .أما المطربة صباح فقد شاركته في أفالم بلبل
أفندي وفيلم العتبة الخضراء وفيلم لحن حبي .أما الراقصة
هاجر حمدي شاركته في فيلمين هما المعلم بلبل وفيلم على قد
لحافك .وشاركته الراقصة هدى شمس الدين والمطرب محمد
أمين فيلم عشرة بلدي .وشاركته راقصة مصر األولى تحية
كاريوكا عدة أفالم منها نادوجا وحماتي قنبلة ذرية وفيلم فايق
ورايق .وشاركته الفنانة سميرة أحمد فيلمي اسماعيل يس في
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الجيش واسماعيل يس في
دمشق .وقد شارك اسماعيل
يس كل من المطرب محمد
فوزي وسمراء الشاشة الفنانة مديحة
يسري أفالم من أين لك هذا وفيلم
بنات حواء وفيلم فاطمة وماريكا
وراشيل .أما المطربة نجاح سالم فقد
شاركته بطولة فيلم الدنيا لما تضحك
والكمساريات الفاتنات .ومع الراحلة
الجميلة كاميليا فيلم المليونير وآخر
كدبة .ومع المطربة نجاة فيلم بنت البلد.
ومع الفنانة ماجدة فيلم فلفل ودهب.
ومثلت معه المطربة أحالم في فيلم
البنات شربات .ومع قيثارة السماء
المطربة ليلى مراد أفالم قلبي دليلي
وعنبر والمجنونة .ويتضح من ذلك
أن فنانات عصره تهافتوا على العمل
معه .ومن األفالم التي شارك فيها
اسماعيل يس أفالم ست الحسن وبلد
المحبوب والحب بهدلة وبيت النتاش
ومسمار جحا أمنت باهلل وأديني عقلك
والدم يحن وبنت األكابر ودهب وأبن
ذوات واللص الشريف وحرام عليك وحالل عليك .وقد شارك
اسماعيل يس في أفالمه النجم الكوميدي عبد الفتاح القصري
وعمال معا ً في أفالم عدة منها اسماعيل يس في مستشفى
المجانين واسماعيل يس يقابل ريا وسكينة وابن حميدووفيلمي
حالل عليك وحرام عليك .وشارك النجم الكوميدي عبد السالم
النابلسي اسماعيل يس في العديد من األفالم منها حالق السيدات
وعفريتة هانم ولحن حبي .وشارك اسماعيل يس المطرب كارم
محمود عدة أفالم أهمها دستة مناديل .وقد أسس اسماعيل يس
فرقة مسرحية باسمه في الخمسينات مع المؤلف أبو السعود
األبياري ومن مسرحياته المفتش العام واتفضل قعد ومسرحية
زواج سعيد جدا ً ومسرحية أنا عايزة مليونير ومسرحية

يتحدد طاقم المسلسل بالكامل ،وعقب التعاقد
رسميًا سيتم اإلعالن عنهم.
ويرصد المسلسل السلبيات الطارئة على
المجتمع ،واإلنهيار االخالقي ،وكيف يبعث
«هللا» لإلنسان «طاقة نور» في حياتة لتغيرة
وتحولة من السلب لإليجاب ،وذلك في إطار
اجتماعي.
«طاقة نور» ،بطولة كلاً من :هاني سالمة،
حنان مطاوع ،أشرف عبد الغفور ،إيهاب
فهمي ،تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف
عبد العزيز.

هالة صدقى تكشف سبب قلقها
من العمل مع حممد رمضان

قالت الفنانة هالة صدقى ،أنها كانت سعيدة عندما عرض عليها أوراق فيلم «أخر ديك في
مصر» ،الفتة إلى أنها قبلت العمل رغم بقاء أسبوعين على بداية تنفيذ العمل؛ نظرا ً لحبها
للمخرج عمرو عرفة ،والشاعر أيمن بهجت قمر.
وتابعت« :أنا معجبة بأيمن جداً وبحب الشغل مع عمرو عرفة ولكن لما أتقال ليا محمد رمضان
قلقت ألن كان عليه كالم وشوشرة كتير بسبب أفالم العنف».
وأضافت الفنانة خالل حوارها مع اإلعالمى عمرو أديب ،ببرنامج «كل يوم» ،المذاع عبر
فضائية « ،»ONEأن قلقها تجاه النجم محمد رمضان ،زال بعدما أطلعت على أوراق العمل،
قائلة« :حد عاوز يغير نفسه فاتبسطت من الحالة باإلضافة إلى أن الشركة شركة كبيرة مش
صغيرة».

شريف سالمة يتدرب على «التحطيب»
يواصل الفنان المصري شريف
سالمة ،استعداداته لتصوير
مسلسل «هجرة الصعايدة» ،والذي
يشارك به في السباق الرمضاني
القادم.
شريف سالمة ،يتدرب حاليًا
على رياضة التحطيب «اللعب
بالعصا» ،مع أحد المتخصصين،
و ذلك لطبيعة الدور الذي سيقدمه
خالل عمله ،وتتميز به الدراما
الصعيدية.
يذكر أن مسلسل «هجرة
الصعايدة» ،من بطولة وفاء عامر
 ،سالف فواخرجي ،عمرو عبدالجليل ،منال سالمة ،كما يشهد المسلسل عودة مي نور الشريف
لألعمال الفنية بعد غياب لفترة طويلة ،وإخراج عادل أديب.

نضال الشافعي يبدأ تصوير مسلسل «السر»

(ثنائيات مشهورة) اسامعيل يس وسعاد مكاوي

منها عفريتة اسماعيل يس ومتحف الشمع وفيلم بنت البلد.
وقد شارك أسماعيل يس ملك العود وأمير الطرب الموسيقار
فريد األطرش والراقصة المبدعة سامية جمال عدة أفالم منها

تعتذر الزميلة أحالم األسيوطي
عن الكتابة هذا العدد بسبب
تواجدها خارج البلد.

حبيبي كوكو .وقد
عمل اسماعيل يس
في المسرح والسينما
وأيضا ً التلفزيون
حيث قام بعدة أفالم
تلفزيونية أهمها وأشهرها (وصية المرحوم) وقد عمل اسماعيل
يس في لبنان حيث شارك في بطولة أفالم عديدة منها عصابة
النساء مع صباح والفنان التركي جانيت أركان .وفيلم الرغبة
والضياع مع هند رستم ورشدي أباظة .وقد أستطاع اسماعيل
يس أن يسخر بشجاعة من نفسه ومالمحه وخصوصا ً من فمه
الواسع ووظف ذلك في مشاهد عدة في افالمه وجعل منها مصدر
للضحك وتظهر أهمية اسماعيل يس وأنه موهبة لن تتكرر وذلك
لشدة إعجاب األطفال والصغار والكبار به .وإلسماعيل أبن واحد
هو يس اسماعيل يس ظهر معه وهو طفل في فيلم بوليس حربي
وعندما أصبح رجال صار مخرجا ً وتخصص في أفالم الرعب .
أما المطربة سعاد مكاوي فقد ولدت في أسرة فنية فوالدها
الملحن محمد مكاوي وقد تزوجت عدة مرات أولها الموسيقار
محمد الموجي ثم بعد اإلنفصال أقترنت بالمخرج عباس كامل ثم
الموسيقار محمد اسماعيل تنوعت أعمالها بين المسرح والسينما
ثم أبتعدت عن الفن ألكثر من عشرين عاما ً ثم عادت سنة
 1996وغنت في حفالت التلفزيون كان ياما كان ومن أفالمها
نذكر صاحب بالين وبنت المعلم وشمشون الجبار ومنديل الحلو
وأسمر جميل وعيني بترف وخد الجميل وحضرة المحترم
ولسانك حصانك والمليونير ونهارك سعيد وكما سبق القول
شاركت سعاد مكاوي اسماعيل يس عدة أفالم منها وشاركته
الغناء في العديد من المونولجات  .لقد كانت سعاد مكاوي
بخفة ظلها وصوتها الجميل جديرة بأن تشارك اسماعيل يس
في العديد من األفالم وتكون معه ثنائيا ً مميزا ً ومشهورا ً  .رحم
هللا كل من ملك الكوميديا اسماعيل يس والفنانة الجميلة خفيفة
الظل سعاد مكاوي وأسكنها فسيح جناته .

بعد أن استقر المخرج محمد حمدي على أبطال
مسلسل «السر» بعد إنضمام الفنان أحمد حالوة،
قرر المخرج أن يبدأ تصوير المسلسل أول
شهر مارس المقبل.
العمل من نوعية المسلسالت الطويلة،
حيث يتكون العمل من  60حلقة،
ويتم عرضه خارج موسم
رمضان وهو من بطولة
نضال الشافعي وحسين
فهمي ومايا نصري،
وتأليف حسام
موسي ،وانتاج
محمد فوزي.
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أخـبـــار كـــــندا
خطاب لرتودو األسبوع املقبل يف الربملان األوروبي
ولقاء مع مريكل
يتوجه رئيس الحكومة الكندية
جوستان ترودو األسبوع المقبل إلى
أوروبا حيث يلقي خطاباً في البرلمان
األوروبي ويجتمع بالمستشارة
األلمانية أنجيال ميركل.
وقال مكتب رئيس الحكومة إن
ترودو سيلقي خطابه في البرلمان
األوروبي في مدينة ستراسبوغ
الفرنسية يوم الخميس .وستكون
المرة األولى التي يلقي فيها رئيس
حكومة كندية في الخدمة خطاباً أمام
نواب االتحاد األوروبي.
ويصوت البرلمان األوروبي األسبوع
المقبل على المصادقة على االتفاق
االقتصادي والتجاري الشامل ( )AÉCGبين كندا واالتحاد
األوروبي الذي تم التوقيع عليه في  30تشرين األول (أكتوبر)
الفائت في بروكسيل.
وبعد خطابه أمام البرلمان األوروبي يجتمع رئيس الحكومة
الكندية بالمستشارة األلمانية في برلين من أجل التباحث حول

«األولويات التجارية الجوهرية لكندا وألمانيا».
ويأتي هذا اللقاء بين ترودو وميركل ،التي يعتبرها الكثيرون
أكثر القادة األوروبيين تأثيراً ،في وقت يحاول فيه االتحاد
األوروبي التأقلم مع إدارة الرئيس األميركي الجديد دونالد
ترامب والسياسة االقتصادية الحمائية التي تبدو عازمة
على اتباعها.

