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 بقـلم/ فـريد زمكحل 

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

نصف شهرية سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
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لماذا تدفع أكثر ويمكنك أن تدفع أقل؟
معنا ولمدة محدودة خط انترنت سريع جداً 

وغير محدود 

فقط 29.99 $
أضف على ذلك إمكانية حصولك على خط تليفون 

فقط 9.99 $ شهرياً 

انتهز الفرصة واتصل بنا على الرقم التالي:

514.849.5231
www.connectmoi.ca

عرض خاص يمكنك مشاهدة 
أكثر من 400 قناة 

عربي/ أجنبي  فقط 12.50$ بالشهر

شــركة
 ConnectMoi Télécom
 UnliMiTEd internet

illiMiTÉ

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

Inscrivez-vous maintenant

األقباط بني التهجري أو التفجري!!

  الشك يزرع الخوف في النفوس 
من الحاضر والمستقبل، وقد 
وصل الحال باألقباط المصريين 
من المسيحيين إلى هذا الحد 
وربما تعداه بكثير في الشهور 
والسنوات األخيرة التي شهدت 
فيها الكنائس المصرية فواصل 
من االعتداءات اآلثمة عليها 
عليها من  المترددين  وعلى 
الذاهبين  األبرياء  المؤمنين 
للصالة، كان آخرها الحادث 
االنتحاري األخير في الكنيسة 
المرقسية بالعباسية وأدى إلى 
استشهاد أكثر من 38 شهيداً 
بخالف المصابين من جميع 
األعمار من الجنسين والذي 
الفتاح  عبد  الرئيس  حرص 
السيسي بأن يكون على رأس 
المشيعين لهم جنباً إلى جنب 
مع قداسة البابا تواضروس 
وكبار قيادات الدولة وجموع 
المشيعين من أسر الشهداء 
المسيحيين  من  وغيرهم 
والمسلمين، ذلك إلى أن طل 
علينا وجه اإلرهاب والتطرف 
البغيض من جديد في مدينة 
العريش منذ أيام قليلة مضت 
مستهدفاً أرواح األبرياء من 
سكان المدينة من المسحيين 
تارة بخرق منازلهم ومهاجمة 
مصالحهم وتارة بذبحهم وسحلهم 
لدفعهم على الفرار من مدينتهم 
الجوار  إلى مدن  ومساكنهم 
وتحت  اآلن،  حتى  اآلمنة 
كامل  بشكل  الدولة  سيطرة 
وتتمكن  جديد  يطرأ  أن  إلى 
المصرية  المسلحة  القوات 
على بسط سيادتها على كامل 
أراضيها وتوفير الحماية الالزمة 
والمطلوبة لجموع المصريين 
تمام  بعد  الغالية  سيناء  في 
العناصر  كافة  من  تطهيرها 

المتطرفة. اإلرهابية 
ومن العجيب والمدهش حقاً 

أي  أشاهد  أو  أرى  لم  أنني 
شكل من أنواع اإلدانة لهذا 
الصحف  من  الكبير  الحدث 
األجنبية  اإلعالم  وسائل  أو 
لهذه الحوادث اآلثمة ال في 
كندا وال في غيرها من الدول 
األجنبية أو العربية، وال من أي 
جهة إسالمية بخالف مؤسسة 
ما  وهو  الشريف،  األزهر 
يجعلني أتوقع حدوث المزيد 
من هذه الحوادث وسط هذا 
الجميع  من  المريع  الصمت 
وإتباع البعض منهم وتبينهم 
المعايير  ازدواجية  لسياسة 
العالم  في  تتحكم  باتت  التي 
وتهدد في انفجاره بين لحظة 
وأخرى نتاج هذه السياسات 
حق  في  الخاطئة  االجرامية 
كل  في  واإلنسانية  اإلنسان 
مكان والتي في تقديري أنها 
المسيحيين  لدفع  مقصودة 
الحماية  لطلب  الشرقيين 
األجنبية من الدول األجنبية 
التي فشلت حتى اآلن في تحقيق 
أهدافها في هذا الشأن ، ولكن 
جهودها مازالت مستمرة بعد 
أن أجهضت ثورة يونيو كافة 
مؤامراتهم اإلجرامية لتفتيت 
المفتت وتجزئة المجزأ ولو 

لحين!!
أبعاد  فهم  الجميع  على  لذا 
سيطيح  الذي  المخطط  هذا 
لم  إن  الوطن  هذا  بمستقبل 
واستيعاب  لفهم  قادته  يتنبه 
دوافعه وحقائقه الخفية التي 
باتت تخيّر جموع المؤمنين 
في كل مكان بين التفجير أو 
التهجير الذي سيفجر المنطقة 
وسيشجع على الحروب األهلية 
والعقائدية  الطائفية  خاصة 
إلى  الجميع  ليتحول  منها 
إلى  أو  متطرفين  مقاتلين 

جدد. مهاجرين 
اللهم اني قد بلغت أللهم فأشهد!

إستهداف املسيحيني يف سيناء إستهداف للدولة

 أكدت رئيسة مجلس االتحاد )الشيوخ( 
أمس  ماتفيينكو،  فالينتينا  الروسي، 
الروسية  الخارجية  األربعاء، أن وزارة 
الرئيسين  للقاء  التحضير  على  تعمل 
بوتين، واألميركي،  الروسي، فالديمير 
االتفاق عليه  تم  والذي  ترامب،  دونالد 
خالل المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما.

عن  الروسية  سبوتنيك  وكالة  ونقلت 
ماتفيينكو قولها للصحفيين ، إنه “ليس سرا 
أنه تم التوصل إلى اتفاق حول هذا اللقاء 
خالل اتصالهما الهاتفي. وزارة الخارجية 
الحدث  لهذا  التحضير  اآلن على  تعمل 

اللقاء قد يتطرق  الهام”. وأشارت إلى أن 
الثنائية  العالقات  قضايا  مجموع  إلى 
والمشكالت التي قد تجد روسيا والواليات 
لحلها. وقالت: “قد  نقاط تالقي  المتحدة 
العالقات  إعادة إطالق  تصبح ضرورة 
المتحدة موضوعا  بين روسيا والواليات 
للمحادثة. يبدو لي أن هناك توجها ألجندة 

إيجابية”.
في سياق آخر، شددت ماتفيينكو على أن 
إلى سباق تسلح  روسيا لن تسمح بجرها 
ستتخذ  موسكو  أن  على  مشددة  جديد، 

التدابير المناسبة لضمان أمنها القومي.

الرئيس  تعليقها على عزم  وفي معرض 
قالت  الدفاعية،  النفقات  األمريكي زيادة 
تنجر  لن  للصحفيين “روسيا  ماتفيينكو 
بالتحليل  نحن سنقوم  تسلح،  إلى سباق 
كافية لضمان  تدابير  واتخاذ  ]للوضع[ 

األمن القومي”.
إدارة  أن  أعلن  قد  األبيض  البيت  وكان 
ميزانية  في مشروع  اقترحت  ترامب، 
العسكري  اإلنفاق  الجديدة، زيادة  البالد 
أميركي،  دوالر  مليار   54 بمقدار 
وتخفيض، بشكل كبير، برنامج المساعدة 

الدولية.

الرئيس  األربعاء  أمس  استقبل   
ديميترى  السيد  السيسى  الفتاح  عبد 
الوزراء  رئيس  نائب  روجوزين 
الروسي للصناعات الدفاعية، وذلك في 
العصار  محمد  الدكتور  السيد  حضور 
وزير الدولة لإلنتاج الحربي، باإلضافة 
ووزير  الخارجية  وزير  نائبي  إلى 
الصناعة والتجارة الروسيين، والسفير 

الروسي بالقاهرة.
المتحدث  يوسف  السفير عالء  وصرح 
الجمهورية  رئاسة  باسم  الرسمي 
بالمسئول  رحب  الرئيس  السيد  بأن 

إلى  تحياته  نقل  وطلب  الروسي، 
قوة  بوتين”، مؤكداً  الرئيس “فالديمير 
وتميزها،  المصرية-الروسية  العالقات 
تنميتها وتطويرها  العمل على  وأهمية 

على مختلف األصعدة.
كما أشار السيد الرئيس إلى تطلع مصر 
لالرتقاء بالتعاون بين البلدين في مجال 
أو  المدنية  للمنتجات  سواء  التصنيع 
تتمتع  ما  في ضوء  العسكرية، خاصًة 
تكنولوجية  امكانيات  من  روسيا  به 
عن  فضاًل  متطورة،  علمية  وخبرات 
الخبرة المتوفرة لدي الجانب المصري 

التكنولوجيا والمنتجات  التعامل مع  في 
أعرب  كما  طويلة.  لعقود  الروسية 
الشراكة  ترسيخ  أهمية  عن  سيادته 
المجاالت  مختلف  في  روسيا  مع 
من  والسيما  والصناعية،  االقتصادية 
روسية  منطقة صناعية  إقامة  خالل 
ما  االعتبار  في  أخذاً  مصر،  في 
للمنتجات  توفره مصر من منفذ متميز 
الروسية إلى الدول العربية واالفريقية.

نائب  أن  الرسمي  الُمتحدث  وأضاف 
رئيس الوزراء الروسي نقل إلى السيد 
الرئيس تحيات الرئيس الروسي، وأكد 
من  بمصر  يربطها  بما  بالده  اعتزاز 
عالقات تاريخية ممتدة، وتطلعه للعمل 
لتعزيز وتطوير  المصري  الجانب  مع 
المختلفة.  المجاالت  في  العالقات  هذه 
بالدور  الروسي  المسئول  وأشاد 
األوسط،  الشرق  في  الهام  المصري 
مكافحة  مجال  في  فضاًل عن جهودها 

اإلرهاب.
تم  أنه  يوسف  عالء  السفير  وذكر 
من  عدد  حول  التباحث  اللقاء  خالل 
بالعالقات  المتعلقة  الموضوعات 
بين  التعاون  تعزيز  وسبل  الثنائية 
لمجاالت،  ا من  عدد  في  دين  ل ب ل ا
المدنية  بالصناعات  يتعلق  فيما  السيما 

والعسكرية ونقل التكنولوجيا.

الرئيس السيسى يبحث مع نائب رئيس 
الوزراء الروسى تعزيز التعاون الثنائى

لقاء مرتقب للزعمني 
الروسي واألمريكي بوتني وترامب

اعداد: أنطوانيت جرجوس

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

للمساعدة في الحصول على القرض المالي
 www.Mahmoudelkeiy.com

   *تطبق الشروط واألحكام

وسيط عقارات )محلية ودولية(

محمود القيعي
Courtier immobilier

Mahmoud Elkeiy
Real Estate Broker

تقييم المنازل 
مجاناً

- 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

خدمات المحاسبة والضرائب - استشارات 
تقديم مراجعة المعارضات وحل النزاعات الضريبية

إعداد خطط وبرامج األعمال ، تسجيل الشركات والمؤسسات
تحضير التقارير الضريبية لألفراد والشركات 

Tél : 514 657 8985    
Fax : 514 667 7160

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

سفارة الكويت بالعاصمة أوتاوا حتتفل بالعيد الوطين

حكمة العدد

إن  السيسي  الفتاح  المصري عبد  الرئيس  قال    
العريش "مخطط جبان من  فى  استهداف مواطنين 
أهل الشر لزعزعة الثقة فى الدولة والنيل من الوحدة 

الوطنية وبث الفتنة".
الدولة عازمة على "القضاء على  أن  السيسي  وأكد 
العناصر اإلرهابية فى شمال سيناء واجتثاث اإلرهاب 

هناك من جذوره".
وشدد بيان صدر عن الرئاسة على أهمية الحفاظ على 
للتغلب على  الصف كسبيل وحيد  التماسك ووحدة 

التحديات القائمة و"محاوالت هدم الدولة".
تصريحات السيسي جاءت بعد نزوح عشرات األسر 
العريش  الماضية من  القليلة  األيام  المسيحية خالل 
في  قتل مسلحون مجهولون سبعة مسيحيين  بعدما 

حوادث متفرقة.
األخيرة ضد  األحداث  األزهر  أدان  جانبه  من 
بأنها  التي وصفها  سيناء،  شمال  فى  المسيحيين 
"تستهدف أرواح األبرياء اآلمنين وممتلكاتهم، مؤكًدا 

أن هذه جريمة فى حق المصريين جميعا".

وقال بيان صدر عن األزهر، "إن مثل هذه األعمال 
اإلرهابية الجبانة التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار 
مصرنا العزيزة ووحدة الشعب المصرى ال تقوم بها إال 
فئة باغية استحلت األنفس التى حرمها هللا، وتجردت 
من اإلنسانية معرضًة عن التعاليم السمحة التى نادت 
بها جميع األديان، بل وعن القيم والمبادئ األخالقية".

المصرية  القبطية  الكنيسة  أدانت  جانبها  من 
فى  وقعت  التى  المتتالية  األحداث  األرثوذكسية، 
أبناء الوطن من  أنها "تستهدف  شمال سيناء، وأكدت 

المسيحيين المصريين."
وذكر بيان رسمى صادر عن الكنيسة أن تلك األحداث 
الوطنية، وتمزيق االصطفاف  الوحدة  تتعمد ضرب 
يتم تصديره من خارج  الذى  فى مواجهة اإلرهاب، 
مصر، استغالال لحالة التوتر المتصاعد فى كافة أرجاء 

المنطقة العربية.
الناشط الحقوقي والباحث في المبادرة المصرية للحقوق 
الشخصية إسحاق إبراهيم قال في تصريحات لبرنامج 
“نقطة حوار” إن هناك مسؤولية تقع على عاتق الدولة 

وهي حماية المدنيين”.
العريش. كما  لم يحصل في  وأضاف “لألسف هذا 
الحد  التدخل نفسه كان بطيئا وليس على مستوى  أن 
األدنى المطلوب مشيرا إلى أن االقباط مستهدفون في 

العريش.”
الدولة  تنظيم  تهديدات  إبراهيم أن خطابات  وأوضح 
للمسيحيين كانت واضحة وكانت الدولة على علم بها. 
وأشار إلى أن “الحلول األمنية التي تنتهجها الدولة هي 
حلول آنية مرتبطة بلحظة زمنية ولم تأت بنتيجة حتى 
للمسيحيين في شمال  اآلن... إن هناك تهجيرا كبيرا 
الدولة بعد أن  سيناء، ما يعطي رسالة سيئة في حق 
سادت حالة فقدان ثقة في تدخلها وحمايتها للمسيحيين”.
المركز  مدير  خالد عكاشة  العميد  قال  المقابل  في 
الوطني للدراسات األمنية في تصريحات لنقطة حوار 
الدولة ألن  دائما على  التقصير تطلق  إن “اتهامات 
الموجود تحت الخطر دائما يطالب بمزيد من الحماية.”
إمكانياتها  أن “الدولة تسخر كل  إلى  وأشار عكاشة 
المدنيين وأن األجهزة األمنية تنفذ استراتيجية  لحماية 

النفس  األمن وهي حروب  لتوفير 
الطويل وتحتاج إلى جهود كبيرة.”

أما  تهجير.  هناك  “ليس  وأضاف 
الخروج والنزوح فهو بشكل فردي 
الخوف  الناس بسبب  وطوعي من 
الذين خرجوا  الطبيعي...  االنساني 
المسيحيين وليس  هم مجموعة من 
يتجاوز  الكل وعددهم اإلجمالي ال 
في  المسيحيين  %30 من مجموع 
شمال سيناء. وهناك خطط إلعادتهم 

بعد أيام قليلة.”
في  مسيحيين  سبعة  أن  ويذكر 
 30 بين  لقوا مصرعهم  العريش 
فبراير  و23  الثاني  كانون  يناير 
بتنظيم  يعرف  ما  وأعلن  شباط. 
يشن  الذي  اإلسالمية”،  “الدولة 
هجمات هناك، مسؤوليته عن قتلهم 

خمسة رميا بالرصاص في حين قطع رأس رجل واحد 
وأحرق آخر.

القتل  المسلحين نشروا قوائم  العريش إن  وقال سكان 
وخيروا  الشوارع  في  ووزعوها  اإلنترنت  على 

المسيحيين بين المغادرة أو الموت.

  احتفلت سفارة دولة الكويت الشقيقة بالذكرى السادسة والخمسين للعيد 
الدولة، وذلك في  السادسة والعشرين على تحرير  الوطني وبالذكرى 
حفل مهيب أٌقيم خصيصاً لالحتفال بهاتين المناسبتين الوطنيتين بعد ظهر 
 The القاعات الكبرى لفندق يوم االثنين 27 فبراير 2017 في احدى 
المدعويين  لفيف من  أوتاوا، حضرها  الكندية  العاصمة  Westin في 
الرسميين الكنديين والعرب، باإلضافة ألعضاء السفارة وأبناء الشعب 
الكويتي المقيمين في كندا، حيث كان سعادة سفير دولة الكويت السيد/ عبد 
الحميد الفيلكاوي على رأس المستقبلين لجموع الحاضرين للتهنئة بهاتين 

المناسبتين من الخامسة مساءاً وحتى الثامنة مساءاً.
و"الرسالة" ال يسعها سوى التقدم بخالص التهاني لدولة الكويت الشقيقة 
التقدم  المناسبة السعيدة متمنية للجميع دوام  بهذه  قيادة وحكومة وشعباً 

والرخاء والرفعة واالزدهار وكل عام والجميع بألف خير وسالم.



 Jeudi 02 mars  2017 
الخميس 2 مارس 2017

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

موقع متميز تخليًدا للحياة

موقعها المتميز على مقابر
Notre-Dame-des-Neiges

األولى واألهم في البالد، تتيح لكم تخليد 
الحياة بصفة انفرادية .

مركز دفن الموتى
 CÔTE-DES-NEIGES عبارة عن : 

2 كنيسة ،  9 صاالت
جراح داخلي يسع 200 سيارة

سهولة الوصول بواسطة وسائل النقل العام

 Côte-des-Neiges الخدمات المقدمة من قبل مركز دفن الموتى
في متناول الجميع وتناسب كل ميزانية.

تخليًدا للحياة

UN LIEU
EXCEPTIONNEL

EN HOMMAGE À LA VIE

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.

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.



إعــالن
 

تهدى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى مونتريال أطيب 
تحياتها ألبناء الجالية المصرية فى تورونتو وضواحيها ، وتتشرف 
باإلفادة بإيفاد بعثة من القنصلية العامة إلى مدينة تورونتو / ميسيساجا 
يومى السبت واألحد 18 و19 مارس 2017 من الساعة العاشرة صباحا 
حتى الساعة الرابعة مساءا، حيث ستوفر كافة المعامالت القنصلية 
الخاصة باستيفاء استمارات تجديد جوازات السفر، والتصديقات ، 
والتوكيالت ، وصحف الحالة الجنائية، وكذلك مد صالحية جوازات 
السفر للعودة إلى أرض الوطن ) ال تشمل تقديم أى خدمات فيما يتعلق 

ببطاقات الرقم القومى أو تأجيل التجنيد ( ، وذلك بالعنوان التالى :
Hotel Novotel Mississauga Center
3670 Hurontario Street
Mississauga, ON L5B 1P3
إنهاء معامالتهم  الراغبين فى  المصريين  المواطنين  السادة  على 
المحددة ، ويمكن  المواعيد  بالتواجد فى  التاريخ  القنصلية فى هذا 
اإلطالع على كافة المستندات المطلوبة الستيفاء المعامالت القنصلية 
http:// ونماذج التوكيالت لطباعتها( على موقع القنصلية العامة (
www.egyptianconsulate.ca ، حتى يتسنى إعدادها مسبقا 

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

فى كندا عن أطيب تحياتها .
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االجتماع مع املبعوث األممي ناقش مسألة االنتقال السياسي

الرئيس اللبناني األسبق: السيسي 
يتبنى حرية الرأي والفكر واملعتقد

المعهد الكندي لجراحة التجميل 
المدير الطبي : الدكتور نبيل فانوس

أستاذ جامعي ونائب رئيس األكاديمية الكندية لجراحة تجميل الوجه

Chirurgie Esthétique
Expertise spécialisée depuis plus de 

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

visage et le corps.

Visualisez le résultat attendu sur 
l’ordinateur « image »

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

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

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

Tél.: + (514) 935-9906

جراحة تجميل
خبرة متخصصة ألكثر من

 20 عاماً
- الوجه : جراحة األنف والجفون وشد الوجه

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

- ليزر جديد لعالج التجاعيد
- حقن التجاعيد والشفاه بالدهن والبوتكس

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

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

- وعالجات أخرى للوجه والجسم

شاهدوا النتيجة المنتظرة على شاشة الكمبيوتر

    بقلم : 
خالد عبد القادر بكداش 

عـبـيـد أو شـركــاء
  ابتليت الدول العربية ببعض الحكام العرب 
الذين لم ينفكوا عن التذلل لدول مثل أمريكا و 
بريطانيا و غيرها من الدول التي تهيمن على 

موارد و خيرات الشرق األوسط ..
المشكلة هنا ال تكمن في شخصية هؤالء الحكام 
العرب بل المشكلة الحقيقة تكمن في النظام الذي 
يقود هؤالء الضعفاء و يضعهم في قمة الهرم 
ليكونوا ليسوا أكثر من فزاعات من القش يتم 
التحكم بها عبر قرارات تتخذها الدول المهيمنة 
و التي تتحكم بسلطة القيادة في العديد من الدول 

العربية .
لقد بليت دولنا العربية بشخصيات ديكتاتورية 
اسطورية تعمل على صناعة التماثيل الخراسانية 
لها و تدفع الشعب العربي البسيط إلى تمجيدها و 
تخليد ذكراها عبر الشعارات الرنانة و األناشيد 

الوطنية الفارغة من أي مضمون يذكر. 
اعتمدت شخصيات بعض الحكام العرب على 
وضع الشعب العربي تحت خط الفقر و جعل 
أن  العيش رغم  بلقمة  يحلمون  الشعب  أفراد 
دولنا العربية تملك موارد و خيرات وافرة تكفي 
لرفع دخل الفرد العربي إلى مئات األضعاف 
مما يحصل عليه األن .. لكن و بسبب السرقات 
العلنية للحكومات العربية المتعاقبة ال يبقى للفرد 
إلى الفتات من هذه الخيرات و الموارد .. حيث 
يحصل الحكام العرب على أرصدة بنكية ذاخرة 
باألموال و الذهب و المجوهرات ... و كل هذا 
يكون من أموال الشعب الفقير الذي ال حول له 
و ال قوة .. حتى أنه ال يستطيع المطالبة بأقل 
حقوقه .. فالرد يكون قاسياً عند المطالبة بالحقوق 
.. و يعمل هؤالء الحكام  و أجهزتهم األمنية في 
الظالم الدامس كالخفافيش .. يقتلون و يسجنون 
كل ما يطالب بحقه بلقمة العيش أو غيرها من 
الحقوق البسيطة التي يحلم بها الشعب العربي في 
عيش حياة كريمة دون اهانة أو خوف أو مزلة .
هذه المشكلة ليس لها حل على المدى القريب 
لألسف الشديد .. لكنني أؤمن بأن األجيال القادمة 
ستكون على قدر من المسؤولية و ترفض كل 

أشكال القهر و اإلضهاد .. 
من وجهة نظري المتواضعة .. أعتقد أن كل 
شخص منا عليه واجب يجب أن يقوم به تجاه 

األجيال القادمة 
و بدوري سأقوم بواجبي بأن أنقل لتلك األجيال 
التي أتمنى أن تكون على قدر المسؤولية .. سأنقل 
لهم الصورة الكاملة عن هؤالء الخونة و العمالء 
الذين يسمون أنفسهم حكام عرب .. سأنقل لهم 
حقيقة هذه األنظمة العربية الديكتاتورية الفاشية .

سأنقل لهم أن بعض حكامنا العرب كانوا شركاء 
بكل جريمة وقعت على أرضنا العربية .

سأنقل لهم أن بعض حكامنا العرب كانوا عبيداً 
للعم سام و حلفاءه .

و التاريخ لن يرحم هؤالء الحكام الخونة عبيداً 
كانوا أو شركاء.

Bakdash1@el-ressala.com

  أكد نصر الحريري، رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات 
للمعارضة السورية، أن االجتماع مع المبعوث األممي إلى 
سوريا ستافان دي ميستورا ركز على االنتقال السياسي، 
إلى التقدم المبدئي في ظل الحاجة إلى مزيد من  مشيراً 

المناقشات الطويلة والمعمقة بهذا الشأن.
وأوضح الحريري- في مؤتمر صحفي يوم األربعاء عقب 
لقاء المبعوث األممي- أنه لم يتم التوصل حتى اآلن إلى 
أجندة نهائية للمحادثات بين األطراف السورية في جنيف، 
وأن وفد المعارضة سيمضى قدماً طالما وجد األمم المتحدة 

جادة في الوصول إلى حل سياسي في سوريا.
وقال الحريري “إن النظام ما زال يستخدم تكتيكات إلفساد 
العملية السياسية من خالل هجمات شرسة وقصف مناطق 
عديدة في سوريا”، مشيراً إلى أن 531 قتيالً سقطوا جراء 

تلك الهجمات منذ بدأت محادثات جنيف.
الروسي  الخارجية  نائب وزير  المعارضة مع  لقاء  أن  وأضاف 
جينادى جاتيلوف،  سيناقش مسألة وقف إطالق النار، والتدهور 
العملية  لدعم  الشرقية، وكذلك جهود روسيا  الغوطة  في  الحادث 
السياسية والحل السياسي، الفتاً إلى أن وفد المعارضة تلقى تأكيدات 
المبعوث األممي، بأن الروس سيمارسون ضغوطاً على وفد الحكومة 
السورية حتى يجلس إلى الطاولة ويقبل مناقشة البنود التي طرحها 

المبعوث األممي والمستندة إلى قرار مجلس األمن 2254.
بشأن طلبه  للمفاوضات  العليا  الهيئة  وفد  الحريري موقف  وجدد 
إجراء مفاوضات مباشرة مع وفد الحكومة السورية، وهو ما سيؤكده 
الجانب الروسي حتى يمكن اختصار الوقت خاصة، موضحاً أن 
أية راحة  الساعة ودون  مدار  للتفاوض على  المعارضة مستعدة 

ولن يدخر جهدا في اختصار الوقت من أجل الشعب السوري.

اللبنانى األسبق أمين  الرئيس    قال 
الجميل: إننا ال نعيش صراع حضارات 
اليوم كما يحاول البعض التسويق بل إننا 
فى صراع حضارى يجب أن يستند إلى 
الحرية فى الفكر والمعتقد واإليمان وهذا ما 

يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع: »هناك جهود من قبل البعض لجعلنا 
فى صراع حضارات يفرض صداما 
واختالفا بين حضارات متباينة ومتناقضة 
تحاول كل منها الهيمنة على األخرى.. وهذا 
ليس موجودا فى العالم اإلسالمى فقط، بل 

هناك نظراء لهم فى العالم الغربى األمر 
الذى خلق أزمة عالمية خلقت حربا بين 

اإلسالم والغرب«.
بالجلسة  أثناء كلمته  وأضاف »الجميل« 
للحرية  الدولى  لمؤتمر األزهر  الختامية 
والمواطنة، أن العقد االجتماعى يجب أن 
يرتكز على حرية الشعائر والطقوس وحرية 
الرأى والتعبير، وتابع:« الكرامة هى حرية 
الديانات  تأكده  الفرد والجماعة وهذا ما 
السماوية«، مشددًا على أن االختالف فى 
المعتقدات والدين ال يعنى الصدام واالقتتال.

بها  اتسمت  التي  اللهجة الصارمة  بعيدا عن    
الدستورية،  اليمين  اداء  كلمة دونالد ترامب عند 
اكثر من  بلهجة رئاسية  الرئيس االميركي  تعهد 
المعتاد »تجديد الروح االميركية« التي ال يمكن 

فصلها برايه عن تدابير صارمة حول الهجرة.
التزم خالله ترامب  وفي خطاب استمر ساعة، 
بالنص، حيا الرئيس الـ45 للواليات المتحدة امام 
الكونغرس الذي حضر كل اعضائه شعورا جديدا 

»بالفخر الوطني« يسود الواليات المتحدة.
وقال ترامب في مجلس النواب حيث حضر ايضا 
اعضاء مجلس الشيوخ ووزراء وقضاة من المحكمة 
العليا ان »فصل جديد من الفخر االميركي يبدا«.

واستعاد ترامب المواضيع الرئيسية لحملته االنتخابية 
وتعهد بتوفير »ماليين الوظائف« وندد باتفاقات 
التبادل الحر المضرة ببالده وشدد على ان مكافحة 

الجرائم ستكون بين االولويات.
وخالفا للعادة، كان ترحيب الديمقراطيين بالرئيس 
فاترا فقد ظلوا جالسين في مقاعدهم مكتوفي االيدي 

دون تعبير على وجوههم.
المقابل، كان الجمهوريون يصفقون دون  في 
الكبرى  المشاريع  توقف ويقفون تحية عند ذكر 
للرئيس مثل تشييد انابيب للنفط واقامة جدار على 
الحدود مع المكسيك ومكافحة »االرهاب االسالمي 
المتطرف« وحتى عند ذكر شعار »لنعيد اميركا 

عظيمة مجددا«.
كما ارتدت نحو 40 نائبة ديمقراطية اللون االبيض 
الذي يرمز الى الدفاع عن حقوق النساء كنوع من 

االحتجاج الصامت.
وحاول ترامب استغالل المناسبة العطاء تماسك 
لعمله بعد شهر اول فوضوي في سدة الرئاسة، فتعهد 
مطوال اتخاذ اجراءات صارمة جدا على الحدود، 

احد ابرز مواضيع حملته الرئاسية.
وقال ترامب »عندما نطبق اخيرا قوانيننا حول 

الهجرة، سنزيد الرواتب وسنساعد العاطلين عن 
العمل وسنوفر مليارات الدوالرات وسنعزز امن 
مجمعتنا«. ودعا ارملتي شرطيين من كاليفورنيا 
قتال بايدي مهاجر غير شرعي في العام 2014.

وتحدث ترامب عن اصالح تشريعي دون ان 
ياتي على ذكر تطبيع اوضاع المقيمين بشكل غير 
شرعي، واقترح استبدال النظام الحالي بنظام يقوم 

على »الجدارة«.
كما اعلن تشكيل مكتب خاص لضحايا جرائم 
الهجرة سيحمل اسم »فيكتيمز اوف ايميغريشون 

كرايم انغيجمنت« او »فويس«.
للذين تتجاهلهم وسائل  وشدد »سنعطي صوتا 
االعالم وتسكتهم المصالح الشخصية«. ويمكن ان 
يوقع ترامب في االيام المقبلة على مرسوم جديد 

حول الهجرة بدل المرسوم الذي عرقله القضاء.
وحول االقتصاد، تعهد ترامب اصالحا ماليا 
»تاريخيا« من خالل تخفيض »كبير« للضرائب 
على الطبقة المتوسطة من شانه ان يتيح للشركات 

»منافسة اي كان«.
وشدد »علينا العمل بحيث يصبح من السهل على 
المتحدة  الواليات  باعمالها في  تقوم  شركاتنا ان 

ومن الصعب عليها ان ترحل«.
واقترح ترامب خطة لالستثمار في البنى التحتية 
من المتوقع ان تصطدم بمعارضة عدد كبير من 
البالد »انفقت مليارات  بان  الجمهوريين منددا 

الدوالرات في الخارج«.
وندد رئيس االقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ 
تشاك شومر بالخطاب »الشعبوي« وقال »هناك 
للفقراء وما  الرئيس  يقوله  تباين واضح بين ما 

يقوم به لالغنياء«.
من جهتها، علقت غوين مور وهي نائبة ديمقراطية 
ارتدت اللون االبيض »هناك امور يمكن بالفعل ان 

نشيد بها. لكن كيف سيسدد كل هذه التكاليف؟«.

وطلب ترامب في خطابه الذي يشكل ايضا مقدمة 
النواب  العام 2018 من  للمعركة حول موازنة 
التصويت على زيادة تاريخية في النفقات العسكرية 

تبلغ 54 مليار دوالر اي نحو %10.
لكن العديد من المسؤولين االميركيين عبروا عن 
رفضهم القتطاع اكثر من ثلث تمويل الدبلوماسية 

والمساعدات الخارجية.
وللمرة االولى منذ العام 2006، يسيطر الجمهوريون 
الشيوخ والنواب  البيت االبيض ومجلسي  على 
وجدول اعمالهم مكتظ من اصالحات قطاع الصحة 

والضرائب في 2017.
وقال بول راين رئيس مجلس النواب »انها فرصة 
ال تحصل اال مرة كل عدة اجيال«. لكن الغالبية 
ال تتفق مع الرئيس حول كل النقاط خصوصا في 

ما يتعلق باستبدال اصالح نظام الصحة المعروف 
بـ«اوباماكير«.

تناولها  التي  الخارجية  العالقات  وعلى صعيد 
بشكل مقتضب جدا، شدد ترامب على ان دوره 

ليس »تمثيل العالم بل تمثيل الواليات المتحدة«.
لكنه قال بنبرة تصالحية »نريد االنسجام واالستقرار 
وليس الحروب والنزاعات«، مؤكدا التزام الواليات 

المتحدة في حلف شمال االطلسي.
واضاف »زمن المعارك غير المجدية قد ولى«، 
مشددا على ضرورة توحيد البالد. وختم ترامب 
الى  بالنسبة  قياسيا  الذي سجلت شعبيته تراجعا 
بالقول »هذه رؤيتنا  اسالفه في مطلع والياتهم 
ومهمتنا لكن السبيل الوحيد للتوصل اليها هو من 

خالل وحدتنا«.

ترامب يتعهد بـ »جتديد الروح األمريكية«

رئيسا إيران وتركيا يلتقيان لنزع فتيل التوتر بني البلدين
ذكرت وكالة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية    
لألنباء )إيرنا( أن الرئيس اإليراني حسن روحاني 
اتفقا يوم  التركي رجب طيب إردوغان  ونظيره 
األربعاء على تحسين العالقات بما في ذلك الحرب 
على اإلرهاب وذلك في أعقاب تبادل التصريحات 

الغاضبة بين البلدين.
وتدعم كل من طهران وأنقرة طرفا مختلفا في الصراع 
السوري. فإيران ذات األغلبية الشيعية تساند حكومة 
الرئيس بشار األسد في حين تدعم تركيا التي يغلب 
السنة على سكانها عناصر من المعارضة السورية.
التركي مولود  الخارجية  وكان إردوغان ووزير 
تشاووش أوغلو اتهما إيران الشهر الماضي بمحاولة 

زعزعة استقرار سوريا والعراق وبالطائفية مما دفع 
إيران إلى استدعاء سفيرها لدى أنقرة.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله يوم األربعاء إن 
“إيران تدعم وحدة أراضي دول المنطقة خاصة العراق 
وسوريا.” في رد على األرجح على اتهامات أنقرة.
مع  اجتماعه  القول خالل  إلى روحاني  ونسب 
إردوغان على هامش قمة للتعاون االقتصادي في 
العاصمة الباكستانية إسالم أباد إن “حل الخالفات 
إلى  إيران وتركيا( يمكن أن يقود  السياسية )بين 

استقرار المنطقة.”
والتنافس اإلقليمي بين طهران وأنقرة ليس جديدا لكن 
محللين سياسيين يربطون تشديد تركيا لهجتها بنهج 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب تجاه الشرق األوسط.
وانتقد ترامب إيران بشدة بما في ذلك اتفاق نووي 
جرى التوصل إليه في 2015 مع القوى الكبرى 
في حين تأمل تركيا العضو بحلف شمال األطلسي 
يرجع  فتور  بعد  واشنطن  مع  العالقات  تحسين 
ألسباب من بينها االنتقاد األمريكي لسجل أنقرة في 

مجال حقوق اإلنسان.
أبلغ  لفتة تصالحية أخرى من جانب تركيا  وفي 
تشاووش أوغلو الوكالة اإليرانية في مقابلة نشرت 
تعبير طهران عن  تقدر  أنقرة  بأن  يوم األربعاء 
دعمها للحكومة خالل انقالب عسكري فاشل ضد 

إردوغان في يوليو تموز 2015.

