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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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مصـر ...
من فرتة النقاهة إىل مرحلة الشفاء 

  أتوقع أن تصل مصر مع 
منتصف العام الجاري أو في 
نهايته إلى فترة النقاهة التي 
تسبق عودة المريض لممارسة 
حياته الطبيعية االعتيادية على 
أكمل وجه خاصة بعد االكتشافات 
األخيرة والمهمة في مجالي 
البترول والسياحة، وهو ما 
من  أو  الممكن  من  يكن  لم 
المتوقع حدوثه لوال عناية هللا 
ووطنية الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، وقادة وأبناء القوات 
المسلحة المصرية، وعزيمة 
العظيم  مصر  شعب  وإرادة 
الذي قاوم الموت وقاوم كل 
أجل  من  والمؤامرات  الفتن 
البقاء ومن أجل الحياة حتى 
خروجه من قسم العناية المركزة 
في 30 يونيو 2013 بفضل 
كل الجهود الوطنية المخلصة 
تبذل  ومازالت  بذلت  التي 
مزعجة  وباتت  اليوم،  حتى 
ولتاريخها  لمصر  للكارهين 
العظيم، وقد يقول لي البعض 
كيف ترى ما ال نراه ؟ خاصة 
وأغلب ما نراه ينم عن وجود 
واستمرار الفساد في أروقة 
أغلب المؤسسات الحكومية 
عالوة على حجم األخطاء التي 
الخطأ  حدود  وتعدت  ترتكب 

الخطيئة؟ أعتاب  إلى 
أقول لهؤالء جميعاً بأن الوقوع 
في الخطأ طبيعة من يعمل .. 
ال من ال يعمل، وما يطمئنني 
هو الكشف المستمر لكل هذه 
األخطاء سواء من خالل القنوات 
اإلعالمية أو الصحف المحلية أو 
من األجهزة الرقابية الرسمية 
للدولة وهو ما يثبت إخالص 
القضاء  في  النظام  وجدية 
أو  الفساد  أشكال  كل  على 

على أغلبه مع إدراك الجميع 
بأنه ال سبيل للتقدم أو لتحقيق 
النقلة النوعية المنشودة نحو 
االستقرار والرخاء بدون تحمل 
المزيد من المعاناة واأللم مع 
المزيد المزيد من العمل الجاد 
على كافة المستويات وجميع 
األصعدة للتصدى للجهل والفقر 
الرئيسي  المصدر  والتخلف 
الذي  واإلرهاب  للتطرف 
االهتمام  لمواجهته  يتطلب 
بجميع مراحل التعليم والقيام 
بنشر القيم النبيلة واألخالق 
الحميدة بين جميع المصريين 
بالعدل والمساواة في الحقوق 
والواجبات من خالل قوانين 
ناجزه حاسمة تطبق بصورة 
شائبة،  يشوبها  ال  واضحة 
وقضاء شامخ ال يعرف المحاباة 
وال التمييز بين مواطن وآخر 
على أي أساس سواء جغرافي 

أو عقائدي أو وظيفي. 
هذا باإلضافة لضرورة االهتمام 
بالثقافة وبنشر الوعي الثقافي 
البناَّء بين جميع المواطنين في 
جميع محافظات الجمهورية 
الستعادة االنتماء المفقود وعودة 
الوعي المنشود لتحقيق التقدم 
الملموس والمرغوب في جميع 

المجاالت.
التأكيد وللمرة  وأخيراً أُحب 
الوقت  حان  قد  بأنه  األلف 
لوقوف الجميع خلف الرئيس 
هذه  في  ودعمه  لمساندته 
تاريخ  من  المهمة  المرحلة 
هذا البلد العظيم مصر الذي 
عمل ومازال يعمل منذ توليه 
لمهام المسئولية للخروج به 
من فترة النقاهة إلى مرحلة 
الشفاء التام وموفور الصحة. 
اللهم أمين .. يا رب العالمين.

ترحيب دولي بالكشف األثري الكبري لتمثال 
امللك املصري العظيم بسماتيك األول

قانون  الموافقة على  إليزابيث  الملكة  أعطت   
مغادرة بريطانيا من االتحاد األوروبي، مما يمهد 
الطريق لرئيسة الوزراء تريزا ماي لبدء محادثات 

الخروج.
قانون مغادرة  البريطاني  البرلمان  ومرر أعضاء 

االتحاد األوروبي االثنين.
ويسمح القانون لرئيسة الوزراء بأن تخطر االتحاد 
لتبدأ مفاوضات  األوروبي أن بريطانيا ستغادره، 

الخروج التي قد تستغرق عامين.
بنهاية  بدأ عملية الخروج  إنها ستعلن  وتقول ماي 

الشهر الجاري.
ومن غير المرجح أن يجري ذلك األسبوع المقبل 
حتى ال يتعارض األمر مع قمة غير رسمية لدول 

االتحاد االوروبي.
لمعاهدات  الستين  بالذكري  احتفاال  القمة  وتأتي 
التي تأسست وفقا لها المؤسسة االقتصادية  روما، 
األوروبية التي تحولت الحقا إلى االتحاد األوروبي.

 قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين إن المستشارة األلمانية أنجيال ميركل 
ستزور موسكو لمحادثات معه في الثاني من مايو فيما ستكون أول زيارة من 

نوعها منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم األوكرانية في 2014.
التي فرضت على  الغربية  العقوبات  إلى أن  وحتى اآلن ال يوجد ما يشير 
موسكو بسبب األزمة األوكرانية سترفع لكن زيارة ميركل ترسل رسالة بأن 
ألمانيا، القوة األبرز في االتحاد األوروبي، ترغب في التواصل مع الكرملين.
ولم يتم بعد اإلعالن عن تفاصيل جدول زيارة ميركل لكن من المرجح أن 
التجارية  المحادثات على أوكرانيا والعقوبات األوروبية والعالقات  تركز 
وقلق ألمانيا من أن روسيا قد تحاول التدخل في االنتخابات البرلمانية المقرر 
أن تجرى في ألمانيا في سبتمبر أيلول. كما تترأس ألمانيا مجموعة العشرين 
ألكبر االقتصادات في العالم هذا العام وستكون ميركل في حاجة لالجتماع مع 

األعضاء الرئيسيين قبل القمة القادمة للمجموعة.
وأبلغ بوتين رئيس وزراء والية بافاريا هورست زيهوفر أثناء محادثات في 
موسكو يوم الخميس “خالص أمنياتي الطيبة للمستشارة االتحادية… نحن في 
الثاني من مايو.” وأكد زيهوفر أن ميركل تعتزم زيارة  انتظار زيارتها في 

موسكو في هذا التاريخ.
والتقى بوتين مع ميركل في عدة مناسبات منذ األزمة األوكرانية بما في ذلك 

زيارات قام بها كل منهما إلى عاصمة الدولة األخرى. 

ملكة بريطانيا توافق على اخلروج 
من االحتاد االوروبي

مريكل تقوم بزيارة تارخيية إىل روسيا إلجراء 
حمادثات مع الرئيس بوتني

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

حكمة العدد

العناني  خالد  اآلثار  وزير  أعلن    
بمنطقة  حديثا  المكتشف  التمثال  هوية 
المطرية، حيث  في  الخميس”  “سوق 
قال إنه يرجع للملك بسماتيك األول من 
النهضة  26 مؤسس عصر  الـ  األسرة 
 54 الحكم  في  والذي ظل  في مصر 
عاما، وذلك بعد أن قام األثريون بإجراء 
كافة الدراسات العلمية الالزمة حيث تم 
الكشف عن 4 عالمات هيروغليفية تدل 

على شخصية التمثال.
وأوضح العناني أن هذا الكشف له قيمة 
تاريخية مهمة إلى جانب الدور اإليجابي 
الملحوظ الذي أحدثه في الترويج لمصر 
إلى  العالم  أنظار  ولفت  الخارج  في 
الحضارة  والتأكيد على عراقة  مصر، 
المصرية القديمة والتي تبهر العالم يوما 

بعد يوم.
التي نظمتها  االحتفالية  ذلك خالل  جاء 
بحديقة  الخميس  مساء  اآلثار  وزارة 
بمناسبة  بالتحرير  المصري  المتحف 
الكشف األثري للبعثة المصرية األلمانية 
بالمطرية،  الخميس”  “سوق  بمنطقة 

والذي تم نقله إلى المتحف.
وحضر االحتفالية كل من وزير السياحة 
يحيى راشد وأمير الدنمارك ولفيف من 
أعضاء البرلمان وسفراء الدول األجنبية 
المصرية  البعثة  وأعضاء  بالقاهرة 

المطرية،  منطقة  في  العاملة  األلمانية 
مختلف  من  األثريين  من  ونخبة 
إلى  المتخصصة  والمراكز  الجامعات 
اإلعالم  وسائل  من  كبير  عدد  جانب 

العالمية والمحلية.
المنطقة  أن  إلى  اآلثار  وزير  وأشار 
شهدت استخراج تمثالين ملكيين أحدهما 
لسيتي األول، والذي عثر عليه  نصفي 
الكوارتزيت  من  في جزئين مصنوع 
أطنان   3 حوالي  األول  الجزء  ويزن 
الملكي  التاج  من  جزء  من  ويتكون 
واألذن اليمنى وجزء من العين اليمنى، 
التمثال”  الثاني “جسد  الجزء  فيما يزن 
كما  الطن،  ونصف  أطنان   8 حوالي 
أثرية عبارة عن  قطع  الكشف عن  تم 
بلوكات حجرية تحمل نقوشا عليها اسم 
الملك رمسيس الثاني، وإحدى الكرانيش 
الملك سيتي  التي ترجع لعصر  الملونة 

األول.
أيمن  الدكتور  استعرض  جانبه،  ومن 
المصري من  الجانب  عشماوي رئيس 
العاملة بموقع  األلمانية  المصرية  البعثة 
بالمنطقة والتي  الحفائر  تاريخ  المطرية 
10 سنوات، مشيرا  أكثر من  بدأت منذ 
من  مجموعة  الكشف عن  تم  أنه  إلى 
تمثال  المنطقة منها  بتلك  األثرية  القطع 
بموقع  الثاني معروض  للملك رمسيس 

للملك سنوسرت  وتمثال  المسلة حاليا، 
األول ومجموعة تماثيل عمالقة أخرى، 
الخميس ملك  إلى أن أرض سوق  الفتا 
وتم  لآلثار  األوقاف وخاضعة  وزارة 
تقسيم الموقع على 4 مراحل واستخراج 
المرحلة  كان ضمن  الضخم  التمثال 

الرابعة.
الصعوبات  أبرز  أن  وأوضح عشماوي 
المياه  هى  البعثة  عمل  واجهت  التي 
الجوفية، وتم الحفر بالموقع لـ 3 أمتار، 
في  معبد  بوجود  أدلة  اكتشاف  وتم 

واتجاه  الثاني  للملك رمسيس  المنطقة 
المعبد الذي يرجح أن يكون له امتدادات 

أخرى في المنطقة.
بدوره، قال الدكتور ديترش راو رئيس 
المصرية  بالبعثة  األلماني  الفريق 
سيتم  إنه  بالمطرية،  العاملة  األلمانية 
استكمال الحفائر بمنطقة سوق الخميس، 

الجوفية  المياه  ارتفاع منسوب  وبسبب 
الموقع  فتح  الممكن  لم يكن من  للمنطقة 
التمثال  رأس  أن  إلى  الفتا  للزيارة.. 
المكتشف حديثا غير مكسورة  الملكي 
بعيدة عن جسم  حديثا وكانت موجودة 
لتحريك  الحفار  استخدام  وتم  التمثال، 
الرأس نظرا لصعوبة مكانها وسط المياه 

الجوفية.
كما أكد عيسى زيدان مدير عام الترميم 
الكبير  المصري  بالمتحف  األولى 
النقل، أن عملية  والمشرف على عملية 

وذلك  كبير  تحدى  كانت  التمثال  رفع 
لطبيعة وجود التمثال داخل تربة طينية، 
يكون واضحا،  لم  التمثال  وان  خاصة 
التمثال  على  التعرف  من  البد  فكان 
بالكامل لتجنب أي نقطة ضعف في باقي 
لشفط  التمثال، وتم وضع خطة  أجزاء 
لجنة  التمثال وتشكيل  وتم رفع  المياه، 

هندسية كبيرة للتأكد من سالمة الوضع، 
وتم تجهيز تربة من الرمل لمنع احتكاك 

التمثال بعد وضعه على األرض.
وقال زيدان إنه تم التعامل بحرص شديد 
له،  البيئية  الصدمة  لمنع  إقلمة  وعملية 
وتغليفه  الموقع  في  معالجته  تم  حيث 
نقله  تم  حتى  حديث،  علمي  بأسلوب 
الوسائل  أحدث  باستخدام  المطرية  من 
المتحف  إلى  العلمية حتى وصل بسالم 

المصري بالتحرير.
ومن جانبه، أكد مؤمن عثمان مدير عام 

الترميم بالمتحف المصري بالتحرير أنه 
المتحف  التعاون مع فريق عمل من  تم 
التمثال ونقله،  انتشال  الكبير في عملية 
الفتا إلى أن المرحلة القادمة سيتم تهيئة 
بها حاليا، ومن  الموجود  للبيئة  التمثال 
لتلك  البيئي  التكيف  المهم دراسة عملية 
القطعة خاصة وأنها كانت مغمورة في 

التربة الطينية، وتم تحليل عينات المياه 
التمثال،  بها  يوجد  كان  التي  الجوفية 
التهيئة ستستغرق  إلى أن عملية  مشيرا 

حوالي 3 أشهر.
مع  بالتعاون  اآلثار  وزارة  وكانت 
قد نجحت  المسلحة  بالقوات  النقل  إدارة 
ونقل  تحميل  عملية  في  اليوم  فجر 
بمنطقة “سوق  المكتشفة  األثرية  القطع 
المصري  للمتحف  بالمطرية  الخميس” 
 5 استغرقت حوالي  والتي  بالتحرير، 
فريق  يقوم  أن  المقرر  ومن  ساعات، 

الكبير  المصري  المتحف  من  عمل 
بإجراء  بالتحرير  المصري  والمتحف 
الملكي  للتمثال  الترميم والصيانة  عملية 
أوال  حالتها  ومتابعة  المكتشفة  والقطع 
بأول قبل نقلها للمتحف المصري الكبير 
لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي 

له عند افتتاحه.

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

كن مثل القمر ...
يرفع الناس رؤوسهم ليروه...

وليس مثل الدخان...

يرتفع ليراه الناس...
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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.
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السعودية والصني توقعان 14 اتفاقية 
ومذكرة تفاهم

    بقلم : 
خالد عبد القادر بكداش 

بني االسالم و التطرف 
  شهدت هولندا خالل األشهر الثالثة الماضية 
نفوس  إلى  تغلغل  الذي  الرعب  من  حالة 
الكثير من المواطنين المغاربة و العراقيين و 
السوريين و جميع الجاليات العربية المقيمين 
في األراضي الهولندي و ذلك بسبب اقتراب 
حزب الـ PVV  اليميني المتطرف إلى سدة 
السلطة و الذي يرأسه خيرات فيلدز الزعيم 

المتطرف المعادي لإلسالم و المسلمين .
النتيجة    VVD الـ اليوم حسم الحزب  لكن 
لصالحه و هو حزب اليمين المعتدل و الذي 
باستقبال  السورية  األزمة  بداية  منذ  رحب 
لهم في االراضي  الحياة  تأمين  الالجئين و 
الهولندية و منحهم كافة االمتيازات للمعيشة 
و العمل و كافة االمتيازات التي يحتاجونها 
لبدء حياة جديدة بعيداً عن ويالت الحرب و 

الدمار في سوريا.
لكن و لألسف الشديد بدأ في األونة األخيرة 
ظهور تجمعات مناهضة للالجئين دون تحديد 
الجنسية أو الديانة بل تعادي هذه المجموعات 
المتطرفة جميع المقيمين الذين ليسوا هولنديين 
و لكن لم تصل حاالت العداء هذه إلى حدود 
تقييد أمن و سالمة الالجئين في هولندا و لم 
تتعدى المسألة سوى بعض االعتراضات عبر 
عبارات مناهضة لإلسالم و المسلمين ال أكثر .
المشكلة الحقيقة هي أن هناك سوء فهم تنقله 
وسائل اإلعالم عن الالجئين و بهذا تتسبب 
هذه الوسائل اإلعالمية بعمل شرخ كبير بين 
المقيمين العرب و الهولنديين و خاصة عندما 
تتناول بعض الوسائل اإلعالمية مسألة الدين 
و عالقة االرهاب و ارتباطه باالسالم بسبب 
تنظيم داعش االرهابي الذي شكل على اساس 
تشويه الوجه الحقيقي لالسالم معطياً الفرصة 
للمسلمين  المعارضة  االحزاب  للكثير من 
اساسية  لهم ذريعة  تكون  أن  للعرب من  و 
يستندون عليها و هي مصنع االرهاب تنظيم 
الجماعات  .. و غيره من  داعش االرهابي 
االخوان  مثل جماعة  المتطرفة  االسالمية 

المسلمين االرهابية .
الحقيقة أن هذه الجماعات االرهابية ال تنتمي 
لها  بل هي تتخذ االسالم قناعاً  لالسالم أبداً 
حتى تقوم بتشويه صورة االسالم أمام العالم 

و خاصة الدول األجنبية الغربية .. 
و سنقوم تباعاً عبر منبر جريدة الرسالة بكشف 
هذه الجماعات و اظهار وجهها الحقيقي للعالم  
تعمل عند  أنها عبارة عن مرتزقة  و كيف 

سيدها العم سام و حلفائه .

Bakdash1@el-ressala.com

  وقعت السعودية مع الصين الثالثاء، 
اتفاقية  اتفاقية ومذكرة تفاهم منها   14
إطارية للتعاون االستراتيجي بين شركة 
الزيت العربية السعودية )أرامكو( والشركة 
الصينية الوطنية للبتروكيماويات، ومذكرة 
المفاعل  التعاون إلقامة  تفاهم من أجل 
النووي ذي الحرارة العالية والمبرد بالغاز.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة 
المملكة العربية السعودية وحكومة الصين 
بشأن تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام 
االقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق 
الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين 

والتعاون في الطاقة اإلنتاجية.
وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في 
مجال العلوم والتقنية ومذكرة تفاهم للتعاون 

في مجال المالحة باألقمار الصناعية ومذكرة 
تفاهم للتعاون في مجال تعزيز تنمية طريق 
التوصيل  المعلوماتي من أجل  الحرير 
المعلوماتي بين وزارة االتصاالت وتقنية 
المعلومات ولجنة الدولة للتنمية واإلصالح 

في الصين، وفقا لما ذكرت »واس«.
وكذلك تم توقيع اتفاقية قرض لصالح مشروع 
التطوير البيئي للمناطق المأهولة بقومية 
بإقليم شنشى،  الهوي في منطقة جنتاي 
اتفاقية قرض لصالح مشروع  وتوقيع 
حماية األراضي كثيرة الرطوبة وتطوير 

بحيرة هيوانقي بإقليم أنهوي.
إقامة  تفاهم بشأن  وجرى توقيع مذكرة 
آلية للمشاورات بشأن مكافحة اإلرهاب، 
ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي  

الطاقة  للتعاون في مجال  تفاهم  ومذكرة 
للطاقة  الملك عبدهللا  بين مدينة  المتجددة 
الذرية والمتجددة وإدارة الطاقة الوطنية 

في الصين.
وفي سياق متصل، تم توقيع مذكرة تفاهم 
بين  البحث والتطوير  للتعاون في مجال 
التطوير  شركة أرامكو ومركز بحوث 
التابع لمجلس حكومة جمهورية الصين، 
وتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون 
االستراتيجي لتنمية االستثمارات الصناعية 
والمحتوى المحلي، كما جرى توقيع 
مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للسياحة 
الثقافي  التراث  الوطني وإدارة  والتراث 
في الصين للتعاون والتبادل المعرفي في 

مجال التراث الثقافي.

الثاني خالل  الملك عبد هللا  أكد    
الخاص  الممثل  االربعاء  لقائه 
السالم  لعملية  األميركي  للرئيس 
الدوليتن  ان حل  جيسون غرينبالت 
بين  للصراع  الوحيد«  هو »الحل 

والفلسطينيين. اسرائيل 
ووفقا لبيان نشرته الصحف األردنية 
أكد  األردني  العاهل  فإن  الخميس 
أن  لقاءه غرينبالت في عمان  خالل 
»حل الدولتين هو الحل الوحيد إلنهاء 
الصراع« بين اسرائيل والفلسطينيين.
الملك »أهمية دور واشنطن  وأوضح 
في إنهاء جمود العملية السلمية وإعادة 
إطالق مفاوضات جادة ومباشرة بين 
اسرائيل والفلسطينيين على أساس حل 
الدولتين، باعتباره الحل الوحيد إلنهاء 

الصراع«.
وأكد أن »التوصل إلى سالم عادل وشامل 
يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة من 
شأنه تحقيق األمن واالستقرار للمنطقة 

بأكملها«.
السفارة  عن  بيان صادر  وبحسب 
األميركية في عمان تلقت فرانس برس 
نسخة عنه، فان الملك وغرينبالت »عقدا 
اجتماعا ايجابيا اكدا خالله اهمية تحقيق 
السالم بين اسرائيل والفلسطينيين وأثر 

ذلك على المنطقة«.
واكد العاهل األردني خالل اللقاء 
»التزامه المستمر ببذل كل ما في 
وسعه للمساعدة في التحرك قدما 
ينهي الصراع  اتفاق شامل  نحو 
االسرائيلي الفلسطيني على اساس 
الدولتين، وقدم رؤى حول  حل 
افضل السبل لتحريك المحادثات 

الى االمام«.
كان  األردن  وصوله  وقبل 
غريبنالت اجرى مباحثات مع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين 

نتانياهو.
واستقبل عباس الثالثاء غرينبالت 
الفلسطينية في  الرئاسة  مقر  في 

المحتلة،  الغربية  الضفة  في  رام هللا 
وبين ممثل  بينه  مباشر  لقاء  اول  في 

عن االدارة الجديدة للبيت االبيض.
وكتب غرينبالت على تويتر بعد اللقاء 
ان االجتماع كان »ايجابيا )...( حول 

االوضاع الحالية«.
اللقاء ان »الخيار  واكد عباس خالل 
االستراتيجي« للفلسطينيين هو تحقيق 
حل الدولتين. وقد التقى غرينبالت مساء 
االثنين ألكثر من خمس ساعات رئيس 

نتانياهو  بنيامين  الوزراء االسرائيلي 
في القدس.

الفلسطينيين  بين  السالم  وجهود 
واالسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل 
المبادرة االميركية في أبريل 2014.
دولة  أي وجود  الدولتين،  ويبقى حل 
تتعايشان  فلسطينية  إسرائيلية ودولة 
جنباً إلى جنب بسالم، المرجع االساسي 

لالسرة الدولية لحل الصراع.
الماضي  الشهر  ترامب سجل  وكان 
السياسة  تمايزا جديدا عن عقود من 

إذ  األوسط،  الشرق  األميركية حيال 
أكد خالل لقائه نتانياهو في واشنطن 
الوحيد  السبيل  ليس  الدولتين  أن حل 
إلنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، 
الفتا إلى أنه منفتح على خيارات بديلة 

إذا كانت تؤدي إلى السالم.
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو 
األكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، وتضم 
تولي  منذ  مؤيدين لالستيطان دعوا 
فكرة حل  الغاء  إلى  الرئاسة  ترامب 
الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.

ملك األردن يؤكد على الدور األمريكي إلنهاء 
مجود السالم

بيان الربملان العربي مبناسبة اليوم العربي حلقوق اإلنسان

القوات العراقية حتاصر داعش يف املدينة القدمية باملوصل

خالل املؤمتر الصحفي مع الوزيرين املصري واألردني 
شكري: القضية الفلسطينية من أولويات مصر واألردن

  انطالقا من النظام األساسي للبرلمان 
العرب في  القادة  أقره  الذي  العربي 
العربية على  الدول  مجلس جامعة 
مستوى القمة بالعاصمة العراقية بغداد 
عام 2012م، يأتي حرص البرلمان في 
اإلسهام في تحقيق الغايات واألهداف 
العربي  الميثاق  أقر  التي من أجلها 
لحقوق اإلنسان، والذي اعتمدته القمة 
العربية بتونس عام 2004م، ويمثل 
النفاذ في عام 2008م  دخوله حيز 
رمزا لإلحتفال باليوم العربي لحقوق 
اإلنسان، حيث يضطلع البرلمان العربي 
بدور كبير فى تعزيز العمل العربي 
التعاون في  المشترك وتفعيل سبل 
مجال تعزيز قضايا حقوق اإلنسان.

النائب األول   ويأتي توقيع معالي 
لرئيس البرلمان العربي، السيد أحمد 
البرلمان  نيابة عن رئيس  رسالن 
العربي الدكتور مشعل السلمي، لمذكرة 
تفاهم مع لجنة حقوق اإلنسان العربية 
)لجنة الميثاق( في اليوم العربي لحقوق 
اإلنسان تأكيدا للشراكة مع لجنة معنية 
بدراسة تقارير حقوق اإلنسان في الدول 
العربية، ليأخذ التنسيق والتعاون مع 
آليات العمل العربي المشترك مسارا 
لتعزيز حقوق اإلنسان  فاعلية  أكثر 
في عالمنا العربي، إيمانا من البرلمان 

الجهود  بضرورة تضافر هذه 
تحقيقا لإلرادة العربية الجماعية 
التي أقرها القادة العرب لحماية 

حقوق اإلنسان.
البرلمان أن اإلحتفال   ويؤكد 
باليوم العربي لحقوق اإلنسان لهذا 
العام يأتي فى ظل ظروف دولية 
وإقليمية بالغة التعقيد، تنامت فيها 
الجماعات والكيانات اإلرهابية، 
التي تهدف إلى زعزعة أمن 
وإستقرار العديد من دول وشعوب 
المنطقة العربية، مما يتطلب التأكيد 
على التضامن والوحدة العربية 
لمواجهة هذه المحاوالت البائسة 
للنيل من تماسك النسيج االجتماعي 

للشعب العربي، ولعل اختيار جامعة 
الدول العربية بأن يكون إحياء اليوم 
العربي لحقوق اإلنسان لعام 2017م 
تحت شعار “حقوق االنسان والتعايش 
السلمي” تأكيدا على الحرص على ثقافة 
السلمي بوصفهما  التسامح والحوار 
المواثيق  ركنان أساسيان في كافة 
المتعلقة بحقوق اإلنسان  والعهود 

وضمانا لوحدة الشعب العربي.
 ويدعم البرلمان العربي، عاليا اإلهتمام 
الذى توليه الدول العربية بتعزيز قضايا 
الهيئات  حقوق اإلنسان، وحرص 

المنتخبة والمجالس والبرلمانات العربية 
على ذلك، وبهذه المناسبة يثمن البرلمان 
العربي بمصادقة البرلمان الموريتاني 
على مشروع قانون انضمام موريتانيا 

للميثاق العربي لحقوق اإلنسان.
 ويرى البرلمان العربي أن اإلحتفال 
العربي لحقوق اإلنسان يمثل  باليوم 
فرصة لمطالبة المجتمع الدولي للوقوف 
الفلسطيني  العدل والحق  إلى جانب 
الذي أقرته قرارات الشرعية الدولية 
القرارات األممية من أجل  وباقي 
إنهاء اإلحتالل اإلسرائيلي وإقامة 
دولة فلسطينية على حدود الرابع من 

يونيو عام 1967م وعاصمتها مدينة 
القدس الشرقية.

 كما يمثل فرصة لمراجعة التشريعات 
العربية سواء في إطار جامعة الدول 
العربية أو على مستوى البرلمانات 
العربي  المواطن  الوطنية لحماية 
خاصة من همجية األعمال اإلرهابية 
والصراعات واالقتتال داخل المجتمعات 
العربية المدعوم من جهات خارجية 
بائسة إللصاق هذه  تحاول محاولة 
األعمال اإلجرامية بالدين اإلسالمي 
الحنيف وهو منها براء، فهو دين 

المحبة والسالم والعدل.

  حاصرت القوات الحكومية العراقية 
اليوم الخميس متشددي تنظيم داعش في 

المدينة القديمة بالموصل 
المسجد  واقتربت من 
الذي أعلن  التاريخي 
أبو  التنظيم  منه زعيم 
البغدادي خالفة  بكر 

قبل نحو ثالثة أعوام.
وتحصن المتشددون في 
المنازل واألزقة الضيقة 
وقاوموا بنيران القناصة 
والهجمات االنتحارية 

والسيارات الملغومة.
التقدم  الغزيرة عرقلت  بيد أن األمطار 
واقتربت قوات من الشرطة االتحادية 
ووحدات الرد السريع إلى مسافة 500 متر 
من جامع النوري القديم صباح الخميس.

التنظيم         السوداء واضحة  وظهرت راية 
على مئذنة الجامع.

وحققت القوات الحكومية مكاسب كبيرة في 
األيام القليلة الماضية في معركة بدأت في 
أكتوبر فسيطرت على جسر رئيسي على 
نهر دجلة وتقدمت باتجاه الجامع الكبير.

وقال اللواء حيدر ضرغام قائد فرقة النخبة 
في الشرطة االتحادية لرويترز يوم الخميس 
إن قواته تتمسك بمواقع استعادتها يوم 
األربعاء وإن هناك مقاومة كبيرة في المنطقة 

باستخدام القناصة والسيارات الملغومة.
وستمثل استعادة السيطرة على جامع النوري 

نصرا رمزيا مهما إضافة إلى المكاسب 
الفعلية على األرض.

وأضاف ضرغام متحدثا من قاعدة متقدمة 
لقوات الشرطة يجتازها الجئون وسط 
المهدمة إن  الموحلة والمنازل  الشوارع 
بالنسبة لهم حيث أعلنوا  المسجد مهم 

منه الخالفة.
واختار البغدادي المسجد ليعلن منه الخالفة 
التي تمتد على أراض في العراق وسوريا 

في يوليو 2014.
كانت الموصل أكبر مدينة يسيطر عليها 
التنظيم المتشدد في العراق لكنه فقد مواقع 
منذ بدء الهجوم الستعادتها ويقول زعماء 
العراق إن المعركة تدخل مراحلها األخيرة.
وتمت استعادة أجزاء أخرى من غرب 
المستشفى يوم األربعاء  الموصل منها 
وصباح الخميس لكن ضباطا قالوا إن التقدم 
تباطأ بسبب تفجير سيارات ملغومة وتلغيم 

منازل وأزقة. ثم توقف التقدم بسبب سوء 
األحوال الجوية.

المتشدد  التنظيم  ورد 
بهجمات متفرقة بعضها 
المورتر  بنيران قذائف 
الحكومة.  مواقع  على 
وردت القوات الحكومية 
بقذائف مورتر وضربات 
بطائرات هليكوبتر مقاتلة. 
وقال ضرغام إن مهاجمين 
انتحاريين قادوا سيارات 

ملغومة باتجاه القوات.
وقالت الشرطة إنها قتلت 
تسعة متشددين حاولوا شن هجوم مضاد 

على أحد مواقعها بقذائف صاروخية.
وذكرت الشرطة في بيان الحق أن طائرات 
الشرطة االتحادية تقصف عشرات األهداف 
الثابتة والمتحركة لداعش في محيط المسجد 

الكبير.
وقال ضابط من الشرطة االتحادية إن القادة 

مجتمعون لتعديل خططهم.
الجديدة يجب  الهجوم  وأضاف “خطط 
أن تتالءم مع التضاريس المعقدة واألزقة 

الضيقة.”
وتابع “الشوارع الضيقة تمنعنا من استخدام 
العجالت المدرعة وهذا األمر بالتأكيد سوف 
العدو.  لنيران  يجعل من جنودنا عرضة 
الخطط الجديدة تحت الدراسة ستكون كفيلة 

بمعالجة هذا األمر.”

  أكد وزير الخارجية سامح شكري 
أن القضية الفلسطينية هي من األولويات 
األولى لمصر واألردن ونعمل مع األشقاء 
في السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود 
عباس للوصول إلى حل الدولتين وإقامة دولة 
فلسطينية على كامل األراضي المحتلة وأن 

تكون عاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي 
عقده الوزير شكري مع نظيره األردني 
أيمن الصفدي في ختام جلسة المباحثات 

التي عقدت بقصر التحرير.
ورحب شكري في بداية المؤتمر الصحفي 
بنظيره االردني، مشيرا إلى العالقات الخاصة 
التي تربط بين البلدين والتطلعات إلى دفعها 

إلى المزيد من االرتقاء.
ولفت إلى التواصل والتنسيق بين القاهرة 
وعمان، مذكرا بالزيارة التي قام بها العاهل 
القاهرة  الثاني إلى  االردني الملك عبدهللا 
ومباحثاته مع الرئيس السيسي وهي الزيارة 
التي أكدت التوافق في الرؤى بين البلدين. 

وقال شكري، خالل المؤتمر الصحفي، إنه 
ناقش مع وزير خارجية األردن العالقات 
الثنائية واالهتمام المشترك بتدعيمها واالرتقاء 
بها بشكل يلبي طموحات الشعبين وأن تصب 
في مصلحة كل منهما بشل متوازن ومتكافىء.

وأوضح شكري ، أنه تم أيضا بحث وبشكل 
معمق القضايا اإلقليمية والتحديات المشتركة 
، وتم خالل المباحثات مرة أخرى التأكد من 
التوافق في الرؤى حول هذه القضايا وكيفية 
معالجتها والتحديات التي تواجه البلدين 
وعلى راسها اإلرهاب وضرورة العمل 
المشترك لمقاومة هذه الظاهرة وأيضا من 
خالل عضويتنا في االئتالفات المتعددة التي 

تستهدف هذه الظاهرة البغيضة.

العربية  القمة  إلى  وأضاف “إننا نتطلع 
القادمة الهامة ونثق أن المملكة األردنية 
بقيادة الملك عبد هللا الثاني سوف تضطلع 
الناحية  بما تستوجبه من  المسئولية  بهذه 
الموضوعية، وأنها فرصة  أو  التنظيمية 
إلسهام األردن وجاللة الملك في إطار دعم 
التضامن العربي والعمل العربي المشترك 
للحفاظ على األمن القومي العربي والنهوض 
بالعالقات فيما بين الدول العربية الشقيقة”.
أتم  وشدد شكري على أن مصر على 
استعداد أن تسهم بكل جهد إلنجاح القمة 
وهناك ثقة من نجاحها بفضل رعاية العاهل 

األردني لها.
من جانبه، أكد وزير الخارجية األردني 
أيمن الصفدي، في المؤتمر، على أن المملكة 
إلى بذل كل ما  دائما  ستسعى كما كانت 
تستطيعه من جهد لتنقية األجواء العربية 
ولضمان أن أمتنا العربية تعمل بشكل منسق 
ومكثف في مواجهة التحديات واألزمات.

وقال الصفدي، ردا على سؤال حول القمة 
العربية وما ستبذله األردن من أجل تنقية 
الخالفات  األجواء في ظل وجود بعض 
العربية، إن بالده تعتز بأن عمان هى 
أنه  الوفاق واالتفاق.. مضيفا ”  عاصمة 
عندما نقول أن األمة العربية تمر بظروف 
صعبة، فنحن نتحدث عن الواقع وهو صعب 
الدول  تهدد استقرار كل  التي  واألزمات 
إلى ما أكد عليه وزير  العربية”، الفتا 
الخارجية سامح شكري من أنه “إذا لم نقم 
نحن العرب بالعمل كفريق لحماية مستقبلنا 
وواقعنا سيتدخل اآلخرون وسيفرضون 
أجنداتهم التي ليست بالضرورة منسجمة 
مع مصالحنا العربية وطموحات شعوبنا”.