وزير الدفاع الكندي إىل واشنطن للتداول يف دعم
منظمات الدفاع الدولية
توجه وزير الدفاع الكندي «هارجيت
سجان» إلى واشنطن يوم اإلثنين  6فبراير
الجاري للقاء نظيره األميركي «جيمس
ماتيس» ويرافقه رئيس هيئة اركان الجيش
الكندي الجنرال «جوناتان فانس».
والهدف من اللقاء كان تداول الوزيران في
دعم منظمات الدفاع الدولية كمنظمة حلف
شمال األطلسي ومنظمة نوراد للدفاع وحماية
أجواء أميركا الشمالية.
وكان وزير الدفاع الكندي أكد مؤخرا أن كندا
لن تحدد مكان مشاركة حوالي ستمائة جندي
كندي من القبعات الزرق قبل اللقاء والتداول
مع وزير الدفاع األميركي.
تجدر اإلشارة إلى أن هذا اللقاء يشكل أول
لقاء رسمي بين الحكومة الكندية واإلدارة األميركية الجديدة.

“مذحبة كيبيك” ..القاتل استكشف املسجد بصفة متسوّل
أظهرت شهادات جديدة أن منفذ مذبحة
المسجد في مدينة كيبيك الكندية رصد
المكان مرات عدة ،قبل إطالق الرصاص
على المصلين حيث قتل  6منهم و أصاب
 5آخرين ،في هجوم وصفته السلطات
بـ” اإلرهابي”.
ووفق ما أوردت وكالة “رويترز”فإن
شهودا تعرفوا على القاتل ألكسندر بيسونيت
(  27عاما) بسبب تردده على المكان
وطلبه ماال من أحد الموجودين بالمسجد.
وقال الحسين المانوج أحد الذين يترددون
على المسجد إنه تعرف على القاتل
عندما شاهد صورته في وسائل اإلعالم
بعد المذبحة ،وقال “أتذكر هذا الوجه”.
وأوضح أن منفذ الهجوم زار المسجد يوم
الخميس بين الساعة 7:45و 8:00مساء
بالتوقيت المحلي ،وهو ذات توقيت تنفيذ
الهجوم بعد  3أيام.
وأضاف المانوج أن بيسونيت قال جملة
غريبة وهي “أحب هللا .رأيت صورا هلل”،
واشتبه أن الرجل ال يعرف أي شيء عن

اإلسالم لكنه لم ير عليه ما يدل على نواياه،
وقال “ظننت أنه شخص جاهل ببساطة”.
وطبقا لرواية هذا الشاهد ،فإن منفذ الهجوم
دخل المسجد وقال إنه بحاجة لنقود للسفر
إلى مونتريال ،لكن المانوج أخبره بأن
ال يملك ماال واقترح استكمال محادثتهم
خارج المسجد.
ونجا المانوج من المذبحة بفاصل دقائق
معدودة ،إذ غادر المسجد قبيل وصول

بيسونيت إلى المكان عندما نفذ جريمته.
وتقول السلطات إن بيسونيت فرنسي
كندي من “كيبيك”  ،مشيرة إلى أنه
يعتنق أفكار قومية .
ويواجه اليميني المتطرف  6تهم بالقتل
و 5أخرى تتعلق بالشروع في قتل خمسة
أشخاص ال يزالون في المستشفى بحالة
حرجة.

ارتفع عدد طالبي اللّجوء الذين
يعبرون الحدود البريّة بين كندا
والواليات المتّحدة بصورة ملحوظة
منذ بضعة أشهر.
وافادت الشرطة الفدراليّة الكنديّة ّ
أن
 19شخصا عبروا نقطة اميرسون
الحدوديّة في مانيتوبا في وسط الغرب
الكنديّ يوم السبت الماضي وعبرها
ثالثة آخرون يوم األحد.
وكان البرد شديدا للغاية واتّصل الالجئون
برقم الطوارئ طلبا للمساعدة.
ويقول أحد طالبي اللجوء ،الصومالي
إن ّ
فرحان أحمد ّ
موظفي وكالة الخدمات

وكالة جديدة جلذب االستثمارات األجنبية
إىل تورونتو الكربى
أعلن يوم الجمعة الماضي مستويات
الحُ كم الثالثة Les trois paliers de
 gouvenementعن استثمار بقيمة
 19,5مليون دوالر إلنشاء وكالة «تورونتو
غلوبال» ( )Toronto Globalالتي ستُناط
بها مهمة جذب االستثمارات األجنبية إلى
منطقة تورونتو الكبرى والترويج لهذه
المنطقة حول العالم.
وتساهم الحكومة الفدرالية بـ 6ماليين دوالر
في «تورونتو غلوبال» ،ومقاطعة أونتاريو
بـ 7,5ماليين دوالر ،وتتحمل الـ 6ماليين
دوالر المتبقية بلديات توورونتو وميسيسوغا
وبرامبتون وهالتون ويورك ودورهام.
وقال وزير االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية في
الحكومة الفدرالية «نافديب سينغ بينز» في مؤتمر صحافي
إن تورونتو تنتج  20%من إجمالي الناتج الداخلي في

نقال عن راديو كندا الدولي

شكوى برازيلية لدى منظمة التجارة العاملية احتجاجاً اجلمعية الوطنية تكرم ضحايا مسجد كيبيك
على قرض أوتاوا لـ”بومباردييه”

رفعت البرازيل اليوم شكوى أمام منظمة
التجارة العالمية بعد أقل من  24ساعة على
إعالن حكومة جوستان ترودو الليبرالية
في أوتاوا تقديم قرض بدون فائدة لعمالق
الصناعات الجوية الكندي «بومباردييه»
بقيمة  372,5مليون دوالر كندي.
وسيُضخ ثلث هذا المبلغ في برنامج
الطائرات من فئة «سي» ( ،)CSeriesفيما
يذهب الثلثان اآلخران إلى برنامج طائرات
«جلوبال .)Global 7000( »7000
وتتهم البرازيل كندا بدعم قطاع الصناعات
الجوية لديها« .نحن مقتنعون بأن بعض
البرامج هي دعم (حكومي)» ،قال مساعد
وزير الخارجية البرازيلي للشؤون
االقتصادية ،كارلوس كوزيندي ،في

حديث هاتفي مع وكالة الصحافة الكندية.
وكانت «بومباردييه» قد طلبت مساعدة
مالية بقيمة مليار دوالر أميركي في تشرين
الثاني (نوفمبر)  2015من حكومة ترودو
في أعقاب تشكيلها بعد فوز الحزب الليبرالي
في االنتخابات الفدرالية العامة.
وجاء هذا الطلب بعد أن قررت حكومة
مقاطعة كيبيك ضخ مليار دوالر أميركي
في برنامج الطائرات من فئة «سي»
بهدف مساعدة «بومباردييه» على إكمال
تطوير هذه الطائرات وتسويقها .وحصلت
«بومباردييه» على هذا المبلغ العام الفائت.
ويقع المقر الرئيسي لـ «بومباردييه» في
مونتريال ،العاصمة االقتصادية لمقاطعة
كيبيك وثانية كبريات المدن الكندية.

رئيس غرفة التجارة األمريكية يدعو لعدم
إلغاء اتفاق “نافتا”
دعا رئيس
غرفة التجارة
األميركية «توم
دوناهيو» إلى
عدم إلغاء اتفاق
التجارة الحرة
ألميركا الشمالية
(«نافتا»
،)NAFTA
ً
مجادال بأن إلغاء
االتفاق يؤدي إلى خسارة وظائف في كل واحدة من دوله الثالث ،كندا والواليات
المتحدة والمكسيك.
ويرى «دونايهو» أن باإلمكان تطوير هذا االتفاق الذي دخل حيز التنفيذ عام
 1994بشكل يعزز تنافسية أميركا الشمالية مع سائر العالم.
وجاء كالم «دوناهيو» يوم اإلثنين الماضي خالل لقاء غداء نظمه «نادي كندا
االقتصادي» (.)Economic Club of Canada
وكان من المقرر أن يلتقي «دوناهيو» ذلك اليوم رئيس الحكومة الكندية جوستان
ترودو وعدداً من مستشاريه.
وكان الرئيس األميركي «دونالد ترامب» قد هدد باالنسحاب من اتفاق «نافتا»
إذا لم تتم إعادة تفاوض حوله بشكل يرضيه.