ونقلت الوكالة عنه قوله “إيران كانت معنا لدعم 
حكومتنا في كل لحظة في تلك الليلة بينما اتصلت 
بنا دول أخرى بعد أيام بل حتى أسابيع من المحاولة 

الفاشلة.”
وكان وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 
وصف تركيا األسبوع الماضي بأنها جار ناكر للجميل.

وقال “هم )تركيا( يتهموننا بالطائفية لكن ال يتذكرون 
أننا لم ننم ليلة االنقالب.”

ورغم خالفاتهما ترعى تركيا وإيران إلى جانب 
روسيا حليفة األسد محادثات السالم السورية في 
آستانة عاصمة قازاخستان في محاولة إلنهاء الصراع 

السوري الذي بدأ في 2011
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أحداث العريش !
   عند كل حدث مؤسف في مصر تخرج 
األفاعي من جحورها في محاولة لتعكير الجو 
نفس  فتجد  الدولة  العام على  الرأي  وإلثارة 
الدولة  مع  الذين على خصومة  األشخاص 
حكومة وشعباً يخرجون علينا أمثال خالد على 
ويسري فودة وأسماء محفوظ وعلى رأسهم 
البوب طبعاً  أقصد محمد البرادعي وغيرهم 
في  بالتقصير  الدولة  يتهمون  بجاحة  وبكل 
لهم صوتاً  لم نسمع  األقباط وهؤالء   حماية 
عندما قتل 21 من األقباط على يد داعش في 
ليبيا إال أن الدولة انتقمت لهم قبل أن يمر 24 
ساعة ولم نسمع لهم صوتاً عندما أحرقت أكثر 
من 70 كنيسة على يد اإلخوان المسلمين بعد 
سقوط نظام مرسي والدولة مسئولة فعاًل عن 
تفرض  لن  الكنائس واألديرة ولكنها  حماية 
حماية على بيت كل قبطي فهذا ال يعقل ولكن 
كل المطلوب من الدولة هو فرض سيطرتها 
األمنية على كل إنحاء المدينة ثم أن الكثيرين 
من اصحاب المصالح أو من ليس لديهم أي 
مصلحة يقرأون الصورة بصورة خاطئة فهم 
ال يرون الشهداء والمصابين الذين يسقطون 
الجيش والشرطة والذين  كل يوم من رجال 
قدموا حياتهم عن طيب خاطر لمصر ومنهم 
من فقد ساقيه وذراعيه كل هذا من أجل مصر 
وشعب مصر وبصفتي مسيحي من مسيحيين 
مصر أقول أن دماء المسيحيين ليست أغلى 
كلنا  فدمائنا  المسلمين  إخوانهم  دماء  من 
دين  له  ليس  فاإلرهاب  اإلرهاب  يستبيحها 
إلى  فقط  ينظر  ، واإلرهاب جبان  أو وطن 
مصالحه بغض النظر عن من هي الضحية 
وما يترتب من هذا العمل اإلرهابي الذي يقوم 
به واإلرهابيين أما جهلة يكونوا أسري ألفكار 
ومعتقدات دينية خاطئة أو مرتزقة يرزقون 
من اإلرهاب واالثنان هناك من يمولهما بالمال 
والسالح لتحقيق أهداف الغرض منها زعزعة 

االستقرار واألمن في مصر . 
وأنا ضد عملية تهجير األقباط حتى لو كانت 
مؤقتة فهي بذلك تحقق ما يريده اإلرهاب ولكن 
عليها أن تكثف جهودها في مالحقة اإلرهابيين 
وتعمل قصاري جهدها في بسط سيطرتها األمنية 
على كل أنحاء الجمهورية الذي سيعود بالنفع 
على الدولة نفسها وخصوصاً إذا كانت دولة 
تعاني منذ ثورة يناير 2011 أزمات طاحنة 
السائحين وقلة تحويالت  قلة  أزمة  من  بدءاً 
المصريين بالخارج واالنخفاض الملحوظ في 
مرور السفن في قناة السويس وأزمة ارتفاع 
الدوالر وأزمة السكر وغيرها من األزمات 
اليومية وهناك واجب على الدولة تكلمت عنه 
كثيراُ وهو أن تكون صادقة النية في محاربة 
اإلرهاب فمحاربة اإلرهابيين مهمة وواجب 
ولكن عليها أن تواجه أواًل الفكر المتطرف الذي 
يفرز في النهاية اإلرهابيين القتلة كذلك على 
المواطنين أنفسهم دور مهم في أن يكونوا حائط 
صد أول ضد هذا الفكر المتخلف والمتطرف 
كذلك هناك دور مهم لمثقفين مصر وإعالمها 
في نبذ هذا الفكر المتطرف وعلينا جميعاً دولة 
نتكاتف سوياً حتى نصل بمصر  أن  وشعباً 

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

نتكلم اللغة العربية

فرانسوا فيون يعلن عدم انسحابه من السباق الرئاسي
لالنتخابات  الوسط  يمين  مرشح  أعلن   
الرئاسية الفرنسية، فرانسوا فيون، االربعاء، 
ترشحه  في  النهاية”  “حتى  سيمضي  أنه 
لالنتخابات المقررة في أبريل / نيسان ومايو 
/ أيار المقبلين، رغم تأكيده أن االتهام سيوجه 

له قريبا بشأن وظائف وهمية.
وكشف فيون لصحافيين أنه “تم إبالغ المحامي 
الخاص بي بأنني سأستدعى في 15 مارس / 
آذار من طرف قضاة التحقيق لتوجيه االتهام 
إلي” في قضية وظائف وهمية لزوجته، مضيفا 

“لن أرضخ ولن أنسحب”.
وكانت وسائل إعالم فرنسية رجحت استدعاء 
فيون من طرف قضاة التحقيق حين ألغى فجأة 
المعرض  إلى  االربعاء،  له،  مقررة  زيارة 

الزراعي الفرنسي.
وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقا أوليا في 

الثاني الماضي، إثر تقارير صحفية عن  يناير / كانون 
تقاضي زوجته، بينيلوب فيون، 500 ألف يورو كرواتب 
لزوجها في مجلس  خالل 8 سنوات بصفتها مستشارة 

الشيوخ، دون أن تمارس الوظيفة فعليا.
كما ذكرت تقارير إعالمية فرنسية سابًقا أن ابنته، ماري 
وابنه تشارلز تقاضيا حوالي 84 ألف يورو خالل الفترة 
لوالدهما  بين 2005 و2007، بصفتهما مستشارين  ما 

بينما كان كالهما في مرحلة  البرلماني، 
الدراسة.

وقد نفى فرانسوا فيون ارتكاب أي مخالفات، 
مؤكدا أن زوجته تعمل مستشارة له بالفعل، 
ومعتبرا أن القضاء ال يتمتع بسلطة التحقيق 

في تعيينات النواب لمساعديهم.
وتظهر استطالعات الرأي تراجع ترتيب 
مرشح حزب الجمهوريين، المنتمي إلى يمين 
الوسط، إلى المرتبة الثالثة منذ ظهور أول 
تقارير صحفية بشأن وظيفة زوجته أواخر 

يناير / كانون الثاني الماضي.
وكان فرانسوا فيون قد فاز ، في نوفمبر 
الثاني الماضي، في االنتخابات  / تشرين 
التمهيدية لتمثيل يمين الوسط الفرنسي في 
االنتخابات الرئاسية، أمام منافسه، أالن جوبيه.
رئيس  منصب  شغل  الذي  فيون،  ويعد 
الوزراء الفرنسي في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكوال 
ساركوزي، رجال كاثوليكيا تقليديا في تعاطيه مع قضايا 

اإلجهاض وزواج المثليين.

  تواجه الحكومة البريطانية أول هزيمة 
لمشروع القانون الذي قدمته بشأن الخروج 
من االتحاد األوروبي داخل مجلس اللوردات.
المجلس على  أعضاء  يوافق  أن  ويُتوقع 
تعديل المشروع بهدف حماية حقوق مواطني 
االتحاد األوربي المقيمين في المملكة المتحدة.
أمبر  البريطانية،  الداخلية  وكانت وزيرة 
رود، قد سعت في وقت سابق إلى طمأنة 
األعضاء بأن وضع المواطنين األوروبيين 
البدء في  بمجرد  أولوياتها  سيُدرج ضمن 

محادثات الخروج.
إلى  الداعي  التعديل  يُتوقع أن يحظى  لكن 
توفير ضمانات أكيدة لحقوق مواطني أوروبا 

على دعم غالبية األعضاء.
زعيم حزب  نيوباي،  ديك  اللورد  وقال 
المجلس، إن  الليبراليين في  الديمقراطيين 
تمرير التعديل “سيلزم مجلس العموم بإعادة 

النظر في القضية مرة أخرى.”
وإذا حدث هذا، قد يتمكن النواب من حذف 
تعديالت مجلس اللوردات مرة أخرى عندما 
يعود المشروع إلى مجلس العموم في وقت 

متأخر من هذا الشهر.
ويمنح مشروع القانون الحكومة صالحية 

تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة.
وتُعد قضية حقوق المواطنين األوروبيين، 
الذين ينوون البقاء في المملكة المتحدة بعد 
واحدة  األوروبي،  االتحاد  من  الخروج 
تمريره في  القضايا خالفا خالل  أشد  من 

البرلمان حتى اآلن.
وفي رسالة إلى كل أعضاء المجلس، قالت 
رود إن وجود ضمانات لحقوقهم في البقاء، 
مهما حسنت النوايا، لن يساعد مئات اآلالف 

في  المقيمين  البريطانيين  المواطنين  من 
أوروبا ألن ذلك قد يضعهم في مأزق محتمل 
إذا لم تتوفر ضمانات متبادلة من قبل الدول 

األخرى 27 األعضاء في االتحاد.
وأضافت أنه “ليس هناك شك البتة في معاملة 
المواطنين األوروبيين بأي شيء آخر غير 

كامل االحترام”.
من هؤالء  للكثير  “ندين  قائلة:  ومضت 
المواطنين األوروبيين الذين أسهموا كثيرا 
المشكلة بأسرع ما  البلد لحل هذه  في هذا 
لديهم، ومنحهم األمان الذي يحتجونه لمواصلة 

إسهامهم لهذا البلد.”
النواب  الماضي، مّرر  الشهر  أوائل  وفي 
مشروع القانون دون تعديل، وقبول تطمينات 
من الوزراء بأن حماية حقوق ثالثة ماليين 
مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا ستكون 

أولوية بالنسبة لهم.
لكن الحكومة ال تحظى بأغلبية في مجلس 
اللوردات، الذي يتمتع فيه 178 نائبا مستقال 

ال ينتمون ألي أحزاب بنفوذ كبيرة.
وقال أعضاء في مجلس اللوردات، من بينهم 
البارونة سميث، زعيمة كتلة حزب العمال، 
إنهم لن يأّجلوا تفعيل المادة 50 من اتفاقة 
لشبونة، التي تريد رئيسة الوزراء استخدامها 

بنهاية مارس/ آذار الجاري.
إنهم سيجرون  قالت  البارونة سميث  لكن 
القانون  لمشروع  مناسبا ودقيقا”  “فحصا 

والبحث عن “تحسينات ممكنة”.
المشروع  تعديل  أنه من خالل  وأضافت 
مليا  “التفكير  لـ  الفرصة  النّواب  سيُمنح 
وإعادة النظر” في قضية وضع المواطنين 

األوروبيين.

  واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث 
الميداني توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر اإلرهابية 
ومالحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء ،وذلك 
مداهمة  فى  المسلحة  القوات  لجهود  استمرارا 
وتمشيط مناطق مكافحة النشاط اإلرهابى ومالحقة 

العناصر التكفيرية.
وأوضح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة 
-فى بيان له- أن أعمال المداهمات أسفرت عن 
القبض على فردين تكفيريين شديدى الخطورة، 
وحرق وتدمير 12 عشة خاصة بالعناصر التكفيرية 
عثر بداخلهم على “كميات مختلفة من الذخائر ، 
كميات من مادة “C4″ شديدة اإلنفجار ، بعض 
المواد واألدوات التى تستخدم فى تصنيع العبوات 
الناسفة، وسائل إتصال ، معدات وأدوات لحام 
،أوراق  المفخخة  العربات  تدريع  فى  تستخدم 

التكفيرية،كميات  العناصر  ببعض  شخصية خاصة 
من مواد اإلعاشة”

كما تم تدمير 3 عربات دفع رباعى منهم عربة مفخخة 
معدة الستهداف عناصر التأمين ، ودراجتين بخاريتين 
بدون لوحات معدنية ، والتحفظ على عدد عربتين 
آخرين خاصة بالعناصر التكفيرية ، فضال عن تدمير 

3 مخازن تحت األرض عثر بداخلهم على عدد 2طن 
من نبات البانجو المخدر المعد للتوزيع، فضاًل عن 
حرق وتدمير 30 مزرعة خشخاش بأماكن مستترة 

داخل المناطق الجبلية .
وضبط عربة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من المواد 
الناسفة كانت فى  العبوات  تستخدم في تصنيع  التي 
طريقها للعناصر التكفيرية بمنطقة غرب نفق الشهيد 

أحمد حمدى .
كما تمكنت إحدى الدوريات المقاتلة من إحباط محاولة 
وإبطال  العالي  الضغط  كهرباء  أبراج  تفجير ألحد 
ونسف 4 عبوات ناسفة كانت معدة أسفل أحد األبراج .
وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني 
مالحقة العناصر التكفيرية وتنفيذ العمليات النوعية 

للقضاء عليها وإقتالع جذور اإلرهاب .

البنتاغون: تركيا واألكراد ميكن أن يشاركوا يف حترير الرقة

القوات املسلحة تواصل مالحقة العناصر اإلجرامية بوسط سيناء

اجليش السوري يدخل مدينة تدمر اليت يسيطر عليها داعش

األناضول: القوات اإلثيوبية تتصدى هلجوم مسلح 
على سد النهضة

لبنان: هدوء يف خميم عني احللوة 
بعد اتفاق لوقف إطالق النار

هزمية للحكومة الربيطانية يف جملس 
اللوردات بشأن إقامة مواطين أوروبا

  أكد الجنرال ستيفن تاونسند قائد عملية 
التحالف الدولي ضد “داعش” في سوريا 
والعراق، أن واشنطن تتفاوض مع أنقرة 
حول مشاركتها المحتملة في عملية استعادة 
مدينة الرقة السورية من قبضة “داعش”.
وقال تاونسند خالل موجز صحفي أجراه 
في بغداد، أمس األربعاء “نجري مفاوضات 
مع األتراك حول مشاركتهم المحتملة في 
ستكون  كيف  أعرف  ال  الرقة.  تحرير 

مشاركتهم من حيث التعداد”.
يأتي ذلك غداة إعالن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان عن امكانية مشاركة أنقرة 
استدعدت  “إذا  الرقة  تحرير  في عملية 
الضرورة.. وباالتفاق مع التحالف )الدولي 

بقيادة واشنطن( وروسيا”.
وشدد أردوغان أنه يتعين على و”حدات حماية 
الشعب الكردية” )YPG(، التي تعتبرها 
الكردستاني  العمال  امتدادا لحزب  أنقرة 

تركيا،  في  إرهابيا  المصنف 
إلى  االنسحاب من مدينة منبج 

الساحل الشرقي لنهر الفرات.
وفي شأن متصل، قال الجنرال 
حماية  وحدات  إن  تاونسند 
القوة  وهي  الكردية،  الشعب 
“قوات  تحالف  في  األساسية 
سوريا الديمقراطية”، يمكن أن 
تشارك أيضا، “بشكل أو بآخر 

في تحرير الرقة”.
وتقدم واشنطن الدعم لـ”التحالف 
العربي السوري” المكون من 
السوريين العرب العامل داخل 

“قوات سوريا الديمقراطية”.
وفي معرض إجابته على سؤال 
في  آمنة  مناطق  إنشاء  حول 
سوريا، أكد تاونسند أن القوات 

األمريكية العاملة في سوريا والعراق لم 
تتلق أوامر بهذا الشأن، مشيرا في الوقت 
نفسه إلى أن قيادة القوات األمريكية في 

من  كان  إذا  ما  تناقش  والعراق  سوريا 
الضروري إنشاء مناطق كهذه”.

لإلعالم”  الوطنية  “الوكالة  ذكرت    
اللبنانية الرسمية أمس األربعاء أن “مخيم 
عين الحلوة شهد ليلة من الهدوء التام، ولم 
يسجل أي خرق التفاق وقف اطالق النار “.
مدينة صيدا شهدت  أن  الوكالة  وأضافت 
إضرابا عاما وإقفاال لمرافقها ومؤسساتها 
تلبية  التربوية واالجتماعية واالقتصادية، 
لدعوة اللقاء التشاوري الذي عقد في بلدية 
لالقتتال  رفضا  الثالثاء،  عصر  صيدا 
النزف  ولوقف  الفلسطيني،   - الفلسطيني 

الحاصل داخل المخيم.
وأعلن المدير العام لوكالة “األونروا” حكم 
شهوان، استمرار إقفال المؤسسات التربوية 
التابعة للوكالة في  والصحية واالجتماعية 
في  التربوية  المؤسسات  وإقفال  المخيم، 

منطقة صيدا.
وكانت االشتباكات بدأت في المخيم مطلع 
األسبوع بين عناصر من حركة فتح وآخرين 

من مجموعات متشددة.
الفلسطينية على  الفصائل والقوى  واتفقت 
االلتزام بوقف إطالق النار بعد اجتماع عقد 
الثالثاء في سفارة دولة فلسطين في بيروت.
على  الواقع  الحلوة  عين  مخيم  ويشهد 
الساحلية في جنوب  مشارف مدينة صيدا 
بين فصائل  متكرر  بشكل  نزاعات  لبنان 

تتحول إلى أعمال عنف.
وقالت مصادر طبية إن االشتباكات أوقعت قتيال 
مدنيا فيما أصيب ثالثة أشخاص آخرين منهم 
طفل بجروح. وكثيرا ما يشتبك مسلحون من 
حركة فتح مع متشددين إسالميين في المخيم 
منهم أنصار لتنظيمي الدولة اإلسالمية والقاعدة.

المخيم  داخل  فلسطينيون  نشطاء  وحث 
العنف  أعمال  االحتجاج ضد  الناس على 
التي استخدمت فيها البنادق اآللية والقاذفات 

الصاروخية.
ومع دوي إطالق نار وجه مسجد عبر مبكر 
للصوت مناشدة لجميع األطراف المتقاتلة 
لتفادي سقوط ضحايا  النار  بوقف إطالق 
بين المدنيين. وأغلقت المتاجر والمدارس 
القريبة في حين تساقط الرصاص الطائش 

في المنطقة المحيطة بالمخيم.
وبدأت أحدث موجة من أعمال العنف منذ 
المتحدة  األمم  وكالة  وقالت  فبراير،   23
لغوث وتشغيل الالجئين )اونروا( إنها علقت 
جميع خدماتها في المخيم منذ يوم االثنين 

بسبب العنف.
وقالت في بيان “وردت أنباء عن تعرض 
أونراوا ألضرار ودخول  منشآت  إحدى 
عناصر مسلحة دون إذن إلى إحدى المدارس 

التابعة لها”.
وخالل زيارة إلى بيروت األسبوع الماضي 
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع 
في  األمنية  الترتيبات  لبنانيين  مسؤولين 
التي تضم  لبنان  الفلسطينيين في  مخيمات 

نحو 450 ألف الجئ فلسطيني.
وذكر مصدر أمني أن هناك اتفاقا بين حركة 
فتح والسلطات اللبنانية بتسليم اإلسالميين 
المختبئين في مخيم  المطلوبين  المتشددين 
عين الحلوة الذي ال يخضع لسلطة أجهزة 
األمن اللبنانية. وأضاف أن محاوالت فتح 
لكبح اإلسالميين المتشددين يعد مصدر توتر 

مستمر بينها وبين اإلسالميين.

القوات  إن  قالت مصادر سورية،    
النظامية السورية دخلت مدينة تدمر التي 
يسيطر عليها تنظيم داعش اإلرهابي، 
وذلك بعد معارك عنيفة، حسب ما ذكر 

المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
عبد  رامي  المرصد  مدير  وصرح 
“دخل  برس  فرانس  لوكالة  الرحمن 
مدينة  في غرب  السوري حيا  الجيش 
هناك  منه.  أجزاء  تدمر وسيطر على 

اشتباكات وقصف على المدينة”. 
وكان عبد الرحمن صرح األربعاء، أن 
“قوات النظام مدعمة بقوات روسية وصلت 
إلى بعد كيلومتر واحد من مدينة تدمر 
بعد معارك عنيفة ضد تنظيم داعش”.

بعد  يأتي  النظام  قوات  تقدم  إن  وقال 
“عمليات قصف مكثفة ووسط عشرات 
الغارات على مواقع التنظيم” في المدينة.

وتخوض قوات النظام منذ أسابيع معارك 
الشرقي ضد  في ريف حمص  عنيفة 
المتشددين الذين تمكنوا في 11 ديسمبر 
من السيطرة على تدمر بعد ستة أشهر 

من طردهم منها.
وفق  النظام  قوات  وباتت 
المرصد “بعد سيطرتها على 
عدد من التالل المشرفة على 
نارياً على  المدينة، تسيطر 

القسم الغربي من تدمر”.
في  وأكد مصدر عسكري 
وقت  في  لفرانس،  دمشق 
سابق، تقدم الجيش في محيط 

سيطر  حيث  المدينة 
طرق  “مفترق  على 
إنه  قال  استراتيجي” 
للدخول  “مفتاحا  يعد 

إلى المدينة”.
وأوضح أن قلعة تدمر 
الواقعة غرب المدينة 
“باتت تحت السيطرة 

النارية للجيش”.
وألحق داعش أضراراً 
بالغة بآثار المدينة خالل 
سيطرته عليها في الفترة 
الممتدة من مايو 2015 
حتى مارس 2016. 

وبعد سيطرته عليها مجددا 
قبل نحو ثالثة أشهر، 
دمر التنظيم التترابيلون 
من  المؤلف  األثري 

16 عموداً، كما ألحق أضرارا كبيرة 
بواجهة المسرح الروماني.

 ووصفت األمم المتحدة ذلك بـ”جريمة 

حرب جديدة”.
ويعود تاريخ  تدمر “عروس البادية” 
ألفي سنة وهي مدرجة  من  أكثر  إلى 
على قائمة منظمة األمم المتحدة للتربية 

للتراث  )يونيسكو(  والثقافة  والعلوم 
بأعمدتها  وتشتهر  اإلنساني.  العالمي 
الملكية  ومدافنها  ومعابدها  الرومانية 

التي تشهد على عظمة تاريخها.

صدر حديثاً 
صدر حديثاً الكتاب الجديد 
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  بثت وكالة األناضول التركية خبرا 
لهجوم  اإلثيوبية  القوات  تصدى  عن 
مسلح، استهدف سد النهضة يوم الثالثاء 

بحسب مصادر سياسية.
إن مصادر  األناضول  وكالة  وقالت 
سياسية مطلعة في الحكومة اإلثيوبية، 
فضلت عدم الكشف عن هويتها، كشفت 
المسلحة  القوات  بأن  األربعاء؛  يوم  ؛ 
النهضة  بحماية سد  المكلفة  اإلثيوبية 
لهجوم شنته مجموعة مسلحة  تصدت 

تابعة للمعارضة اإلثيوبية.
وحسب المصادر فإن القوات اإلثيوبية 

تمكنت من أسر 8 عناصر من المجموعة 
تحدد  )لم  آخر  وقتلت عددا  المهاجمة 
رقماً(، كما استولت على عتاد عسكري 

وأسلحة تابعة للمجموعة.
وأشارت وكالة األناضول إلى أن التحقيقات 
األولية تشير إلى أن المجموعة المسلحة 
 7 تتبع حركة “قنبوت سبات”)حركة 
مايو( المعارضة والمحظورة التي تتهم 
دأبت  ما  بإيوائها وهو  إرتيريا  إثيوبيا 

أسمرا على نفيه.
ولم يصدر عن السلطات اإلثيوبية أي بيان 
رسمي حول الموضوع حتى الساعة، 

فيما يتوقع أن يصدر بيان عنها في وقت 
الحق من اليوم األربعاء، كما لم تتبّن 

أى جهة الهجوم.
يذكر أن هذه هي المرة األولى التي يتم 
الكشف فيها عن محاولة الستهداف سد 
النهضة الذي يستمر العمل على تشييده 
الحدود  النيل األزرق قرب  نهر  على 

اإلثيوبية مع السودان.
قامت  قد  اإلثيوبية  الحكومة  وكانت 
بإجراءات أمنية مشددة حول المناطق 
منطقة  واعتبرتها  السد؛  من  القريبة 

“محظورة” جواً وبراً.



بقلم:  علي عبيد

دعونا حنلم ونعمل
  أال ترون أنكم تحلمون، بل 
تبالغون في الحلم؟ هكذا هاتفني 
القمة  يتابع  الذي كان  صديقي 
العالمية للحكومات من الخارج، 
بينما كنت أتابعها من داخل القاعات 
بالمشاركين  التي كانت تكتض 
والحضور. قلت له: لماذا تعتقد 
ذلك؟ فقال: الدول تضع خططا 
خمسية وعشرية، وعندما تبالغ 
عشرينية، وأنتم تضعون خططا 
مئوية! عرفت أنه يقصد مشروع 
الذي أطلقه   »2117 »المريخ 
صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الوزراء  الدولة رئيس مجلس 
حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، معلنين بذلك دخول دولة 
اإلمارات العربية المتحدة بشكل 
العالمي  العلمي  السباق  رسمي 
إليصال البشر إلى الكوكب األحمر 
خالل العقود المقبلة، والذي يتضمن 
برنامجا وطنيا إلعداد كوادر علمية 
بحثية تخصصية إماراتية في 
مجال استكشاف كوكب المريخ، 
النهائية  ويستهدف في مراحله 
بناء أول مستوطنة بشرية على 
الكوكب األحمر خالل مئة عام، 
عبر قيادة تحالفات علمية بحثية 
دولية لتسريع العمل على تحقيق 
الحلم البشري القديم في الوصول 

لكواكب أخرى.
قلت لصديقي: وماذا في ذلك؟ لقد 
سئم المواطن العربي سماع أحالم 
كبيرة ال تُنفذ على أرض الواقع 
لم يخططوا  الذين أطلقوها  ألن 
لتنفيذها، وإنما أرادوا بها دغدغة 
مشاعر الجماهير وإلهاب حماسهم، 
فوئدت في مهدها، وكانت واحدة 
من أسباب نكساتنا وهزائمنا؟ ثم إن 
وصول البشر للكواكب األخرى 
حلم إنساني قديم، فلماذا ال تقود 
دولة اإلمارات جهودا دولية لتحقيق 
هذا الحلم، كما قال صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
لدى اإلعالن عن المشروع، طالما 
الطموح، وتعرف  كانت تمتلك 
تبدأ كل  ألم  لذلك؟  كيف تخطط 
التي  االختراعات واالكتشافات 
غيرت وجه التاريخ بأحالم مختلفة 
األحجام؟ ماذا لو لم يحلم اإلنسان 
ذات يوم بالوصول إلى القمر؟ هل 
كان سيعمل على صنع مركبات 
فضائية، وهل كانت ستطؤ قدم 
إنسان أرضه في يوم من األيام؟
ليس عيبا يا صديقي أن نحلم 
ونعمل من أجل تحقيق أحالمنا، 
ولكن العيب هو أن نحلم وننام، 
أو ال نحلم إطالقا. لذلك فإن دولة 
اإلمارات عندما حلمت بالوصول 
إلى المريخ، وبناء أول مستوطنة 
بشرية عليه، والوصول إلى كواكب 
أخرى، لم تغمض عينيها وتنام، 
وإنما وضع قادتها مسارات بحثية 
متوازية، تتضمن استكشاف وسائل 
التنقل والسكن والطاقة والغذاء 
الكوكب األحمر، والبحث  على 
في تطوير وسائل أسرع للوصول 
إليه والعودة منه خالل مدة أقصر. 
وكان هدفهم بالدرجة األولى بناء 
قدرات علمية ومعرفية إماراتية، 
وتحويل جامعاتنا إلى مراكز 
الريادة  بحثية، وترسيخ شغف 
لدى األجيال القادمة. األحالم يا 
للجميع،  صديقي سهلة ومتاحة 
لكن تحقيقها هو الصعب، لذلك 
الناس أن يحلموا،  اختار أغلب 

واختارت قيادة دولة اإلمارات أن 
تعمل لتحقيق ما هو أبعد من الحلم 
نفسه. لهذا أطلق صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
في ختام القمة العالمية للحكومات، 
مبادرة »10X« التي تسهم في 
تنفيذ رؤية دبي لتكون مدينة 
المستقبل، ووجه جميع الجهات 
الحكومية في إمارة دبي بأن تطبق 
اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد 
10 سنوات. وقال وهو يطلق 
هذه المبادرة إن المستقبل عبارة 
عن أفكار وأحالم يجب صناعتها 
وتجربتها في مختبرات، والمبادرة 
تجعل دبي أكبر مختبر للتجارب 

الحكومية المستقبلية في العالم.
دعونا نحلم ونعمل. هذا هو الشعار 
الذي ترفعه قيادة دولة اإلمارات 
قيادة ال  المتحدة ألنها  العربية 
تؤمن بالمستحيل، فهي ال تضع 
الماضي فقط خلفها، وإنما الحاضر 
أيضا، وتتجه نحو المستقبل. لذلك 
تم تغيير مسمى وزارة »شؤون 
إلى »شؤون  الوزراء«  مجلس 
مجلس الوزراء والمستقبل« في 
التشكيل الوزاري الذي جرى في 
2016. كما أطلق  شهر فبراير 
صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم في شهر إبريل 
العام نفسه »مؤسسة دبي  من 
للمستقبل« لتلعب دورا محوريا 
في استشراف وصناعة المستقبل 
في إمارة دبي، ووجه سموه بإنشاء 
حاضنات المستقبل إلعادة ابتكار 
دور حاضنات األعمال، وتفعيل 
دور الشركات الناشئة في مجال 
استشراف المستقبل. واعتمد سموه 
كذلك برنامج مدن المستقبل كإطار 
عمل إلطالق االستراتيجيات 
التجريبية والبحثية  والمشاريع 
المستقبلي، والهادفة  البعد  ذات 
لدولة  العالمية  لتحقيق األسبقية 
اإلمارات ودبي، وخلق نموذج 
يمكن االستفادة منه عالميا في مجال 
مدن المستقبل بجميع مكوناتها.

المستقبل  التفكير في  إذا كان 
التخطيط  فإن  يا صديقي حلما، 
لتحويل هذا الحلم إلى واقع هو 
أول ما يعطي األحالم مشروعيتها. 
وقد عانى العرب طويال من 
انهيار أحالمهم وانتكاس آمالهم، 
إلى  وأصبحوا في حاجة ماسة 
إلى نفوسهم األمل في  من يعيد 
استئناف حضارتهم. لهذا كانت 
دعوة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم الستئناف 
الحضارة، في هذا المحفل العالمي 
الكبير، دعوة الستعاد األمل وإعادة 
بالنفس ونحن نخطو نحو  الثقة 
الواقع  المستقبل، ونشاهد عبر 
االفتراضي ما ستحدثه التكنلوجيا 
البشر من تحوالت،  في حياة 
ليصبح ما نعتبره اليوم حلما واقعا 
افتراض  حقيقيا، وليس مجرد 
يطرحه أصحاب الخيال العلمي 

المستشرف للمستقبل.
للحكومات  العالمية  القمة  أنهت 
أعمال دورتها الخامسة، وغادر 
فيها  الذين حضروها وشاركوا 
حاملين معهم الدهشة التي عاشوها 
على مدى أيام ثالثة، بينما واصل 
العالمية  القمة  فريق »مؤسسة 
للحكومات« عمله لإلعداد للقمة 
السادسة التي ستنعقد خالل الفترة 
من 11 إلى 13 فبراير من العام 
المقبل. هذا هو الفرق بين الذين 
يحلمون وينامون، وأولئك الذين 

يحلمون ويعملون.

aliobaid4000@yahoo.com
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الرئيس السيسى مينح وزير الدفاع الفرنسى وسام 
اجلمهورية من الطبقة األوىل

إمساعيل يكلف احملافظني بإعطاء أولوية 
قصوى لتوفري السلع األساسية للمواطنني

انطالق مؤمتر احلرية واملواطنة الدوىل .. 
وشيخ األزهر يطالب بالبحث عن دوافع االرهاب

النائب اجلمهوري “ديفيد تروت” 
يؤكد على عمق العالقات الثنائية بني مصر والواليات املتحدة

  استهل مجلس المحافظين اجتماعه 
برئاسة  الجديد  بتشكيله  الثالثاء  يوم 
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس 
للمحافظين  التهنئة  بتقديم  الوزراء، 
أداء  في  التوفيق  لهم  متمنياً  الجدد، 
المزيد من األعمال  عملهم، وتحقيق 
الملموسة على أرض الواقع، كما قدم 
السابقين، ووزير  للمحافظين  الشكر 
التنمية المحلية السابق، على ما بذلوه 

من جهد في الفترة الماضية.
وشدد المهندس شريف إسماعيل على أن 
المحافظ هو المسئول األول عن متابعة 
تنفيذ جميع المشروعات التي تتم على 
المحافظين  المحافظة، مطالباً  أرض 
بالتنسيق مع الوزراء ورؤساء الهيئات، 
إلزالة أي معوقات تعترض التنفيذ، دون 
االعتماد على المكاتبات فقط في عملية 
المتابعة، ووجه بالتعاقد مع مقاولين جدد 
في حالة تقاعس المقاولين الحاليين في 

تنفيذ المشروعات.

المحافظين  الوزراء  رئيس  وكلف 
لتوفير السلع  بإعطاء أولوية قصوى 
وزيادة  كافية،  وبكميات  األساسية 
أعداد منافذ التوزيع خاصة في المناطق 
األكثر احتياجاً، مع اتخاذ كل ما يلزم 
في مراقبة حركة األسواق واألسعار، 
كما كلف بالعمل بقوة في منع التعدي 
على األراضي الزراعية وأمالك الدولة 
وعلى نهر النيل، وإزالة مخالفات البناء 
في مهدها قبل أن تتحول إلى أمر واقع.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف 
الجوالت الميدانية،وسرعة التعامل مع 
شكاوى المواطنين والعمل على حلها 
الطبيعة، خاصة ما يتعلق منها  على 

بالخدمات اليومية األساسية.
الدائم  بالتنسيق  المحافظين  وكلف 
والتواصل مع النواب، وبحث مشاكل 
المواطنين في دوائرهم، والعمل على 
حلها واالستجابة لها في ضوء القوانين 

والقواعد والتمويل المتاح.

  القاهرة/ رامي جورج: انطلقت بالقاهرة يوم الثالثاء 
والمواطنة..التنوع  “الحرية  الدولى  المؤتمر  أعمال 
الشريف ومجلس  األزهر  يعقده  والذى  والتكامل”، 
 50 أكثر من  بمشاركة وفود من  المسلمين،  حكماء 
دولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ويستمر 

لمدة يومين .
رأس الجلسة االفتتاحية للمؤتمر فضيلة اإلمام األكبر 
الشريف ورئيس  الطيب شيخ األزهر  الدكتور أحمد 
تواضروس  البابا  وقداسة  المسلمين  مجلس حكماء 
الثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .

وخالل كلمته أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر 
الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين أهمية التعارف 
والتعاون والتكامل بين ممثلي األديان وإزالة ما بقى 
بينهم من توترات لم يعد لها مبررا من أجل نشر قيم 
ومبادىء األديان التي تحث على التعاون والتعارف 
كمبدأ  المواطنة  مفهوم  لتفعيل  وكذلك  العنف  ونبذ 
دستورى طبقه الرسول (ص) على أول مجتمع مسلم 
فى دولة المدينة المنورة حيث ساوى بين المهاجرين 
وثيقة  والواجبات من خالل  الحقوق  في  واألنصار 

موثقة فى شكل دستور.
وطالب شيخ األزهر ـ في كلمته خالل افتتاح أعمال 
المؤتمر الدولى “الحرية والمواطنة..التنوع والتكامل”، 
والذى يعقده األزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، 
للتصدى  والغرب  الشرق  في  الدينية  المؤسسات 
لإلسالموفوبيا تلك الظاهرة الغريبة عن اإلسالم والبحث 
عن دوافع االرهاب والمحرضون على هذه الظاهرة 
التى يكتوى بها المسلمون المواطنون في الدول التى 

يقيمون بها.
وأعرب الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف 
كلمته خالل  في  ـ  المسلمين  حكماء  مجلس  رئيس 
افتتاح أعمال (المؤتمر الدولى “الحرية والمواطنة..
التنوع والتكامل) ـ ” عن حزنه وألمه لتصوير الدين 
في تلك الظروٍف االستثنائية التي تمر بها المنطقة، بل 
العالَُم كلّه اآلن من اندالع نيران الحروب في منطقتنا 
العربية واإلسالمية، وكأنه أشعل هذه الحروب، وأنه 
التجارة  بها جدران مركز  انقضت  التي  التدمير  أداة 
العالمي، وفجر به مسرح الباتاكالن ومحطات المترو، 
وسِحَقت بتعاليمه أجساد األبرياء في مدينة نيس وغيرها 

من مدن الغرب والشرق”.
وقال شيخ األزهر” إن تلك األعمال ليست من الدين 
ال في كثير وال قليل، وإَن المسألة هي توظيف اإلسالم 
في هذه الدماء توظيفات شَتى تذهب فيه من النقيض 
في  اإلسالموفوبيا  إلى ظاهرة  النقيض..مشيرا  إلى 
انعكست  والتي  والجنوبية،  الشمالية  الغرب  أقطار 
في  المسلمين  المواطنين  على  السوء  بالغة  آثارها 

هذه األقطار”.
وأضاف” لسنا اآلن بصدد البحث في ظاهرة اإلسالموفوبيا، 
وال في اإلرهاب الذي يرعاها ويرضعها كَل يوم الكراهية 
لإلسالم والمسلمين، وهل اإلرهاب صناعة محلية، أم 
بليل في  ُدبِّرت  ثم  أُِحكَمت حلقاتُها،  صناعة عالمية، 
غفلة، أو في تواطؤ مع كثير من الساهرين على حقوق 
اإلنسان، ومن رعاة السالم العالمي والعيش المشترك 
والحرَية والُمَساواة وغير ذلك مما جاء في المواثيق 

الدولية التي نحفظها عن ظهِر قلب”.
وتابع” إن البحث في كل ذلك يتطلب عقد الندوات، 
ويلزم رجال الدين والمفكرين، وأحرار العالَم وُعقالءه 
لتعرية هذا الوباء الحديث، وتحديد المسؤول عنه، وعن 
الّدِماء واألشالء التي تُراق كل يوم على مذابحه وتقدم 

قرابين ألوثانه وأصنامه”.
الكيَل  أو  الالمنطقية،  التفرقة  هذه  الطيب  وانتقد 
العالمية لإلسالم من جانب،  المحاكمة  بين  بمكيالين 

وللمسيحية واليهودية من جانب آخر، رغم اشتراك 
اتهام واحدة، وقضية واحدة هي  الكل في عريضة 
ف  التطرُّ فبينما مرَّ  الديني،  العنف واإلرهاب  قضية 
الغرب دون  برًدا وسالًما على  واليهودي  المسيحي 
أن تُدنَّس صورة هذين الدينين اإللهيين، إذا بشقيقهما 
الثالث يُحَبُس وحده في قفص االتهام، وتجري إدانتُه 

وتشويه صورتِه حتى هذه اللحظة.
وأكد أن اإلسالموفوبيا إذا لم تعمل المؤسسات الدينية 
فإنها سوف  لها،  للتصدي  مًعا  والغرب  الشرق  في 
إن عاجاًل  واليهودية  المسيحية  نحو  تطلق أشرعتها 
أو آجاًل، وأن تبرئة األديان من اإلرهاب لم تعد تكفي 
أمام هذه التحديات المتوحشة، ويجب النزول بمبادئ 
األديان وأخالقياتها إلى هذا الواقع المضطرب، وكذلك 
إزالة ما بين رؤساء األديان وعلمائها من بقايا توترات 

وتوجسات.
ونوه برسالة األزهر لنشر مفهوم (المواطنة) بديال عن 
إقرار مبدأ دستوري  مصطلح »األقلية واألقليات«، 
طبقه نبي اإلسالم محمد (ملسو هيلع هللا ىلص) على أول مجتمع مسلم 
المساواة  المدينة، حين قرر  التاريخ، وهو دولة  في 
بين المسلمين من مهاجرين وأنصار، وِمن اليهود بكل 
قبائلهم وطوائفهم بحسبان الجميع مواطنين متساوين 
في الحقوق والواجبات، وقد حفظ لنا تراث اإلسالم في 
لة في شكل دستور لم يعرفه  هذا الموضوع وثيقة مفصَّ

التاريخ لنظام قبل اإلسالم.
قال البابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية بطريرك 
الكرازة المرقسية إن الفكر المتشدد والمتطرف من أهم 
التحديات التي تواجه العيش المشترك، مؤكدا أن الفكر 

المتطرف واإلرهاب يعالج بالفكر المستنير.
مختلفة  أنواع  إلى وجود  تواضروس  البابا  وأشار 
القتل  البدني متمثل في  من اإلرهاب منها اإلرهاب 
والتفجيرات التي تستهدف مؤسسات الوطن وترويع 
األبرياء، واإلرهاب الفكري الذي يمثل االعتداء على 
الفكر والرأي وتكفير اآلخرين وتسفيه الممارسات الدينية 
المختلفة، وهناك اإلرهاب المعنوي والتطرف الفكري 
وإلغاء اآلخر المختلف عنا، وهو الظلم والتمييز على 

أساس الدين والعقيدة في المعامالت اليومية.
والعنف  التطرف  هذا  أن  تواضروس  البابا  واعتبر 
يرجعان إلى التربية األحادية القائمة على الرأي الواحد 
فيكون كل رأي مختلف مع الشخص كافرا ومضلال، 
باإلضافة إلى الطائفية وغياب ثقافة احترام اآلخر، وقال 
“من يتبع هذا الفكر ينظر في مرآة ال يرى فيها إال 
نفسه وال يحترم اآلخر في عقيدة أو حرية شخصية”.

وأوضح البابا تواضروس أن أحد أسباب التطرف هو 
الجهل باآلخر، والمقصود بها أن العقلية المتطرفة تخلق 
لها أعداء من صنع الخيال،واعتبر أن الحل يكمن في 
تقديم القيم الدينية بصورة مستنيرة وعصرية، ومعالجة 
قتل  يمكن  المستنير ألنه ال  بالفكر  المتطرف  الفكر 
وجهة نظر أو سجنها ومواجهتها تكون بالفكر، مؤكدا 

أن الدين حل للمشكلة وليس جزءا منها.
ولفت البابا تواضروس إلى أن “المسيحية جوهرها 
المحبة وشعارها هللا محبة وهي صانعة السالم وعلى 
أفعالنا”، وأضاف في مصر وبعد  نبني كل  المحبة 
هذا  الكنيسة  عاشت   2014 أغسطس   14 أحداث 
الكنائس  في  الشباب  السالم ووقف  الحب وصنعت 
المحترقة والمدمرة وكتبوا عبارات تقول نحن نحبكم 

نحن نغفر لكم”.
شارك بالجلسة االفتتاحية أحمد أبو الغيط األمين العام 
لجامعة الدولة العربية والشيخ عبد اللطيف دريان مفتى 

لبنان والبطريرك مار بشارة بطرس الراعى 
للموارنة  المشرق  انطاكية وسائر  بطريرط 
ورئيس مجلس أساقفة كاثوليك المشرق ورؤساء 
الكنائس الشرقية وعلماء ورجال دين ومفكرون 
ومثقفون وأهل رأى ومعرفة وخبرة من المسلمين 
والمسيحيين وذلك للتداول فى قضايا المواطنة 

والحريات والتنوع االجتماعى والثقافى.
ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر “إعالن 
األزهر للعيش اإلسالمى المسيحى المشترك”، 
الذى يؤكد العيش سويا فى ظل المواطنة والحرية 
والمشاركة والتنوع وهى الرسالة التى يوجهها 
المسلمين، ورؤساء  األزهر ومجلس حكماء 
الكنائس الشرقية وكذلك علماء الدين إلى كافة 

الشعوب وصناع القرار فيها.
كما يناقش المؤتمر 4 محاور تتضمن المواطنة، 
الحرية والتنوع، ومبادرات األزهر، والمبادرات 
المسيحية، والمبادرات المشتركة وسبل العمل 
ًمعا لدرء مخاطر التفكك واالنقسام ومواجهة 
التعصب والتطرف واإلرهاب وترسيخ شراكة 
القيم وتفعيلها،والحيلولة دون توظيف الدين فى 

النزاعات .
واختتم البابا تواضروس كلمته قائال “إننا في 
الوطن الواحد نتمتع بالتعايش والقيم اإلنسانية 
بين  المتبادل  المشتركة على أساس االحترام 
الجميع بما يؤدي لالستقرار والتقدم لحياة أفضل 

لبلدنا والعالم أجمع”.

استقبل الرئيس عبد  القاهرة/ رامي جورج:    
لودريان  إيف  الثالثاء جان  يوم  السيسي  الفتاح 
وزير الدفاع الفرنسي، حيث منحه الرئيس وسام 
لجهوده  تقديراً  األولي  الطبقة  من  الجمهورية 
في  مسبوقة  تحقيق طفرة غير  في  ومساهماته 

التعاون العسكري بين البلدين.
وحضر اللقاء الفريق أول صدقي صبحي وزير 
سفير  إلى  باإلضافة  الحربي،  واإلنتاج  الدفاع 

فرنسا بالقاهرة.
وصرح الُمتحدث باِسم الرئاسة بأن الرئيس السيسي 
أكد خالل اللقاء تميز العالقات المصرية-الفرنسية، 
بما يشهده  العسكري، مرحباً  المجال  خاصة في 

التعاون بين البلدين من تطور ونمو.
الوزير  بمواقف  السياق  هذا  في  الرئيس  وأشاد 
الفرنسي وحرصه على االرتقاء بأطر التعاون بين 
البلدين حتى وصلت إلى مستوي شراكة استراتيجية 
على كافة األصعدة، والسيما في المجال العسكري.
التنسيق  مواصلة  أهمية  السيسي  الرئيس  وأكد 
والتشاور بين الجانبين من أجل مواجهة التحديات 

المشتركة القائمة، وفي مقدمتها خطر اإلرهاب الذي 
تمتد تداعياته إلى العالم بأسره.

لودريان  إيف  أن جان  الرسمي  الُمتحدث  وأضاف 
وزير الدفاع الفرنسي نقل تحيات الرئيس الفرنسي 
ما  مثمناً  السيسي،  الرئيس  إلى  “فرانسوا هوالند” 
شهدته الفترة الماضية من تعاون وثيق وثقة متبادلة 
الثنائية  العالقات  الجانبين ساهمت في وصول  بين 
إلى مستويات غير مسبوقة وجعلت مصر أحد أهم 

شركاء فرنسا بالشرق األوسط.

كما أعرب وزير الدفاع الفرنسي عن تقديره العميق 
لقيام الرئيس بمنحه وسام الجمهورية، وأكد أن بالده 
ستواصل دعم دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها 
ركيزة أساسية لألمن واالستقرار، وسعيها للتوصل 

إلى حلول سياسية لألزمات القائمة بالمنطقة.
على  بالده  حرص  إلى  الفرنسي  الوزير  وأشار 
مصر  مع  الثنائي  التعاون  تعزيز  في  االستمرار 
في المجالين العسكري واألمني بما يحقق المصالح 

المشتركة للدولتين.
وذكر السفير عالء يوسف أنه تم خالل اللقاء التباحث 

بالعالقات  المتعلقة  الموضوعات  من  عدد  حول 
االتفاق  تم  حيث  البلدين،  بين  واألمنية  العسكرية 
على االستمرار في العمل على تعزيز التعاون القائم 
في هذا المجال. كما تطرق اللقاء إلى آخر تطورات 
الجهود  إلى  باإلضافة  المتأزم،  اإلقليمي  الوضع 
الدولية لمكافحة اإلرهاب، حيث أكد الرئيس السيسي 
في هذا اإلطار ضرورة بذل المجتمع الدولي لمزيد 
من الجهود للتصدي لإلرهاب واتخاذ مواقف حازمة 
وصارمة لوقف تمويل التنظيمات اإلرهابية ومدها 

بالسالح والمقاتلين.

 القاهرة/ رامي جورج: التقى سامح شكرى، وزير 
الخارجية، خالل زيارته الحالية إلى واشنطن، بالنائب 
الجمهوري ديفيد تروت، عضو لجنة الخدمات المالية 

بمجلس النواب األمريكي.
وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية، بأن شكري حرص في بداية اللقاء 
الذي  النائب،  لتلقي خطاب  امتنانه  التعبير عن  على 
يشيد فيه بجهود الحكومة المصرية تجاه األقباط، والتى 
عززت المناخ اإليجابى فى مصر، السيما الخطوات 
غير المسبوقة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
التى تضررت عام ٢٠١٣،  الكنائس  كافة  إلصالح 
والتوجيه بسرعة ترميم الكنيسة البطرسية فى أعقاب 
الحادث اإلرهابي الذي استهدفها، ومشاركة الرئيس 

السنوية فى االحتفال بعيد الميالد.
النائب على مستجدات  إلى أن شكري، أطلع  وأشار 
برنامج اإلصالح  بما في ذلك  األوضاع في مصر، 
االقتصادي واالجتماعي، فضاًل عن التطورات المرتبطة 
بالتحول الديمقراطي، كما حرص شكري على شرح 

الرؤى المصرية حول أبرز القضايا اإلقليمية.
وأوضح أبوزيد، بأن النائب تروت أكد، أهمية وعمق 
العالقات الثنائية بين مصر والواليات المتحدة، ومساهمتها 

فى الحفاظ على التوازن فى الشرق األوسط، معرباً عن 
استعداده للعمل مع الحكومة المصرية لتوفير المساعدة 

المطلوبة لمصر لمواجهة التحديات المختلفة.

   شيء مدهش حدث في مصر مؤخرا، 
تم اختيار الرجل المناسب في الموقع 
المناسب،  أمر ال يحدث إال نادرا، فدائما 
ما يأتي رجال من المجهول  ويتولون 
المناصب العامة دون أن نعرف لماذا 
جاؤوا، ثم يرحلون دون أن نعرف لماذا 
رحلوا، وخالل فترة توليهم ال يقومون 
إال بأفعال مجهولة ال ندري جدواها، 
ويدلون بتصريحات تعقد المشاكل دون 
أن تضع لها حال، ولكن األمر مختلف 
هذه المرة، فبعد طول تجارب فاشلة تم 
اختيار وزير جديد للتعليم هو الدكتور 
طارق جالل شوقي، كفاءة مصرية ال 
شك فيها، خبرة طويلة في مجال التعليم، 
واألهم من ذلك أنه يملك رؤيا خاصة 
به لالقتراب من مشكلة التعليم المعقدة 
، وقد استمعنا إلى جزء من هذه الرؤيا 
وهو يتحدث في مؤتمر الشباب الذي كان 
التعليم هو موضوعه الرئيسي، وهذا 
الحديث القصير هو الذي لفت األنظار 
إليه، وال يخفى على احد أننا في مصر 
نفتقد لألشخاص ذوي الخبرة القادرين 
المسئولية، فرغم وجاهة  على تحمل 
منصب الوزير في بلد بيروقراطي مثل 
مصر، إال أنه لم يعد مفضال، فهو يسلط 
الضوء على أناس يفضلون العمل في 
الخفاء، كما أنه قد اصبح منصبا قصير 
العمر، يحيط صاحبه بالشبهات وليس 
بهاالت المجد،  لذلك كان سعادتي كبيرة 
بموافقة رجل من نوعية طارق شوقي 

على تولي المسئولية.
المجهول ولكن  أنه ليس قادما من 
الذاتية معلومة، تخرج من  سيرته 
نتاج  أنه  القاهرة مهندسا، أي  جامعة 
أيام  المجاني المصري  التعليم  نظام 
كان هذا النظام يحظى باالحترام،  اكمل 
دراسته في جامعات الواليات المتحدة 
وعمل في عدد من جامعتها وخاصة في 
معهد ماساشوتش الشهير للتكنولوجيا، 
وحصل على جائزة الرئيس األمريكي 
يقترب من  لم  البحثي، ولكنه  للتفوق 
أن  التعليم بشكل فعال إال بعد  مجال 
عمل في منظمة اليونسكو وكان رئيًسا 
تكنولوجيا االتصاالت  لقسم تطبيقات 
والمعلومات في التعليم والعلوم والثقافة 
وبعد ذلك اصبح عميدا لكلية الهندسة 
المناصب  بالجامعة االمريكية، آخر 
قبل أن يتم تصعيده لمنصب الوزارة.

خبرة كبيرة ولكن هل تؤهله لمواجهة 
المجتمع  يواجهها  قضية  اخطر 
المصري؟، أن تخلف التعليم يساوي 
السبب  المجتمع ككل، وهي  تخلف 
الرئيسي في تدني مستوى سلوك الشعب 
الظواهر  تلك  المصري وظهور كل 
السلبية التي نعاني منها، لقد تخرجت 
اجيال معقدة من المدارس ومن طريقة 
التدريس فيها، ال يجيدون إال القراءة 
والكتابة بالعافية بينما تسرب اآلالف 
غيرهم من المدارس دون ان يتعلموا شيئا 
على االطالق، وتوقف الذهن المصري 
عن تقديم أي ابداع جديد ألنه لم يتعلم 
اصال كيف يبدع أو يبتكر، وتحولت 
المدن المصرية بما فيها القاهرة إلى 
عشوائيات يسكنها أناس عشوائيين ال 
يجيدون التحدث أو التفكير أو التصرف، 
اصبحنا نرتكب اخطاء شنيعة لم نكن 
نرتكبها من قبل، لقد فقد المجتمع بوصلته 
عندما انهارت العملية التعليمية وتحول 
الجزء االكبر من الشباب إلى اجراء في 
»سوق الرجالة« ال يملكون أي مهارات 
ذهنية خاصة، وال حتى يجيدون العمل 
اليدوي، وبدأت الدول العربية التي كانت 
تستعين بمخزن الكفاءات المصرية في 
البحث في اماكن أخرى، لم تعد تطلب 
الطبيب وال  المهندس المصري وال 
المدرس المصري، حتى في الجامعة 
الهنود  اصبحت تستعين باألساتذة  

األكثر خبرة وكفاءة، اصبحنا شعبا 
يقف على حافة جرف الجهل وانعدام 
المعرفة وفي حاجة ملحة لننقذ اجيالنا 

المقبلة، أن ننقذ مستقبلنا.
الدكتور طارق معركة صعبة،  امام 
وقضايا كثيرة، ربما لن يطول عمره 
في الوزارة كثيرا حتى يستوعبها، ولكن 
هذا ال يمنع من ابداء بعض المالحظات:

أوال: ارجو من سيادة الوزير آال يتحدث 
عن الغاء مجانية التعليم، ال يجب المس 
بهذا الحق المقدس الذي اقره طه حسين 
الدساتير المصرية من  بقية  واقرته 
بعده، ارجو آال تنسيه المناصب التي 
توالها أننا شعب من الفقراء، والتعليم 
هو وسيلتنا الوحيدة للترقي، ال ضرورة 
للتباكي على ميزانية الدولة فليس هناك 
تعليم  وسيلة افضل إلنفاقها خير من 
ابنائها، وهي اهم بكثير من شراء 
حامالت الطائرات أو بناء المفاعالت 
النووية أو استيراد السيارات المصفحة، 
فقد قضينا  التعليم  اذا اهدرنا مجانية 
البلد، وهناك كثير  على مستقبل هذا 
من المتلهفين على نزع كل انواع كل 
انواع الحماية عن هذا الشعب، الدعم 
اوال ثم مجانية التعليم ثانيا، والمخفي  

مازال اعظم.
ثانيا: ربما كانت بداية معركة الوزير 
الوزارة نفسها، ضد االفكار  داخل 
الموظفين  أذهان  في  المتحجرة 
والمستشارين، فقد ظلوا طوال السنوات 
الماضية يلعبون بها في عقول اطفالنا، 
واخضعونا  لتجاربهم الفاشلة واجتهاداتهم 
التي جعلتنا في مؤخرة الدول، مصدر 
الوزير  إنهم يعرفون أن عمر  قوتهم 
قصير، وأنه سيرحل عن الوزارة ويبقون 
هم، لذلك فهم يرفضون التغير ويعتبرون 
أي وزير هو سحابة عابرة، والسياسة 
التي يضعها هي نوع من الفلكلور، على 
الوزير الجديد  أن يبتعد عن افكارهم 

النيرة ويبدأ من نقطة الصفر.
 ثالثا: قضايا التعليم كثيرة، والمشاكل 
التي يعاني منها ال يمكن أن يحلها وزير 
واحد مهما بلغت قدرته وطالت مدته، 
أن يركز على مشكلة  لذا ارجو منه 
واحدة لعله يصل فيها إلى حل، ال طائل 
من الكالم حول الدروس الخصوصية، 
وال المناهج المختلفة التي تعتمد على 
المتدني  المستوى  التلقين، وال على 
للمعلمين، نحن في حاجة  لألساسيات، 
لتعليم  انساني صالح  إليجاد مكان 
األطفال، يوجد في مصر عدد هائل من 
المدارس، خمسون ألفا بالتمام والكمال، 
وهي غير كافية والعدد األغلب منها 
غير صالح للقيام بمهمته، معظمها مبان 
قديمة آيلة للسقوط، والجديد منها قام 
ببناؤه مقاولون فاسدون،  وبعضها ال 
يجب أن نطلق عليه اسم مدرسة، وعدد 
المدارس يزيد عن عدد االبنية المتوفرة، 
وبذلك يستقبل المبنى الواحد أكثر من 
الصباح وأخرى  مدرسة، واحدة في 
بعد الظهر، وعلينا أن نتصور مدى 
صالحية هذا اليوم الدراسي المقسوم إلى 
نصفين، المدارس هي البنية الرئيسية 
للتعليم، فما بالك بمؤسسات تهين كرامة 
طالبها ، تحشدهم في فصول مزدحمة، 
اكثر من ستين  في كل فصل يوجد 
طالبا، نصفهم جلوس والباقي واقفين 
ينتظرون دورهم،  يعانون من دورات 
مياه خربة  وجدران ضيقة ال تعطي 
متنفسا لممارسة أي نوع من الرياضة 
ال مكان ألي انشطة، وال ميزانية أيضا، 
وهنا تصبح المدرسة طاردة وهذا ما 

اوصلنا جميعا لدرجة الصفر.
يمكن أن نناقش كل المشاكل األخرى، 
ولكن ال تعليم دون بنية اساسية، وال 
التعليم دون مدارس  وجود لوزير 

صالحة للتعليم. 

بقلم: محمد منسي قنديل

التعليم.. 
البداية من الصفر



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

من المحيط إلى الخليج !
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صدق أو ال تصدق...
بقلم: سليم خليل

إهتز سوق األملاس العاملي  بعد 
قرار مراقبة التعامل النقدي يف بالد اهلند

بقلم : نعمة هللا رياض

 الطـــــفــرة  ....

يوسف زمكحل   همسـات

- أصعب وجع هو وجع القلوب
- للكثيرين عقول ولكنهم ال يفكرون 

- برودة الشتاء أهون ألف مرة من برودة بعض القلوب
- ال تصدقوا كل من يقول أني أحب 

- من ال أمل له ال مستقبل له 
أحياء  وهم  موتى  أحياناً  تجعلهم  البشر  بعض  أفعال   -

وأحياناً تجعلهم أحياء وهم موتى 
- يبدأ الحب في اإلنهيار عندما ينهار جسر األهتمام 

- هناك إمرأة تتزوجهاً طلباً لألستقرار وزوجة تطلقها 

لنفس السبب 
الوفاء  أو  الخيانة  تأشيرة  تعطي  التي  هي  إمرأة   -

لزوجها! 
- من اشعاري : ال تتعجبي إن رأيتيني اليوم مارداً يهدم 
صرح حبك .. إن مشيِت بعيداً وأخذت دروباً بعيدة عن 
دربك .. ووضعت على قلبي قيوداً حتى ال يصبح ثانياً 
عبدك .. فاليوم عهداً جديداً بدأت أتناسي فيه آالم عهدك 
.. الموت أشرف وأهون لفؤادي إن لم يتحمل اآلن ُبعدك 
صّدقت  أني  الخطيئة   .. حبك  تكن  لم  أبداً  فالخطيئة   ..

وعدك !!

مشاهد مصرية

فبراير   1( محمود  نجيب  زكي  د.    
1905م/26 ذوالقعدة 1322 هـ - 12 ربيع 
األول 1414 هـ/8 سبتمبر 1993م( كاتب 

وأكاديمي واستاذ فلسفة مصري.
حياته

ولد في قرية ميت الخولي عبد هللا، مركز 
على  حصل  دمياط.  محافظة  في  الزرقا 

الدكتوراة في الفلسفة من لندن.
صفاته

معجم  كتابه  في  الحموي  ياقوت  وصف 
فيلسوف  بأنه  التوحيدي  حيان  أبا  األدباء 
أديبا  كان  ألنه  الفالسفة؛  وأديب  األدباء 
باألدب،  الفلسفة  مزج  يحاول  موسوعيا 
ليكون قريبا  للناس  وأن يقدم خالصة ذلك 
من أفهامهم. والوصف الذي أطلقه ياقوت 
الحموي يكاد ال ينطبق على أحد من أعالم 
زكي  على  إال  مصر  في  األدبية  النهضة 
أعسر  تقديم  في  نجح  فقد  محمود،  نجيب 
األفكار على الهضم العقلي للقارئ العربي 
أصعب  وفّك  مشرقة،  أدبية  عبارات  في 
قارئ  متناول  في  وجعلها  الفلسفة  مسائل 
أن  بكتاباته  واستطاع  اليومية،  الصحيفة 
وأروقة  الكتب  بطون  من  الفلسفة  يخرج 
في  دورها  لتؤدي  والجامعات  المعاهد 

الحياة
تعليمه

سنة  حتى  بالتدريس  عمل  تخرجه  بعد 

في  دراسته  وأكمل  1943م(  )1362هـ 
درجة  لنيل  دراسية  بعثة  في  إنجلترا 
الدكتوراة في الفلسفة، وتمكن من الحصول 
هـ    1367 عام  لندن  جامعة  من  عليها 
1947م، وكانت أطروحته بعنوان »الجبر 
إمام  الدكتور  تلميذه  الذاتي«، وقد ترجمها 

عبد الفتاح إلى العربية.
حياته العملية

عين مستشارا ثقافيا للسفارة المصرية في 
القومي  المجلس  في  وعضوا  واشنطن، 
للثقافة. بعد عودته إلى مصر التحق بهيئة 
اآلداب  بكلية  الفلسفة  قسم  في  التدريس 
جامعة القاهرة، وظل بها حتى أحيل على 
منصور  أنيس  الصحفي  ويفخر  التقاعد 
إلى  أحيل  بها حتى  تالميذه. وظل  من  أنه 
فعمل  1965م(،  هـ   1385 سنة  التقاعد 
الكويت  إلى  سافر  ثم  متفرًغا،  أستاًذا  بها 
1968م حيث عمل أستاًذا  1388 هـ  سنة 
للفلسفة بجامعة الكويت لمدة خمس سنوات 

متصلة.
سنة  انتدب  األكاديمي  عمله  جانب  إلى 
وزارة  في  للعمل  1953م  هـ   1373
الوزارة  وهي  )الثقافة(  القومي  اإلرشاد 
سافر  ثم  الثورة،  حكومة  أنشأتها  التي 
بعدها إلى الواليات المتحدة األمريكية في 
العام نفسه، وعمل أستاًذا زائًرا في جامعة 
وبعد  الجنوبية،  كارولينا  بوالية  كولومبيا 

األول  الدراسي  الفصل  بها  أمضى  أن 
بوالية  بولمان  بجامعة  التدريس  إلى  انتقل 
الثاني،  الدراسي  الفصل  في  واشنطن 
المصرية  بالسفارة  ثقافًيا  ملحًقا  عمل  ثم 
)1375-1374هـ  عامي  بين  بواشنطن 

1955-1954م(.

إليه  عهدت  1965م(  هـ   1385 سنة  في 
وزارة الثقافة في عهد وزيرها محمد عبد 
القادر حاتم بإنشاء مجلة فكرية رصينة تعنى 
المعاصرة،  والفلسفية  الفكرية  بالتيارات 
ورأس  المعاصر«  »الفكر  مجلة  فأصدر 
تحريرها وقام عليها خير قيام، ودعا كبار 

رجال الفكر في مصر للكتابة فيها، وشارك 
عنوان  تحت  ثابت  شهري  بمقال  فيها  هو 
تحريرها  يرأس  وظل  فلسفية«،  »تيارات 
حتى سافر إلى الكويت للعمل في جامعتها.
األسرة  إلى  انضم  الكويت  من  بعد عودته 
هـ   1393 سنة  األهرام  بجريدة  األدبية 
الذي  األسبوعي  بمقاله  وشارك  1973م، 
كان ينشره على صفحاتها كل ثالثاء، وبلغ 
من اهتمام الصحافة بهذه المقالة الرصينة 
هذا  تنشر  كانت  عربية  أن خمس صحف 

المقال في نفس يوم صدوره بالقاهرة.
تراثه

شغلها،  التي  الهامة  المناصب  جانب  إلى 
أصدرها،  التي  الهامة  الغزيرة  والكتابات 
في  تالمذته  من  كبير  عدد  على  وتأثيره 
كان  فقد  اليوم،  إلى  العربي  والعالم  مصر 
لتيار  األول  المدّشن  نجيب  زكي  الدكتور 
والعالم  مصر  في  المنطقية  الوضعية 
المنطق  كتبه:  في  واإلسالمي،  العربي 
الوضعي من جزئين، وخرافة الميتافيزيقا، 
كان  كما  وغيرها،  علمية،  فلسفة  ونحو 
صاحب أسلوب أدبي متماسك وأنيق يخلق 

صلة بين الوعي الفلسفي والذوق األدبي.
أعماله

كتب في الفلسفة والمنطق
المنطق الوضعي
خرافة الميتافيزيقا

نحو فلسفة علمية
حياة الفكر في العالم الجديد

برتراند رسل، ديفيد هيوم، الشرق الفنان
جابر بن حيان، الجبر الذاتي

كتب عن الحياة الفكرية والثقافية
مشاريع شقيقة يوجد في ويكي مصدر كتب 
الفكر  بـ: تجديد  أو مستندات أصلية تتعلق 

العربي، قشور ولباب
تجديد في الفكر العربي

المعقول الال معقول في تراثنا الفكري
ثقافتنا في مواجهة العصر

مجتمع جديد أو الكارثة
رؤية إسالمية

في تحديث الثقافة العربية
كتب أدبية
جنة العبيط

شروق من الغرب
الكوميديا األرضية

قصة نفس
أرض األحالم
كتب تاريخية

زكي  الدكتور  )ترجمة:  الحضارة  قصة 
نجيب محمود وآخرين(.

التكريم
على  محمود  نجيب  زكي  الدكتور  حصل 
إيّاها  سلّمه  وقد  التقديرية،  الدولة  جائزة 

األستاذ بسام مؤنس حسن.

المشهد األول: 
األسكندرية بالقرب من منطقة وسط البلد، يوم 
بجمعة  فيما عرف   2011 يناير   ١٤ الجمعة 
الغضب أثناء الثورة المصرية، الساعة الثالثة 
بعد الظهر، عشرات اآلالف تدفقوا إلى الشوارع 
بعد صالة الجمعة، هدفهم واحد واضح، إسقاط 
بالحجارة  قذف  مبارك، هناك  حكومة حسني 
من المتظاهرين و إطالق قنابل مسيلة للدموع 
و رصاص حي من جانب الشرطة، أسير مع 
المتظاهرين، ألمس بل أحتضن نبض الشارع 
المتقد، أشعر بالفخر ألني جزأ من الحدث، بالتأكيد 
هذا هو أهم عمل قمت به في سنواتي األخيرة.

أحاول تجنب الغازات المسيلة للدموع، أنظر لوجوه 
المتظاهرين أغلبهم من الشباب المتحمس، أشعر 
أن مصر بخير، المشاعر في ذروتها، المشهد 
المتظاهرون عربة  بالجنون عندما يرى  يتسم 
إطفاء حريق تتجه نحو تجمع الشرطة، يستنتجون 
أن الشرطة ستستخدمها إلطالق خراطيم الماء 
المضغوط عليهم لتفريقهم، يلتفون حول العربة 
يلقون الحجارة على نافذتها األمامية و على سائقها 
الذي ترك العربة و هرب ، يصعد أحد شباب 
المتظاهرين لمقعد القيادة و يقود سيارة اإلطفاء 

وسط هتاف و تشجيع الجموع.
األحداث تتتابع بسرعة، جنون جميل حالم يحتويني 
فأنا واحد من الثوار أساهم في االعتراض على 
أفضل. وسط  فاشل في سبيل حياة  فاسد  حكم 
ألمحهما،  المتقدة  المشاعر  و  األحداث  هذه 
عجوزان مظهرهما يدل على أنهما في منتصف 
السبعينات، وحدهما، يجلسان على مقهى وسط 
المظاهرات و الغازات و الهتاف و الجنون و 
الغضب، يجلسان يلعبان النرد بمنتهى الهدوء و 
االنسجام و االنهماك، ال يباليان إطالقا بالثورة 
اقتربت  لمنظرهما،  بهما، صدمت  التي تحيط 
منهما، أنظارهما على طاولة النرد التي بينهما، 
أحدهما يعلق بهدوء على حركة أتى بها اآلخر و 
الذي يستمع له بتركيز و يوميء برأسه موافقا، 
لم يرفعا أعينهما عن الطاولة و لم يفكرا إطالقا 
في متابعة المشهد الذي يحيط بهما أو التعليق 
عليه أو حتى رفع أنظارهما عن رقعة النرد التي 

استغرقتهما تماما.
المشهد الثاني:

أتجول في مواقع اإلنترنت، التاريخ عام 2012، 
البلد في حالة غليان و نقاش مستمر و سجال، 
المجلس العسكري يحكم البلد، هناك مظاهرات و 
مصادمات بين المتظاهرين من جهة و الشرطة 
و الجيش من جهة أخرى فيما عرف بأحداث 

ماسبيرو و محمد محمود و مسجد القائد إبراهيم 
باإلسكندرية، أثناء تجوالي في اإلنترنت أرى 
فيديو يوتيوب ألغنية يصاحبها رقص، هناك 
راقصة مشهورة و مطربة و مطرب يشاركنها 
الرقص مع الغناء، كلمات األغنية تقول “بيقول 
لي هاتي بوسة، يا مصيبتي و يادي الحوسة، 
الواد فاكرها كوسة، أديله و ال أل؟”، الرقص 
و الحركات و الكلمات تدفعني لإلبتسام رغم 
أن الكلمات مبتذلة بعض الشيء. الغريب أن 
الفيديو كان قد مر على عرضه أسبوع واحد 
خالله كان هناك إثنان و نصف مليون مشاهد، 

بمعدل أكثر من 300 ألف مشاهدة في اليوم.
المشاهدون  هؤالء  هل  أتساءل  و  أستعجب 
عندهم وقت و رغبة في مشاهدة و االستمتاع 
لمثل هذا التسجيل وسط األحداث الجسام التي 
تمر بها البلد؟ مظاهرات، ضحايا، نوايا سيئة 
يتخبطون،  البلد  المسئولون عن  بالبلد،  تحيط 
النقاش عن مصير البلد في الجرائد و التلفاز 
تقريبا أربعة و عشرين ساعة يوميا، و وسط 
كل ذلك هناك مئات اآلالف ممن يتركون كل 
هذا و يشاهدون “يا مصيبتي و يادي الحوسة”.

