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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    

 خالص التهاني وأطيب األماني
 بمناسبة

عيد القيامة المجيد

حسبى اهلل ونعم الوكيل
  كنت أخطط للحديث عن زيارة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي األخيرة 
التاريخي  واللقاء  واشنطن  إلى 
الناجح والعظيم بكل المقاييس الذي 
جمعه بالرئيس األمريكي الجديد 
قررت  أنني  إال  ترامب،  دونالد 
مني  تقليالً  ال  ذلك،  عن  العدول 
لما تم فيه من انجازات عظيمة 
سوف تحسب للرئيسين خاصة في 
ملف مواجهة اإلرهاب والقضية 
الفلسطينية والوضع المتأزم للغاية 
في سوريا وليبيا واليمن وغيرهم 

من الدول.
أقول قررت العدول لثقتي التامة بأن 
هذا اللقاء لن يفلت بأي حاٍل من 
األحوال من أقالم الزمالء األعزاء 
سواء من العاملين في الرسالة أو 
العاملين في غيرها من الصحف 
المحلية الكندية أو الدولية الصادرة 
باللغة العربية أو بغيرها من اللغات، 
بعد أن شاهدت مقتل العديد من 
األبرياء من جميع األعمار وخاصة 
من األطفال في ريف إدلب السوري، 
لمرتزقة  مصنع  استهداف  إثر 
المعارضة بالقصف الجوي، وكان 
يحتوى على اسلحة كيماوية ممنوع 
استخدامها وتداولها دولياً، ما زاد 
من حجم األلم الذي اشعر به تجاه 
هذه الحرب اإلجرامية المأسوية التي 
فرضت وقائعها اإلدارة اإلجرامية 
األمريكية السابقة بقيادة الرئيس 
السابق أوباما ووزيرة خارجيته 
الشيطانة هيالري كلينتون، وسط 
تغاضي غربي وتأييد شبه دولي 
ضم ومازال يضم بعض من الحكام 
الذين  والعمالء  الخونة  العرب 
يمدون الفصائل الداعشية بالمال 
والسالح والمعلومات االستخبارتية 
المهمة عن الجيوش العربية التي 
تحرير  أجل  من  وتحارب  تقاوم 
األرض والعرض في كل من سوريا 

والعراق وليبيا.
واألدهش أنهم يقتلون ويسرقون 
ويعتدون تحت راياتهم السوداء، 

»ال  المعروفة  شعاراتهم  وتحت 
هللا«،  رسول  محمد  هللا  إال  إله 
والذي وصفهم وما زال يصفهم 
شيخ األزهر بأنهم من الجماعات 
اجل  من  والمجاهدة  المؤمنة 
السمحاء  ومبادئه  اإلسالم  نشر 
وهم   ، المعمورة  ربوع  في 
يقتلون األبرياء ويستهدفون كل 
من يخالفهم ويختلف معهم ومع 
أفكارهم السوداء، سواد قلوبهم 
شوهت  التي  الخرقاء  وراياتهم 
االسالم وحقرت من رقيق دعواه 
أمام تفجير المدنيين وذبح األبرياء 
من المسلمين وغير المسلمين في 
صورة غير مسبوقة اعادت العالم 
إلى عصور البربرية والهمجية، 
وأدت إلى تشريد مئات اآلالف من 
المواطنين األبرياء وسط صمت 
إسالمي رهيب يساهم في تثبيت 
الصورة وتشويه اإلسالم أكثر فأكثر 
في جميع أنحاء العالم. والمدهش في 
الموضوع أن البعض ممن يّدعون 
بأنهم يمثلون اإلسالم المعتدل ال 
يؤمنون  ال  وكأنهم  يتحركون 
االسالم  اعتدال  يّدعونه من  بما 
ووسطيته اإلسالم التي يتكلم عنهما 
بعض شيوخ اإلسالم المستنرين 
ويرمهم بعض المتشددون بالكفر 
اإلسالم  لصحيح  فهمهم  وعدم 
الذي يدعو لقتل كل من ال يقول 
الشهادتين وكل من ال يؤمن بكتب 

الحديث والشرع والتفسير.
والسؤال هنا هل قتل األبرياء من 
الُسنة أو الشيعة أو من أي مذهب 
آخر أو عقيدة أخرى يخدم اإلسالم 

ويرفع من شأنه؟
إذا كان هذا هو الفهم واالعتقاد 
سأكتفي بترديد جملة لخص بها 
قائلها حال األمة العربية واإلسالمية 
تقول » آه يا أمة ضحكت من جهلها 
األمم«. وحسبي هللا ونعم الوكيل 
في كل من أراق دماء األبرياء من 
المسلمين أو غير المسلمين بغير 

ذنب جنوه !!

لقاء السيسي وترامب أسس ملرحلة جديدة من العالقات بني البلدين

الذي  الكيماوي،   ندد الرئيس األمريكي بالهجوم 
يعتقد أن القوات الجوية السورية نفذته، في محافظة 

إدلب، ووصفه بأنه “إهانة لإلنسانية”.
بلدة خان  بلدة  في  وقع  الذي  الهجوم،  في  وقتل 

شيخون، عشرات المدنيين بينهم أطفال.
تقتل  لإلنسانية، عندما  إهانة  ترامب: “إنها  وقال 
األطفال األبرياء، والرضع األبرياء، لقد تجاوز هذا 

التصرف كل الخطوط”.
النظام  الرئيس األمريكي روسيا، حليفة  ولم يذكر 
التي  الكيماوية  المواد  إن  تقول  التي  السوري، 
المعارضة  المدنيين ربما كانت عند عناصر  قتلت 
إلى األمم  المتحدة  الواليات  المسلحة. لكن مبعوثة 

المتحدة اتهم روسيا بالتغطية على دمشق.
بمجلس  ساخن  نقاش  في  هيلي،  نيكي  وقالت، 
نيويورك: إن “روسيا تستعمل في كل  األمن في 
الشبهة عن حلفائها  نفسها إلبعاد  المغالطات  مرة 
إحادي  إمكانية تحرك  إلى  في دمشق”.  ولمحت 

تتخلى األمم  قائلة “عندما  المتحدة،  الواليات  من 
التحرك جماعيا،  باستمرار عن واجب  المتحدة 
يتحتم في بعض األحيان على بعض دول أن تتحرك 

بمفردها”.
لكم إن موقفي تجاه سوريا  وقال ترامب: »أقول 
واألسد تغير كثيرا، فنحن نتحدث اآلن عن مسألة 

مختلفة تماما«.
الملك  مع  لقاء  عليه خالل  سؤال طرح  وعن 
البيت األبيض بشأن  الثاني في  األردني عبد هللا 
تجاه سوريا، رد  انتهاج سياسة جديدة  إمكانية 

ترامب قائال: »سوف ترون«.
تليرسون، روسيا  الخارجية، ريكس  ودعا وزير 
دعمها  في  االستمرار  قبل  مليا«  »التفكير  إلى 

للرئيس األسد. 
األسبوع  الذي سيزور موسكو  تليرسون،  وقال 
المقبل، »ليس هناك أدنى شك بالنسبة لنا أن النظام 

السوري، بقياد بشار األسد، هو المسؤول عن هذا 
الهجوم المروع«.

ومنذ أسبوع فقط، قالت هيلي إن الواليات المتحدة لم 
تعد تضع تنحية األسد ضمن أولوياتها، وهو اعتبر 
تحوال عن موقف واشنطن خالل حكم باراك أوباما.