وشدد على أن التحديات كبيرة وحجم العمل 

المطلوب يجب أن يرتقي إلى ما تتوقعه 
الشعوب العربية من قياداتها في هذا الوقت 
الذي لم يعد هناك مجاال للتراخي في التعامل 
مع األزمات.. وقال “رأينا شعوبا عربية 
انهارت فى المنطقة وشعوبا عربية شردت 
ورأينا القضية الفلسطينية تتراجع.. كل هذا 
يفرض علينا العمل من أجل أن نعيد توحيد 
الصف العربي بشكل عملي وموضوعي 

وعقالني وواقعي”.
وأضاف قائال “أن هناك خالفات عربية 
وهناك جهودا تبذل لتنقية األجواء العربية.. 
واألردن كان وسيبقى يبذل كل جهد لتعزيز 

وحدة الصف العربي”.
وأكد وزير خارجية األردن “أن قمة عمان 
ستكون منبرا للقادة العرب جميعا ليتلقوا 
ويتخذوا ما هو ضروري من قرارات 
لحماية منطقتنا وشعوبنا وسد الطريق على 
اآلخر المتربص من أن يفرض أجندته 
على المنطقة وأن يكون له الكلمة العليا في 

مستقبل شعوبنا”.
وفيما يخص اجتماعات أستانا الخاصة 
بسوريا.. قال إن األردن شارك في هذه 
اللقاءات بصفة مراقب بدعوة من روسيا 
ودعمت الممكلة لقاء أستانا بهدف تثبيت 
وقف شامل إلطالق النار في سوريا بالكامل 
وخاصة بالجنوب السوري، مشيرا إلى أن 
الشعب السوري شقيق وأمنه واستقراره هو 

مصلحة وهدف أردني.
وأضاف أيمن الصفدي أن أستانا لم تكن 
بديال عن جنيف وهى لبحث وقف إطالق 
النار، مشيرا إلى أن المبعوث الدولي إلى 
سوريا دي مستورا سيدعو إلى جولة جديدة 
ولقاءات جنيف هي اإلطار لبحث الحل 

السياسي لألزمة السورية.

اعتصاٌم يف رياض الصلح رفضاً للضرائب

تركيا: إحباط هجوم 
إرهابي كبري يف 

إسطنبول

خليل: لن نقبل بضرائب تصيب ذوي الدخل 
احملدود

لح وسط بيروت،  ت ساحة رياض الصُّ  غصَّ
بمئات المتظاهرين إحتجاجاً على الضرائب التي 
ها مجلس النواب خالل مناقشات الجلسة  أقرَّ
التشريعية التي تبحث بنود إيرادات سلسلة الرتب 
والرواتب. وشارك في التظاهرة ناشطون من 
مجموعتي "بدنا نحاسب" و "طلعت ريحتكم"، 
إلى جانِب مشاركة ناشطين من حزبي الكتائب 
والوطنيين األحرار، وممثلين عن جمعيات 
المجتمع المدني. وحمل المتظاهرون الفتاٍت مندِّدة 
بزيادة الضرائب، حملت شعار "تحدَّى الظلم".

 أحبطت الشرطة التركية مخططا لشن هجوم كبير 
على غرار الهجوم الذي شهدته إسطنبول ليلة رأس 
السنة، واعتقلت شخصين يشتبه بانتمائهما لتنظيم داعش.
وداهمت شرطة إسطنبول خلية يشتبه أنها تابعة لداعش 
في منطقة كاغيثين على الجانب األوروبي من المدينة، 
واعتقلت رجلين تردد أنهما من أصل أوزبكي، بحسب 

وكالة أنباء األناضول.
وذكرت الشرطة أن الرجلين كانا يستعدان لشن هجوم كبير 
مثل الذي استهدف نادي رينا الليلي وقتل فيه 39 شخصا، 

معظمهم من األجانب، وأعلن داعش مسؤوليته عنه.
وصادرت الشرطة بنادق كالشنيكوف وذخائر و500 
عيار ناري، ووثائق تتعلق بالتنظيم المتطرف، ومواد 

رقمية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

 أكَّد وزير المال علي حسن خليل »عدم إقرار 
أية مادة ضريبية جديدة تصيب الناس، وموقفنا 
كان واضحاً في المجلس النيابي«. وفي سلسلِة 
تغريداٍت له عبر »تويتر«، قال خليل: »حتى 
ال تأخذنا الشائعات، لم ولن نقبل بأية ضرائب 
تصيب ذوي الدخل المحدود، وأخاف أن 
تكون ماكينة الشركات والمصارف من يدير 
حملة التشويش ألنّه ألّول مّرة تفرض ضريبة 

عادلة عليهم«.

ضربة جوية على مسجد قرب حلب 
تقتل 42 وتصيب العشرات

 قال المرصد السوري لحقوق اإلنسان يوم الخميس إن طائرات حربية 
قصفت مسجدا في قرية الجينة التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة إلى 
الجنوب الغربي من بلدة األتارب قرب مدينة حلب مما أدى إلى مقتل 42 
شخصا على األقل وإصابة العشرات. وأضاف أن الطائرات نفذت الهجوم 

وقت صالة العشاء حيث كان المسجد مكتظا بالمصلين.
وتقع القرية في شمال غرب سوريا، وهي إحدى المناطق الرئيسية التي 
يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في البالد، التي تشمل محافظة إدلب واألجزاء 
الغربية من محافظة حلب وتزايد عدد سكانها بسبب النازحين وفقا لما تقوله 

وكاالت تابعة ألمم المتحدة.
ونفذت المقاتالت السورية والروسية ضربات جوية كثيرة في محافظتي 
إدلب وحلب أثناء الحرب. وشنت الواليات المتحدة أيضا ضربات في 
األشهر الماضية مستهدفة جماعة متشددة كانت حتى العام الماضي مرتبطة 

بتنظيم القاعدة.
وتضم المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا التي تقاتل لإلطاحة 
بالرئيس بشار األسد جماعات تساندها تركيا وأخرى تدعمها الواليات 

المتحدة ودول خليجية. 
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بقلم: يوسف زمكحل

حممد حسين مبارك 
   ولد محمد حسني السيد مبارك في 4 مايو 
عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية 
بجمهورية مصر العربية وتخرج عام 1949 
الجوية  بالكلية  التحق  ثم  الحربية  الكلية  من 
 1964 1950 وفي عام  منها عام  وتخرج 
تلقى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية 
باالتحاد السوفيتي وعاد للقاهرة و تولى عدة 
أثناء حرب  القوات الجوية  مراكز منها قائد 
أكتوبر 1973 ثم كافئه الرئيس الراحل أنور 
السادات على ما ابداه في الحرب من تخطيط 
وأداء فعينه نائباً لرئيس الجمهورية في عام 
1975 حتى تم اغتيال الرئيس الراحل أنور 
 14 للجمهورية في  فأنتخب رئيساً  السادات 
أكتوبر عام 1981 حتى قامت ثورة 25 يناير 
2011 فتنحى عن الحكم ورفض أن يخرج 
خارج مصر وقال في خطاب له ألهب قلوب 
معظم الشعب المصري قبل أن يتنحى حين 
قال أنه عاش في مصر وسيموت ويدفن في 
مصر ثم بدأت مأساة محاكمة الرئيس مبارك 
بقتل  له  اتهام صريح ومباشر  عندما وجه 
المتظاهرين وهنا بكى الرئيس مبارك تأثراً كما 
صرح محاميه الكبير فريد الديب وسأل لماذا ؟ 
أنا أقتل المصريين الذي دافعت وحاربت من 
أجلهم في أربع حروب بدءاً من حرب 1948 
و1967 وحرب االستنزاف ثم انتهاءاً بحرب 
أكتوبر المجيدة . ثم توالت المحاكمات فصدر 
الحكم األول عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 
النقض  2012 ثم أصدرت محكمة  2 يونيو 
ببراءته من  تاريخي حكمها  نهائي  في حكم 
قتل المتظاهرين في مارس 2017 وسيغادر 
الرئيس مستشفي المعادي العسكري ليعود إلى 
بين  بعد ست سنوات  الجديدة  منزله بمصر 
المحاكم وسجن طرة والمستشفيات وأنا في 
رأيي مبارك ال يستحق كل هذا العذاب على 
المسلحة  للقوات  لما قدمه من خدمات  األقل 
لها  يقدم  أن  مستعداً  كان  والذي  المصرية 
حياته ولكن هكذا الثورات أحياناً تدمر السيرة 
العطرة بموجات غضب مجنونة تدفع ثمنها 
األوطان وليس مبارك هو الوحيد الذي دفع ثمن 
ثورة 25 يناير )األمريكية التخطيط والتنفيذ 
الجنسية  الذين يحملون  مع عمالئها لألسف 
أيضاً هو  الثمن  دفع  الذي  المصرية( ولكن 
التي دخلت في فوضى عارمة  كلها  مصر 
أمنياً و في أزمات اقتصادية طاحنة وكادت 
مصر أن تسقط لوال عناية هللا الذي أنقذها في 
الوقت المناسب وأرسل لها قائد شجاع أسمه 
عبد الفتاح السيسي وقوات مسلحة أبت على 
لتعيد  نفسها أن ترى مصر جريحة فتدخلت 
تصحيح المسار وبدأت فعاًل تستعيد عافيتها 
رغم أن مصر مازالت تعاني بعض المشاكل إال 
إنها في نظري تعتبر مشاكل بسيطة بالمقارنة 
لما عانته مصر خالل الست سنوات الماضية 
واليوم بعد هذه البراءة للرئيس مبارك ال بد 
ان نعيد له اعتباره خصوصا وهو قد جاوز 
أننا عرفنا من  بعدة سنوات وأيضاً  الثمانين 
هو القاتل األصلي الذي قتل المتظاهرين وهم 
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المحامية كارين زمكحل  
في خدمة الجالية العربية 

نتكلم اللغة العربية

رئيس الوزراء اهلولندي يبدأ حمادثات لتشكيل حكومته اجلديدة
الهولندي  الوزراء  فاز حزب رئيس    
مارك روته بأغلبية المقاعد في االنتخابات 
البرلمانية، وبدأ مفاوضات تشكيل حكومته 
الجديدة. ومن المتوقع أن تستمر هذه المحادثات 

على مدى األسابيع أو األشهر القادمة.
في  الناخبين  أغلبية أصوات  فرز  وبعد 
االنتخابات البرلمانية التي جرت األربعاء، 
فإن الحزب الليبرالي الذي يتزعمه روته 
حصد أغلبية األصوات، يليه حزب الحرية 
المناهض للهجرة - بزعامة خيرت فيلدرز 
- الذي شارك المركز الثاني مع الحزب 
الديمقراطي المسيحي، تبعه حزب الخضر 

اليساري.
وأعلنت جميع األحزاب عدم نيتها تشكيل 
حكومة ائتالفية مع حزب فيلدرز. ويحتاج 
روته لتشكيل حكومة ائتالفية من األحزاب 

األربعة.
واحتفظ حزب الشعب للحرية والديمقراطية 
الذي يضم  البرلمان  داخل  مقعدا   31 بـ 

150 عضوا.
وقال محللون إن “الناخبين صوتوا لصالح 
االتحاد األوروبي واألحزاب الليبرالية”.

وصرح روته “ اليوم نحن نحتفل بالديمقراطية”، 
مضيفاً أن “ هولندا رفضت الشعوبية”.

ولم يحقق حزب الحرية المناهض للهجرة 

 - فيلدرز  بزعامة خيرت   -
النتائج التي كشفت عنها بعض 
االستطالعات، ومن المتوقع، أن 
يتشارك في المركز الثاني مع 
الحزب الديمقراطي المسيحي.
على  تغريدة  فيلدرز  ونشر 
لم  أن “روته  مفادها  توتير 
ير بعد كل ما يمكنه تحقيقه”.

ومني “حزب العمال” بخسارة 
قاسية ومن المتوقع أن يحظى 
بمقعد واحد في البرلمان الجديد.
بمثابة  االنتخابات  وتعد هذه 
المناهضة  للسياسة  اختبار 
قبيل  أوروبا  في  للهجرة 
االنتخابات المقررة في فرنسا 

وألمانيا خالل العام الحالي.
وكان فيلدرز قد تعهد خالل حملته االنتخابية 
بخروج هولندا من االتحاد األوروبي وإغالق 

جميع المساجد وحظر القرآن في البالد.
بحدة في  اختلفا  قد  وكان روته وفيلدرز 
وقت سابق خالل مناظرة تلفزيونية بشأن 

كيفية الحد من الهجرة.
ورفض روته خطة فيلدرز التي تدعم فكرة 
إغالق الحدود والمساجد وحظر القرآن، 

ووصفها بأنها “حلول كاذبة”.

في حين اتهم فيلدرز منافسه روته بتحسين 
خدمات الرعاية الصحية للمهاجرين بدال 

من الهولنديين أنفسهم.
وقد هنأ الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند 
مارك روته بفوزه باالنتخابات البرلمانية 
قائاًل إنه “ كان فوزاً واضحاً ضد التطرف”.

وهنأ شتيفن زابير، المتحدث باسم المستشارة 
في  بفوزه  ميركل روته  أنغيال  األلمانية 
االنتخابات، موضحاً انه يتطلع إلى “مواصلة 
التعاون معاً كأصدقاء وجيران وأوروبيين”.

وقال باولو جنتيلوني، رئيس الوزراء السابق، 
“اليمن المناهض لالتحاد األوروبي خسر 

االنتخابات في هولندا”.
البرلمانية في هولندا  وجذبت االنتخابات 
أنظار جميع األوروبيين لمعرفة تأثير القوى 
المعادية  والسياسات  لالجئين  المناهضة 
لالتحاد األوروبي على سير هذه االنتخابات.
وتشهد فرنسا انتخابات رئاسية في أبريل/

نيسان وأيار/ مايو، كما ستجري في ألمانيا 
انتخابات عامة في سبتمبر/أيلول المقبل.

  أوقف قاضيان فيدراليان في هاواي وميرالند 
قرار الرئيس دونالد ترامب الجديد بشأن منع 
دخول مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة 

إلى الواليات المتحدة.
وشكك القاضيان في قانونية الحظر، الذي 
التنفيذ منتصف  المقرر أن يدخل حيز  من 

ليل الخميس.
ويقول منتقدو القرار إنه يميز ضد المسلمين. 
لكن ترامب يؤكد إن القرار يأتي لمنع اإلرهابيين 

من دخول الواليات المتحدة.
ولم يقبل القاضي ديريك واتسون في هاواي 
األمريكية  اإلدارة  التي ساقتها  المبررات 
بخصوص أن القرار قد اتخذ لحماية األمن 

القومي.
مواطني  منع دخول  القرار على  وينص 
ست دول تقطنها غالبية مسلمة إلى الواليات 
المتحدة مدة 90 يوما، عالوة على منع استقبال 

المهاجرين لـ120 يوما.
القاضي تيودور شوانغ في ميرالند  ورأى 
أن القرار يقضي بحظر دخول المسلمين، و 
هو أمر يخالف التعديل األول على الدستور 

األمريكي.
وعلق ترامب قائال إن وقف قراره “تجاوز 
أن  على  وأصر  مسبوق”،  غير  قضائي 

إجراءاته تهدف لمنع دخول “إرهابيين”.
وكان قرار مماثل صدر في مطلع العام قد تسبب 
في اندالع موجة من المظاهرات المعارضة 
لترامب في مختلف الواليات المتحدة قبل أن 

يمنع القضاء األمريكي تنفيذه.
وأكد ترامب لتجمع في ناشفيل بوالية تينيسي 
األمريكية على أن الحكم القضائي في والية 
هاواي يجعل الواليات المتحدة “تبدو ضعيفة”.

وتعهد ترامب بمواصلة تحريك القضية حتى 
ولو وصل االمر إلى المحكمة العليا، قائال 

“سنفوز في النهاية”.
القرار الرئاسي  وتعتبر والية هاواي تنفيذ 

إضرارا بمداخيلها من عائدات السياحة وتقليال 
من إمكانياتها في استقبال طالب ومستثمرين 

من الخارج.
بوب  واشنطن  لوالية  العام  المدعي  أما 
فيرغسون، الذي يحضر جلسات المحكمة 
في سياتل ضمن مساعيه لوقف قرار منع 
دخول المسلمين، فقد وصف قرار المحكمة 

في هاواي بأنه “خبر رائع”.
وقال فيرغسون “إنه خبر رائع، فقد نجح 
فريق العمل في عدة قضايا في عدة واليات”.
الدول  العراق من قائمة  وتم رفع مواطني 
التي شملها قرار الحظر األول بعدما قامت 
الحكومة العراقية بتعزيز اإلجراءات الرقابية 
ومشاركة المعلومات مع السلطات األمريكية.
وتضم قائمة الدول التي شملها الحظر تضم 
وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن 
لترامب بهذا  تنفيذ أول قرار  ُمنع  وإيران. 
الخصوص في يناير/ كانون الثاني الماضي، 
وذلك ألن المحكمة رأت أنه ينتهك حقوق 
األفراد الذين يحملون إقامة دائمة او تأشيرات 

مؤقتة تسمح بدخول البالد في التنقل.
واستخدمت محكمة هاواي في قرارها األخير 
كلمات قالها الرئيس ترامب بنفسه وكلمات 
أخرى لبعض مستشاريه لوقف األمر التنفيذي، 
إذ أكد القاضي ديريك واطسون أن نص القرار 
األخير ال يمكن فصله عن مضمون الحملة 
بقرارات مشابهة خالل  المتعلقة  الرئاسية 

الفترة الماضية بخصوص منع المسلمين.
وقال واطسون إن القرار الذي يمثل تمييزا 
ضد بعض المسلمين يعد قرارا غير قانوني 
بنفس درجة عدم قانونية قرار تمييزي ضد 

كل المسلمين.
يأتي ذلك إثر تثبيت محكمة استئناف في سان 
فرانسيسكو حكما قضائيا بتعليق مرسوم ترامب 
األول الذي يحظر دخول مواطني سبع دول 
ذات أغلبية مسلمة من دخول الواليات المتحدة.

  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس 
إنه سيفي بوعده لبناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة 

ستكون األولى في عقدين من الزمن.
وأدلى نتنياهو بهذه التعليقات قبل ساعات من اجتماع مع جيسون 

جرينبالت مبعوث الرئيس األمريكي دونالد 
رئيس  وقال  األوسط.  الشرق  إلى  ترامب 
الوزراء إنه يأمل بإمكانية التوصل التفاق مع 
واشنطن بشأن مستقبل المستوطنات اإلسرائيلية 
المبنية في أراض يريدها الفلسطينيون لدولة 

لهم في المستقبل.
بداية  في  تعليقات علنية  في  قائال  وأضاف 
اجتماع لمجلس الوزراء “إلى المستوطنين 
في عمونا أكرر القول أنني أعطيتكم تعهدا 

لبناء مستوطنة جديدة وسأفي بتعهدي.”
وبنيت مستوطنة عمونا التي تتألف من حوالي 
40 منزال في 1995 بدون إذن من الحكومة. 
وجرى هدمها الشهر الماضي بعد أن قضت 
المحكمة العليا اإلسرائيلية بأنه يجب إزالة 
تلك المنازل ألنها بنيت في أرض فلسطينية 

مملوكة ملكية خاصة.
ويتعرض نتنياهو لضغوط من شركائه في 
ائتالفه الذي يمثل أقصى اليمين لتنفيذ وعده 
لسكان عمونا. لكن في اجتماع في واشنطن 
طلب ترامب منه “لجم المستوطنات بعض 

الشيء”.
البيت األبيض ونيتنا هي  نتنياهو “نحن في محادثات مع  وقال 
تكون  المستوطنات  في  للبناء  متفق عليها  إلى سياسة  الوصول 

مقبولة لنا وليس فقط لألمريكيين.”
ومستوطنة جديدة ستكون األولى التي تبنى في الضفة الغربية منذ 
1999. ويعيش حوالي 385 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة 
 200 التي يسكنها أيضا 2.8 مليون فلسطيني. ويعيش  الغربية 

ألف إسرائيلي آخرون في القدس الشرقية.
ومحادثات السالم بين إسرائيل والفلسطينيين مجمدة منذ 2014 
للخالف. ويريد  المثيرة  القضايا  أكثر  والمستوطنات واحدة من 
الفلسطينيون الضفة الغربية والقدس الشرقية لدولتهم باإلضافة 

إلى قطاع غزة.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات اإلسرائيلية المبنية على أراض 
احتلتها إسرائيل في حرب 1967 غير قانونية. وتعارض إسرائيل 
ذلك وتشير إلى صالت تاريخية وسياسية بتلك األراضي وأيضا 

مصالحها األمنية.

وفي اجتماع نادر مع مبعوث أمريكي قال زعماء المستوطنين 
إنهم اجتمعوا مع جرينبالت يوم الخميس.

وفي أول زيارة له إلى الشرق األوسط كمبعوث لترامب اجتمع 
جرينبالت أيضا مع العاهل األردني الملك عبد هللا في عمان ومع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس. واجتماعه مع نتنياهو سيكون 

الثاني بينهما هذا األسبوع.
أن جرينبالت  مقابلة  في  القطرية  الوطن  وأبلغ عباس صحيفة 
لم يقدم أي مقترحات وجاء لالستماع وتقديم تقرير إلى ترامب.

ونقلت الصحيفة عن عباس قوله “عندما نلتقي بالرئيس األمريكي 
ستكون هناك أجوبة على ما سمع منا، وهو كاف لتكوين صورة 
واضحة، ولكن عليه بعد أن سمع كل شيء أن يقترح هو الحلول 

المناسبة.”

أمري الدمنارك يزور قناة السويس 
مميش: توقيع اتفاق إنشاء حمطة الصب السائل بالعني السخنة

نتنياهو يكرر وعده بناء مستوطنة جديدة 
بالضفة الغربية

غرق سفينة شحن تركية قبالة مصراتة الليبية

الشرطة الفرنسية: عبوة بدائية وراء انفجار 
مكتب صندوق النقد

إردوغان لرئيس وزراء هولندا: لقد خسرت صداقة تركيا

القضاء األمريكي يوقف تنفيذ قرار 
ترامب حبظر السفر 

  شهد الفريق مهاب مميش رئيس 
اإلرشاد  بمبنى  السويس،  قناة  هيئة 
توقيع  األول،  أمس  باإلسماعيلية 
اتفاق التسوية النهائية الخاص بإنشاء 
وإدارة وتشغيل محطة الصب السائل 
بالحوض الثالث لميناء العين السخنة 
بالسويس، وذلك بتوجيه من الرئيس 
عبدالفتاح السيسى بحل جميع القضايا 

الخاصة باالستثمار فى المنطقة.
قناة  هيئة  عن  بيان صادر  وأشار 
السويس أمس إلى أنه تم توقيع االتفاق 
بين الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية 
العالمية وشركة  وهيئة موانى دبى 

سونكر الهندية لتموين السفن.
على جانب آخر زار األمير هنريك 
أمير الدنمارك القناة أمس ، وكان فى 

استقباله الفريق مهاب مميش رئيس 
هيئة قناة السويش ، والفريق أسامة 

ربيع نائب رئيس الهيئة .
وعبر األمير هنريك عن سعادته بهذه 
الزيارة وتقديره للجهد المبذول من 
تطوير  فى  السويس  قناة  هيئة  قبل 
القناة لمواكبة التطورات المتسارعة 
على  البحرى  النقل  صناعة  فى 

مستوى العالم.
و استمع أمير الدنمارك من الفريق 
مميش الى شرح حول مشروع قناة 
التنمية  الجديدة ومشروع  السويس 
والعوائد  السويس  قناة  بمنطقة 
التجارة  فى خدمة  منهما  المنتظرة 
العالمية وفى تحقيق التنمية الشاملة 

لالقتصاد المصرى .

التركي طيب إردوغان يوم  الرئيس  قال    
الهولندي مارك  الوزراء  إن رئيس  الخميس 
أعقاب  في  وذلك  أنقرة  روته خسر صداقة 
خالف دبلوماسي بين البلدين العضوين في حلف 
شمال األطلسي بشأن منع وزيرين تركيين من 

الحديث أمام تجمعات في هولندا.
إقليم  جاءت تعليقات إردوغان أمام حشد في 
صقاريا بشمال غرب البالد بعد يوم من تغلب 
روته على منافسه المناهض لإلسالم ولالتحاد 
األوروبي خيرت فيلدرز في انتصار انتخابي 

قوبل بالترحيب في أغلب أرجاء أوروبا.
وانتقد إردوغان االتحاد األوروبي أيضا بسبب 
حكم قضائي يسمح للشركات بمنع الموظفات 

من ارتداء الحجاب في ظروف محددة.
االتحاد  على  “عار  التركي  الرئيس  وقال 
فلتسقط مبادئكم وقيمكم وعدالتكم  األوروبي. 

األوروبية... لقد بدأوا صداما بين الصليب والهالل.. ال يوجد تفسير آخر.”

قبالة  تركية  أسفر غرق سفينة شحن    
مدينة مصراتة الليبية، الخميس. عن فقدان 
سبعة من أفراد طاقمها بينما انتشلت فرق 

إنقاذ ليبية ستة آخرين.
وقال متحدث باسم البحرية الليبية إن “طاقم 
13 بحارا من جنسية  السفينة يتكون من 
وعملية   )..( منهم  ستة  انقاذ  تم  تركية. 
البحث واإلنقاذ جارية عن بقية أفراد الطاقم 

المفقودين وعددهم سبعة”.
عملية  أن  برس  لفرانس  قائال  وأردف 
اإلنقاذ تمت إثر “المعلومات الواردة من 
راديو ميناء مصراتة بوجود سفينة تركية 
تطلب االستغاثة على بعد 2 إلى 2.5 ميال 

من الميناء”.
وأوضح أن “السفينة كانت قادمة من تركيا لمصراتة، وهي تحمل شحنة غبار الرخام وسبب الغرق ربما يعود إضافة 

لسوء األحوال الجوية إلى قدم السفينة حيث يرجع تاريخ صنعها الى 1979”.

صدر حديثاً 
صدر حديثاً الكتاب الجديد 

للكاتب والباحث / 
جمال قلته 
تحت عنوان 
آدم وحواء 

والعودة إلى الجنة
بادر بشراء نسختك 

من اآلن
من جريدة الرسالة 

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

سعر النسخة 6 دوالرات

  أفادت الشرطة الفرنسية بانفجار ظرف في 
مكتب صندوق النقد الدولي في العاصمة الفرنسية 
باريس وإصابة شخص بجروح. وقال الرئيس 
الفرنسي إن انفجار الرسالة هو “اعتداء” يثبت 

“أننا ال نزال مستهدفين”.
إن ظرفا  الفرنسية  الشرطة  قالت مصادر في 
انفجر لدى فتحه في مقر صندوق النقد الدولي 
بوسط باريس يوم الخميس، وإن شخصا أصيب 

بجروح بسيطة.
إدارية  مساعدة  أصيبت  رسالة،  فتحها  فعند 
بجروح في يديها ووجهها بسبب انفجار الظرف.

وأوضحت المصادر أن العناصر األولية للتحقيق 
تشير إلى انفجار سهم ألعاب نارية في الرسالة. 
وأضافت أنه تم إخالء المكتب على سبيل االحتياط.

وقالت الشرطة إنها تدخلت بعد اكتشاف “رسالة 
مفخخة مع سهم ناري بداخلها على األرجح”، وأوضحت أن 

الشرطة القضائية في باريس ستتولى التحقيق.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند إن انفجار الرسالة هو 

“اعتداء” يثبت “أننا ال نزال مستهدفين”.
ونددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين الغارد 

“بعمل جبان” ارتكب ضد مكاتب مؤسستها في باريس.
وقالت الغارد “لقد أبلغت باالنفجار في مكتب صندوق النقد 
إحدى موظفاتنا.  إلى إصابة  أدى  الذي  باريس  في  الدولي 

اتصلت بالمكتب وأعبر عن تعاطفي مع زمالئنا هناك”.
وأكدت مجددا تصميم  هذا  الجبان  العنف  “بعمل  ونددت 

صندوق النقد الدولي على مواصلة عمله”.
وأكدت الغارد المتواجدة حاليا في ألمانيا للمشاركة في اجتماع 
السلطات  الدولي “يعمل بشكل وثيق مع  النقد  أن صندوق 

الفرنسية للتحقيق في هذا الحادث وضمان أمن موظفينا”.
واألربعاء عثر في برلين على “خليط متفجر” أرسل من 
اليونان في وزارة المالية. وأعلنت مجموعة “تآمر خاليا النار” 
اليونانية الفوضوية الخميس مسؤوليتها عن إرسال الطرد.



بقلم:  علي عبيد

ربح األخيار وخسر األشرار
  ذهب الرجال األوفياء األخيار 
إلى بارئهم، ورجعت نفوسهم 
راضية  ربها  إلى  المطمئنة 
مرضية، لتدخل في عباده وتدخل 
الخونة األشرار  جنته، وخاب 
ذوو النفوس الشريرة، التي تكره 
الحياة والخير والنماء، وتنشر 
الموت والشر والخراب. ذهبت 
نخبة من أبناء اإلمارات األخيار 
ليزرعوا بذور الخير في أرض 
أفغانستان المجدبة، التي تعاني من 
الفقر والجهل والتخلف، بعد أن 
نشرت فيها قوى العنف واإلرهاب 
انتظارهم  الخراب، فكانت في 
أيادي الغدر، التي استطاعت أن 
التي نذروها  تنال من أجسادهم 
لم  الخير والنماء، لكنها  لنشر 
تستطع أن تنال من أرواحهم  
الطهر  المحلقة دائما في سماء 
يعرفها  ال  التي  تلك  والنقاء، 
األشرار، وال يستحقون أن يستظلوا 
بها. وأيًّا كان أولئك الذين أقدموا 
على هذه الفعلة الخسيسة والجريمة 
البشعة، فاغتالوا رجاال ذهبوا 
لغرس بذور الخير في تلك األرض 
التي عصفت بها الصراعات، 
وايَّا كانت جنسياتهم وطوائفهم 
وانتماءاتهم، فهم ليسوا أكثر من 
جبناء دفعتهم الخسة والنذالة لإلقدام 
لم يستطيعوا  على فعل جبان. 
مواجهة الخير بخير مثله، فكان 
للتعبير عما  الغدر هو وسيلتهم 

في نفوسهم من شر.
المتحدة دولة  العربية  اإلمارات 
قامت على الحب، وسعت منذ 
الخير في كل  إلى نشر  قيامها 
بقعة من األرض، فجاب أبناؤها 
أنحاء المعمورة من شرقها إلى 
غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، 
يبحثون عن الجائعين والمحتاجين، 
الكوارث والمجاعات  وضحايا 
والحروب والنزاعات، كي يلبوا 
ويداووا جريحهم،  حاجاتهم، 
ويطعموا  ملهوفهم،  ويغيثوا 
جائعهم، مبتعين في ذلك رضا 
البشرية وخيرها.  هللا، وإسعاد 
لم تحل دون وصول مساعداتهم 
األجواء غير اآلمنة، وال الظروف 
الجوية السيئة، وال وعورة المكان 
العيش، فقد وصلوا  وصعوبة 
إلى أماكن كثيرة، مخاطرين 
بأنفسهم، متحملين األخطار التي 
لها، وقد تعلموا  قد يتعرضون 
قادتهم مواجهة الصعوبات  من 
بالعزيمة الصادقة، واإليمان بأن 
ما يقومون به واجب يؤدونه دون 
منٍّ أو أذى إلخوانهم في اإلنسانية، 
بغض النظر عن أديانهم وطوائفهم 

وأعراقهم وجنسياتهم.
الذين استهدفوا الشهداء في قندهار، 
وهم يقومون بمهمة إنسانية نبيلة، 
إلى  ينالوا منهم، فقد ذهبوا  لم 
بارئهم مكللين بأسمى درجات 
التكريم، وهل ثمة درجة أعلى 
أو تكريم أفضل  من الشهادة التي 
نالوها؟ والذين استهدفوا الشهداء لم 
ينالوا من دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، التي قدمت أعز وأغلى 
الحق  لديها من أجل نصرة  ما 
وإغاثة الملهوف ومساعدة األخ 
والصديق. فدولة اإلمارات تعرف 
أن لكل موقف ضريبة، وضريبة 
المشرفة من  البطولية  مواقفها 
األشقاء واألصدقاء هي أن تنالها 
أحقاد الحاقدين وسهام الظالميين، 

وأن يكون أبناؤها مستهدفين. 
حدث هذا على مدى العقود األربعة 
الماضية، منذ السنوات األولى لقيام 

الدولة، وكان دبلوماسيوها في 
مقدمة مواكب الشهداء الذين قدمتهم 
من أجل الحق والخير، وخدمة 
قضايا أمتيها العربية واإلسالمية. 
ففي الخامس والعشرين من شهر 
1977 امتدت يد  أكتوبر عام 
لتغتال  الغدر والخسة والنذالة 
واحدا من أبرز دبلوماسييها، هو 
الشهيد سيف غباش، وزير الدولة 
الوقت  الخارجية، في  للشؤون 
فيه دولة اإلمارات  الذي كانت 
العربية المتحدة تسعى إلى لم شمل 
األمة العربية، وتوحيد جهودها 
لدعم قضيتها األساسية، القضية 
الفلسطينية. وكان اغتيال الشهيد 
سيف غباش في مطار أبوظبي، 
الخارجية  أثناء توديعه لوزير 
السوري عبدالحليم خدام، على يد 
أحد أفراد واحدة من المجموعات 
الفلسطينية التي كانت تستأجرها 
بعض األنظمة العربية لتنفيذ أهداف 
وغايات أبعد ما تكون عن مصلحة 
األمة العربية. وبعد سبع سنوات 
من اغتيال الشهيد سيف غباش، 
امتدت يد الخسة والغدر لتغتال 
أبناء دولة  دبلوماسيا آخر من 
اإلمارات، وكان مسرح االغتيال 
هذه المرة في باريس، حيث تم 
اغتيال الشهيد خليفة بن أحمد بن 
عبدالعزيز المبارك، سفير دولة 
اإلمارات في فرنسا، يوم الثامن 
 ،1984 من شهر فبراير عام 
وهو يهم بدخول منزله، على يد 
جبان آخر ينتمي إلى المجموعة 

الفلسطينية نفسها.
حدث هذا كله ألن دولة اإلمارات 
العربية المتحدة تتبنى مواقف قومية 
وإنسانية تنسجم مع سياستها وفكر 
قادتها وأبنائهأ، بهدف تخويفها 
هذه  وإرهابها وزعزتها عن 
المواقف، لكن دولة اإلمارات 
المواقف،  ثابتة على هذه  ظلت 
لم تتحرك عنه قيد أنملة، وستبقى 
ثابتة عليها مهما حاول الظالميون 
إرهابها، ال تثنيها عنها التهديدات، 
وال العمليات اإلرهابية الجبانة، 
وال الهجمات الغادرة، ألن هذه 
المواقف نابعة من قيمها وأخالقها 
فقد  التي قامت عليها،  واألسس 
المغفور  المؤسس،  القائد  زرع 
الشيخ زايد  تعالى،  بإذن هللا  له 
بن سلطان آل نهيان، طيب هللا 
ثراه، هذه القيم في نفوس أبنائها، 
وكان هو القدوة والمثل األعلى 
الذي سيبقى خالدا في قلوب أبناء 
هذه البلد، مهما تعرضوا ألخطار، 
ومهما ارتقى منهم من شهداء، 
ألن من كان قائده وقدوته زايد 
الخير، طيب هللا ثراه، ال يحيد عن 
فعل الخير، وال يبالي بالمخاطر 
التي يتعرض لها في سبيل نشر 
هذا الخير، ووصوله إلى كل من 

يحتاجه وينتظره منه.
لقد انضم شهداء دولة اإلمارات 
في قندهار إلى قائمة الشرف التي 
العربية  تعلقها دولة اإلمارات 
المتحدة وساما على صدور أبنائها، 
الدول واألمم  وتفاخر بها بين 
والشعوب. أما أولئك الجبناء الذين 
ارتكبوا جريمتهم في الظالم، 
إلى قائمة الخسة  فقد انضموا 
والنذالة التي تليق بأمثالهم، وستبقى 
أسماؤهم والجهات التي تقف خلفهم 
موصومة بالعار، ألنها لم تستطع 
مواجهة الرجال الشجعان، فغدرت 
بهم، وشتان بين من يزرع الخير 
في وضح النهار، وبين من يقتل 

األخيار تحت جنح الظالم.

aliobaid4000@yahoo.com
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السيسى يستعرض تطورات األوضاع مع وفد 
الربملان األملانى

النيابة تأمر حببس حمافظ حلوان 
األسبق 15 يوما احتياطيا يف 

قضية رشوة

جملس الوزراء: تشديد العقاب على من حيبس 
السلع عن التداول لإلضرار باملستهلكني

شكري يؤكد أن “الدبلوماسية املصرية” صمام أمان للشعب

قوات حرس  تواصل  كرمة:  كلودين  القاهرة/    
الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر 
التى  المخدرة  المواد  وتجار  والمهربين  اإلجرامية 
يأتى  المصرى،  القومى  باألمن  تستهدف اإلضرار 
ذلك تزامنا مع جهود القوات المسلحة للحرب على 

اإلرهاب.
وقال المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة – فى 
بيان له – أن قوات حرس الحدود تمكنت خالل الفترة 
من 21 فبراير الماضى وحتى 13 مارس الجارى من 
ضبط واكتشاف وتدمير 6 أنفاق جديدة على الشريط 
الحدودى بشمال سيناء وضبط وتدمير 49 مزرعة 
لنبات الخشخاش ، 92 كجم من جوهر الحشيش،171 
لفافة لنبات البانجو، 1ر6 مليون قرص مخدر ، فضاًل 
عن القبض على 398 فردا من جنسيات مختلفة خالل 
الحدود  التسلل والهجرة غير الشرعية من  عمليات 
الغربية والجنوبية ، وضبط 527 قطعة سالح مختلفة 
و22 ألف 296 قاروصة سجائر مهربة وذلك على 

كافة اإلتجاهات اإلستراتيجية .
وأوضح أنه فى نطاق الجيش الثانى الميدانى،وبالتعاون 
مع قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى تم إكتشاف 
وتدمير 6 انفاق جديدة على الشريط الحدودى بشمال 
سيناء ، باإلضافة إلى ضبط عربة ربع نقل محملة ب 
(7) لفافات لنبات البانجو المخدر بمنطقة ( القنطرة 

شرق ) ، فضاًل عن ضبط 
 1996 بـ  محملة  عربة 
مهربة  سجائر  قاروصة 
محملين  وضبط عربتين 
بـ 17 لفافة لنبات البانجو 

بمنطقة (اإلسماعيلية) .
وفى نطاق الجيش الثالث 
اكتشاف  تم  الميدانى، 
وتدمير عدد 49 مزرعة 
لنبات الخشخاش المخدر 
بمناطق ( نخل – كاترين ) 
، باإلضافة إلى ضبط عربة 

وبداخلها عدد لفافتين لنبات البانجو المخدر بمنطقة 
(النفق شرق) ، فضاًل عن ضبط عربة مالكى وعربة 
نقل بداخلهم عدد 6 كجم من جوهر الحشيش المخدر 
و7 لفافات لنبات البانجو ، وضبط 6 جواالت بداخلهم 
137 لفافة لنبات البانجو المخدر بمنطقة السويس .

وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية، تم ضبط عدد 
أنواع مختلفة و70 كجم  1ر6 مليون قرص مخدر 
من جوهر الحشيش المخدر، و11 بندقية آلية وبندقية 
قناصة وبندقية خرطوش ، كما تم ضبط جوال لجوهر 
بإجمالى وزن 16 كجم ، وضبط  المخدر  الحشيش 
369 فردا من جنسيات مختلفة خالل عمليات التسلل 

والهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم ، فضاًل عن 
ضبط عربتين محملين ب 6 االف قاروصة سجائر 

مهربة بمناطق ( السلوم – رأس الحكمة ) .
 9 وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية،تم ضبط 
جواالت بداخلهم 514 طبنجة صوت بمنطقة (العالقى)، 
باإلضافة إلى ضبط 14300 قاروصة سجائر مهربة 
بمنطقة الشالتين، فضاًل عن ضبط 154 جواال من 
بمناطق  الذهب  خام  منها  يستخرج  التى  الحجارة 
(العالقى – الشالتين – االقصير ) وضبط 29 فردا 
من جنسيات مختلفة خالل عمليات التسلل والهجرة 

غير الشرعية بمنطقة الشالتين.

  القاهرة/ رامي جورج: أمر المستشار محمد البرلسي المحامي 
العام لنيابة األموال العامة العليا, بحبس حازم القويضي محافظ 
التحقيقات,  احتياطيا على ذمة  15 يوما  لمدة  حلوان األسبق, 
بعدما عجز عن سداد قيمة الكفالة المالية التي حددتها النيابة 
(2 مليون جنيه) إلخالء سبيله في قضية اتهامه وشخص آخر 

بتقاضي رشوة.
وكانت النيابة قد باشرت التحقيق مع حازم القويضي ومتهم آخر 
(مدير إدارة األمالك بمحافظة حلوان), حيث تبين من التحقيق قيام 
“القويضي” إبان فترة عمله محافظا لحلوان, بتقاضي رشوة عينية 
(سيارة مرسيدس) قيمتها مليون جنيه, مقابل تسهيل االستيالء 
على قطعة أرض من أمالك الدولة, باالشتراك مع مدير إدارة 
 800 بالمحافظة, وتخصيص قطعة أرض مساحتها  األمالك 
متر بإحدى الشوارع بمنطقة المعادى لشركة سيارات بدال من 

طرحها بالمزاد العلني أثناء فترة عمله كمحافظ.
وأسندت النيابة إلى المحافظ تهمتي تربيح الغير, وتقاضي رشوة 
عينية (سيارة) لتربيح رئيس مجلس إدارة شركة بالمعادى مقابل 

تسهيل االستيالء على قطعة أرض من أمالك الدولة.
كما وجهت النيابة للمتهم الثانى مدير إدارة األمالك بالمحافظة 
الدولة  أمالك  الغير من  لتربيح  المحافظ  االشتراك مع  تهمة 

بدون وجه حق.
وكانت هيئة الرقابة اإلدارية قد تمكنت من ضبط حازم القويضى 
والمتهم اآلخر, وإحالتهما إلى نيابة األموال العامة العليا التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهما.

المجموعة  عقدت  القاهرة/ رامي جورج:    
الوزارية االقتصادية اجتماعها مساء يوم األربعاء 
برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس 
االستثمار  الوزراء بحضور وزراء االسكان، 
والتعاون الدولي، البترول، العدل، المالية، الري، 
التموين، التنمية المحلية، الزراعة، التخطيط، والنقل.

استعرضت المجموعة الوزارية االقتصادية بشكل 
تفصيلي أهم مالمح خطة التنمية المستدامة متوسطة 
المدى (19) (-2018 19/2020) وعامها األول 
(2018-17)، وتستهدف الخطة ترتيب األولويات 
وتوزيع الموارد علي النحو الذى يحقق اعتبارات 
الكفاءة والعدالة فى تخصيصها إلعطاء دفعة قوية 
للتنمية االقتصادية الشاملة والمتوازنة بما يساهم 

إتاحة  العدالة االجتماعية من خالل  تحقيق  فى 
وتطوير الخدمات والمرافق العامة، إلي جانب 
بما  الحكومي  اإلستثمار  زيادة  الحرص علي 
يساهم فى تنشيط النمو اإلقتصادي وزيادة اإلنفاق 
الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

كما تناول اإلجتماع بعض التعديالت التي وردت 
بعض  بتعديل  الخاص  القانون  مشروع  علي 
أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 
1941 والذي يهدف الى مكافحة تسرب البضائع 
والسلع المضبوطة، ومعاقبة كل من يقوم بحبس 
التداول بقصد االضرار  السلع والمنتجات عن 
أو  التصنيع واالنتاج  بعمليات  أو  بالمستهلكين 

بقصد رفع األسعار.

رحب  رامي جورج:  القاهرة/    
متحدثه  لسان  على  الوفد  حزب 
الرسمى الدكتور محمد فؤاد باستئناف 
توريد المنتجات البترولية القادمة من 
السعودية وذلك بعد تعليق الشحنات 

فى أكتوبر الماضى.
المصرية  البترول  وزارة  وكانت 
قد أعلنت أن شركة النفط السعودية 
الحكومية “أرامكو” ستستأنف توريد 
بعد  إلى مصر  البترولية  المنتجات 
خمسة أشهر من توقفها بشكل مفاجئ.

وقال “فؤاد” فى بيان له أمس أن االتفاق 
مع شركة أرامكو يتضمن توريد 700 
ألف طن من المنتجات النفطية المكررة 
شهريا بفترة سداد تصل إلى 15 عاما 

وفترة سماح 3 سنوات.
بهذه  الوفد  أن ترحيب  وأكد “فؤاد” 

الخطوة اإليجابية ليس فقط لمردودها 
االقتصادى على الجانبين ولكن ألنها 
مؤشر على بداية انقشاع الضباب الذى 
غلف  العالقات التاريخيه واالستراتيجيه 

بين مصر والمملكة.
المهندس  حكومة  “فؤاد”  وطالب 
شريف إسماعيل بضرورة اإلسراع 
فى تنفيذ خطة تطوير معامل التكرير 
المصرية التى كلف بها الرئيس عبد 
الجمهورية،  رئيس  السيسى  الفتاح 
ألنها قادرة على تحويل مصر لمركز 
إقليمى للطاقة بمنطقة الشرق األوسط.
إلى جانب ذلك شدد “فؤاد” أن على 
تنويع مصادر  مصر االستمرار فى 
التى  االتفاقيات  بالوقود مثل  اإلمداد 
دولتى  مع  مؤخرا  البالد  عقدتها 

العراق وليبيا.

  القاهرة/ رامي جورج: استقبل الرئيس عبد الفتاح 
الصداقة  يوم األربعاء وفد مجموعة  السيسى صباح 
المصرية األلمانية بالبرلمان األلماني، برئاسة السيدة 
كارن ماج، وبحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية 

والسفير األلماني بالقاهرة.
وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي باِسم 
اللقاء  استهل  الرئيس  السيد  بأن  الجمهورية  رئاسة 
القاهرة، معرباً  البرلمان األلماني في  بالترحيب بوفد 
المصرية  العالقات  المتصاعد في  للزخم  تقديره  عن 
األلمانية، ومؤكداً تقدير الشعب المصري لما تتميز به 

الشخصية األلمانية من جدية والتزام في العمل.
وأشاد السيد الرئيس بما يشهده التعاون بين البلدين من 
تطور في مختلف المجاالت، والسيما في ضوء زيارة 
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل لمصر في الثاني من 
مارس الجاري، والتي شهدت نقلة كبيرة في مستوى 
الشراكة بين البلدين. كما أكد السيد الرئيس أن الظروف 
اإلقليمية والدولية وما تفرضه من تحديات جسام على 
التشاور والتعاون بين  مصر وألمانيا، تستلزم تعزيز 
الصعيد  المستويات وخاصة على  كافة  البلدين على 
البرلماني الذي يشهد تعاوناً مثمراً بين النواب من الجانبين، 

مشيراً إلى أن مصر تقّدر جهود أصدقائها في البرلمان 
األلماني للدفع بأجندة التعاون الثنائي بين البلدين، وتنفيذ 
ما تم االتفاق عليه خالل زيارة المستشارة األلمانية من 

مسارات لتعزيز الشراكة المصرية األلمانية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء الوفد البرلماني 
على  لمصر  الكبير  تقديرهم  أعربوا عن  األلماني 
المستويين الرسمي والشعبي، وحرصهم على تعزيز 
عالقات الشراكة الوثيقة بين مصر وألمانيا ودفعها على 
كافة األصعدة بما يصب في صالح الشعبين المصري 
لمسوه خالل  بما  الوفد  أشاد أعضاء  واأللماني. كما 
زياراتهم لمصر من ترسيخ لحالة األمن واالستقرار 
في مواجهة التحديات اإلرهابية المتنامية في المنطقة، 
وشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة بما أسهم في عودة 
االقتصاد المصري إلى المسار السليم، فضاًل عن الدور 
الحيوي الذي يقوم به البرلمان المصري والسيما النائبات 
من السيدات في ضوء وجود 90 سيدة بالبرلمان يمثلن 
%15 من مجموع أعضائه. وأكد أعضاء الوفد األلماني 
أهمية دور مصر، بما تمثله من مركز للثقل السياسي 
والثقافي، في استعادة االستقرار في المنطقة وتسوية 
التصدي لإلرهاب  بها، فضاًل عن  القائمة  األزمات 

والتطرف على كافة المستويات، 
وخاصة من خالل جهود مصر 
والتعايش  الديني  التسامح  لدعم 

المشترك.
أن  يوسف  السفير عالء  وذكر 
استعرض خالل  الرئيس  السيد 
األوضاع  تطورات  االجتماع 
السياسية واالقتصادية في مصر، 
مؤكداً حرص مصر على تحقيق 
التوازن الدقيق بين حماية الحريات 
من  اإلنسان  األساسية وحقوق 
جانب، وحفظ األمن واالستقرار 
وعدم اإلضرار بمصالح المواطنين 
وحقوقهم االقتصادية واالجتماعية 
من جانب آخر. كما تطرق السيد 
المبذولة  الجهود  إلى  الرئيس 
لمكافحة اإلرهاب، مشيراً إلى أهمية 
الفهم الصحيح للدين، وتصويب 
األفكار الخاطئة ومواجهة توظيفها 
لتحقيق أهداف سياسية، فضاًل عن إعالء قيم المساواة 
وقبول اآلخر حتى في حالة االختالف، طالما كان ذلك 
بالوسائل السلمية. كما نوه السيد الرئيس إلى دور المرأة 
المصرية في البرلمان ومشاركتها الفعالة في أنشطته، 
مشيداً في هذا اإلطار بما تحملته المرأة في مصر من 
مسئوليات، وما بذلته وتبذله من جهد في سبيل الحفاظ 

على وطنها ومجتمعها وأسرتها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد بحث سبل 
تعزيز التعاون بين البلدين في عديد من المجاالت، وخاصة 
فيما يتعلق بالتعليم الفني والتدريب المهني والزراعة، 
حيث أكد الجانب األلماني حرص الشركات األلمانية 
على زيادة استثماراتها في مصر، السيما في ضوء 
المشروعات الكبرى التي تنفذها بعض هذه الشركات 
في مصر، فضاًل عن تطلع العديد من الشركات األلمانية 
المتوسطة والصغيرة للعمل في السوق المصرية، وفي 
هذا السياق أكد السيد الرئيس ترحيب بمصر باالستثمارات 
األلمانية الجديدة، مشيداً بأداء الشركات األلمانية العاملة 

في مصر ومساهمتها في دفع جهود التنمية الشاملة.

أكد وزير  رامي جورج:  القاهرة/   
الخارجية سامح شكري أنه ما من شك أن 
عزيمة وإصرار أبناء مؤسسة “الدبلوماسية 
ورؤى  أهداف  ووضوح  المصرية” 
يمثلون  الخارجية  السياسة  ومنطلقات 
معا صمام أمان يستطيع شعب مصر أن 
يركن إليه وأنه لعلى ثقة تامة بإدراك حجم 

المسئولية الملقاة على عاتقها.
ألقاها وزير  التي  الكلمة  ذلك في  جاء 
يوم األربعاء، خالل  الخارجية، مساء 
االحتفال الذي أقيم بقصر التحرير بمناسبة 

يوم الدبلوماسية المصرية.
وقال إن الوزارة كثفت من جهودها من 
الخامس  ثورتي  ودعم  تحصين  أجل 
والعشرين من يناير والثالثين من يونيو 
ونقل صورتهما الحقيقية للعالم الخارجي 
وتبني مبادئهما والعمل على استعادة مصر 
لموقعها العربي واإلفريقي والمتوسطي 
وتنشيط دورها إقليميا ودوليا والتعامل مع 
القضايا العاجلة المرتبطة باألمن القومي 
المصري.. فضال عن وضع األرضية 

الشاملة واألسس المالئمة للسياسة 
الخارجية المصرية في المرحلة 

الراهنة.
الدبلوماسية  نشاط  أن  وأضاف 
األعوام  مدار  على  المصرية 
الثالثة الماضية يعبر وبوضوح 
عن رؤية مصرية خالصة ترتكن 
المبادئ  قاعدة راسخة من  إلى 
المستمدة من تاريخنا وحضارتنا 
الممتدة بتنوعها وتعلي من قيمة 
في  المتبادل  العدالة واالحترام 
باآلخرين..  عالقاتنا  صياغة 
وتؤكد على تبني مصر لسياسة 
نشطة ومبادرة تستند إلى اعتماد 
الشراكات االستراتيجية  مفهوم 
إقليميا ودوليا, كمحاور ارتكاز 

لتحقيق مصالح مصر.
وشدد شكري على دور الدبلوماسية 

في  اإلقليمية  مكانة مصر  تعزيز  في 
وساحات  الجارية  العميقة  التفاعالت 
المباشر في  الجوار االستراتيجي غير 

حوض النيل والقرن اإلفريقي والساحل 
العربي  والصحراء والمشرق والخليج 
فضال عن إعادة التوازن للعالقات المصرية 
مع القوى الكبرى والصاعدة بما يسمح 

بإقامة عالقات مستقرة معها… قائمة على 
االحترام والمصالح المتبادلة.. واحترام 
مفهوم السيادة الوطنية والحفاظ على بنية 

الدولة الوطنية ومؤسساتها.

   ربما لن تعجبها هذه السطور، 
فقد تعودت أن تتجنب االضواء وال 
بهذا  المديح، واستطاعت  تنتظر 
أن  المستحيل،  تفعل  أن  الصمت 
الخاصة، وتصبح  أحزانها  تتحمل 
متفانية في خدمة اآلخرين،  روحا 
مداواة  في  الشخصي  الوجع  تنسى 
أوجاع اآلخرين، وهبها هللا فطرة 
نفوس غاب عنها  األمل في  بعث 
األمل، وتصدت إلنقاذ الحياة عندما 
انعدمت قيمة الحياة وبات من السهل 
سفحها على االسفلت، انها السيدة هبة 
السويدي، التي كان من الممكن أن 
تكون مجرد سيدة ثرية ومدللة مثال 
آالف غيرها من بنات األثرياء الذين 
ال قيمة لهن وال وزن ، ولكنها شاءت 
إلى  الضيقة  قوقعتها  أن تخرج من 
الرحب رغم صعوبته، وأن  العالم 
تهب حياتها لقضايا أكبر تمس روح 
المصرية  للثورة  انحازت  الوطن، 
منذ اللحظات األولى رغم أنها كانت 
دامية ، وتدافع االطباء للميدان إلنقاذ 
ما يمكن انقاذه، لم يكن من الممكن 
أهدار ارواح شباب الثورة بهذا الشكل 
المريع، وكانت هبة السويدي في مقدمة 
الذين هبوا لمد يد المساعدة، بوصفها 
انسانة اوال وطبيبة ثانيا، مست قلبها 
هذه الدرجة من العنف، تقدمت هذه 
السيدة لتنشئ عددا من المستشفيات 
الميدانية تستوعب الذين يسقطون كل 
يوم، وجد المصابون من يمد يده إليهم 
ويوفر لهم العالج داخل مصر، ومن 
تتفاقم حالته كان يتم ارساله للخارج 
على نفقتها، قامت السيدة هبة بعالج 
حوالي ثالثة آالف وستمائة مصاب 
خالل احداث الثورة الدامية، فعلت 
ذلك في صمت وتفان وقد تلقى شباب 
الثورة تلك المساعدة بامتنان واطلقوا 

عليها لقب »ام الثوار«.
بها،  الغدر  تم  المصرية  الثورة 
الكثيرون وحاصروها  التف عليها 
الذين  لم يظفر شبابها  باألكاذيب، 
بأي منصب من  جرى تشويههم 
ينل شهدائها أي  المناصب، ولم 
القبض على  التكريم، وتم  نوع من 
العديد من رموزها ولفقت لهم التهم 
السجون،  داخل  الظالمة ووضعوا 
الذي قامت فيه  اليوم  وحتى ذكرى 
إلى عيد  تجاهله وتحول  تم  الثورة 
للذين حاولوا القضاء عليها، ورغم 
العسف فال زال هناك من  كل هذا 
الجمر  يقبضون على  بها،  يؤمنون 
والذي مازال مختبئا  اشعلته  الذي 
تحت الرماد، ولدت الشرارة األولى 
للثورة مع بضع من الشباب الذين ولدوا 
وعاشوا وماتت احالمهم  تحت ظل 
التخلف الذي نجحوا رغما عنه في 
الدخول إلى عصر ثورة المعلومات، 
استطاعوا أن يروا عالما مختلفا بعيدا 
عن واقعهم المتخلف، اكتشفوا أنهم 
والخداع  والكذب  للقمع  يتعرضون 
وأن هناك نظاما يتوارثهم دون ارادة 
لم يعد  أو رغبة منهم كأنهم قطيع، 
يمكنهم السكوت على وطن تتخلف 
فيه الحياة كل يوم بينما يتقدم العالم 
فقد خرجوا عزال  في كل لحظة، 
من كل سالح في مواجهة شرطة 
مدججة بكل اسلحة الردع، وفي يوم 
الثمن غاليا  دفعوا  الجمعة األسود 
الشرطة  دمائهم،  وتراجعت  من 
الظاهرة من الشوارع لتبدأ الشرطة 
السرية عملها ولكن الثورة كانت قد 
التوق  المتمرد  كشفت عن وجهها 
بشائر  بدت  األولى  للمرة  للتغير، 
بالثورة معظم  آمن  عصر جديد، 
الكتاب والمبدعين المصريين ألنهم 
كانوا قد انتظروها طويال،  واساتذة 

الجامعة وخاصة طليعتهم المفكرة، 
الشعب على  فئات  بقية  بها  آمن  ثم 
مختلف طبقاتهم وانتقلت الثورة من 
ميدان التحرير إلى كل ميادين مصر، 
ولم يتصور المصريون جميعا بعد 
أن مضى عمر طويل من القمع أن 
يأتي يوم يشرق على بلدهم مثل هذا 
اليوم المفعم بالغضب، وأن تتأتي لهم 
القدرة على اسقاط واحد من الفراعنة 
بعد حكم دام ثالثين عاما، وآمنت بها 
سيدة ذات قلب مفعم باإلنسانية هي 

هبة السويدي. 
إنها سليلة عنصريين كريمين، أمها 
وأبوها مصري، عاشت  سعودية، 
طفولتها في السعودية حتى تخرجت 
كطبيبة، ولكن حياتها شهدت تحوال 
بابن عمها  مهما عندما تزوجت 
وجاءت لتعيش في القاهرة وتنجب 
قليال في  اشتغلت  الثالثة،  أوالدها 
مجال األعمال ولكنها لم تجد فيها ما 
يغني نفسها، وجاءت الثورة المصرية 
في موعد قدري لتتوافق مع طموحها 
الجارف لفعل الخير، انشأت مؤسستها 
الخيرية لمد يد المعونة لشباب الثورة 
الذي اصابتهم قوات النظام ثم تركته 
ليموتوا على الطريق أو ليمضوا بقية 
حياتهم يعانون من االعاقات، احسنت 
استخدام ثروتها، كما احسنت استخدام 
تقدم كل  عالقاتها االجتماعية حتى 
بل  الثورة،  لمصابي  العالج  انواع 
أنها قدمت يد العون لبعض ضحايا 
االضطرابات في ليبيا، جاء حوالي 
الجرحى في حافالت  اربعون من 
إلى القاهرة حيث كانت في انتظارهم 

لتقدم لهم العالج والرعاية.
اإلنساني  تفرق في جهدها  تكن  لم 
للجرحى  السياسية  االنتماءات  بين 
العداء،  ناصبوها  أن االخوان  إال 
عندما امسكوا بزمام الحكم في تلك 
السنة الكبيسة من عمر مصر قبضوا 
على واحد من ابنائها بتهمة المشاركة 
المقطم، وصرحت هي  احداث  في 
بمرارة: »ابني ليس بلطجيا لقد شارك 
الثورة«، وتجمع  احداث  في كل 
الغاضبين في ساحة جهاز  االهالي 
امن الدولة يطالبون باإلفراج عنه، 
بجانب  يقفوا  أن  الطبيعي  كان من 
بجانبهم،  التي طالما وقفت  السيدة 
وقد ظفرت بابنها أخيرا من قبضة 
هذه الجماعة، كما أن جماعة االخوان 
المسلمين برمتها قد زالت من الحكم.

ولكن القدر كان يخبئ لها وجعا انسانيا 
أكبر، ضربة قاصمة اصابتها عندما 
فقدت ابنها اسماعيل في الثامنة عشر 
من العمر، كان قد انتهى من الثانوية 
العامة ويستعد للسفر إلى لندن لدراسة 
الفن، ولكن البد أن موجة من االكتئاب 
الحاد قد داهمته وأدت به لالنتحار 
لم  داخل غرفته،  حادثة غامضة 
ولكنها  اآلن،  دوافعها حتى  يعرف 
ليست األولى في هذه العائلة الثرية 
التي اعطاها هللا كل شيء إال هدوء 
البال، لم يكن أمام األم المحزونة إال 
أن تنخرط أكثر في عملها الخيري، 
الكبير من اجل  بدأت مشروعها 
انشاء أول مستشفى متخصصة من 
نوعها في عالج الحروق، كان قيام 
الخاص،  الصرح هو عزائها  هذا 
ولكنها  لحظة  ذات  األمل  فقدت  لقد 
كالعادة تسامت على حزنها الخاص 
باألمل  القديم تشع  كدأبها  وعادت 
وتهبه لآلخرين، تحية لهذه السيدة، 
النقطة األمل المضيئة وسط العتمة 

والفوضى التي نعاني منها.

بقلم: محمد منسي قنديل

هبة السويدي
سيدة األمل

املتحدث العسكرى : تدمري 6 أنفاق جديدة مشال سيناء واحباط عمليات تهريب ضخمة

الوفد يرحب باستئناف توريد املنتجات 
البرتولية من شركة أرامكو السعودية



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

من المحيط إلى الخليج !

شـــعاع

فريد زمكحل

بقلم : شريف رفعت

سرية األديب و الروائي السوري »حنا مينه«

  مساء الخير صديقي، أنت زبون جديد 
بالجلوس  لي  تسمح  الحانة؟ هل  في هذه 
الناس ال  معك؟ ال أود مضايقتك فمضايقة 
أقبلها على نفسي اطالقا، أعلم أن الكثير من 
رواد الحانة يفضلون االنفراد بأنفسهم ، لكن 
إذا قبلت صحبتي و يا ليتك تطلب لي كأسا 
فسأطلعك على حكمة الحياة التي اكتسبتها، 
شكرا صديقي على كرمك، “اعطني كأسا 
هنا يا صابر، سيحاسبك عليها صديقي هذا، 

لماذا تبتسم بمكر أيها األحمق؟”.
أتدري صديقي ماذا يدعونني في هذه الحانة 
اللعينة؟ يدعونني “أبو سيف”، أتدري لماذا؟ 
و  أنا مثقف جدا،  أبدأ  أن  قبل  لمعلوماتك 
مـُطـَلـِع و أقرأ كثيرا، حكيت مرة لرواد هذا 
المكان البائس عن “داموكليس” األحمق و 
سيفه اللعين، و شبهت نفسي به، و من يومها 
بالتأكيد اسم  و هم يدعونني “أبو سيف”، 

“داموكليس” صعب عليهم، لذلك يدعونني 
أبو سيف، تعلم بالتأكيد هذه الحكاية فأنت يبدو 
عليك أنك مثقف مثلي، إنه الحاكم الموتور 
في قديم الزمان الذي علق سيفا فوق رأسه 
بشعرة بحيث قد يسقط عليه في أي لحظة و 
يقتله، كانت فكرته أنه يجب أن يكون مهددا 
المعلق فوق  السيف  دائما من  دائما خائفا 
رأسه حتى يكون حاكما عادال، حكيت لهم ـ 
لرواد هذه الحانة ـ أني في مرحلة سابقة من 
حياتي كنت مثل هذا ال “داموكليس”، سيفي 
أنا كان كل ما كنت أرهبه في هذه الحياة، 
خيانة الزوجة، مرض االبنة، عقوق االبن، 
كوارث مالية، طرد من وظيفة، لم يكن فوق 
رأسي سيف واحد لكن العديد من السيوف، 
كنت بدوري غاية في االستقامة و الفضيلة، 
كنت بسبب هذه السيوف و خوفي من سقوطها 

على رأسي إنسانا مثاليا.

الحالة،  أنا على هذه  مرت عدة سنوات و 
صدقني صديقي لم أكن سعيدا إطالقا، المأساة 
هنا أن القدر اللعين قطع الشعرات التي تربط 
هذه السيوف فتهاوت على رأسي واحدا إثر 
اآلخر، عندما حكيت لهم هنا عن هذه االسطورة 
أطلقوا علي “أبو سيف”، أما أنا فقد قررت 
التحرر من الخوف، من هذه السيوف الوهمية، 
أعيش حياتي اآلن كما أحب، بالتأكيد أنا لست 
في غاية الورع و التقوى، في الواقع أنا أبعد 
ما أكون عن الورع و التقوى، لكني سعيد، 
فال سيوف اآلن معلقة فوق رأسي، صدقني 
صديقي أنا في منتهى السعادة و الحرية اآلن 
رغم ذقني الغير حليق و شعري المـَُشعـَث 
و مالبسي الرثة و عموما مظهري المزري.
العزيز، دعني  شكرا على وقتك صديقي 
اآلن أذهب لزبون آخر أحكي له عن قصتي 

و أشرب معه كأسا.
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بقلم: سليم خليلصدق أو ال تصدق...

بيل جيت أغنى رجل يف العامل ينضم  إىل 
األوروجواي جملابهة جشع شركات  سجائر 

التبغ  العمالقة

النمنم: اختيار األقصر عاصمة للثقافة العربية لدورها 
البارز يف املاضى واحلاضر

يوسف زمكحل   همسـات

- الحب عند المرأة دينا وعند الرجل دنيا
- وحده الذي ال يعمل ال يخطئ 

- بقاؤك على القمة أهم من وصولك لها
- أخالق اإلنسان ُتقّيم في تعامله مع الصغار قبل الكبار

- الفراق يكون أحياناً هو األفضل للطرفين 
- أجمل مفاتيح اإلنسان مفاتيح الحياة الناجحة 

- لو كان اإلنسان يتذوق كالمه قبل أن يخرجه ما كان 
أخرج نصفه

- كن طيب الخلق حتى ال تنساك القلوب 

متسخة  بأقدام  عقلي  إلى  بالدخول  ألحد  أسمح  ال   -
)غاندي(

- من أشعار فاروق جويدة : 

نحمل من عيوني  ونعود   .. الزحام  هنا رغم  نلتقي  قد 
باللقاء ..   الفجر .. خيطاً .. من ضياء .. ونعيش نحلم 
الهوى  دنيا  في  ستظل   .. روحانا   نلتقي  يوم  كل  في 
ذكرانا .. لو قال كل الناس شعراً  .. لن يكون كشعرنا .. 

لو ذاب كل الناس حباً .. لن يحبوا مثلنا .

أبو سيف

  حنا مينه )16 أبريل 1924 2015-(، 
الالذقية.  مدينة  في  ولد  سوري  روائي 
ساهم في تأسيس رابطة الكتاب السوريين 
مينه  حنا  يعد  العرب.  الكتاب  واتحاد 
وتتميز  العربية،  الرواية  كتاب  كبار  أحد 

رواياته بالواقعية. 
بداياته:  البداية األدبية كانت متواضعة، 
ثم  للحكومة  العرائض  كتابة  في  تدرج 
الصغيرة  واألخبار  المقاالت  كتابة  في 
تطور  ثم  ولبنان  سوريا  في  للصحف 
والقصص  الكبيرة  المقاالت  كتابة  إلى 
إلى  األولى  قصصه  أرسل  القصيرة. 
الصحف السورية في دمشق بعد استقالل 
عام  وفي  عمل  عن  يبحث  اخذ  سوريا 
دمشق  بالعاصمة  الحال  به  استقر   1947
حتى  الدمشقية  االنشاء  جريدة  في  وعمل 

أصبح رئيس تحريرها . 
مسرحية  بكتابة  األدبية  حياته  بدأت 
مكتبته  دونكيشوتية ولآلسف ضاعت من 
فتهيب من الكتابة للمسرح، كتب الروايات 
زادت  والتي  ذلك  بعد  الكثيرة  والقصص 
على 30 رواية أدبية طويلة غير القصص 
خصصها  روايات  عدة  منها  القصيرة 
القصص  كتب  وأحبه،  عشقة  التي  للبحر 
من  االربعينات  في  البداية  في  القصيرة 
صحف  في  ونشرها  العشرين  القرن 
رواياته  أولى  يراسلها،  كان  دمشقية 
المصابيح   ( كانت  كتبها  التي  الطويلة 
الزرق ( في عام 1954 وتوالت إبداعاته 
الكثير  ان  ويذكر  ذلك،  بعد  وكتاباته 
أفالم  إلى  تحولت  مينه  حنا  روايات  من 

سينمائية سورية ومسلسالت تلفزيونية. 

حنا مينا أب لخمسة أوالد، بينهم صبيان، 
في  الخمسينيات،  في  توفي  سليم،  هما 
والشقاء،  والحرمان  النضال  ظروف 
ممثل  وهو  أوالده،  أصغر  سعد،  واآلخر 
بطولة  في  شارك  اآلن.  ومعروف  ناجح 
المسلسل التلفزيوني )نهاية رجل شجاع( 
وبالمسلسل  والده  رواية  عن  المأخوذة 
الشهير )الجوارح( و)الطير( وشارك في 
ولديه  السورية،  المسلسالت  من  العديد 
سوسن  )طبيبة(،  سلوى  بنات:  ثالث 
وأمل  الفرنسي(،  األدب  شهادة  )وتحمل 
حنا  يقول  أقواله:  من   . مدنية(  )مهندسة 
مينا: أنا كاتب الكفاح والفرح اإلنسانيين( 
لّذته  له  سعادته،  له  فرحه،  له  فالكفاح 
القصوى ، عندما تعرف أنك تمنح حياتك 
ال  قد  الذين  هؤالء  اآلخرين،  لحياة  فداء 
في  تؤمن  لكنك  وجهاً،  لبعضهم  تعرف 
الخوف  براثن  من  إنقاذهم  أن  أعماقك، 
بأن  جدير  والذل،  والجوع  والمرض 
بالهناءة وحدها،  ليس  في سبيله،  يضحى 
أيضاً.إن  معها  الموت  حتى  بالمفاداة  بل 
تحويل  مع  ترافق  عندي،  الوجود  وعي 
التجربة  وكانت  وعي،  إلى  التجربة 
نشأت  الذي  )المستنقع(  حي  في  األولى 
فيه في اسكندرونة، مثل التجربة األخيرة، 
حين أرحل عن هذه الدنيا ، ومثل تجربة 
لمنح  كلها  منذورة  بينهما،  ما  الكفاح 
الخالص  لمساعدتهم على  للناس،  الرؤية 
من حمأة الجهل، والسير بهم ومعهم نحو 
المعرفة، هذه التي هي الخطوة األولى في 

)المسيرة الكبرى( نحو الغد األفضل. 
كما يقول عن مهنته األخيرة: مهنة الكاتب 

أقصر  هي  بل  ذهب،  من  سواراً  ليست 
تفهموني  ال  الكاملة.  التعاسة  إلى  طريق 
يقال  وبسخاء،  أعطتني،  الحياة  خطأ، 
مع  انتشاراً،  العرب  الكتّاب  أوسع  إنني 
نجيب محفوظ بعد نوبل ، ومع نزار قباني 
بن  يكون عمر  أن  أعطته  التي  وغزلياته 
يطالبونني،  العشرين.  القرن  ربيعة  أبي 
األدبية  بمحاوالتي  الحاضر،  الوقت  في 
والنقاد  الباحثين  تنفع  التي  األولى، 
ورقة  إلي،  بالنسبة  لكنها،  والدارسين، 
ويقول  زرق.  مصابيح  اسقطت  خريف 
مصدر  دائماً  كان  البحر  إن  البحر:  عن 
إلهامي، حتى إن معظم أعمالي مبللة بمياه 
موجه الصاخب، وأسأل: هل قصدت ذلك 
لم  البدء  أقول:في  الجواب  في  متعّمدا؟ 

أقصد شيئاً، لحمي سمك البحر، دمي ماؤه 
المالح، صراعي مع القروش كان صراع 
حياة،أما العواصف فقد نُقشت وشماً على 
جلدي، إذا نادوا: يا بحر أجبت أنا! البحر 
أموت..  أن  أرغب  وفيه  ُولدت،  فيه  أنا، 
تعرفون معنى أن يكون المرء بّحاراً؟ إنه 
يتعّمد بماء اللجة ال بماء نهر األردن، على 
طريقة يوحنا! أسألكم: أليس عجيباً، ونحن 
على شواطئ البحار،أال نعرف البحر؟ أال 
نكتب عنه؟ أال نغامر والمغامرة احتجاج؟ 
والقديم،  جديده  العربي،  أدبنا  يخلو  أن 
العالم،  هو  الذي  العالم  هذا  صور  من 
وما عداه، اليابسة، جزء منه؟! البّحار ال 
يقعد على  المقالة! وكذلك ال  يصطاد من 
الشاطئ، بانتظار سمكة السردين التافهة. 