المشهد الثالث:  
أحد طائرات الركاب المصرية تتعرض للخطف، 
الخاطف يدعي أنه يرتدي حزام ناسف و يوجه 
الطائرة إلى مطار بقبرص، يهدد بأنه سينسف 
تـُلـَبـَى طلباته، هناك  لم  إذا  فيها  بمن  الطائرة 
ـْطات  مفاوضات و مناقشات بين المختطف و الُسل
المصرية، الغموض يحيط بمالبسات االختطاف، 
أن  إشاعات  أم شخصي؟  الدافع سياسي  هل 
المختطف يطلب إطالق سراح معتقلين سياسيين 
من السجون المصرية، إشاعات أخرى أنه يود 
الحديث مع مطلقته التي انفصلت عنه منذ سنوات، 
ينتهي الموقف بسالم عندما يسلم المختطف نفسه 
للسلطات، قبل ذلك و أثناء اللحظات المتوترة التي 
مرت بالجميع يطلب أحد الركاب من المختطف 
أن يأخذ معه صورة “ِسلـْفي”، يستجيب المختطف 
للرجلين  و تظهر الصورة في وسائل اإلعالم 

معا كأنهما صديقان حميمان.
المشهد الرابع:

أثناء عطلتي األخيرة في مدينتي األسكندرية 
أسير في شارع سعد زغلول أحد أكبر شوارع 
المدينة، الشارع في حالة يرثى لها، عدد مهول 
الطريق،  في  المارة  يزاحمها  السيارات  من 
المارة في الطريق ألن الرصيف احتله باعة 
يرفعون أصواتهم  و  يفرشون بضائعهم عليه 
الطريق  نـُقـَر  البضائع،  بالنداء على  القبيحة 

تعترض مسير السيارات و مثلها على الرصيف 
لمن تسول له نفسه السير عليه، القمامة في كل 
مكان، الضجيج مخيف و سخيف، جو عام من 
التسيب و الال مباالة يحتوي الشارع الذي كان 
المشاة  في عهود مضت،  األسكندرية  مفخرة 
باألالف رغم ان الساعة الحادية عشرة مساءا 
أن  المفروض  أو  ـ  يوم عمل  التالي  اليوم  و 

يكون يوم عمل ـ 
أن  الغريب  الشارع،  في  الناس  أتأمل وجوه 
هناك مالمح سرور و حبور و ابتسامات على 
الناس هو  لحالة  أحسن وصف  الوجوه،  هذه 
الناس  المصرية “مزأططة”،  العامية  الكلمة 
على  المتسول  حتى  “مزأططين”،  جميعهم 
جانب الطريق “مزأطط”، شرطي المرور في 
أول الشارع ينظم المرور، أو المفروض أنه 
ينظم المرور يؤدي عمله باستهانة و ال مباالة 
و هو أيضا “مزأطط”. رغم الزحام و القمامة 
و الشوارع و األرصفة التي في حالة يرثى لها 

كل الناس “مزأططة”. 
يهيء لي أني أنا الوحيد المعتوه الذي يحمل 
الهم و ينظر للسلبيات التي حوله بعين ناقدة. 
أشاهد  الفوضى  و  “الزأططة”  هذه  وسط 
من  البالغة  ابنته  يتبع  رجل  غريبا،  منظرا 
العمر حوالي سبع سنوات و هي تتعلم قيادة 
دراجتها، بينما األب ممسك بمؤخرة الدراجة 
ابنته،  بالتعليمات على  ينهال  و  تقع  حتى ال 
السيارات  الرصيف مزاحما  يفعل هذا أسفل 
و المشاة و متجنبا الحفر و العوائق، المهم أن 
يجد  ألم  “مزأططين”،  أيضا  ابنته  و  الرجل 
هذا األبله مكان آخر في كل أنحاء هذه المدينة 

لتعليم ابنته قيادة دراجتها؟
النتيجة:

1ـ المصريون عندهم مقدرة غريبة على الفصل 
بين ما هو شأن عام قد يكون في منتهى األهمية 
و بين حياتهم الشخصية اليومية التي هي في 
الغالب في منتهى الهيافة و ينغمسون فيها تماما. 
فأثناء المظاهرات و االضطرابات السياسية و 
اختطاف الطائرات و أحوال الطرقات التي يرثى 
لها ترى المصريون يلعبون الطاولة و يسمعون 
و  ـْفي”  “الِسل يأخذون  و  الهلس  الفيديوهات 
يتعلمون ركوب الدراجات و هم “مزأططين”. 
هذه الظاهرة يجب دراستها بواسطة علماء النفس، 
و إما تقويمها إذا كانت سلبية أو االستفادة منها 

لمصلحة البلد لو كانت إيجابية.
2ـ العجوزان في المشهد األول كانا في منتهى 

الحكمة و بعد النظر.

والغرائب   العجائب   ؛  بالد  الهند  بالد 
وبالد الفقير المفقع والثري  الملياردير 
؛  يتم فيها  ثمانون بالمائة من عمليات 
العالم  بسبب  قطع وصقل األلماس في 
هذه  في  ويعمل  العاملة؛  اليد  رخص 
في  عامل  مليون  يقارب  ما  الصناعة  

الهند .
أكثر  أن  الهند  بالد  عن  المعروف 
العمليات التجارية من بيع وشراء ودفع 
سكان  أغلبية  وأن  نقدا؛   تتم  األجور 
الهند ال يودعون  أموالهم في المصارف 
واليملكون حسابات مصرفية؛ وتحتفظ 

كافة األموال النقدية في المنازل ..
القتصاد  السلبية  الظاهرة  هذه  لمكافحة 
البالد التي تجعل  جباية  الضرائب  شبه  
تغيير   الهند  حكومة  قررت  مستحيلة؛  
طباعة  عن  والتوقف   النقدية   العملة  
روبية   1000 والـ     500 الـ   ورقة  
الدولة   التداول .  حددت   إللغائها  من 
آخر موعد لتبديل  العملة في ٢٨  شباط  
فبراير 2017 ؛ وأجبرت فتح حسابات 

مصرفية عند تبديل المبالغ الكبيرة . 
الدوالر  إلى  بالنسبة  العملة  قيمة  أما 
:500 روبية  = 7.35  األميركي هي 
عديدة   تظاهرات  قامت  أميركي  دوالر 
المالية   القرارات  تلك  على  اعتراضا 
وكانت  جميعها سلمية  ولم  تنجح في 

تغيير قرار الحكومة . 
نتيجة  القرار انخفضت السيولة  النقدية  
األلماس  على  الطلب  معها  وانخفض 
والمجوهرات في الهند التي تعتبر ثالث 

أكبر سوق  مجوهرات في العالم. 
واألحجار  األلماس  على  الطلب  يرتفع 
الثمينة في الهند في فصل الشتاء  موسم 
انخفضت  الموسم  هذا  في    . الزواج  
السابقة  المواسم  ثلث  إلى  المبيعات  
والخوف  النقدية  األوراق  نقص  بسبب 

من المستقبل .
يتباكى تجار المجوهرات ألنه في حال 
شيء   آخر  ؛   النقدية  األوراق  نقص 
يمكن أن  يفكر المستهلك  في شرائه هو 
األلماس والمجوهرات  ولذلك انخفض 

كما  الموسم؛   والشراء  في هذا   البيع 
إن المجوهرات والمعادن الثمينة  تعتبر 
الملجأ  األمين  إلخفاء المال النقدي في 
أوقات االزدهار وكثرة األموال النقدية .
يتنبأ الخبراء  في أسواق  لندن  وبلجيكا 
البيع والشراء في  بأن  هذا الهبوط في 
الهند يمكن أن يشجع التعامل  في أحجار 
األلماس الرخيصة في األسواق وخاصة 

في الهند  لتشجيع  البيع والشراء .
شهر   خالل   أنه   اإلحصائيات   تدل  
نيسان/ أبريل وتشرين  الثاني/ نوفمبر  
من العام  الماضي  ارتفع استيراد الهند  
األلماس  أحجار  من  بالمائة   ثالثين 
الخام ؛  كما ارتفع في المدة ذاتها صقل 
وتصديراأللماس  بـ ١٢٪  بالنسبة إلى 

األعوام السابقة .
نتيجة قرارات مراقبة العملة  في الهند 
التي  تعتبر أكبر سوق  ألماس في العالم  
يتوقع  الخبراء  أن  عودة  األسواق إلى 
يقل عن ستة  إلى ما ال  طبيعتها تحتاج 

أشهر إلى سنة .

القادمة من  للطيران   حلقت طائرة مصر 
طوكيو في سماء القاهرة في طريقها للهبوط 
, جالسا علي المقعد المجاور للنافذة , شاهد 
العاصمة وفي وسطها  مباني  فريد  الدكتور 
نهر النيل شريان الحياه لمصر وطنه الحبيب 
الذي لم يزوره منذ أكثر من عشر سنوات . 
جاء لمصر هذه المرة في زيارة عمل , وإن 
بنات  لحياته من  للعثور علي شريكه  أمكن 
الثالث والهام من رحلته  الهدف  أما   . وطنه 
, فهو زيارة شقيقه التوأم الذي لم يره بعدما 

إفترقا وعمرهما عدة شهور !!
فريد  ... البالغ من العمر تسعه وعشرون عاما 
, ابن بالتبني لسكرتير أول بسفارة مصر في 
بجامعة  الميكانيكية  الهندسة  اليابان   درس 
أوكسفورد بانجلترا أثناء عمل والده بالسفارة 
, وحصل علي درجة  ببريطانيا  المصرية 
الدكتوراه في تصميم السيارات من جامعة كيوتو 
القريبة من العاصمة طوكيو عندما إنتقل والدة 
إلي السفارة المصرية باليابان ,ويعمل حاليا" 
مديرا في ادارة التصميم في شركة مشهورة 

للسيارات باليابان .
في جلسة خاصة بين فريد وأبيه بالتبني قبل سفرة 
لمصر , صارحه أبوه بقصة  شقيقه التوأم , قال :
تعلم يا دكتور فريد إنني وزوجتي لم نرزق 
بأطفال بعد زواجنا , وفشلت كل طرق العالج 
الطبية في تحقيق أمنيتنا , وكما أخبرتك , ذهبنا 
إلي ملجأ لأليتام حيث إخترناك من بين مجموعة 
من األطفال الموجودين حينئذ .. ولكن ما لم 
نذكره لك انه كان لك شقيق توأم يشبهك تماما" , 
ولم يكن لنا إستعداد لتبني طفلين في هذا الوقت 
, ولم نعرف عنه شيئا بعد مغادرتنا الملجأ بسبب 
طبيعة عملي في السفارات المصرية خارج 
مصر.. ستسافر للقاهرة األسبوع القادم ، إذا 
أردت العثور علي أخيك ,ها هو إسم وعنوان 
,لتبدأ  التبني  فيه إجراءات  الذي تمت  الملجأ 
أول خطوة في تتبع كيف عاش شقيقك التوأم 

بعد ذلك , وأين هو اآلن....
أشكرك يا أبي , سأحاول جادا أن أعثر عليه 

فهو كل عائلتي في مصر 
علي ما أعتقد . 

إقتراح  قد وافقت علي  اليابان  كانت حكومة 
من  منحة  بتخصيص  فريد  الدكتور  قدمه 
للتدرب علي تصميم  لمصر  المقدمة  المنح 
سيارات الركوب واألبحاث الجارية لتطويرها 
, وإختارت اليابان الدكتور فريد لترأس لجنة 

تسافر للقاهرة إلختيار المرشحين. 
تمت التصفية االولي للمرشحين إلي ستة عشر 
مهندس ومهندسة بواسطة لجنة محلية من وزارة 
الصناعة , وتم إختيار ثالثة منهم باإلجماع من 
اللجنة اليابانية التي يترأسها الدكتور فريد ,وهم 
من الحاصلين علي درجة الماجستير في الهندسة 
من الجامعات المصرية ولديهم خبرة جيدة في 
المصانع المصرية للسيارات التي يعملون بها 
..  وهم محمد صالح وميشيل صبحي وجيهان 
مصطفي , وتم إبالغهم بإنهاء إجراءات السفر 

خالل شهرين.
بدت  المهندسة جيهان,  إلي  مليا  فريد  نظر 
مصرية المظهر حتي النخاع , بوجهها الجميل 
المشرق وبشرتها القمحية وشعرها األسود الفاحم 
المنسدل علي كتفيها وعيونها العسلية الواسعة 
وقوامها المتوسط الطول الذي يميل قليال إلي 
األنيق, وقبل  العصري  , وملبسها  اإلمتالء 
ذلك أعجبه فيها ذكاؤها وروحها المرحة في 

إجاباتها علي أسئلة الممتحنين وأدبها الجم في 
الحديث وصوتها الناعم المفعم باألنوثة ...    
قبل أن تغادر جيهان قاعة اإلختبار , إستبقاها 
الدكتور فريد وأخبرها إنه إطلع علي سيرتها 
التعرف أكثر عليها لغرض  الذاتية ويود 
التقدم لعائلتها , إذا لم تكن مرتبطة بأحد 

أخر, فوجئت جيهان بطلبة , ولكنها رحبت به 
, حينئذ طلب فريد  منها إصطحابه إلي مطعم 
الفندق ودعاها لتناول الغذاء , سارت جيهان 
إلي جانبه  وهي تشكراللة علي نجاحها في 
اإلختبار وتقدم عريس لها في يوم واحد !!!...  
بعد الغذاء أعطاها رقم تليفونه المحمول وأخذ 
تليفون والدها لإلتفاق علي موعد  منها رقم 

زيارته لعائلتها ...
في اليوم التالي إلنتهاء اإلختبارات ,ذهب إلي 
الملجأ الذي عاش فيه شهور مع أخيه التوأم 
قبل أن يتم تبنيهما , علم من مدير الملجأ بعد 
اإلطالع علي ملف أخيه أن إسم شقيقه هو حافظ 
وقد تبناه موظف في وزارة التموين وزوجته 
لعدم قدرتهما علي اإلنجاب ,وأعطاه عنوان 
إقامة هذا الموظف . حرر فريد شيك   بمبلغ 
كبير تبرعا" للملجأ الذي قام بإيوائه هو وتوأمه 
في بداية حياتهما , ثم توجه علي الفور إلي 

عنوان الموظف الذي تبني حافظ ..
علم من زوجة الموظف , إن زوجها قد توفي 
منذ عدة أعوام وإن إبنها بالتبني حافظ قد غادر 
. وأعطته  المنزل بعد زواجه بدون علمهما 

عنوان منزل حافظ ..
وصل منهكا لمنزل حافظ المتواضع في منطقة 
شعبية بحي الدويقه بجوار القلعه .. عرف فريد 
نفسه لزوجة حافظ المنقبة وجلس معها ومع 
والدتها وحولهما جلس أطفال حافظ الثالثة , 
كانت الطفلة الكبري في السادسة من عمرها 
ومحجبة .. !! قالت الزوجة إن حافظ معتقل 
اإلنتماء  بتهمة  السجون  أحد  في  أشهر  منذ 
تعيش هي وعائلتها  إرهابية وهي  لجماعة 
أعطاها   .. الخير  أهل  علي مساعدات من 
فريد معظم ما معه من نقود سائله , ووعدها 
بإرسال مساعدة شهرية عن طريق صديق له 

يعمل بوزاره الخارجيه بالقاهرة .     
في  ليساعدة  اليابان  في  بوالده  فريد  إتصل 
الخارجية  , عن طريق وزاره  مقابلة شقيقه 
, نجح والدة في تحديد موعد لفريد مع عقيد 

في أمن الدولة ..  
إستقبل العقيد فريد في الموعد المحدد ورحب 

به قائال" : 
- يعتبر شقيقك مثال نموزجي للمتدين المعتدل 
الذي تحول تحت تأثير عدة عوامل إلي متطرف 
يعتنق عقيدة مبنية علي تفسيرات خاطئة للدين  
وتحيز لهذه األفكار دون قبول الرأى األخر, 
وعاش هو والمغرر بهم من زمالئه بعيدا عن 
الناس معتبرين إعتقادهم هو الحق , وفي مرحلة 
تالية كانوا علي إستعداد إلستخدام العنف ضد 
المختلفين معهم في الرأى من المؤمنين بنفس 
دينهم , فما بالك بالمختلفين معهم في الدين ؟!! 
يعتبرونهم كفارا" يستحلون دمائهم !! ويتحولون 
بذلك إلى إرهابيين خطرين علي أمن الدولة ..

سأله فريد :
- لكن ما هي العوامل التي أشرت إليها والتي 

تؤدي الي تطرفه ؟ 
- أوال" .. إقتصار دور المدرسة علي التحفيظ, 
وغياب دورها في غرس حب المجتمع واإلنتماء 
للوطن , وليس اإلنتماء ألمة المجاهدين الذين 

يعملون علي تفكيك الدول وإحاللها بأمة يؤمن 
شعبها بعقائد متطرفة .. وثانيا .. اإلختالط والتأثر 
بأفراد متطرفين يستغلون فقره وعوزه في تنمية 
شعوره بالعداء والكراهية لذوي السلطة والثروة 
للتضحية بروحه  أبناء وطنة وإستعدادة  من 
لمحاربتهم , ويغرونه بالجنه والتنعم بخيراتها 
ومباهجها إلي أبد األبدين ,إذا  أستشهد في سبيل 
هللا .. وبذلك يصبح آداة طيعة في أيديهم ومن 
السهل حينئذ تكليفة بأعمال إرهابية ... وهذا 
ما حدث لحافظ , فبعدما حصل علي شهادة 
المدارس الحكومية  فنية متوسطة من إحدي 
, كان شخصا عاديا يواظب علي الصالة في 
مواعيدها , لكن بعد وفاة والده بالتبني ,إضطر 
أن يعمل سائق للتوك توك إستأجره من أحد 
التجار المتطرفين بحي الدويقه . وقد قام هذا 
التي  المتطرفة  الجماعة  إلي  التاجر بضمه 
يتبعها وتزويجه من إحدي فتياتها, وهي ال تقرأ 
أو تكتب ومنقبة ولم يراها إال ليلة الدخلة !! 

نظر العقيد إلي فريد وقال : 
سبحان هللا !! عندما ألقي القبض علي حافظ 
في مخبأه بسيناء وهو يدرب المجاهدين من 
الناسف  الحزام  إرتداء وتشغيل  أمثاله علي 
وصنع العبوات المتفجرة .. كان حالقا" شعر 
الكثة مرتديا"  ذقنه  , مطلقا"  رأسه وشاربه 
جلبابه القصير األفغاني , من يشاهده ويشاهدك 
.. بل  انكم أخوة  أبدا"  بالمقابل  , ال يصدق 

توائم متشابهين !! .. 
إستدعي العقيد حافظ من محبسه ليقابل شقيقه 

فريد , قال العقيد لحافظ :
سلم علي أخيك التوأم , جاء من اليابان ليراك .. 
إنه اآلن دكتور مهندس يعمل في اكبر مصنع 

للسيارات هناك ..
نظر حافظ إلي فريد شذرا وصرخ في وجهه :
أنا ال أعرفك , أنت لست اخي , أنت تعمل 
في بالد الكفار, تلبس مالبسهم وتأكل طعامهم  
وتتشبه بهم , أغرب عن وجهي , إذهب إلي 

جهنم وبئس المصير ... 
مرت عدة أيام , قام خاللها فريد بزيارة عائلة 
جيهان التي تسكن في حي راقي بالقاهرة ويملك 
والدها مصنعا" كبيرا" في منطقة صناعية قريبة 
من القاهرة يتولي إدارتها هو وإبنه .. صارح 
 .. فريد عائلة جيهان بظروف نشأته وتبنيه 
قدرت عائلة جيهان ظروفه ورحبت به , وإتفقا 
علي حضوره للقاهرة بعد شهر مع ابيه وأمه 
الزواج علي أن يصطحبها بعد  لعقد  بالتبني 

ذلك ليقيما حيث مقر عمله باليابان .   
أقلعت طائرة مصر للطيران من مطار القاهرة 
في طريقها لليابان , جلس فريد بجانب النافذه 
يشاهد بوجه عابس وعيون دامعة قاهرته الحبيبة 
, تنهد بآهه خافتة , سمعتها الراكبه األجنبية 
العجوز الجالسة بجواره .. نظرت إليه وقالت :
أري يا سيدي إنك حزين .. هل عندك مشكلة ؟
نعم يا سيدتي , إنا حزين علي أخي التوأم ..

أوه ... هل حدث له مكروه ؟
نعم يا سيدتي , لكنها قصة طويلة لشعب طيب 
 , .. من أجل حياة كريمة  .. وما زال  كافح 

يسودها التسامح واإليمان القويم  ..



الماضي عند محاولة سبر  بالعدد  توقفنا   
لتنظيم  المعلنه  الفعليه غير  األهداف  أغوار 
داعش اإلرهابي والتي سنلقي نظرة عليها اليوم. 

كان  التنظيم  أن  لوحظ 
الفصائل  يهاجم  واليزال 
المسلحه المعارضة للنظام 
السوري، بصرف النظر عن 
إنتماءاتها ووالءاتها. يعتقد 
الكثيرون أن تنظيم داعش 
اإلرهابي إستمرار لتنظيمي 
طالبان والقاعدة، وعلى ذمة 
سياسيين  المحللين  بعض 
وصحفيين بأننا )سننعم( بعد 
القضاء عليه الذي بدأ بعد 
نقل إرهابه إلى قلب أوروپا. 
بعد إنتهاء مهمته، بتنظيمين 
بتسميات  أكثر  أو  جديدين 
مختلفة. هذا يعني أن مسلسل 
تشكيل التنظيمات اإلسالمية 
المتطرفه لم ولن ينته. نعود 

للحديث عن األهداف الظاهره للتنظيم. أعتقد أن 
هدفه الرئيسي هو اإلساءة إلى الدين اإلسالمي 
وإبرازه أمام المجتمعات الغربية على أنه دين 
القتل والعنف واإلرهاب. فالطريقة التي كان 
واليزال يمارسها أعضاء التنظيم بالقتل من 
قطع للرؤوس أو الحرق )الطيار األردني( أو 
السحل والتمثيل بالجثث وتعليقها على أعمدة 
المرحوم خالد  الكبير  اآلثار  الكهرباء )عالم 
النظر عن أعمار  األسعد( وصلبها بصرف 
المجرمين.  عتاه  إال  عليها  اليقدم  الضحايا 
إتهام كل  وللتأكيد على اإلرهاب اإلسالمي 
َده.  من يخالفهم الرأي بالفسق والفجور أو الّرِ
ليس هذا فقط بل نقلوا إرهابهم إلى خارج حدود 
دولتهم المزعومة، إلى أوروپا في نيس )٨٦ 
قتياًل( وپاريس )١٣٠ قتياًل( وبروكسل )٣٢ 
قتياًل( وإلى أفريقيا في تونس في منتجع سوسه 
)٣٠ قتياًل( وقبلها في متحف باردو )٢٤ قتياًل 
( وفي برلين )١٢ قتياًل و٥٠ جريحاً(. نجح 
الرساله  هذه  بإيصال  باهراً  نجاحاً  التنظيم 
اليمين  بدليل صعود  وأميريكا  أوروبا  إلى 
المتطرف في كثير من بلدانها وإرتفاع نسبة 
بمئات  الكراهيه والرهاب اإلسالمي  جرائم 

المرات وبشكل غير مسبوق.
ممارسات التنظيم اإلجرامية هذه قدمت للدول 
الغربية وروسيا اإلتحادية، على “صينية من 
الداخلية  بالشؤون  التدخل  مبررات  ذهب” 
لمنطقة الشرق األوسط، ناهيك عن التداعيات 
دوران  إستمرار  من  التدخل  لهذا  الجانبية 

عجله المصانع الحربية.    
 أكره الحديث بالطائفية ألنني لم أعرفها ال في 
البيت وال في المدرسه والفي حياتي العامة، 
ولكنني، مع األسف أجد نفسي مجبراً على 
ذكرها هنا ألنها تشكل جزءاً من الموضوع.
نشر  ماأعتقد  على  للتنظيم،  الثاني  الهدف 
وتكريس الطائفية والتفرقة العنصرية وإعطاء 
اإلنطباع محلياً ودولياً بخطر اإلسالم السني 
خاصة  المنطقة  في  األقليات  على  تحديداً 
الوجود المسيحي. قام التنظيم بعمليات محدوده 

وإغتيال بعض  الكنائس  لبعض  إحراق  من 
الشخصيات المسيحية وإجبار عدد كبير من 
األخوه المسيحيين على النزوح أو الهجرة من 
مناطقهم ومدنهم في سورية 
والعراق. إال أن كبش الفداء 
الذي دفع ثمناً كبيراً لهذا البند 
الطائفة  هي  األهداف  من 
اليتجاوز  التي  اإليزيدية 
عددها ٣٠٠ ألف نسمة في 
من  الممتدة  منطقة سنجار 
والتي  إلى سورية  العراق 
ُقِتَل أعداد كبيرة من رجالها 
وُسبيت كافة بناتها ونساءها 
تقريباً واستخدمن في تجارة 
مقاتلوا  وتبادلوهن  الجنس 
التنظيم فيما بينهم بل عرضوا 
بعضهن للبيع واليزال بحوزة 
التنظيم أعداداً كبيرة منهن. 
الهدف الثالث للتنظيم هو نشر 
اإلستقرار  وعدم  الفوضى 
في المنطقة. خير مثال على هذه النشاطات 
مايقوم به التنظيم في سيناء ضد قوات األمن 
والقوات العسكريه في سيناء، وإسقاط الطائرة 
في طريق  تُِقلُّ سياحاً  كانت  التي  الروسية 
إسقاط  وإحتمال  الشيخ  شرم  من  عودتهم 
األبيض  البحر  فوق  للطيران  طائرة مصر 
المتوسط قبل وصولها إلى وجهتها بقليل، إذ 
وجد أثار مواد متفجرة، حسب رأي المفتشين 
على جثث بعض الضحايا. هذا ألن نشر عدم 
مهماً من  يشكل جزءاً  اإلستقرارفي مصر 
برنامج الفوضى الخالقه. أخيراً وليس آخراً، 
من الالفت أن التنظيم منذ ظهوره حتى اليوم 
لم يقم بعملية إرهابية واحده ضد إسرائيل أو 
القالع األوروبية  إيران، رغم وصوله إلى 
واحداً  يُشن هجوماً  لم  أنه  كما  واإلفريقية، 
على قوات النظام أو الميليشيات الداعمة له 
بينما شن هجمات كثيرة على الجيش السوري 
المعارضة  المسلحة  الفصائل  الحر وجميع 
التي  والقرى  المدن  من  وطردها  للنظام، 
كانت تسيطر عليها. بهذا تحقق جزء كبير 
من نظرية وتوقعات أستاذ العلوم السياسية 
هانينغتون،  هارڤارد، صموئيل  في جامعة 
العالمي  والنظام  الحضارات  حول صراع 
الجديد والذي أكدته رئيسة وزراء بريطانيا 
الراحلة مارغريت تاتشر بتصريحها في آخر 
زيارة لها ألميريكا في عهد الرئيس روالند 
ريغان في مدينة دينڤر-كولورادو الذي قالت 
السوڤييتي، أصبح  اإلتحاد  إنهيار  بعد  فيه: 
اإلسالم عدونا. هل نعلم لماذا اإلسالم؟ ألن 
العالم اإلسالمي بثرواته الطبيعية والبشريه 
الغربيه  الحضارة  على  كبيراً  يشكل خطراً 
بتأجيج  الغرب  يقوم  لذلك  إتحاده.  في حال 
الطائفية والحروب ويغذيها بشكل دائم خاصة 
بهدف  اليوم  نراها  كما  والسنه  الشيعة  بين 

إستنزاف ثرواتها القومية والبشرية.  
في العدد القادم سنتطرق للحديث عن المصالح 
اإليرانيه في المنطقة بشكل عام وفي سورية 

بشكل خاص.

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

الوجه اآلخر
بالحكمة  انسانة تتميز  الكبرى   اختى 
وهدؤ النفس وبشاشة الوجه وطيبة القلب 
الذى كان  الدافع  الصفات هى  ..وهذه 
يجعل القريب والغريب يلجأ اليها عندما 

تتأزم االمور..
ومن اقوالها الحكيمة اننا يجب ان نتقبل 
ان  “فكما  بحلوها ومرها  االمور  كل 
االمور” فال  للعملة وجهان كذلك كل 
يمكن  فقط وال  الجيد  ننتقى  ان  يمكننا 
للحياة ان تسير على وتيرة واحدة فهناك 
ساعات من الحزن واخرى من السعادة 
للفرح..ايام   واوقات  للحزن  ..اوقات 
نتجرع فيها مرارة الندم وايام يدفعنا فيها 

الحماس الى االندفاع بغير حساب....
بال  هناك عمل ومكسب  ليس  وكذلك 
دون  هناك صداقات  ..وليست  تعب 
ان  دون  حسنة  نوايا  اختالفات..وال 
يشوبها بعض االنانية، او اى ارتباطات 
دون مشاكل...فدوام الحال من المحال..
اليوم يمكن ان يكون  فمن نعتبره عدوا 
..وما  الغد..والعكس صيحيح  صديق 
نعتبره آلما اليوم يمكن ان يكون سببا فى 
سعادتنا فيما بعد..وما نرفضه يجوز ان 
نقبله ..فالحقيقة اننا ال نتغير ولكن افكارنا 
ودوافعنا  واسلوب معالجتنا لالمور هى 
ايضا  المحيطة  تتغير..وللظروف  التى 

تأتير ال نستطيع ان ننكره...
بالتأكيد يجعل من حولنا  ولكن كل هذا 
فى حيرة من امرنا ...فيتسألون هل كنا 
تلك  لها  الشخصية  ان هذه  نظن خطأ 
التقدير  احسنا  او  اسأنا  ..ام  الصفات 
..فتأخذة هذه الحيرة الى بعيد وننخيل اننا 
لم نكن نعرف مكنونات تلك الشخصية  
ولم ندرك ابعادها ولهذا السبب نتصور 
...ربما يكون  قد تغير  ان هذا االنسان 
ان  يجب  لالسوا..وعليه  او  لالفضل 
نعيد حسابتنا..ونسأل انفسنا اذا كنا نريد 
التعامل مع هذه الصفات  ان نستمر فى 
الجديدة التى اكتشفناها ..هل هذا يسعدنا 
ان  يمكننا  االقل  على  يشقينا...او  ام 
كل  مع  والبد  كان  إذا  معها  نتعايش 

النظر وردود  فى وجهات  التغييرات 
االفعال..

فياله من قرار صعب ..فعلى اى اساس 
القرارات  هذه  مثل  نتخذ  ان  نستطيع 
المصيرية ..ونكون مدركين اننا فى هذه 
الكامل  ينقصنا ايضا االدراك  لم  المرة 
مرور  بعد  الواعى...وخصوصا  و  
فترة من الزمن ال بأس بها وسنين من 
ان نسترجعها  ليس فى االمكان  العمر 
او نحصل على ما كان ينبغى ان نفوز 

به...او ننجزه..
ما  ان  ادنى شك  هناك  ليس  بالطبع 
يستجد فى حياتنا جزء كبير منه بسبب 
الماضى  كان  الماضى...فان  قرارات 
الى حد ما حقق لنا ولو جزء بسيط من 
احالمنا فال بد ان هذا سيكون شعاعا من 
االمل و يزيد من ثقاتنا فى انفسنا ويدفعنا 
ولو  المزيد  لتحقيق  قدما  المضى  الى 

اضطررنا الى تعديل المسار.
اما اذا كان قد ضاع العمر سدى وخرجنا 
منه صفر اليدين واوشكنا على أن ننهى 
ما بين ايدينا دون ان نضيف الى حياتنا 
القول  وان جاز  والنجاح   و  السعادة 
البؤس  الحياة.. فهذا هو  ان نحى نبض 

بعينه...
ان  نتعلم  ان  يجب  المنطلق  هذا  ومن 
كما  والحياة  هم  كما  االشخاص  نقبل 
بها على  فان سعدنا  بوجههيها؛  هى.. 
نستسغها  لم  وان  لنا   فهنيئًا  حالها 
فليس أمامنا اال ان نجاهد حتى نقتنص 
مبتغيه و  ما  الى  الفرص  حتى نصل 
الظروف  تغير  نستطع  لم  -ان  علينا 
من  و  انفسنا  من  نغير  ان  المحيطة- 
حتى  مبادئنا-  من  -وليس  افكارنا 
مكان  مرادنا..فال  نبلغ  ان  نستطيع 
للفشل  يمكن  او لالستسالم..وال  لليأس 
االمال  نور  ويمحى  علينا  يسيطر  ان 
نور   هناك  كان  .فإن  االيام.  و جمال 
فالبد.من وجود الظل ..والوجهان يكمل 
الحسن  ..فلنستفيد من  االخر  بعضهما 
ونحاول ان نتأقلم مع األخر او اضعف 

نكمل مسيرة  ان  يعوقنا  ان ال  االيمان 
على  وتصميم  و حماس  بعزم  االيام 

تحقيق الذات.
البد ان نتدبرامورنا و نتخطى االزمات 
الحكمة  او  الخبرة  تنقصنا  كانت  وان 
فال خاب من استشار..فلنسعى بمختلف 
الوسائل  كافة  مستخدمين  الطرق 
من  واسعاد  اهدافنا  اتحقيق  الممكنة  
حولنا فننعم معهم برغد العيش و ارقى 
واجمل  االخالق   اسمى  و  المشاعر  

العالقات..
بال  ليست  بجملتها  الحياة  ان  وكما 
الى ذواتنا  فلننتبه  شوائب كذلك نحن.. 
من عيوب  بداخلنا  ما  ولنالحظ  جيدا 
ونعالجها “ كيف تريد ان تخرج القذى 
من عين اخيك وها الخشبة فى عينك” 
فلنصلح من ذواتنا ولنهتم بالوجه االخر  
حتى  ابهى صوره  فى  يصبح  حتى 
ننظر  متقاربان وكأننا  الوجهان  يكون 
فى المرآة وال يكون هناك مكان للظالم 
بداخلنا فتستنير عقولنا و تتضح رؤيتنا 
و ال يكون هناك مكان للصراع بداخلنا 
االيام على  بنا  نفوسنا وترسي  فتستقر 
ميناء بالفعل نقصده. فان كنا ال نستطيع 
نغير ونصلح ونجمل كل ما حولنا  ان 
انفسنا... بتجميل  االقل  ..فلنهتم على 
ارادة  فيه  مثاال واضحا تظهر  ونكون 
الذى ال يستسلم وال ييأس وال  االنسان 
يهدأ له بال حتى ينول مبتغاه، او على 
قدما سعيا  المضى  االقل ال يكف عن 

الى حياة افضل.
وهنا تحضرنى بعض االبيات من شعر 

“يعرف كيف يروض مهرا” 
للشاعر فريد زمكحل:

صاحب كلمة يأمر امراً
يعرف كيف يروض مهراً
يعرف كيف يروُض قدراً

الحكمة والبصيرة حتى  الرب  فليعطينا 
نتمم ما علينا وننعم بحياتنا ونسعد من 
اتمام  حولنا ونتجاهل كل ما يعيقنا عن 

السعى.