السفير  قال    
القاويش،  حسام 
فى  مصر  سفير 
الرئيس  إن  بولندا، 
سيزور  البولندى 
 ، ا ًب ي ر ق ر  ص م
التى  للدعوة  تلبية 
إليه الرئيس  وجهها 

عبدالفتاح السيسى.
القاويش،  وأضاف 
له،  فى تصريحاٍت 
يوم الخميس: “هذا 
العام سيشهد احتفال 
ا  د ن ل و ب و مصر 
عاًما   90 بمرور 

على بدء العالقات الدبلوماسية بينهما”، الفتًا إلى أن أحمد عبدهللا، محافظ البحر األحمر، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، زارا 
العاصمة البولندية “وارسو”، على رأس وفد يضم المسؤولين بجمعيتى االستثمار السياحى فى المحافظتين.

رئيس بولندا يلبى دعوة السيسى 
ويزور مصر قريبا 

ترامب: قتل األطفال يف اهلجوم الكيماوي بسوريا               
إهانة لإلنسانية

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

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

ليس كل من لبس الحرير أمير 
وليس كل من نام بدون سرير 

فقير، فكم من جسد تخفى تحت 
الحرير حقير، وكم من فقير بدون 

سرير قدير.....

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

360, boul. Curé-labelle laval, Qc. H7P 2P1

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

www.jeankaram.com
jeank@remax2001.net  /  jeankaram@remax2001.net

514.947.2555

رئاسة  باسم  المتحدث  يوسف،  عالء  السفير  صرح    
بين  األبيض  البيت  في  الذي عقد  اللقاء  بأن  الجمهورية، 
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره األمريكي دونالد ترامب، 
والواليات  مصر  بين  العالقات  من  جديدة  مرحلة  دشن 

المتحدة األمريكية.
وأوضح يوسف ، في تصريحات للصحفيين، أن الزيارة 
شملت عقد لقاءات مع أركان اإلدارة األمريكية الجديدة التي 
تولت الحكم من فترة قصيرة، وقال: لمسنا في كل اللقاءات 
اهتماما كبيرا من الجانب األمريكي بتعزيز العالقات مع 
مصر وفتح صفحة جديدة وتقدير الدور المحوري لمصر 

والحرص على العمل معا لمواجهة التحديات المشتركة.
وأضاف أن اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي 
في وزارة الدفاع كانت مهمة ألن التعاون العسكري من 
أهم ركائز العالقات الثنائية بين البلدين، فضال عن الرغبة 
المشتركة في التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب، واالهتمام 

من الجانبين بتطوير هذه العالقات.
ولفت المتحدث باسم الرئاسة، إلى أن وزير الدفاع األمريكي 
أعلن أنه سيزور مصر خالل الشهر الحالي لمواصلة بحث 
دعم التعاون المشترك في المجاالت األمنية والعسكرية، 
مشيرا إلى أن الرئيس شرح خطورة اإلرهاب وضرورة 
استراتيجية  وصياغة  لمواجهته  الجماعي  الجهد  تعزيز 
الجماعات  إمداد  لدحر اإلرهاب ووقف  واضحة وشاملة 

المسلحة بالمال والسالح.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي أمضى وقتا طويال بالكونجرس 
على  وأطلعهم  النواب  من  كبير  بعدد  والتقى  األمريكي، 
تطورات األوضاع في مصر والمنطقة واستمرت اللقاءات 
اليوم وستتواصل غدا الخميس، حيث يلتقي الرئيس السيسي 

مع السيناتور ماكين ولينسي جراهام والنائب تاد كروز، 
باإلضافة إلى لقاء مع وزير الخزانة األمريكي.

وأضاف السفير عالء يوسف أن الرئيس عقد أيضا لقاءات 
مع المجتمع المدني ومجتمع األعمال وغرفة التجارة وكبرى 

الشركات األمريكية المهتمة بالعمل في مصر، كما عقد 
الرئيس السيسي لقاءات مع صندوق النقد والبنك الدوليين.. 
وكانت فرصة لمتابعة تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي 
الشامل، وأشاد مسئولو المؤسستين بالقرارات الشجاعة 
التي تم اتخاذها.. كما أكد الرئيس السيسي تقديره للشعب 
بأنها  منه  إيمانا  وصبر  بوعي  تحمل  الذي  المصري 

قرارات الزمة لإلصالح الهيكلي.
وفيما يتعلق بموضوع حقوق اإلنسان، قال السفير عالء 
يوسف إن هذا الموضوع تم تناوله ضمن موضوعات 
أخرى حيث تم اطالع الجانب األمريكي على الصورة 
الحقيقية لهذه الموضوعات وموقف مصر القائم على 
التوازن بين الحقوق والحريات من ناحية، وتدعيم األمن 
واالستقرار في البالد واالحترام الكامل لسيادة القانون 

وألحكام القضاء، من ناحية أخرى.
وقال “يوسف”، إن الرئيس السيسي حرص أيضا على 
إجراء لقاءات مع الديمقراطيين وليس فقط مع الجمهوريين، 
في ظل تعاقب اإلدارات األمريكية على الحكم، موضحا 
أنه عندما نتحدث عن الحرب ضد اإلرهاب، ال نقصد 
مذهب معين وإنما نتحدث عن جهد دولي يوجه لمواجهة 

هذا الخطر.
وحول إدراج تنظيم اإلخوان على قائمة المنظمات اإلرهابية، 
قال عالء يوسف إنه تم شرح الموقف المصري بالكامل 
إزاء هذا الموضوع، كما تم استعرض تطورات األزمات 

الحالي في  الوضع  إلى  أدت  التي  المنطقة واألسباب  في 
عدد من دول المنطقة وأهم العناصر الالزمة للتوصل إلى 
تسويات بشأنها، كما عرض الرئيس السيسي تصوره إزاء 
أهمية الدفع قدما بعملية السالم وأهمية البناء عليها لتحقيق 

مستقبل أفضل لألجيال القادمة.
ومن ناحية أخرى، نفى السفير عالء يوسف ما تردد عن 
عقد قمة خماسية الصيف القادم في الواليات المتحدة لدفع 

عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

0788La Qualité au meilleur prix 448 514سفريات كالسي

BillETS d’AViOn pour les pays
Maghrébins, Moyen Orient, African et l’Europe

Algérie - Maroc - Tunisie
Beyrout - Egypte - Jordanian  - Syrie et plus Et d’autres

لسفركم إلى كافة بلدان العالم 
خاصة املغرب العربي وبلدان الشرق األوسط

Rasha Salem  رشا سامل
و 	 	

 Ahmed Nadim  امحد نديم           

VISA
DUBAI - UAE/ARABIE-SAOUDITE/HADJ & OMRA

150 boul. Côte-Vertu, # 201, Montréal, Qc. H4n 1C6
514.448.0788 / 1.866.333.0788 /  www.classytravel.ca / info@classytravel.ca

خبرة وخدمة ممتازة
أماكن وحجوزات مؤكدة 
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Mediterranean & Middle-Eastern food 
للمنتجات الغذائية اإليرانية والشرقية

 يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان
 أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم

  األماني من الجالية العربية والمسيحية
   بمناسبة

  عيد الفصح المجيد
 أعاده هللا على الجميع باليمن

والخير والبركات

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

اإليرانية والشرقية  

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

www.akhavanfood.com

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.