إنه أكبر، أكبر بكثير، وأنا هنا أتحدث عن 
البّحار ال عن فتى الميناء! األدباء العرب، 
خافوا  ألنهم  البحر  عن  يكتبوا  لم  أكثرهم 
معاينة الموت في جبهة الموج الصاخب. 
ال أّدعي الفروسية، المغامرة نعم! أجدادي 
حرفة  يتعلم  االبن  مهنتهم،  هذه  بّحارة، 
أهله، احترفت العمل في الميناء كحّمال، 
المراكب.  على  كبّحار  البحر  واحترفت 
كان ذلك في الماضي الشقي والماجد من 
حياتي ، هذه المسيرة الطويلة كانت مشياً، 
مسامير،  من  حقول  في  حافية،  وبأقدام 
أنظر  خطواتي،  مواقع  في  سال  دمي 
حيادية،  تأمل  نظرة  الماضي،  إلى  اآلن 
أين؟!  أين،  كيف؟!  كيف،  فأرتعش. 
أمنيتي  اليابسة؟!  على  وأنا  البحر  هناك 
أو  البحر،  إلى  دمشق  تنتقل  أن  الدائمة 
حلماً  هذا  أليس  دمشق،  إلى  البحر  ينتقل 
خفي  بسلك  مربوط  أنني  السبب  جمياًل؟! 
إلى الغوطة ، ومشدود بقالدة ياسمين إلى 
وحارس  الفاتنة،  الصيفية  دمشق  ليالي 
متيّم  ومغرم  قاسيون،  جبل  على  مؤتمن 
والشاميات.  فيروز  أحب  لذلك  ببردى، 
عمالقة  أحد  مينه  حنا  والروائي  األديب 
الرواية في سوريا والوطن العربي، وقف 
 12 الفرنسي وعمره  في وجه االستعمار 
بين عدة  قاسية، وتنقل  عاما وعاش حياة 
الصين  إلى  ثم  أوروبا  إلى  سافر  بلدان 

لسنوات لكنه عاد. 
حنا مينه الروائي، أديب الحقيقة والصدق، 
عصامي ساهم في إغناء الرواية العربية 

وعمل باجتهاد حتى أجاد وأبدع. 
والقصص  الروايات  من  الكثير  كتب 

ويصف  البحر  عن  معظمها  في  يتحدث 
حياة البحارة في مدينة الالذقية وصراعهم 
اخطار  ومع  والسفن  المراكب  متن  على 
البحر  عن  الكتابة  في  أبدع  لقد  البحر. 
والعمق  الصدق  الكثير من  فيها  بروايات 
والحب  والواقعية  والكفاح  والمعاناة 

والجمال. 
تدور  رواياته  معظم  ومؤلفاته:  رواياته 
حول البحر وأهله، داللة على تأثره بحياة 

البحارة أثتاء حياته في الالذقية. 
والعاصفة،  الشراع  الزرق،  المصابيح 
البيضاء، حكاية بحار،  األبنوسة  الياطر، 
نهاية رجل شجاع، الثلج يأتي من النافذه، 
صور،  بقايا  غائم،  يوم  في  الشمس 
والخريف،  الربيع  القطاف،  المستنقع، 
حمامة زرقاء في السحب، الوالعة، فوق 
بيتاخو،  في  حدث  الثلج،  وتحت  الجبل 
المحاق،  في  القمر  القمر،  تحاكي  النجوم 
الذى  الرجل  السوداء،  الموجة  عروس 
يكره نفسه، الفم الكرزى، الذئب األسود، 
النهد،  مات  حين  والغجرية،  االقرش 
البحر  الشحادين،  حارة  امرأتين،  صراع 
والسفينة وهي، طفولة مغتصبة، المرصد 
ديمترو،  مأساة  البعيد،  المرفأ  الدقل، 
الرحيل عند الغروب، المرأة ذات الثوب 
في  هواجس  األخيرة،  المغامرة  األسود، 
القلم؟  حملت  كيف  الرواءية،  التجربة 
امرأة تجهل أنها امرأة، النار بين أصابع 
شرف  مجنون،  ونصف  عاهرة،  امرأة 

قاطع طريق.

من  البشر  صحة  على  للحفاظ   
أضرار التدخين  تسير  بالد العالم على  
وبالد   المتحدة  والواليات  كندا  خطى 
التدخين   مكافحة   في  أخرى   متقدمة  
بشتى الوسائل  مثل :  منع الدعاية  في  
البسيط  والتغليف  اإلعالم  وسائل  كافة 
خزائن  في  السجائر  علب  ووضع 
مغلقة  في المحالت التجارية باإلضافة  
أعمار  للمراهقين من  البيع   منع  إلى  
أقل من ١٨ عاما  أو ٢١ عاما حسب 
شركات  تتجرأ  لم   . البالد  تشريع 
سجائر التبغ  مجابهة الدول الغنية  في 
المتحدة   والواليات  كندا  مثل  القضاء 
مثل  الصغيرة  البالد  فى  فروعها  لكن 
الجنوبية  أميركا  في  األوروجواي  
 50 يتجاوز  ال  القومي   الدخل  حيث 
إحدى  رأسمال  مقابل  دوالر  ميليار 
التي  ميليار دوالر   80 التبغ   شركات 
المحكمة  في  قضائية  دعوى  رفعت  
األوروجواي   حكومة   على  الدولية  
وأستراليا  بحجة  أن الدولة  ال يحق لها 
اتخاذ  إجراءات  للحد من بيع سجائر 
التجارية  التبغ وهذا يخالف االتفاقيات 

الدولية .
إن  جشع  شركات  سجائر التبغ  دفعها  
الدولية  المحكمة  لدى  دعاوي   لتقديم  
الصغيرة مثل األوروجواي  البالد  ضد 
على  ستنفق  بأنها  ولتهددها   وأستراليا 
الدخل  من  أكثر  أمواال   الدعاوي  
يرهق  ما  وهذا  الدولة   لتلك  القومي 
ميزانية الدولة وبذلك تتراجع تلك الدول 
عن قرارها حول  طلب التغليف البسيط 
في  التبغ  علب  ووضع  الدعاية  ومنع 

خزائن مغلقة في المحالت التجارية . 
 - شركة  رفعت  سنوات  عدة  منذ 
دعوى  العمالقة    - موريس  فيليب 
وكانت  وأستراليا  األوروجواي  ضد 
العام   في  لكن  ؛  مرهقة  التكاليف 
الصغيرة   الدول  مع  وتضامنا    2015
قررت  العمالقة  الشركات  مجابهة  في 
- ومؤسسة  بيل وميليداجيت   - مؤسسة 
إلى  االنضمام  الخيريتين  بلومبيرج 
القضائي   الخصام  في  الصغيرة   الدول 
وساعدتا في تغطية مصاريف المحكمة 
في  الخصام   أصبح  وهكذا  الدولية 
ملياردير  أثرياء  الدولية:  العدل  محكمة 

ضد الشركات العمالقة .
على أثر هذا الدعم المالي صرح السيد 
الصغيرة   الدول  لكافة  بأنه  بلومبيرج 
مواطنيها  صحة  على  بالحفاظ  الحق  
التبغ  بدون  ومجابهة  شركات سجائر 

خوف .
الدولية  المحكمة  في  سنوات  سبع  بعد 
على  الدعوى  األوروجواي  ربحت 
شركة فيليب موريس وأجبرت الشركة 
بنصوص  علب  غالف  طباعة  على 
على   الصحية  التبغ  أخطار  تشرح 
%80  من  مساحة الغالف ومنع ذكر 
كلمات مثل - خفيف - وأمرت الشركة  
بسحب ٧ أنواع من  ١٢  نوع  سجائر  

تباع  في األوروجواي .
أستراليا   ربحت   األوروجواي   بعد  
وتبعتها   الدولية  المحكمة  في  الدعوى 
إنجلترا  وستربح  مجموعة  دول الوحدة 
األوروبية أيضا وبذلك  لن تتجرأ  أي 
تحدي   عمالقة   تبغ   سجائر   شركة  
؛   كبيرة  أم   ؛ صغيرة   دولة  أي  قرار 
مواطنيها   الحفاظ  على  صحة  ترغب 

ضد أخطار  التدخين .

 قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، إن 
جامعة الدول العربية اختارت محافظة األقصر عاصمة 
للثقافة العربية للعام الجاري، لدورها البارز في الماضى 
القديمة  والحاضر في مختلف الحضارات المصرية 
والحديثة، معلنا عن وجود برنامج فني وثقافي ثري، 
سيتم تنفيذه طوال العام، منه اقامة معرضين للكتاب، 

وحفالت للموسيقي العربية بقصر ثقافة االقصر.
الثقافة،  جاء ذلك – في مؤتمر صحفى عقده وزير 
بمعبد  /الثالثاء  يوم  بدر،  األقصر محمد  ومحافظ 
األقصر، إلعالن تفاصيل اإلحتفال باختيار األقصر 

عاصمة للثقافة العربية لعام ٢٠١٧.
وأوضح النمنم أنه “في فترة من الفترات نشبت معركة 
بين فريقين، احدهما أنصار  مشتعلة حول األقصر 
الفرعونية واألخر هو انصار التيار العروبي، وأردنا 
تأكيد عدم  العربية  للثقافة  باختيار األقصر عاصمة 
وجود خالفات وأنَّ كل الحضارات والثقافات تتكامل 
المصرية،  الشخصية  المصري وداخل  التاريخ  في 
فاألقصر هي عاصمة مصر القديمة، إضافة إلى أنَّ 
هذه المحافظة كان لها دور بارز في كل المراحل التي 
مرت بها مصر، كالعصر القبطي والعربي واإلسالمي 
العام  المرجو من اختيارها هذا  والحديث، والهدف 

ليعكس كل ذلك”.
وتابع النمنم: “كنا حريصين على أن يكون لدينا نشاطات 
طوال العام، ولدينا خطوط عامة عن البرنامج الثقافي، 
ولكنه بشكل تفصيلي متروك للمثقفين بشكل عام وخاصة 
في األقصر والقائمين على العمل الثقافي”، كاشفا عن 
استضافة األقصر شهريًّا ممثلين عن ثقافة بلد عربي 
بمثقفيها وكتابها وأدبائها، كما سيتم عمل حفالت فنية 
لدار األوبرا بالمحافظة مرة أو مرتين على األقل شهريًّا، 
موضحا أنه سيتم استهداف المدن المحيطة باألقصر، 
القرى  الثقافي  إلقامة فعاليات بها ، ليشمل اإلشعاع 

والمدن المحيطة بالعاصمة.
من جانبه قال محمد بدر محافظ االقصر، إن الفعاليات 
المواقع  فنية وثقافية في مختلف  احتفاالت  ستشمل 
بالمحافظة منها اقامة ٧ حفالت فنية بساحة معبد الكرنك 
الفرعونية ، يشارك فيها فنانين كبار منهم لطفي بوشناق 

ومدحت صالح وعلي الحجار.
الفعاليات ستنطلق في  وأوضح محافظ االقصر، أن 
الثاني من شهر مارس  النصف  المحافظة – خالل 
الجاري – وستشمل الفعاليات حفالت فنية لفرق دار 
األوبرا المصرية شهريا، إلى جانب حفالت لفرق الفنون 
الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والبيت الفنى 
للفنون الشعبية، إضافة إلى تنظيم معرضين للكتاب، 
ومعارض الفنون التشكيلية لفنانين من مصر ومن الدول 
العربية، وكذلك استضافة الفرق الفنية واألنشطة الثقافة 

من الدول العربية.
يذكر أن الفعاليات طبًقا لجدول وزارة الثقافة الُمقترح 
يناير 2018،  تستمر من شهر مارس 2017 حتى 
الثقافة  وتنطلق يوم 20 من مارس بحضور وزراء 
العرب، في حفل فني تقيمه الموسيقى العربية، ويومي 
لليوم  الثالثة  بالدورة  احتفالية  تُقام  21 و22 مارس 
العربي للشعر، من خالل ندوة شعريًا صباًحا تُحيي اسم 
الشاعر الراحل محمود حسن إسماعيل، ويُقام لياًل حفل 
موسيقى عربية لتغنّي بأشعار الشاعر الراحل، ويوم 
23 يُقام حفل موسيقى عربية، ويوم 24 فنون شعبية، 
ويوم 25 حفل موسيقى عربية، ويوم 30 مارس يُقام 
حفل أوركسترا بيت العود العربي بمصاحبة معرض 

للحرف التقليدية.
ويشارك في الفعاليات 11 دولة عربية هى: السعودية، 
واإلمارات، والجزائر، والمغرب، وفلسطين، ولبنان، 
وسوريا، والعراق، والكويت، وعمان، والسودان، 
العواصم  بعنوان “رواد  أمسية شهرية  من خالل 

الثقافية العربية”.
الثقافة معرضا  التشكيلية بوزارة  الفنون  ويُقيم قطاع 
تشكيليا، ويصدر المطبوعات الخاصة بفعاليات اإلحتفالية، 
فضال عن إقامة معرض لنتائج األنشطة الثقافية والفنية 
الُمقامة في االحتفالية، وكذلك ورش فننية مصاحبة 

لالحتفالية وتحت إشراف القطاع.
فيما تطلق الهيئة العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق 
القومية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة منفذا لتوزيع 
كتب ومنتجات الوزارة داخل المكتبة طول العام، وتقوم 
الهيئة العامة لقصور الثقافة من خالل قصر ثقافة األقصر 
بإهداء )3000( نسخة من إصدارات الهيئة لتوزيعها 

على رواد أنشطة الهيئة خالل االحتفالية.
ويزخم شهر مارس بالعديد من الفعاليات الثقافية، حيث 
يشتمل على تدشين معرض وثائقي بعنوان “مقتطفات 
من األقصر” يحوى بعض الخرائط الخاصة بالمدينة 
تناقش  إفريقية  للمباني، وتُقام ندوة عربية/  وأرشيفا 
العربية  الثقافتين  بين  المتبادلة  التأثيرات  محاورها 

واإلفريقية بتنظيم من المجلس األعلى للثقافة.
العواصم  نفسه أمسية رواد  الشهر  كما تنظم خالل 
الثقافية العربية، واختيرت المملكة العربية السعودية 
لتكون أول دولة خالل سلسلة األمسية التي تُقام شهريًا 
حتى نهاية الفعاليات، وتتضمن فعاليات الشهر إقامة 
التسجيلية عن مدينة األقصر، وندوة  أسبوع لألفالم 
عن مدينة األقصر، وعروض فنية، وانطالق مهرجان 
األلعاب الشعبية بساحة أبو الحجاج ويستمر حتى نهاية 
يناير 2018، وتستضيف دولة اإلمارات ضمن سلسلة 

الرواد العرب.
إقامة حفل   ،2017 إبريل  فعاليات شهر  وتتضمن 

16 من  يوم  النسيم  بشم  احتفااًل  العربية  للموسيقى 
الدولي للطبول والفنون  إبريل، واحتفالية المهرجان 
التراثية بمعبد األقصر أو الكرنك يوم 28 من إبريل، 
وإقامة معرض وثائقي “مقتطفات من تاريخ األقصر”، 
وإقامة معرض للكتاب، وأمسية رواد العواصم الثقافية 
العربية باستضافة دولة “الجزائر”، وندوة بعنوان “واقع 
الثقافة في إقليم األقصر”، وعروض فنية ومسرحية.

فيما تتضمن فعاليات شهر مايو، إقامة بعض فعاليات 
مهرجان المسرح العربي، في دورته الخامسة عشرة 
تحت عنوان “هوية عربية.. إبداع بال قيود”، وذلك 
بتقديم العرض المسرحي “خريف” الفائز بجائزة الشيخ 
إقامة ندوة مسرحية  القاسمي، باإلضافة إلى  سلطان 
يشارك فيها نخبة من كبار المسرحيين العرب المشاركين 

بالمسرح العربي.
األقصر  آثار  مسابقة   ،2017 يونيو  ويشهد شهر 
كتب   10 والجائزة  ليالي رمضان  للشباب طوال 
وإقامة  الوزارة،  قطاعات  إصدارات  من  للفريق 
عرض المولوية لفرقة عامر التوني في الرابع من 
يونيو، باإلضافة إلى بعض العروض الفنية ومنها 
فرقة رضا للفنون الشعبية، وتستضيف ندوة رواد 
العواصم الشهرية، دولة المغرب، وتُقام ندوة بعنوان 
“إرهاصات لعلم النفس في الثقافة المصرية القديمة 

والحديثة باألقصر”، وغيرها.
وخالل شهر يوليو، يُقام أسبوع لألفالم التسجيلية عن 
مدينة القدس، وأمسية رواد العواصم الثقافية العربية 
تستضيف دولة “العراق”، وندوة عن كتاب سياحة 
أثرية من األقصر إلى أسوان، ومعرض فنون تشكيلية 
وعروضا لفرقة ملوي وسوهاج للموسيقى العربية.

فيما تستضيف أمسية رواد العواصم الثقافية خالل شهر 
أغسطس، دولة “سوريا”، ويُقام معرض ألعمال الملتقى 
الدولي للخط العربي، وعروض فنية وندوة األقصر 

في الصحافة، وغيرها.
وفي شهر سبتمبر، يُقام حفل لفرق الموسيقى العربية 
والشبابية، ومعرض للكتاب في خريف العام، واحتفالية 
امتداد لمهرجان سماع الدولي لإلنشاد الديني والموسيقى 
الروحية، وأمسية رواد العواصم الثقافية العربية لدولة 

السودان، وكذلك بعض العروض الفنية.
للسينما  القومي  المهرجان  أكتوبر،  وُيعقد في شهر 
العواصم  الـ21، وأمسية رواد  المصرية في دورته 
الثقافية العربية لدولة فلسطين، فيما يستضيف شهر 
لبنان، وندوة عن مخطوطات  لدولة  أمسية  نوفمبر 
األقصر، وعروض لفرق فنية، ويشهد شهر ديسمبر 
ملتقى األقصر الدولي للتصوير وأمسية لدولة عمان، 
ومهرجان لأللعاب الشعبية والحكي الشعبي المصري 

والعربي.

أسئلة حول عينيها 

قولي ياسيدتي أعدل أن يعاقبوا املسروق وال يعاقبوا اللص ؟
أعدل أن يبقى السجن وخيتبىء السجان ؟

فكم سرقت عيناك الربيئة ألف قلب وكم وضعت يف األسر ألف أسري .
قولي ياسيدتي كيف تشد رموش عينيك ألف رجل مثلي ؟

أهو السحر أن يشد أرق ما يف اجلسد ألف جسد ؟
قولي ياسيدتي كيف يتجمد العاشقون برجفة العشق ويف عينيك دفىء الربيع ؟

ياسيدتي عيناك أقوى من كل جيوش العامل وهي تدخلين األسر بكحل أسود 
وال أدري كيف أفسر هزمييت أمام عينيك بأنها إنتصار ؟
هل صادفت يا سيدتي يوما رجال مثلي  يطلب األسر ؟

هل صادفت يوما أسريا يعطي لسجانه ألف وردة ؟
قولي ياسيدتي أهو السحر أم هي عيناِك ؟

كم عارضت العاشقني إذا إختصروا العشق يف نظرة 
وكم عارضت النساء إذا إختصرن األنوثة يف نظرة 

لكين يا سيدتي من سحر عينيك  أعتذر هلم  ألف مرة . 
أعتذر هلم ألف مرة .	

السيد الهادي 
المفكر والفيلسوف 
وعضو إتحاد كتاب مصر



 كنا أكدنا أن النظام إختار الحل العسكري 
لألزمة والذي يبدو مستحياًل رغم كل شيء. 
إلى  الكريم سيصل  القارىء  أن  المؤكد  من 

هذا اإلستنتاج قبل اإلنتهاء 
من قراءة سلسلة المقاالت 
إقتربت  وقد  اآلن،  هذه. 
عامها  إكمال  من  األزمة 
السادس دون الوصول إلى 
نهاية. دعونا، قبل الخوض 
اإلستراتيجية  بالمصالح 
إليران وروسيا وتركيا في 
سورية أن نلقي نظرة على 
أسباب فشل الحل العسكري 
التفوق الذي تمتع به  رغم 
النظام من طائرات  قوات 
مقاتله ومروحيات ودبابات 
ومدفعية  ميدان  ومدفعية 
صاروخية وكماً كبيراً جداً 
الذخائر، عبر جسور  من 
العسكري  والدعم  جوية، 

بإيران  ممثاًل  لها،  المحدود  الخارجي غير 
وميليشياتها وروسيا وغيرها. 

لست عسكرياً والمختصاً بالعلوم العسكرية، 
ولكنني كنت أقرأ دائماً أن الجيوش النظامية 
غير مدربه على حرب العصابات وحرب المدن 
التي توقع في صفوفها خسائر فادحة )ڤييتنام 
مثااًل( بمجموعات مقاتله صغيرة تعتمد الكر 

والفر في القتال. 
فيما مضى، فتحت المعارضة المسلحة عدة 
جبهات في آن واحد. في ريف دمشق وفي 
جنوب البالد وشرقها وشمالها مما شتت القوة 
الضاربة للجيش وتوزيعها على عدة جبهات. 
عانت القوات المسلحة أيضاً في بداية األزمه 
نتيجة  بضباطها وجنودها  كبير  نزيف  من 
اإلنشقاقات التي حدثت في صفوفها، إضافة 
إلى خسائرها البشرية الكبيرة في المعارك، 
لم تتمكن من تعويضها بسبب عزوف الشباب 
والتهرب  اإللزامية  بالخدمة  اإللتحاق  عن 
منها إما بالهجرة أو بالنزوح وربما بأساليب 
أو وسائل أخرى ألنهم اليريدون أن يكونوا 

طرفاً بالصراع. 
الحظت أن اإلعالم الغربي بعد أن كان يتابع 
تطورات األحداث يوماً بيوم ويعرض األحداث 
من أرض المعارك، بدأ حوالي منتصف عام 
٢٠١٤ بنقل أخبار األزمة بالتقنين وثبت عدد 
القتلى من المدنيين بين ٢٥٠ إلى ٣٠٠ ألف 
لمدة تزيد على العامين قبل أن يرفع العدد إلى 
حوالي ٥٠٠ ألف تقريباً، كما أن عدد الدول 
التي إدعت أنها من أصدقاء سورية تناقصت 
من ١٢٤ دولة، على ما أذكر إلى ثمانية دول 
فقط. كان من الواضح لكل متابع لألنباء أن 
تعليمات رسمية صدرت من الحكومات الغربية 
إهتمامها  بتقنين  لديها  اإلعالم  دوائر  إلى 
بالموضوع السوري وأحياناً بالتعتيم الكامل. 
تقصدت ذكر هذا الجزء من المعلومات ألننا 

سنحتاجها في المستقبل.   
نشرت وسائل اإلعالم الغربي منذ عدة أسابيع 

فترتين متباعدتين ولمرة واحدة دون  وعلى 
ذكر مصادرهما بأن عدد القتلى من المدنيين 
بلغ المليون وأن الجيش خسر ٢٠٠ ألف من 

مقاتليه. 
خالل األزمه تعرض النظام 
ما  مرات  ثالث  للسقوط 
إستدعى تدخل حزب هللا بأمر 
من إيران ثم تدخل الحرس 
الثوري اإليراني وميليشيات 
وميليشيات  الشعبي  الحشد 
پاكستانية وأفغانية وغيرها 
مباشرة بالقتال. مع كل هذا 
لم تنجح هذه المساعي بتقديم 
الدعم الالزم للنظام ما إستدعى 
الروسي  العسكري  التدخل 
مباشرة في الصراع بتاريخ 
٣٠ إيلول )سيپتيمپر( ٢٠١٥ 
إلنقاذ النظام الذي كان على 
وشك اإلنهيار، للمرة الثالثة 
ثالثة  إلى  أسبوعين  خالل 
أسابيع. كانت تعتقد روسيا أن تدخلها سيقضي 
على المعارضة المسلحة للنظام مع نهاية عام 
٢٠١٥، ولكن هذا لم يحصل حتى اليوم رغم 
المعارضة  إستهدفت  أن ٩٨٪  من غاراتها 
المسلحة وساعدت على إسترداد القسم الشرقي 
للنظام  كبيراً  إنجازاً  يعتبر  الذي  من حلب 
وحلفائه وصفعة قوية للمقاومة المسلحة. يقول 
المحللون الصحفيون وتؤيد األمم المتحده هذا 
)البيض  النظام وإيران جمعا  بأن  التوجس، 
الفاسد في سلة واحدة(- أي إدلب- وهي التي 
ستتلقى الضربه القاصمة التالية، على ما أعتقد 
في محاولة لتصفية كافة أشكال المعارضة. 

لحماية  إيران دخلت  أن  يعتقد  يُخطىء من 
المتوسط  مياه  إلى  وتأمين وصولها  النظام 
وتوسيع نفوذها في المنطقة، فقط. كان هذان 
سببين من أربعة أسباب رئيسية. إيران دخلت 
أيضاً لحماية مصالحها التجارية والصناعية 
الضخمة في سورية، ألن الرئيس بشار األسد 
لم يسر على خطى والده بالتعامل مع إيران 
ولكنه  والفالحين  بالعمال  وإهتمامه  لند  نداً 
تحالف مع الرأسماليين وأهمل مصالح العمال 
والفالحين. لذلك إنطلقت الثورة السوريه عام 
٢٠١١ من الريف. وفتح إليران أبواب البالد 
بإنشاء  على مصراعيها دون حساب فقامت 
مشاريع صناعية ضخمة جداً على طول البالد 
وعرضها، منها على سبيل المثال الالحصر 
لذلك  للصواريخ.  وآخر  للسيارات  مصنع 
دخلت إيران، إضافة إلى األسباب المذكورة 
سبباً هاماً هو حماية إستثماراتها، إضافة إلى 
إلى  الشيعي. يضاف  المذهب  بنشر  أجندتها 
ذلك أن إستثماراتها الضخمة فسحت أمامها 
المجال بالتدخل في الشؤون الداخليه لسورية.

اليخفى على أحد أن هناك صراع مصالح بين 
إيران وروسيا في سورية، سنتطرق مستقباًل 
أكثر  بتفصيل  وسنتناول  الصراع  هذا  إلى 
المصالح الروسية في المنطقة وتعارضها مع 

المصالح الغربية.    

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

ظلموا الورد....
عجبا هل ميكن ان يظلم الورد؟

عبر  اذ  الماضى  الزمن  فى  كان   
احد امام محل لبيع الزهور ال يستطيع 
ان يمضى فى طريقه إال بعد ان يلقى 
بنظرة سريعة وكأنه  التحية عليه ولو 
الكافى من  القدر  منه  يستمد  ان  يريد 
من  يمكنه  الذى  والسعادة  التفاؤل 
بالحيوية  مفعم  استكمال طريقه وهو 
والنشاط واألمل متأثرا بألوانه البديعة 
يأخذ  الذي  الرقيقة وعطره  وإشكاله 
االنسان - رغما عنه - بعيدا فى عالم 
فتتجدد طاقته   ، للحظة  ولو  الخيال  
على  ترتسم  التي  بالسعادة  ويشعر 
حالمة  ابتسامه  فى  ظاهرة  وجهه 
من  للورد  ما  يأخذ  وكأنه  وتنهدات 
جمال و يبعد عن نفسه الهموم واآلالم.
فلذلك يالزم الورد ذو المشاعر الطيبة 
وال تخلو مناسبة مفرحة إال وقد زينتها 
المبدعة  بإشكالها   الورود واإلزهار 
العطرة.. الجذابة ورائحتها  وألوانها 
بد  فال  هدية  اى  يقدم  من  وكذلك 
-مهما  معها  الورد  تقديم صحبة  من 
ارتفعت قيمتها - ألنه تعبير عن صدق 
التفكير  النية واتزان  المشاعر وصفاء 
ورقى االحساس ،فهو يعبر عما بداخل 
النفس البشرية بإيجاز وصمت فهو ال 
المنمقة فهو لحاله  الكلمات  الى  يحتاج 

خير وسيط..
بالدنيا  ...االنشغال  الورد  ..ظلم  ولكن 
والفقر  والمرض  والخوف  واأللم 
بما  المتتالية  واألحداث  واليأس 
 ، وعدوان  وظلم  قسوة  من  تحتويه 
المشاعر ووارى االحساس الن  جمد 
القلب نفسه اصبح كا لصخرة محاوال 
والجراح  الحزن  نفسه من  يحمى  ان 
المتتابعة...حتى  الشرور  وسهام 
تعكس  ابتسامة  تحولت من  االبتسامة 
ابتسامة ساخرة  الى  الفرحة واالمتنان 

القلق  و  االمل  فقدان  فقط عن  تعبر 
الثقة وكأنها اصبحت مرسومة  وعدم 
المحرومة من ندى  الشفاه  رسما على 

الفرح و االبتهاج...
فلم يعد هناك من يهتم حتى بالنظر الى 
يعد يستوقفه جمالها  الورود ولم  محل 
بعيد  والفكر  وتنوعها..فالبال مشغول 
تماما يجول هنا وهناك بحثا عن حلوال 
العمل واألصدقاء واألقارب  لمشاكل 

وما اكثرها...
ورويدا رويدا يتسلل االحساس بالرقة 
من  ثم  البشر  قلوب  من  والجمال 
ان  اللسان  يستطيع  عقولهم وعليه ال 
التعبيرات  الكالم و رقة  ينطق بجميل 
وتختفى شيئا فشيئا مواطن الجمال من 
ليبقى كل ماهو جاد وجاف ال  حياتنا 
بمبهجها حيث ال تجد  الحياة  فيه  تدب 

لها مكانا او مجاال..
يعانون  فهم  الورد  البشر كحال  وحال 
لمواهبهم  والتقدير  االهتمام  قلة  من 
نجاحتهم...ليس  و  اخالقهم  ومحاسن 

هناك وقت!!! 
ظالم  مظلوم  فكل  للعجب  يا  ولكن 
لغيره ايضا.. فلو افترضنا حسن النية 
..نعم فقط حسن النية -اذ ال دليل اخر  
واالهتمامات  الهموم  لكثرة  غيرها 
نستطيع  منا- حتى  ايامنا  التى تسرق 
قد سقط سهوا  ما  نتخيل ونستنتج  ان 
او  للصورة  الناقصة  االجزاء  لنكمل 
نعيد  او  التلف  قد اصابها  التى  نجمل 
جمالها  غاب  التى  لألجزاء  االلوان 
يقدم  عما  نرضى  ان  نستطيع  حتى 
عن  حقيقة  تعبر  ال  كلمات  من  لنا 
تستدعيها  التى  والمجامالت  معانيها 
ونحن  عزلة  فى  فنعيش   ، المواقف 
نعيش  الينا  والمقربين  احبابنا  وسط 
او  نتمنها  التى  اللوحة  نتخيل و نرسم 

باألحرى نتوهمها حتى نشعر بأقل قدر 
نظرية  الى  نلجأ  ان  الرضا وهو  من 
اقتصادية قديمة وهى” االكتفاء الذاتى 
مدار  على  جيدا  درسناها  “والتى 
اذهاننا وأصبحت  فى  السنين وعلقت 
هى الحل فى هذه االيام القاسية...وأريد 
عن  بعيدا  النظرية  هذه  اوضح  ان 
فهى اصبحت  االقتصادية...  اهميتها 
لها  اهداف اخري تحمى االنسان من 
ان اشجع  االكتئاب..وهى  االنكسار و 
نفسي وامدح نفسي وال انتظر المساندة 
من احد حتى ال اصاب باإلحباط.. واذا 
قدم لى احد يد المساعدة فستكون بمثابة 
المفاجئة الرائعة –ال باعتبارها كما فى 
السابق انه الواجب هو الذى يحتم هذا- 
فنشعر بالسعادة حينئذ لمبادرة االخرين 
افضل  الطريقة  فهذه  ؛  المتوقعة  غير 
نتيجة  باإلحباط  ان نصاب  بكثير من 
لديهم  ان  نتوهم  فى من  الزائد  للعشم 

االستعداد للتضحية فى سبيل اسعادنا.
المبررات..ونلجأ  نجد  ان  اذا  فعلينا 
البديلة..ونخلق  الحلول  ايجاد  الى 
الى  ونسعى  االلفة  من  جو  ألنفسنا 
رسم الضحكة على وجوهنا ونستبشر 
التفاؤل حتى ال نستسلم  الخير و ننشد 
لمشاعر اليأس واإلحباط..ولكن هذا ال 
او  فى عيوننا  الدمعة  ان تجف  يعنى 
االخرين  مشاعرنا..فنشبه  تتجمد  ان 
الذين انساقوا ولم يقاوموا فتحولوا الى 
اشباه كائنات تحيا بدون مشاعر حقيقية 
تتعامل  ؛لكنها  بالحب  ينبض  قلب  او 
الطبيعة  ومنها”لكل فعل رد  بقوانين 

فعل... “
ورجائي أخيراً للجميع بعدم غرس هذه 
تنشئوهم على  الروح فى اوالدكم وال 
هذا المبدأ.. كي ال يضيع منهم المعنى 

الحقيقى للحياة..
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كرولونوجيا مغربية 
سريعة ..