هرطقات سياسية

أدب وثقافة Jeudi 02 mars 2017 
الخميس 2 مارس 2017

)3 ( مستقبل سورية 

عشق	 خيانة 

جاك سمير جرجوس

ك���ف���اِك ط���رب���اً ب��ت��ع��ذي��ب��ي

وال�����������روح ف���ي���ه أم���س���ت 

ت��ع��ودي وال  ع��ن��ي  إرح���ل���ي 

ل����وح����دي  ال����ع����ي����ش  أود 

أن����ا ل���ن أك����ون م���ج���رد ق���وٍل

ك���ف���اك ط����رب����اً ب��ت��ع��ذي��ب��ي

ج��رح��ي ت���ودي���ن  ك���ن���ِت  إن 

يوماً  أح��ب  ل��م  بأنني  وتيقني 

ك���م م���ن إم����رأة ت���ود وص��ال��ي

ك���ف���اِك ط���رب���اً ب��ت��ع��ذي��ب��ي

ت��ك��ون��ي  أن  ج������داً  ص���ع���ب 

إق��ل��ب��ي ج��م��ي��ع ال��ص��ف��ح��ات

وآن�������ات اجل���س���د م��ك��ب��وت��ه

وك��أن��ه��ا س��اك��ن��ة م��ع��دوم��ة

ط����امل����ا أن��������ِك م��ج��ن��ون��ة

ك���ي أن���س���ى أن�����ِك احمل��ب��وب��ة

املعدودة قبالتي  داعبت  شفاِه  على 

مصلوبة  ب��ات��ت  ف��م��ش��اع��ري 

مقهورة انحنت  الورود  بأن  فأعلمي 

واألس��ط��ورة القصة  وك��ن��ُت  إالّ 

مقصودة غ��ي��ر  أن���ِت  وب��ال��ط��ب��ع 

ف��ل��ن ت����زوري ج��ن��ت��ي امل��رغ��وب��ة

مقولة العشق  ف��ي  لها  ام���رأة 

صورة من  مخلوقة  بأنك  وإعلمي 

وأنا التي ما زلت أسكُن
ُكلَّ سطٍر من سطورَك ...
 ُكلَّ حرٍف مْن ُحروِفَك 

وأنا الّتي ... قد مرَّ عاٌم إثَر عاْم...
وطالِت األيّام

 منُذ افترقنا،  و الرسائُل لْم تزْل،
 تكتُب األشواَق..ترسُمني كأنّي،

لوحٌة لصبيٍة ...  
تختاُل في ضوِء القمْر

تقُطُف األحالَم، 
ترقُص في الّسَحْر

كلّما أشرقَت نوراً، 
واستحى منَك القمْر

يا حبيباً يمأُل العمَر
جمااًل وحنانا ... وانتعاشاً كالمطْر

ها أنا.. أُسِرُج ُمهراً للّسفْر
أجمُع في حقائبي، قلبي وشعري 

ما كتبُت وما على الباِل َخَطْر

وأُهّيُء الكلماْت
ماذا أقوُل ... 

عند لحظاِت اللّقاِء الُمنتظْر

أعلُم يا حبيب العمر أنّي حينِها:
أُسكُت ُكّل أصواتي ... 

وأَشبُع... بالنَّظْر!

رندة رفعت شرارة

قال إبن مفيدة

- علينا أن نروج لفلسفة بسيطة مفادها : ) إسأل عن البديل (
- فبما أن المتناقضات ال تقبل القسمة على ثالثة ، علينا أن نبقى 
في النصف األبيض منها ، وإال تحرك نحونا نصفها األسود بشكل 

تلقائي .
- علينا أن نتفاءل ، ال ألن مجريات األمور تؤول إلى ذلك ، بل ألن 

البديل هو التشاؤم .
وجه  إلى  ننظر  وأن   ، الكره  هو  البديل  ألن   ، نحب  أن  علينا   -

المرآة، ألن البديل هو النظر إلى ظهرها .
- والموت هو ظهر المرآة .
-  الموت هو ظهر المرآة .

 
السيد الهادي 
المفكر والفيلسوف 
وعضو إتحاد كتاب مصر

وارن بافيت 
متفائل بشأن مستقبل الشركات األمريكية

طواقم ضيافة اخلطوط الربيطانية يستعدون 
إلضراب جديد يف مارس

رواية شاهد ذكر ... )2(

قصة قصيرة بقلم : نضال الصباغ 

  نبدأ من نهاية الجزء األول :
حرب الحموات ...

هنا ... 
و هنا فقط ... 

أن  بعد  هنا  فالعروس   , مطلوبة  الفطنة  تكون 
و  بحشده  العسكري  االستعراض  ذاك  شاهدت 

قواته , تبدأ بالتفكير 
تستنبط  , و  المضادة في لحظات  الخطط  فتخلق 
حكمة العلماء في لحظات , و يحق قوله سبحانه و 

تعالى ) إن كيدهن عظيم ( 
التحاليل  و  الدراسة  و   , بالعمل  الموازين  تبدأ  و 
, تقرير المصير , المكاسب و الخسائر , و على 
, أي  أو االنسحاب  المعركة  يقرر دخول  أساسها 

قبول العريس أو رفضه 
أن  الخيالية  القصص  في  كما  افترضنا  إذا  و   
العريس خال من العيوب كما تبدو كل قطع األثاث 
بين   , الحقيقية  المعركة  تبدأ   , المصدر  الصينية 
القديمة  المربية  بين  أو   , العريس  أم  و  العروس 
و المرية الجديدة , و إذا أردنا استخدام مصطلحا 
تهن : فبين الحنونة و السارقة من وجهة نظر األم 

. أو بين البريئة المظلومة و الظالمة الغير متفهمة . 
فهذا   , الخطوبة  اختيار خاتم  الغارات من  تبدأ   
مكلفاً  الخاتم  كان  إن  و   , يناسب  ال  أو  يناسب 
العريس  أم  بما جمعته  فالعروس حكماً طامعة 
من ثروات – طبعاً هي لم تجمع شيئاً و لكن على 
تدير دفة  أنها كانت بحسب رأيها و ظنها  اعتبار 
الذي كان سيغرق لوال حكمتها في  النجاة  مركب 
التي  األموال  تلك  لتجمع  كانت  بيت زوجها وما 
يملكونها اليوم – أم اذا أحبت العروس أن تختار 
لظروف  منها  تقديراً  مكلف  خاتماً طبيعياً غير 
زوجها , أو حباً في توفير أمواله التي هي أموالها 
عن ما قريب , فيكون الرد الطبيعي عند الحماية 

) ذوقها رخيص 
و شعبي ( 

 إن كنت تقرأني و أنت رجل فابتسم , ألننا ال نملك 
تلك القيود و العقد 

و إن كنت تقرأينني يا سيدتي فاعلمي أني اخاف 
يعجبك  لم  إن  بأبتسامة  فتقبيليني   , القاسي  ردِك 

سياق الحديث و حاولي االستمرار في القراءة .
البقية العدد القادم

Lachute مطعم لبناني  بمنطقة سياحية
موقف سيارات كبير
الوحيد في المنطقة 

مطعم عائلي واستثمار جيد

للبيع

لمزيد من المعلومات 
1471 934 450االتصال على رقم:

الشركات  بافيت  وارن  الملياردير  دعا 
األمريكية إلى االستمرار في صناعة الثروات 

“المذهلة”.
بيركشاير  مجموعة  ورئيس  مالك  وأعرب 
أن األسهم  ثقته في  هاثاواي االستثمارية عن 
في  الصعود  من  “المزيد  األمريكية ستشهد 

السنوات القليلة المقبلة”.
ولم يتطرق بافيت إلى سياسات الرئيس دونالد 
ترامب في خطابه السنوي الموجه إلى حاملي 
األسهم في مجموعته. لكنه تحدث عن “موجة 
وطموحين”  موهوبين  مهاجرين  من  قوية 
االقتصاد  ازدهار  تحقيق  في  يسهمون 

األمريكي.
االنتخابات  في  ترامب  منافسة  مؤيدي  من  بافيت  وكان 

الرئاسية هيالري كلينتون.
وساد التفاؤل حديث بافيت عن مستقبل االقتصاد األمريكي، 
إذ كرر عباراته الشهيرة التي قال فيها: “إن المواليد الحاليين 

في الواليات المتحدة هم أوفر األجيال حظا”.
أسهما في  العمالقة  بيركشاير هاثاواي االستثمارية  وتمتلك 
عدد كبير من الشركات العمالقة مثل أبل وكوكاكوال وأربعة 
من أكبر مصنعي الطائرات في الواليات المتحدة. وقد حققت 
الربع  مليار دوالر في   6.3 أو  المئة  في   15 بلغت  أرباحا 

األخير من 2016.

وقال كول سامياد، من شركة سامياد كابيتال مانيجمنت إلدارة 
االستثمارات، إن بافيت أمضى وقتا طويال في تعديد فضائل 
هاينز،  السبب في فشل كرافت  أن يوضح  بيركشاير دون 
بافيت أغلب أسهمها،  تمتلك مجموعة  التي  الشركات  إحدى 

في االستحواذ على شركة يونيليفر البريطانية .
أكبر من  السنوي األخير تضمن قدرا  الخطاب  أن  وأضاف 

“الرثاء مقارنة بالخطابات السابقة”.
تقدمت  الماضي عرضا  األسبوع  هاينز  كرافت  وسحبت 
بعد  مليار دوالر   14.3 مقابل  يونيليفر  به لالستحواذ على 
اعتراض شديد من قبل مجلس إدارة الشركة البريطانية على 

الصفقة.

للعمال في بريطانيا أن طاقم ضيافة  )يونايت(  نقابة  أعلنت 
الخطوط الجوية البريطانية سينظم إضرابا جديدا لمدة سبعة 
نزاع  إطار  المقبل، وذلك في  آذار  3 مارس/  تبدأ من  أيام 

بشأن األجور.
وجاء هذا اإلعالن قبل يوم واحد من إنهاء العاملين بالخطوط 

الجوية البريطانية أحدث إضراباتهم، والذي استمر 4 أيام.
وقالت الخطوط الجوية البريطانية إنها نقلت جميع العمالء إلى 
السابقة، وتعهدت بأن تفعل ذلك  وجهاتهم خالل اإلضرابات 
أنه بمجرد االنتهاء من خطط  مرة أخرى. وأضافت الشركة 

الطوارئ فإنها ستنشر المزيد من التفاصيل األسبوع المقبل. 
الجوية  الخطوط  بوسع  أن  الواضح  إن من  يونايت  وقالت 
البريطانية "تحمل" التسوية المالية للنزاع، وذلك بعد إعالن 
الطيران، في وقت  تتبعها شركة  التي   ،  IAG الشركة األم 
بلغت  الضرائب  قبل  السنوية  أرباحها  أن  الجمعة  سابق 

ملياري جنيه إسترليني )نحو 2.5 مليار دوالر(.
النقابي أوليفر ريتشاردسون "إضراب طاقم  وقال المسؤول 
ضيافة األسطول المختلط يواصل إظهار عزمهم على تحقيق 
الملتوية  األساليب  مواجهة  في  األجور  اتفاق عادل حول 

للشركة". 
يمثل  بالنقابة،  2900 عضو  قبل  من  اإلضراب،  وهذا 
يسمى  ما  ألعضاء  األجور  زيادة  لمساعي  استمرارا 

بـ"األسطول المختلط".
قبل  من  مقبول  اتفاق  مع  يتسق  الشركة "عرضنا  وقالت 

الزمالء  من  المئة  في   92
الشركة،  أنحاء  جميع  في 
النقابة".  تمثله  معظمهم 
يماثل  "العرض  وأضافت 
كذلك المكافآت الممنوحة من 
شركات أخرى في بريطانيا 
لألسطول  مكافآت  ويضمن 
المختلط تتماشى مع تلك التي 
الضيافة  يحصل عليها أطقم 
البريطانية  الشركات  في 

المنافسة". 
إن عرضها  الشركة  وقالت 
المئة على  في   7 زيادة  هو 

مدار ثالث سنوات.
ذ  من نه  إ ة  ب ا ق ن ل ا وتقول 
يسمى  لما  الضيافة  طاقم  أعضاء  كل  انضم   2010 عام 
بدفع  الوعود  من  الرغم  وعلى  المختلط"،  بـ"األسطول 
10 في المئة أعلى من سعر السوق، فإن الراتب األساسي 
دوالرا(   15197 )نحو  استرليني  جنيه   12192 من  يبدأ 
لساعة  3.7 دوالر(  )نحو  استرلينية  3 جنيهات  بمعدل  أي 

الطيران الواحدة.
في  الضيافة  لعضو طاقم  السنوي  الدخل  أن  النقابة  وتقدر 
المتوسط هو 16 ألف جنيه استرليني )19.9 ألف دوالر(، 

متضمنا البدالت.
إن األجر  قائلة  البريطانية هذه األرقام،  الخطوط  ورفضت 
السنوي يفوق 21 ألف جنيه استرليني )نحو 26 ألف دوالر(.
2 في  بنسبة  برفع األجور  العرض  النقابة  ورفض أعضاء 
الثاني  العامين  المئة في  2.5 في  السنة األولى، و  المئة في 
قبيل عطلة  الشركة  به  تقدمت  الذي  العرض  والثالث، وهو 

عيد الميالد.
جنيها   20 تتجاوز  ال  الشهرية  الزيادة  إن  النقابة  وقالت 
بعد  الواحد  للموظف  تقريبا(  دوالر   24.9( استرلينيا 
الضرائب. وطلبت إجراء محادثات لدى خدمة أكاس لتوفيق 

وجهات النظر في ما يتعلق بقضايا العمل.
أبدينا  "لقد  البريطانية  الجوية  الخطوط  باسم  وقال متحدث 
أي إضراب  يكون  أال  التفاوض شريطة  في  دائما رغبتنا 

مسلطا علينا".

يتوقع أن تتعرض صفقة االندماج بين بورصة 
لندن )إل إس إي( و"دويتشه بورص" األلمانية 
قالت  بعدما  لالنهيار  يورو  مليار   29 وقيمتها 
توافق  أن  المتوقع  غير  من  إنه  إي  إس  إل 

المفوضية األوروبية عليها.
ببيع حصتها  لندن  المفوضية بورصة  وأمرت 
التي تبلغ 60 في المئة في منصة تداول األسهم 
ذات الدخل الثابت على اإلنترنت )إم تي إس(. 
غير أن )إل إس إي( قالت إن طلب المفوضية 

األوروبية "غير مناسب".
التداول،  بيع منصة  المستثمرين من  وحذرت 
بقطاعها  تضر  قد  كهذه  خطوة  إن  قائلة 

التجاري.
وقالت: "استنادا إلى موقف المفوضية الحالي، 
فإن )إل إس إي( تعتقد بأنه من غير المتوقع أن 

توافق المفوضية على االندماج."
أعلنتا  قد  المتنافستان  البورصتان  وكانت 
قبل عام،  بالتساوي"  عزمهما على "االندماج 
بهدف خلق قوة تجارية عمالقة ستكون طرفا 

قويا أمام نظرائها األمريكيين.
بيع جزء من  بالفعل على  البورصتان  واتفقت 
لتلبية  لندن  لبورصة  التابعة  المقاصة  أنشطة 
متطلبات سلطات مكافحة االحتكار، قبل طلب 
منصة  بيع حصة  بشأن  المفاجئ  المفوضية 

التداول في وقت مبكر من هذا الشهر.
االثنين  البورصتين حتى  المفوضية  وأمهلت 

لالتفاق على مقترح لالستجابة لهذا المطلب.
وقالت )إل إس إي( إن مثل هذا البيع سيتطلب 
أوروبية  في حكومات  رقابية  موافقة جهات 
الواسع  بنشاطها  أن يضر  عديدة، ومن شأنه 

في إيطاليا.
وأضافت: "بعد أخذ كل العوامل ذات الصلة في 
المساهمين بطريقة  والعمل لصالح  االعتبار، 
مثلى، خلص مجلس إدارة بورصة لندن اليوم 

إلى أنه لن يتمكن من تصفية إم تي إس."
نسبيا  إس جزءا صغيرا  تي  إم  منصة  وتعد 
كبيرة  لكنها منصة  إي(،  إس  )إل  نشاط  من 
الحكومية األوروبية، ال سيما  السندات  لتداول 
إي  إس  إل  مجموعة  تمتلك  كما  اإليطالية. 
إيطاليانا" ومقرها ميالنو. وأضافت  "بورصة 
أنها ستظل مقتنعة بمزايا االندماج،  البورصة 
االندماج مع "دويتشه بورصة" سيكون  لكن 

مستحيال، إن لم تغير المفوضية موقفها.
وقت  في  األلمانية،  بورص  دويتشه  وقالت 
لندن ستنتظران  إنها وبورصة  متأخر األحد، 
التي  األوروبية،  المفوضية  من  آخر  تقييما 
بنهاية شهر مارس/  قرارها  أن تصدر  يتوقع 

آذار. وأحجمت المفوضية عن التعليق.
لندن بواقع ثالثة  وهبطت األسهم في بورصة 

في المئة في أعقاب ورود هذه األخبار.

اآلمال يف 
اندماج بورصة 
لندن والبورصة 

األملانية »تتبدد«

إنتظار



مشروب طبيعي رائع لتخسيس الكرش يف مخسة أيام

تصاميم أوسكار دي ال رنتا تستعيد رونقها 
لشتاء 2018

      إحتباس الماء من المشاكل الشائعة النتائج عن إضطرابات التمثيل 
الغذائي  عند النساء . بالرغم من أنه مرض غير خطير إال أن هناك 
مجموعة من العالجات الطبيعية منها خليط البقدونس  وعصير الليمون  
لعالج إحتباس الماء . يشكل الماء حوالي 70 % من وزن الجسم ويحتوي 

علي 50 % دهون و75 % األنسجة العضلية هي الماء . عندما 
يبدأ الجسم باإلحتفاظ بالمزيد من الماء  . من الشائع جداً اإلصابة 
بإحتباس الماء عند الكثير من األشخاص خصوصاً عندما يكون 
لديك عادات فسيولوجية خاطئة . يحدث غالباً بسبب التقدم في السن 

تفقد العروق مرونتها .
أسباب احتباس الماء :

مشاكل الدورة الدموية .
أحد أعراض إنقطاع الطمث .

األشخاص الذين يعانوا من زيادة الوزن أو السمنة .
التغيرات الهرمونية بسبب الدواء .

الغدة الدرقية .
نظام غذائي غير متوازن وعدم ممارسة التمارين الرياضية .

إضطرابات الكبد والكلي .
أعراض إحتباس الماء :

تشمل األعراض األكثر شيوعاً إلحتباس الماء هي ما يلي :
تورم الوجه وأجزاء أخري من الجسم .

تورم المعصمين والكاحلين واليدين والقدمين .
إنتفاخ الوجه . إتنفاخ الجفون .

المفتاح الرئيسي لمنع إحتباس الماء هو الحفاظ علي ترطيب الجسم، تناول 
طعام صحي، ممارسة التمارين الرياضية بإنتظام حتي أن جسمك سوف 
يعمل بشكل صحيح وطرد الماء الزائد في الجسم بشكل طبيعي فهي من 

الطرق األكثر فعالية لمنع إحتباس الماء .
خليط البقدونس وعصير الليمون لعالج إحتباس الماء

مشروب البقدونس والليمون عالج صباحي يساعدك في التخلص من 
التحضير لضمان أفضل  أنه وسيلة سهلة  إلي  الماء باإلضافة  إحتباس 

توازن لعمل الكلي .
فوائد خليط البقدونس والليمون :

يأتي البقدونس مع خصائص تنقية عالية، وذلك بفضل  المواد المضادة 
لألكسدة وفيتامين ج،  وهي عناصر تشجع صحة الكبد والقلب . تقوم 
هذه الخضروات بزيادة مرونة األوردة والشرايين  . باإلضافة إلي أنه 
يقوم بتحسين عمل الدورة الدموية والقضاء علي السوائل المتراكمة في 

الجسم ألن الليمون يفعل الكثير لصحتنا .
الليمون واحد من أغني الفواكه بفيتامين ج والسترات والبوتاسيوم و هذه 
العناصر خصوصاً  فيتامين ج تساعدك في التخلص من الماء الزائد في 
الخاليا . إذا كنت تعاني من إحتباس الماء ال تتردد في  إستخدام هذا العالج 
للقضاء علي إحتباس الماء . ألن الليمون والبقدونس  خليط مدر للبول .

 المكونات :
1 عود من البقدونس الطازج . 1 لتر ماء . 1 عصير ليمون .

الخطوات :
في البداية، يتم غسل البقدونس وتركه حتي يجف  ثم غلي 1 كوب من 
الماء  علي النار ثم إضافة غصن البقدونس إلي الشاي . بمجرد وضعه 
يمكنك ترك البقدونس حتي يتم نقعه في الماء المغلي وتركه بضع دقائق .
الليمون لإلستفادة منه وترك القشر علي جانب  وتقطيعه  أخذ عصير 

إلي أجزاء صغيرة .
ترك المزيج حتي يتم نقعه لمدة نصف ساعة ثم صب هذه المياه في زجاجة  .
 شرب كوب من الماء علي معدة فارغة في الصباح أو تناوله قبل نصف 

ساعة من الوجبة .
يمكنك تكرار هذا العالج لمدة 7 أيام لمدة شهر أو كل 10 أيام حتي تالحظ 

نتائج رائعة في النهاية .
وصفات طبيعية لعالج إحتباس الماء :

1.الثوم :
يعمل الثوم كمدر للبول ألنها يساعد في اإلفراج عن الماء والتخلص من 
السموم الموجودة في الجسم واإلحمرار الزائد الذي يظهر كما أنه يمكنك 
من فقدان الوزن بفعالية من خالل كسر الدهون في الجسم . يمكنك إستخدام 

الثوم في الحساء أو السلطة بإنتظام لإلستفادة منه  .
أكل2 3- فصوص ثوم الخام في الصباح والليل  ومضع الثوم جيداً .

عمل معجون الثوم :  مزج أو طحن الثوم الطازج لعمل المعجون والخلط 
جيداً ثم توزيع معجون الثوم علي الخبز واإلستمتاع بتناوله .

2. تناول األطعمة المدرة للبول :
األطعمة المدرة للبول توجد بكثرة وينصح بتطبيقها في نظامك الغذائي 
ألنها تؤدي إلي التبول بشكل متكرر  وهذا يساعدك في اإلفراج عن المياه 
الدم،  إنخفاض ضغط  الجسم،  تدفق في  التي  الزائدة والسموم الضارة 
إعادة توازن الصوديوم في الجسم . األطعمة المدرة للبول هي العنصر 
المثالي لتخلص من إحتباس الماء . تأكد من الحصول علي الكثير من 

البوتاسيوم بسبب كثرة التبول .
التوت البري، البطيخ، األناناس،  العنب، الخضروات  ومنها ما يلي  
الهيلون،  العرعر، الخرشوف،  التوت،  اليقطين،  الليمون،  الورقية، 
الطماطم، الكراث، البصل، الكرنب، الباذنجان،  الخيار، الجزر، الكرفس .

3. البقدونس :
الغنية بمضادات األكسدة والحديد والكالسيوم،  البقدونس من األطعمة 
البوتاسيوم  أنه يساعد علي منع إمتصاص   المركب كما  وفيتامين ب 
والصوديوم وبذلك السماح للماء الزائد بالخروج من الجسم .  .يساعد 

البقدونس أيضاً  لعالج إلتهاب المسالك البولية وحصوات الكلي .
تناول شاي البقدونس من خالل إضافة القليل من البقدونس إلي كوب من 
الماء المغلي ورفعه من علي النار وتركه حتي يتم نقعه لمدة 10 – 15 
دقيقة  . صب ماء البقدونس في الكوب وتناوله . يمكنك تكرار تناول 

شاي البقدونس 5 – 7 مرات يومياً  .
4. األطعمة الغنية بالبوتاسيوم :

نقص البوتاسيوم في الجسم يسبب إحتباس الماء وزيادة الوزن . البوتاسيوم 
من العناصر الضرورية ألداء الجسم وظائفه بشكل صحي . فهو يحافظ 
علي توازن بين مستويات الصوديوم والماء في الجسم . ويحفز الكلي 

علي طرد النفايات والملح الزائد علي الجسم  .
إضافة األطعمة الغنية بالبوتاسيوم في النظام الغذائي للتخلص من إحتباس 
الماء ومن األطعمة الغنية بالبوتاسيوم الزبيب، موز، التوت،  الفراولة، 
مشمش،  تفاح، أفوكادو، الخوخ، البرتقال، الفلفل، الملح،  السبانخ، بذور 

زهرة عباد الشمس  .

5. الشعير :
يستخدم الكثير من األوربين الشعير بإعتباره عنصر رائع للتخلص من 

إحتباس الماء كما أنه عنصر أمن إستخدامه حتي أثناء فترة الحمل. .
غلي 4/1 كوب من الشعير الغير مقشر لمدة 25 دقيقة . تصفية الماء من 
الشعر وإضافة 2 مالعق من عصير الليمون للماء والخلط جيداً 
ثم تناول هذا العصير  يومياً للتخلص من إحتباس السوائل .

 6. شاي األعشاب :
العديد من األعشاب المدرة للبول فعالة جداً  في التخلص من 
إحتباس الماء ويحقق أقصي فائدة لك  . ومن األفضل إستخدام 
األعشاب الطازجة ومنها ما يلي البقدونس، الكزبرة، الهندباء، 
الكرفس، بذور الشمر، وضع كل هذه األعشاب معاً في وعاء 
من الماء المغلي وتغطية الوعاء لترك المكونات حتي يتم نقعها 

لمدة 15 دقيقة . تصفية الشاي وتناوله طوال اليوم .
 7. شاي الهندباء :

تقدم الهندباء الكثير من الفوائد الصحية ومنها عالج الكبد والكلي 
ومشاكل الجهاز الهضمي . باإلضافة إلي أنه مدر طبيعي للبول 
ويساعد الكلي في طرد السموم والملح والسوائل في الجسم 
. كما أنه غني  بالكالسيوم، البوتاسيوم، الحديد، المغنسيوم، 

المنجنيز وهي عناصر جيد إلحتباس السوائل .
غلي الماء ووضعها في الكوب ثم إضافة أوراق الهندباء إلي 
15 دقيقة وتصفية  لمدة  نقعه  يتم  المغلي وتركه حتي  الماء 
2 – 3 مرات في اإلسبوع  . يفضل تكرار ذلك  المشروب 

للحصول علي نتائج فعالة .
8. شاي الشمر :

الشمر له رائحة عشبية  يحتوي علي أنثيول وهو مركب من العديد الخصائص 
الطبية . الشمر من مدرات البول وتشير بعض الدراسات إلي أنه يقلل من 
ضغط الدم اإلنقباضي وهذا بدوره يساعد الجسم علي إطالق الماء الزائد 

والصوديوم عن طريق الكلي .
صب الماء المغلي في كوب  ووضع 1 معلقة صغيرة من بذور الشمر 
وتركه يتم نقعه في الماء المغلي لمدة 10 دقائق وتصفية المشروب . 
يمكنك تكرار ذلك 2 – 3 مرات في اإلسبوع للتخلص من هذه المشكلة .

9. ترطيب الجسم :
قد يبدو األمر غريباً بالنسبة لك ولكن الحفاظ علي ترطيب الجسم يمكنك 
يتم  الماء  من تخزين  . بدالً  الماء  السموم وإحتباس  التلخص من  من 
إطالقه وعندما ال تشرب كمية كافية من الماء ال تسمح للكلي بالتخلص 
من النفايات الوجودة في الجسم . الكبد بحاجة إلي كمية كافية من الماء 

وتحسين وظائفه الحيوية  .
ينصح بتناول 6 – 8 أكواب مياه يومياً  . وتناول كميات كافية من الماء 
عندما تشعر بالدوار أو الصعف أو التشنجات فكلها عالمات الجفاف  .

10. بذور الكزبرة :
بذور الكزبرة مدرات بول طبيعية . ألنها تحتوي علي البوتاسيوم وفيتامين 
أ وفيتامين ج وفيتامين ك  وحمض الفوليك والحديد، الثيامين، فيتامين 

ب،  الكالسيوم، المغنسيوم، النياسين، الفسفور، الزنك .
3 مالعث من بذور  المغلي في كوب وإضافة  الماء  صب كوب من 
الكزبرة وتركه حتي يتم نقعه ورفعه من علي درجة الحرارة . لتناول 

هذا الخليط مرتين في اليوم .
 11. تقليل كميات الملح :

أحد أسباب إحتباس الماء هي تناول كميات كبيرة من الملح ألنه يؤدي 
إلي إحتباس الصوديوم . ينتج عنه إتساع حجم الخاليا الزائدة في الجسم 
. وعندما تستهلك كميات كبيرة من الملح  فإن الجسم يحاول تميع عقد 
الدم. السوائل الزائد  الماء إلي مجري  المياه حول الخاليا والمزيد من 
والصوديوم تؤدي إلي مشاكل أكثر خطورة  مثل هشاشة العظام وأمراض 

القلب و السكتة الدماغية .
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    اللوز األخضر يحافظ على الرشاقة
إذا أخذنا بعين اإلعتبار أن حبة من اللوز الجاف توفر 7 سعرات حرارية، 
فنتوقع أن تحتوي حبة من اللوز األخضر على مستوى مشابه. وتشير 
دراسات حديثة أن اللوز يحتوي على %20 سعرات حرارية أقل مما كان 
يعتقد سابقا، وذلك ألن جدران خاليا اللوز تعيق امتصاص جزء من الدهون 
الموجودة فيه إلى داخل الجسم، األمر الذي يخفض احتماالت اإلصابة 
بزيادة الوزن. وتوفر أبحاث أخرى في هذا المجال مزيدا من اإلثباتات التي 
تشجع على تناول حفنة من اللوز بشكل يومي لمحاربة السمنة. ومن الجدير 
بالذكر أن استهالك اللوز األخضر مرتبط حتى بعرضة أقل للسمنة مقارنة 
مع اللوز الجاف ألنه يحتوي على كمية أعلى من الماء تعادل %88 من 
وزنه وضعف كمية األلياف الغذائية الموجودة في اللوز الجاف، مما يساعد 
في الشعور بالشبع. وينصح بتناول اللوز األخضر بين الوجبات الرئيسية 

من أجل تنظيم الشهية وتجنّب الشعور بالجوع بين الوجبات.
اللوز األخضر لصحة القلب

تحتوي 9 حبات من اللوز األخضر على 5 غرامات من 
الدهون، وهي كمية تعادل ملعقة صغيرة من الزيت. وقد 
أظهرت الدراسات، كما أشرت سابقا، أن الجسم ال يمتص 
جميع هذه الدهون حيث أن جزءا منها ال يدخل عملية الهضم 
بل يطرح خارجا. ويشار ان معظم األحماض الدهنية الموجودة 
في اللوز الدهون تحمل نفس تركيب األحماض الدهنية الصّحية 
الموجودة في زيت الزيتون، والتي توفر حماية مميّزة لصحة 
القلب والشرايين. وأضافت دراسات عديدة أن اللوز يخفض 
مستويات الكولسترول الضار، ويساعد في تخفيض مخاطر 

اإلصابة بأمراض القلب والشرايين.

حقائق قد ال تعرفيها عن اللوز األخضر

 خليط البقدونس وعصري الليمون لعالج إحتباس املاء 

أسباب و عالج منو الشعر حتت اجللد

من  التخلص   
والبطن  الكرش 
البارزة أمنية ألغلب 
الرجال والسيدات، 
الحظ هناك  ولحسن 
العديد من المشروبات 
الطبيعية التي تساعد 
على التخسيس وحرق 
الدهون بدون رجيم. 
بحث  عمل  وبعد 
وجدت  صغير، 
إشادات كثيرة بأحد 
إزالة  مشروبات 
الكرش الطبيعية التي 

تحقق نتائج فعالة في وقت سريع، 
وهو المشروب األخضر.

من فوائد هذا المشروب أنه يحتوي 
التي  الطبيعية  العناصر  أهم  على 
تحفز على التخسيس وهي كاآلتي:

- الزنجبيل. فهو يعمل على تحفيز 
عمليات حرق دهون البطن سريعا.

- األوراق الخضراء. وهي تعمل 
على تخليص الجسم من السموم كما 

أنها قليلة السعرات الحرارية وغنية 
بالفيتامينات والمعادن المغذية للجسم.
للجسم  الليمون. مطهر طبيعي   -

ويذيب الدهون بشكل أسرع.
يعطي  المكونات معاً  - مزج هذه 
بالشبع ويعمل على سد  إحساسا 

الشهية.
إذا كنت ترغبين في التخلص من 
الزائد خاصة في منطقة  الوزن 
الكرش، فاحرصي على تناول هذا 

المشروب مرة يوميا قبل النوم.
مقادير المشروب األخضر لتخسيس 

الكرش في خمسة أيام:
ثمرة خيار، قليل من أوراق البقدونس 
أو الكزبرة الخضراء، ثمرة ليمون
١ ملعقة كبيرة زنجبيل ، ٢/١ كوب ماء

طريقة التخضير: امزجي المكونات 
جميعا بعد غسلها في الخالط وتناوليه 
يوميا قبل النوم وستالخظين اختفاء 
ملحوظ للكرش في األسبوع األول.

     تعودنا من دار أوسكار دي ال 
رنتا Oscar de la Renta على 
التصاميم األنثوية الناعمة التي تضم 
مزيجا من األناقة والكالسيكية في 
المجموعات  آن واحد. ولكن في 
الدار تحت  التي قدمتها  األخيرة 
قيادة المصمم بيتر كوبينغ لم تكن 
بنفس المستوى الذي عهدناه مع دي 
ال رنتا. ولكن في أحدث عروض 
أزياء أوسكار دي ال رنتا لخريف 
وشتاء العام القادم شعرنا أنها عادت 
من جديد لتخطف األنظار بتصاميم 
كال من المصممة لورا كيم والمصمم 
فيرناندو غارسيا في أول مجموعة 
لهما مع دار أوسكار دي ال رنتا.

امتألت منصة العرض في أسبوع 
الموضة بنيويورك بفساتين منفوشة، 
وأقمشة المعة، وبدل راقية، وألوان 
مبهجة! فما الذي لن ينال إعجاب 
العصرية األنيقة في هذه  المرأة 

العناصر؟
فمهما كان ذوقك الشخصي، بالتأكيد 
ستجدين من بين أزياء أوسكار دي 
ال رنتا لشتاء 2017/2018 قطع 
مالبس تقعين في حبها. طغت على 
أناقة في  العرض األلوان األكثر 
المالبس الكالسيكية مثل األبيض 
واألسود واألحمر والفضي، إلى 
ألوان األحجار  جانب درجات 
الكريمة من األخضر، األزرق، 

الروز، األصفر والبرتقالي.
كانت اإلطالالت األبرز في عرض 
أزياء أوسكار دي ال رنتا هي أغلب 

التنورة األبيض واألسود، والتوب  السوداء مع  البلوزة  المنفوشة،  الفساتين 
األبيض المنقوش بالزهور مع البنطلون األسود والوشاح األحمر المتدلي من الخصر. أنها إطالالت كالسيكية مذهلة ذات 

لمسة عصرية وحديثة.