يسعد إدارة محالت أنتر مارشيه أن تتقدم بخالص التهاني 
وعظيم األماني من اجلالية العربية املسيحية

مبناسبة عيد امليالد اجمليد
أعاده اهلل على اجلميع باخلير والسالم واحملبة 

265, Côte Vertu, Ville St-Laurent

Tél.:  514 334 2328

L’Inter 
Marché

Côte-Vertu



مساء  نتائجه  نشرت  للرأي  استطالع  أظهر    
االربعاء إن الدورة األولى من االنتخابات الرئاسية 
ماكرون  ايمانويل  الوسطي  بها  سيفوز  الفرنسية 
أصوات  بنسبة  لوبن  مارين  المتطرفة  واليمينية 
متساوية )%23,5( يليهما في المركز الثالث اليميني 
فرنسوا فيون )%19( ثم اليساري الراديكالي جان-

لوك ميالنشون )17%(.

معهد  أجراه  الذي  االستطالع  وبحسب 
ايالب فان ماكرون خسر في أسبوع 2% 
من نوايا التصويت في حين خسرت لوبن 
نصف نقطة مئوية، بينما ربح فيون بالمقابل 
نقطة مئوية واحدة وميالنشون نقطتين، 
الراديكالي  اليسار  مرشح  بذلك  ليكمل 
صعوده القوي )ربح 7 نقاط في شهرين(.

وأجري االستطالع لحساب 
صحيفة “لكسبرس” وقناة 
في”  تي  ام  اف  “بي 
التلفزيونية غداة مناظرة 
تلفزيونية جمعت مرشحي 
الرئاسة الـ11 وذلك قبل 18 
يوما من موعد االنتخابات.
ان  النتائج  هذه  وتعني 

قوسين  قاب  أصبح  ميالنشون 
فيون  بركب  اللحاق  من  أدنى  أو 
وانه وّسع كذلك الفارق بينه وبين 
االشتراكي بنوا آمون، الذي حل في 
االستطالع خامسا مع %9 فقط من 
نوايا التصويت بتراجع قدره نقطة 

مئوية خالل اسبوع.
فيتصدرهم  المرشحين  بقية  اما 
السيادي نيكوال دوبون-اينان الذي 
التصويت  نوايا  من  ظلت حصته 
على حالها عند %4,5 في حين ربح 
اليساري المتطرف فيليب بوتو نقطة 
واحدة خالل اسبوع ليرفع رصيده 
التصويت  نوايا  من   1,5% الى 
ويخرج من نادي المرشحين الذين 
تقتصر حصصهم على %1 او اقل 

من نوايا التصويت.

ولم يعلن %7 ممن شملهم االستطالع عن المرشح 
الذي سيصوتون له في الدورة االولى.

أما في الدورة الثانية التي ستجري وفقا لهذا االستطالع 
بين ماكرون ولوبن، فإن المرشح الوسطي سيحقق 
فوزا سهال جدا على مرشحة اليمين المتطرف مع 

%62 من االصوات له مقابل %38 لها.
يعلنوا عن  لم  االستطالع  %21 ممن شملهم  لكن 

وجهة تصويتهم في الدورة الثانية.
وفي ما يخص نسبة المشاركة في الدورة األولى فقد 
اعلن %64 ممن شملهم االستطالع انهم “واثقون 
تماما من انهم سيدلون باصواتهم” )بارتفاع بنسبة 
%5 بالمقارنة مع ما كانت عليه نسبتهم قبل اسبوع(.

وجرى االستطالع االربعاء عبر االنترنت على عينة 
من 995 ناخبا بحسب نظام الحصص وقد تراوح 

هامش الخطأ فيه بين 1,4 و3,1%.
انها  بل  بالنتيجة  تكهنا  التصويت  نوايا  تشكل  وال 
تعطي مؤشرا عن موازين القوى واتجاهات الناخبين 

في اليوم الذي اجري فيه االستطالع. 

Vendredi 07 avril  2017
الجمعة 7 ابريل 2017

اهلجوم الكيماوي على خان شيخون: 
بوتني يطالب بتحقيق »دولي حمايد قبل 

توجيه اتهامات بال أساس«

المعهد الكندي لجراحة التجميل 
المدير الطبي : الدكتور نبيل فانوس

أستاذ جامعي ونائب رئيس األكاديمية الكندية لجراحة تجميل الوجه

Chirurgie Esthétique
Expertise spécialisée depuis plus de 

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

visage et le corps.

Visualisez le résultat attendu sur 
l’ordinateur « image »

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

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

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

Tél.: + (514) 935-9906

جراحة تجميل
خبرة متخصصة ألكثر من

 20 عاماً
- الوجه : جراحة األنف والجفون وشد الوجه

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

- ليزر جديد لعالج التجاعيد
- حقن التجاعيد والشفاه بالدهن والبوتكس

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

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

- وعالجات أخرى للوجه والجسم

شاهدوا النتيجة المنتظرة على شاشة الكمبيوتر

    بقلم : 
خالد عبد القادر بكداش 

مذنب ... 
مع سبق االصرار و الرتصد
  تابعنا مؤخراً اجتماع القادة و الرؤوساء 
و الحكام العرب الذي استضافته األردن 
و الذي حمل اسم “ القمة العربية “ .. و 
لألسف الشديد لم يأِت المسمى على ما سمي 
ألجله فذلك االجتماع لم و لن يرتقي لمستوى 
القمم أبداً و ذلك ألسباب كثيرة أهمها أن 
هؤالء المجتمعون كانوا نياماً و غارقين 
لما  الثمالة ، غير مكترثين  بالوهن حتى 
تواجهه الدول العربية من حرب و دمار 
طال العديد منها و الدور قادم على الباقي 
منها إذا لم تتعظ و تقوم بإصالحات داخلية 
حقيقية تجعل من الشعب العربي قادراً على 

تحمل أعباء المعيشة و احتياجاتها.
أحد  يقوم  هناك سؤال  يكون  أن  تمنيت 
الصحفيين بتوجيهه ألمين الجامعة العربية 

الجديد و هو :
و  الرؤوساء  و  الحكام  و  القادة  أن  بما 
قادرين  العرب غير  الملوك  و  األمراء 
على اتخاذ اي قرار بشأن دولهم لماذا هذه 
االجتماعات السخيفة التي تابعها الشعب 
العربي على أنها مقاطع فيديو هزلية بتعثر 
المجتمعين ووقوعهم على  بعض هؤالء 
األرض و سهوات عديدة غيرها حيث 
التقطت عدسات الكاميرات البعض منهم 
و هو نائم يحلم بألف ليلة و ليلة و يأكل 
العشاء مع حوريات أحالمه .. و بعضهم 
األخر ال يعلم كيف يتحدث اللغة العربية 
و غيرها الكثير من السهوات و الهفوات 
التي حولت اجتماع القادة من قمة عربية 

إلى عرض هزلي كوميدي بامتياز.
األسوأ من هذا كله أن الجميع يشير بأصابع 
االتهام إلى غيره في قضايا مثل القضية 
الحرب في سوريا و  أزمة  الفلسطينة و 
الحرب في اليمن و االرهاب في ليبيا و 
العراق و غيرها من األزمات التي تعصف 
بالدول العربية بدعم و أموال عربية أيضاً .

المسألة هزلية و كوميدية بالكامل فبعض 
تدعم  العربية مثل دويلة قطر  الدويالت 
االرهاب و تموله ليغزو دواًل عربية أخرى 
ليبيا و غيرها و  مثل مصر و سوريا و 
المشكلة أن فتى أمه المدلل القط تميم يأخذ 
الدعم من جاره الذي ال يعرف كيف يجمع 
كلمتين عربييتين بجملة مفيدة واحدة و الذي 

يطلق عليه ملك ملوك العرب.
و رغم هذا كله يكون الشعب العربي البسيط 
هو المذنب .. مع سبق االصرار و الترصد.