بلوكاج حكومي 

أمي ثم أمي 
أمي... ثم 

خالد بنيصغي

جاك سمير جرجوس

س�����أل�����ون�����ي ع������ن أم����ي 

ع����اش����ت ك�����ل ح��ي��ات��ه��ا

وم����ن����ذ س�����ن�����وات غ���ي���ّب

وص���������رُت وح����ي����د ال������دار

أي���ن  .. أم������ي   .. أم������ي 

ال��������دار ورود  ح����ت����ى 

وف������ن������ج������ان ق����ه����وت����ك

وط���ي���ور ال���س���م���اء ص��اح��ت

أم�����ي ل����م ت���ك���ن إن��س��ان��ة

ع���ي���ن���اه���ا ح�����ن ت��ب��ك��ي

وح�������ن ت����ت����أل����م ح����زن����اً

أم�����ي ي����ا أغ���ل���ى إن��س��ان��ة

وداع������اً ي���ا أم����ي ي���ا ع��ي��ون��ي

ك�����ل ع������ام وان���������ِت أم���ي

اجل��ن��ة م����ث����واِك  اهلل  ج��ع��ل 

ق��������ل��������ُت ف���������ي دم������ي

م���ن أج���ل���ي وب���ال���ق���رب م��ن��ي

امل�����وت أم����ي ورح���ل���ت ع��ن��ي

أص����������رُخ أب����ك����ي أن�������ادي

أن���������ِت ي������ا ك������ل ع���م���ري

ب��ك��ْت ح��زن��اً ع��ل��ي ف���راق أم��ي 

أمي ي��ا  ينتظرك  حزيناً  م���ازال 

ب��ص��وت ع���اٍل أي��ن أن���ِت ي��ا أم��ي

األرض على  اهلل  م��اك  بل  عادية 

عيني ع��ن  ال��دم��َع  متسُح  ف��رح��اً 

ت��خ��رج��ه ف���رح���اً ح���ن ت��ران��ي

السماِء في  واآلن  األرض  على  كنِت 

ال������ت������ي ل�������م ت�����ران�����ي

ال������ت������ي غ������اب������ت ع���ن���ي

أم��ي ي��ا  جنتي  أق��دام��ِك  وحت��ت 

  دخلت الحكومة المغربية أزمتها 
في شهرها السادس دون تحقيق أي 
هذه  وإنهاء  بتشكيلها  يوحي  تقدم 
التصريحات  أكدت  فقد   ، األزمة 
األخيرة لألطراف المعنية خصوصا 
و”   “ والتنمية  العدالة   “ حزبي 
األحرار “ إنهاء كل أشكال الحوار 
بينهما بعد تشبث كل منهما برأيه ، 
البلوكاج ممنهج  أن هذا  والواضح 
الذي   “ األحرار   “ حزب  من 
يريد جر وإدخال حزب “ االتحاد 
الحكومة  في  معه   “ االشتراكي 
الجديدة بالرغم من أن األغلبية كافية 
الحاجة  الحكومة دون  لتشكيل هذه 
الذي هو أصال  لالتحاد االشتراكي 
22 صوتاً في  إال على  لم يحصل 
وهو   ، المغربي  التراب  مجموع 
رقم ضعيف ال يستوجب المشاركة 
يستوجب  ما  بقدر  الحكومة  في 
الخجل من هذه النتائج التي تدل بكل 
وضوح على أن المغاربة ال يريدون 
هذا الحزب ، ولذلك لم يختاروه ولم 
توا على منتََخبيه ، على االتحاد  يصوِّ
االشتراكي أن يراجع ويناقش خيبة 
أمله هاته بعيدا عن التبجح باستعداده 
للمشاركة في حكومة هي في غنى 

عنه تماماَ .. 
أمر الحكومة اآلن وبحسب الدستور 
الملك  تدخل  تستوجب  المغربي 
تشكيلها  أجل  من  السادس  محمد 
المتاحة دستوريا، وغالب  بالطرق 
التدخل  أن  إلى  تشير  التكهنات 
تقريب  اتجاه  في  الملكي سيُصبُّ 
بعض  وتقديم  النظر  وجهات 
 ، المعنية  التنازالت من األحزاب 
أما مسألة إعادة االنتخابات فاألمر 

مستبعد جدا .. 
الملك محمد السادس عاد إلى أرض 
بعد  المنصرم  الثالثاء  الوطن هذا 
المقاييس  أفريقية ناجحة بكل  جولة 
االتحاد  إلى  المغرب  عودة  بعد 
آخر  نجاح  وأمامه   .. اإلفريقي 
إنهاء  منتظر إن شاء هللا تعالى في 
بتشكيلها  المغربية  الحكومة  أزمة 

وإخراجها للوجود ..
المغرب في االتحاد اإلفريقي وال 

عزاء للحاقدين 

  عاد المغرب إلى وضعه الطبيعي 
في االتحاد اإلفريقي عندما أراد ذلك 
في الوقت المناسب ، عودة المغرب 
الشاغر في  لمقعده  لم تكن رجوعا 
، بل جاءت حبلى  االتحاد فحسب 
العديد  التنموية ، وتوقيع  بالمشاريع 
العديد  مع  التعاون  اتفاقيات  من 
التحركات  إفريقيا ، هذه  بلدان  من 
المغربية المجسدة في الزيارة الملكية 
البلدان والتي  لهذه  السادس  لمحمد 
استغرقت األسابيع بل الشهور ، لم 
ترق بعض الدول الشقيقة ، خاصة 
التي  الجزائر “  الشرقية “  الجارة 
االستفزازات  أنواع  كل  حشدت 
أجل  من  والعسكرية  اإلعالمية 
تعطيل المغرب عن نجاحاته ، ألن 
الجزائر لألسف ال تستطيع أن تنجح 
أمام  الراهن  الوقت  على األقل في 
الجزائري عافاه  الرئيس  مرض  
المتناقلة  األخبار  كانت  ) وإن  هللا 
تفيد ربما بموته جسديا  والمتسربة 
وأنه يتنفس اصطناعيا فقط ( وأمام 
االحتقان الداخلي للشعب الجزائري 
االقتصادية  األزمة  بسبب  الشقيق 
الحادة التي تمر فيها الجزائر بسبب 
النفط والذي كبدها  أثمنة  انخفاض 

خسائر بماليين الدوالرات .. 
أرادت  وغيرها  األسباب  لهذه 
الشعب نحو  انتباه  الجزائر تحويل 
بدل  المغربية  الصحراء  مشكل 
والعصية على  الداخلية  المشاكل 

الحل في الجزائر .. 
يستغرب  المغرب  .. الزال  وبعد 
عدم تصويت األشقاء عرب إفريقيا 
 ، اإلفريقي  لالتحاد  عودته  على 
خاصة مصر وتونس ، هي أمور 
غير مفهومة إال في نطاق التخوف 
من تزعم المغرب إلفريقيا واستثمار 
التنموية  المشاريع  من  أكبر عدد 
والمربحة في أدغالها .. وهو نجاح 
أكيد إن شاء هللا ، والزمن  مغربي 
للشك  مجاال  يدعو  ال  بما  سيؤكد 
إفريقيا  المغربية في  النجاحات  هذه 
وغيرها ، مع استعداد المغرب دائما 
إلنجاح اتحاد المغرب العربي الكبير 
الشقيقة مصر في  والتعاون مع   ،

جميع المجاالت ..

بتذُكر َع باب الّدار شو حكينا؟
وأديّش قلتلي بعد بكير..

ظلّك معي.. خلّي الّزمْن يمشي..
ما شبعت منِّك، بعد بّدي كتير!!

بتذكر شو بكيوا عيوننا، 
ونشْف الّدمع..

وقلوبنا ذابْت، متل عود الّشمع!!
ولْم صار الزم فّل،

قلتلي تعي..
ر علينا الباْب، ننسى هالوجْع. نسكِّ

جاوبت الزم روح، ناطرني 
سراْب!!

ان بّدك تعا نمشي سوا،
وننسى العذاب!!
يّما وعدني نلتقي،
خلف الّضباْب..

لّما شي يوم بعود،
عأرض الحباْب!!

ومن يومها،
شاِحت عيوني َع الّدرْب،

ضاْع الّصدى..
وسّكنتني خلف الغياْب!!

خواطر لألم من وحي عيد األم 

رندة رفعت شرارة

جمال قلته

يا من تعهدت ببزوغ ضياء فجري
و كنت كائناً في أحشائها يجرى

ومن رحيق دمائها أمدت في البدء كوني 
قدمتني للحياة بمولدي تعلن للوجود عهدي
من بعيد حيث حملتني أوهام عصري 
أكتب إليِك بدمي .. بنبض عروقي 
أكتب إليِك في يوم عيدك يا أمي 
أيام طواها الزمان من عمري 

أثقلت أحداثه ظهري
بإسفار ضاق بها دربي 

وعهٌد تبددت فيه آمالي بين غدي وأمسي
هكذا صرت وصار وليدِك يا أمي 

تعود بي الذكرى ألعوام يوم رحيلي 
يوم ودعت دفئ حنانك بطيش صباي 

حاماًل حقائبي ألهث خلف خطاي 
هائماً في وجود رحب من نسج هوايا 

تائهاً في عالم من زيف دنيايا 
هكذا صرت اليوم وصار وليدك يا أمي ..

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

www.el-ressala.com

إلعالناتكم يف 
الرسـالة

قال إبن مفيدة

مقابل  نتحمله  الذي  األلم   من  املقدار  ذلك  احلياة   -
اإلستمتاع بالوعى .

 - األلعاب التي تنتهي باملوت ، متتلئ باخلداع ، واحلياة لعبة 
مماثلة .

ما يكفي  احلماقة  يرتكب من  لم  الذي  بعد هذا  يولد  لم   -
لكى يدخل مسجدا أو كنيسة أو مكتب محام .

- احلياة تبدأ كلعبة ، وتنتهي كعقوبة .
- كل يوم يأتي ، تأتي معه أخباره ، حتى يوم القيامة .

 
السيد الهادي 
المفكر والفيلسوف 
وعضو إتحاد كتاب مصر

رسالة إىل أمي 
»من بعيد«

Lachute مطعم لبناني  بمنطقة سياحية
موقف سيارات كبير
الوحيد في المنطقة 

مطعم عائلي واستثمار جيد

للبيع

لمزيد من المعلومات 
1471 934 450االتصال على رقم:

بتذُكر 
َع باب الّدار

أوبك اتفاق  كل مكاسبه منذ  ويفقد  3 أشهر  ينزل ألقل سعر يف  النفط 
بعد أن أعلنت  الثالثاء  يوم  النفط    هوى 
العالمية  الخام  مخزونات  ارتفاع  أوبك 
وكشفت عن قفزة مفاجئة في إنتاج السعودية 
كل  فقدت  التي  األسعار  مما ضغط على 
مكاسبها تقريبا منذ اتفقت أوبك على خفض 

اإلنتاج في نوفمبر تشرين الثاني.
ورغم تعديل أوبك توقعاتها للطلب العالمي 
النفط  إنتاج  ارتفاع  فإن مؤشرات  بالزيادة 
أربكت  متواضع  بشكل  ولو  السعودي 

المستثمرين.

أدنى سعر  إلى  األمريكي  الخام  وتراجع 
تسوية له منذ 29 نوفمبر تشرين الثاني أي 
قبل يوم من اتفاق منظمة البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك( بقيادة السعودية على خفض 

اإلمدادات.
 30 له منذ  أقل مستوى  وأغلق برنت عند 

نوفمبر تشرين الثاني.
الجلسة  لبرنت خالل  العقود اآلجلة  ونزلت 
منذ  األولى  للمرة  يوم   200 متوسط  عن 
الثاني. وتحدد سعر  نوفمبر تشرين  أواخر 

بما  بالمئة   0.8 بانخفاض  لبرنت  التسوية 
دوالر   50.92 عند  بالمئة   0.8 يعادل 

للبرميل.
وفقد الخام األمريكي غرب تكساس الوسيط 
68 سنتا أو 1.4 بالمئة ليبلغ سعر التسوية 
انخفاض  للبرميل ويستمر  47.72 دوالر 
التوالي في أطول  السعر لليوم السابع على 
 .2016 الثاني  كانون  يناير  منذ  موجة 
والسعر منخفض نحو 11 بالمئة منذ الثالث 

من مارس آذار.

البورصة تربح 2.3 مليار جنيه خبتام التعامالت

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 2.3 
األربعاء،  يوم  تعامالت جلسة  ختام  فى  مليار جنيه، 

ليغلق عند مستوى 636.805 مليار جنيه.
المصرية، مليار  بالبورصة  التداول  قيمة  وبلغ إجمالى 
تعامالت  اليوم، ومالت  تداول  جنيه جنيه خالل جلسة 
بلغت  قيمة  للبيع، بصافى  العربية  األفراد والمؤسسات 
7.9 مليون جنيه، و7.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما 
مالت تعامالت األفراد والمؤسسات المصرية والعربية 
للشراء بصافى قيمة بلغت 883 ألف جنيه، 1.5 مليون 
مليون جنيه، على   66.7 مليون جنيه،   53.6 جنيه، 

التوالى.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة %0.34 ليغلق 
ارتفع مؤشر “إيجى  فيما  نقطة،   12745 عند مستوى 
 1977 ليغلق عند مستوى   0.27% بنسبة   ”50 إكس 
بنسبة   ”20 إكس  “إيجى  مؤشر  تراجع  بينما  نقطة، 

%0.18 ليغلق عند مستوى 12097 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى 
 523 ليغلق عند مستوى   0.59% بنسبة   ”70 إكس 
نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100” األوسع نطاًقا 

بنسبة %0.29 ليغلق عند مستوى 1241 نقطة.
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10 أطعمة لتعزيز القدرات العقلية يف وقت اإلمتحانات

حتضري الشعر الستقبال الصيف وماسكات للعناية بالشعر

االمساك... االسباب وطرق العالج من الطبيعة

كوكتيل لتنمية الذكاء وتقوية الذاكرة
 إن الدماغ البشري يملك قدرة عجيبة على 
الحياة،  مدار  على  باستمرار  والتطور  التغير 
وتطوير  ذكائك  تنمية  بإمكانك  أنه  يعني  مما 

قدراتك العقلية في أي عمر. 
وتذكري أن ضعف القدرات العقلية ليس أمراً 
مرتبطاً  ليس  الذكاء  أن  كما  بالعمر،  مرتبطاً 
بصغر السن، ولكن معظم األحوال التي يحدث 
فيها راجع الذكاء وضعف القدرات العقلية مع 
تقدم العمر تنتج عن الكسل وعدم تدريب العقل 

وتنشيطه.
وتلعب األطعمة الغذائية واألعشاب الطبيعية، 
دوراً هاماً في تنمية الذكاء وتكوين الذاكرة، وإليك 
عزيزتي مجموعة من هذه األطعمة واألعشاب.

زيت عشبة روز ماري
يعمل على تحسين كفاءة خاليا المخ، والمواظبة 
على أكل هذا الزيت يحدث تحسناً في التذكر 
والتركيز بنسبه تفوق 40 بالمئة حسب دراسات 

بريطانية. علمية 
الحليب الدافئ والزعفران والعسل

يؤخذ يومياً خصوصاً ويحلى الحليب بالعسل ويضاف له شعيرات 
من الزعفران .

عصير الجزر األناناس
في  العضوي  التمثيل  عملية  ينشط  ألنه  الذاكرة  يقوي  فالجزر 
المخ فيساعد على الحفظ، واألناناس به إنزيمات تسهل التركيز.

األفوكادو
ينصح بأكل نصف ثمرة من األفوكادو؛ فأحماضه الدهنية تساعد 

على التركيز .
الكرنب والليمون

يطبخ الكرنب على البخار ويعصر عليه الليمون، فالكرنب مهدئ 
واألكسجين  الدم  تدفق  وبالتالي  التوتر  فيقلل  لألعصاب،  رائع 

للمخ يكون جيداً، والليمون يزيد في القدرة على االستيعاب نظراً 
لكميه الفيتامين سي الموجودة به.

األسماك
التركيز وفي طول  في  تفيد   3 األوميجا  الكبير على  احتواؤها 

مدة االنتباه.
المكسرات

اللوز والجوز والفستق والفول السوداني بها زيوت تقوى األعصاب، 
وتزيد االنتباه عن طريق تنشيط الموصالت العصبية الضرورية 

للحصول على المعلومات.
الزنجبيل والكمون

ملعقة زنجبيل + ملعقتين من كمون + ملعقة كبيرة من العسل
فيتدفق  الدم  تخفيف  في  ويساعدان  التفكير  على  المخ  يحفزان 

بسهولة للمخ .
الموز

العصبية،  النبضات  لنقل  وضروري  بالمغنيسيوم  غني  الموز 
هو أيضاً مصدر لفيتامين ب 6 )توفر حبة الموز الواحدة عملياً 

نحو ربع المخصصات الغذائية الموصى بها(.
الكبد

الجسم يحتاج إلى الحديد لنقل ألكسيجين عن طريق الهيموغلوبين، 
فالكبد هو من الدعائم األساسية لهذا المعدن الثمين، وهو مصدر 
الوظائف  بتحسين  ويقوم  ب،  للفيتامين  المهمة  المصادر  من 
الذهنية ونتائج اختبارات الذكاء. وإذا كنتم ال تحبون تناول الكبد، 
فيمكنكم تناول لحم الخنزير، أو لحم البقر، أو “الخميرة الغذائية”.

الفواكه الحمراء
تعتبر جميع العوزات الصالحة لألكل )الكشمش األسود، والفراولة، 
وعنب األحراج، والكشمش األحمر، وتوت العليق( مصدراً هاماً 
للفيتامين سي )الكشمش األسود مرّكز أكثر بمرتين من الكيوي 
وأكثر بثالث مرات من البرتقال(، فهي تحارب الجزيئيات السامة 

التي قد تؤثر على الخاليا العصبية.
الشوكوال

أظهر العلماء أن لمركبات الفالفونويد الموجودة في الكاكاو دوراً 
بما أنها تساعد في تمدد األوعية الدموية بشكل أفضل.  إيجابياً 
كما تساعد هذه المواد المضادة لألكسدة في مكافحة الجزيئيات 

السامة وحماية نشاط الدماغ.
السبانخ، كوكتيل الذكاء، حبة الرومان )عصير(، عصير ربع 
كانتالوب، عصير خوخ )الدراق(، نصف ليمونة، حبة موز، نصف 
ملعقة خميرة، أناناس، 7حبات لوز، 7حبات جوز، 7حبات بندق

ربع ملعقة جنسنج، مع قليل من الماء، ملعقة عسل
التحضير: طريقة 

جيداً  تضرب  ثم  الخالط  في  السابقة  المكونات  جميع  توضع 
للحصول على سائل كثيف.

  يعاني من االمساك الكبار والصغار وتعريف االمساك هو عدم القدرة 
علي إخراج الفضالت ألكثر من يومين وتختلف عادة حالة اإلخراج من 
شخص إلي آخر فهناك من يخرج مرة كل يوم وهناك من يخرج مرتين 

او ثالث كل يومين وهكذا.
يختلف تفسير االمساك من شخص ألخر والجدير بالذكر أن االمساك 
الحاد يظهر لفترة معينة في حاالت الحميات وارتفاع درجات الحرارة 

حيث يفقد المريض الشهية مما ينتج عنه إصابته باإلمساك.
وهناك ما يسمي أيًضا باإلمساك المزمن وفيه يصعب علي المريض 
التبرز نظًرا لكمية البراز المتكونة وهذا يحدث في حاالت فقدان الشهية او 

الصوم أو قلة السوائل بالجسم.
 ويعرف االمساك أيًضا على انه إحدى االضطرابات التي يتعرض لها 
الجهاز الهضمي وهو حالة يكون فيها البراز جاف وسميك أو قاسي 
مصحوب بألم عند إخراجه والسبب الرئيسي لالمساك هو قلة الماء او 

تناول أطعمة ال تحتوي على الماء بكميات كافية.
فالبراز يمكث وقت طويل داخل المستقيم فيسمح لألمعاء باالمتصاص 

للماء الموجود داخل الفضالت مما ينتج عنه براز قاسي يصاحبه ألم.
- أسباب اإلمساك:

- انسداد القولون وانبوبه بسبب اورام خبيثة او حميدة.
- ورم في القولون       - فتق للشرج 

- تشنج في القولون      - التهاب المرارة
- الزائدة الدودية          - بواسير          - أسباب نفسية

ويستطيع االنسان مساعدة نفسه في معالجة 
االمساك وذلك عن طريق تعديل بسيط في نظام 
اكله واسلوب حياته وإذا لم يحدث تغير عليه 

استشارة الطبيب المختص.
- طرق عالج االمساك:

- االلياف الغذائية حيث أنها ترفع منسوب 
المياه في جسم االنسان وتقضي على الجراثيم 
المصاحبة للبراز مما ينتج عنه تقليص وقت 
العبور في االمعاء وعدم تمكنها من امتصاص 

الماء الموجود بالبراز.
- االستعانة بالمواد الملينة.

- ممارسة الرياضة والتي تعمل على تليين 
من  التخلص  وبالتالي  القولون  عضالت 

االمساك.
- تناول القهوة حيث تحتوي على الكافيين المنشط للجهاز الهضمي فعليك 
شرب كوب أو اثنين من القهوة للقضاء على االمساك ولكن ال تفرط في 

تناولها.
- اعتماد زيت الزيتون فشرب ملعقة كبيرة من زيت الزيتون صباحا 
بعد االستيقاظ من النوم مباشرة يساعد في التخلص من االمساك ويمكنك 

مزجه ببعض من عصير الليمون لتخفيف نكهته.
- تناول العسل االسود فيعتبر العسل االسود حقل للماغنسيوم والحديد 

والكثير من المعادن والفيتامينات لذلك يمكنك أخذ ملعقة او اثنين يوميا 
لعالج االمساك.

- الليمون فهو يحتوي على حمض الستريك الذي ينبه الجهاز الهضمي 
للسموم فيطردها وكذلك المواد الغير المهضومة والمتراكمة على جدا 

القولون.
- العمليات الجراحية وذلك يكون في الحاالت الصعبة والمتأخرة حيث 
يجري جراحة تستقضي بقطع جزئي للقولون في الحاالت الصعبة إلتاحة 

المجال للتغوط.

     يتميز أسلوب المصمم السوري رامي العلي rami alali بالمزج بين الرقي 
واألنوثة، وفي كل تشكيلة نكتشف موهبة هذا المصمم في تقديم إبداعات مبتكرة 

وأفكار غير تقليدية لفساتين السهرة.
وفي مجموعة األزياء الراقية لموسم ربيع 2017، نرى الفساتين المنفوشة 
والتطريزات البّراقة إضافةً إلى الخامات الفاخرة والمزج بين أكثر من قماش 

لتبدو الفساتين رائعة ومبهرة.
على سبيل المثال الفستان المصمم بشكل الفيونكة الكبيرة بتطريزاتها الفخمة، مع 

لمسة أنثوية بالحزام الستان الوردي حول الخصر، وبعض التصاميم األخرى، مثل 
الفستان بالكم الواحد الطويل، والفستان باألكمام الواسعة بأسلوب غير مألوف، و 
الجمبسوت األنثوي الذي يمزج بين الفضي والوردي الالمع. أما الفستان الوردي 

المفرغ والمزين بورود صغيرة بارزة جعلته الفتاً لألنظار.

      -1 خففي من استخدام أدوات تسريح الشعر مثل السيشوار، 
ومموج الشعر أو مكواة الشعر ، خاصة إذا كنت ترغبين بالذهاب 
إلى البحر والسباحة ، وتوقفي تماماً عن استخدامها لمدة يومين على 

األقل قبل ذهابك للبحر ،واتركي شعرك دون غسيل.
-2 إذا تعرضت كثيراً للشمس تأكدي أن شعرك سيكون أقل تضرراً 

عندما تتركيه على طبيعته.
-3 التنفقي الكثير من المال على مستحضرات العناية بالشعر، واختاري 
ذو جودة عالية؛ إذا أن هناك مستحضرات مصممة  منتجاً واحداً 
خصيصاً لتحمي شعرك من أشعة الشمس ، وهناك مستحضرات 

مخصصة للشعر المصبوغ.
-4 إذا كان شعرك ضعيفاً فهو بحاجة لعناية مضاعفة ، استخدمي 

بالشعر بشكل مضاعف فأشعة الشمس والغبار سوف  العناية  منتجات 
أكثر ومتقصفاً، خاصة إذا كنت قد قمت  تتعب شعرك وتجعله ضعيفاُ 

بعمل تسبيل لشعرك.
-5 غذي شعرك بالزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند، وزيت اللوز، 
فهذه الزيوت تحمي شعرك كم أنها تحتوي على بروتينات مقوية لشعرك. 
يمكنك إضافة زيت جوز الهند وزيت اللوز إلى األطباق التي تتناولينها 

فهي سوف تغذي جسمك وبالتالي تمنح شعرك مايحتاجه.
اللذين يعتبران من أهم  هناك أيضاً زيت األفوكادو وزيت اآلراغان 

العناصر الغذائية لفروة الرأس والبشرة.
-6 إذا كنت قد قررتي الذهاب للسباحة أو كنت تعلمين بأنك سوف تعرضين 
شعرك للشمس لوقت طويل ضعي مستحضرات حماية الشعر، فهناك 
منتجات خاصة بحماية الشعر من أشعة الشمس تأتي على شكل رذاذ 

والتجعل الشعر يبدو دهنياً .
-7 عندما تضعين الزيت على شعرك التغسليه إذا كنت ذاهبة لحوض 
السباحة أو للبحر ومن الجيد البدء باستخدامه قبل يومين ذلك من شأنه 

أن يحمي شعرك تماماً.
-8 التنسي أن تقومي بعمل مساج للفروة رأسك كل يوم.

ماسكات للعناية بالشعر

 1-
ماسك خل 

التفاح
تعددت فوائد خل التفاح 

للشعر والبشرة حيث يعتبر خل 
الطبيعية  العالجات  أقوى  التفاح من 

الشعر في الحصول على  يفيد  للشعر، حيث 
الشيب والشعر  التخلص من  يفيد أيضا في  شعر المع وصحي، كما 
األبيض، فيمكن استخدام خل التفاح على الشعر وتركه لمدة 15 دقيقة 
ثم غسله بالشامبو والبلسم على حسب نوع الشعر على أن تكرر تلك 

الوصفة مرة واحدة في األسبوع .
-2 ماسك صفار البيض

يعتبر البيض من أهم المكونات الطبيعية المستخدمة في عالج الشعر 
حيث يعمل البيض على تقوية الشعر وتنعيمه للحصول على شعر المع 
وصحي، فيتم مزج صفار بيضة واحدة مع ملعقتين من زيت الزيتون 
ونصف كوب من الماء، ويتم وضعه على الشعر وتدليك فروة الرأس 

جيدا ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالشامبو المفضل .
-3 ماسك عصير الليمون

الليمون هو من العناصر الطبيعية المفيدة للشعر والبشرة، حيث يستخدم 
في التخلص من حكة الرأس المزعجة والتي تتسبب في ظهور القشرة 
والظهور بمظهر غير الئق، لذلك يتم مزج ملعقتين من عصير الليمون 

مع ملعقتين مع زيت الزيتون ويتم تدليك فروة الشعر بها ثم يغطى الشعر 
بمنشفة ساخنة لمدة 15 دقيقة ثم يشطف جيدا بالماء .

-4 ماسك األفوكادو
يحتوي األفوكادو على مسبة كبيرة من البروتينات والزيوت الطبيعية 
المعروفة بفائدتها الكبيرة لتنعيم وتهذيب الشعر خاصة الشعر المموج، 
الرطب ويترك  الشعر  أفوكادو مهروسة على  باستخدام ثمرة  فينصح 
لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء ويمكن إضافة بعض اإلضافات األخرى 

كصفار البيض أو المايونيز .
-5 ماسك الطماطم

قد تلجأ بعض النساء إلى صبغ الشعر باللون األشقر الذي عادة ما يميل 
إلى اللون األخضر وذلك لوجود مادة الكلورين في حمامات السباحة، 
لذلك تبحث كل امرأة عن طرق طبيعية الستعادة اللون األشقر فالحل 
هو عصير الطاطم فكل ما عليك هو استخدام كوب من عصير الطماطم 

كماسك للشعر وتركه لمدة 10 دقائق ثم غسله بالشامبو .
-6 ماسك كربونات الصوديوم

ال يمكن اغفال مدى الدور الكبير بكربونات الصوديوم للبشرة والشعر 
فالمعروف عنها أنها مفيدة جدا في تفتيج البشرة وإزالة الجلد الميت وفي 
نفس الوقت لها فائدة كبيرة جدا في الحفاظ على الشعر ليتمتع بالحيوية 
خاصة للشعر الهامد، فيمكن عمل معجون من كربونات الصوديوم مع 

الماء وعمل ماسك للشعر وتركه لبضع دقائق ثم شطفه بالماء الدافئ .
-7 ماسك زيت جوز الهند

وهو أيضا من المكونات الطبيعية المستخدمة في عالج الشعر بنسبة كبيرة 
جدا حيث يعمل زيت جوز الهند على إصالح بصيالت الشعر التالف كما 
يقوي الجذور أيضا ويمنحها القوة واللمعان لمقاومة أي عوامل خارجية، 

مما يجعل الشعر أكثر لمعانا وقوة وكثافة .
-8 ماسك العسل االبيض

المفيدة في ترطيب  الطبيعية  الوصفات  أهم  العسل االبيض من  يعتبر 
الجاف، فيمكن إضافة صفار بيضة مع  الشعر  الشعر خاصة  وتقوية 
العسل وملعقتين من زيت الزيتون ويتم تركه على الشعر لمدة 15 دقيقة 
ثم غسله بالماء البارد والشامبو مما يفيد جدا في اصالح الشعر التالف 

ومنحه القوة واللمعان.

    أفضل األطعمة التي تعزز وظائف العقل في فترة اإلمتحانات :
-1 البيض : يعتبر البيض أنه أفضل الناقالت العصبية األساسية  ، ألنه 
يحمل الكولين إلى لمخ ، باإلضافة لذلك يحتوي البيض على الكوليسترول 
الذي يساعد العقل في تأديه وظائفه بالشكل المناسب ، لذلك فتناول بيضة 
العقل لدى األطفال ، مما يؤهلهم  تقوية  أو بيضتين يوميا يعمل على 
إلستيعاب أكبر قدر من المعلومات ويعزز القدرة على التركيز والتذكر .

-2 الجوز “عين الجمل” : يعد هذا النوع من المكسرات من أهم األطعمة 
الغنية  تأدية اإلمتحانات ، فيعتبر من األطعمة  أثناء  تناولها  التي يجب 
العقل ، فيعمل كداعم ومقوي  لتعزيز قوة  الالزمة  الغذائية  بالعناصر 
لصحة العقل، فيمده بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ه ، دهون األوميجا3، 
األلياف، النحاس والمنجنيز ، لذلك ينصح الطالب في فترة اإلمتحانات 

تناول حبة أو حبين من الجوز يوميا .
-3 الخضروات الورقية : يتجنب الكثير من األطفال الخضروات الورقية 
في أطباقهم ، وال يفضلون تناول هذا النوع من األطعمة ، ولكن هذه 
الخضروات من األطعمة الجيدة لتقوية العقل في وقت تأدية اإلمتحانات 
العقل مثل فيتامين ك ،  التي تحمي  ، فتحتوي على مضادات األكسدة 

الفوالذ واللوتين .
الغير  بالدهون األحادية  الغنية  -4 األفوكادو : االفوكادو من األطعمة 
مشبعة ، التي تساعد في حماية خاليا المخ من التدمير ، ويوصي الخبراء 

بضرورة تناول عصير ثمرة األفوكادو من مرتين 
إلى ثالثة مرات أسبوعيا لتحسين وظائف 

العقل بفاعلية .
-5 السبانخ : في الحقيقة ال شيئ يمكنه 

السبانخ  أن يكون أفضل من 
التذكر  القدرة على  لتعزيز 
أثناء اإلمتحانات ، فتحتوي 
السبانخ على الموا المضادة 
لألكسدة التي تحمي المخ ، 
إلى جانب فيتامين ك، الفوالذ 

واللوتين .
-6 سمك السلمون : يعتبر 
أفضل  السلمون  سمك 
اختيار لألشخاص الذين 
ال يفضلون الخضروات، 
فيحتوي على دهون 
األوميجا3 التي تحافظ 

على صحة خاليا المخ ، كما تساعد في تقوية الذاكرة ، لذلك يجب إضافته 
للنظام الغذائي في فترة اإلمتحانات .

-7 زيت جوز الهند : يستطيع جوز الهند تعزيز 
قوة العقل ، وذلك ألنه يقوي قدرة الخاليا العصبية 
في المخ ، كما يساعد في خفض إنتاج الجذور 

الحرة فيه .
-8 الشوكوالته الداكنة : يحتوي كال من مسحوق 
الكاكاو والشوكوالته الداكنة على البوليفينول ، 
والذي لديه تأثير واقي للخاليا العصبية ، لذلك 
يجب تناول الشوكوالتة الداكنة يوميا لحماية العقل 

وتعزيز الذاكرة أثتاء فترة اإلمتحانات .
-9 البروكلي : يعد البروكلي من األطعمة الغنية 
بالسلفيورفين ، وهي مادة كيميائية تساعد على 
تنقية الجسم من السموم ، كما تركز على تقليل 
االلتهابات وتتحكم في التدمير الناتج عن الجذور 
البروكلي أيضا في تحسين  الحرة ، ويساعد 

الذاكرة بشكل جيد .
-10 بذور القرع : يمكن تناول بذور القرع كوجبة 
خفيفة خالل ساعات المذاكرة ، فتعتبر بذور القرع 
مصدرا جيدا للزنك والمعادن األساسية التي تلعب دورا هاما في تحسين 

الذاكرة ، كما تعمل هذه البذور على تعزيز وظائف العقل المختلفة .

فوائد مساج أصابع اليدين 
النفسّية واجلسدّية!

     تلعب  اليدين دورا كبيرا جدا  في التخلّص 
توّصل  حيث   ، ونفسية  صحية  مشاكل  هذه  من 

موصول العلماء إلى أّن كّل إصبع في اليد 
ومع  الجسم،  في  معّين  بعضو 
الطاقة  مساّرات  تتنّشط  تدليكه 

فيه. كيف؟
تمرين تدليك أصابع اليد للتخّلص 

من اآلالم
تشتهر اليابان بدراستها لعلم الطاقة وفنون التدليك 
المرتبطة به، حيث وجد العلماء بأّن التدليك ينّظم 
في  التحّكم  على  يساعد  مّما  الجسم  في  الطاقة 
االنفعاالت،إخترنا لِك أحد هذه التمارين، سيستغرق 

من وقتِك 5 دقائق فقط.
على ماذا تعتمد تقنّية هذا التمرين؟

بّينت الدراسات بأّن كّل إحساس تشعرين به يرتبط 
بإصبع معّين، فمثالً يرتبط الشعور بالقلق باإلبهام 
فيما يرتبط الخوف بالسبابة، ومع تدليك اإلصبع 

الشعور  ستتخلّصين من هذا 
وجميع انعكاساته الجسدّية
خطوات تطبيق التمرين:

الشعور بالقلق
عندما تراودِك مشاعر مزعجة 
كالقلق أو الضغط النفسّي والتوّتر 
اضغطي مباشرة على اإلبهام 
لمّدة تتراوح بين 3 – 5 دقائق، 
هذه  من  تتخلّصين  وسوف 

السلبّية المشاعر 
الشعور بالخوف

عند الشعور بالخوف، التشويش 
العقلّي أواإلحباط، اضغطي 

على السبابة للمّدة الزمنّية نفسها، بذلك ستتخلّصين 
من اإلضّطرابات في الكلى والمسالك البولّية.

الشعور بالغضب
عندما تشعرين بالغضب وعدم القدرة على اّتخاذ 
وسوف  األوسط  اإلصبع  على  إضغطي  القرار 
كما  تدريجّياً،  انفعالِك  مستوى  انخفاض  تلحظين 

أّنِك ستتخلّصين من مشاكل الكبد والمرارة
الشعور بالحزن

عندما يغمرِك إحساس بالحزن 
والهّم، اضغطي مباشرة على 
البنصر أي »إصبع الخاتم« 
هذه  من  تتخلّصين  وسوف 
المشاعر التي تنعكس بدورها 
على الرئتين واألمعاء الغليظة

الشعور باإلرهاق
إذا أحسسِت بعد يوم طويل 
أو راودِك شعور  باإلرهاق 
بعدم األمان، قومي بالضغط 
على الخنصر لتشهدي تحّسناً 

ملحوظاً في نفسّيتِك.
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موسوعة السندباد

 بقلم السندباد/ اشرف كمال

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:

مي سليم تصّور مشاهد من »سبع صنايع« 

المتحدة األمريكية  الواليات  إلى  السورى قصى خولى  الفنان  سافر 
لقضاء فترة استجمام بعد مجهود ضخم بذله على مدار الفترة الماضية 
فى حلقات برنامج اكتشاف المواهب Arab casting، فى البرايم الرابع 
من موسمه الثانى، فيتواجد كعضو لجنة تحكيم بجانب الفنانين غادة عبد 

الرازق وباسل خياط وكارمن لبس.
السفر ألمريكا فى إجازة مفتوحة، هو  وربما شجع »خولى« على 
الماراثون  تليفزيونية جديدة مقرر عرضها خالل  بأعمال  انشغاله  عدم 

الرمضانى المقبل.
 يذكر أن الفنان قصى خولى شارك فى سباق رمضان الماضى بمسلسل 
»جريمة شغف«، من إنتاج مفيد الرفاعى، وتأليف نور شيشكلى وإخراج 
وليد ناصيف، وشارك فى بطولته نادين الراسى، أمل عرفة، المصرية 
نجالء بدر، تقال شمعون، منى واصف، المصرية جميلة عوض، جيسى 
عبدو، ناظلى الرواس، مازن معّضم، مجدى مشموشى، المصرى محمد 

سليمان، نهلة داود، كارال بطرس، نيكوال مزهر وغيرهم.

  صّورت الفنانة األردنية مي سليم مشاهدها 
مع الممثل المصري شريف سالمة، في مسلسل 
سبع صنايع، حيث يظهر شريف كضيف شرف 
المقرر عرضه خالل  المسلسل،  على حلقات 

األيام المقبلة.
المسلسل بطولة مي سليم، شريف رمزي، 
إنجي وجدان، محمد متولي، وإخراج تغريد 
العصفوري ومادي بادير، وتم اإلتفاق على 
النجوم كضيوف  تصوير حلقات مع عدد من 
شرف وهم محمد فؤاد، فيفي عبده، هشام عباس، 
آيتن عامر، مي كساب، حمدي  الرداد،  حسن 

الميرغني، شيماء سيف، وأحمد فتحي.
وتشارك سليم أيضاً في مسلسل إختيار إجباري، 
المقدم،  بطولة خالد سليم، أحمد زاهر، إنجي 
تأليف حازم متولي،  كريم فهمي، وغيرهم، 

وإخراج مجدى السميري.