كندا :انقطاع املفاوضات بني احلكومة وجهاز
شرطة احلدود

 35مليون نسمة،
عدد سكان كندا
افتتحت الجمعية الوطنية في كيبيك يوم الثالثاء دورتها الشتوية بالوقوف دقيقة
صمت تكريما لضحايا مسجد كيبيك ورفع رئيس الحكومة فيليب كويار وكافة
أعضاء المجلس النيابي مذكرة تكريما لهم وقدم باسم الجمعية الوطنية التعازي
لذوي الضحايا.
وأعلن كويار أمام النواب "أن العيش المشترك هو أكثر من مجرد اصطالح،
هو عمليا القرارات التي نتخذها معا في مجلس النواب ،هو حالة نفسية وطريقة
عيش ،هو أن نتحاور ونفهم بعضنا البعض وبخاصة أن نحترم اآلخرين".
من جهته ،قال زعيم المعارضة الرسمية ،زعيم الحزب الكيبيكي االنفصالي
جان فرانسوا ليزي " :أمام الفظاعة  ،قمنا بما علمنا إياه آباؤنا وأمهاتنا :التماسك
والتعاضد".
أما زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك فرانسوا لوغو فحيا الشعب
الكيبيكي قائال " :شعرت بفخر كبير وأنا أرى شعبنا يقف بثبات وكرامة لرفض
العنف القاتل".

اوتاوا :متويل النظام الص ّحي غري كاف
أفادت دراسة صادرة عن معهد المال
العام والديمقراطيّة في أوتاوا ّ
أن التمويل
الفدرالي للخدمات الصحيّة ال يتيح أمام
ّ
المقاطعات المحافظة على الخدمات الصحيّة
المق ّدمة للمواطنين في السنوات المقبلة.
و ال يتناسب التمويل مع أوضاع ّ
كل
من المقاطعات الكنديّة حسبما ورد في
الدراسة المذكورة.
وكانت الحكومة الفدراليّة قد ّ
وقعت على
اتّفاقات تمويل ثنائيّة مع المقاطعات األطلسيّة
ومقاطعة سسكتشوان واألقاليم الثالثة في
الشمال الكنديّ الكبير.
ّ
لكن المفاوضات حول تمويل الخدمات
الصحيّة فشلت بين أوتاوا من جهة ومقاطعات
بريتيش كولومبيا وكيبيك وأونتاريو وألبرتا

علمت هيئة اإلذاعة الكندية أن
المركز الثقافي اإلسالمي في مدينة
كيبيك ،الذي تعرض لالعتداء ،على
وشك شراء أرض على الضفة الجنوبية
لنهر «سان لوران» بهدف إقامة مدافن
للمسلمين .وكانت المساعي بدأت قبل
تعرضه لالعتداء في التاسع والعشرين
من الشهر الفائت.
وكان عمدة المدينة «ريجيس البوم»
تعهد يوم الجمعة الفائت بمساعدة المركز

على إيجاد أرض في منطقة العاصمة
إلقامة المدافن ،مؤكدا أمام المشاركين
في تشييع الضحايا في قصر المؤتمرات:
«ستحصلون على هذه المدافن».
وأشار عمدة كيبيك يوم اإلثنين  6فبراير
الجاري  ،إلى احتمال إقامتها خارج حدود
المدينة .ومن األرجح أن يكون الموقع
في مدينة «ليفي» المحاذية للعاصمة
الكيبيكية .وأكد أن البلدية لن تساهم في
تقديم أي مبلغ مالي لتحقيق المشروع.

اوتاوا :نظام دفع األجور واملشاكل املرتاكمة
ما زالت الحكومة الكنديّة تواجه العديد من المشاكل مع
االلكتروني لدفع مرتّبات ّ
موظفي القطاع العام.
نظام فينيكس
ّ
ّ
وكانت الحكومة قد انشأت مراكز دفع مؤقتة لمعالجة
ّ
الموظفين
المشاكل التي تسبّبت في تأخير دفع رواتب
لبضعة أشهر الصيف الماضي.
وكشف تحقيق أجراه راديو كندا ّ
أن نحوا من  26ألف
ّ
موظف ّ
تلقوا مبالغ وصلت قيمتها إلى  70مليون دوالر
عن طريق الخطأ.
وقال البعض منهم إنّهم غير قادرين على إعادة األموال
ّ
ألن الحكومة عاجزة عن تحديد القيمة المطلوب إعادتها.
ّ
الموظفين« ،أندرو كا ّدل» إنّه يصرّ على إعادة
ويقول أحد

 16ألف دوالر إضافيّة ّ
تلقاها عن طريق الخطأ بسبب نظام
االلكتروني.
فينيكس
ّ
ّ
ولكن الحكومة ق ّدرت ب  3599دوالرا فقط المبلغ المتوجّ ب
عليه إعادته.
أن أسوأ ما في األمر ،هو ّ
واعتبر «كا ّدل» ّ
أن البعض
يتلقى أمواال إضافيّة عن طريق الخطأ في حين لم ّ
ّ
يتلقى
االلكتروني.
الكثيرون رواتبهم بسبب ثغرات نظام الدفع
ّ
ّ
وأكدت «جودي فوت» وزيرة الخدمات العامّة والتموين
ّ
ّ
ّ
أن األولويّة هي للموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم.
وأشارت إلى ّ
أن الحكومة ستح ّدد قيمة األموال اإلضافيّة
المدفوعة خطأ عندما تتعامل مع هذه الحاالت.

?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
كندا وإن  40%من المقرات الرئيسية للشركات الكندية
متواجدة فيها ،ورأى أن الوكالة الجديدة ستتيح لتورونتو
منافسة كبريات مدن العالم.
ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء وكالة «تورونتو غلوبال» إلى
إيجاد  500وظيفة بحلول كانون األول (ديسمبر) .2018

ومانيتوبا من الجهة األخرى.
وتمثّل المقاطعات الخمس مجتمعة ما يزيد
على  90بالمئة من ّ
سكان كندا.
وتفيد الدراسة ّ
أن العرض الذي ق ّدمته
الحكومة الكنديّة يقضي بزيادة تمويل
الخدمات الصحيّة بنسبة  3،7بالمائة سنويّا
على مدى عشر سنوات.
وترى المقاطعات الخمس ّ
أن التمويل غير
كاف وال يتيح أمامها اإلبقاء على المستوى
الحالي من الخدمات الصحيّة.
ّ
الفدرالي سنويّا
وتطالب بزيادة التمويل
ّ
بنسبة  5،2بالمائة ،وذلك استنادا إلى
دراسات أجراها ّ
البرلماني
كل من المدير
ّ
للموازنة ومعهد «كونفرانس بورد»
للدراسات االقتصاديّة.

أول مدافن للمسلمني يف منطقة كيبيك

توقفت يوم األحد المفاوضات بين مجلس الخزانة الكندي ونقابة عمال القطاع
العام التي تمثل جهاز شرطة الحدود الكندية بعد أن رفضت الحكومة ،بحسب النقابة،
منح عناصر الجهاز المرتبات وشروط العمل نفسها التي تتمتع بها سائر األجهزة
المختصة بتطبيق القوانين.
وأشارت رئيسة نقابة القطاع العام روبين بنسون إلى أن “جهاز الخدمات الحدودية
يمنع دخول المخدرات واألسلحة الممنوعة إلى األراضي الكندية وبالتالي يجب أن
يتم التعامل مع عناصره باالحترام نفسه المعتمد في التعامل مع أجهزة أمنية أخرى
منها الشرطة الملكية الكندية التي يعمل معها الجهاز بصورة يومية.
واعتبر الرئيس الوطني لجهاز الخدمات الحدودية  ،جان بيار فورتان ،أن الحكومة
ترفض معاملة األجهزة األمنية بالتساوي وتطلب من جهاز شرطة الحدود تقديم
تنازالت تضر بالتوفيق بين مهمات العمل والحياة العائلية.
تجدر اإلشارة إلى أن جهاز الخدمات الحدودية يضم حوالي ثمانية آالف موظف.

ارتفاع عدد الالجئني إىل كندا عرب احلدود الربيّة األمريكيّة الكنديّة
الحدوديّة ق ّدموا لهم المساعدة بعد أن كاد
هو وافراد عائلته يتجلّدون من ش ّدة البرد.
ويقول مجلس الهجرة واألديان في
مانيتوبا  ،وهو جمعيّة غير ربحيّة تعمل
على مساعدة المهاجرين والالجئين،
ّ
ّ
الملفات التي يتعامل معها
إن عدد
ارتفعت بصورة كبيرة منذ فصل الخريف
الماضي.
وقد ارتفع عدد طالبي اللّجوء الواصلين
عبر الحدود البريّة بين كندا والواليات
ّ
المتحدة في مقاطعة مانيتوبا بصورة
ملحوظة ّ
مؤخرا حسب قول ريتا شهّال
المديرة التنفيذيّة للمجلس.

يعدها :رزق هللا زرزور

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 514 961 0777

كشفت مؤسسة إحصاءات كندا
يوم األربعاء  8فبراير الجاري نتائج
االستفتاء السكاني األخير الذي أفاد
عن تخطي عدد سكان كندا الخمسة
والثالثين مليون نسمة ،يسكن واحد
وستون بالمئة منهم مقاطعتي أونتاريو
(  ) %38,3وكيبيك ( . ) %23,2
وقد بلغت نسبة النمو السكاني واحد
بالمئة سنويا  ،وذلك بفضل الهجرة
خاصة التي شكلت ثلثي نسبة النمو
الديموغرافي.
واحتلت مقاطعة ألبرتا في وسط
الغرب الكندي المرتبة األولى من
حيث نسبة النمو التي بلغت 11,6 %
جراء الهجرة الداخلية.
بالمقابل  ،وحدها مقاطعة «نيو
برنزويك» في الشرق الكندي شهدت
تراجعا في النمو السكاني بلغ . %0,5
أما بالنسبة إلى مدينة مونتريال
الكبرى ،فقد تعدى عدد سكانها
األربعة ماليين نسمة أي نصف
سكان المقاطعة.