املاسك السحري لتنعيم وتفتيح القدمني
تشقق  األمهات من  كبيرة من  نسبة  تشتكي   
منطقة الكعب سواء بسبب تغيرات الجو أو عدم 
منح القدمين العناية واالهتمام الكافي، األمر الذي 
نتيجة  القدمين  في  نزيف  إلى  أحيانا  يؤدي  قد 

لجفاف الجلد.
سبب وجود هذه التشققات:

تعرض القدمين لكميات كبيرة من الماء، األمر 
الذي يتسبب في تشقق القدمين. زيادة الوزن.

قلة الرطوبة في البيئة المحيطة.
ارتداء أحذية غير مريحة.

الضغط الزائد على القدمين األمر الذي يسبب 
تشقق الكعبين. 

سكراب لعالج الشقوق:
2 ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة ليمون 

ملعقة كبيرة عسل، حوض متوسط الحجم ممتلئ بماء دافئ 
ملعقة كبيرة زيت زيتون 

زيت  الليمون،  »السكر،  المكونات  ضعي  وعاء  في 

الزيتون، العسل« حتى تحصلي على عجينة متماسكة، 
في حوض متوسط الحجم ضعي قدميك لمدة 10 دقائق، 
ثم قومي بفرك قدميك بالعجين في حركات دائرية، ثم 

قومي بشطف قدميك.
هذا الماسك يساعد على الحصول على قدمين ناعمتين 
بدون جفاف. وكذلك تقتيح القدمين بعد إزالة الجلد الميت.

  من مشاكل الجلد الشائعة هو نمو الشعر تحت الجلد، هذه المشكلة 
تؤدى إلى ما يشبه الحب غامق اللون فوق الجلد، مما يشوهه ويجعله غير 
أملس، أيضاً يتسبب نمو الشعر تحت الجلد فى إزالته بشكل فعال، تعرفى 

على المزيد فى المقال التالى.
أسباب نمو الشعر تحت الجلد

الشعر النامى تحت الجلد هو أحد حاالت الجلد الحميدة التى تتميز بنمو 
الشعر إلى الداخل، فتخترق بصيالت الشعر الجلد عندما يتم قطع الشعر، 
وبالتالي فإنه يحدث بعد الحالقة وإزالة الشعر بالشمع  بطريقة سيئة، 
عندما يتجعد طرف الشعر ويتجه ناحية الجلد مرة أخرى، يمكن أيضاً 

للشعر أن ينمو جانبياً داخل الجلد.
تراكم خاليا الجلد الميت، والزيوت، وبقايا المستحضرات تساهم فى جعل 
المشكلة أكثر سوءاً، ألنه يسد بصيالت الشعر، فى بعض األحيان، يبدو 

أن الشعر ينمو تحت الجلد بدون أى سبب على اإلطالق.
بصرف النظر عن كونها قبيحة المظهر، يمكن لهذه الحبوب أيضاً أن 
تسبب األلم، ألنها تميل إلى أن تصبح مصابة وقد تؤدى إلى التهاب 
الجريبات، يمكن أن يرافق الحبوب الحساسية، والحكة، وااللتهابات، 
الشعر المحاصر فى الجلد يسبب التهاب الجلد بسبب تعامل الجلد معه 

كجسم غريب.
كيف تتخلصين من الشعر تحت الجلد

الملقط.. عقمى الملقط وانزعى به الشعر، ولكن ليس تماماً بحيث فقط 
تحررى الطرف من تحت الجلد.

كريم حب الشباب.. ضعى بعض من كريم حب الشباب، 
ولوشون الجسم، أو مستحضرات ما بعد الحالقة التى تحتوى 
على حمض »الجليكوليك«، هذه المستحضرات تساعد على 
تنظيف المسام ومنع العدوى، توضع هذه العالجات خصوصاً 

بعد الحالقة.
 زيت شجرة الشاى.. يمكنك أيضا وضع زيت شجرة الشاى 
على الحبوب الناتجة من الشعر النامى تحت الجلد مرة واحدة 

في اليوم حتى تجف.
الخل.. انقعى منشفة ساخنة فى الخل، وضعيها على المنطقة 
المصابة لمدة 15 أو 20 دقيقة لينتبذ الشعر النامى تحت الجلد، 

اتبعى هذا العالج ثالث إلى أربع مرات فى اليوم الواحد.
كيف تتجنبى نمو الشعر تحت الجلد

ازيلى الشعر عند الحالقة فى اتجاه نمو شعرك، وإال فهو أكثر عرضة 
للكسر وأن ينمو تحت الجلد.

بمساعدة اللوف   قبل الحالقة، قشرى البشرة قليالً 
الجاف، لتنظيف خاليا الجلد الميت التي يمكن أن 

تسد بصيالت الشعر.
قشرى البشرة بانتظام إما مع مقشر تجارى أو 

مصنوع فى المنزل.
حافظى على بشرتك ناعمة وبصيالت الشعر رطبة 
عن طريق وضع اللوشون المرطب ال يسد مسام 

الجلد.
 ال ترتدي مالبس ضيقة فى المناطق التى تمت إزالة الشعر فيها للتو.

ال تخدشى حبوب الشعر النامى تحت الجلد.

خلطات طبيعية للعناية باألظافر بعد 
استخدام املناكري اجليل

كثير من الفتيات يفضلن 
طالء األظافر الجيل ألنه 
يدوم ألكثر من أسبوع. 
في  فكرتي  هل  ولكن 
الطريق الصحيحة للعناية 
بأظافرك بعد إزالة المناكير 
الجيل؟ بالتأكيد أظافرك 
تحتاج أن تتنفس وتحتاج 
إلى ترطيب. لذا جربي 
الخلطات الطبيعية التالية 

طالء  استخدام  بعد  بأظافرك  للعناية 
أظافر جيل، وذلك للحفاظ على جمال 

ولمعان أظافرك.
منقوع ملح البحر والليمون

اذيبي ٢ ملعقة صغيرة من ملح البحر في 
ماء دافئ، واضيفي إليه ملعقة صغيرة 
من عصير الليمون، وقلبي الخليط جيدا 
ثم اغمري أناملك فيه لمدة ٢٠ دقيقة. 

اغسلي يديك بعد ذلك.
منقوع زيت الزيتون

الزيتون  قليل من زيت  بتدفئة  قومي 
واضيفي إليه قطرتين من عصير الليمون 
وضعيها على أظافرك. ارتدي قفازات 

على  للحصول  الليل  طوال  واتركيه 
بغسل  قومي  ثم  ومن  النتائج  أفضل 
يديك. أو يمكنك غمر أناملك في قليل 
من زيت الزيتون لمدة ١٠ دقائق مرة 

أسبوعيا لمزيد من الترطيب.
ماسك الجيالتين

إذا كنت تالحظين أن أظافرك متضررة 
للغاية من المناكير الجيل، فهنا الجيالتين 
الحل األمثل لك. اضيفي  السائل هو 
نصف ملعقة صغيرة جيالتين إلى وعاء 
به ماء ساخن واتركيه حتى يذوب تماما. 
عندما تصبح درجة حرارة الماء مناسبة 
لك، ضعي أصابعك بها لمدة ١٥ دقيقة، 

ثم اغسليها بالماء.



 

 عزيزي القارئ مقالنا اليوم عن ثنائي مشهور هو سعاد سعاد 
حسني وحسن يوسف وسعاد حسني وحسين فهمي. ولكن هناك 
ثنائيات أخرى مع سعاد حسني فهناك الثنائي سعاد حسني ورشدي 
اباظة فقد عمال معاً عدة أفالم جميلة أهمها وأشهرها صغيرة على 
الحب التي تفوقت فيه سعاد حسني على نفسها وأبدعت في أداء 
طفلة صغيرة وهي الشابة الكاملة األنوثة والحيوية كما عملت مع 
رشدي فيلم غروب وشروق وفيلم مبكي العشاق والحب الضائع.  
كما هناك ثنائي سعاد حسني مع أحمد رمزي حيث مثال معا فيلم 
السبع بنات وشباب مجنون جدا وفيلم غراميات إمرأة. ولكن في 
هذا المقال فضلت أن ألقي الضوء على الثنائي سعاد حسني وحسن 

يوسف وحسين فهمي . 
ولدت سعاد حسني بحي عابدين بحي القاهرة بحي 
الفوالة ووالدها الحاج حسني وكان يعمل خطاطاً 
وله دكان لعمل يافطات المحالت واإلفيشات 
والمطبوعات واألختام أختها المطربة العاطفية 
نجاة الصغيرة. وقد أكتشف سعاد حسني المؤلف 
والكاتب والمخرج عبد الرحمن الخميسي وقدمها 
في أول فيلم لها حسن ونعيمة أمام المطرب محرم 
فؤاد وكان أول فيلم له هو اآلخر . تزوجت سعاد 
حسني ثالث مرات من المخرج صالح كريم ثم 
المخرج علي بدرخان ثم كاتب السيناريو ماهر 
عواد . مارست الغناء والتمثيل وعلمت نفسها 
بنفسها وقد شارك في تعليمها الفنانة أنعام سالوسة 
تتقن اللغتين اإلنجليزية والفرنسية – عملت سعاد 
بالتلفزيون في مسلسل )هو وهي( مع الفنان الرائع 
أحمد زكي وقد كان لي الحظ في أن اشارك في 
تصوير هذا المسلسل . حصلت سعاد على عدة جوائز 
عن أفالم الحب الذي كان وفيلم غروب وشروق 
وفيلم أين عقلي وموعد على العشاء. وفي أوائل 
التسعينيات أصابها مرض فسافرت إلى إنجلترا 
للعالج ثم عادت ومثلت فيلم الراعي والنساء. ولكن 
عادتها اآلالم فعادت إلى لندن مرة ثانية للعالج. 

ولكن لظروف غامضة رحلت سعاد حسني عن دنيانا ومازال سر 
وفاتها لغز ولم نعرف الحقيقة هل أنتحرت أم قتلت حيث وفاتها كان 
نتيجة أرتطامها باألرض وذلك بعد وقوعها من شرفة الشقة التي كانت 

تقطنها هناك . 
لقد مثلت سعاد 
 80 من  أكثر 
فيلماً منها حسن 
ونعيمة والبنات 
مع  والصيف 
العندليب األسمر 
ثم إشاعة حب 
مع النجم العالمي 
الشريف  عمر 
وغراميات إمرأة 

ومال ونساء وقد مثلت 
سعاد حسني مع الفنان 
حسن يوسف وكونت 
معه ثنائياً جميالً ومن 
)فتاة  معه  أفالمها 
األستعراض – مافيش 
تفاهم – للرجال فقط 
– الثالثة يحبونها – 
الزواج على الطريقة 
الحديثة – شئ من 
العزاب  العذاب – 
الثالثة وقد شاركت 
سعاد حسني أحمد 
رمزي عدة أفالم منها 
غراميات إمرأة وفيلم 
السبع بنات وعائلة 
زيزي والعريس يصل 
غداً وليلة الزفاف وشباب مجنون جداً وشاركت سعاد حسني رشدي 
أباظة عدة أفالم هي: ه3  والساحرة الصغيرة وصغيرة على الحب 
وجناب السفير ومبكى العشاق وغروب وشروق والحب الضائع 

وشاركتهما فيه صاحبة أجمل عيون 
في الشرق زبيدة ثروت. وعملت 
سعاد حسني ثنائياً مع الفنان حسين 
فهمي وعمال معاً أفالم خللي بالك من 
زوزو وغنت له سعاد في الفيلم أغنيتها 
المشهورة يا واد يا تقيل ومثال معاً 
فيلم أميرة حبي أنا وفيلم موعد على 
العشاء. ومن أفالم سعاد حسني أيضاً 
لماذا أعيش والسفيرة عزيزة وأعز 
الحبايب وموعد في البرج وغصن 
الزيتون والجريمة الضاحكة والزوجة 
الثانية والقاهرة 30 وحواء والقرد، 
والست الناظرة وفيلم نادية وبئر الحرمان وزوجتي والكلب واإلختيار 
وعلى من نطلق الرصاص والكرنك وأهل القمة والمشبوه وحب في 

الزنزانة والجوع والدرجة الثالثة وثالثة رجال وإمرأة. 
أما بالنسبة للنجم حسن يوسف فقد ولد بحي السيدة زينب بالقاهرة 
واسمه بالكامل حسن يوسف حسن  تخرج من المعهد العالي للفنون 
المسرحية وعمل مشرفاً فنياً للمسرح المدرسي بمنطقة بنها التعليمية 
وقد أكتشفه وقدمه للسينما الفنان الكبير حسين رياض وشارك معه 
في أول أفالمه )أنا حرة( قصة إحسان عبد القدوس وبطولة لبنى عبد 
العزيز . ولمع حسن يوسف في التلفزيون في مسلسل زينب والعرش 
والجزء األول من مسلسل ليالي الحلمية . تزوج مرتين األولى من 
الفنانة لبلبة ثم الفنانة شمس البارودي وقد أخرج حسن يوسف عدة 
أفالم سينمائية وهي عصفور له أنياب وولد وبنت وشيطان وكفاني 
يا قلب ودموع بال خطايا وقد جسد حسن يوسف دور الشاب خفيف 
الظل وهو الدور الذي لم يوجد من يسده أحد بعد أن صار أكبر سناً 
وقد لقب حسن يوسف أكثر من مئة فيلم وكانت الفنانة التي يفضل 
التمثيل أمامها هي سعاد حسني وقد أخرج حسن يوسف فيلم لزوجته 
شمس البارودي مع نجم النجوم عادل إمام وهو فيلم أثنان على الطريق 
كما أخرج للدراما التلفزيونية وهي إمام الدعاة ومن األفالم العديدة 
التي مثلها سوق السالح – الخرساء – في بيتنا رجل – التلميذة مع 
صوت مصر الذهبي شادية ومافيش تفاهم وفيلم الخطايا مع العندليب 

عبد الحليم حافظ وكان 
هذا الدور من أهم أدوار 
حسن يوسف وساعد 
على تثبيت أقدامه في 
السينما وأيضاً فيلم كلهم 

أوالدي كان فيه أكثر من رائع وشفيقة القبطية مع ملكة األغراء 
هند رستم والباب المفتوح مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وأم 
العروسة وللرجال فقط مع سعاد ونادية لطفي التي شاركت حسن 
عدة أفالم جميلة منها الحياة حلوة ومذكرات تلميذة وفيلم تفاحة أدم 
وشاطئ المرح وفيلم 7 أيام في الجنة واألثنان مع المطربة نجاة وفيلم 
صوت الحب مع المطربة وردة وفيلم البنات والمرسيدس والقطط 

السمان والتفاحة والجمجمة وفيلم أخي وصديقي سأقتلك. 
أما بالنسبة للفنان حسين فهمي عزيزي القارئ فهو مولود بالقاهرة 
تخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963 ودرس اإلخراج 
السينمائي بالواليات المتحدة األمريكية وبعد أن عاد أكتشفه المخرج 
الكبير حسن اإلمام كممثل فأرجأ مشروع اإلخراج كي يعمل ممثالً 
بالسينما والمسرح والتلفزيون ومن مسرحيات )إنقالب( )أهالً يا 
بكوات( ) سحلب( )أمبراطور عماد الدين( )كعب عالي( ومن 
أعماله التلفزيونية مسلسل ألف ليلة وليلة ومسلسل المال والبنون 
وأول زيجاته من خارج الوسط الفني ثم تزوج الفنانة ميرفت أمين 
ورزق منها بمولودة هي منة هللا كما له أيضاً محمود ونيرة – تولى 
رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد كل من سعد الدين وهبة 
وكمال المالخ وحصل على جوائز أحسن ممثل من أدواره في األخوة 
األعداء والرصاصة ال تزال في جيبي وأنتبهوا أيها السادة - أستطاع 
أن يكون الفتى الوسيم الذهبي الشعر في كثير من أفالمه األولى ثم 
بعد ذلك أثبت أنه ممثل موهوب من الدرجة األولى كما أبدع أمام 
عادل امام في فيلم اللعب مع الكبار له شقيق يعمل ممثالً أيضاً هو 
الفنان مصطفى فهمي. ومن ضمن أفالم حسين فهمي قصة الحي 
الغربي وبريق عينيك وجدعان باب الشعرية رحلة الرعب والقرش 
والعار والحالل يكسب وصفقة مع إمرأة وغيرها . رحم هللا الفنانة 
سعاد حسني وأسكنها فسيح جناته وندعو بالبقاء وطوال العمر لكل 

من حسن يوسف وحسين فهمي .

أخبار الفن Jeudi 02 mars 2017
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)ثنائيات مشهورة(سعاد حسني وحسن يوسف سعاد حسني وحسني فهمي موسوعة السندباد

 بقلم السندباد/ اشرف كمال

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:

أمري كرارة بدأ تصوير مسلسل »كالبش«

                            فيديو               

T é l . :  ( 5 1 4 ) 6 9 1 - 1 9 2 5

  MASTERS
تصوير الحفالت واألفراح بأسعار مناسبة وخدمة ممتازة

تحويل شرائط الفيديو من وإلى جميع أنظمة
PAL - SECAM - NTSC

 لالستعالم االتصال على الرقم :
مع تحيات أشرف كمال
)سندباد(

Vidéo

األسعار:
  تصوير فيديو مع مونتاج

 200 دوالر             تصوير فوتو
 200 دوالر

أمحد زاهر ينشر صور مع فريق عمل »الطوفان«
  بدأ النجم أحمد زاهر، تصوير أولى مشاهد 
مسلسله الجديد »الطوفان«، الُمنتظر أن يُنافس 

ضمن سباق الدراما الرمضانية 2017.
ونشر »زاهر« صور من الكواليس برفقة نجوم 
وفريق العمل، تجمعه بالُممثل أحمد صفوت، وأيتن 
عامر، وعايدة رياض، وخيري بشارة، وكتب ُمعلقًا 
تعليقا عليها: »بِْسم هللا توكلنا علي هللا اول يوم في 
الطوفان مع المخرج العظيم خيري بشاره والقمر 
ايتن عامر و صديق عمري احمد صفوت و الجميلة 

عايده رياض ادعولنا«.
المسلسل يُشارك في بطولته، نجالء بدر، ومحمد 
عادل، وسيد رجب، وعدد آخر من النجوم، وتأليف 
بشير الديك، وسيناريو وحوار وائل حمدي، 

وإخراج خيرى بشارة.
»الطوفان« مأخوذ عن فيلم للكاتب الكبير بشير 
الديك، وهو من تأليفه وإخراجه وقدمه فى عام 
1985 بطولة محمود عبدالعزيز وفاروق الفيشاوي 

وسمية األلفي ومحمود الجندي وأمينة رزق.

أنها في  المصرية لوسي  الراقصة  كشفت 
الدرامية  السيناريوهات  صدد قراءة بعض 
المقبل لعام  الرمضاني  الموسم  للدخول في 
2017. وكانت لوسي قد عادت من إجازة 
قصيرة من مدينة لوس أنجلوس بعدما قامت 

بزيارة ابنها الذي يقيم مع والده هناك.
وتردّدت بعض األخبار سابقاً عن سبب 
مغادرة إبن الراقصة لوسي الى أميركا نظراً 
لكونه يخجل من مهنتها، إال أنّها سرعان ما 
أنه يفتخر بها  استنكرت الموضوع مؤكدة 
كفنانة موهوبة وأّن سبب سفره هو بهدف 

متابعة دراسته فقط.

الحميد ووائل  الُمنتجان محمد عبد  انتهى    
علي من وضع التجهيزات النهائية لبدء تصوير 
مسلسلهما الجديد »كالبش« الذي يقوم ببطولته 
يُنافس ضمن  أن  أمير كرارة، والُمنتظر  النجم 

سباق الدراما الرمضانية 2017.
وقد استقر الُمخرج بيتر ميمي على بدء تصوير 
الخاصة بمصر  المواقع  المشاهد، بأحد  أولى 
الجديدة، ومن بعدها ينتقل فريق العمل لتصوير 
الداخلية والخارجية بعدد من  المشاهد  عدد من 

المناطق المتفرقة داخل القاهرة.
وأكد وائل علي أن أمير كرارة سيظهر من 
خالل المسلسل بشكل جديد وُمختلف تماًما 
الذي يدور في إطار  المسلسل  عليه، وسيحمل 
من اإلثارة والتشويق، العديد من المفاجآت التي 
المسلسل خالل  المشاهد طوال حلقات  ستجذب 

شهر رمضان المقبل.
مسلسل »كالبش«، من بطولة أمير كرارة، ريم 

مصطفى، محمد لطفي، دياب، انتصار، فراس سعيد، محمود البزاوي، أحمد صيام، أحمد عبدالعزيز، أحمد حاتم، ونبيل عيسى، وهو من تأليف 
باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة »فيردي«.

أو زوزو)سعاد حسني( طالبة في  الكريم  : زينيب عبد  الموضوع 
كلية اآلداب في السنة النهائية تعيش مع والدتها العالمة نعيمة الماظية 
)تحية كاريوكا( وزوجها المغني شلبي في شارع محمد علي . تتبادل 
زوزو الحب مع المخرج المسرحي سعيد كامل )حسين فهمي( الذي 

والده  قصر  في  يقطن 
)عباس  الشنواني  كامل 
فارس( وزوجته )زوزو 
زوجته  وأبنة  شكيب( 
نازك )شاهيناز طه( التي 
سعيد  من  الزواج  تريد 
 . ثروته  تضمن  حتى 
فتتشابك األحداث .           

 : : قصة  التحليل والنقد 
سيناريو  األمام”  “حسن 
 : ي  ن ا ألغ ا و ر  ا وحو

صالح جاهين . 
هذا   : القارئ  عزيزي 
أفضل  من  يعتبر  الفيلم 
ا  م ن ي س ل ل م  ل ي ف  1 0 0
م  ل ي ف وهو  لمصرية،  ا
أستعراضي ، رومانسي، 
راقي ليس به إسفاف ، بل 

السيناريست جعل كل مشهد يدخل في نسيج القصة األساسية بحيث 
يصبح كاًل متكاماًل . كيف ؟ 

بدأ السيناريست الفيلم من النقطة الحاسمة )للحدث( التي عزمت فيها 
الشخصية الرئيسية  )زوزو( أن تغير مستقبلها وتبتعد عن البيئة التي 
نشأت بها . فهي تشترك في نشاطات الجامعة ، تفوز في مسابقات 
الجري ، تتفوق دائماً في الدراسة ، حتى لقبت بالفتاة المثالية . فنشأ 
عندها رغبة جامحة للحياة الكريمة وأحترامها لنفسها. وهي مسلحة: 
بقوة اإلرادة والشخصية ، لها طموح في المستقبل القريب أن تكون 
التمرد  بها روح  أيضاً   . العوالم  عالم  وتبتعد عن  موظفة جامعية 
على أمها ألماظية إلجبارها بترك الجامعة وتكشف االعيب زوجها 
شلبي ليضغط عليها باألسلوب الهادئ لعودتها للرقص . من جانب 
آخر تقع في حب المخرج المسرحي سعيد كامل الذي يمتلك سيارة 
مكشوفة: تدرك زوزو أنه من عائلة كبيرة ليس مثلها . فتبتعد عنه . 
)سعيد كامل( مخرج مسرحي ، قوي اإلرادة والشخصية ، مخلص 
ومتحمس لعمله ، واسع التعليم واألفق ، من عائلة كبيرة ، يدرك أن 
نازك تدعي أنها خطيبته طمعاً في ثروته . أحب زوزو لتقرب وتشابه 
كبير بين شخصيتهما مثل : الحماس – العلم – قوة اإلرادة – وكل 
منهما يجهل البية اإلجتماعية لآلخر . هنا وضح السيناريست أنهما 
متساويين في العلم والثقافة ، مختلفين في البيئة والمركز ، مما يمهد 
لقيام الصراع بينهما . )الصراع( نشأ الصراع بينهما عندما أرادات 
نازك تحتفظ بسعيد كزوج . فأتفقت مع ألماظية أن تحي بنفسها زواج 
أخت سعيد ، وبذلك تكشف بيئة زوزو . )األزمة( كانت األزمة عنيفة 
وأنتشر   . أتفقت مع سعيد حتى يطحنونها  نازك  أن  بظنها  لزوزو 
الخبر في الجامعة ، وعمران المتعصب )محي اسماعيل( يشنع بها 
 . الرقص  الجامعة وتستمر في  تترك  أن  )القرار( قررت زوزو   .
فأنغلقت على نفسها . وعاشت في إكتئاب . لكن سعيد دفعه حبه لها أن 
يصفعها على وجهها وإجبارها على تكملة الجامعة . )النتيجة( هذه 

الصفعة أفاقت زوزو من حزنها وعادت للجامعة وسعيد . 
كان )الحوار( ينبع من الشخصية والصراع ، فاعطانا منطق مقنع 
النكات والقفشات  . وكانت  لكل شخصية  الداخلية  يسير في حدوده 
مليئة في الفيلم مثل الحوار بين نبيلة السيد ) صبية ألماظية( ووحيد 
سيف )وكيل الفنانين( . فتقول له يا واكل الفنانين أنا بغني زي صباح 
عالبساطة البساطة هو : ربنا يخدك. هي : أنا وأنت – هو: أنا حطلعك 

في البوتاجاز هي : وأنا حديك بومبة . نكات جميلة دون إسفاف . 
الفيلم جزء من  هذا  في  لنا  أعادوا  اإلمام(  )صالح جاهين وحسن 
العصر الرومانسي لألحباء ، وجزء من عالم العوالم وكثير من الغناء 
واألستعراضات التي تدخل البهجة والمرح للجمهور . )فقط( : في 
الجامعة ، “ منى قطان وعلى جوهر” يحلالن زوزو، عندما أبتعدت 
عن الجميع ثم عادت للجامعة ، بأنها كانت مصابة )بالشيزوفرينيا(. 
المريض  فيه  يفقد   ، الشخصية  أنفصام  والشيزوفرينيا هو مرض 
األتصال بالواقع . ويصيب المخ ويعالج باألدوية . وهو ليس مرض 
األضطراب لتعدد الشخصيات كما يعتقد البعض . وهذا )خطأ( ألن 
زوزو لم تصاب بالشيزوفرينيا ، بل كانت حزينة لصدمتها بكشف 

حقيقتها أمام الجميع . 
اإلخراج : “حسن اإلمام” 

مخرج الروائع الذي طالما أسعدنا بأفالمه األستعراضية على مدى 
تألقت سعاد حسني  . وقد  أجيال مثل ثالثية نجيب محفوظ وغيرها 
كممثلة شاملة ، تمثل وتغني وترقص بإبداع . حسين فهمي كان أنسب 
ممثل لدور الشاب الجميل المتعلم ابن األكابر ويستحق بالفعل أغنية 
“يا واد يا تقيل “ . وقد جمع حسن اإلمام مجموعة كبيرة من الفنانين: 
تحية كاريوكا )أستاذة(، عباس فارس ، زوزو شكيب ، سمير غانم ، 
نبيلة السيد ، شفيق جالل ، شاهيناز ، محي اسماعيل وغيرهم . أغنية 
بالك من زوزو لسيد  الطويل ، وخللي  تقيل لحن كمال  يا  يا واد  يا 
مكاوي واألستعراضات تصميم كمال نعيم كان كل ذلك بسيط وعميق 
. وال ننسى كاميرا )عبد الحليم نصر( في المشاهد الحالمة الرومانسية 
لحلم سعاد بحسين مع األلوان الساخنة ، األحمر واألصفر ، دليل على 
تكمل  الهادئة  الظاهري(  )لفؤاد  التصويرية  الموسيقى  مع  الحب 
النور”  أما ديكور “ ماهر عبد  المالئكية.  الناعمة  باألهات  المشهد 
أستطاع أن يوضح الفرق الكبير بين مستوى اإلجتماعي لزوزو في 
شقة ألماظية مع الراقصات، مقابل قصر والد سعيد وأنبهار زوزو 
الحالم  للهدوء  الحدث  به . وكان مونتاج )نادية شكري( يتمشى مع 
مع الموقف العاطفي وسريع مع األستعراضات وكان اإلنتاج ضخماً 
من شركة )صوت الفن( وشركة )مصر لإلنتاج السينمائي( )تاكفور 
أنطونيان( في تكلفة وإنتاج فيلم ضخم ولذلك استمرعرض الفيلم سنة 
أنا وشقيقي  أمام منزلنا  السينما كانت  أوبرا )وهذه  كاملة في سينما 
أشرف في 2 ميدان األوبرا(. كل ذلك كان ورائه مخرج الروائع “ 
حسن اإلمام” الذي قدم فيلماً أستعراضياً راقياً لسعاد حسني وحسين 
فهمي وله رسالة هادفة : )العلم هو السالح األمثل في الحياة(. رحم 

هللا سعد حسني واطال عمر حسين فهمي.

نقد فيلم : خللي بالك من زوزو
العلم هو السالح األمثل في الحياة 

فيلم استعراضي راقي 
للسيناريست والمخرج والنجمة

انه صور مشهده  تامر حسني  الفنان المصري    كشف 
األخير في فيلم »تصبح على خير« داخل أحد االستوديوهات 

بمنطقة شبرامنت.
ويشارك حسني في تصوير المشهد كل من نور ومي عمر، 
واحداً سيتم تصويره داخل أحد  وبعد ذلك يتبقى مشهداً 

القطارات.
تامر  فيلم »تصبح على خير« يشارك في بطولته كل من 
حسني، ودرة، ونور، ومحمود البزاوي، ومي الجوهري، من 
سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي، وإنتاج وليد منصور.

يذكر بأن حسني يستعد إلحياء حفل مميز في جامعة األهرام 
المقبل، ضمن فقرات الحفل  الكندية في 2 مارس/اذار 

السنوي للجامعة، بالتعاون مع مؤسسة األهرام.

تامر حسين يصور اخر مشهد من »تصبح على خري« 

لوسي تدخل املوسم الرمضاني 2017

للُمنتج تامر مرسي، البوستر الدعائي األول   طرحت شركة »سينرجي«، 
لمسلسل »طاقة نور«، والُمنتظر أن يُنافس ضمن سباق الدراما الرمضانية 

.2017
ونشر »مرسي« صورة البوستر، عبر حسابه الشخصي بموقع »إنستجرام«، 

والذي تصدّره بطل العمل النجم هاني سالمة ُمنفردًا.
ويجسد هاني سالمة شخصية »ليل عبد السالم« قاتل مأجور محترف، يتعرض 
للكثير من الحكايات والمشاكل فى حياته، ويتحول بعدها إلى شخص مختلف 

مع الظروف.
»طاقة نور«، يُلقي الضوء على التغييرات األخالقية التي شهدها المجتمع 
المصري خالل الفترة األخيرة، ويُشارك في بطولة العمل كل من حنان مطاوع، 
صالح عبدهللا، وليد فواز، ميس حمدان، إيهاب فهمي، عايدة رياض،، أشرف 
عبدالغفور، صفاء جالل، هيدي كرم، محمد أبو الوفا، نضال نجم، وجيهان 
خليل، من تأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج تامر 

مرسي.

هاني سالمة يتصّدر البوسرت الدعائي 
ملسلسله الرمضاني »طاقة نور«

فيلم في حفل  أفضل  توج »موناليت« مساء األحد    
توزيع جوائز األوسكار الذي انتهى على بعض الفوضى 

بعدما أعلن خطأ فوز »الال الند« بهذه المكافأة المهمة.
الخطأ  بإحكام، هذا  المضبوط عادة  الحفل  فقد شهد ختام 
الكبير عندما قرأت الممثلة األسطورية فاي دانواي وإلى 
الفائز على  الفيلم  اسم  بيتي خطأ  الممثل وارن  جانبها 

مسرح »دولبي ثياتر«.
قد  الغنائي »الال الند«  االستعراضي  الفيلم  فريق  وكان 
صعد بكامله الى المسرح وباشر منتجا الفيلم تقديم الشكر 

قبل أن يبلغا بأن الفائز الفعلي هو »موناليت«.
المسرح رافعا  يقف على  المنتجين وهو  أحد  وأوضح 
األحمر »لقد حصل خطأ، )موناليت(  البطاقة والظرف 

لقد فزتم بجائزة أفضل فيلم«.
وظن الجميع بداية أن في األمر مزحة، اال ان البطاقة التي 
حفر عليها اسم الفائز باألسود عرضت في نهاية المطاف 
على الكاميرا عن قرب في دليل على أن فيلم »موناليت« 

هو الذي فاز فعال بالجائزة.
الصغير  التمثال  يقدم  ان  يشرفه  انه  كبيرة  بلياقة  واضاف 

الذي ظن أنه فاز به إلى »أصدقائي في فيلم )موناليت(.
وفاز مخرج الفيلم باري جينكنز )37 عاما( ايضا بجائزة 
أفضل سيناريو وهو مقتبس عن مسرحية لتاريل ماكريني. 
وقال المخرج في الكواليس »آخر عشرين دقيقة في حياتي 

كانت جنونية«.
وكان قال في وقت سابق »إلى جميع الناس الذين يظنون 
ان ال مرآة تعكس واقعكم اقول ان االكاديمية )التي تمنح 

الجوائز( تسهر عليكم ونحن نسهر عليكم«.
ونال بطل الفيلم الممثل األسود ماهيرشاال علي الذي يؤدي 
افضل  تاجر مخدرات يصادق صبيا صغيرا جائزة  دور 

ممثل في دور ثانوي.
ي  و ر ي و
»موناليت« قصة 
اميركي  صبي 
في  يشب  اسود 
حي حساس في 
واعتبر  ميامي. 
كثيرون انه يعكس 
حياة االميركيين 
السود راهنا وبانه 
الهوية  تأمل في 

والعائلة والصداقة والحب.
الفائز  كان   ، االوسكار  لحفل  المذهل  الختام  ورغم 
إخراج  فيلم »الال الند« من  األمسية  األكبر خالل 

داميين شازيل بحصوله على ست جوائز.
داميين شازيل )32 عاما( اصغر  وأصبح 

اوسكار افضل  بجائزة  يفوز  سينمائي 
الفيلم االستعراضي  مخرج عن هذا 

الغنائي.
الحب وكنت  فيلما عن  وقال »كان 
الحب  في  محظوظا جدا الني وقعت 

عندما كنت انجزه«.
السجادة  واوضح قبل فوزه على 
لم  انجاز »شيء  اراد  انه  الحمراء 
فترة طويلة  منذ  السينما  نشهده في 
مع محاولة صنعه بطريقة عصرية 

حديثة«.
التي تغني  ايما ستون  وتوجت 
الفيلم  وترقص وتبكي في هذا 

الرومانسي ، افضل ممثلة متغلبة 
خصوصا على الفرنسية ايزابيل اوبير.

تسلمها جائزتها  لدى  وقالت ستون )28 عاما( 
تنال دورها في  لكي  الحظ والفرصة«  »التقى 

الفيلم »لذا اشكر داميين شازيل للفرصة التي 
المشروع  اياها الكون ضمن هذا  منحني 

المميز جدا وهي فرصة فريدة في حياة 
المرء«.

تحية  فيلم »الال الند« وهو  وكان 
لعصر هوليوود الذهبي مرشحا في 14 فئة.

فايوال ديفيس بجائزة افضل ممثلة  السوداء  الممثلة  فازت 
في دور ثانوي.

وهي تؤدي في »فنسيز« دور امرأة تتعرض للخيانة، امام 
لها  الدرامي. وقد وقف  الفيلم  دنزل واشنطن مخرج هذا 

الحضور مصفقا.
الكبار  الفائزين  فيلم »مانشستر باي ذي سي« من  وكان 
في الحفل مع فوز مخرجه كينيث لونيرغان بجائزة افضل 
افليك )41 عاما( بجائزة  سيناريو اصلي وبطله كايسي 
افضل ممثل متغلبا خصوصا على دنزل واشنطن )فنسيز(.