Bakdash1@el-ressala.com

  دعت روسيا إلى إجراء تحقيق »محايد« في الهجوم 
الذي يُعتقد بأنه نفذ بأسلحة كيماوية في سوريا.

وانتقد الرئيس الروسي فالديمير يوتين ما اعتبره تسرعا 
في توجيه »اتهامات بدون أساس« بشأن الهجوم الذي 
تعرضت له بلدة خان شيخون، قرب إدلب، شمالي سوريا.
وأسفر الهجوم عن مقتل العشرات بينهم أطفال وإصابة 

الكثير من المدنيين بأعراض اختناق.
وقالت تركيا الخميس إن نتائج فحوص أجرتها أ، الذي 
ال يزال يثير عاصفة من االحتجاجات الدولية ومطالبات 

بضرورة محاسبة المسؤولين عنه.
وقال بيان للكرملين إن بوتين »أكد أنه من غير المقبول 
توجهة اتهامات بدون أساس ضد أي شخص قبل إجراء 

تحقيق دولي دقيق ومحايد«.
وحسب البيان، فإن تصريح بوتن جاء خالل اتصال هاتفي 

بينه وبين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو نافشا 
خالله الهجوم الذي وقع الثالثاء.

وتتهم واشنطن صراحة القوات السورية بشن الهجوم، 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب تجاوزا  الذي اعتبره 

للكثير من الخطوط
وتنفي الحكومة السورية بشدة المسؤولية عن الهجوم.

السوري »أؤكد أن  الخارجية  المعلم وزير  وقال وليد 
لم ولن وسوف لن يستخدم  العربي السوري  الجيش 
سالحا كيماويا« في الحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر 

من سبع سنوات.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق 
المنطقة على  السورية شنت هجوما في  الطائرات  إن 
ما قالت إنه مستودع تصنع فيها جماعة مسلحة سورية 

أسلحة بمواد سامة لالستخدام في العراق.

   انطلقت أعمال المجمع العام لـ »الجبهة 
الشعبية لقوى الثورة االسالمية« صباح 
يوم الخميس في مجموعة »شهر آفتاب« 

بالعاصمة طهران .
واقيمت جلسة الجبهة بحضور 3 االف من 
اعضاء هذه الجبهة وذلك الختيار مرشحي 
الجبهة لخوض االنتخابات الرئاسية القادمة 

التي ستقام في مايو المقبل.

المرشحين جرى  وبعد كلمة عدد من 
ليتم اختيار خمسة أشخاص  التصويت 
بصفتهم المرشحين النهائيين للجبهة في 

االنتخابات القادمة.
كان عرض  التي  العشرة  واألسماء 
برنامجهم االنتخابي في المجمع الوطني 
ابراهيم  الثاني هي: حجة االسالم سيد 
رئيسي، برويز فتاح، محمد باقر قاليباف 

وعلي رضا زاكاني وحميد رضا حاجي 
بابايي وعزت هللا ضرغامي ومهرداد 
بذرباش وعلي نيكزاد ورستم قاسمي 

ومحسن رضايي.
وبالتالي جرى التصويت الختيار الخمسة 
المرشحين و هم  حجة االسالم سيد ابراهيم 
رئيسي، برويز فتاح، محمد باقر قاليباف 
وعلي رضا زاكاني ومهرداد بذرباش .

    حذرت فرنسا، روسيا من »المسؤولية الرهيبة« 
التى قد تتحملها حال استخدامها الفيتو ضد مشروع 
بفتح  القاضى  األمن  أمام مجلس  المطروح  القرار 
تحقيق فى الهجوم الكيمياوى المزعوم فى سوريا.

وقال سفير فرنسا لدى األمم المتحدة فرانسوا دوالتر، 
لتبنى قرار،  »انخرطنا فى مفاوضات بنية صادقة 

ولكن دعونا ال نخطىء نحتاج إلى نص قوى«.
استخدام  إمكانية  وأجاب ردًا على سؤال حول 

قائال: »ستكون مسؤولية رهيبة  »الفيتو«،  روسيا 
أمام التاريخ«.

المقرر  الذى من  القرار  أن مشروع  إلى  يشار 
التصويت عليه، يتطلب إجراء تحقيقات كاملة حول 
الهجوم الكيميائى المزعوم الذى وقع يوم الثالثاء، 
الخاضعة لسيطرة  على مدينة »خان شيخون« 
أسفر عن مقتل 86  المسلحة، والذى  المعارضة 

شخًصا من بينهم 27 طفال.

رمسيا..هوالء مرشحو »اجلبهة الشعبية..« 
خلوض االنتخابات الرئاسية االيرانية

فرنسا تهدد روسيا

ترامب يقيل 
ستيف بانون أحد 

مستشاريه املقربني 
يف جملس األمن

  قرر الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
بانون  ستيف  اليميني  اإلعالمي  إزاحة 
أحد مستشاريه المقربين في مجلس األمن 

القومي األمريكي.
وكان بانون يشغل منصب كبير المخططين 

االستراتيجيين.
وصرح مسؤول كبير في البيت األبيض 
بأن بانون عرض عليه المنصب لمراقبة 
عمل مستشار األمن القومي السابق مايكل 
فلين الذي أقيل في فبراير / شباط الماضي.

وجاءت إقالة فلين بعد تضليله البيت األبيض 
بشأن محادثاته مع مبعوث روسي.

وكان تعيين بانون كأحد مستشاري ترامب 
أثار انتقادا كبيرا في واشنطن.

وعمل بانون في السابق مديرا في شبكة 
االخبارية، وهي شبكة  نيوز  برايتبارت 

يمينية معارضة للمؤسسة الحكومية.
وتخلى بانون، الذي يتهمه منتقدوه بمعاداة 
األجانب والنساء، عن منصبه في برايتبارت 
ليقود حملة ترامب في االنتخابات الرئاسية. 

النائب أو عضو مجلس النواب  أصبحت وظيفة 
المادية  المكاسب  لجني  وظيفة  مجرد  كندا  في 
أغلبهم  يهتم  ال  الذين  النواب  لبعض  والمعنوية 
في الرد على كافة استفسارات أو طلبات سكان 
دوائرهم االنتخابية النشغالهم في جني المكاسب 
وحصد ما يمكن حصده من المميزات الممنوحة 
التدقيق  ضرورة  تعلمنا  قبيحة  صورة  في  لهم 
بتقدم لشغل مثل هذه الوظيفة  في تاريخ كل من 
الحساسة قبل إنتخابه وهو بال تاريخ حقيقي يؤهله 
تكون  أن  قبل  بأنها عمل وخدمة  ويعلمه  لشغلها 