ثلوج وأمطار جليديّة
ومدارس مقفلة يف
مونرتيال وكيبيك وعدد
من املقاطعات األطلسيّة
أقفلت العديد من المدارس أبوابها
يوم األربعاء  8فبراير الجاري في
مونتريال وكيبيك وعدد من المقاطعات
األطلسيّة بعد ليلة تساقطت فيها الثلوج
التي تحوّلت إلى أمطار جليديّة مع
ارتفاع درجات الحرارة.
ففي مونتريال ،أفيد عن هطول 10
مللّيمترات من األمطار الجليديّة،
وغرقت العديد من الشوارع ذلك
اليوم تحت الوحول .
وكانت وزارة البيئة قد ّ
توقعت منذ
بعد ظهر عشية يوم األربعاء المذكور
هطول األمطار الجليديّة.
ّ
المتوقع أن تصل الحرارة
و كان من
ذلك اليوم إلى  6درجات مئويّة على
أن تتراجع تدريجيّا لتصل إلى 15
مئويّة تحت الصفر يوم الخميس أي
غداة اليوم المذكور .
وأفيد عن إلغاء العديد من الرحالت
الجويّة وتأخير البعض اآلخر من
مطار «ترودو» في مونتريال نحو
خاصة.
المقاطعات األطلسيّة بصورة ّ
وفي مدينة كيبيك ،ساهمت الثلوج
والرياح في سوء الرؤية وأقفلت
العديد من المدارس أبوابها.
كما أقفلت العديد من المدارس أبوابها
في مقاطعات نيوبرنزويك وجزيرة
األمير ادوارد ونوفا سكوشا.
وتسبّب الطقس الرّ ديء في عرقلة
حركة النقل ،ونصحت السلطات
السائقين باعتماد الحذر واإلبقاء على
مسافة كبيرة نوعا ما بين السيّارات.
المختصة في
و كانت تعمل الفرق
ّ
مونكتون وهليفكس وفريدركتون على
رفع الثلوج والجليد من الطرقات.
ّ
وتوقعت وزارة البيئة سقوط 15
سنتيمترا من الثلج في نيوبرنزويك.
وكانت المقاطعة قد عانت على مدى
أسبوعين من عاصفة جليديّة تسبّبت
الكهربائي عن آالف
بانقطاع التيّار
ّ
المشتركين.
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حلوة يا بلدي

مارينا اليف بارك …
اكرب حديقة مائية يف العامل

اعداد  :مايك انجلو

ركن الرياضة

كوبر يف امليزان بعد نهاية عرس الكان

الكلمــات املتقاطعة
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رأسياً :
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 1أول حارس مرمي في 67
أفريقيا
 2جوهر – بائع اللبن 8(معكوسة) – نصف كلمة مايو 9
10
 3-دول

2 1

 4لقب شاعر لبناني راحل 5منطقة في القاهرة 6اقوم بعمل البر – عكسذكر (معكوسة)
 7قف – ضعف 8منظمة دولية 9يستخدم في إيقاف السفينة– والدتي
 10-أغنية لنجاة – سئم

3

 1العب الزمالك ومنتخبمصر – أسرة
 2سكب – بغداد (سابقا) –قصة لمصطفى أمين
 3أشفى (معكوسة) – أحسم 4أنعم – متشابهة – تكلم 5متشابهة – حصل على –كاتبة عربية
 6أجاب – قفز 7فك – دائن 8مثنى يثني 9أصلح – خصم (معكوسة)– قام بالتسميم
 10-يرجو – حيوان ضخم
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- Nul n’est prophète dans son pays
لنبي في وطنه
 ال كرامة ّ- Tel père tel fils
 -من شابه أباه فما ظلم
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Les proverbes en français et arabe

حول لقطات من الدالفين البرية من جزر سليمان والتسهيالت
التي تتم لالحتفاظ بها في خليج سوبيك  ،الفلبين  ،يوم 14
أكتوبر  ، 2012كويزون سيتي أصدرت محكمة مؤقتة من
أجل حماية البيئة لمدة  72ساعة لمنع إعادة تصدير الدالفين
إلى مارينا اليف بارك  ،في أعقاب دعوى رفعها الحقوق
المدنية من قبل جماعات حقوق الحيوان  ،وكرر المتحدث
باسم  RWSأن اقتناء المنتجع من دالفين المحيطين الهندي
والهادئ والتمسك باللوائح التي تحكمها برنامج األمم المتحدة
للبيئة في إطار اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة
باالنقراض من الحيوانات والنباتات البرية .
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تضحك الدنيا معك ..
.
أبكي تبكي وحدك

إعداد  :رايق مبسوط جداً

ل

وقع فلورنتينو بيريز رئيس نادى
ً
لاير مدريد األسبانى عقداً
مبدئيا مع
شركة «بروفيدنس» التسويقية األمريكية
على شراء حقوق الفريق الملكية على
اإلنترنت.
وفقاً لما نقلته صحيفة «أس» األسبانية ،

إن رئيس لاير مدريد أبرم عقداً مع شركة
«بروفيدنس» على شراء حقوق الملكى
على اإلنترنت لمدة  10سنوات مقبلة
مقابل مبلغ مالى خيالى بلغت قيمته 500
مليون يورو .
أوضحت الصحيفة  ،إن بيريز رئيس

لاير مدريد يسعى لتحقيق اإلستثمار بشكل
أفضل ألكترونياً بعدما حصل المرينجى
ً
تصفحا على مستوى
على لقب األكثر
العالم فى  2016بعدد مليون و350
ألف متابع على الموقع الرسمى على
اإلنترنت .

مارينا اليف بارك هي اكبر حديقة مائية
في العالم وهي جزء من منتجعات ورلد سنتوسا
 ،سنتوسا  ،سنغافورة  .ويضم أكبر عجائب
في العالم على مساحة  8هكتار ( 20فدان) ،
تضم الحديقة اثنين من اماكن الجذب السياحي
 ،حوض السمك و كوف المغامرة المائية .
حوض السمك في مارينا اليف بارك هو
أكبر حوض مائي في العالم  ،يحتوي على
ما مجموعه  45،000،000لتر من المياه
ألكثر من  100،000الحيوانات البحرية ألكثر
من  800نوع  ،ويضم الحوض  10مناطق
مع  49موئل  ،محور الحوض هو الخزان
المفتوح المحيط مع أكثر من 18،000،000
لتر  ،و 50،000حيوانات  ،لديه أكبر لوحة
عرض في العالم  36 ،متر ( 118قدم) واسعة
و  8.3متر ( 27قدم) طول  ،والذي يهدف إلى
إعطاء الزوار الشعور بأنهم في قاع المحيط
ويضم حوض السمك أكبر مجموعة في
العالم من االسماك  ،بما في ذلك راي المحيط
العمالق مانتا في االسر  ،فإنه يعرض أيضا
 24دالفين المحيطين الهندي والهادئ ،
أسماك القرش المطرقة صدفي  ،و سلطعون
العنكبوت الياباني .
مغامرة كوف المائية تضم ست شرائح مياه ،
بما في ذلك أول سفينة مغناطيسية في المنطقة
المائية  ،ضد التيار تجمع موجة المياه الزرقاء
وأنابيب على طول نهر المغامرة  ،وطول
النهر  620مترا ( 2،030قدم)  ،واحد من أطول األنهار
البطيئة في العالم  ،لديه  14مشاهد تحت عنوان من الغابات
االستوائية  ،والكهوف  ،والحوض المحيطي وأكثر من ذلك .
الغوص في مارينا اليف بارك  ،أكبر عجائب العالم  ،وتضم
مارينا اليف بارك مناطق الجذب من الطراز العالمي ،
وتأخذك وعائلتك في رحلة ال تنسى  ،مع استكشاف الكون
المذهل للحياة في المحيطات على البحر في حوض السمك
 ،أكبر حوض مائي في العالم .
جزيرة دولفين مارينا اليف بارك تقدم مجموعة من البرامج
التي تمنحك الفرصة للتفاعل مع دالفين المحيطين الهندي

ت

شارك جميع العبي الفريق األول لكرة القدم بنادي الزمالك ،في المران الجماعي،
يوم الثالثاء ،باإلمارات؛ استعدا ًدا لمباراة السوبر أمام األهلي ،يوم الجمعة ،باستثناء
أيمن حفني إلجرائه أشعة ،والتي أثبتت تعافيه تمامًا من اإلصابة التي لحقت به في
العضلة الضامة ،ليصبح ً
جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة.
وذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك ،أن المهاجم النيجيري ستانلي شارك بشكل
طبيعي في تدريبات الفريق الجماعية.