وكان المقدم جيمي كيميل استهل الحفل الذي اتسم بطابع 
سياسي كبير، بقوله »يتابع هذا البرنامج في اكثر من 225 

بلدا بات يكرهنا االن« في اشارة الى سياسة الهجرة التي 
يعتمدها الرئيس دونالد ترامب.

فيلم »البائع« لاليراني اصغر فرهادي بجائزة  وفاز 
يفوز  التي  الثانية  المرة  اجنبي. وهي  فيلم  افضل  اوسكار 

بها السينمائي االيراني بهذه الجائزة.
بسبب  الحفل  مقاطعة  اعلن  انه  اذ  كبير  لغيابه وقع  وكان 
قرار الرئيس االميركي منع مواطني سبع دول بنيها ايران 

من دخول الواليات المتحدة.
الناشط في  المدني  الدفاع  البيضاء«،  وكوفئت »الخوذ 
مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا، بنيل فيلم »ذي 
بالمخاطر،  المحفوف  يتناول عملها  الذي  وايت هلمتس« 

جائزة اوسكار الفضل فيلم وثائقي قصير.

»موناليت« ينتزع األوسكار بعد إعالن فوز »ال ال الند« بطريق اخلطأ



 إلى أحباؤنا في كل مكان ندعوكم ألخذ بركة 
كنيسة رئيس   ( الرب  بيت  بناء  في  المشاركة 
المالئكة ميخائيل و الشهيد ابو سيفين - الڤال - 
مونتريال( . حيث تم شراء قطعة األرض و إلّي 
هنا أعاننا الرب ، نحتاج إلى تجميع مبلغ مليون 
الذي  و  البناء  لبدء  دوالر، في خالل شهرين 
يكمل بفضل صلواتكم و عطاياكم  ان  قادر  بدأ 
إلتمام المشروع . واْلُمْعِطَي اْلَمْسُروَر يُِحبُُّه هللاُ 

٢ كو ٩ : ٧ 
بركة رئيس المالئكة ميخائيل و ابو سيفين تحفظكم 
ُيْعِطيَنا  َماِء  السَّ إِلَه  إِنَّ   . تبارك في عطاياكم  و 

النََّجاَح، َوَنْحُن َعِبيُدُه َنُقوُم َوَنْبِني نح ٢ : ٢٠
طرق التبرع من خالل صفحة الكنيسة :   

http://archangelmichaelsm.ca/donations.php
-PayPal 1 اشتراك شهري

-PayPal 2  مرة واحدة
 C.P. Elysee 3 التبرع بشيكات بأسم الكنيسة-

  P.O. Box 89132 Laval Quebec H7W 5K1

Dear friends and family everywhere ,we are 
seeking your help in order to raise funds for 
our church Archangel Micheal & Abou Sefein., 
we are finally in the process of building our 
own church! We need to raise 1 million$ in 
2 months!! Your donations will be greatly 
appreciated! 

Ways to donate through the pages of the Church:   http://archangelmichaelsm.ca/donations.php
1-PayPal monthly subscription                2-PayPal once
3-Checks in the name of church : 
C.P. Elysee P.O. Box 89132 Laval Quebec H7W 5K1                 Thank you so much!

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا

Jeudi 02 mars 2017
الخميس 2 مارس 2017

العالناتكم يف 
الرسالة

Tel.: 
(514) 961-0777 /  
(450) 972-1414 

كندا: مرشح ثالث لزعامة احلزب الدميقراطي اجلديد

رعية سيدة البشارة يف “بيار فون” تودع أبونا أنطوان مسعان وتستقبل أبونا مكاريوس

ال لالنعطاف ميينا عند الضوء األمحر

السباق على زعامة احملافظني: كيفن 
اولريي لن يشارك يف املناظرة التلفزيونّية

ساسكاتشيوان ومانيتوبا يف املرتبتنينْ األولينينْ عاملياً يف جذب استثمارات املناجم

بيبو تعطي من أربيل تفاصيل عن املساعدة 
اإلنسانية الكندية

حوالي مليون دوالر 
ملساعدة ذوي ضحايا 

مسجد كيبيك
  تم جمع حوالي ثمانمئة وخمسين ألف 
دوالر لمساعدة ذوي ضحايا االعتداء على 
مسجد كيبيك الذي أسفر عن مقتل ستة 

أشخاص وجرح خمسة آخرين.
وتعددت مصادر المساعدات من أفراد 
وجمعيات وطالب مدارس، منها مدرسة  
Notre –Dame_Des-Neiges   التي 
يتابع فيها زكي أكجور، نجل أحد الجرحى، 
يتوجه بعض  المقرر أن  دراسته. ومن 
طالبها إلى المسجد بعد ظهر اليوم لتقديم 
مبلغ الثمانمئة دوالر الذي جمعوه. واعتبر 
زكي أن »مجرد قيام الطالب بالزيارة 
سيساعدهم على التعرف على المسجد، 

وأنا أشجع ذلك«.
الجريح فحيا مبادرة الطالب  أما والده 
المدرسة منفتحة على  التي »تظهر أن 
المدرسة  اآلخرين، وطالما سمعنا أن 
بحاجة إلى المساعدة وها هي اليوم تقدم 

المساعدة للمجتمع«.
إضافة إلى المدرسة، فإن أهم حملة جمع 
المال قامت بها DawaNet   التي جمعت 
مبلغ 392 ألف دوالر ومؤسسة المساعدة 
اإلسالمية التي جمعت مبلغ 200 ألف دور 
أنفقت خمسين ألفا منها لمراسم التشييع.

وكانت الحكومة الفيديرالية وبلدية كيبيك 
قدمتا مبلغ مئة ألف دوالر لمساعدة 

عائالت الضحايا.

الدولية في  التنمية    كشفت وزيرة 
الحكومة الكندية ماري كلود بيبو عن آخر 
بالمساعدة اإلنسانية  المتعلقة  التفاصيل 
للعراق وسوريا واألردن ولبنان والبالغة 
قيمتها اإلجمالية 840 مليون دوالر موزعة 
قد  الحكومة  على ثالث سنوات. وكانت 
أعلنت عن هذه المساعدة العام الماضي 
في إطار مهمتها المعدلة لمواجهة تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« المسلح )»داعش«(.

قالت بيبو من أربيل، عاصمة إقليم كردستان 
العراق، إن 52 مليون دوالر من أصل 
المبلغ اإلجمالي المشار إليه ستذهب إلى 
منظمات غير حكومية متعددة تعمل مع 
الالجئين في العراق. وستستفيد من هذه 

المساعدة ثالثة قطاعات رئيسية: الرعاية 
الصحية، والمياه النظيفة والصرف الصحي، 
والمساعدة النفسية لألشخاص المتضررين 

من النزاع، السيما النساء واألطفال.
وسيُخصص مبلغ 187,5 مليون دوالر 
لمشاريع مشابهة في سوريا واألردن ولبنان.
الدولية في  التنمية  وجاء كالم وزيرة 
الحكومة الليبرالية بعد تفقدها مخيم آشتي 
للنازحين في محافظة السليمانية. وأضافت 
أتاحت  الزيارة  الكندية أن هذه  الوزيرة 
لها أن ترى عن كثب إلى أي مدى يعاني 
العراقيون من الصدمات النفسية الناجمة 
عن الحروب، ومن هنا إيالء كندا أهمية 

للمساعدة النفسية.

   في يوم  األحد 12 فبراير 2017  وفي كنيسة سيدة 
 West البشارة في »بيارفون« في غرب مونتريال
Island  ، أقيم قداس إحتفالي مكرس: أوال لتوديع 
وتكريم والتعبيرعن التمنيات بالتوفيق لألرشمندريت 
أنطوان سمعان، رئيس الرهبان المخلصيين في كندا، 
والمنتقل من كنيسة سيدة البشارة، في مونتريال الى 
كنيسة القديسين بطرس وبولس في أوتاوا، للخدمة الى 
جانب  قدس األب سمير سركيس. وثانيا، أقيم هذا القداس 
اإلحتفالي أيضا إلستقبال والترحيب باألرشمندريت 
مكاريوس وهبي، النائب األسقفي العام ألبرشية 
المخلّص الملكية في كندا ورئيس المحكمة الروحية 
فيها ، والمنتقل من كنيسة القديسين بطرس وبولس 
في أوتاوا الى مونتريال لخدمة رعية سيدة البشارة في 
غرب المدينة، ولتسلم و تسليم المهام  في رعـية سيدة 
البشارة. شارك في القداس األبوان الجليالن المحتفى 
بهما أنطوان سمعان ومكاريوس وهبي واألب الجليل 
R.P. Pierre Gagné  راعي كنيسة سانت سوزان 
في »بيار فون« وعلى رأسهم جميعا صاحب  السيادة 
المطران إبراهيم أبراهيم راعي أبرشية الروم الملكيين 

الكاثوليك في كندا. 
 في بداية القداس ألقى األب أنطوان سمعان كلمة مقتضبة 
لكن مؤثرة جدا باللغة الفرنسية إحتراما منه لمن ال 
يفهمون اللغة العربية وأعقبها بكلمة باللغة العربية لم 
تكن قصيرة وكانت أشبه بنشيد األنشاد بحالوتها في 

التعبيرعن الحقبة الزمنية التي 
عاشها أبونا أنطوان سمعان مع أبناء رعية سيدة البشارة 
إبتداًء من 30  نوفمبر 2008 يوم تسلمه الرعية من 
األب مكاريوس، وإستمرت هذه الحقبة  لمدة ثمان 
سنين وشهرين تحققت خاللها األحالم وأهمها بفضل 
قوة بصيرة أبونا أنطوان وديناميته البارعة تمكن أبونا 
أنطوان من تأمين سقف يجمع تحته أبناء الرعية ويلّم 
شملهم . إذ في عام 2012 بفضل تعاون أبونا أنطوان 
مع مجلس إدارة الكنيسة  ومباركة سيادة مطراننا إبراهيم 
حصلنا على ملكية الكنيسة بعد أن كـنـا المستأجرين 
لها منذ عام 1990 . وكان هذا الحدث بمثابة بادرة 

اإلنطالق لتنمية شعور أكبر باإلنتماء 
لكنيستنا ، وبالتالي تزايد عدد أبناء الرعية 
و كذلك تكاثرت النشاطات الذي بلغ عددها  
ثمانية عشر لتأدية الخدمات المتنوعة لكل 
فرد ولكل حاجة .  واختتم أبونا أنطوان 
كلمته بالقول : أشكر كل إنسان ساعدني 
وعمل معي لتحقيق كل ما حققناه . أشكر 
الشمامسة والمتطوعين ومجلس إدارة الكنيسة 
،  وأشكر كل المسؤولين عن النشاطات 
واألعضاء فيها، وأشكر كل الذين ساعدوا 
إخوتنا السوريين المتضررين من الحرب، 
وتعبوا لإلهتمام بهم بعد وصولهم إلى كندا .  
 وبعد قراءة اإلنجبل ، إرتجل سيادة المطران 
إبراهيم راعي األبرشية  كلمة قال فيها : 
»نحن جيش المسيح ، سالحنا اإلنجيل، 
نحمله ونرحل ، وأينما انتقلنا ففي الكنيسة 
الواحدة نبقى«. و تحدث سيادته عـن الكهنة 
بإعتبار الكاهن هو األب الروحي لكل 
أبناء رعيته ، وذكر مثل االبن الشاطر في 
اإلنجيل الذي  يظهر حنان األب. وأخيرا 
تحدث عن األب أنطوان وقيمة كل ما قام به 
ألجل أبناء رعيته ، وكم كانت هذه الرعية 
محظوظة بأن كان لها رعاة صالحين  
مثل أبونا مكاريوس وأبونا أنطوان. وبعد 
  Tropphée ذلك قّدم أبناء الرعية جائزة
مكتوب عليها :  »هدية تذكارية  إلى قدس 
األرشمهدريت انطوان سمعان، كاهن رعية 

سيدة البشارة  2008 - 2017  وذلك تقديرا إلخالصه 
وتفانيه ألبناء رعيته، والتزامه العميق، وحسن تدبيره، 
وحكمته وفعاليته .وشكرا جزيال لك على كل شيء ، 

من أبناء رعية سيدة البشارة » .
وقبل ختام القداس ألقى  السيد جورج حبيب، الذي 
كان رئيس مجلس إدارة رعية سيدة البشارة وهو حاليا 
سكرتير الرعية، ألقى كلمة قال فيها :  منذ عام 2008  
وأنا )جورج حبيب(  عضو  في مجلس إدارة الرعية، 

وأستطيع أن أصف لكم أيونا أنطوان يأنه رجل مؤمن  
ذو بصيرة قـوية ، يدعـو  لجمع الشمل ، هو رجل 
اإليمان،  ويهتم  بالصغار والكبار ويعطي  كثيرا من  
وقته لالستماع  إلى أبناء رعيته. أبونا أنطوان ، أنت  
كنت دائما لنا  رجال طيب القلب ، سخيا كريما، و لديك 
دينامية بارعة  ال تعرف الكلل،  ولك مشاريع كثيرة. 
حماسك  كان ُمعدي  )contagieux(  لجميع معاونيك 
. وهكذا نجحت  بديناميتك في أن يكون لك  رعية حية  
تلبي تطلعات أبناء الرعية. أبونا أنطوان، أنت اليوم 

تتركنا لمواصلة رسالتك  الموقـرة ودعـوتك 
في أوتاوا. تلقينا هذا اإلعالن الذي أثـر بشدة في  
عـواطفـنا، ولكن كما كنت تقـول لنا دائما إن 
هللا هـو الذي يرسم لنا طريقـنا.  أبونا أنطوان،  
نحن مدينون لك كثيرا، ونود أن نعـبـّر لك 
عـن بالغ  إمتناننا  وتقديرنا  واحترامنا لك ، 
وعـن  إعجابنا الشديد بك. شكرا جزيال لك 
من جميع أبناء رعيتك. ونحن جميعا نحبك .

 وبعد إنتهاء القداس، تم توجيه الدعوة لجميع 
إلى حفـل كوكتيل في قاعة  الرعـية  أبناء 
الكنيسة. وفي الختام  يشرفني أنا رزق هللا 
أبونا  الغالي   إلى حبيبنا  زرزور أن أقول 
الذين يحبونه: »  أنطوان سمعان بإسمي وبإسم كل 
ليس لدينا ما يكفي من الكلمات لنقول لك كم كنت لنا 
قلـّما يجود   حنونا وراعياً مدبرا ومرشدا حكيما  أباً 
الزمان بمثـلك وكيف جعـلتـنا كلنا تفتخر بٍك خالل كل 
هذه السنوات. ويسرنا اآلن أن نقدم لك أطيب تمنياتنا 
بطول العمر وكامل الصحة وكل الفرح وصفاء القلب.  
ليباركك الرب ويحـقـق لك كل ماترغبه في الحياة من 
النجاح  والتوفيق في رسالتك الجديدة في أوتاوا » .

  أعلن كيفن اوليري المرّشح لزعامة 
حزب المحافظين الكندّي »أنّه لن يشارك 
في المناظرة التلفزيونيّة التي ستجري  مساء 
يوم الثالثاء في ادمنتون بسبب الشكل الذي 

تتّخذه المناظرة« حسب قوله.
واعتبر اوليري أّن الوقت المخّصص لكّل 
مرّشح لإلجابة عن السؤال نفسه المطروح 

عليهم غير كاف للتعبير عن آرائهم.
السباق  وأثار موقفه استياء منافسيه في 
على الزعامة الذين نفوا ما ترّدد من أّن 
النظر في  المرّشحين رفض إعادة  أحد 

شكل المناظرة.

ويتسابق على الزعامة 14 عشر مرّشحا 
وقد نفى عدد منهم أن يكون كيفن اوليري 

قد فاتحهم في موضوع شكل المناظرة.
لحزب  جديد  زعيم  انتخاب  ويجري 

المحافظين في 27 أيّار مايو المقبل.
السابق ورئيس حكومة  وكان الزعيم 
المحافظين السابقة ستيفن هاربر قد استقال 
التي ُمني بها  من الزعامة بعد الخسارة 
حزبه في االنتخابات الفدراليّة األخيرة التي 
أسفرت عن فوز ساحق للحزب الّيبرالي 

بزعامة جسوستان ترودو. 

  تفيد النسخة األخيرة من االستطالع 
السنوي الذي يجريه »معهد فرايزر« 
في   )Fraser Institute( لألبحاث 
قطاع  في  العاملة  الشركات  أوساط 
المناجم أن مقاطعة ساسكاتشيوان في 
غرب كندا هي األولى كندياً وعالمياً 
لجهة جذبها المستثمرين في هذا القطاع. 
 30 بين  االستطالع  المعهد  وأجرى 
الثاني  تشرين  )أغسطس( و18  آب 

)نوفمبر( 2016.
الدراسة  هذه  إعداده  إطار  وفي 
االستطالعية طرح »معهد فرايزر« 
تتعلق  أسئلة  منجمية  على شركات 
باألنظمة الضريبية والقوانين التنظيمية 
وحجم الثروة المعدنية وسالمة العمل في 
104 أمكنة حول العالم، وحصل على 
350 إجابة من مختلف أنحاء العالم.

وحلت مقاطعة مانيتوبا، الواقعة إلى 
الشرق مباشرة من ساسكاتشيوان، في 

المرتبة الثانية كندياً وعالمياً.
في  الغربية  أستراليا  وحلّت والية 
المرتبة الثالثة عالمياً بعد أن كانت في 
المرتبة األولى في نسخة عام 2015 

من استطالع »معهد فرايزر« .
وحلت مقاطعة كيبيك في المرتبة الثالثة 
كندياً والمرتبة السادسة عالمياً، بعد أن 

كانت في المرتبة الثانية كندياً والمرتبة 
الثامنة عالمياً في استطالع عام 2015.
في  متخصص  فرايزر«  و«معهد 
واالجتماعية  االقتصادية  األبحاث 
والتربوية ومعروف بتوجهاته المحافظة، 
يقع مقره الرئيسي في فانكوفر وله فروع 

في تورونتو ومونتريال وكالغاري.

  كررت إدارة الصحة العامة في مدينة مونتريال أمام 
السيارات في مقاطعة كيبيك، رفضها  تأمين  مؤسسة 
اليمين عند الضوء  باالنعطاف على  للسيارات  السماح 
األحمر، باعتبار أن ذلك يشكل خطرا عند تقاطع الطرقات.
واعتبر الدكتور باتريك مورانسي أن »االنعطاف على 
اليمين يتسبب بحوادث سير ، واألمر معروف من الجميع 

بمن فيهم من يطالبون بالسماح به«.
وتسعى عدة بلديات داخل مونتريال الكبرى إلقناع مؤسسة 
التأمين بتطبيق اإلجراء الذي تبنته عام 2003 بالسماح 
للسيارات باالنعطاف إلى اليمين عند الضوء األخضر 
في كل مناطق المقاطعة باستثناء مدينة مونتريال. وأشار 
عمدة مدينة مون روايال فيليب روا إلى أن حوادث السير 
تراجعت خارج حدود مدينة مونتريال بالرغم من اعتمادها 

االنعطاف إلى اليمين.
واقترح روا السماح باالنعطاف يمينا على خمسة وستين بالمئة 
من تقاطع الطرقات المزودة باإلشارات الضوئية والبالغ عددها 

2500 تقاطع ما من شأنه تفليص زحمة السير.
من جهتها ترفض بلدية مونتريال السماح باالنعطاف يمينا عند الضوء 
األحمر للسيارات لكنها تطالب اعتمادها من قبل الدراجات الهوائية.

  أعلنت شخصية ثالثة ترشحها  لزعامة 
اليساري  الجديد،  الديمقراطي  الحزب 
المعارضة في  ثاني أحزاب  التوجه، 

مجلس العموم الكندي.
فقد قّدم النائب عن دائرة »ريموسكي – 
 Rimouski( »تيميسكواتا نيجيت – 
 )– Neigette – Témiscouata
في مقاطعة كيبيك، غي كارون، نفسه 
كمرشح االقتصاد القادر على إيجاد عالج 
لـ »القلق االقتصادي« الذي يضرب كندا.

»من واجب التقدميين اقتراح خطة ذات 
مصداقية وشجاعة لتغيير نظام اقتصادي 
يتخلى عن أكثرية الكنديين«، قال كارون 
يوم اإلثنين الماضي  في مؤتمر صحافي.

العموم قد أعلنا  اثنان من رفاق كارون في مجلس  وكان 
مؤخراً ترشحهما لخالفة توماس مولكير في زعامة الحزب 

الديمقراطي الجديد.
العموم عن دائرة  الماضي أعلن عضو مجلس  يوم األحد 
»تيمينز – جيمس باي« )Timmins – James Bay( في 
الحزب، وهذا  أنغوس، ترشحه لزعامة  أونتاريو، تشارلي 
بعد أسبوعْين على إعالن بيتر جوليان، عضو المجلس عن 
 New Westminster( »دائرة »نيو ويستمينستر – بورنابي
Burnaby –( في مقاطعة بريتيش كولومبيا، الشيء نفسه.

أنغوس  أما  اليساري في الحزب،  للجناح  وينتمي جوليان 
فمعروف بدفاعه عن حقوق سكان كندا األصليين.

المعارضة  الجديد كان حزب  الديمقراطي  يُذكر أن الحزب 
الرسمية في مجلس العموم السابق. وتبوأ الحزب المركز األول 
في كندا، وبتفوق شاسع في مقاطعة كيبيك، في استطالعات 
نوايا التصويت في مطلع الحملة االنتخابية الفدرالية العامة 
انتخابات فدرالية  األخيرة صيف عام 2015، أطول حملة 
في تاريخ كندا، لكنه لم ينل في انتخابات 19 تشرين األول 
)أكتوبر( 2015 بقيادة توماس مولكير سوى 44 من مقاعد 

مجلس العموم الـ338.

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!

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

لمزيد من المعلومات اتصل بنا على 0777 961 514

تعاون أمريكي كندي لضمان 
أمن احلدود املشرتكة

ُد َعاًرا” نح ٢ : ١٧ ِنَ ُسوَر ُأوُرَشِليَم َواَل َنُكوُن َبعنْ “َهُلمَّ َفَنبنْ
 ألن منك اجلميع ومن يدك أعطيناك  ااي ٢٩ : ١٤

 تداول رئيس الحكومة الكندية جوستان 
ترودو يوم الخميس الماضي مع الرئيس 
األميركي دونالد ترامب هاتفيا وذلك 
للمرة الثالثة منذ وصول ترامب إلى البيت 
لقائهما الرسمي  األبيض، إضافة إلى 
في العاصمة واشنطن األسبوع الفائت.
بيان صادر عن مكتب رئيس  أفاد  و 
الحكومة  أن المحادثات تمحورت حول 
األميركية  الحدود  التعاون في ضبط 
تنامي عدد  إلى  التطرق  الكندية دون 
الالجئين الذين يدخلون كندا آتين من 

الواليات المتحدة .
البيت  أفاد بيان صادر عن  من جهته 

األبيض أن الرئيس األميركي شدد على 
أهمية التعامل الوثيق مع كندا وتطبيق 
اإلجراءات األميركية لحماية الواليات 
الهجمات اإلرهابية على  المتحدة من 

أيدي مواطنين أجانب.
كما تطرق الزعيمان إلى قمتي الدول 
السبع والدول العشرين اللتين ستعقدان في 
أيار – مايو، وتموز – يوليو، المقبلين، 
وكذلك إلى مجموعة العمل لصاحبات 
األعمال التي شكالها مع ابنة الرئيس 

األميركي إيفانكا ترامب.
تجدر اإلشارة إلى أن الحدود األميركية 
الكندية هي أطول حدود برية بين دولتين .

كندا: عمدة فريديريكتون يريدها 
“مدينًة مالذاً” لطاليب اللجوء

 قال عمدة فريديريكتون، عاصمة مقاطعة نيو برونزويك )نوفو برونزويك( 
إنه يرغب في أن تصبح مدينته "مدينًة مالذاً"  أوْبَريان  في شرق كندا، مايك 
)sanctuary city( تفتح أبوابها أمام كل طالب لجوء في كندا وتقدم له الخدمات 

البلدية المتوفرة.
وأوضح أوْبَريان أن "ما يعنيه ذلك نظرياً هو أننا مدينة مفتوحة أمام كل... الجئ 

غير موثّق" ال وضع قانونياً له في كندا.
ورأى عمدة عاصمة نيو برونزويك أنه سيكون أكثر مالءمة أن تعلَن هذه المقاطعة 
لما تملكه من صالحيات تخولها توفير الرعاية  برّمتها "مقاطعًة مالذاً" نظراً 

لالجئين، السيما في مجالْي التربية والخدمات الصحية.
وال تُعتبر فريديريكتون وجهًة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، إاّل أنها المدينة 
الكندية التي استقبلت أكبر عدد من الالجئين السوريين قياساً بعدد سكانها حسب 
 New Brunswick( "إحصائيات "الجمعية المتعددة الثقافات في نيو برونزويك

.)Multicultural Association
يُشار إلى أن أربع مدن كندية أعلنت نفسها "مالذات" للمهاجرين غير الشرعيين، 
هي تورونتو وهاميلتون ولندن في مقاطعة أونتاريو، ومدينة مونتريال التي أقرت 

مذكرة بهذا الخصوص يوم االثنين 20 فبراير شباط  2017  .
وتشهد كندا ارتفاعاً كبيراً في عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إليها براً 

من الواليات المتحدة منذ وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في واشنطن.

يفيد تقرير لمعهد "كونفرنس بورد   
 The Conference Board( "الكندي
of Canada( لألبحاث االقتصادية أن 
ألبرتا ستشهد العام الحالي أعلى نسبة نمو 

بين مختلف المقاطعات الكندية.
الناتج  التقرير أن يسجل إجمالي  وتوقع 
الداخلي في ألبرتا ارتفاعاً بنسبة 2,8% 

خالل عام 2017، وذلك بفضل االرتفاع 
المتواصل في إنتاجها من النفط.

النفط  وقال تقرير إن "استقرار أسعار 
بأن األسوأ أصبح  التفاؤل  مؤخراً عزز 
من الماضي"، وأشار إلى ارتفاع متواضع 
في االستثمارات  لكن متواصل تدريجياً 

في قطاع النفط.

لكن التقرير توقع تراجع معدل نمو اقتصاد 
إلى %1,9 في عام 2018 "ألن  ألبرتا 
أسعار النفط ال يُتوقع لها أن ترتفع كثيراً" 
أميركياً  60 دوالراً  من  إذ ستبلغ نحواً 

للبرميل أواخر العام المذكور.
وألبرتا في غرب كندا هي أغنى مقاطعات 

البالد بالنفط.

كندا: أعلى معدل منو يف 2017 سيكون من نصيب ألربتا



حلوة يا بلدي

اعداد : مايك انجلو

Jeudi 02 mars 2017
الخميس 2 مارس  2017

  افتتاح حديقة دبي المعجزة 
الطبيعية  المناظر  حولت 
الصحراوية الجافة في دبي إلى 
أكبر حديقة زهور طبيعية في 
العالم ، القاحلة دبي ليست المكان 
الذي تتوقع أن تجد فيه أكبر حديقة 
 ، العالم   في  الطبيعية  الزهور 
ولكن مرة أخرى اصبحت الدولة 
كالمعتاد  التفوق  في  متخصصة 
دبي  فيوجد في   ، وغير متوقع 
العالم و  في  مبنى  كذلك أطول 

أطول فندق في العالم .
تقع في دبي  ميراكيل جاردن 
الند بالقرب من المرابع العربية، 
 ، الحب  يوم عيد  وفتحت في 
وتحتوي على أكثر من 45 مليون 

زهرة خالل مساحة 72،000 متر مربع ، وفضال 
عن الزهور التقليدية ، تتميز بعرض على غرار 
توبياري مع تزهر الطراز في أشكال قلوب ، نجوم ، 
كوخا ، واألهرامات ، وهلم جرا ، المقصود كمنطقة 
جذب سياحي والتي ينبغي أن تجتذب مليون زائر 
سنويا ، تم تطوير الموقع من قبل شركة هندسة 
المناظر الطبيعية عكار ، وسوف يعرض تغيير 
الزوار  تكرار  يكون  بحيث  األزهار كل موسم 

تجربة جديدة في كل مرة .
وقال المطورين للحديقة كان من الممكن تطوير 
هذه الواحة في الصحراء من خالل حكيمة إعادة 
استخدام مياه الصرف الصحي ، من خالل الري 
بالتنقيط ، يوفر الشتاء في دبي فترة النمو األمثل 
للزهور وسوف تغلق الحديقة في ذروة الصيف .

أكثر من 45 مليون زهرة تتفتح في تصاميم مذهلة ، 
واألشكال والهياكل رهيبة ، لفتت االنظار تركيبات 
األلوان التي تحققت من خالل 45 أصناف زهرة 
المعجزة هي واحدة من  الحديقة   . ولون مختلف 
العرض  لمثل هذا  والعالم  المنطقة  نوعهها في 
في  الترفيهية  الوجهة  نوعه واالسراف  فريد من 

الهواء الطلق .
الحديقة المعجزة لديها سجل في موسوعة غينيس 
لالرقام القياسية ألطول جدار من الزهور يعطي 
معلما جديدا لمعجزة حديقة ولمدينة دبي ، والتي 
يعتقد أن تكون الرائدة في مجال المتنوعة والثقافية 

الجذب السياحي .
المرحلة 1 من حديقة دبي المعجزة تتضمن :

أكواخ زهرة
قلعة زهرة مع تصميم مذهل

سقوط زهرة
زهرة قوس المسار

هارتس زهرة المسار
مسار مظلة

خيام الزهور
قرية الفطر

المنطقة فيراري
منطقة عيد ميالد سعيد
مصابيح زنبق الزهور

منطقة السيارات
الزهور خريف المنطقة

زهرة النهر
هيكل زهرة التفاح

منطقة شرفة المراقبة
الصقر

قوارب الزهور
3D فن تصميم زهرة

البحيرة والنافورة
حيوانات المنطقة

برج خليفة من ارتفاع 18 مترا بنيت مع الزهور
مسار المشي النفق مظللة شنقا سالل الزهور إضافة 

فيبي رومانسي إلى الحديقة.
سبعة أهرامات زهرة بما في ذلك واحدة ضخمة 

مع علم اإلمارات العربية المتحدة المصمم من  الزهور
الحديقة ، تظلله سالسل  خمس قبب وزعت في منتصف 

الزهور الملونة تسمى مناطق للجلوس
 ، الغذائية والمشروبات واآليس كريم  المواد  محالت 
مجموعة كبيرة ومتنوعة من شطائر والذرة والحلويات ، 
 ، كافيه معجزة  ، جاردن  والعصائر  الكوكتيالت  الفواكه 
موزعة بين مناطق الجلوس تحت اآلالف من سالل معلقة 

بزهرة متعددة األلوان .
ساعة الزهور ألف تحفة من التكنولوجيا ، وشكل من أشكال 
الفن والفكرة األولى في دبي . وعلى مدار الساعة ضخمة من 
الزهور حوالي 13 مترا في القطر ، مصنوعة من النباتات 
والزهور الحقيقية مع تصميم للتغيير في كل موسم )مرتين 
في السنة( ، تظهر بتوقيت دبي ، طائر صغير يخرج من 

منزل الخشب وتغرد كل 15 دقيقة .
الطاووس هو أكثر األنواع الملونة من الطيور ، يوجد ثالثة

مساجد الرجال والنساء
المرحلة الثانية

حديقة الفراشة الرائعة :
على شكل حديقة مصممة 3D ومزينة بالورود . ما مجموعه 
لـ300 شخص  الكفاية  فيه  بما  حوالي 1،800 متر مربع 

قبة  تمأل كل   ، قباب   9 يتكون من   ، الواحدة  الزيارة  في 
بألوان مختلفة ، واألحجام واألنواع من الفراشات الجميلة 
لدينا متحف  القباب سيكون  بين هذه  ما  أن  فقط  ، وليس 
فراشة مغري وجميل بحديقة زهرة الفراشة . وسوف يتم 
بناء جميع التصاميم باستمرار حول موضوع حديقة فراشة .

هدايا تذكارية :
تبحث عن هدية مثالية للعائلة أو األصدقاء ، أو ببساطة تريد 
جعل زيارتك ال تنسى واحدة ، المكان المثالي هو متجر للهدايا 
التذكارية بالنسبة لك . بيع مجموعة متنوعة من المنتجات 
ذات الصلة بفراشة والبضائع مع شعار حديقة الفراشات 
وشعار حديقة المعجزة التي يمكن أن أذكر لكم زيارتكم .

النباتات العطرية بالحديقة :
على هذه المنطقة سوف تنمو أقوى النباتات الطبيعة والعطرية 
الطبية من جميع أنحاء العالم ، أكثر من 200 بلدا . يمكن 
للزوار اللمس والشم وجعل كوب من الشاي الخاصة بهم ، 
طازجة من الحديقة . سيكون لدينا مناطق للجلوس وعدادات 

الخدمة لتوفير الكؤوس ومقاعد لراحة الزوار .
النباتات الصالحة لألكل بالحديقة :

حيث يمكن للناس أن نتف من األشجار والنباتات لجعل لهم 
سلطة الخضراوات الخاصة أو ثمار لجعل سلطة فواكه ، 

بناء على خياراتهم .

الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا:

-1 صاحب أغنية الربيع 
 – رجاء   – اليابان  عملة   2-

إنسان )معكوسة(
-3 ضعف – بدور )مبعثرة( 

-4 األسم األول لممثل كوميدي 
راحل – من المأكوالت 

-5 سئمه – حرف نفي ونصب 
– متشابهان 

نقلها من  تم  -6 معابد مصرية 
مكان لمكان – العقل والفكر 

مؤلف   – مس   – بحر   7-
موسيقي ألماني 

كلمة  نصف   – صغير  كلب   8-
يحظى 

في  يستخدم   – قابيل  أخو   9-
تسكين األلم أحياناً 

-10 ساق – مادة قاتلة 

رأسياً :

 -1  أغنية لعبد الحليم حافظ 
 -2  دق – آخر فيلم ألحمد زكي 

– أتقد وأشتعل 
-3  يأتي – مكان مرتفع وعالي 
عكس   – األنبياء  أحد   4-

ميالدي 
عظيمة  – شخصية  أطمئن   5-
في عهد الجمهورية الرومانية 

-6  متشابهان – من أجلنا 
تكلم   – األطفال  بلغة  ماء   7-

بصوت خافت 
 – معتزلة  لبنانية  مطربة   8-
حلو  عكس   – أغسطس  شهر 

)معكوسة( 
-9 فنان مصري راحل
-10 منطقة مصرية 

حل الكلمات المتقاطعة

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

احلديقة املعجزة 
أكرب حديقة زهور طبيعية يف العامل

الطالئع يهزم املصري 2-1 
بالدوري املمتاز

حممد صالح يزين قائمة روما 
ملواجهة التسيو فى كأس إيطاليا

الثلوج تؤجل مواجهة دورمتوند فى 
ربع نهائى كأس املانيا

إبراهيموفيتش مينح مانشسرت 
يونايتد كأس رابطة األندية االجنليزية

 حقق فريق طالئع الجيش فوزاً ثميناً على فريق 
المصري البورسعيدي في ملعب برج العرب في 
األسكندرية بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات 

الجولة الثامنة عشر في بطولة الدوري الممتاز.
الدقيقة 17،  تقدم المصري بهدف مبكر في 
الجيش على ركلة جزاء سددها  وبعدها حصل 
عبد الملك لينقذها الحارس قبل أن يتكفل الالعب 
ويلسون بالتسجيل في مرماه ليعلن تعادل الطالئع 

مع المصري في الدقيقة 19.