وظيفة لحصد المكاسب الشخصية!
فريد زمكحل

عضوية النواب... وظيفة أم خدمة؟

5 سياسة

فرنسا: تساوي حظوظ ماكرون ولوبان بتصدر الانتخابات الرئاسية



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

Email: 
elressala@bellnet.ca   

elressala@videotron.ca
www.el-ressala.com

                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

لقاء الكبار
ترامب والسيسي

منذ عدة  مقال سابق  كتبت في  قد     كنت 
أشهر عن توقعاتي للرئيس ترامب بعد أن فاز 
أنه سيوجه  وقلت  األمريكية  االنتخابات  في 
الدعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة 
التقى  بالفعل وأمس  ما حدث  . وهذا  أمريكا 
البيت  في  السيسي  بالرئيس  ترامب  الرئيس 
العالقات  يعيد  تاريخي  لقاء  في  األبيض  
الصحيح  مسارها  إلى  األمريكية  المصرية 
سنوات  لعدة  مسارها  أن خرجت عن  بعد 
بسبب سياسات جورج بوش االبن التي دمرت 
التي دمرت  أوباما  الرئيس  العراق وسياسات 
لوال  تدمر مصر  أن  وكادت  وليبيا  سوريا 
عناية هللا الذي أرسل لها الرئيس السيسي منقذاً 
لجماعة  الديني  الفاشي  الحكم  لها من بطش 
أوباما  وتسببت سياسات  المسلمين  اإلخوان 
وتوافدهم  الالجئين  بسبب  أوروبا  بأزمات 
واليوم   . والعراق  سوريا  من  دولها  على 
في  الحكم  لسدة  ترامب  الرئيس  بعد وصول 
المصرية  العالقات  انتشال  اليوم  تبدأ  أمريكا 
القمة  إلى  لترتفع  الحضيض  من  األمريكية 
مرة أخرى وكل ما تطلبه مصر في اعتقادي 
بضخ  اقتصاديا  تدعمها  أن  هو  أمريكا  من 
استثمارات كبيرة في مصر وإقامة مشروعات 
بأسلحة حديثة  عمالقة ومساعدتها عسكرياً 
أن هناك  لمواجهة اإلرهاب في سيناء وأظن 
المصرية من  اإلدارة  أساسي ستطلبه  مطلب 
نظيرتها األمريكية بتصنيف جماعة اإلخوان 
ومالحقتها  إرهابية  بأنها جماعة  المسلمين 
تستغل  التي  أموالها  قانونيا ومراقبة مصادر 
إدارة  ستطلبه  ما  أما  إرهابية  عمليات  في 
أن  المصرية هو  اإلدارة  ترامب من  الرئيس 
يكون لها دوراً أكثر فعالية في قضية فلسطين 
التي ظلت ساكنة لسنوات لم يقترب منها أحد 
الشرق األوسط وأكثرها  أهم مشكالت  وهي 
تعقيداً وأن يكون لها دوراً أيضاً في حل األزمة 
السادس وساءت  التي دخلت عامها  السورية 
كذلك البد  ومؤلم  كبير  بشكل  األحوال  فيها 
لمصر أن يكون لها دوراً في إعادة األمن في 
ليبيا ووقف القتال بين ميلشياتها المسلحة كذلك 
أزمة اليمن التي مرت عدة سنوات على بدايتها 
المتصارعة إلحراز أي  ولم تصل األطراف 
من مصر  أمريكا  ستطلب  وكعادتها  هدف 
اإلنسان  حقوق  وقصة  الحريات  من  مزيداً 
أن  على مصر  وأخيراً  والمعادة  المعروفة 
تنتهز الفرصة إلثبات دورها التاريخي الممتد 
من سنوات طويلة حتى تعود إلى مكانتها الذي 
فرضها موقعها وتاريخها الطويل . وأظن أن 
لطبيعتها  المصرية األمريكية  العالقات  عودة 
نفسها  أمريكا  على  باألثر  سيعود  ومتانتها 
ألنها ستكون بذلك قد خففت من الصداع التي 
تعانيه من احداث الشرق األوسط وسيعود على 
مصر بالنفع اقتصاديا وعسكرياً ويساعدها من 
الخروع من أزماتها العنيفة التي تعرضت لها 
منذ قيام ثورة 25 يناير التي أضرت ولم تفد 
بشئ يذكر وعلينا أن نتفائل ولكن علينا أن ال 
نفرط في التفاؤل وأظن أن نتائج نجاح الزيارة 
سيظهر بعد فترة وليس في التو واللحظة وهللا 

ولي التوفيق .
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المحامية كارين زمكحل  
في خدمة الجالية العربية 

نتكلم اللغة العربية

احلكومة السورية تضع شروطا ألي حتقيق يف هجوم الغاز
  وضعت الحكومة السورية شروطا يوم الخميس 
ألي تحقيق دولي فيما يشتبه بأنه هجوم كيماوي 
أودى بحياة عشرات األشخاص في شمال غرب 
أال يكون “مسيّسا” وأن  إنه يجب  قائلة  البالد 

ينطلق من دمشق ال من تركيا.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن 
لم  الدولية  التحقيقات  السابقة مع  تجارب بالده 
تكن “مشجعة”. وقال إن سوريا لن تدرس فكرة 

إجراء تحقيق إال بعد معالجة مخاوفها.
وأكد المعلم مجددا نفي حكومته بشدة أن تكون 
وراء هجوم يوم الثالثاء على خان شيخون في 
محافظة إدلب المجاورة لتركيا في شمال غرب 
المعارضة  عليها فصائل  تسيطر  التي  البالد 

المسلحة.
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب اتهم حكومة 
الرئيس السوري بشار األسد يوم األربعاء “بتجاوز 
خط أحمر” وقال إن موقفه تجاه سوريا واألسد 
قد تغير. لكنه لم يشر إلى ما سيكون عليه رده.

ولم يرد المعلم بشكل مباشر على تصريحات ترامب 
لكنه قال “أنا أدرك مثلكم خطورة التصريحات 
بأن  بتوقعات  مستشهدا  األخيرة”  األمريكية 
للضغط  األمريكية مجرد وسيلة  التصريحات 

الدبلوماسي على األمم المتحدة.
إن  المعلم في مؤتمر صحفي في دمشق  وقال 

“المندوب الروسي قدم أفكارا حول تشكيل لجنة 
تحقيق محايدة غير مسيسة وواسعة التمثيل تقوم 

بهذا لتحقيق.”
وشدد المعلم على ضرورة عدم تسييس التحقيق 

المقترح مطالبا بانطالقه من دمشق ال من تركيا. 
وأضاف أن دمشق لديها أسئلة ال تحصى بشأن هذا 
الموضوع وأنها عندما تتأكد من حصولها على 
إجابات مقنعة فسترسل الرد على هذا المقترح.
واتهمت الدول الغربية النظام السوري بالهجوم 

بأسلحة كيميائية على خان شيخون يوم الثالثاء 
األقل  على  70 شخصا  مقتل  أسفر عن  مما 
بينهم ما ال يقل عن 20 طفال. وتقول روسيا إن 
الوفيات نجمت عن تسرب للغاز من مستودع 
كانت جماعات المعارضة 
تخزن فيه أسلحة كيماوية 
وذلك بعد ضربة جوية 

سورية.
وقال المعلم “أول غارة 
للطيران السوري جرت 
في الساعة الحادية عشرة 
والنصف من اليوم ذاته 
على مستودع للذخيرة تابع 
لجبهة النصرة توجد فيه 

مواد كيميائية.”
النصرة جماعة  وجبهة 
في  اآلن  تعمل  متشددة 
يطلق  تحالف  إطار 
عليه اسم تحرير الشام. 
وأضاف المعلم أن جبهة النصرة وتنظيم الدولة 
اإلسالمية يخزنان األسلحة الكيماوية في المناطق 

الحضرية في سوريا.
مواقع  أي  وجود  المسلحة  الفصائل  وتنفي 
التي استهدفتها الضربة  المناطق  عسكرية في 