الموضوع : الموضوع : أحمد سامي ) عبد الحليم حافظ( 
مدرس موسيقي . صديقه رفعت السناكحلي )عبد السالم 
النابلسي ( مدرس لغة عربية . يتمرد رفعت على العمل 
وجعل أحمد يغني في منزل المليونيرة عائشة زادة . رأته 
نادية ساللة عائلة كريمة ) مريم فخر الدين ( وأعجبت 
بصوته . لكن المدعوين سخروا منه . شجعته نادية على 
الغناء. احبها في صمت ألنها ثرية وهوفقير. وبعد عدة 
أحداث وصل أحمد إلي المجد وأراد الزواج منها . رفض 

خالها دكتور القلب ) محمود المليجي( 
ذلك الحب. فأتفق أحمد مع نادية بالذهاب 
على  معه  يتحدث  ثم  كمريض  إليه 
مفاجأة  أكتشف  الدكتور  لكن  الزواج 

سيئة . وتتوالى األحداث .
التحليل والنقد : قصة “حلمي حليم“. 
سيناريو وحوار على الزرقاني “  أصحبك 
عزيزي القارئ لتحليل الشخصيات .

)أحمد سامي( : شاب من بيئة متوسطة. 
حساس شفاف . مدرس موسيقى . يعول 
الضريرة  والدته   , الصغيرة  أسرته 
األصغر  وشقيقه   ) محمد  )فردوس 
يقبل نصائح   .) يحيي  أحمد   ( سمير 
صديقه رفعت )عبد السالم النابلسي( 
الذي يقدمه لوسط األغنياء . يبدأ في 
الغناء ) بتلموني ليه ( فلم يتجاوب معه 

الحاضرين . تشجعه نادية على تكملة الغناء ألن صوته 
جميل وله مستقبل . فيحبها في صمت.)صراعه( يشعر 
أحمد بالفرق بينهما من الناحية المادية . لكن السيناريست 
جعل التكافئ على نفس المستوى . فهي مثقفة ومتعلمة 
ومولعة بالفن الشرقي وهو بكالوريوس موسيقى ومؤلف 
وملحن . لذلك كان الحب متبادل في صمت من األثنين عن 
تكافأ  وعندما أشتهر في الغناء واصبح غني ، استطاع أن 

يبقى في نفس مستواها المادي أمام عائلتها .
)أزمته( : رفض خالها الدكتور )محمود المليجي( هذا 
الحب . زاره أحمد كمريض . ثم طلب يدها . لكن الخال 
زاد اصراراً على الرفض ألكتشاف مرضه وهو روماتيزم 
في القلب. )الذروة( : علم أحمد بحقيقة مرضه بل نادية 
تعلم ذلك وتريد األسراع بالزواج . )القرار( : أتفق أحمد 
مع خالها بعدم حضور كتب الكتاب لتكرهه نادية وتصدم 
في شخصيته. )الحل( : عرض الخال على أحمد بعمل 
نادية. عبد  العملية  وتزوج  . ونجحت  لندن  عملية في 
الحليم حافظ : عندليبنا األسمر . أمتعنا بأغانيه : بتلموني 
ليه – بحلم بيك – نار يا حبيبي – في يوم في شهر في 
سنة – كما جسد شخصية أحمد بصدق وطبيعية سواء حبه 
الكبير ألمه الضريرة وحنانه العظيم لها ، أو حبه لشقيقه 
الصغير سمير ، وتصريحه بمرضه له ألنه أصبح اآلن 
لنادية فكانت منافسة جميلة بين األثنين  رجاًل. أما حبه 
للشفافية والحب النقي الصادق والقبالت التي تعبر عن 
العاطفة الجياشة وليس الجنس الرخيص . )عبد الحليم 
حافظ : لم يأتي من )بعده( احد في مستواه االدائئ سواء 

في التمثيل او الغناء حتي االن(. 
)نادية( : فتاة جميلة ، من أسرة عريقة ، تحب الفن الشرقي، 
تعيش مع خالها في قصره . تسمع أحمد يغني بتلموني ليه، 
وتحزن ألنه غادر المكان بعد أن سخر منه الحاضرين . 
ولرقتها عند الكورنيش ، طلبت منه أن يغني، ذلك أواًل: 
ألنها تتذوق المغنى الشرقي ، وثانياً كأنسانة حساسة أرادت 
أن تداوي الجرح الذي أصابه اآلخرين. بهذا التصرف 
أحبها أحمد )الجمهورأيضاَ(  وعندما سمعته في برنامج 
على الناصية )آلمال فهمي( وهو يغني بحلم بيك ، بدأت 
تتعلق به. )صراع( ولم تتأكد من حبه سوى عند غناء 
أحمد ) نار ياحبيبي ( في األوبرا الملكية بمصر وشعر 
منزله  إلي  بلهفة  فذهبت   . المسرح  بضيق ووقع على 
لإلطمئنان عليه ، ووجدت صورتها عنده . فأكد لها أنه 
أحتفظ بها لكي يراها دائماً أمامه . )األزمة( : بدأت أزمتها 
عند رفض خالها لهذا الحب ألنه ال يليق بمركز العائلة.
 : الذروة  أكثر.  به  تمسكت   ، بمرضه  أخبرها  وعندما 
عندما تخلف أحمد لحضور كتب كتابهما . القرار : أخبر 
نادية صديق للعائلة عادل ) ابراهيم خان ( بوفاة أحمد. 
فقررت السفر الي لندن للتأكد  . الحل : في المطارترى 
الطائرة فتعانقه وتقبله. )مريم  خالها ثم أحمد ينزل من 
فخر الدين(: جسدت هذا الدور بطبيعية متناهية كعادتها . 
وأضفت على الشخصية رومانسية حالمة بأدائـها وأزيائها 
وقوامها وحركات يداها و)بالطبع جمالها الهادئ( فهي 
بالفعل كانت أميرة الشاشة العربية . رحمها هللا. رفعت)عبد 
السالم النابلسي(  بسمة الفيلم . شاب من أسرة متوسطة، 
أستاذ اللغة العربية ، صديق أحمد ، متكبر ) بخفة ظل( 
واثق من نفسه – يأخذ دائماً المبادئة في التصرف . لذلك 
أستطاع أن يساعد أحمد بالغناء في حفل المليونيرة عائشة 
هانم زادة. فرفعت شخصية جريئة يعرف كيف يقتنص 
الفرص براس مرفوعة وكبرياء وعظمة )فيثير الضحك 

لخفة ظله ولشخصيته الفريدة ( . يذهب إلي مينا هاوس 
وهما ال يملكان سوي جنيه واحد.  لكن إيمانه بموهبة أحمد 
تجعله يصمم على ما يفعله. وبالفعل يتفق مع مدير اإلذاعة : 
بتسجيل األغاني على حساب الشركة، واألستوديو والفرقة 
عليه إلي جانب %30من األرباح . فيقبل %25. يدفع 
أحمد على البوح لنادية بحبه ، ويجعله يغني في األوبرا 
المصرية. ويقول تمكنت بما لدي من شخصية ساحرة 
أن أقنعهم بأن تغني في الحفل. وبعد هذه العظمة يستلف 

من أحمد 10 جنيه ألنه تعرف على فتاة فسيعزمها على 
بين  الفرق  . يظهرالسيناريست  30ر4  3إلي  سينما من 
رفعت الجرئ وأحمد الخجول وهذا التناقض خلق كوميديا 
الموقف. ال أجد أفضل من هذا الفنان العظيم ليجسد هذه 
الشخصية بطريقة السهل الممتنع . وهو خلق هذه الشخصية 
لنفسه وأستمر بها طوال حياته في السينما، وأستطاع أن 
ينوعها في كل فيلم حسب المواقف واألحداث وأصبحت 
لونه الخاص الذي ليس له مثيل – ونجد فيه طالقة في 
الصوت وبالغة في اللفظ. رحم هللا هذا الفنان القدير الذي 
كان بالفعل كومديان فريد في فنه. )محمود المليجي( : 
أستاذ كبير في كل حرف ينطقه من فمه. )فردوس محمد(: 
جسدت األم الحنون الضريرة ببساطة تجبر المشاهد على 
أحترامها وحبها . )أحمد يحيي( : الطفل سمير . كان واعياً 

لدوره رغم صغر سنه.
أظهر السيناريست أخالقيات العصر من رومانسية  جميلة 
مثل : التفكير في الغيرية وليست األنانية مثل التضحية من  
أجل سعادة اآلخرين . الحب الصادق واالحترام المتبادل 
بين األسرة واألصدقاء واألحباب .)اخالقيات فقدت االن(

اإلخراج : قصة وإخراج حلمي حليم : 
الرئيسية وأيضاً  للشخصيات  الممثلين  إختيار  وفق في 
الثانوية – ثريا فخري ) أول دور تلعبه بالمايوه ( – تغريد 
بدر – سعيد خليل – أدمون تويحا – كامل أنور – أبراهيم 
خان . نجد سمير صبري يستمع ألغنية بحلم بيك .قدم 
 3 أغنيات جميلة.  أربع  الحليم حافظ في  المخرج عبد 
بالتصوير الخارجي وواحدة في األوبرا الملكية بمصر.
ولعب مدير التصوير ) وحيد فريد ( باألضاءة والظالل 
في أغنيتين بتلموني ليه ، وفي يوم في شهر في سنة . 
القمر  نور  الضوء  الحليم “ ومصدر  مثل كلوز “لعبد 
على الخد األيسر والخد األيمن في الظالم ألنه بروفيل 
تجلس على  لمريم “  الكاملة “  أما األضاءة  للكاميرا. 
نرى عمق  كذلك   . يعطي صورة شاعرية  الكورنيش 
البحر باألضاءة يلتصق بالسماء المظلمة . نفس الظالل 
واألضاءة في أغنية في يوم في شهر في سنة. أما أغنية 
المشهور “  وبرنامجها   ) فهمي  آمال   ( مع  بيك  بحلم 
على الناصية “ ، أستطاع مونتاج “ البير نجيب “ أن 
يوزع اللقطات بين منزل أحمد، سمير ووالدته يسمعونه 
في الراديو – قطع على راديو مدير اإلذاعة- قطع على 
يا  نار   ( أغنية  أما تصوير   . نادية في قصرها  راديو 
حبيبي ( في األوبرا . ترجمت مدى رقي الفنان   لوصله 
لألوبرا المصرية . فهذا في حد ذاته وسام على صدره 
. ومريم جالسة في اللوج تعطي إيحاء بجلوس األمراء 
في ذلك المكان . وصور المخرج حلمي حليم األهرام 
مرتين بمعاني مختلفة – فعندما أصبح غنياً فكلم نادية 
الهرم األكبر  بمينا هاوس وخلفه  بالتليفون من غرفته 
وهي في قصرها . يعطي إيحاءاته أنه أصبح في مستواها 
المادي. كذلك من الناحية العاطفي كانت نادية وأحمد 
ولقطات  يتحدثان عن حبهما.  الهرم  جالسين وخلفهما 
7 أالف سنة. أستخدم المخرج  تبين عراقة مصر منذ 
أحمد  انتشار  تظهر   ) كثيرة  لقطات   ( مونتاج  الفوتو 
كمطرب . ) ليس في الفيلم أي أسفاف (. كل هذا كان 
الحليم  قدم عبد   . ورائه مخرجاً عظيماً )حلمي حليم( 
حافظ ومريم فخر الدين في أوج شبابهما ومجدهما في 
قصة رومانسية قائمة على التضحية وتحمل رسالة عند 
عودة البطل لحبيبته بأنه )ال يأس مع الحياة، وال حياة 

مع الياس لمصطفى كامل ( . 

في ذكري عبد الحليم حافظ الـ40
نقد فيلم : » حكاية حب«

ال يأس مع الحياة ، وال حياة مع اليأس ) مصطفى كامل (
هذا الفيلم يجمع بين : العندليب األسمر للشرق 

وأميرة الشاشة العربية

قصى خوىل يسافر أمريكا لالستجمام
فيلم »يجعله عامر«، للعرض فى    يستعد أبطال 

السينمات خالل موسم شم النسيم المقبل.
وظهر أحمد رزق والمطربة الشعبية بوسى، فى 
كواليس المشهد األخير بالفيلم، وهو من حفل زفافهما.

الزفاف  أن مشاهد  السبكى  أحمد  المنتج  وأكد 
الفيلم، واستغرقت  فى  المشاهد األخيرة  هى 
فى التصوير 24 ساعة، وتم تصويرها داخل 

قاعة بنزلة السمان.
المونتاج  بعمليات  الفيلم  مخرج  ويقوم 
به لكى يكون جاهزا  الخاصة  والمكساج 
العربية  الدول  للعرض فى مصر ومختلف 

فى شم النسيم.
للراقصة  التجربة األولى  الفيلم  ويعد هذا 
التى تشاركها  أنستازيا،  داليدا  الروسية 
بعد عدة  اال كوشنير،  الراقصة األوكرانية 

تجارب سابقة منها فيلم »أوشن 14«.
أحمد رزق  فيلم »يجعله عامر« من بطولة 
وبيومى فؤاد والمطربة الشعبية بوسى ورامى غيط 
وشيماء سيف، من تأليف سيد السبكى، وإنتاج أحمد 

السبكى، وإخراج شادى على.

فى  تكريمها  نبيلة عبيد، عن حضور  النجمة  اعتذرت    
ألمت  لوعكة صحية مفاجئة  بعد تعرضها  الكويت،  دولة 
النجمة »ال  ما حال دون سفرها، وقالت  يومين،  قبل  بها 
أستطيع الخروج من المنزل، بسبب آالم شديدة هاجمتنى فى 
منذ  إرهاق شديد  أيضا من  تعانى  أنها  ذراعى«، موضحة 
عودتها من مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية واألوروبية.
تكريمها مؤخرا  تم  قد  نبيلة عبيد  األولى  نجمة مصر  كانت 
الحافل  السينمائى  الشيخ، على مشوارها  من مهرجان شرم 
منها »الراقصة والسياسى«  الناجحة،  األفالم  بالعديد من 
و»اغتيال مدرسة«، و »العذراء والشعر األبيض«، 
والطبال«،  الدواء«، و »الراقصة  و»أرجوك أعطنى هذا 

و»قضية سميحة بدران«، و »المرأة والساطور«.

المخرج عادل  أكد    
انتهى من  أنه  األعصر، 
تصوير ما يقرب من %40 
الجديد  أحداث مسلسله  من 
خالد  للفنان  »فوبيا«، 
التصوير  بين  ما  الصاوى، 
أكتوبر وإحدى  فى  بفيالت 
الصحراوية  المناطق 
المعادى وبعض  فى  وشقق 
إلى  القاهرة، مشيًرا  فنادق 
تماًما  أنه يسعى لالنتهاء 
التصوير قبل حلول  من 
الكريم حتى  شهر رمضان 
يتسنى له مشاهدة العمل فى 
المنزل مثل باقى المشاهدين.

العمل عن  الصاوى فى هذا  الفنان خالد  ويبتعد   
الدراما  التى سبق وقدمها فى  معظم األدوار 
قبل، حيث يجسد دور شاب فى  التليفزيونية من 
الثالثينيات من عمره، يتاجر فى اآلثار وبعد فترة 
بسبب عالقته  يطارده،  القديم  زمنية يظل ماضيه 
بأيتن عامر والتى تجسد دور مذيعة توك شو 
يدخلها فى مشاكل  الذى  األمر  تسمى »حبيبة«، 
ناصر  الفنان  والذى يجسده  مستمرة مع زوجها، 

سيف، وتدور أحداث العمل بشكل عام حول كنز 
العديد  إلى  الجميع عنه، ويقودهم  يبحث  مجهول 

من األسرار الخفية.
 ويشارك فى بطولة مسلسل »فوبيا« كل من 
فواز وميريهان حسين وأحمد  أيتن عامر ووليد 
القاضى  لبيب وشيرين ومى  فؤاد سليم ولطفى 
الحكيم قطيفان، وعمرو مهدى، وشريف  وعبد 
إدريس وأحمد عبد هللا محمود وطارق عبد العزيز 
آخر  كبير  وسميرة صدقى وكمال سليمان، وعدد 

من الفنانين.

  يخضع حاليا النجم باسل خياط لتدريبات 
آلة »الساكسفون«  العزف على  مكثفة على 
حيث يتلقى دروسا على يد متخصصين، 
بها فى  يقوم  التى  الشخصية  لما تطلبه  وذلك 
مسلسل »30 يوم« والمقرر عرضه فى 
المقبل، ويبدو أن الشخصية تحمل  رمضان 
عدة مفاجآت وهو ما يتكتم عليه صناع العمل، 
ويواصل مخرج المسلسل حسام على تصوير 
العمل ما بين مدينة اإلنتاج وبعض  مشاهد 

المناطق األخرى.
يذكر أن مسلسل »30 يوم« بطولة آسر 
الخياط، ووليد فواز، وإنجى  ياسين، وباسل 

المقدم، ونجالء بدر، ونورهان، وهند عبد 
الحليم، وعدد كبير من النجوم وضيوف 
إنتاج مشترك بين شركة  الشرف، والعمل 
للمنتجة مها سليم وشركة  المملوكة  سيلميديا 
المنتج أحمد سمير، وشركة  تريلر لصاحبها 
ماكس برودكشن ويمثلها الدكتور تامر تمام، 
المنتجة مع شركة كلوك  الجهات  إذ تعاقدت 
السيناريست محمد  لمالكها  تيمبيتشون  ورك 
الكتابة أحمد  أمين راضى، إشراف على 
شوقى، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج 

حسام على.

نبيلة عبيد تعتذر عن حضور تكرميها فى 
الكويت بسبب مرضها املفاجئ

خالد الصاوى ينتهى من 
تصوير نصف أحداث »فوبيا«

من أجل »30 يوم«
باسل خياط 

يتدرب على عزف 
»الساكسفون« 

حليم  ... الغياب زاده حضوراً
 عزيزي القارئ في مثل هذه األيام 
تطل علينا ذكراه العطرة، ففي مثل هذه 
األيام وبالتحديد في 30 مارس 1977 
من أربعين عاما رحل عنا وانطفأت 
الشمعة المتوهجة في عالم الغناء ولم 
يستطع أحد ممن واكبه أو جاء بعده 
أن يمأل اآلذان أو يهز أفئدتها. صحيح 
أن بستان الغناء العربي يعج بالفاكهة 
والثمار من كل شكل وطعم ولكن لم 
يستطع أحد أن يمأل هذا الفراغ الذي 
الحليم  األسمر عبد  العندليب  تركه 
حافظ. ان لصوت العندليب وأسلوبه 
وتفرده على غيره مذاقا خاصاً ونكهه 
لذيذة نعمت بها الجماهير على مدى 
جيلين من الزمان،  وستتعاقب أجيال 
أخرى قبل أن يلوح في األفق نجم أشد 
تألقاً وأكثر صدقاً في إشراقه وعطائه 

من حليم. 
 وكما ذكر معظم الكتاب أن عبد الحليم 
قد أفرد لنفسه ولسنوات عديدة مساحة 
ال يستهان بها في خارطه الغناء العربي 
وإنه عندما رحل أحس الجميع أي فراغ 
سيتركه غيابه عن دنيا الفن العربي .  
لقد داري عبد الحليم آالم جسده بذلك 
الخالد وداوى مرضه  الفني  العطاء 
باألغنية.  هذا المرض الذي إلتصق 

به حتى نهاية عمره. 
الحليم  أن غياب عبد  ذكرنا   وكما 
يزيده حضوراً وهو يتربع على عرش 
األغنية حتى اآلن وال يستطيع أحد أن 
يبعده عن هذا العرش، وال نستطيع 
القول بأن عرش األغنية خلى برحيله، 
فإن هذا العرش دائما ملئ بحضوره 
حتى في غيابه وكما قلنا ال يستطيع 
العرش فإن  احد أن يقترب من هذا 
مطربي الحاضر إذا توهج موسم فإن 
الموسم الذي يليه ما يلبس أن ينطفئ،  
ويكاد يختفي.   بينما العندليب يزداد 

حضوراً وتوهجا.
 ولقد استطاع عبد الحليم التربع على 

لتسلحه  األغنية  العرش،عرش  هذا 
العرافة  المعبرة  القوية  بالكلمات 
والرنانة سواء اكانت شعرا أم زجال 
وايضا األلحان العذبة الحالمة والتي 
المستمع يسرح معها ويعيش  تجعل 
ويدوب معها في دنيا الخيال ويعيش 
معها ألوانا من العشق والحب والعاطفة.   
لقد استطاع العندليب أن ينقل بأغانيه 
العاطفية هذه األحاسيس وتلك المشاعر 
الي قلوب مستمعيه ومحبيه واستطاع 
ان يبث فيهم روح  المحبة والوجدان 
وأن يخلق فيهم سمو العاطفة الصادقة 
الحليم  لقد كان عبد  الحبيب.    تجاه 
يحترم فنه واألقوى من ذلك احترامه 
لجمهوره وعشقه له وبادله جمهوره 
هذا االحترام وهذا العشق.  وقد ازداد 
هذا العشق مع كل اغنية وكل عمل فني 
وبقي وظل هذا العشق بعد رحيله بل 
ازداد هذا العشق وكبر الوفاء والحنين 
لهذا المعشوق.   فإن عبد الحليم هو 
البعض  الجماهير ولقد تسأل  معبود 
كيف استطاع عبد الحليم أن يصل إلى 
قلوب الناس فادعى البعض أن عبد 
الحليم كان يدعي المرض للحصول 
هذا  ولكن  الجماهير  عطف  على 
بسقوط حليم ورحيله  االدعاء سقط 
واصابته  بسبب مرضه  دنيانا  عن 
بالبلهاريسيا والتي قضت على كبده 
ونصف امعاءه مما تسببت له دائما 
نزيفا داخلياً وآالما مبرحة وادى ذلك 

في النهاية إلى وفاته..
اليتم حتى  ادعى  أنه  البعض  وقال 
الناس وحنينهم  يحصل على عطف 
االدعاء  هذا  ولكن  تجاهه  ورقتهم 
ايضا انمحى بوجود اخوته حوله وهم 
اسماعيل وعلية ومحمد وأكثر من ذلك 
التفاف الجماهير حوله وتقربهم منه 
بالجماهير هي عائلته الكبرى.   كما 
رأى فريق أن حليم كان دائما يحارب 
الوجوه الجديدة من المطربين وايضا 

زمالءه المتواجدون على الساحة معه 
القول ايضا اختفى بعد رحيل  وهذا 
حليم ولم يستطع احد أن يشغل مكانه 
ومازالت مبيعات اعماله الفنية مثل 
شرائط الكاسيت و الـ CD الخاصة 
بأغانيه تحقق أعلى اإليرادات.   لقد 
الحلوات  ابن قرية  الحليم  أثبت عبد 
إحدى قرى الزقازيق التابعة لمديرية 
مثله  تتكرر  لن  أنه ظاهرة  الشرقية 
مثل فريد األطرش وأم كلثوم وعبد 
الوهاب وأنه سيظل يحي في قلوبنا 
وافئدتنا وسيظل ضمير الحب المتكلم. 
لم يكن طريق عبد  القارئ  عزيزي 
الحليم الفني بالطريق السهل أو الميسر 
لقد صادفته صعوبات عدة وعثرات 
النجاح  كثيرة ولكنه بإصراره على 
القمة والتربع عليها  إلى  والوصول 
وارادته القوية استطاع ان يتخطى هذه 
العثرات وهذه الصعوبات.   ولكن في 
حياة عبد الحليم عدة مواقف وعقبات 
وتحديات لم يكن يضعها في حسبانه 
وكانت  معارك.  والذي كان يزيد من 
حدة هذه المعارك إنها كانت مع قمم.  

ومن ضمن هذه المعارك: 
السيدة  الشرق  كوكب  مع  معركة   
المعركة  كلثوم وكان مكان هذه  ام 
الزمالك  في  الضباط  نادي  مسرح 
يوليو  بثورة  ليلة االحتفال  والزمان 
عام 1963 والواقعة كانت في الساعة 
الثانية بعد منتصف الليل يصعد عبد 
الحليم إلى خشبة المسرح لكي يقدم 
انتهاء  بعد  وذلك  الجديدة.   اغنيته 
تقديم وصلتها.    كلثوم من  أم  السيدة 
التعب واالرهاق  الحليم  يشاهد عبد 
واضناهم  الحاضرين  معظم  على 
السهر ونصف المقاعد خالية واستقبله 
الجمهور المتبقى بتصفيق ضعيف وقد 
يبدأ  أن  الدم في عروقه وقبل  غلى 
في اداء وصلته الغنائية قال لجمهور 
الحاضرين ال أعرف هل غنائي بعد 

السيدة أم كلثوم شرف لي ام مقلب؟ 

وعقب هذه الكلمة غضبت ام كلثوم 
غضبا شديداً وقررت أال يغني معها 
مرة أخرى في حفالت اعياد الثورة.  
بداية  انه منذ  المعركة  وأسرار هذه 
كلثوم  ام  كانت  الثورة  حفالت عيد 
بينهما  يفصل  بتقديم وصلتين  تقوم 
عبد الحليم بوصلة غنائية ثم تختتم ام 
كلثوم الحفل بوصلتها الثانية.  وظل 
هذا النظام مستمراً لعدة سنوات ولكن 
عندما بدأ اإلعداد للحفل عام 1963 
علم عبد الحليم أن ام كلثوم طلبت من 
المشرفين على الحفل ان تقدم وصلتيها 
متتاليتين بينما يقوم عبد الحليم بتقديم 
اغنيته في نهاية الحفل وقد اراد عبد 
إلى  فذهب  التأكد مما سمعه  الحليم 
فيلتها وطلب منها أن يستمر برنامج 
الحفل كما كان عليه طوال السنوات 
الماضية.   ثم قال للسيدة ام كلثوم أن 
هذا في صالح الطرفين الن هذا يعطيك 
فرصة للراحة بين الوصلتين ثم ان 
من الصعب ان ينتظره الجمهور بعد 

ما مأل سمعه وقلبه وروحه من شدو 

ام كلثوم.   ثم استمر عبد الحليم في 
محاولة اقناعها قائال ان من يغني بعد 
ام كلثوم كمن يخطب بعد عبد الناصر.
 ولكن ام كلثوم قالت إذا كنت تريد 
الغناء في الحفل فعليك االنتظار لالخر 
وانصرف عبد الحليم من منزلها دون 
اقناعها بالعدول عن قرارها ثم حدث 
ما حدث في الحفل.  واصرت ام كلثوم 
على عدم مشاركة عبد الحليم لها في 
الزعيم  الثورة واراد  احتفاالت عيد 
جمال عبد الناصر ارضاء الطرفين 
فأمر بأن تقوم ام كلثوم باحياء حفل 
عيد الثورة في القاهرة وأن يقوم عبد 
الثورة في  بإحياء عيد  الحليم حافظ 

االسكندرية بمفرده. 
 اما المعركة الثانية التي خاضها عبد 
الحليم كانت مع المطرب الخالد وامير 
العود فريد األطرش  الطرب وملك 
سينما  بداري  النزاع  وكان مسرح 
ريفولي وسينما قصر النيل والزمان 
كان 18 ابريل 1970 ليلة عيد الربيع 

او شم النسيم والواقعة هي اصرار كل 
من عبد الحليم وفريد االطرش على 
أوقع  اليوم مما  إقامة حفله في ذات 
االذاعة والتليفزيون في حيرة شديدة 
فإي الحفلتين ينقلها التليفزيون على 
الهواء،  واألخرى تسجل وتعرض 
ثم أن فريد وعبد  الثاني.   اليوم  في 
فرقة موسيقية  مع  يتعامالن  الحليم 
قام  الماسية وقد  الفرقة  واحدة وهي 
بنقل حفل فريد األطرش  التلفزيون 
على الهواء وسجل حفل عبد الحليم 
وذاعها في اليوم التالي،  بينما قامت 
الحليم على  بنقل حفل عبد  اإلذاعة 
الهواء وتسجيل حفله فريد واذاعتها في 
اليوم التالي.  وبالنسبة للفرقة الموسيقية 
عزفت مع عبد الحليم وطلب فريد من 
عازف  الكمان أحمد الحفناوي تكوين 
فرقة موسيقية للعزف مع فريد بدال 

من الفرقة الماسية. 
 أما اسرار هذه المعركة فإن عبد الحليم 
الصيفية  إحدى جوالته  قد عاد من 
وبالتحديد من سوريا بعد أن قدم عدد 
من الحفالت هناك.  ففوجئ حليم بأن 
متعهد حفالته عرابي قد اعلن عن حفل 
الربيع لعبد الحليم حافظ وهنا قام عبد 
تلفونيا  باالتصال  الفور  الحليم على 
بالمتعهد عرابي وقال له بغضب شديد 
كيف تعلن عن حفل لي دون علمي 
ثم أضاف عبد الحليم أال تعلم ان هذا 
لفريد  نفس موعد حفل  الموعد هو 
األطرش فرد المتعهد: يا حليم أنا لم 
اختار هذا الموعد إال بعد أن ذهبت 
فريد األطرش بصحبة  إلى االستاذ 

المستشار محمود لطفي وسألته: 
 هل ستقيم حفال في عيد الربيع هذا 
العام فقال لي ال،  لن اقيم حفال هذا 
العام.  وبعد أن انتهت المكالمة بين 
اراد  الحفالت عرابي  حليم ومتعهد 
التأكد من صحة ما قاله  عبد الحليم 
باالتصال  الفور  فقام على  المتعهد 

بالمستشار محمود لطفي فأكد له ما 
قاله المتعهد.  وبعد ذلك قام عبد الحليم 
بارسال برقية إلى فريد االطرش في 
بيروت،  قال له حليم  بالحرف الواحد 
:  عند عودتي إلى القاهرة،   فوجئت 
بمتعهد الحفالت يعلن عن حفل غنائي 
لي يوم 18 ابريل وقد اخبرني المتعهد 
أنه اتصل بك والتقى بك بعد ذلك في 
حضور المستشار محمود لطفي وانك 
ذلك  في  تقيم حفال  لن  انك  له  قلت 
التاريخ.  وعموما إذا كنت قد غيرت 
رأيك وسوف تغني في نفس التاريخ 
ارجو اخطاري بذلك لكي اقدم موعد 
حفلتي او أؤخره أو الغيه أرجو التكرم 

بالرد سريعا .
إلى عبد  أيام وصل رد فريد   وبعد 
الحليم من خالل برقية : بعد أن اعلنت 
عن حفلتك هل تسألني اآلن اطمئن يا 
استاذ .. لن اغني هذا العام،  وسوف 
اترك لك حفل عيد الربيع لك وحدك.  
وبعد ما قرأ عبد الحليم رد فريد حزن 
كثيرا وفوجئ بإقامة فريد لحفلته في 
نفس الموعد وبقيت بينهما عداوة ظلت 
فترة طويلة حتى تم الصلح بينهما وبدأ 
عبد الحليم يتعاون مع فريد بأن طلب 
منه اعداد لحن له وبالفعل قام فريد 
بتلحين عدة كوبليهات.  قصيدة لحسين 
السيد المؤلف كان عبد الحليم قد قدمها 
له وكلما انتهي فريد من تلحين اجزاء 
اخرى قام بارسالها لعبد الحليم وتغنى 
الجزء األخير من القصيدة غير أن 
فريد كان قد وافته المنية وفارق الحياة 
قبل انتهاء اللحن وحزن عبد الحليم 
وندم على عدم تعاونه من قبل مع فريد 
ثم عهد عبد الحليم اللحن للموسيقار 
لتكملته غير أن هذا  الموجي  محمد 
اللحن لم يكتمل ولم يشاهد النور لوفاة 

عبد الحليم نفسه.
وهناك مشكلة عبد الحليم مع المطربة 
وردة وقد دفعت هذه الحادثة في صيف 

الماسية  الفرقة  بدأت  1976 حيث 
بعزف المقدمة الموسيقية لقصيدة قارئة 
الفنجان واثناء ذلك فوجئ عبد الحليم 
ببعض األشخاص يقومون بالتصفير 
إلى  الحليم  فأشار عبد  العزف  اثناء 
الفرقة الموسيقية بالتوقف عن العزف ثم 
قال لهذه الفئة إن فاكرين إني ماعرفش 
أصفر زيكم ثم اطلق صفارة باستياء 
استأنفت  ثم  التشويش  ردا على هذا 
الفرقة الموسيقية العزف وبمجرد ان 
بدأ الغناء فوجئ بشخص يصعد إلى 
المسرح ويقدم له بدله مرسوم عليها 
فناجين وقام بعض الحرس بابعاد هذا 
الرجل وترددت اشاعات ان المطربة 
وردة والموسيقار بليغ حمدي وراء 
الحليم  عبد  وذلك ألن  الواقعة  هذه 
كان قد اختلف مع بليغ حمدي وعهد 
للموجي ولكن  الفنجار  قارئة  تلحين 
سرعان ما قضي على هذه االشاعة 
لظهور حليم مع روده وبليغ في ذات 
احدى  في  معهم  والعشاء  األسبوع 

الفنادق الكبرى.
لقد كان طريق عبد الحليم ليس مفروشا 
بالورود كما كان يعتقد البعض بل ملئ 
باالشواك والعقبات ولكن بإصراره 
وعناده وثقته بنفسه استطاع اجتيازها 
والوصول إلى القمة والتربع عليها بال 
منازع ومازال متربعا وسيظل متربعا 
لفترة من الزمان وسيظل دائما وابدا 

الغائب الحاضر.
رحمك ايها العندليب رحمك هللا يا حليم.

موسوعة السندباد

زفاف أمحد رزق وبوسي من وراء الكواليس

  تستأنف الفنانة حورية فرغلي، اليوم، التصوير داخل 
الديكور الرئيسي، الذي تم بنائه ألحداث مسلسل "الحالة 
ج"، في 6 أكتوبر داخل المنطقة الصناعية، ولمدة 

يومين، قبل االنتقال من جديد لديكور آخر.
وانتهت "حورية"، من تصوير ما يقرب من 60% من 
أحداث العمل، الذي يشارك في بطولته كاًل من: أحمد 
زاهر وطارق عبد العزيز وأشرف ذكي، وتأليف فايز 

راشوان، وإخراج حسين شوكت.



يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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العالناتكم يف الرسالة
(514) 961-0777 /  (450) 972-1414 

elressala@bellnet.ca 

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

والعمل على  البيئة   غلب موضوعا 
المناظرة باللغتين اإلنجليزية والفرنسية 
السباق  في  المرشحين  بين  التي جرت 
لزعامة الحزب الديمقراطي الجديد خلفا 

للزعيم الحالي توماس مولكير.
وناقش المرشحون األربعة شارلي أنغوس 
ونيكي أشتون وغي كارون وبيتر جوليان 
للدخل  أدنى  تأمين حد  اقتراحا حول 
للكنديين ومشاريع أنانيب النفط والتهرب 

الضريبي في العاصمة الكندية أوتاوا.
أن عدم  المرشح »كارون«  واعتبر 

التفاوت  أو  االقتصادية  المساواة 
االقتصادي يشكل المشكلة األهم التي 
يتوجب على كندا أن تواجهها ويقول بهذا 
الخصوص: إن أهم ما يتوجب إنجازه 
هو التصدي لعدم المساواة االقتصادية ، 
إلن واقع وجود عدم مساواة اقتصادية 
كبيرة بهذا الشكل ومتزايدة هو ما يغذي 
ما  ترامب وهو  دونالد  مثل  أشخاصا 
الشعبوية  الحركات  الواقع  في  يغذي 
التي نشاهدها حاليا في فرنسا وألمانيا 

حسب تعبيره. 

 غياب أحد المتسابقين على زعامة حزب 
المحافظين المعارض رجل األعمال كيفن 
أوليري عن أول اجتماع لحملته االنتخابية 
في وينيبج تسبب بإحباط لمؤيدي حملته 
وخاصة أن سبب الغياب لم يكن واضحا 

وصريحا.
وكان أوليري قد عزا أسباب غيابه عن 
حضور االجتماع المقرر في وينيبغ لألحوال 
الجوية السيئة التي حالت بينه وبين السفر 
بالطائرة من تورنتو نحو وينيبج في وقت 
لم تلغ فيه أية رحلة في اليوم المذكور بين 

تورنتو ووينيبج.
وفي وقت الحق أعلن مستشاره الصحافي 

السفر  لم يتمكن من  أن كيفن أوليري 
بسبب اجتماعات عمل وليس بسبب سوء 

األحوال الجوية.
وتعرب إحدى الناشطات عن خيبتها بسبب 
غياب أوليري حيث كانت ترغب مع عدد 
من ناشطي حزب المحافظي والمشاركين 
في حملة أوليري االنتخابية االستماع إليه 
موضحا أفكاره ودوافعه وأسس مشاركته 
في السباق على الزعامة وما يميزه عن 
بقية المشاركين في السباق على الزعامة.
إلى أن أوليري تغيب أكثر من  يشار 
مرة عن المشاركة في المناظرات باللغة 

الفرنسية بين المتسابقين على الزعامة.