ريال مدريد يبيع حقوقه امللكية على اإلنرتنت مقابل
 500مليون يورو

والهادئ  ،وتتعرف عليهم  ،ستقوم أيضا بمشاركة
حقائق مثيرة لالهتمام حول التدابير التي نتخذها
لرعاية هذه الحيوانات المذهلة  ،ثم يغرقون في
المرح الرطب والبرية في مغامرة كوف المائية ،
الجنة االستوائية مع مغامرة للجميع  ،منزلقات مائية
واتخاذ رحلة ملحمية على طول نهر المغامرة .
المنتجع كان مقررا في األصل ان يشمل الحيتان
وأسماك القرش  ،ولكن اعترف بأن ذلك قد ال يكون
ممكنا إليوائهم وانخفضت الخطة  ،وهناك جدل الدائر
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جنم الزمالك أمين حفين يتعافى
من اإلصابة

إال أن اإلصرار الدائم على ذلك األسلوب لن
يضمن لك النجاح لفترات طويلة مهما كان مزعجاً
للمنافسين.
 3مقارنة أداء المنتخب الحالي بما قدمه الجيلالذهبي مع حسن شحاتة أمراً يفتقر ألبسط قواعد
المنطق ،فالكرة المصرية مرت بمنعطف خطير
في السنوات األخيرة شهد إلغاء الدوري في
موسمين متتاليين و السقوط المدوي أمام غانا في
تصفيات المونديال األخير عالو ًة على االخفاق
في التأهل للبطولة االفريقية ثالث مرات متتالية،
وبالتالي فإن عناصر ذلك الجيل قد ال تكون بنفس
القيمة الفنية لمن سبقوهم بسبب ما تمر به المسابقة
المحلية األبرز من حالة تخبط.
 4غياب الخطة البديلة لكوبر هو أبرز العيوب،ً
مقبوال
فقد يكون التمسك بأسلوب تكتيكي معين
بسبب صعوبة المجازفة في البطوالت الكبرى إال
أن بطء رد الفعل كان ً
كفيال بصناعة كارثة الشوط
الثاني أمام الكاميرون بعد تجاهل االستفادة من
األوراق المتاحة على مقاعد البدالء ً
خشية من تغير
األدوار في الملعب في وقت تراجع فيه المردود
البدني ألكثر من العب بشكل الفت ،وهو األمر
الذي قد يفسر سبب مسلسل هزائم كوبر المتتالية
في المباريات النهائية خالل مسيرته التدريبية !
الحظ خدم كوبر لبلوغ النهائي؟
ً
سريعا بعد خسارة النهائي
 إنطلقت سهام النقدلتنسب الوصول لتلك المباراة لعنصر الحظ
فقط مستشهدين بما أهدره المنافسون من فرص
خالل مشوار مصر بالبطولة ،فهل كان الفراعنة
محظوظين حقاً؟

 1الحظ عنصر أساسي في خلطة االنتصارألي بطل إذا ما تمكن من االستفادة به ،فمنتخب
الكاميروني كان في طريقه لسيناريو مختلف تماماً
باإلقصاء من الدور األول للبطولة لو لم يتصدى
القائم لتسديدة الجابوني بوانجا في الثانية األخيرة
من عمر مباراة الفريقين إال أن تصدى الحارس
أوندوا الرائع لمتابعة ندونج بعدها هو من أكد
عزم األسود على التوجه لمسار آخر في العرس
االفريقي ،فهل نسيتم العارضة التي حرمت
الهولندي رينزينبرك من تسجيل هدف تتويج
منتخب بالده بلقب مونديال  1978في الدقيقة
األخيرة قبل أن ينتهز األرجنتينيون الفرصة
بالحسم في الشوطين اإلضافيين وكذلك الحال
للقائم الذي إغتال حلم الفرنسي جينياك في تتويج
منتخب بالده بلقب يورو  2016وسط جماهيره
بعد تالعبه بالبرتغالي بيبي ليتم إختيار األخير
بعدها كأفضل العبي المباراة بعد التتويج بهدف
زميله المهاجم المغمور إيدير..تلك هي متعة كرة
القدم !
 2إستفاد المنتخب المصري من عنصر الحظفي تجاوز مباراتي المغرب وبوركينا فاسو بشكل
واضح إال أن نفس العنصر قد خذله بشدة بقائمة
طويلة من اإلصابات التي قلصت إختياريات
كوبر الذي لم يوفق أيضاً في إستغالل ما هو متاح
بالمحطة األخيرة !
وفي النهاية يمكن القول بأنه لم يكن في اإلمكان
أفضل مما كان بعدما أظهر الالعبون روحاً عالية
طوال البطولة لتتجه األنظار اآلن إلى الحلم األبرز
بإقتناص بطاقة التأهل لمونديال روسيا .2018

حل الكلمات المتقاطعة

إنتهت مشاركة المنتخب المصري في كأس
األمم االفريقية بالحصول على المركز الثاني بعد
خسارة المباراة النهائية أمام نظيره الكاميروني
الذي إستحق أن يكون بطل القارة السمراء بعد
غياب 15عاماً ،ولكن ماذا عن تقييم تلك التجربة في
ظل األسئلة المتناثرة في الشارع الرياضي ،وهنا
سنسعى لإلجابة بموضوعية عن تلك التساؤالت :
هل يعد المركز الثاني إنجازاً؟
 التاريخ ال يذكر سوى األبطال في نهاية األمرولكن دعونا نتذكر أن المنتخب المصري قد فشل
في مجرد التأهل للبطولة منذ عام  ،2010فجاء
اإلقصاء في تصفيات  2012بتذيل المجموعة
وهزيمة تاريخية أمام منتخب النيجر ثم جاء
اإلقصاء المخزي في تصفيات  2013بالهزيمة
أمام إفريقيا الوسطى بالقاهرة ً
نهاية بالهزيمة ذهاباً
ً
إيابا أمام السنغال وتونس في تصفيات ،2015
وبالتالي فإن العودة للعرس االفريقي بالتواجد في
المباراة النهائية يعد إنجازاً رائعاً مع الوضع في
االعتبار كونها البطولة األولى لغالبية عناصر
المنتخب المصري.
هل ضمت القائمة أفضل الالعبين؟
 أثارت إختيارات المدير الفني هيكتور كوبرللقائمة النهائية العديد من االنتقادات قبل إنطالق
البطولة ،وهو األمر المعتاد قبل خوض المنتخب
المصري لمنافسات أي بطولة ،فإرضاء الجميع
درب من دروب الخيال إال أن المحصلة النهائية
تكشف النقاط التالية:
 1إختار كوبر من يتمتع باإلنضباط التكتيكيالعالي حتى ولو لم يكن األفضل على الساحة بدليل
ً
ً
أساسيا لصفوف
مهاجما
إختيار مروان محسن
ً
الفراعنة رغم تسجيله ً
هدفا يتيما مع األهلي
بالدوري إال أن نجاحه في أداء واجبات دفاعية
بالتراجع لوسط الملعب من أجل القيام بعملية
الضغط ودفاعه بشكل سليم في الكرات الثابتة
جعله المفضل لدى كوبر ،ويمكن قياس نفس األمر
بالنسبة لعمرو وردة الذي لم يلقى إستحسان غالبية
الجماهير إال أن قيامه بأدوار متنوعة في المباراة
النهائية كان من الممكن أن يجعله نجم اللقاء األبرز
لوال التراجع البدني مع غالبية العناصر في شوط
المباراة الثاني وكذلك الحال لواجبات النني في
وسط الملعب التي تختلف بشكل كبير عن الدور
الذي كان يقوم به حسني عبد ربه خالل حقبة حسن
شحاتة ،ولعل مثال فيكتور موزيس مع تشيلسي

في الموسم الجاري خير دليل
على رؤية المدرب بعدما
تحول النيجيري من العب
يتم إعارته بإستمرار إلى
واحد من أهم األعمدة التي
يبنى عليها أنطونيو كونتي
نجاحه مع البلوز.
 2يضع كوبر االلتزامً
ً
أساسيا للتواجد في
شرطا
المنتخب ،وبالتالي كان رد
ً
قاسيا إزاء
فعل األرجنتيني
تصرف رمضان صبحي
عقب إستبداله بلقاء أوغندا،
وهو ما يجعل من المحتمل
توبيخه لكهربا على تلقيه
إنذارين ساذجين حرما المنتخب من ورقة هامة
في المباراة النهائية.
 3أخطأ كوبر في عدم وجود أي بديل صريحلالعب الوسط عبد هللا السعيد طوال البطولة،
فتراجع العب األهلي بدنياً في نهاية المشوار كان
له التأثير السلبي على أداء الفراعنة الهجومي،
وأفقدهم ميزة تناقل الكرة بالتمريرات القصيرة ليتم
اللجوء ألسلوب التمريرات الطولية لصالح الذي
بات محفوظاً لدى كافة المنافسين.
األداء الدفاعي الممل؟
 1نعم ،غلب الطابع الدفاعي على أداء المنتخب
المصري طيلة البطولة إال أن التنظيم المحكم
كان سمته األساسية في ظل إلتزام عالي من
الالعبين عالو ًة على عنصر الروح العالية غير
أن االستمرار بذلك األسلوب حتى النهاية كان أمراً
محفوفاً بالمخاطر ،فالخطأ سمة بشرية وقد تُصنع
البطوالت من تلك التفاصيل الصغيرة كما فعلها
المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر في اللحظات
الحاسمة من المباراة النهائية.
 2اللجوء لألسلوب الدفاعي ليس سبة أو وصمةعار كما يظن البعض ،فاليونان فاجئت الجميع
بإحراز لقب يورو  2004بأسلوب دفاعي محكم
صنعه األلماني أوتو ريهاجيل ليهزم به عمالقة
القارة قبل أن تكرره البرتغال بصورة أقل نسبياً
في النسخة األخيرة من اليورو ،وكذلك الحال
لإلنتر االيطالي في حقبة مورينيو عندما أراد
تجاوز عقبة برشلونة في الكامب نو في طريقه
للفوز بلقب دوري األبطال األوروبي عام 2010
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Barrière tarifaire: Ottawa réagira avec force
D

e passage à Washington, la ministre des
Affaires étrangères Chrystia Freeland promet que le
Canada réagira avec force
si le président Trump
impose une barrière tarifaire à la frontière.
Mme Freeland a fait cette
déclaration mercredi en
conférence
téléphonique avec les journalistes
après une toute première
rencontre en tête-à-tête
avec son homologue Rex
Tillerson, dans la capitale
américaine.
«J’ai clairement fait comprendre que nous nous
opposons à toute taxe à la
frontière qui ferait du tort
à l’économie du Canada et
des États-Unis, a assuré M.
Freeland. Si tel était le cas,
nous allons réagir de façon
appropriée.»
Mme Freeland a terminé
mercredi un séjour de deux
jours dans la capitale américaine durant lequel elle

s’est entretenue avec plusieurs hauts placés républicains, dont le secrétaire
d’État Rex Tillerson.