الجوية يوم الثالثاء.
ومضى المعلم يقول “أؤكد لكم مرة أخرى أن 
لن  ولن وسوف  لم  السوري  العربي  الجيش 
يستخدم هذا النوع من السالح ليس ضد شعبنا 
وأطفالنا بل حتى ضد اإلرهابيين الذين يقتلون 
شعبنا وأطفالنا ويعتدون على اآلمنين في المدن 

من خالل قذائفهم العشوائية”.
وفي سياق منفصل قال المعلم إنه يرى أساسا 
للتوصل إلى تفاهم مع الجماعات الكردية التي 
سيطرت على مناطق واسعة في شمال سوريا 

حيث تقاتل الدولة اإلسالمية بدعم أمريكي.
أنا واثق  الكردي،  بالمكون  يتعلق  وقال “فيما 
مكافحة  انجاز  بعد  معهم  تفاهم  إلى  سنصل 
اإلرهاب. لذلك أنا اعتقد أن قرار الدولة حكيم 

في هذا الصدد.”
الكردية،  الشعب  وكان رئيس وحدات حماية 
الفصيل المسلح الرئيسي ألكراد سوريا، أوضح 
الشهر الماضي أنه على استعداد للتوصل إلى 
تفاهم مع الحكومة السورية لدى ضمان الحقوق 
الكردية. وتقول األحزاب الكردية الرئيسية في 
سوريا إنها تريد الحفاظ على شكل من أشكال 
الحكم الذاتي المحلي في تسوية نهائية للحرب 

السورية.

  قتل أكثر من 34 شخصا وأصيب عشرات 
آخرون في هجوم شنّه مسلحون يشتبه بأنهم على 
صلة بتنظيم الدولة اإلسالمية في مدينة تكريت، 
مركز محافظة صالح الدين العراقية، بحسب 

مراسل بي بي سي ومصادر طبية.
المدينة  في  تجوال  السلطات حظر  وفرضت 

للقبض على بعض منفذي  في إطار مساعيها 
الهجوم الفارين.

وقال مصدر في الشرطة لبي بي سي إن المسلحين 
استهدفوا ضباطا في حي الزهور المركزي خالل 

الليل، ثم أطلقوا النار تجاه المدنيين.
وقال مراسل بي بي سي إن اثنين على األقل من 
المهاجمين فجروا أحزمة ناسفة خالل االشتباكات 
مع الشرطة، وُسمع دوي االنفجارات حتى بعد 

شروق الشمس.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن 
مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية شنوا عددا من 

الهجمات المماثلة في األشهر األخيرة.
كما يأتي الهجوم بينما تواصل القوات العراقية 
هجومها الواسع الستعادة السيطرة على الموصل، 
الشمال،  إلى  الواقعة على بعد 185 كيلومترا 

آخر معاقل التنظيم في العراق.
وقال العقيد في الشرطة العراقية، خالد محمود، 

إن نحو 10 مسلحين يرتدون زي الشرطة كانوا 
من بين المتشددين المنفذين للهجوم الذي وقع 
ليل الثالثاء. وأضاف أن المسلحين استهدفوا في 
البداية نقطة تفتيش للشرطة ومنزال مجاورا لضابط 
كبير، وأسفر الهجوم عن مقتل الضابط وعدد 
من أسرته. وقال إن اثنين منهم فجرا نفسيهما 

عندما حاصرتهما الشرطة، في حين قتل ثالثة 
آخرون في اشتباكات متفرقة.

بأنهم مختبئون،  يعتقد  المسلحين  أن  وأضاف 
وأن السلطات المحلية أعنلت حظر تجوال لحين 

القبض عليهم.
واستولى تنظيم الدولة على مدينة تكريت، الذي 
تقطنها أغلبية من العرب السنة، عندما اجتاح 
في  العراق وغربه  مساحات شاسعة شمالي 

يوينو/ حزيران عام 2014.
لكن قوات عراقية مدعومة بقوات الحشد الشعبي، 
ذات الغالبية الشيعية، استعادت السيطرة عليها 

في أبريل/ نيسان 2015.
أشخاص  ثالثة  قتل  العراقية،  العاصمة  وفي 
وأصيب أربعة آخرون في انفجار غربي بغداد، 

بحسب وسائل إعالم محلية.
ونقل موقع السومرية، ومقره بيروت، عن مصدر 
أمني، قوله إن الهجوم “استهدف تجمعا للعمال”.

  حثت جماعات مدافعة 
عن حقوق اإلنسان إدارة 
لسباقات  العالم  بطولة 
 )1 )فورموال  السيارات 
جائزة  سباق  إلغاء  على 
المقرر  الكبرى  البحرين 
المقبل  األسبوع  أقامته 
متهمين حكام البلد الخليجي 
باستغالل المسابقة للتغطية 
وتحسين  انتهاكات  على 

صورتهم في الخارج.
ويتابع ماليين المشاهدين 

أكبر حدث  بأنه  الذي يصنف  السباق  العالم  أنحاء  في 
منذ عام 2004  يقام سنويا  البحرين حيث  رياضي في 
اضطرابات  بسبب  ألغيت  حينما   2011 عام  باستثناء 

مدنية شابها العنف.
التنفيذي  الرئيس  إلى  رسالة  في  الجماعات  وقالت 
وان  فورموال  كاري “مطلوب من  تشيس   1 لفورموال 
تعهدها  مع  يتفق  منسق وواضح  بتحرك  تقوم  أن  اآلن 

بشأن حقوق اإلنسان.”
وأضافت قائلة “ندعوكم إلى تعليق سباق هذا العام في 

ضوء الموقف المفزع في البالد.”
لشركة  التنفيذي  الرئيس  إلى  أيضا  الموجهة  والرسالة 
هاينكن الراعي الرسمي لفورموال 1 أرسلها مركز الخليج 
والديمقراطية  للحقوق  البحرين  اإلنسان ومعهد  لحقوق 
أجل  أمريكيون من  منظمة  وأيضا   19 المادة  ومنظمة 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين.
وأقر نشطاء في أحاديثهم الخاصة بعد إفادة صحفية بأنهم 

ال يتوقعون أن تلقى دعوتهم استجابة.
الخامس  األسطول  تستضيف  التي  البحرين،  وكثفت 
المعارضة شملت حظر  األمريكي، حملة تضييق على 
نشاط جمعية الوفاق والقبض على بضعة نشطاء بارزين.
وتتهم المملكة، التي يحكمها السنة، إيران بنشر التشدد 

وتسليح بعض أفراد الغالبية الشيعية في البالد.
بسبب  النتقادات  تعرضت  التي   ،1 فورموال  ونشرت 
إقامة سباقات في بلدان متهمة بانتهاكات بحق معارضين 
سياسيين، تعهدا في عام 2015 بأن تحترم “حقوق اإلنسان 

المعترف بها دوليا في أنشطتها حول العالم”.

  اعتقلت السلطات 
من  عددا  الروسية 
األشخاص في سان 
بطرسبرج يوم الخميس 
بعد العثور على عبوة 
ناسفة في مبنى سكني 
وقالت إنها تحقق مع 
أشخاص يشتبه بأنهم 
ساعدوا الرجل الذي 
تفجير  وراء  يقف 
هذا  الدامي  المترو 

األسبوع.
ء  ا ر ب خ ل  ط ب أ و
مفعول  المفرقعات 
عثر  التي  لقنبلة  ا

عليها في مبنى سكني بعد إجالء سكان يعيشون 
في طابقين.

نفسها  بتعريف  اكتفت  بالمبنى  ساكنة  وقالت 
باسم تاتيانا لرويترز “قيل لنا: المبنى ملغوم. 