ختفيض الضرائب يف مقاطعة كيبك يف املوازنة املقبلة

ديون األسر الكندية تبلغ سقفاً قياسياً جديدًا

كيبيك: عاصفة ثلجية تتحول 
عاصفة سياسية

 من المتوقع أن يعلن كارلوس ليتاو وزير 
المالية في مقاطعة كيبك في 28 من شهر مارس 
آذار الجاري تخفيضا بقيمة 100 مليون دوالر 
على األقل في الموازنة المقبلة 2017-2018

وتفيد معلومات لهيئة اإلذاعة الكندية أن حكومة 
الحزب الليبرالي بزعامة فيليب كويار ستقدم 

موازنة متوازنة للعام الثالث على التوالي.
يشار إلى أنه بعد عامين من اعتماد حكومة 
المقاطعة سياسة تقشفية ومع اقتراب موعد 
االنتخابات العامة التي ال يفصلنا عنها سوى 
18 شهرا سيعلن وزير المالية كارلوس ليتاو 
مفاجأة للكيبكيين تتضمن تخفيضا بعشرات 

ماليين الدوالرات.
ويعتقد أن المبلغ يتراوح بين 100 مليون دوالر و500 مليون 

دوالر ستعود لجيوب دافعي الضرائب في المقاطعة.
ويقول رئيس حكومة المقاطعة فيليب كويار بهذا الخصوص:

إن تخفيضا في الضرائب لن يتم على حساب بطاقات ائتمان 
أوالدنا بل يتم عبر النمو االقتصادي

وكان فيليب كويار لثالث سنوات خلت وخالل حملته االنتخابية 
قبل الوصول إلى سدة الحكم قد تعهد باالستثمار من خالل 
الفائض في الموازنة في تخفيض الضرائب وفي تسديد الديون 

المتوجبة على المقاطعة.
ومن المتوقع أن يتم باإلضافة لتخفيض الضرائب زيادة االنفاق 

في قطاعي الصحة والتعليم. 

 عجزت حكومة مقاطعة كيبيك يوم 
األربعاء عن شرح األسباب التي حالت 
دون توفير خدمات عامة مالئمة لركاب 
السيارات العالقين على الطرقات في 
ثلجية  أكبر عاصفة  الليلة جراء  هذه 
تضرب المقاطعة هذا الشتاء. وبلغت 
40 سنتيمتراً  المتساقطة  الثلوج  كمية 
في مونتريال و70 سنتيمتراً في مناطق 

أخرى من المقاطعة.
الواقعة على  وقرب مدينة مونماني 
الضفة الجنوبية لنهر سان لوران شمال 
توفي شخصان  شرق مدينة كيبيك 
أن  بعد  الثلوج  داخل سيارة غمرتها 
ثماني  أكثر من  فيها  ظال محتجزْين 
ساعات قبل أن تجدها الشرطة. وكان 
أحد الراكبْين قد اتصل برقم الطوارئ 
911 قبْيل منتصف الليل طالباً النجدة 
والفتاً إلى أن رفيقه كان يعاني ما بدا 

له أزمة ربو.
وبالرغم من أن مراكز الرصد الجوي 
نبهت قبل أيام إلى حجم العاصفة القادمة، 

لم يتمكن وزير النقل في حكومة فيليب 
كويار الليبرالية، لوران ليّسار، وال زميله 
وزير السالمة العامة، مارتان كواتو، 
الكبير في  التأخير  من شرح أسباب 
توفير خدمات الطوارئ للمحتاجين إليها.

ففي حديث مع الصحافيين بعد ظهر اليوم 
كان للوزيرْين أسئلة وتساؤالت تفوق ما 
استطاعا تقديمه من أجوبة، كما جاء في 

تقرير لوكالة الصحافة الكندية.
من جهته قال زعيم الحزب الكيبيكي الذي 
يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية 
الوطنية الكيبيكية، جان فرانسوا ليزيه، 
إن »هذه العاصفة )الثلجية( لم تفاجئ 
تفاجأ أحداً  ُيفترض أن  ولم يكن  أحداً 
الذي  النقل«، وتساءل »ما  في وزارة 

لم يعمل؟ ولماذا لم يعمل؟«.
البرلمانية لالئتالف  الكتلة  أما زعيم 
ثاني أحزاب  من أجل مستقبل كيبيك، 
المعارضة، فرانسوا بونارديل فوصف 
أداء الحكومة في هذه العاصفة الثلجية 

بأنه »فوضوي«.

 أفادت وكالة اإلحصاء الكندية أن نسبة ديون األسر 
قياسياً  الكندية مقارنة بمداخيلها المتوفرة بلغت سقفاً 

جديداً في الربع األخير من 2016.
فقد ارتفعت هذه النسبة من %166,8 في الربع الثالث 
من العام الماضي إلى %167,3 في الربع األخير منه. 
أي أن األسرة الكندية باتت مديونة بـ1,67 دوالر مقابل 

كل دوالر من مداخيلها متوفر بين أيديها.
وتسجل مديونية األسر ارتفاعاً متواصاًل منذ أواخر عام 
2013، ويعزو خبراء االقتصاد هذا األمر إلى الفوائد 
المتدنية التي تدفع المستهلك نحو المزيد من االقتراض، 

إن لشراء المسكن أو لغايات أخرى.
قلقهم من هذا  السياسي في كندا عن  القرار  ويعّبر صّناع 
المتواصل في مديونية األسر ويرون فيه خطراً  االرتفاع 
تبقى في  الفائدة لن  الوطني. فأسعار  كبيراً على االقتصاد 

مستويات تاريخية متدنية كما هي الحال منذ سنوات، إضافة 
إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين سيفقدون وظائفهم إذا ما 

تعرض االقتصاد لصدمة ما.

15300 وظيفة  الكندية  العمل  أوجدت سوق   
جديدة في محصلة صافية في شباط )فبراير( الفائت، 
وتراجع معدل البطالة في البالد بـ0,2 نقطة مئوية 
الثاني  كانون  منذ  له  األدنى  %6,6، وهو  ليبلغ 

اليوم  أفادت  ، كما   2015 )يناير( 
وكالة اإلحصاء الكندية.

وكان الخبراء الذين استطلعت آراءهم 
وكالة "تومسون رويترز" لألنباء قد 
توقعوا إيجاد سوق العمل الكندية 2500 
وظيفة فقط في محصلة صافية، أي 
فعلياً، وأن  السوق  خمس ما أوجدته 
يبقى معدل البطالة ثابتاً على 6,8%.

وما زاد من إيجابية بيانات الشهر الفائت 
هو أن سوق العمل في البالد أوجدت 
في  كامل،  بدوام  105 آالف وظيفة 
أفضل نتيجة منذ عام 2006، وفقدت 
نحواً من 90 ألف وظيفة بدوام جزئي.
المنتهية  الـ12 شهراً  فترة  وخالل 
العمل  أوجدت سوق  الفائت  الشهر 
في  ألف وظيفة جديدة   288 الكندية 

محصلة صافية.
وتراجع معدل البطالة في أونتاريو، 
كبرى المقاطعات العشر ومحرك كندا 
كانون  %6,4 في  االقتصادي، من 
الثاني )يناير( الفائت إلى %6,2 الشهر 
الفائت، فيما ارتفع بـ0,2 نقطة مئوية 
في كيبيك، ثانية كبريات المقاطعات من 

حيث عدد السكان وحجم االقتصاد، ليبلغ 6,4%.
وفي المقاطعات األخرى سجلت أسواق العمل مكاسب 
صافية في عدد الوظائف الجديدة الشهر الفائت في 
كل من بريتيش كولومبيا وساسكاتشيوان ومانيتوبا 

فيما ُسجلت خسارة وظائف في  كندا،  في غرب 
مقاطعتْي نوفا سكوشا ونيوفاوندالند والبرادور في 
شرق البالد. ولم تُسجل تغييرات تُذكر في أسواق 

عمل المقاطعات الثالث المتبقية.

سكان ألربتا يطالبون بتخفيض الضرائب يف املوازنة املقبلة
 مع اقتراب اإلعالن عن الموازنة في 
مقاطعة ألبرتا ، أظهر استطالع للرأي 
أن %35 من سكان المقاطعة يطالبون 
حكومتهم بتخفيض الضرائب المفروضة 
على عاتقهم مع اإلشارة إلى أن هذا الطلب 
يحتل سلم األولويات عند سكان ألبرتا.

الثانية من مطالب  المرتبة  ويحل في 
سكان المقاطعة مع %24 من رغبات 
النفقات  المستطلعين مطلب تخفيض 
العجز ويلي ذلك في  بهدف تخفيض 
المرتبة الثالثة نفقات قطاع الصحة وزيادة 
االستثمار في قطاع التعليم إلى 18% 
ويحل أخيرا مطلب االستثمار في البنى 

التحتية مع 12%
ويقول الناطق باسم مؤسسة مينستريت 
التي أجرت االستطالع كيتو ماغي أنه 
من المستبعد أن ينال سكان المقاطعة كل 
ما يطلبونه من حكومتهم عبر موازنتها 

المقبلة لكنهم قد يشعرون باالرتياح قليال 
مع خطة الحكومة بتخفيض األعباء 

المدرسية.
ويؤكد ماغي أنه من الواضح أن يطالب 
كافة سكان المقاطعة بتخفيض الضرائب 
التي يتوجب عليهم تسديدها لكن أي 

تخفيض في الضرائب يستوجب صعوبة 
تخفيض العجز المالي.

إلى أن  هذا ويشير االستطالع أيضا 
السكان غير راضين عن  %58 من 
موقف الحكومة من الوضع االقتصادي 

للمقاطعة. 

كندا: ارتفاع أسعار املساكن بشكل قياسي يف فرباير/ شباط

شاريه حيذر من وقع ختفيض ضرائب الشركات األمريكية على كندا

استمرار انقطاع التيار الكهربائي يف بعض أحياء كيبيك

 أظهر مؤشر »تيرانيت – بنك ناسيونال« 
 )Teranet – Banque Nationale(
المركب ألسعار المساكن في كندا أن 
األسعار ارتفعت بشكل قياسي في شباط 
)فبراير( الفائت، مدعومة باألسواق العقارية 
لكل من تورونتو وهاميلتون في مقاطعة 
أونتاريو، وفانكوفر في مقاطعة بريتيش 

كولومبيا الواقعة على المحيط الهادي.
وارتفع المؤشر العقاري المذكور بنسبة 
%1,0 الشهر الفائت، ما يُعتبر أكبر ارتفاع 

له على اإلطالق في شهر شباط )فبراير( 
منذ إبصاره النور قبل 18 عاماً. ويستند 
المؤشر إلى أسعار المساكن المعاد بيعها 

في 11 سوقاً عقارية في كندا.
وارتفعت أسعار العقارات بنسبة 1,9% 
الكندية،  المدن  في تورونتو، كبرى 
الواقعة  %1,4 في هاميلتون  وبنسبة 
جنوب غرب تورونتو على مسافة 
%1,4 أيضاً  بالسيارة، وبنسبة  ساعة 
في فانكوفر، وبنسبة %0,9 في غاتينو 

الكيبيكية التي يفصلها نهر أوتاويه عن 
العاصمة الكندية أوتاوا.

لكن الوضع كان مختلفاً في أسواق عقارية 
أخرى. ففي مونتريال، ثانية كبريات مدن 
الفائت  الشهر  كندا، تراجعت األسعار 
بنسبة %0,2، وفي كالغاري، كبرى مدن 
مقاطعة ألبرتا في غرب البالد، تراجعت 
األسعار بنسبة %1,3، وفي هاليفاكس، 
كبرى مدن المقاطعات األطلسية، تراجعت 

األسعار بنسبة 1,9%. 

 قال رئيس حكومة مقاطعة كيبيك 
األسبق جان شاريه إن ما تنوي إدارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب اإلقدام 
عليه من تخفيض لضرائب الشركات 
يجب أن يقلق أوتاوا والمقاطعات الكندية 
أكثر من موضوع إعادة فتح المفاوضات 
بشأن اتفاق التجارة الحرة ألميركا الشمالية 

.)NAFTA »نافتا«(
وجاء كالم الزعيم الليبرالي السابق خالل 
مشاركته في لقاء نظمته غرفة التجارة 
لمونتريال الكبرى وتمحور حول فرص 
األعمال للشركات الكيبيكية في إطار 
اتفاق »نافتا« واتفاق التبادل الحر بين كندا 

واالتحاد األوروبي.
أن  شاريه  ورأى 
معدل  تخفيض 
الضريبة على أرباح 
الشركات األميركية 
من %35 إلى 20%، 
وفق ما ينوي ترامب 
يترك  قد  إجراءه، 
عواقب وخيمة في 
كندا ومقاطعة كيبيك 
حيث معدل الضريبة 

هو %27 و%26,9 على التوالي.
وأضاف شاريه أنه يجب اتخاذ »قرارات 

عاجلة جداً« في كندا من أجل التكيف مع 
ما تنوي إدارة ترامب القيام به.

 ما زال التيار الكهربائي مقطوعا عن أكثر من ألفي مسكن في 
مقاطعة كيبيك وبخاصة في ليموالو وشارلسبورغ جراء العاصفة 
الثلجية التي ضربت المقاطعة ليل الثالثاء المااضي بعد أن كان عدد 
المنازل المحرومة من التيار بلغ أربعين ألف منزل يوم األربعاء.

وأعلنت مؤسسة كهرباء كيبيك أن االنقطاع ناجم عن تعطل مولدين 
كبيرين للطاقة جراء تساقط الثلوج وسرعة الرياح التي وصلت 
إلى مئة وأربعين كلمترا في الساعة. وأضافت أنها قامت  تقريباُ 

حتى اآلن بكل ما في استطاعتها إلعادة التيار لكن الوضع معقد.
كما عمدت إلى استقدام مولدين ضخمين من مدينة مونتريال.

املقر العام للوكالة العاملية ملكافحة 
املنشطات باٍق يف مونرتيال

لمكافحة  العالمية  للوكالة  العام  المدير  الجاري   14 مارس  الثالثاء  أكد  يوم   
المنشطات )واداWADA(  World Anti-Doping Agency  ) ( ، أوليفييه 
نيغلي، أن مقرها العام سيبقى في مونتريال. وجاء تأكيده صباح ذلك اليوم في مقابلة 

مع إذاعة راديو كندا )القسم الفرنسي في هيئة اإلذاعة الكندية(.
ويقع المقر العام للوكالة في مونتريال منذ تأسيسها عام 1999 بمبادرة من اللجة 
إلى أوروبا قد ترددت في  نقله  الدولية. وكانت شائعات عن احتمال  األولمبية 

األشهر الماضية.
الرياضي  النظام  المنشطات مستقلة، وهي أزعجت  لمكافحة  العالمية  والوكالة 
العالمي في السنوات األخيرة. ومن أبرز إنجازاتها األخيرة تقرير المحامي الكندي 
ريتشارد ماكالرين الصادر أواخر العام الفائت والذي سلـّـط األضواء على نظام 
تعاطي المنشطات في روسيا، مشيراً في هذا المجال إلى دور مباشر للسلطات 
الروسية في عمليات تنّشط ممنهجة بين عامْي 2011 و2015 طالت أكثر من ألف 

رياضي روسي يشاركون في 30 رياضة مختلفة. 

كندا: البيئة والعمل يف الطليعة يف مناظرة 
مرشحني خلالفة توماس مولكري

غياب كيفن أولريي عن اجتماع حلملته يف 
وينيبج يثري التساؤالت

جلنة التحقيق حول نساء السكان األصليني توسع نطاق الشهود
 أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق 
حول نساء وفتيات السكان األصليين 
 ENFFADA المختفيات أو المقتوالت
أنها تقبل حاليا الطلبات المقدمة من 
منظمات ترغب بالمشاركة في الجلسات 

بصفة "فريق مهتم" .
وعلم أن االستمارات والتعليمات 
موجودة على صفحة اإلنترنيت 

العائدة للجنة.
وكانت منظمات من بريتيش كولومبيا 
قد مارست ضغوطا األسبوع الماضي 
على اللجنة المذكورة لتقبل باإلستماع 

لمنظمات تهتم بهذا التحقيق.
يشار إلى أن فاي باليني من مجموعة 
السكان األصليين   للدفاع عن نساء 

AWAN كانت قد أصرت أمام لجنة التحقيق على أن مجموعات 
لنساء السكان األصليين تمتلك الكثير من المعلومات والتحليالت 

االجتماعية وأنها ترغب بقول الكثير عن مقتل نساء من السكان 
أنه من الضرورة بمكان  المنطلق ترى  األصليين ومن هذا 
الحصول على صفة "فريق مهتم" للمثول أمام اللجنة للشهادة. 

كيبيك: خيبة أمل 
من نتائج استطالع 

الرأي األخري
 ما زالت نتائج استطالع الرأي الذي 
أجرته مؤسسة كروب لصالح هيئة 
تتفاعل في مختلف  الكندية،  اإلذاعة 
األوساط الكندية السياسية واالجتماعية 
والدينية سيما وأنه يكشف خلال في 
المسلمين وقلقا متناميا  العالقات مع 
السياق اعتبر  الهجرة. وفي هذا  من 
ثلثا األلف واألربعة والعشرين كيبيكيا 
ممن شملهم استطالع الرأي األخير أن 
التسويات الدينية المعقولة التي يطالب بها 
المسلمون تثبت أنهم ال يريدون التأقلم 
فعال في المجتمع الكيبيكي وبالتالي فإن 

الغضب حيالهم أمر طبيعي.
وفي رده على هذه النقطة بالتحديد اعتبر 
نائب رئيس المركز اإلسالمي في كيبيك 
محمد لبيدي أن هذا الموقف " مخيب 
لآلمال وأتمنى من صميم القلب أن تكون 
األرقام غير دقيقة أو أن يكون الناس لم 
يفهموا السؤال ألن النسبة مرتفعة جدا 
والواقع مختلف". وأضاف: "ال أفهم 
الكيبيكيون على فروقات  لماذا يركز 
ثقافية ودينية صغيرة ، وبرأيي ليس 
هناك من تسويات معقولة نطالب بها، 

فأين المشكلة؟".
وأكد أنه لم يطالب في عمله بأي شيء 
له عالقة بالدين باستثناء إنشاء مكان 
نائب رئيس  صغير للصالة " وأكد 
المركز اإلسالمي "يجب أن نحافظ على 
قيمنا وثقافتنا ولكن في الوقت نفسه أن 
نندمج في المجتمع ومبادئه األساسية". 

احتفاالت املئة واخلمسون لكندا: املعارضة 
تتهم احلكومة بتفضيل مؤيديها

تتهم أحزاب  لكندا  المئة والخمسين  بالذكرى   في وقت تنطلق فيه االحتفاالت 
الحاكم بزعامة  الليبرالي  الحزب  الكندي حكومة  العموم  المعارضة في مجلس 
جوستان ترودو بتفضيل الدوائر االنتخابية المحسوبة على الحزب الليبرالي وذلك 

من خالل منح غالبية المساعدات لمنظمات في هذه الدوائر.
يتم  الدوائر ال  الكندية ميالني جولي أن اختيار  التراث  من جهتها تؤكد وزيرة 

بطريقة تفضل فيها دائرة على أخرى.
يشار إلى أنه مع نهاية عام 2016، تم منح أكثر من 38 مليون دوالر لمجموعات 

أو منظمات كيبكية في إطار الصندوق الكندي للذكرى المئة والخمسين لكندا.
ونتيجة معلومات حصلت عليها هيئة اإلذاعة الكندية تبين أن أكثر من 33 مليون 

دوالر منحت لمجموعات يوجد عنوانها في دوائر انتخابية ليبرالية.
ويقول جاك غورد النائب عن حزب المحافظين إن عيد كندا المئة والخمسين هو 
عيد الجميع وفي حال لم يجد الجميع الموارد نفسها التي يتمنونها لمنطقتهم فإنني 

أعتبر هذا من باب التمييز. 

كندا: معدل البطالة %6,6 األدنى منذ أكثر من سنتني
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اعداد : مايك انجلو
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  رائحة البرتقال التي تتسلل 
من جنباتها ال تثني العين عن 
المصطفة  أشجارها  رؤية 
على أجناب الطرق، لم تلفت 
االنتباه عن »األخضر« الذي 
يطلي أبواب ونوافذ بيوت قرية 
»كفر وهب«، التي تشغل 20 
فداًنا من شمال مركز قويسنا 
المنوفية، وصنفت  بمحافظ 
على أنها أفضل قرية بالعالم، 
الثقافة والعلوم  لمنظمة  وفًقا 
)يونسكو(. يعود ظهور القرية 
إلى  بالعالم  النموذجية األولى 
حقبتي إبراهيم باشا وسعيد باشا 
ما بين عامي 1840، 1850، 
على يد زيد أحمد وهب وأشقائه، 

والذي يرجع نسله إلى إبراهيم وهب، الذي جاء إلى مصر 
مع الفتح اإلسالمي من الجزيرة العربية. حصل إبراهيم 
وهب في أثناء توزيع األراضي من األتراك العثمانيين 
بتوزيع  الموكل  الخط«  فدان، من »حاكم   300 على 
األراضي على المصريين، مقابل توريد المحاصيل إلى 
دولة العثمانيين، واستجلب المهاجرين من المدن إلى القرى 
فاستوطنوا القرية التي سميت على اسمه فيما بعد، ليؤدوا 
أعمال الزراعة والحصاد، كما استقدم عدًدا من األقباط 
سكنوا في »كفر عبده« المجاور لهم، وساعدهم في بناء 
كنيستهم ليضمن بقاءهم والعمل بزراعة األراضي، ليستطيع 
الوفاء بتعهده أمام الدولة بعد الحصول على األرض.على 
مشارف القرية وفي ميدان »25 يناير«، الذي تتوسطه 
حديقة »المدائن«، يقف فتحي عبد المحسن، أحد سكان 
القرية، بلحيته الكثة، يفرد مظلته مختبًئا من بعض أشعة 
الذي صنع  الكثيف  الشجر  أوراق  المتسللة من  الشمس 
مظلة طبيعية للقرية بأسرها، ويتذكر حين سخر من غرس 
مجدي عبد المقصود صاحب فكرة تشجير القرية- أول 
تعتمد في زراعتها على  شجرة »فيكس« وسط قرية 
أشجار الموالح. عبد المحسن الذي عاد من اإلسكندرية بعد 
غياب عشرين عاًما، وجد قريته ومسقط رأسه وقد بدت 
في حلتها الجديدة قبلة لألنظار، بعد حصولها على لقب 
القرية األولى بالعالم -يقول : إن مشروع تشجير القرية 
الذي بدأ منذ عشرين عاًما، لم يكن إال ضرًبا من الخيال، 
ولكنه تحقق بعد أن وصل عدد األشجار بالقرية إلى 2000 
من أنواع الفيكس المختلفة والبونسيانا ومسك الليل وثرو 
الليمون. القرية التي كانت مثل بقية القرى المجاورة تعج 
بالمشكالت، من تلوث مياه الشرب وتلوث البيئة ووجود 
شبكة كهرباء غير منتظمة، تحولت إلى قطعة من الريف 
األوروبي، على حسب قول عبد المحسن، الذي يؤكد أن 
عملية التشجر أكسبتها -بخالف المنظر الجمالي- قدرة 
الليل« و  الطائرة، فشجر »مسك  الحشرات  على طرد 
»ثرو الليمون« طارد للحشرات، عالوة على حاجة تلك 
يومًيا،  المياه  لتر من   200 أو   150 إلى نحو  األشجار 
وتحصل عليها من المياه الجوفية، فال تجد دوًرا أرضًيا 
واحًدا بالقرية يتأثر بالمياه الجوفية. يقول حسن مليجي، 
أحد سكان »كفر وهب« وواحد ممن شاركوا في عملية 
العام  : »أجرينا عملية غرس األشجار في  التشجير، 
1985، وكنا بنزرع شارع شارع بالليل والناس نايمة 
عشان محدش يعترضنا، والناس تقوم تالقي الشارع كله 
مزروع شجر«. عندما يسمع أهل القرية أصوات الصفير، 
يبدأون جمع قمامة منازلهم، فقد حان مرور عمال النظافة 
والجرار المرافق لهم، ويقول أحمد حسن مسؤول جمعية 
النظافة: »مجموعة  المتكفلة بمنظومة  المحلي  المجتمع 
من شباب القرية، يتولون عملية جمع القمامة وتنظيف 
القرية 3 أيام في األسبوع، ويجرون عملية فرز وتدوير 
القمامة وبيعها لتوفير دخل ثابت لهم، وهو ما يحفزهم 
على المرور على أهل القرية بالكامل«، ويؤكد حسن أن 
عملية النظافة بالقرية توفر أيًضا عماًل دائًما ودخاًل ثابًتا 
لعدد من شباب القرى. بدأ عمل المنظومة الخدمية في 
القرية منذ عام 2000، ويقول أحمد حسن إن الجمعية 
أنشأت فرن خبز مدعم من الدولة، بعد تخصيص أرضه 
الذاتية، ووضع منظومة توزيع كانت  بالجهود  وبنائه 
األولى من نوعها. وأضاف: »مفيش أسرة في كفر وهب 
عندها مشكلة في رغيف العيش أو الوصول ليه، فعملية 
القرية، وأخذها  بدأها شباب  البيوت  الخبز على  توزيع 
المجلس المحلي منذ سنوات، وقام هو على ذلك العمل 

بتعيين أحد شباب القرية له«. 
واستطاع العمل الخدمي في القرية توفير أنابيب الغاز 
وتوزيعها على البيوت، ويؤكد أحمد حسن أن القرية كانت 
تواجه منذ سنوات مشكلة األنابيب، ولكن الجمعية وشباب 
القرية استطاعوا توفير األنابيب لألهالي وتوصيلها إلى 

البيوت مقابل جنيه واحد للعاملين على التوزيع. 

وداخل دوار العمدة، يستند فيصل عبد العزيز وهب عمدة 
القرية، إلى تاريخ أجداده، ويرفض فكرة أن عملية التشجير 
والنظافة هي من قادة القرية للحصول على التنصيف األول 
على العالم كقرية نموذجية، ويشير إلى بداية العمل الحقيقي 
لتنمية القرية وتأسيس البنية التحتية منذ عام 1974، فلم 
يقول فيصل  العمدة.  المسجد ودوار  بالقرية سوى  يكن 
وهب، إن »هناك محاوالت إلقصاء بناة القرية الحقيقين، 
وإعادة فضل ما آلت إليه القرية إلى اإلخوان المسلمين، 
للسطو على اإلنجاز، وقصر ما وصلت إليه القرية من 
ترتيب عالمي على النظافة والتشجير، دون النظر إلى 
البنية التحتية والخدمات، والتي قامت على الجهود الذاتية 
ألبناء القرية«. فيصل يؤكد أن الحكومة في الستينيات 
الكبرى، كما استطاع شباب  القرى  كانت تهتم بتطوير 
الكفر توفير البنية التحتية من مدرسة ومستشفى وبريد 
الذاتية. وأشار  بالجهود  أقامها األهالي  ومركز، والتي 
قاد  الحاج عادل محمد حسن وهب، »الذي  إلى  فيصل 
بناء مرافق القرية، والتف حوله شباب القرية ورجالها 
من أبنائنا، وكانت أول الخطوات إنشاء مركز الشباب، 
التيار اإلسالمي وشباب  بين شباب  تنازع  وكان هناك 
القرية على أرض مركز الشباب، ولكن جيهان السادات 
أصدرت قراًرا بتخصيص األرض لمركز الشباب ومالعبه، 
ليكون وعاء لطاقات الشباب وبداية التنمية في القرية«. 
يقول عادل حسن، الذي ترأس مجلس إدارة مركز شباب 
القرية 35 عاًما وترك قيادته لعدد من شباب القرية منذ 
عامين -إن »المركز بعد بنائه أصبح قناة لتفريغ طاقات 
شباب القرية في تنميتها، من خالل تشكيل المعسكرات 
السباخ  أكوام  القرية، وإزالة  لتصليح وتنظيف  للشباب 
وتحسين مدخل القرية وعمل جسر لترعة القرية، وهو 

بداية وصول القرية إلى ما هي عليه اآلن«. 
التشجير منذ  نفذوا عملية  الذين  الشباب  أن  يؤكد حسن 
عشرين عاًما لم تكن الفكرة غريبة عليهم، فهم تعودوا 
على رؤية العمل الجماعي من آبائهم الذين خدموا أهل 
التي تخلو من األمية،  القرية  السنين.  القرية عشرات 
ترفض ما يدعيه بعض العاملين بالحي من وجود فصول 
محو أمية، حيث إن أقل المتعلمين بالقرية حاصل على 
ليسانس. كما استطاع األهالي توفر مياه نظيفة من خالل 
محطة لتنظيف المياه لتفادي مشكلة تلوث المياه، حيث 
المحطة  القرية ويدعى جمال حسن،  أهالي  أنشأ أحد 
التي تقدم مياه صالحة للشرب، بنظام »R. o«، والذي 
ينقي المياه فال تصبح صالحة فقط للشرب ولكن للغسيل 
المحطة من مياه ملوثة،  أيًضا، وما يخرج من  الكلوي 
للتنقية بالمحطة، يضخ في  وتقدر بثلثي الكمية المقدمة 
مجار الستخدمها في الزراعة. يروي صالح وهب، أحد 
أبناء القرية، قصة الوصول إلى تصنيف اليونسكو، والتي 
بدأت منذ حصول »كفر وهب«، على القرية النموذجية 
2010، بعد   ،2009  ،2008 على مستوى الجمهورية 
التصعيد من مستوى المركز وحتى مستوى الجمهورية، 
وفي عام 2012، حصدت القرية المجاورة »كفر الشيخ 
إبراهيم« الجائزة، ولكن حين أرسلت »يونسكو« لجان 
تقاريرهم،  المصرية  الجامعات  أستاذة  متابعة وكتب 
أن  المركز األول عالمًيا. صالح يضيف  الكفر  حصد 
»هناك العديد من المشكالت تواجه القرية وال مجيب من 
المسؤولين، على رغم تعدد الشكاوى«، مشيًرا إلى أن 
هناك تعمًدا في عدم إدراج القرية في منظومة الصرف 
بـ  التي وصفها  الوعود  العديد من  إلى  الصحي، الفًتا 

»كالم جرايد« بشأن حل مشكلة الصرف. 
وأكد صالح أن مركز الشباب يفتقر إلى اإلنارة وعدد 
من الخدمات، والتي ترفض وزارة الشباب مد المركز 
بها، عالوة على رفض تمهيد الطريق المؤدية إلى »كفر 
وهب«، على رغم أنه بديل لطريق بنها-قويسنا الزراعية، 
وأشار إلى أنه »بعد سيطرة الحي على منظومة توزيع 
الخبز، التي خرجت عن أبناء القرية، أصبحت منظومة 

إفساد الخبز، وأصبح غير قابل لالستخدام اآلدمي«.

الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا:

راحل   فلسطيني  زعيم   1-
ارتل   – سيارات  ماركة   2-

)مبعثرة(
 -3 والدة – يرجو

 – ولزق  به  أقام   – يفتن   4-
للسؤال عن الشخص )معكوسة(

-5 عايشين )مبعثرة( 
-6 ما يفرزه الكلى 

-7 الرواية – للضيق
-8 من الطيور – للتفسير – من 

أجلي 
-9 نستنشق )معكوسة( – جس 

بيديه – ماكينة 
القرن  في  عصابة  اسم   10-
بخطف  تقوم  كانت  الماضي 

النساء وقتلهم 

رأسياً :

-1 شهر ميالدي – من األلوان 
لالعب  األول  األسم   2-
زملكاوي – من أشكال الرياضة
-3 متشابهة – أعطى بتكبر – 
بها  قامت  التي  مجازر  إحدى 

إسرائيل 
-4 في جسم اإلنسان – ال يسمع 
-5 نصف كلمة عنان – يوم – 

مادة قاتلة )معكوسة( 
-6 مدخل – أغلق
-7 ملك الترسو 

-8 أداة أستثناء – مرض – أداة 
نصب 

-9 تأمل – الرب 
-10 إحدى محافظات مصر

حل الكلمات المتقاطعة

تضحك الدنيا معك ..
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 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

أفضل قرية على مستوى العامل
قرية »كفر وهب«

Les proverbes en français et arabe

- Charité bien ordonnée commence par  
soi-même

 - جحا أولى بلحم طوره
- On ne peut courir deux lièvres à la fois

- صاحب بالين كداب
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- خرج جحا من المسجد فلم يجد حذاءه
فوقف يصرخ أمام الناس بصوت تهديد

اقسم باهلل إن لم تحضروا لي حذائي سوف أفعل كما 
فعل أبي

فتجمع الناس حوله مندهشين وسألوه
وماذا فعل أبوك؟

فقال مهدداً: احضروا لي حذائي وإال سوف أفعل كما 
فعل أبي

فخاف الناس منه واحضروا له حذاء جديد ثم سألوه 
قل لنا يا جحا ماذا فعل أبوك؟

قال: عاد إلى بيته حافياً.

- غبي بيعمل تحليل دم الدكتور بيقوله انت عندك سكر 
في الدم

الغبي قاله: هللا يكرمك يا دكتور انت إلى زي العسل 
وهللا 

شوكوالته  علبة  هدية  زوجها  أعطاها  واحدة   -
بمناسبة ذكرى زواجهم الخامس

جديد  ولدت  إللى  عند صاحبتها  راحت  اليوم  بنفس 
تشتريلها  ما  بدل  الشوكوالتة  لها  وأخدت  تزورها 

هدية.
صاحبتها  عليها  رنت  الثاني  اليوم  في 

تشكرها 
من  تفاجأت  كتيير  زوق،  كلك  إنتي  ياقلبي 
جوه  ذهب  وخاتم  أيفون   ، الثمينة  هديتك 

علبة الشوكوالتة؟؟
وهللا ما كان في داعي تلكفي نفسك كل ده.

بيقولك، الزوجة للنهاردة في العناية المركة.

اصحابه  مع  الشارع  بيعدي  واحد  مرة   -
يقولوا  يفكروا  قعدوا  فمات،  عربية  خبطته 

لمراته ازاي؟

اختاروا واحد منهم عشان يقول لمراته
فراح لها فتحت له الباب

قالها: جوزك ضيع فلوسه كلها على القمار
قالت له: إلهي ينشل البعيييد

قال لها: وباع البيت
قالت له: إلهي يبيعوا عنيه

قال لها: واتجوز عليكي على فكرة
قالت له: إلهي يدخلوا عليا شايلينه

الراجل قال: بــــــــــــس خشوا يا رجالة.

واحد قال لصاحبه إذا قلت ألي واحد )أنا عارف كل 
شئ( بيخافوا منك وبيعطوك فلوس كتير

راح ألبوه وقاله: أنا عارف كل شئ
تغير لون أبوه وعطاه ألف دوالر

وقال له: أترجال ال تقول ألمك شئ
راح ألمه وقال لها أنا عارف كل شئ

األم خافت واعطته ألفين دوالر
وقالت له : أترجاك ال تقول ألبوك

راح لسواقهم الهندي وقال له: أنا عارف كل شئ 
حضنه السواق بقوة وقاله ابني هبيبي.
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التكهنات حول    تزايدت 
الفني أرسين  المدير  مستقبل 
أرسنال  فريق  مع  فينجر 
االنجليزي في ظل نهاية 
عقد المدرب الفرنسي مع 
الموسم  بنهاية  اللندني  الفريق 

الجاري.
تقارير صحفية  وأشارت 
إنجليزية أن إدارة أرسنال 
التفكير في حقبة  بدأت في 
ما بعد فينجر حيث تضع 
أليجري  كال من ماسيمليانو 
المدير الفني الحالي ليوفنتوس 
االيطالي وليوناردو خارديم 
المدير الفني لموناكو الفرنسي 
المتوقعة  البدائل  كأبرز 

لفينجر.
الفترة األخيرة حالة  وتشهد 

العارم من قبل جماهير أرسنال تجاه  من السخط 
الـ16  المهين من دور  فينجر السيما بعد الخروج 
لدوري األبطال األوروبي بالهزيمة 2-10 في 
مجموع المباراتين أمام بايرن ميونخ االلماني 
حيث نال المدير الفني الفرنسي العديد من صيحات 
االستهجان عالوًة على رفع الالفتات المطالبة برحيله 
خالل اللقاء التالي أمام لينكولن سيتي بكأس االتحاد 

االنجليزي.