نجح الالعب محمد أشرف في تسجيل هدف الفوز 
ثميناً حيث  انتصاراً  ليمنح فريقه   53 الدقيقة  في 
التعويض  المصري بعد ذلك في  لم ينجح فريق 

وتسجيل هدف التعادل ليسقط في ملعبه البديل.
الفوز رصيد الجيش إلى 30 نقطة في  رفع 
بينما تجمد   ، الترتيب  السابع في جدول  المركز 
رصيد المصري عند 37 ليظل في المركز الرابع 
3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز  بفارق 

الثالث.

 كشف لوتشيانو سباليتى، المدير الفنى لنادى 
روما اإليطالى، المحترف ضمن صفوفه الالعب 
المصرى محمد صالح عن قائمة مباراة التسيو، 
التى تنطلق فى العاشرة إال ربع مساء االربعاء 
بملعب »أولمبيكو«، ضمن منافسات مرحلة 
الذهاب للدور نصف النهائى فى بطولة كأس 

إيطاليا.
ذكر الموقع الرسمى لنادى روما، أن قائمة مباراة 
التسيو ضمت 22 العباً هم، أليسون بيكر، بوجدان 
لوبونت، فويتشيك تشيزني، كوستاس مانوالس، 
إميرسون بالميرى، ماريو روى، فيديريكو فازيو، 

توماس فيرمايلن، برونو بيريس، خوان خيسوس، 
أنطونيو روديجير، جيرسون، دانييلى دى روسى، 
دييجو بيروتى، كيفين ستروتمان، كليمنت 
جرينييه، لياندرو باريديس، رادجا ناينجوالن، 
محمد صالح، ستيفان الشعراوى، فرانشيسكو 

توتى، إدين دجيكو.
وصعد التسيو إلى الدور نصف النهائى بعدما 
حقق فوزاً غالياً على انتر ميالن بهدفين مقابل 
هدف واحد بملعب »جيوسيبي مياتزا«، بينما تغلب 
روما على تشيزينا بنفس النتيجة واحد بملعب 

»اولمبيكو«.

الثلوج الكثيفة فى   تسببت 
لقاء بوروسيا دورتموند  تأجيل 
أمام مضيفه فريق شبورتفرويندة 
الدرجة  يلعب بدورى  الذى  لوتة 
الثالثة، والذى كان مقرر أن يقام 
الربع من  العاشرة إال  فى تمام 
مساء يوم األربعاء بربع نهائى 

كأس ألمانيا.
إلى هذا  تأهال  قد  الفريقان  وكان 
الدور بعد فوز دورتموند على 
الترجيح  هيرتا برلين بركالت 
بالتعادل  اللقاء  3 – 2 بعد نهاية 

الدور  لهذا  لوتة  المقابل عبر شبورتفرويندة  1 – 1، فى 
على حساب ميونخ 1860 بنتيجة 2 – 0.

المانيا قد  بالذكر أن مباريات ربع نهائى كأس  جدير 

اينتراخت فرانكفورت  بتأهل فريق  الثالثاء  انطلقت مساء 
بيليفيلد  النهائى على حساب فريق أرمينيا  للدور نصف 

بهدف نظيف.

 منح زالتان إبراهيموفيتش فريقه مانشستر يونايتد 
كأس رابطة األندية االنجليزية المحترفة لعام 2017، 
الدقائق األخيرة من  الفوز في  حيث سجل هدف 
أداء متميزا في  قدم  الذي  أمام ساوثامبتون،  المباراة 

ملعب ويمبلي.
وسيطر ساوثامبتون على فترات طويلة من المباراة، 
للتسجيل،  السانحة  الفرص  الكثير من  وضاعت منه 
لمانولو غابيادياني بسبب  إلغاء هدف  لعل أكبرها 
يتقدم مانشستر  للجدل، وذلك قبل أن  المثير  التسلل 
يونايتد بهدفين - سجل األول إبراهيموفيتش في 
19 من ضربة حرة مباشرة، والثاني جيسي  الدقيقة 

لينغارد بعد سبع دقائق.
واستعاد العبو ساوثامبتون الثقة في أنفسهم، وأحكموا 
اللعب، فقلص غابياديني  السيطرة على مجريات 
الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط األول، ثم 

سجل هدف التعادل في الدقيقة 48 من المباراة.
وكاد أورييل روميو أن يسجل هدفا ثالثا لساوثامبتون 
بالقائم األيسر للحارس،  ولكن رأسيته اصطدمت 

إبراهيموفيتش برأسه  ديفيد ديهيا، قبل أن يخطف 
أيضا تمريرة، أندر هيريرا، ويمنح الفوز لمانشستر 

يونايتد.
المباراة، وحتى بعد  وظهر مورينيو عبوسا خالل 
أداء  لم يكن راضيا عن  بالكأس، ألنه ربما  الفوز 
النهائية،  النتيجة  الرغم من  فريقه في ويمبلي، على 

التي أضافت إلى رصيده تتويجا جديدا.
كان إبراهيموفيتش هو الملهم لزمالئه وهو الذي أنقذ 
بهدفين رائعين عجز عن صدهما دفاع فريق  فريقه 
ساوثامبتون، ومنح بهما فريقه لقبا جديدا، وهو األول 

له في الدوري االنجليزي.
وأثبت الالعب المخضرم مرة أخرى إمكانياته 
الكبيرة وفاعليته المبهرة رغم تقدمه في السن، 
ليحجز مكانه ضمن أساطير مانشستر يونايتد 
الذي  المدرب مورينيو  ثقة  ولدى جماهيره، ويعزز 
حرص على استقدامه بعد نهاية عقده مع باريس 

سان جيرمان.

Les proverbes en français et arabe

- Le Chat parte, les souris dansent
 - غيب يا قط العب يا فار

- Aller de mal en pire
- يطلع من حفرة يقع في دحديرة 
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موضوع  يكتب  واحد  كل  لتالميذه:  قال  مدرس   -
تعبير حول مباراة في كرة القدم

تأجلت  الغزيرة  لالمطار  نظراً   : كتب  تلميذ كسول 
المبارة

- مرة واحد محشش كان عند الجزار وقفت وراه قطة 
القطة قالت: مياوووو

قال المحشش للجزار حطلها كيلو كبدة
راح الجزار حطلها

بعد ما اكلتو القطة راحت كمان مرة : مياوووووو
الحشش قال للجزار حطلها كيلو لحمة

راح الجزار حطلها اللحمة
طلع المحشش من الجزارة، نادى عليه الجزار قاله: 

فين حق الكبدة واللحمة 
المحشش قاله: وأنا مالي أنا كنت بترجملك بس

- مدرس قال لطالبه: اكتبوا موضوع تخيلو فيه أنكم 
مدراء شركات

المهم الكل بدأ يكتب إال طالب واحد
سأله المدرس: لماذا ال تكتب؟

قال له : انتظر السكرتيرة تجيب األوراق

ال  أنا  لصديقتها:  امرأة  قالت   -
مع  أفعل  أن  يجب  ما  أعرف 
صانع  مثل  زوجي  زوجي، 
الفوضى ال يمكن أن تتخيلي ، فهو 
وأنا  مكانه،  في  شئ  أي  يضع  ال 
دائما وراه في جميع أنحاء المنزل.
نصيحة  خذ   : صديقتها  لها  فقالت 
مني في األسبوع األول بعد الزواج 
قلت لزوجي بشدة كل من كأس أو 

طبق تأكل فيه قم بغسله عند
 االنتهاء ووضعه في مكانه.

قالت لها وهل ساعدك وسمع كالمك؟
قالت: من ذلك الحين لم أراه.

حبيبي"   " اسم  فوجدت  زوجها  موبايل  فتشت   -
 ، هاتفها  فرن  بالرقم،  باالتصال  وقامت  فغضبت 
هدية  واشترى  فأخذه  هدية.  راتبها  وأعطته  فبكت 

لحبيبته التي كان اسمها "عباس" .

- أوروبية راحت السينما مع زوجها، غمضت عينها 
من فيلم رعب،

كاذب  قتل  من  حتخافي   : لها  وقال  زوجها  ابتسم 
وانتي كل يوم بتقتليني ألف مرة بجمالك ورقتك

جنبهم واحدة عربية سمعتهم قامت غمضت عيونها 
، شافها زوجها

قال لها: عليَّ الطالق لو تغمضي عيونك ثاني مرة 
ألطشك كف أطير لك سنانك

افتحي عيونك إحنا دافعين فلوس 

- عجوز راحت الصيدلية لتشتري عالج للمفاصل
قالها الصيدلي: أمري يا قمر

رمت العكاز وقالت موطب شفايف لو سمحت
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

1- Le plus grand site archéologique au monde se trouve à 
Louksor : « L’Allée des béliers ».  Elle relie les deux tem-
ples pharaoniques : Karnak et Louksor et s’étend sur une 
longueur de 2.7 kms. Et, une largeur de 76 mètres.  Cette 
allée comprend 1200 statues de béliers répartis sur deux 
rangées. 
2- Le plus grand hôpital au monde pour enfants malades 
de cancer est au Caire avec ses 560 lits (dont 300 dans 
l’expansion en construction) où 3500 bénévoles travaillent 
et où l’on soigne 600 enfants par jour gratuitement avec 
un taux de guérison de 75% ce qui est bien proche de 85% 
dans les hôpitaux similaires à l’étranger.
3- Le plus grand musée d’antiquités du monde est à Guizèh 
à l’entrée de la route désertique Caire-Alexandrie (ouver-
ture en 2018) où l’on verra exposer plus de 100 000 pièces 
d’antiquités égyptiennes.
4- Le plus grand projet d’habitations sociales au monde (un 
million d’unités) est en construction par le gouvernement.  
Il est réparti sur 5 ans dont une partie a déjà été livrée à 
ceux qui remplissent les conditions : âge, revenu etc…

5- La plus grande station 
d’électricité au monde se 
trouve à Beni Souef  en 
Haute Égypte.  Construite 
par la compagnie allemande 
« Simens » elle fournira 
en fin 2017, 4800 Méga 
Watte d’électricité  ce qui 
représente3 fois la quantité 
produite par les « Hauts Bar-
rages » d’Assouan.
6- Une des plus grandes 
découvertes au monde de gaz 
naturel (30 trillions de pieds 
cubes) a été faite récemment par la compagnie italienne « 
Eni » dans les eaux territoriale de l’Égypte en mer Médi-
terranée.  
On s’attend à ce qu’à partir de 2019 l’Égypte pourra 
exporter le surplus de la consommation locale en gaz natu-
rel grâce à cette grande découverte.

Les parlementai-
res continuaient 
à débattre mardi 

matin après le dépôt par le 
gouvernement Couillard 
d’une loi spéciale, lundi 
soir, pour forcer le retour 
au travail des avocats et 
notaires de l’État québé-
cois (LANEQ).
Les travaux parlemen-
taires se sont poursuivis 
tout au long de la nuit et 
devraient se conclure en 
milieu de journée, mardi, 
avec l’adoption de la loi 
sous bâillon. Les juristes 
devraient donc rentrer au 
travail mercredi.
Les négociations entre 
LANEQ et le gouverne-
ment se poursuivront tout 
de même pour une période 
de 45 jours. Si aucune 
entente n’est conclue, le 
gouvernement imposera 
une nouvelle convention 
collective.
En grève depuis le 24 
octobre, les juristes de 

l’État ne parviennent pas 
à s’entendre avec le gou-
vernement concernant le 
mode de négociation de 
leur convention collective, 
eux qui souhaitent pouvoir 
négocier en présence d’un 
arbitre choisi par les deux 
partis, comme les procu-
reurs peuvent le faire.
En raison de la grève, des 
milliers de dossiers ont 
été retardés devant les tri-
bunaux, notamment en 
lien avec des causes impli-
quant Revenu Québec et 
la Société de l’assurance 
automobile du Québec. 
La rédaction de certains 
projets de loi a aussi dû 
être reportée.
Le président de LANEQ 
s’est amusé au détriment 
du projet de loi spéciale. 
«C’est clairement un tra-
vail d’amateur. Non seu-
lement le gouvernement 
a oublié d’inclure les 180 
avocats du Revenu actuel-
lement en grève, mais il 

a omis le mécanisme de 
règlement des différends 
par un tiers qui est mainte-
nant obligatoire pour toute 
loi de retour au travail. Le 

projet de loi no 127 est 
donc très aisément contes-
table juridiquement», a 
déclaré Jean Denis, par 
voie de communiqué.

Loi spéciale: nuit blanche à l’Assemblée nationale

Guy Caron se lance dans la course 
à la direction du NPD

Le député québécois Guy 
Caron s'est lancé dans la 
course à la direction du Nou-

veau Parti démocratique (NPD), 
lundi, en campant le rôle de cham-
pion de l'économie.
«J'étudie nos politiques économi-
ques depuis longtemps, et je ne peux 
que conclure que nos dirigeants 
manquent d'imagination et conti-
nuent les même vieilles recettes», a 
déclaré M. Caron en conférence de 
presse à Gatineau.
Questionné à savoir si le parti de 
gauche souffre d'un déficit de cré-
dibilité en la matière, M. Caron a 
admis que le NPD doit s'efforcer 
de faire passer son message «de 
meilleure façon». «Trop souvent, 
par le passé, on a laissé les libéraux 
et les conservateurs nous définir», 
a-t-il dit.
«Notre défi à nous, c'est effective-
ment de démontrer ce que sera l'éco-
nomie progressiste et durable pour 
le 21e siècle», a-t-il enchaîné.
Le député de Rimouski-Neigette-
Témiscouata-Les Basques a donc 
profité du lancement de sa campa-
gne pour promettre la mise en place 
d'un revenu minimum garanti, pour 
«que tous les Canadiens» puissent 
subvenir à «leurs besoins de base».

L'économiste de formation n'a pas 
souhaité pour le moment détailler 
ou chiffrer cette proposition, arguant 
qu'il reste encore plus de «216 jours» 
de campagne.
«Le devoir des 
progressistes est 
de proposer un 
plan crédible et 
audacieux pour 
changer un sys-
tème économi-
que qui laisse 
tomber la majo-
rité des Cana-
diens», a-t-il 
affirmé dans son 
discours.
Guy Caron est 
le troisième candidat à se lancer 
dans la course à la succession de 
Thomas Mulcair, après Charlie 
Angus (Timmins-Baie-James) et le 
Britanno-Colombien Peter Julian 
(Westminster-Burnaby).
En lançant sa campagne la semaine 
dernière, M. Julian s'est clairement 
positionné catégoriquement contre 
le projet d'oléoduc Énergie Est. Ce 
dernier a d'ailleurs déjà reçu l'appui 
de quatre députés néodémocrates 
du Québec.
Concernant les pipelines, Guy 

Caron a semblé vouloir faire preuve 
de plus de souplesse, en se disant 
contre tous les projets dans leur 
forme actuelle, y compris Énergie 
Est, puisqu'ils émanent d'un proces-

sus d'approbation environnemental 
sans crédibilité, à son avis.
Porté par la vague orange de 2011, 
Guy Caron a ravi au Bloc québé-
cois cette circonscription de l'est du 
Québec après plusieurs tentatives 
infructueuses, avant d'être réélu en 
2015.
Avant de se lancer en politique, M. 
Caron était responsable des enjeux 
liés à l'industrie forestière au sein 
du Syndicat canadien des commu-
nications, de l'énergie et du papier 
(SCEP).

Aide de 240 millions $ au 
Moyen-Orient

Le gouvernement canadien 
a dévoilé une partie de son 
plan pour aider les popula-

tions vulnérables du Moyen-Orient, 
lundi, en annonçant un financement 
de 240 millions $ sur trois ans.
Au total, le Canada s'est engagé à 
fournir 840 millions $ en aide huma-
nitaire pour atténuer les souffrances 
des populations touchées par les 
crises dans cette région.
«Des millions de personnes dépla-
cées en Syrie et en Irak en raison du 
conflit ont encore besoin de notre 

aide», a dit la ministre du 
Développement internatio-
nal, Marie-Claude Bibeau.
«Certains retournent chez 
eux, dans des villes et des vil-
lages détruits. De nombreux 
autres luttent pour satisfaire 
leurs besoins essentiels. Le 
Canada continuera de pré-
server leur dignité», a-t-elle ajouté.
Le financement humanitaire sou-
tiendra les activités d'organisations 
non gouvernementales (ONG) en 
Syrie et en Irak, mais aussi en Jor-

danie et au Liban.
Ces organismes seront chargés de 
mettre en place des projets visant 
l'approvisionnement en vivres, en 
abris, en soins de santé, en eau, ainsi 
qu'en services d'hygiène.

L'afflux de réfugiés 
n'inquiète pas le ministre de l'Immigration

La récente augmentation du 
nombre de réfugiés qui tra-
versent illégalement la fron-

tière canado-américaine, dans la 
foulée de l'adoption d'un contro-
versé décret par le président améri-
cain Donald Trump, n'inquiète pas 
le ministre de l'Immigration Ahmed 
Hussen.
«Nous allons voir ce qui va se pro-
duire prochainement. Nous ne pou-
vons pas vraiment affirmer que c'est 
un phénomène qui prend de l'am-
pleur», a soutenu le ministre libéral 
sur les ondes de CTV News.
Pourtant, au moins six migrants sont 
entrés au Canada en fin de semaine 
dans la région de Surrey, en Colom-
bie-Britannique, tandis que huit ont 
opté pour le passage d'Emerson, au 
Manitoba. Ces deux provinces, avec 
le Québec, sont celles qui ont connu 

la plus forte aug-
mentation du 
nombre de pas-
sages de réfugiés 
illégaux.
À Winnipeg, 
l'Armée du salut 
a averti qu'elle 
allait manquer 
d'espace pour 
accueillir les réfu-
giés. «Le nombre 
augmente rapide-
ment et pose un défi. Nous pouvons 
faire plus d'espace, mais ça com-
mence à être serré», a fait valoir le 
major Rob Kerr.
Ahmed Hussen a aussi fait valoir 
que le Canada n'a pas le choix 
d'accueillir les réfugiés, du moins 
temporairement. «Nous avons des 
obligations internationales qui font 

en sorte que, si tu es au Canada, en 
sol canadien, et que tu remplis une 
demande d'asile, nous devons t'offrir 
un processus équitable», a rappelé le 
ministre.
Les migrants dont les demandes 
seront rejetées risquent toutefois 
d'être déportés, non pas vers les 
États-Unis, mais bien en direction 
de leur pays d'origine.

Contributions non conformes: le PLQ 
remboursera 130 000 $

Plus de 130 000 $ en contribu-
tions non conformes seront 
remboursés dans les pro-

chains jours par le Parti libéral du 
Québec (PLQ).
Selon le parti, le Directeur général 
des élections du Québec (DGEQ) 
avait réclamé ce montant au der-
nier du mois de février suivant des 
avis d'intention signifiés au parti en 
novembre et décembre, concernant 
des contributions non conformes 
faites au cours des exercices finan-
ciers 2006 à 2010.
«Dans les jours qui ont suivi ces avis 
d'intention, un processus adminis-
tratif  visant l'examen de la confor-
mité des contributions réclamées a 
été mis en place en collaboration 
avec le DGEQ», a souligné le PLQ 
dans un communiqué.
Au total, ce sont près de 777 000 $ 
de contributions non conformes qui 
auront été remboursés par le parti 
depuis le mois d'octobre dernier. 
Un montant de 551 400 $, corres-
pondant à des contributions non 
conformes sur une période de 2006 
à 2011, avait été remboursé. Puis en 
novembre dernier, une réclamation 

se chiffrant à 87 654 $ a aussi été 
complètement remboursée.
«Le PLQ réitère son intention de 
rembourser les contributions qui 
auraient été effectuées en contra-
vention avec la Loi électorale», a 
mentionné Gilbert Grimard, le pré-
sident.
Rappelons que la Coalition avenir 
Québec a aussi remboursé près de 35 
000 $ en dons effectués à la défunte 
Action démocratique du Québec 
(ADQ), qui a fusionné avec le parti 
de François Legault en 2012.

Du côté du Parti québécois, sur 
les 284 950 $ réclamés, seulement 
90 000 $ ont été remboursés. En 
décembre dernier, Alexandra Reny, 
relationniste média au DGEQ, indi-
quait dans une entrevue accordée à 
l'Agence QMI que le DGEQ envi-
sageait de s'adresser aux tribunaux 
pour forcer le PQ à lui remettre la 
différence. «Nous avons des preuves 
suffisantes que les cotisations (au 
Parti québécois) ont été faites non 
conformément», avait affirmé Mme 
Reny.
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Always the best price and Quick Service



متحف عبد الوهاب        ــ
جمانا للجمهور يف 

احتفال األوبرا 
بذكرى ميالده

ميشيل وباراك أوباما ينشران كتابني جديدين

   وافقت اللجنة الدائمة برئاسة الدكتور مصطفى أمين األمين العام للمجلس 
األعلى لآلثار، في جلستها األخيرة، على البدء في المرحلة الثانية من أعمال ترميم 
وصيانة لوحة الحلم الموجودة أمام تمثال أبو الهول بمنطقة أهرامات الجيزة.

وقال أشرف محى مدير عام منطقة أهرامات الجيزة، فى تصريح له، إن أعمال 
المرحلة األولى انتهت بالكامل وشملت ترميم وصيانة الجزء السفلي باللوحة، 
وقد بدأ فريق العمل بالمرحلة الثانية والتى تتضمن ترميم الجزء العلوي باللوحة 
من تقوية األجزاء الضعيفة وتثبيت القشور السطحية بها وإزالة األتربة من 

على السطح.
جدير بالذكر أن لوحة الحلم مصنوعة من حجر الجرانيت الوردي ويبلغ ارتفاعها 
144 سم وعرضها 70سم وسمكها 40 سم وهي تعود لعصر األسرة ال 18، 
وقد أمر بوضعها الملك تحتمس الرابع كلوحة تذكارية بين يدي تمثال أبو الهول 
وذلك تخليدا لحلم كان قد حلم به قبل أن يعتلي عرش مصر عام 1401 ق.م.

وخالل الحلم ظهر لتحتمس الرابع أبو الهول في المنام وبشره بأنه سوف يتبوأ 
عرش مصر، وطلب منه أن يزيل فيما بعد ماتراكم عليه من رمال.

أبو حجاج

 جمرد كلمة
   صرح بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بأن الجوالن المحتلة 

لن تعود لسوريا .
أفرحي يا سعودية .. أفرحي يا قطر ..:

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

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

 www.el-ressala.com
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Call Allstate First
Fouad Zemokhol

Montreal East Agency
5020 Jean-Talon St. E,  

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

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

GOOD HANDS

GOOD PRICE

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

  إلعالناتكم يف »الرسالة«

اآلثار: بدء املرحلة الثانية من أعمال ترميم وصيانة لوحة احللم 
املوجودة أمام أبو اهلول

كرنفال ريو دي جانريو حيارب الفساد

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

* بيع وشراء جميع األجهزة 
األلكتـــرونية واألدوات المنزليــة 

المستعملة بحال الجديد

electrogh@hotmail.com

12080 Blv Laurentien #102 
Ville St Laurent H4K 1M9

* متخصصـون في تصليح وصيانة 
جميع األدوات الكهربائية 

514.715.2848

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

أهال بكم بالفرع الجديد على العنوان التالي:

       ــ
 آخر عمود

شعر : فريــد زمكحـل

كيف َيهواُه وَيَحدُه
ـــــــــدُه ـــــــــــواَك أوج ــــي ه ــــون ــــن ج

ــــُه ــــُع ــــم ـــــــــــداُء الـــــقـــــلـــــْب إس ن

ـــدُه ـــص ـــق فــــَهــــِب الــــمــــشــــتــــاْق َم

لــــــعــــــَل خـــــيـــــالـــــي َيـــــرحـــــمـــــُه

ــــْم وأتــــعــــبــــُه ــــل ــــح ـــي ال ـــن ـــك ـــه أن

ـــُه ـــل ـــشـــع ــــــوْق ُي ــــــش ــــهــــيــــُب ال ل

ـــــب لــــيــــلــــُه فــــجــــرُه ـــــصـــــاح ُي

ــُه ــت ــم ــــوى ص ــــه ــــي ال ـــى ف ـــاك ـــح ُي

ــــُه ــــرح ــــف ـــه تـــــــــارًة وُي ـــي ـــق ـــش ُي

وســــــؤالــــــه الــــــدائــــــم ُيــــعــــذبــــُه

ـــه الــــعــــمــــَر وُيــــســــحــــرُه ـــي ـــشـــق ُي

ـــُه ـــلَ ـــَه ـــجــــ ـــٍب َيــــعــــرفــــُه وَن ـــســـب ل

وعــــــــــــذاُب الــــقــــلــــْب أوقــــــــدُه

ــــــواُه هـــــــــواَك ومـــبـــعـــثـــُه وســــــل

ــــْب َمــــرجــــعــــُه ــــل ــــق وشـــــــــوُق ال

ـــظـــُه ـــحـــف ـــــصـــــوُن الــــعــــهــــَد وَي َي

ــــِد أتــــبــــعــــُه ــــب ــــع ـــــ ــــال وأنـــــــــا ك

ـــرُه ـــه ـــص ــــِد ُي ــــه ــــُس فــــي نــــــار ال

ـــــي الــــســــمــــا َبــــــــدرُه ـــع ف ـــســـط ي

ــــدُه ــــرَق وهــــــــواَك فــــي الـــقـــلـــب َم

ـــــــــواَك ُمــــســــِعــــَفــــُه ـــــــــده ه ووح

ـــــَدُه ؟ ـــــجـــــَح ـــــواُه وَي ـــــه ـــف َي ـــي ك

ــــُه ! ــــلَ ــــهــــِم ـــق ُي ـــش ـــع ــــب ال طــــال

ــــــرُه! ــــــفــــــّسِ ـــا بــــــــأن ُن ـــن ـــل ـــش ف

 توصل الرئيس األمريكي السابق باراك 
أوباما وزوجته ميشيل إلى اتفاق مع دار نشر 
“بنغوين راندوم هاوس” بشأن كتابين لهما.
وقالت دار النشر: “الشركة حصلت على 
حقوق نشر عالمية لكتابين من تأليف الرئيس 

السباق أوباما وزوجته.”
ولم يُكشف عن عنوانْي الكتابين أو تفاصيلهما 
األخرى، لكن يُعتقد أن الصفقة تُقدر بما 

يزيد عن 60 مليون دوالر.
وألف أوباما ثالثة كتب أخرى، هي “أحالم 
من أبي” و”جرأة األمل”، وكانا من أكثر 
إلى “إليكما أغني:  الكتب مبيعا، إضافة 

رسالة إلى ابنتي”.
كما ألّفت السيدة األولى السابقة كتابا بعنوان 

“مزروعات أمريكية” يحكي قصة حديقة الخضروات 
التي بدأتها في البيت األبيض.

وقال المدير التنفيذي لـ بنغوين راندوم هاوس، ماركوس 
دوليه: “لقد غيّروا العالم بكلماتهما وقيادتهما، وفي كل يوم 

من خالل الكتب التي ننشرها في بنغوين راندوم هاوس، 
نسعى جاهدين للقيام بنفس الشيء.”

وأضاف: “واآلن، نتطلع بشغف إلى العمل مع الرئيس 
لهما حدثا عالميا على نطاق  وزوجته لجعل كل كتاب 

وأهمية غير مسبوقين.”

 احتفاال بذكرى ميالد موسيقار 
األجيال محمد عبدالوهاب; 
قررت الدكتورة ايناس عبد 
األوبرا،  دار  الدايم رئيس 
فتح متحفه ومتحف اآلالت 
الموسيقية بمعهد الموسيقى 
العربية مجانا للجمهور من 
4 إلى 14 مارس الجاري.

وقامت إدارة األوبرا بدعوة 
وطلبة  المدارس  أطفال 
الجامعات لمشاهدة المتحف 
الذى يمنح الفرصة للتعرف 
على حياة موسيقار األجيال 
حيث يستقبل الزائرين بموسيقاه 
وأغانيه وهو مقسم إلى عدة 
قاعات; إحداها تحمل اسم 
)قاعة الذكريات( وتنقسم إلى 
جناحين األول يلقي الضوء 
على طفولة الفنان محمد عبد 
ونشأته وخطواته  الوهاب 
األولى في عالم الموسيقى 
العربية والسينما المصرية 
وعالقته بالكتاب والفنانين 
والجوائز والتكريمات التي 

حصل عليها.
ويضم الجناح الثاني عددا 
الخاصة  الفنان  من غرف 
ومكتبه  نومه  غرفة  مثل 
الخاص ومجموعة من قطع 
األثاث المفضلة لديه وبعض 
التى  الشخصية  المتعلقات 
نهلة  السيدة  أرملته  أهدتها 

القدسي إلى دار األوبرا.
أما قاعة السينما فتتضمن كل 
األفالم التي قام محمد عبد 
وتعرض  بتمثيلها  الوهاب 
شاشات  على  للزائرين 
خاصة، هذا الى جانب قاعة 
التى  والمشاهدة  االستماع 
تضم مكتبة كاملة ألعماله 
من موسيقى وأغانى وأفالم 
وألبومات صوره الخاصة 
العامة  الشخصيات  ومع 
للزائر  ويمكن  والفنانين 
تصفحها من خالل برنامج 
على  تنفيذه  تم  الكترونى 
شاشات تعمل بنظام اللمس.
كما يتم فتح متحف اآلالت 
بمبنى  الموجود  الموسيقية 
ى  عل ويحتوي  معهد  ل ا
مجموعة من اآلالت القديمة 
وتتنوع  تجديدها  تم  التي 
بين الوتريات وآالت النفخ 

واإليقاع وغيرها.

   ازي تنكري إلحدى 
المشاركات في الدورة 
الـ20 لكرنفال باريس 
يسمى  كان  ما  أو 
بـ”عرس المجانين”، 
الذي انتظم تحت 
“جولة  شعار 
بفواكه  رقص 
من  وخضر 
أنحاء  جميع 

العالم”، وأضفى أجواء من الفرح في 
ساحة غامبيتا في العاصمة الفرنسية 

باريس.

   يمثل كرنفال ريو دي جانيرو مناسبة لالحتفال والرقص، غير أن الحس 
النقدي لم يغب عن الحدث الذي انطلق الجمعة ويستمر ألربعة أيام متتالية 
األزمة  إلى  التطرق خالله  البرازيليون عن  يتوان  لم  إذ  االثنين،  حتى 
عالمية  الحديث عن شخصيات  يغفلوا  لم  كما  ببلدهم،  تعصف  التي 

بينها دونالد ترامب.
ومن بين الشخصيات التي استعان بها البرازيليون إليصال رسائل 
الفرنسي  الملك  سياسية خالل الكرنفال، مسؤول الخزانة لدى 

لويس الرابع عشر، نيكوال فوكيه، والمقصود من هذا 
الخيار تجسيد ظاهرة باتت مالزمة للمشهد السياسي 

في البالد، والمتمثلة في الفساد.
الشمس”،  “الملك  في عهد  المسؤول  فوكيه،  ونيكوال 
من  بطلب  وأوقف  طائلة  مبالغ  باختالس  اتهم  والذي 
لويس الرابع عشر، ستروى قصته االثنين خالل عرض 
لمدرسة ساو كليمينتي للسامبا مع عنوان الفت، مفاده 
يكون  أن  المتوقع  الظن”. ومن  يسيء  “عار على من 
العرض مميزا، إذ ستطغى عليه أجواء الفخامة المتصلة 

بالبالط الملكي في قصر فرساي.
ماغالييس،  للمدرسة روزا  الفنية  المديرة  وأوضحت 
في ريو  األولمبية  األلعاب  أخرجت حفل ختام  التي 
العام الماضي، “إنه موضوع مسل ويأتي في وقته، 

ألن الفساد لدى السياسيين ليس وليد األمس”.
“بتروبراس”  لشركة  الكبرى  بالفضيحة  للتذكير  العرض طريقة  ويمثل 
البرازيلية التي أدت إلى الزج بالعشرات من السياسيين من كل االتجاهات في 
السجون، بتهمة اختالس الماليين من الدوالرات من شركة النفط الحكومية 

عن طريق شبكة واسعة من الرشاوى.
في  التجوال  عبر  ترامب  جدار  موضوع  األصدقاء  من  مجموعة  وجسد 
الشوارع مرتدين قبعات مكسيكية الطراز خلف رسوم عليها أحجار طوب.

عرس 
اجملانني

أمسية شعرية ناجحة وسط حضور متميز 

  نظمت الجمعية المصرية الكندية للفنون والثقافة 
والسياحة واإلعالم، ومنظمة الكتاب األفروآسيوية 
أمسية شعرية مميزة  بمناسبة عيد الحب وذلك في 

مقر جريدة الرسالة، مونتريال – كندا 
عند السابعة من مساء السبت 25-2 

  -2017
أحيا الحفل وحسب ترتيب المشاركة 
السادة:  الشاعرسعيد الحاج، 
الشاعرة رندة رفعت شرارة، 
الشاعرة هتاف السوقي والشاعر 
محمد توفيق صادق، ورئيس 
تحرير الرسالة ورئيس منظمة 
الكندية اآلفروآسيوية  الكتاب 
الشاعر الصحفي فريد زمكحل. 
قّدم لألمسية اإلعالمي المعروف 

األستاذ فيكتور دياب.

عن  بخروجها  األمسية  تميزت 
الفقرات  تقديم  المألوف من حيث 
فافتتح السهرة شاعر المنبر سعيد 
الحاج، واختتمها ايضا بقصائد وجدانية 
رائعة بعد ان قّدم مع الشاعرة رندة 
رفعت شرارة حوارا شعريا حول قصيدة 
لها، وفي سابقة فريدة  لم تحصل من قبل. 
زمكحل  فريد  الشاعراالستاذ  والقى 
قصائد من وحي المناسبة  في القسمين 
كذلك  األمسية.  والثاني من  األول 
كان هو الحال مع الشاعرة رندة 
رفعت شرارة . كما القت الشاعرة 
الرقيقة هتاف السوقي مقتطفات من 
اشعارها، تالها الشاعر محمد توفيق 
بين  ما  تنوعت قصائده  الذي  صادق 

الحب والحب الثوري.
وألن جريدة الرسالة تعودت ان تكّرم األحبة 
والزاور تم دعوة كل من السادة الحضور: 
الشاعرخالد عبد  الشريف،  الطيب  الدكتور 
للمشاركة   والشاعرجوزف شالال  الباقي 
في االمسية ببعض المقتطفات القصيرة. 

شرف الحفل بالحضور الدكتور الطيب 
لمنظمة  العام األسبق  الشريف األمين 
الطيران الدولي، وسعادة سعود رضا 
العربية  المملكة  وفد  رئيس  هاشم 
السعودية في منظمة الطيران المدني العالمية 
المهندس  االعالميين  ومن  والسيدة حرمه، 

هيثم السباعي الكاتب والمحلل السياسي في جريدة 
الرسالة واالعالمي جارو صليبيان والناقدة الفنية 
كمال  اشرف  الفني  والمحرر  األسيوطي  أحالم 
الشهير بالسندباد، ومجموعة من اهل االدب والشعر 
القادمة ستكون  أن االمسية  واالصدقاء.  وأعلن 
الرسالة، بحيث تخصص  ايضا في مقر جريدة  
والرابع  الثالث  االديوانين  لتوقيع 
للشاعر سعيد الحاج وفي موعد 

يحدد الحقا.
اختتم االمسية الفنان االستاذ 
عصام حداد بوصلة غنائية 
بصوته العذب، تالها أخذ 
الصور التذكارية في جو 

من الود والسرور.
ملحوظة : قام بتصوير وقائع األمسية 
الزميل أشرف كمال والسيدة أحالم األسيوطي

سعيد الحاجرندة شرارة

محمد توفيقهتاف الدسوقي

فيكتور دياب

أشرف كمال

عصام حداد