des mains dans la capitale
américaine cette semaine.
Tout indique que la présence
de trois ministres seniors

Faisant le bilan de ses discussions, Mme Freeland a
noté que ses homologues
américains voient d’un bon
oeil la relation commerciale entre le Canada et les
États-Unis.
Outre Mme Freeland, les
ministres Bill Morneau
(Finances) et Harjit Sajjan
(Défense) sont allés serrer

du gouvernement canadien
à Washington annonce une
première rencontre officielle entre Donald Trump
et Justin Trudeau.
Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer,
a indiqué mercredi que les
détails d’un tête-à-tête en
haut lieu entre les deux
chefs d’État seront annon-

cés sous peu.
Questionné sur le sujet, le
bureau du premier ministre
Trudeau s’est quant à lui
montré plus discret.
Par ailleurs, si on en croit
un sondage réalisé par le
quotidien Globe and Mail,
une majorité de Canadiens
souhaitent voir M. Trudeau tenir tête à Donald
Trump et à ses politiques
protectionnistes lors de ce
face à face.
Le coup de sonde révèle
que 58 % des Canadiens
appuieraient une guerre
commerciale avec les
États-Unis si le président
Trump impose une barrière tarifaire à la frontière.
«Nous, ce qu’on fait et on l’a
toujours dit, c’est d’être là
pour les Canadiens, de faire
valoir nos intérêts, alors
ils doivent avoir confiance
(...)», a souligné à Ottawa
le ministre du Commerce
international,
FrançoisPhilippe Champagne.

Ottawa: le programme de contestation judiciaire rétabli

L

e gouvernement Trudeau rétablit le programme de contestation
judiciaire aboli par les conservateurs
et qui vise à financer des «causes types
d’importance nationale», notamment
en matière de droits linguistiques, de
religion et d’égalité des sexes.
La ministre du Patrimoine canadien,
Mélanie Joly, et la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, en ont fait
l’annonce mardi à Ottawa.
«À travers les années, le programme
de contestation judiciaire a aidé financièrement des citoyens lésés dans leurs
droits», a soutenu Mme Joly, ajoutant
qu’il avait forcé les gouvernements «à
rendre des comptes sur la défense des
droits et libertés des Canadiens».
Mme Joli a souligné que le programme
avait par exemple joué un rôle dans
la légalisation des mariages entre
conjoints de même sexe ou encore
contraint Via Rail d’offrir une plus
grande accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.
Elle a précisé que l’enveloppe destinée à

ce programme sera de 5 millions $ par
année, dont 1,5 million $ sera consacré
à la clarification des droits en matière de
langues officielles.
Les ministres ont souligné
que la portée du programme,
créé à la fin des années 1970,
puis aboli en 2006 par le
gouvernement Harper, sera
élargie pour «mieux refléter
l’évolution de la jurisprudence au Canada». Il inclura
ainsi l’éventail des droits
admissibles en vertu de la
Charte canadienne des droits
et libertés.
Un document explicatif de cette initiative fait notamment mention de la
liberté de religion, d’expression et d’association, du multiculturalisme, de l’égalité des sexes, ainsi que du droit à la vie,
à la liberté et à la sécurité de la personne.
La ministre de la Justice a par ailleurs
reconnu que le programme sous sa
nouvelle mouture pourrait permettre à
une personne de contester la loi fédé-

rale sur l’aide médicale à mourir que
certains jugent inconstitutionnelle.
Le programme sera mis en œuvre et

C
géré par une tierce partie «pour éviter
tout conflit d’intérêt réel ou perçu avec
le gouvernement du Canada».
Deux comités d’experts seront ainsi
constitués, soit un comité chargé des
droits en matière de langues officielles
et un second chargé des droits de la
personne. Le gouvernement espère que
le programme sera fonctionnel à partir
de l’automne.

taire Mattis sait que le Canada peut
faire et que d’autres nations ne peuvent ou ne veulent pas faire», s’est
contenté de répondre M. Sajjan, en
faisant valoir que ce qui compte le
plus, c’est la façon dont l’argent est
investi.
Le ministre s’est aussi abstenu de
critiquer la façon dont le nouveau
président gère la politique internationale depuis le début de son
mandat.

Arrêt Jordan: les libéraux refusent d’entendre le DPCP

L

es libéraux refusent d’entendre le directeur des poursuites
criminelles et pénales (DPCP)
alors que 514 procès sont maintenant
menacés d’avorter en raison de l’arrêt
Jordan.
Le Parti québécois a demandé mardi à
ce que la commission des institutions
interroge le DPCP sur «l’analyse des
risques, la priorisation des dossiers
et l’abandon de procédure à la suite
de requêtes dans la foulée de l’arrêt
Jordan de la Cour suprême», qui fixe
une date limite pour tenir un procès
à la suite de l’arrestation d’un accusé.
Richard Merlini, député libéral et
membre de la commission, a voté
contre cette demande. «C’est au
DPCP de faire son travail, a-t-il
affirmé lors d’une entrevue. Comme
député, ce n’est pas notre rôle de
poser des questions sur la priorisation
des procès. Notre rôle est de s’assurer
que le DPCP ait les ressources pour
le faire.»
Il estime qu’il est normal que le
nombre de demandes d’arrêts de procédure augmente puisque les accusés
font valoir leur nouveau droit consti-

tutionnel. Il ajoute que le
gouvernement Couillard
a investi 175 millions $
pour les quatre prochaines années pour réduire
les délais en justice. «Ce
n’est pas comme mettre
un repas au micro-onde,
ça ne prend pas juste deux
minutes», a-t-il lancé.
Il souligne aussi que le
DPCP sera présent lors de
l’étude des crédits du printemps.
Pour les partis d’opposition, il s’agit d’un geste
«irresponsable». «On veut avoir
l’heure juste et connaître l’ampleur
des risques face à l’explosion des
demandes d’arrêt de procédure», a
affirmé la députée péquiste Véronique Hivon mardi en entrevue.
Mme Hivon agite le cas d’un homme
de Gatineau, accusé de triple meurtre, qui a déposé une requête qui sera
entendue le 22 février. «C’est dans la
région même de la ministre Stéphanie
Vallée», a-t-elle souligné. Submergé
par les causes en retard, le DPCP

réception des services publics.
«Le risque de
dérive dans ce
genre de débat
là est considérable, on l’a vu,
on a commencé
à parler de ces
situations pour
finir sur la plage,
littéralement», a
lancé le premier
ministre à son
adversaire de la
CAQ, qui avait
déjà réclamé l’interdiction du burkini, avant de se
raviser.
François Legault a fait
de la laïcité de l’État son
cheval de bataille pour
la rentrée parlementaire. S’il n’y a pas de
courant islamophobe au
Québec, les libéraux ont
instauré un climat malsain de par leur inaction
sur les accommodements
religieux, a lancé le chef
caquiste lors de sa toute
première conférence de
presse.
«Il y a des Québécois avec
raisons qui sont fâchés
que régulièrement, les

accommodements aillent
trop loin, qu’on n’ait
pas mis de balise», a-t-il
déploré.
M. Legault propose un
«compromis» au gouvernement Couillard s’inspirant des conclusions du
rapport Bouchard-Taylor. Il renonce à interdire
les signes religieux pour
les enseignants en guise
de main tendue. Cette
promesse sera toutefois
récupérée lors de la campagne électorale de 2018.
Le Parti québécois est
prêt lui aussi à donner
son appui à un projet de

loi 62 qui bannirait le
port du voile, de la kippa,
des croix chrétiennes et
du turban pour les agents
de l’État en position de
coercition. «Il y a un
point de rencontre possible. Alors, on invite le
premier ministre à saisir
l’occasion», a insisté
mardi le chef péquiste
Jean-François Lisée.
Pour Québec solidaire, on
ne peut aller en dessous
des conclusions du rapport Bouchard-Taylor,
qui fait consensus dans la
population.