اخرجوا بسرعة.”
األول  اسمه  يذكر سوى  لم  آخر  وذكر ساكن 
أناتولي أنه شاهد الشرطة تعتقل أربعة شبان 
مقربة  الثامن على  بالطابق  في شقة  يعيشون 

من شقته.
وال تزال سان بطرسبرج تئن تحت وطأة االنفجار 
الذي وقع في مترو المدينة يوم االثنين الماضي 

وأودى بحياة 14 شخصا وأصاب 50.
وجدد الهجوم، الذي تقول السلطات إن مواطنا 
التركيز  روسيا مولودا في قرغيزستان   نفذه، 
على العدد الكبير من المهاجرين من دول آسيا 

انتقلوا  الذين  المسلمة  األغلبية  ذات  الوسطى 
إلى روسيا للعمل.

وقالت لجنة التحقيق الروسية الحكومية في بيان 
إنها تحقق في خلفيات األشخاص الذين تشتبه 

أنهم شاركوا في المؤامرة.
من  عدد  هوية  حددت  بأنها  اللجنة  وأفادت 
األشخاص ينحدرون من آسيا الوسطى كانوا على 
اتصال بأكبرجون جليلوف المشتبه به الرئيسي.
تفتيش  عثرت خالل  السلطات  أن  وأضافت 

منازل المشتبه بهم على مواد مهمة للتحقيق.
وكانت وكالة إنترفاكس الروسية قالت في وقت 
المشتبه  اعتقلت عددا من  السلطات  إن  سابق 

بأنهم شركاء جليلوف.
ولم يعرف ما إذا كان الذين اعتقلوا في موقع 
شركاء  بأنهم  المشتبه  هم  االثنين  يوم  قنبلة 

جليلوف الذين حددتهم لجنة التحقيق. 

  أعلنت حركة حماس إعدامها ثالثة أشخاص 
في قطاع غزة بعد إدانتهم بالتخابر مع إسرائيل.

ونُفذ حكم اإلعدام شنقا في مقر الشرطة الرئيسي في 
القطاع الذي تسيطر عليه الحركة منذ عام 2007.

وفي بيان، قالت وزارة الداخلية التابعة لحماس 
إن تنفيذ األحكام جاء بعد استنفاذها كافة طرق 

الطعن وأصبحت نهائية وواجبة النفاذ.
العسكرية  االستئناف  محكمتي  أن  وأضافت 

والعسكرية العليا قد أيدتا الحكم.
في  البارز  القيادي  مقتل  أعقاب  في  يأتي هذا 
حماس، مازن فقها، أحد “األسرى المحررين” 

في صفقة شاليط عام 2011.
وراء  بالوقوف  إسرائيل  حماس  واتهمت 
الجيش  باسم  بينما رفض متحدث  “اغتياله”، 

اإلسرائيلي التعليق.

وتوعدت كتائب القسام، الجناح العسكري للحماس، 
الزهار،  محمود  وندد  بالرد،  إسرائيل  آنذاك 

القيادي فيها، بمن وصفهم بالعملة والخونة.
غير أن الحركة قالت في بينها، الخميس، إن 
فقها،  بمقتل  لهم صلة  ليست  الثالثة  المدانين 

وأنهم أدينوا بنشاطات تخابر فحسب.
وتدين جماعات حقوق اإلنسان واألمم المتحدة 

تنفيذ أحكام اإلعدام في القطاع.
وتقول األمم المتحدة إن ثمة شكوكا جدية حول 
معايير  قد راعت  اإلعدام  أحكام  كانت  إذا  ما 

المحاكمات العادلة.
تقريبا عن  توقفت  قد  وكانت سلطات حماس 
تنفيذ عقوبة اإلعدام في يونيو/ حزيران 2014، 
عندما تم تشكيل حكومة توافق وطني وأصبحت 

الحركة مسؤولة رسميا عن غزة .

 أسقط تنظيم الدولة اإلسالمية 
تابعة للجيش  طائرة مروحية 
في  العراقي بصاروخ موجه 
الساحل  في  المهندسين  حي 

االيسر من الموصل.
وذكر مصدر أمني أن طيارين 
اثنين كانا على متن المروحية 

لقيا حتفهما.
وتفرض القوات األمنية طوقاً 
أمنياً مشددا على حي المهندسين 
لدخول  وا لحركة  ا منع  وت

والخروج منه.
الساحل  وأكد شهود عيان في 
لبي  الموصل  لمدينة  األيسر 
بي سي إنهم شاهدوا المروحية 
العسكرية العراقية تشتعل فيها 
قبل سقوطها في حي  النيران 
الغربي  الجانب  في  الشفاء 
يزال تحت  الذي ال  للموصل 
سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية.
وأضاف الشهود أن المروحية 
أصيبت على األرجح بصاروخ 

أطلق من االرض.
خلية  قالت  آخر،  جانب  من 

االعالم الحربي التابعة للقوات 
المسلحة العراقية إنه “بناءاً على 
معلومات مديرية االستخبارات 
العسكرية، وجه طيران التحالف 
أسفرت  الدولي ضربة جوية 
عن تدمير مقر “كتيبة صقور 
تموز   17 في حي  الخالفة” 
الموصل  االيمن من  بالجانب 
عناصرها  من  العديد  وقتلت 
القادة االجانب  بينهم عدد من 
ومنهم مسؤول انتحاريي الكتيبة 
والمسؤول  الجنسية  سعودي 
استرالي  للكتيبة  العسكري 
انغماسيي  الجنسية ومسؤول 

الكتيبة فرنسي الجنسية.”
على صعيد آخر، قال قائد “عمليات 
قادمون يانينوى” الفريق الركن 
إن  يار هللا  األمير رشيد  عبد 
“قوات مكافحة االرهاب حررت 
حي اليرموك الثانية في الجانب 
االيمن لمدينة الموصل ورفعت 
العلم العراقي فوق مبانيها بعد 
باألرواح  العدو خسائر  تكبيد 

والمعدات.”

إنرتفاكس: اعتقال مشتبه بهم يف 
تفجري سان بطرسربج

محاس تعدم ثالثة أشخاص بتهمة 
» التخابر مع اسرائيل«

معركة املوصل: تنظيم 
الدولة اإلسالمية يسقط 
طائرة عراقية غرب املدينة

مقتل 34 يف هجوم »لتنظيم الدولة 
اإلسالمية« على مدينة تكريت مشال 

العاصمة العراقية

  كانا فى الماضى نعتقد ان عائل االسرة يجب ان يكون 
الرجل وهذا اول ما يورد فى اذهاننا عند سماع بعض 
الكلمات مثل تحمل  المسئولية ، فض النزاعات، السعى 

وراء لقمة العيش، الحماية، السند...الى آخره...
ولكن مع كل الضغوط النفسية وثقل  المشاكل التى تقع 
عل  كاهلنا كبار وصغار ، رجال و إناث ، اصبح من 
الضرورة المشاركة فى كل احداث الحياة اليومية حتى 
تنفيذه.  علينا  ما وجب  كل  ونتمم  ننجز   ان  لنا  يتسنى 
فتوزيع االدوار  ال يعنى عدم المشاركة  مع اآلخر  اذا 
احتاج االمر..اذ ان الفائدة تعم على الجميع فال يجب ان 
انظر الى نفسي بفخر اذا اتممت عملى على اكمل وجه 

وانقص من تقدير االخر  و االساءة اليه 
لمجرد عجزه ،رغم محاولته الجدية ، ان يتمم ما وجب 

عليه..لكن ابداء التقدير لما تم انجازه بالفعل،
و تقديم المساعدة ؛وهذا هو المعنى الحقيقى للمشاركة.