للمركز  ويشهد أرسنال موسماً عصيباً بعد تراجعه 
الخامس في جدول البريميرليج بفارق 16 نقطة كاملة 
عن تشيلسي المتصدر مما يهدد بغياب الفريق اللندني 
عن المشاركة في دوري األبطال األوروبي بالموسم 

المقبل للمرة األولى منذ تولى فينجر المسئولية.
ويتولى أرسين فينجر تدريب أرسنال منذ عام 1996 
حيث نجح في تحقيق ثالث ألقاب دوري وست ألقاب 
الخيرية طيلة مسيرته  الدرع  الكأس ومثلها في  في 

مع الفريق.

الثنائي جونيور آجاي وحسام  تأكد غياب    
غالي عن مواجهة األهلي أمام بيدفيست الجنوب 
الـ32 لدوري األبطال  إياب دور  إفريقي في 
االفريقي وذلك بسبب اإلصابة في العضلة 

الخلفية.
ويحتاج الثنائي لفترة تترواح بين أسبوعين لثالث 
الفريق، هو ما يعني  للمشاركة مع  العودة  قبل 

حتمية غيابهما عن لقاء العودة.
لقاء  الثنائي قد تعرض لإلصابة خالل  وكان 
الذي شهد تفوق األهلي بهدف نظيف  الذهاب 

لمدافعه أحمد حجازي.
وتحوم الشكوك حول مشاركة العب الوسط 
العضلة  أحمد حمودي بعد شكواه من آالم في 

الخلفية خالل تدريبات الفريق األخيرة.
الفني  المدير  البدري  أبدى حسام  ومن جانبه، 
ثقته في قدرة العبيه على تجاوز عقبة  لألهلي 
بيدفيست رغم الغيابات المؤثرة في صفوفه وذلك 
المشوار  الالعبين على إستكمال  بفضل إصرار 

االفريقي.
البدري في تصريحاته للصحفيين أنه  وقال 
سيعمل على تالفي أخطاء لقاء الذهاب وإستغالل 
اللقاء  لتعويض خسارة  المتوقع  بيدفيست  إندفاع 

األول.
للتأهل  تقدير  أقل  للتعادل على  ويحتاج األهلي 
لدور الـ16 من البطولة أو الخسارة بفارق هدف 

بشرط التسجيل في لقاء اإلياب.

الغيابات حتاصر األهلي قبل 
مواجهة بيدفيست

أمحد مرتضى يهاجم األولرتاس 
بعد لقاء رينجرز

  شن أحمد مرتضى منصور 
عضو مجلس إدارة الزمالك 
هجوماً على رابطة »أولتراس 
وايت نايتس« عقب مباراة 
فريقه أمام إينوجو رينجرز 
32 لدوري  اـل بذهاب دور 

األبطال االفريقي.
وقال مرتضى في تصريحاته 
لقناة النيل للرياضة أنه ال 
لتلك  يدري كيف سمح األمن 
الفئة المشاغبة من الجماهير 
المدرجات مشيراً  بالتواجد في 
إلى قيامهم بسب النادي األهلي 
ورئيسه  فريقهم  والعبي 
مرتضى منصور ومحاولة 

إفتعال المشاكل.
وطالب عضو مجلس إدارة الزمالك بالتعامل مع األولتراس بأقصى درجات الردع لتفادي تكرار ما حدث 
المصرية والرياضة بشكل عام.  الكرة  بالغ على  أثر  له من  الجوي وما كله  بمجزرة بورسعيد والدفاع 
وأضاف مرتضى أن تصرفات األولتراس هي السبب األساسي في عدم السماح بعودة الجماهير للمدرجات 

خالل المنافسات المحلية.
وكان الزمالك قد حقق الفوز بنتيجة 1-4 أمام إينوجو رينجرز ليصبح قريباً من ضمان التأهل لدور الـ16 

لدوري األبطال حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدفين.

إنريكي: كنت واثقاً من حتقيق املعجزة
المدير  إنريكي  أبدى لويس    
لبرشلونة األسباني سعادته  الفني 
بتأهل فريقه لربع نهائي دوري 
األبطال األوروبي عقب تغلبه 
جيرمان  سان  باريس  على 

الفرنسي بنتيجة 6-1.
وقال إنريكي في تصريحاته 
للصحفيين أنه لم يفقد ثقته في قدرة 
فريقه على تحقيق حلم التأهل رغم 
الذهاب  لقاء  القاسية في  الخسارة 

برباعية نظيفة.
الفني للبرسا الشكر  ووجه المدير 

لجماهير الفريق قائاًل أن مؤازرتهم كان لها مفعول السحر في شحذ همم الالعبين طيلة المباراة منتقداً تصرف 
البعض منهم بمغادرة ملعب "الكامب نو" قبل نهاية المباراة معقباً على األمر بأنهم سيندمون طيلة حياتهم على 

إهدار مشاهدة لحظات النصر التاريخي.
ثقته في المنافسة على كافة األلقاب المتاحة  وإختتم إنريكي تصريحاته قائاًل أن الجميع يؤمن بنا اآلن مؤكداً 

خالل الموسم الجاري.
ومن جانبه، إنتقد أوناي إيمري المدير الفني لباريس سان جيرمان حكم المباراة دينيز أيتكين قائاًل أن قراراته 

العكسية أثرت سلباً على نتيجة اللقاء عالوًة على األخطاء الساذجة لالعبيه.
جدير بالذكر أن برشلونة بات أول فريق ينجح في تعويض خسارة لقاء الذهاب برباعية نظيفة في تاريخ مسابقة 

دوري األبطال األوروبي.

الغموض يسيطر على موقف فينجر 
مع أرسنال
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous

Après la grande visite en février de ‘Messi’, le plus 
célèbre joueur de football au monde, l’Égypte 
organise en 2017 près de 55 championnats spor-

tifs régionaux ainsi que 7 championnats mondiaux un 
des plus courus de ces 7 championnats mondiaux est 
le championnat de ‘Squash’ à El Gouna un sport dans 
lequel l’Égypte a deux champions mondiaux : ‘Nour El 
cherbini’ (femmes et championne du monde à 20 ans) et 
Mohamad El Chorbagui (hommes) .
Un second championnat, non moins célèbre, est celui de 
‘Volleyball’ (sous 23 ans) au Caire. 
Le troisième serait le championnat mondial de basket-
ball sous (19 ans) toujours au Caire.
Le quatrième championnat mondial est celui du Foot-
ball (5 joueurs) qui devrait avoir lieu au Caire.

Un cinquième championnat 
mondial moins populaire 
que les autres est celui  du 
‘Football’.
Enfin on a deux champion-
nats sportifs mondiaux de 
‘Billiard’ dont l’un se dérou-
lera à Louksor et l’autre à 
Hurgada.
En terminant, on s’attend à ce que le tourisme en pro-
fite énormément puisqu’on a déjà des réservations de 
plus de 15000 chambres d’hôtels faites pour les joueurs 
étrangers et leurs accompagnât sans compter les ama-
teurs de ces jeux sportifs qui vont s’y rendre sur place 
pour assister à ces événements sportifs internationaux. 
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Convergence: Lisée reçoit des courriels de 
péquistes mécontents

Le péquiste Harold LeBel 
s’en prend à Québec soli-
daire alors que Jean-François 

Lisée maintient toujours le cap sur 
la convergence.
«Voilà la façon de converger de mes 
amis QS! Qu’à cela ne tienne, je vais 
continuer de porter mes dossiers 
de lutte à la pauvreté...», a pesté 
le député de Rimouski mardi sur 
les médias sociaux à la suite d’une 
campagne d’affichage de la forma-
tion politique de gauche dans sa cir-
conscription.
Il a partagé l’image d’une pancarte 
sur laquelle on peut lire «comment 
gagner Rimouski en 2018» avec en 
fond de teint la couleur orange de 
QS. «Parce que les mots solidaires et 
solidarités m’appartiennent aussi», 
a-t-il ajouté.
Cette campagne ne refroidit pas le 
chef  péquiste Jean-François Lisée, 
qui a maintenu le cap sur le projet 
de convergence avec QS. M. Lisée a 
défendu sa décision de ne pas pré-
senter de candidat dans la circons-
cription montréalaise de Gouin 
contre Gabriel Nadeau-Dubois 
alors que des militants ont fait savoir 
leur mécontentement.

De toute 
façon, a-t-il 
admis lors 
d’un point 
de presse à 
l’Assemblée 
nationale, il 
y avait deux 
s c é n a r i o s 
p o s s i b l e s , 
«soit une 
victoire sans 
surprise de 
Québec soli-
daire, ou une victoire-surprise du 
PQ».
Il a d’ailleurs fait un appel au calme 
à la suite de la déclaration incen-
diaire de M. Nadeau-Dubois, qui 
a affirmé la semaine passée que la 
classe politique a «trahi» le Québec 
au cours des 30 dernières années.
«C’est ça avoir une vision claire et 
constante de ce qu’on veut faire et 
ne pas sombrer parce que quelqu’un 
a utilisé un terme malhabile ou a été 
de mauvaise humeur», a-t-il lancé.
Il a toutefois reconnu recevoir des 
courriels de «gens du Parti québé-
cois» qui sont «de très mauvaise 
humeur» à cause de la convergence. 

«Il faut être fait fort. Il faut être fait 
fort pour être fort», a-t-il ajouté.
Le chef  caquiste François Legault 
s’est d’ailleurs gaussé des «contor-
sions» de Jean-François Lisée. «Il 
mange des claques jour après jour 
par Québec solidaire, puis continue 
de dire: «C’est notre devoir d’essayer 
de se rapprocher»», a-t-il raillé.
«Je ne comprends pas où il s’en va. 
D’une certaine façon, bien honnête-
ment, la CAQ va en profiter, mais 
je n’arrive pas à le suivre, là. Habi-
tuellement, ses tactiques, on les voit 
venir, mais là je ne comprends pas», 
a ajouté M. Legault.

Entreprise au passé douteux: 
Couillard mal à l’aise

La présence d’une entreprise 
qui a déjà été associée aux 
Hells Angels sur le chantier 

de l’Assemblée nationale indispose 
Philippe Couillard, qui n’a pas pour 
autant l’intention de passer toutes 
les firmes qui font affaire avec l’État 
au peigne fin.
«Personne n’est à l’aise avec la situa-
tion», a convenu mardi le premier 
ministre.
Coffrages Synergy a obtenu un 
contrat de 2,7 millions $ pour la 
modernisation du Parlement, qui 
vise à améliorer la sécurité des dépu-
tés. Cette compagnie, dont le fonda-
teur a déjà fait les manchettes pour 
ses liens avec des membres du crime 
organisé, tente en vain depuis deux 
ans de décrocher sa certification de 
l’Autorité des marchés financiers 
(AMF), a révélé Le Journal.
Les travaux visent à ajouter des 
salles et une nouvelle zone sécuri-
sée.
Le gouvernement libéral estime 
néanmoins qu’il n’est pas souhaita-
ble d’obliger toutes les entreprises 
qui soumissionnent sur des contrats 
publics à montrer patte blanche, 
comme le réclament les partis d’op-
position.
Le seuil des contrats publics visés 
par les mesures de probité est 
passé progressivement de 40 à cinq 

millions $. Le 
plafond devait 
diminuer jusqu’à 
100 000 $, mais 
le ministre Pierre 
Moreau en a 
décidé autre-
ment.
«Ce n’est pas 
la solution. La 
façon de faire, ce 
n’est pas d’abais-
ser les seuils, 
puisque ce que 
vous feriez, c’est 
que vous créeriez 
un engorgement et à l’UPAC et à 
l’AMF, a plaidé mardi le président 
du Conseil du trésor, talonné par 
le Parti québécois. Des contrats de 
cinq millions $ et plus, il y en a 128, 
et des contrats de cinq millions $ et 
moins, il y en a un peu moins de 
8100!».
Selon lui, il faut plutôt miser sur des 
vérifications ponctuelles, comme 
son gouvernement le propose 
dans le projet de loi 108 qui crée 
de l’Autorité des marchés publics 
(AMP).
«Quelque soit la valeur du contrat, 
l’AMP pourra intervenir s’il estime 
qu’il y a lieu d’intervenir, en raison 
de la composition de l’actionnariat, 
du conseil d’administration ou des 

risques liés à un contrat donné», a 
précisé Pierre Moreau.
L’opposition dénonce cette déci-
sion du gouvernement Couillard et 
réclame que toutes les règles d’attri-
bution des contrats publics de 100 
000$ et plus soient resserrées. «C’est 
le laxisme éthique des libéraux à 
l’oeuvre aujourd’hui», a déploré 
mardi le chef  péquiste Jean-Fran-
çois Lisée.
«Ça n’a pas de bon sens qu’un 
contracteur qui était associé aux 
Hells Angels reçoive un contrat en 
plus à l’Assemblée nationale!», a 
renchéri François Legault. Selon le 
chef  caquiste, les libéraux démon-
trent qu’ils n’attachent pas d’impor-
tance à la lutte à la corruption.

L’Assemblée nationale rend hommage à 
Françoise David

Vivre la Grande Famille 
Canadienne !

L’Assemblée nationale a rendu 
hommage mardi après-midi 
à Françoise David pour ses 

quelque quatre années passées à 
titre de députée de Gouin.
La principale intéressée a d’ailleurs 
avoué qu’elle était «honorée» par 
l’attention de ses ex-collègues.
Malgré un départ de la politique 

survenu plus rapi-
dement que prévu, 
elle garde d’agréa-
bles souvenirs 
de son mandat 
comme députée 
de Québec soli-
daire (QS).
«Je suis très heu-
reuse de mon 
passage en politi-
que. J’ai aimé être 
députée. C’est un 

travail que j’ai adoré», a-t-elle avoué 
lors d’une mêlée de presse.
Bien qu’elle ait préféré être en 
mesure de conclure son mandat, elle 
assure qu’il s’agissait de la meilleure 
décision, dans les circonstances.
«J’étais vraiment vraiment très fati-
guée. Il fallait que je parte. C’est 

vraiment mon seul regret, parce 
que sinon, je suis fière de ce que j’ai 
apporté», a-t-elle souligné.
Visiblement sereine et reposée, elle 
dit ne pas être inquiétée par l’avenir 
du parti qu’elle a créé en 2006.
«Je suis très fière de Québec solidaire, 
pas du tout inquiète par ce qui s’en 
vient. [...] Gabriel Nadeau-Dubois 
est jeune, intelligent, militant, a une 
facilité d’expression assez exception-
nelle et il est capable d’apprendre», 
a-t-elle expliqué, en parlant du nou-
veau venu au parti.
Quant à savoir si Mme David ser-
vira de mentore au jeune politicien, 
elle laisse la porte ouverte au candi-
dat. «S’il pense qu’il a besoin de mes 
conseils, ça me fera plaisir de les lui 
donner», a-t-elle simplement indi-
qué.

L’Égypte organise en 2017 : 62 championnats sportifs inter-
nationaux dont 7 d’entre eux des championnats mondiaux

Pour célébrer la journée inter-
nationale des femmes le 8 
mars dernier, une nouvelle 

équipe avec un grand projet pour le 
Canada voyait le jour.
Cet événement a eu lieu dans les 
locaux d’IMpacte Affaires, Centre 
de développement de carrière, situé 
au 8255, avenue Mountain Sights 
à Montréal. De nombreux invités 
se sont rassemblés durant un cock-
tail de 6 à 8pm pour découvrir cette 
nouvelle équipe. 
Sous la bannière du projet « Le grand 
projet de la famille canadienne », 
fondé par Madame Litvin, la direc-
trice des communications du projet, 
Madame Nadine Alcindor, nous a 
fait découvrir cette grande dame, 
la fondatrice. Elle a d'abord pré-
senté la biographie de cette femme 
inspirante d'origine ukrainienne, en 
présentant ces expériences dans le 
domaine de l'entreprenariat. Mme 
Litvin dirige l'organisation IMpacte 
Affaires depuis 2011 grâce à son 
expérience dans l'accompagnement 
auprès des entrepreneurs immi-
grants dans les démarches de déve-
loppement de leurs entreprises. 
Elle a été candidate aux élections 
fédérales générales dans Saint-Lau-
rent en 2011.
Madame Litvin qui a fait des études 

scientifiques en Ukraine 
et en Israël, est inscrite 
au Tableau de l'ordre 
des ingénieurs du 
Québec.
Elle a aussi siégé sur 
de nombreux conseils 
d 'adminis -
tration mais 

c'est par son engagement 
communautaire et social 
qu'elle se démarque au 
quotidien. D'ailleurs 
lors de cet événement 
du 8 mars dernier, de 
nombreuses personnes 
réunies provenaient des 
communautés culturel-
les mais également on 
pouvait apercevoir des 
vétérans, des retraités et 
des étudiants.
Au cours de cette 
superbe soirée où un déli-
cieux goûter était servi, 
Madame Litvin nous 
a présenté un beau dis-
cours pour nous parler de 
son grand projet et de la 
nouvelle équipe qui l'en-
toure pour l'accomplir. 
On retrouve dans son 
équipe exécutive, Mes-
dames Annick Taillon et 
Nadine Alcindor, Messieur André 
Ntolla, Jonathan Tremblay et 
Andrew Zielinski.
Madame Litvin travaille à pro-
mouvoir l'avancement des projets 
novateurs en éducation. L'un de ses 
objectifs est de favoriser un milieu 
de vie où les hommes et femmes 

d’affaires pourront plus facilement 
identifier et  mener leurs projets pro-
fessionnels à succès et contribuer à 
notre avancement collectif. Son rêve 
est d'ailleurs de travailler à l'unifica-
tion de la grande famille canadienne 
sur la base de respect mutuel afin de 

permettre à tous, retraités, enfants 
et immigrants de prendre leur place 
et d'avoir de la valeur dans ce grand 
pays.
La soirée s'est terminée par une belle 
remise de roses rouges à chaque 
femme par les hommes de l'équipe 
de Madame Svetlana Litvin. 
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من واقعنا

صناعة 
القرار السياسي 

   أعلن مايكل واريس رئيس 
المجلس التنفيذي لمنظمة األمم 
للتربية والعلم والثقافة  المتحدة 
)اليونسكو( اليوم الخميس القائمة 
لمنصب  للمرشحين  الرسمية 
مدير عام المنظمة الدولية خلفا 

للبلغارية إيرينا بوكوفا.
القائمة تسعة مرشحين  ضمت 
بينهم أربعة عرب هم المصرية 
مشيرة خطاب والقطري حمد بن 
عبد العزيز الكواري والعراقي 
صالح الحسناوي واللبنانية فيرا 

خوري الكويه.
والخمسة اآلخرون هم األذربيجاني 
فوالد بلبل أوغلو والفيتنامي فام 
تانغ  سان شاو والصيني كيان 

أودريه  والفرنسية 
وجوان  أزوالي 
ألفونسو فونتسوريا 

من جواتيماال.
اليونسكو  وقالت 
الرسمي  بموقعها 
ت  رن ت إلن ا ى  عل
إنه  الخميس  يوم 
سيتم االستماع إلى 
التسعة  المرشحين 
خالل  منصب  ل ل
الجلسة الحادية بعد 

المائتين للمجلس التنفيذي يومي 
26 و27 أبريل نيسان القادم.

ويتم اختيار المرشح الفائز على 
األولى  في  يحصل  مرحلتين 

التنفيذي  المجلس  على موافقة 
تشرين  أكتوبر  في  لليونسكو 
األول ثم يحصل في الثانية على 
موافقة المؤتمر العام للمنظمة في 

نوفمبر تشرين الثاني.
وتبلغ مدة الوالية الرسمية للمنصب 
أربع سنوات يجوز بعدها الترشح 

لوالية ثانية وأخيرة.

 ُعرضت يوم الخميس دمى ضخمة 
ساخرة للرئيس األمريكي دونالد 
ترامب والمستشارة األلمانية أنجيال 
ميركل ونجم كرة القدم كريستيانو 
رونالدو ضمن استعدادات لمهرجان 
فاياس في مدينة بلنسية اإلسبانية 

المطلة على البحر المتوسط.
والدمى الضخمة المصنوعة من 
مواد مثل الخشب والجص وعجين 
الورق استغرقت أشهرا من العمل 
الجاد لتصبح )نينوتس( وهو االسم 
الذي يطلقه أهل المدينة على الدمى 
الرتفاعات  بعضها  يصل  التي 

كبيرة فقط لتحرق في ختام صاخب 
للمهرجان.

وبجانب أنه إحياء لذكرى القديس 
جوزيف، راعي النجارين، يُعتقد 
أن التقليد السنوي يعود أصله إلى 
بتغيير  لالحتفال  وثنية  طقوس 
الفصول بمهرجان يستمر خمسة 
أيام من المواكب واأللعاب النارية.

وتصنع مئات الدمى والتماثيل التي 
عادة ما تكون لمشاهير وتعرض 
قبل المهرجان ليصوت الجمهور 
على ما يفضلون منها وينقذون 
تنضمان  الحرق  فقط من  اثنين 

في متحف فاياس المحلي.إلى دمى أخرى نجت ووضعت 

أبو حجاج

 جمرد كلمة
   سؤال واضح وبسيط إذا كانت أمريكا في عهد الرئيس ترامب عازمة 
لماذا التفرض أمريكا عقوبات  فعاًل القضاء على داعش واإلرهاب إذاً 

على الدول الداعمة له وهي األخطر ؟

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

كيندة الجيوش

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

Email: 
elressala@bellnet.ca/   
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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«

ومشاهري 4 عرب بالقائمة الرمسية للمرشحني لقيادة اليونسكو لساسة  ساخرة  ضخمة  دمى  عرض 
استعدادا ملهرجان فاياس اإلسباني

Canadian  
Realities  

       ــ
 آخر عمود

شعر : فريــد زمكحـل

عشق إكتمْل
ــب لـــم يـــزل ــي ــب لـــي ح
ُمفعماً عــمــري  وهبته 

ـْف هــيــامــه بــالــنــدم َغــلَـّ

أســلمني وحــدي للعـذاب

للجنــون كيــاني  ُيخضع 

ِهــــَبــــُة اإللـــــه لــلــبــشــر

ــوْب ــل ــق ــعــشــق فـــي ال ال

ـــســـؤاْل ـــي ال وألـــــَح ف

ـــول ـــب ـــق ـــال َيــــــبــــــدأ ب

ــــب الـــــحـــــوار ــــطــــل َي

ـــوضـــوح ـــال ــــؤمــــن ب ُي

ـــوب ـــل ـــق ــــْد ال ــــه ــــم ُي

ــــة اإللـــــــه ــــئ ــــشــــي م

ـــا الـــمـــحـــبـــة ـــن ـــم ـــلَّ ع

ــة ــب ــح ــم ورســـــالـــــة ال

ــْل ــاألم ــي قــلــبــي ب ــنِّ ــم ُي

أزل ــــم  ول ــِة  ــب ــح ــم ــال ب

وطــعم المــرار في العسْل

الكسـْل في  غارق  وقلبـه 

األزْل مــن  حــبــه  وكـــأن 

ووحـــــــده مــــن َجـــعـــْل

لـــــكـــــل مــــــن ســــئــــْل

ـــشـــْل حــــتــــى ولـــــــو ف

ـــزْل ـــغ ـــال وَيــــســــعــــد ب

ــــدْل ــــج ــــشــــق ال ــــع وَي

ــــــى الـــــهـــــزْل ــــــأب وَي

لـــلـــخـــبـــر الــــجــــلــــْل

ـــــــــــــــــدٌر فـــــعـــــْل وق

ــــــــْل ومـــــعـــــنـــــي األم

ــــي عـــشـــق إكـــتـــمـــْل ف

 كانت لي جلسة ودية مع الرئيس 
اليمني السابق علي ناصر محمد مع 
مجموعة من الزمالء الصحفيين 
في التسعينات من القرن الماضي. 
ومن أكثر الجمل التي قالها لنا وبقيت 
حاضرة أمس واليوم في ذاكرتي 
مفادها انه .. نحن الرؤساء العرب 
نحتار في أحوال كثيرة في العثور 
على المصادر السياسية والتاريخية 
المناسبة في مواقف يتوجب علينا 
فيها اتخاذ قرار دولي او إقليمي 
او حتى محلي سياسي سريع!!..

وأحيانا كثيرة .. بما معناه.. كان 
القادة العرب  هؤالء الرؤساء او 
يتخذون القرارات كخبط عمياء!! 
وهكذا كان البعض من الرؤساء 
يصنع قرارات خاطئة.. ويا لدهشتنا 

حينها!!! 
بعض  نتائج  اليوم  نعيش  وربما 
هذه القرارات. وكان علي ناصر 
محمد هذا الرئيس السابق يعيش 
الجئا او مبعدا سياسيا في دمشق 
التي كانت منزال للجميع!!  وكان 
يحاول ان يؤسس مركز دراسات 
لصناع  دمشق  في  استراتيجية 
مكتبات  ان  يُْؤِمن  وكان  القرار. 
وكتاب ومفكري ومصادر دمشق 
من افضل األماكن لهذا األمر!!  
اليوم ومع تطور عالم المعلومات 
المصادر  والمعلوماتية أصبحت 
كلها قريبة ومتوفرة ولكن الطريق 
الى المعلومة الصحيحة والدقيقة 
والمناسبة أصبحت متشعبة وأحيانا 

كثيرة مضللة!! 
لى  ا ماسة  لحاجة  ا لت  والزا
العامل اإلنساني .. وهو المفكرين 
والمؤرخين والباحثين الذين يمزجون 
والمنظور  الدقيقة  المعلومة  بين 
من  اإلنساني  والعامل  المحلي 
الشعاب  هذه  في  االهتداء  اجل  
وِفي عز أزمتنا االنسانية المؤلمة 

في الشرق األوسط!! 
وهنا اذكر ان ابنة الرئيس اليمني 
علي ناصر محمد كانت زميلتنا في 
فتاة  وكانت  الجامعية!!  الدراسة 
منعزلة ولم نكن نعرف من هي. 
وكانت مالمحها عربية ولكنها ليست 
الشام!!   في  المألوفة  الوجوه  من 
ولكن بطبع أهل الشام لم نشأ ان 
يبقى بيننا من يحس نفسه غريبا! 
الشام واهلها ام للجميع!! وذهبنا 
وأصبحت  وصديقاتي  انا  اليها 
صديقة لنا وبقينا فترة طويلة نجهل 
هويتها الحقيقية!! كانت تخشى من 

البوح بها!! 
تلك كانت أولى التجارب لنا في 

معرفة االم االبعاد واللجوء!!! 
اليوم كسوريين نعرف تلك اآلالم 
من  نخشى  كيف  احيانا  ونعرف 
معبر  على  هويتنا  عند  التوقف 

او حدود!! 
ربما عالمنا يحتاج لقرارات صحيحة 
وانسانية تجنبنا جميعا آالم تشابه 

العنصرية احيانا كثيرة! 
يحتوينا  ان  اجمل  ما  وبالمقابل 
مجتمعنا الجديد باالغتراب والهجرة 
ان  اجمل  وما  بالمودة  ويحيطنا 
نتصادق ونتآخى مع هذا المحيط!! 
للجميع  ربيعنا محبة وسالم قادم 

رغم قسوة الشتاء!!    

منافذ يف القاهرة لشراء املخلفات القابلة إلعادة التدوير

عرض بلدة أمريكية للبيع

فيينا أفضل مدن العامل وبغداد األسوأ

  استجاب سكان بالعاصمة المصرية القاهرة 
لفكرة الحصول على أموال في مقابل قمامتهم 
التي يمكن إعادة تدويرها والتي تأتي في إطار 
جهود لتنظيف شوارع المدينة والحد من أكوام 
 22 تعدادها  يبلغ  التي  بالمدينة  الهائلة  النفايات 

مليون نسمة.
وبدأ منفذان في حي مصر الجديدة بالقاهرة في 
شراء علب الكانز والزجاج والورق وأنواع مختلفة 

من البالستيك من الجمهور األسبوع الماضي.
وكانت االستجابة مذهلة حيث تطوع األطفال 
للتخلص من المخلفات المنزلية وكسب مصروف 

جيب إضافي.
وقال محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد “إحنا 
طبعا الفكرة في بساطتها إن احنا عايزين نخلي 
)نجعل( القمامة قيمة. يعني بدل ما الناس ترميها 
تستفيد منها. وبالتالي إحنا حنستفيد إن الشوارع 
للقمامة في  تبقى نظيفة وإنه ما يحصلش فرز 
الشوارع جنب صناديق الزبالة زي ما كنا بنشوف.”

وكان وراء الفكرة نائبان بمجلس النواب المصري 
وقد أطلقا مبادرات مماثلة في مدن أخرى على 

نطاق أصغر.
إن  الفكرة  نادية هنري صاحبة  النائبة  وقالت 
الهدف هو جعل كل فرد يشعر بالمسؤولية عن 

حماية ونظافة الشوارع.
وبيعها  الصلبة  المواد  المنفذان بضغط  ويقوم 

للمصانع إلعادة استخدامها.
وأسعار كل مادة قابلة إلعادة التدوير معروضة 
على الفتة خضراء كبيرة على واجهة المنفذين 
ويصل الكيلو جرام من علب الكانز تسعة جنيهات 
الورق  الدوالر( وكيلو  مصرية )0.5011 من 

المقوى جنيه واحد.
ورغم األسعار المنخفضة فإن الحافز المالي جدير 

باالهتمام لدى الكثيرين في مصر.
ومع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 30 في المئة منذ 
أن قررت مصر تحرير سعر صرف عملتها في 
نوفمبر تشرين الثاني يكابد الكثير من األشخاص 
لسد احتياجاتهم ويبحثون عن وسائل لكسب أي 

أموال إضافية ولو كانت قليلة.
ملئ  لبيع جوال  الذي جاء  وقال عادل محمد 
بمخالفات البالستيك “مبادرة جميلة جدا. مبادرة 
جميلة. إن أنت بتنظف المكان بتاعك وفيه مقابل 
مادي. بتشجع لألطفال ولينا إنه يبقى فيه مقابل 
مادي. المخلفات بدل ما أرميها لجامعي القمامة 

ال. أنا أستفيد بها أنا.”
وقال المحافظ إن الحكومة ستعمل على تقييم مدى 
نجاح المشروع خالل األشهر القادمة بهدف إقامة 

منافذ مماثلة في أنحاء العاصمة.
وقالت نرمين طلعت مديرة أحد المنفذين إنها تأمل 
أن يصل المواطنون إلى المرحلة التي يفعلون 
فيها ذلك بدون حوافز مالية لكنها أوضحت أن 

هذه هي البداية.
بيتعامل  قالت “)المواطن(  وعن طبيعة عملها 
ميزان.  فيه  بيبقى  ده.  الشباك  معنا من خالل 

الميزان ده له شاشتين..شاشة أمامه وشاشة أمامي 
. وإحنا بنبقى مضربين الوزن بتاع كل حاجة 
الوزن بيبين له على طول السعر. والوزن هو 
شايفه. وبنبتدي نضرب الوزن وفقا لألسعار اللي 
إحنا حاطينها المتعلقة دي وبياخد الفلوس وهو 
واقف في ساعتها. يعني ما بياخدش كوبونات أو 
أي حاجة.. بياخد الفلوس في ساعتها وخالص

  عرضت بلدة في والية أوريجون األمريكية، 
والبالغة مساحتها نحو 100 فدان، للبيع مقابل 3.5 
مليون دوالر، في صفقة تشمل منازل ومتاجر.
كما يمكن للراغبين دفع مبلغ 350 ألف دوالر 
إضافي، لشراء المدرسة القديمة في بلدة “تيلر”.

وقال مالك شركة “الند أند وايلداليف” العقارية، 
جاريت زولر، إن عرض البيع للبلدة التي تكاد 
تكون غير مأهولة وتبعد مسافة 362 كيلومترا 
جنوبي بورتالند، يشمل 6 منازل وشقة وعددا 

من المتاجر ومبنى كان ذات يوم يضم محطة 
بنزين ومتجرا.

وأوضح زولر أن نحو 250 شخصا يقيمون في 
المنطقة المحيطة بالبلدة، الفتا إلى أنه لم يتبق سوى 
ساكنين اثنين في البلدة نفسها، هما مدرس سابق 
يسكن قرب مبنى المدرسة وقس بكنيسة البلدة، 

ولم تطرح أراضيهما الخاصة للبيع.
وأشار إلى أن البلدة أصبحت خالية مع تراجع 

صناعة الخشب في المنطقة وإغالق مصنع.

  تسببت موجة طقس 
البرودة، ضربت  شديدة 
والية نيويورك األمريكية، 
في تغطية منزل بالكامل 

تحت الجليد.
والتقطت مصور محلي 
صورة للمنزل، الكائن على 
شاطئ بحيرة أونتاريو، بعد 
أن ضربته رياح متجمدة 

تحمل مياه من البحيرة.
وقال المصور جون كاكو إن 
الكثير من مستخدمي مواقع 
التواصل االجتماعي رفضوا 
تصديق حقيقة الصورة.

وأضاف المصور أنه “مندهش من اعتقاد الكثير 
المكان”  أنني وضعت رغوة على  الناس  من 

ونشرت فيديو كدليل.
على  بناء  المنزل  على  عثر  إنه  كاكو  وقال 
عليها من شخص محلي  “معلومات” حصل 
قبل شروق  المكان  البحث عن  “وبدأت مهمة 

الشمس”.

وتعّرضت نيويورك األسبوع الماضي لعاصفة 
ثلجية شديدة، تسببت في انقطاع الكهرباء عن 

عشرات اآلالف من المواطنين لعدة أيام.
وما زالت والية نيويورك تخضع لتحذير أصدرته 
هيئة األرصاد الوطنية األمريكية، بشأن هبوب 
عاصفة ثلجية. ومن المتوقع هطول ثلوج تصل من 
12 إلى 20 بوصة في نيويورك سيتي والمناطق 

المحيطة يومي اإلثنين والثالثاء.

النمساوية،  العاصمة    تصدرت 
فيينا، قائمة شركة، ميرسير، ألعلى 
مستويات جودة الحياة في المدن للعام 
الثامن على التوالي، واعتبرت العاصمة 
العراقية، بغداد، األسوأ مرة أخرى.
 231 الذي شمل  المسح  ويتيح هذا 
مدينة واستخدم معايير كثيرة أهمها: 
االستقرار السياسي والرعاية الصحية 
تحديد  إمكانية  والجريمة،  والتعليم 
الموظفين  وتعويضات  األجور 
الدوليين، من قبل الشركات المنظمة.
والمثير لالهتمام، غياب العديد من 
وباريس  لندن  مثل  العالمية  المدن 
ونيويورك، عن المراكز الـ 30 األولى 
في القائمة، كما جاءت سنغافورة في 
المرتبة األولى بين المدن اآلسيوية، 
25 على مستوى  الـ  المركز  وفي 
العالم، في حين جاءت مدينة سان 
فرانسيسكو في المركز الـ 29 عالميا 
وهي األولى في الواليات المتحدة.

جنوب  في  دربان  مدينة  واحتلت 

القارة  المركز األول في  إفريقيا 
 87 الـ  المرتبة  السوداء، وكذلك 

على مستوى العالم.
وتتميز مدينة فيينا وعدد سكانها 
1.8 نسمة، بوجود المقاهي الثقافية 
والمتاحف والمسارح ودور األوبرا، 
أسعار  رخص  إلى  باإلضافة 
المدينة،  والتنقل ضمن  اإليجار 

مقارنة بعواصم غربية أخرى.
وجاءت المدن التالية بعد فيينا في 
الترتيب العام: زوريخ السويسرية 
وميونيخ  النيوزيلندية  وأوكالند 

األلمانية وفانكوفر الكندية.
واحتلت العاصمة بغداد المركز األخير 
العاصمة  بينما جاءت  القائمة،  في 
السورية دمشق في المركز السابع 
قبل األخير، وتلتها بانجي، عاصمة 
جمهورية إفريقيا الوسطى، والعاصمة 
اليمنية، صنعاء، وبورت، عاصمة 
هايتي، والعاصمة السودانية الخرطوم، 

والعاصمة التشادية، نجامينا.