Une jeune égyptien fabrique un appareil qui transforme une
auto manuelle en automatique alors que deux étudiants

L

engagé à ne pas avoir recours à la
torture.
Le ministre libéral n’a pas davantage voulu dire si son homologue
avait critiqué le Canada en matière
de dépenses militaires, qui se trouvent sous la barre des 2 % du PIB
que devraient théoriquement investir annuellement les différents
membres de l’OTAN dans leurs
armées.
«Il y a plusieurs choses que le secré-

L

a trêve sur le débat
identitaire décrétée au lendemain
de la tuerie de la grande
mosquée de Québec aura
été de courte durée. La
laïcité de l’État divise à
nouveau les partis politiques à l’Assemblée nationale.
Le premier ministre a
rejeté du revers de la
main mardi, jour de rentrée parlementaire à
Québec, le «compromis»
proposé par les partis
d’opposition sur la neutralité religieuse.
Caquistes, péquistes et
solidaires acceptent d’appuyer le projet de loi libéral si Philippe Couillard
y inclut les recommandations de la Commission
Bouchard-Taylor
de bannir les signes religieux chez les policiers,
gardiens de prison et les
juges.
Le premier ministre
estime qu’il s’agit de
situations «inexistantes»
et refuse net de «marchander» ses principes. Il
s’en tient à interdire uniquement le voile intégral
lors de la prestation et la

Savez-vous qu’en Égypte:-

Le Canada n’approuvera jamais la torture, dit Sajjan
e ministre de la Défense,
Harkit Sajjan, a promis mardi
lors d’une entrevue avec le
Toronto Star que le Canada n’encouragera jamais l’usage de la torture.
«Lorsqu’il est question de notre
armée et de nos valeurs, nous respectons les lois internationales et canadiennes. Le Canada n’aura jamais
recours à la tortue et n’y prendra
jamais part», a fait valoir le ministre
Sajjan, au lendemain de sa rencontre avec son homologue américain
James Mattis.
Le président Donald Trump a déjà
fait valoir en campagne électorale
être pour le retour de la torture. Il
préconise notamment le retour du
«simulacre de noyade» (waterboarding).
Le Canada a déjà été impliqué dans
un scandale de torture ces dernières années alors que des centaines
de prisonniers remis aux autorités afghanes par des militaires ont
vraisemblablement été torturés en
Afghanistan.
Harkit Sajjan n’a pas précisé si le
secrétaire à la Défense Mattis s’était

Rentrée parlementaire à saveur identitaire

doit faire des choix. Mme Hivon
veut connaître ces critères. «Des
crimes sont-ils moins importants que
d’autres?» s’est-elle demandé.
Même son de cloche à la Coalition
avenir Québec. «Les libéraux disent:
on fait confiance au DPCP. Je suis du
point de vue contraire, on doit poser
des questions sans s’immiscer dans
la gestion quotidienne. Je m’explique
mal cette frilosité», a lancé le député
Simon Jolin-Barrette. «On aimerait
savoir si les ressources additionnelles
sont suffisantes», a-t-il noté.

’est après trois ans de recherches que
Adel Saber , un jeune égyptien, est
arrivé à mettre au point un appareil qui ne
coûte que 250 dollars et qu’on installe aux
autos manuelles pour les transformer en
automatiques.
De plus, aucun changement n’est nécessaire
ni dans le moteur ni dans la boîte à transmission pour l’installation de l’appareil qui
peut se faire aussi bien sur les nouveaux
modèles de voitures que sur les anciens.
Une autre invention toujours dans le
domaines des autos est celle de Ahmad
Abdel Tawab et Mohamad Gamal, deux
jeunes étudiants à l’Institut de technologie
de l’informatique (section programmation)

qui ont inventé une carrosserie faite en une
matière caoutchoutée qui absorbe le choc et
le distribue sur le reste de la voiture pour
ainsi réduire au minimum son effet sur les
occupants du véhicule et sur la victime du
choc même.
Reste à savoir, qu’après avoir enregistré
le brevet de cette invention localement et
mondialement, plusieurs constructeurs
de voitures étrangers, tels que Mercedes Benz, Volkswagon et B.M.W., ont
contacté les inventeurs égyptiens pour
avoir d’autres précisions sur cette invention qui devrait sauver des milliers de victimes d’accidents de voitures à travers le
monde.

Samir Sidarous
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سى إن إن :مصر ضمن أفضل  20وجهة مفضلة للسياح
فى العامل خالل 2017

وزارة اآلثار :كشف جديد مبدينة “بر رمسيس”
 كشفت البعثة األثرية المصرية األلمانية
المشتركة والتابعة لمتحف رومير و بيليزيوس
في مدينة هيلديزهايم في ألمانيا ،عن مجموعة من
المباني المتجاورة ،من المرجح أنها تمثل معبد أو
قصر ،إضافة إلى حفرة من المالط بها آثار أقدام
أطفال ،وذلك أثناء موسم حفائرها الحالي بمدينة
“بر -رمسيس” (قنطير حاليا) ،في شرق الدلتا.
وقال الدكتور محمود عفيفي ،رئيس قطاع اآلثار
المصرية بوزارة اآلثار ،موضحا أن فريق العمل
أجرى العام الماضي بعض الدراسات بالموقع
للعثور على بقايا مدينة “بر رمسيس” القديمة عن
طريق عمل بعض القياسات المغناطيسية ،والتي
لمبان،
أوضحت أنه ربما يوجد أسفل الموقع مجمع
ٍ
األمر الذي دفعهم إلى تكريس جهودهم هذا العام
للكشف عن هذه المباني.
وأشار عفيفي ،إلى أن المباني المكتشفة ،تمتد لمسافة 200مx 160م ،مؤكدا
أن الفترة المقبلة ستشهد تحديد مدخل المبنى ،والذي من المرجح أنه يقع في
الجهة الشمالية الغربية لمجمع المباني.
ومن جانبه أوضح (هينينج فرانزماير)  Henning Franzmeierالمشرف
على عمل البعثة من الجانب األلماني ،أنه تم الكشف أيضا عن حفرة كبيرة

من المالط نقش على آثار ألقدام أطفال باإلضافة إلى بقايا جدار من الجص
عليه مناظر ملونة ،بما يؤكد أن المنطقة ال تزال تحتاج للعديد من أعمال
البحث والدراسات في محاولة الكتشاف المزيد عن أسرار مدينة بر -رمسيس
عاصمة الهكسوس .وأضاف فرانزماير ،أنه تم تنظيف الجزء المكتشف
من الجدار الملون ،ونقله من موقعه داخل الحفرة إلي مكان أخر للترميم.
كما أكد أن أعضاء البعثة ستعمل على اكتشاف باقي أجزاء الجدار ،والمنظر
المرسوم عليها في موسم الحفائر المقبل.

 ذكرت شبكة (سى إن إن)
اإلخبارية العالمية ،أن مصر جاءت
بين أفضل  20وجهة مفضلة لدى
السياح فى العالم خالل العام الحالى
 ،2017بجانب إندونيسيا وجورجيا
وكندا والبرازيل.
وأوصت الشبكة ،فى تقرير لها ،يوم
األربعاء استطلعت فيه أراء بعض
أصحاب شركات السياحة العالمية
ورواد السفر فى العالم ،بزيارة مصر
قبل نهاية هذا الشتاء ،مشيرة إلى
بعض الوجهات السياحية فى مصر
التى وصفتها بالمتميزة مثل منطقة
األهرامات واألقصر وأسوان.

وأشارت إلى أن تجربة زيارة مصر
سياحيًا تعتبر زيارة يجب ان تقوم بها
فى العمر ولو لمرة واحدة على األقل،
معتبرة أن قلة االعداد السياحية فى
مصر حاليًا تعتبر ميزة حيث ستمكن
السياح من االستمتاع أكثر بتجربة
زيارة مصر.
ونقلت الشبكة عن جيفرى كينت،
مؤسسة شركة آبركومب آند كينت،
أحدى الشركات االمريكية فى مجال
السياحة ،قوله“ :أوصى بزيارة مصر
اآلن ،وتجربة تسلق هرم خوفو،
والدخول إلى الحجرة الداخلية للهرم
كان األمر سهلاً وممتعًا”.

Call Allstate First
Fouad Zemokhol
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من واقعنا

قضايا شائكة! !
نعتز جميعا بمواقف كندا
المتقدمة من احترامها للقيم
االنسانية في مختلف المواضيع
والمواضع! ومنها الموقف
األخير ازاء االعتداءات
االليمة على مصلين مسلمين
في جامع في مدينة كيبيك!
كم نفخر اننا جميعا كنديين
مسلمين ومسيحيين!
ولكن ايضا هذه الحادثة تطرح
مواضيع متعددة تخصنا
ككنديين وكجالية عربية
ومسلمين ومسيحيين.
عندما يقع اعتداء عنفي بطابع
عنصري -وبغض النظر عن
الخلفيات  -فهو بالتأكيد يفتح
الباب أمامنا إلعادة تقييم أدائنا
كمجتمع ومعرفة مواضيع
الخلل وإصالحها !! وطبعا
النقد البناء هو اول مراحل
التطور!
ان نعترف انه هناك عنصرية
في مجتمعنا هو اول الطريق
لتشخيص األسباب وبالتالي
سبل اإلصالح !
والعنصرية موجودة ضد
المهاجرين ونعرف ذلك ولكن
حجمها ليس بالضخم  -بل انها
متدنية جدا مقارنة مع بلدان
اخرى تستقبل المهاجرين -او
في حالة التضخم!
ويجب معالجة هذا االمر من
خالل زيادة التواصل بين أفراد
المجتمع الواحد كنديين او
كنديين مهاجرين .ولعل نسبة
التفاعل واالستنكار للحادث
االليم في الشارع الكندي
أرسلت رسالة واضحة وكبيرة
من خالل اآلالف الكثيرة التي
خرجت الى الشارع تعلن
رفضها لإلجرام العنصري
الذي وقع!
وهذا الموقف يستدعي منا
كجالية من ناحيتنا ايضا اعادة
النظر في النظم والمفاهيم التي
تحكم بعض ّ
االراء واألفكار
والتي يمكن ان يكون بعض
منها عنصري ويجب علينا
ان نعمل للتخلي عنها! الحياة
طريقين وباتجاهين من اجل
التوازن!
انفتح على المجتمع الكبير
والمجتمع يفتح ذراعيه لي
دون تمييز! والكل يخشى
ما يجهله! اليوم هذا االمر
يحتاج كل الجهود من الجالية
المسلمة وكذلك الجالية العربية
المسيحية والمسلمة! االسالم
جاء من بالد العرب وبالد
العرب مسلمة ومسيحية! وهي
االبوة واألمومة! فلتكن الجالية
العربية الجسر الذي يقوم بارفع
واهم وأكثر األدوار إنسانية
من اجل مجتمع كندي سليم!

كيندة الجيوش

514-593-3678 ext. 5016
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1-877-593-3678

امللكة إليزابيث حتتفل باليوبيل الياقوتي
 حققت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية،
رقماً قياسياً وحدثاً تاريخياً غير مسبوق،
إذ أضحت أمس ،أول ملكة تبقى على
عرش بريطانيا طيلة خمسة وستين عاماً.
ولم تحتفل الملكة ( 90عاماً) علناً باليوبيل
الياقوتي ،إال أن المدفعية الملكية أطلقت
ً
احتفاال
 41طلقة في متنزه بوسط لندن
بالمناسبة.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا
ماي في بيان« ،اليوبيل الياقوتي حدث
مهم آخر لملكتنا الرائعة» .وأضافت
«عدم تنظيمها أي احتفال خاص دليل
آخر على نكران الذاتً ،
بدال من ذلك
فهي تقوم بالعمل ،الذي كرست حياتها
من أجله».

إلعالناتكم يف «الرسالة»

سباق للعائلة امللكية يف بريطانيا

ــ

آخر عمود

يَ ُ
روض ُم هر اً
عرف كيف ُي ُ

وشوهد أوباما وزوجته ميشيل
األسبوع الماضي في جزر العذراء
البريطانية ونشر أشخاص صور لهما
على وسائل التواصل االجتماعي.
ويملك برانسون جزيرة موسكيتو
التي تبلغ مساحتها  120فدانا وهي
جزء من األرخبيل.
وقال برانسون إن أوباما درس هذه
الرياضة ليومين وقام بتطيير طائرة
شراعية على الشاطئ “كما لو أنه
يعود طفال مجددا” قبل أن يمخر

افتتاح أول جسر ثالثى األبعاد
فى أسبانيا

 افتتح فى إحدى المتنزهات العامة فى
العاصمة األسبانية مدريد أول جسر مشاة
مصنوع بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد.
وذكر موقع “ذا لوكال” اإلخبارى
األوروبى أن الجسر الرائد صنعه فريق
من معهد الهندسة المعمارية المتقدمة
فى إقليم “كتالونيا” شمال شرق أسبانيا
بالتعاون مع مركز األبحاث والتعليم
فى برشلونة الذين عملوا مع فرقة من
المهندسين المعماريين والهندسة الميكانيكية
واإلنشائية فضال عن ممثلى البلديات
حتى يرى التصميم النور.
ويمتد الجسر لمسافة  40قدما على ممر
مائى فى متنزه “قشتالة -ال مانتشا”
بمدينة “ألكوبينداس” فى العاصمة
مدريد .وهو مصنوع من ثمانية

fzemokhol@allstate.ca

شعر  :فريــد زمكحـل

أوباما ميارس التزجل الشراعي يف الكارييب
مع امللياردير برانسون
 مارس الرئيس األمريكي السابق
باراك أوباما رياضيات مائية جديدة
وخطيرة كان افتقدها أثناء وجوده في
البيت األبيض ألسباب تتعلق بالسالمة.
وتعلم أوباما الذي انتهت سنواته الثماني
كرئيس الشهر الماضي عندما خلفه
دونالد ترامب كيفية التزلج الشراعي
على الماء بينما كان يقضي عطلة
األسبوع الماضي في جزيرة في
الكاريبي مملوكة للملياردير والمغامر
البريطاني السير ريتشارد برانسون
الذي نشر تقريرا عن رحلتهما يوم
الثالثاء.
وتظهر صور وتسجيالت مصورة
على الموقع اإللكتروني لفيرجن
جروب المملوكة لبرانسون رئيس
الواليات المتحدة السابق -المتمرس
في رياضة ركوب األمواج -وهو
يكتشف الرياضة التي تزداد شعبية
والتي يركب فيها األشخاص لوحا
بينما تجرهم طائرة شراعية.
وكتب برانسون “ألنه الرئيس السابق
ألمريكا كان هناك قدر كبير من التأمين
حوله لكن باراك تمكن من االسترخاء
حقا واالستمتاع (بالتزلج الشراعي
على الماء)”.
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أجزاء كل جزء يتألف من طبقات من
مسحوق خرسانة منصهر مدعم بمادة
البولى بروبلين اللدن.
وقال فريق التصميم إن تصميم الجسر
ثالثى األبعاد يسمح بتوزيع المواد بصورة
جيدة مع تقليل كمية النفايات عن طريق
إعادة تدوير المواد الخام أثناء عملية
التصنيع ،ليكون إنجازا مهما بالنسبة
لقطاع التشييد على المستوى الدولى،
فحتى اآلن لم يتم تطبيق هذه التكنولوجيا
فى مجال الهندسة المدنية.

عباب البحر ويركب األمواج.
وكان برانسون يحاول تعلم رياضة
مماثلة للتزلج الشراعي يُستخدم فيها
لوح معدل يرتفع بضعة أقدام فوق
الماء .وكتب أنه تحدى الرئيس السابق
أيهما سينجح أوال.
وقال برانسون إن أوباما فاز بتزلجه
الشراعي على الماء لمسافة  100متر.
وكتب المغامر البريطاني “بعد كل
ما فعله من أجل العالم ال يمكنني أن
أحسده على فوزه المستحق”.

 شهدت العاصمة البريطانية لندن،
األحد ،سباقا فريدا من نوعه ،إذ كانت
المشاركة فيه مقتصرة على أفراد العائلة
الملكية في البالد.
وجرى السباق في حديقة الملكة إليزابيث
األولمبية في العاصمة البريطانية ،وامتد
لمسافة  50مترا.

وشارك في السباق من كل من األمير
هاري واألمير وليام وزوجته كيت
ميدلتون ،وتأتي مشاركتهم فيه للترويج
لحملة للصحة العقلية.
واستطاع األمير هاري اجتياز خط
النهاية أوال وحل ثانيا األمير وليام،
وجاءت األميرة كيت في المرتبة األخيرة.

أول فتاة من العائلة احلاكمة
بدبي خلف مقود الطريان التجاري

أصبحت موزة آل مكتوم ،وهي
من أحفاد نائب رئيس دولة اإلمارات
وحاكم دبي الشيخ ،محمد بن راشد،
أول فرد في العائلة الحاكمة بدبي تعمل
طيارا تجاريا في طيران اإلمارات.
وأشاد أفراد من العائلة بهذا اإلنجاز
للشابة موزة ،حيث قدمت لها الشيخة،
لطيفة ،ابنة الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،التهاني عبر صفحتها
الرسمية بانستغرام بنشرها صورا
لموزة بالزي الرسمي لطياري طيران
اإلمارات ،واصفة إياها بأنها “أول
طيارة باألسرة”.

وتم تداول صورة الشهادة التي حصلت
عليها موزة كطيار في طيران اإلمارات
على مواقع التواصل االجتماعي.
كما قام عدد آخر من أفراد األسرة
الحاكمة بتقديم التهاني لموزة ،عبر
مواقع التواصل االجتماعي من بينهم،
فارسة البولو ،الشيخة ،ميثاء بنت محمد
بن راشد آل مكتوم ،التي أعربت عن
فخرها بالطيارة الشابة.
والجدير بالذكر أن االتحاد للطيران،
أعلنت في وقت سابق من العام ،2016
أن نصف العاملين في شركتها من
المواطنين اإلماراتيين هم من النساء.
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جمردكلمة

الرئيس السيسي ذهب إلى مطار القاهرة ليستقبل أفراد المنتخب
المصري بعد أن خسر كأس األمم األفريقية ليخفف من أوجاعهم ويشد
من أزرهم ويطيب خاطر  90مليون مصري  ..تحية لك أيها الرئيس
المحترم عبد الفتاح السيسي .
أبو حجاج

عربة مذهبة لنقل ملك تايالند «إىل اجلنة»
إلى الجنة .وبدأت أعمال صيانتها في يناير،
ومن المقررأن تستكمل بحلول سبتمبر.
وبنيت العربة عام  1795في عهد الملك راما
األول لحرق والده .والملك بوميبون هو راما
التاسع في أسرة تشاكري .وخلفه ابنه الملك
ماها فاجيرالونجكورن أو راما العاشر.
واستخدمت العربة  25مرة كان أحدثها عام
 2012لنقل جثمان األميرة الراحلة بيجاراتانا
راجاسودا ابنه عم الملك.

 يعكف عمال في العاصمة التايالندية بانكوك
على تزيين كل بوصة في عربة ستنقل الملك
بوميبون ادولياديج في رحلته األخيرة ،في
مهمة عمل قد تستغرق أشهر.
والعربة مصنعة من الخشب وتزين بالذهب
والمرايا وتزن  13.7طن ،ويبلغ طولها 18
مترا وارتفاعها  11.2متر وعرضها 4.8
متر .وفقا لرويترز .ويجر العربة  216رجال
وستحمل الجرة المزخرفة التي تضم رفات
الملك إلى موقع إحراق جثث الموتى في ساحة
ساناملوانج خارج القصر الملكي.
وتوفي الملك يوم  13أكتوبر
بعد أن أمضى سبعة عقود على
العرش ،مما أدخل البالد في حالة
حداد تستمر بالنسبة للعديد من
التايالنديين لمدة عام .ولم يتحدد
بعد موعد حرق جثمانه ،لكن ذلك
لن يحدث قبل أكتوبر.
وبحسب معتقدات الكثير من
Mediterranean & Middleالتايلدنيين فإن العربة التي تعرف
باسم “النصر العظيم” ستعيد الملك
Eastern food

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

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

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.

15760, boul. Pierrefonds

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

Fax: 514.485.7009

Fax: 514.620.5371

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

electrogh@hotmail.com
* بيع وشراء جميع األجهزة
األلكتـــرونية واألدوات المنزليــة
المستعملة بحال الجديد

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

514.715.2848

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