المشاركة والتعاون دون  للحث على  وبالطبع ال مجال 
فى  للتضحية  الحب واالستعداد  قوية من  وجود ركيزة 
سبيل اآلخر حتى تكتمل الدائرة بداية من العقل المتفهم  
وصوال الى نقطة النهاية وهى تحقيق السعادة والنجاح 
فيكونان الدليل على مصداقية الحب الذي يربط االطراف 
المعنية بداخل هذه الدائرة بعضها ببعض وبهذا الشكل 
تتوفر الحماية والشعور بالتكامل وتحقيق المساندة مما 
يوطد العالقات  ويحفز على بذل الكثير من اجل الحفاظ 

على كينونة االسرة و استقرار اوضاعها.
ولكن ماذا يحدث لو......

انتقص احدهم من قيمة ما قد قمت بتقديمه بالفعل  او لو 
اعتاد منك التضحية فأصبحت واجب عليك او 

اخذ فى  ابداء االراء السلبية التى قد تصل الى االستهزاء 
احيانا واالنتفاضات المستمرة فى كل صغيرة وكبيرة..!؟
العالقات و  الى نشوب الخالفات وتوتر  أال يؤدى ذلك 
العاقبة وخيمة الن  بالتأكيد ستكون  المشاعر ؟    جرح 
اى  انهاء  على  قادر  المتبادل  واالحترام  التقدير  عدم 
عالقة انسانية الن غيابهما يدل على غياب الحب ودفء 
المشاعر، فكيف لى ان احب شخص وأحزنه بتصرفات 
غير الئقة او اهنيه بألفاظ غير مهذبه او اجرحه حتى ولو 
بنظرات ثاقبة غاضبة تعبر عما يجول بخاطرى و يكشف 

النقاب عن مشاعر قاسية مستقرة فى اعماق وجدانى..
فهل يمكن للطرف اآلخر ان يشعر باالطمئنان والرضا..

هل يستطيع ان يكفى ايامه بهذا االسلوب الفظ...ومن اين 
له ان يستمر فى العطاء والتضحية وانكار الذات من اجل 
االخر..وان استطاع ذلك نبال منه وتقديرا للمسئولية .. 

فإلى متى..؟ ؟ 
وحتى اذا كانت سعادة هذا الشخص النبيل فى تقديم الخير 
والمساعدة دون مقابل .. ويا ليته بدون مقابل فقط انما 
يكون جزاءه االمتهان ...فهل ال يحق له الشعور بالتقدير 
واالستحسان حتى يسعد قلبه ويهنئ فؤاده بالكلمة الطيبة 
والنظرة الحنونة...فتعكس الفرحة من داخلة وتنير ِمن 
حوله وتعم الفرحة ويكون ذلك دافعا له فى االستمرار عن 
رضى وان ينظر اآلخرون ويحذون حذوه ويتأكدون ان 
هناك من يحترم ويقدر وان مزال فى الدنية قلوب صافية 
وفكر راق وشخصيات ناضجة سوية ليس صعب عليها 
ان تعترف بفضل اآلخر  واثقة ان هذا ال يقلل من شأنها 

او ينتقص من كرامتها ...
فلننتبه الى نظراتنا و تعبيراتنا وألفاظنا فإنها اصدق تعبير 
عن افكارنا ومكنونات قلوبنا  ..”فاإلنسان الصالح من 
كنز قلبه يخرج الصالحات” وكذلك الشرير يظهر االحقاد 

والكراهية واالنتقام و كافة المساوئ...
من  ولنحب  خالقنا   لنا  وهبنا  التي  الحياة  نحترم  حتى 
يحيطون بنا ومن هم فى حاجة ماسة الى العون ..فدورنا 
فى الحياة هو ان نبنى وال نهدم ، ان نسعف وال نقتل ، ان 
نقدم صالح اعمالنا نموذجا وان نكون قدوة ونورا يهتدى 
به التائهون..فعلى رغم اختالفنا واختالفاتنا فإننا اخوة فى 
االنسانية وشركاء فى صنع الحضارة وبناء المستقبل..

وصول 300 سائح من 3 جنسيات إىل القاهرة
الدولى  القاهرة   وصلت مطار 
اليوم، الخميس، 3 أفواج سياحية 
وإندونيسية  وبريطانية  أمريكية 
ضمت 300 سائح، لزيارة المعالم 
األثرية والتاريخية بالقاهرة الكبرى، 

والمحافظات المصرية.
وضم الفوج السياحى األمريكى 90 
الطائرة  متن  قادمين على  سائًحا 
ميونيخ،  من  القادمة  المصرية 
باإلضافة إلى فوج آخر قادم من 

لندن يضم 88 سائًحا بريطانيا، كما وصل فوج إندونيسى من أبو ظبى يضم 122 سائحا.
بالتنسيق  إجراءات وصولهم،  إلنهاء  العامة  العالقات  من  فريقاً  المطار  سلطات  وخصصت 
وإشراف إدارتى شرطة السياحة والتأمين بالمطار حتى خروجهم من الدائرة الجمركية بإشراف 

أمنى حتى مقار إقامتهم.
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إلعالناتكم يف الرسـالة

بقلم:  علي عبيد

اجلميلة والوحش
   يحدث أن تعاف كل هذا الذي 
يحدث حولك، فتقرر الهرب من 
والخراب  والدماء  القتل  صور 
الشاشات  التي تمأل  والدمار 
أمامك، وتلجأ إلى قصة خيالية 
قروية شابة،  فتاة  تتحدث عن 
أسرها وحش دميم داخل قصر 
مقابل إطالق سراح  مسحور، 
والدها. وبالرغم من محنة الفتاة 
وخوفها، إال أنها تصبح صديقة 
لخدم القصر الذين حولتهم ساحرة 
إلى أدوات منزلية، بعد أن طرقت 
سيدة عجوز باب القصر في ليلة 
شتاء قارسة البرودة طالبة المبيت 
في القصر، فرفض األمير طلبها، 
حتى بعد أن حاولت إقناعه بإهدائه 
وردة حمراء مقابل مبيتها تلك 
العجوز  السيدة  لتتحول  الليلة، 
إلى فتاة باهرة الجمال، وتحول 
األمير الوسيم إلى ذلك الوحش 
الدميم، وتعطيه الوردة الحمراء، 
وتبلغه إن أوراق الوردة ستستمر 
يبلغ عامه  أن  إلى  التساقط  في 
الحادي والعشرين، عندها سوف 
تذبل الوردة، ويثبت السحر على 
يتمكن  لم  ما  األمير وخدمه، 
من محبة شخص، ويبادله هذا 
الشخص القدر نفسه من الحب، 
لتكون الفتاة القروية »بل« هي 
بقلب  الذي يحس  الشخص  هذا 
ما  الوحش وروحه، ويكتشف 
له،  الخارجي  المظهر  وراء 
فيخلصه من محنته، ويخوض 
معه معركته للقضاء على الشباب 
المتعجرف »جاستون« المغرور، 
الذي كان يحاول اصطياد الوحش 
بأي ثمن، واتخاذ الفتاة زوجة له.
هذه باختصار شديد هي أحداث 
الذي  والوحش«  فيلم »الجميلة 
ديزني  أعادت شركة »والت 
حلة  في  إنتاجه  بيكتشرز« 
الرسوم  بين  تمزج  جديدة، 
الحقيقي،  والتمثيل  المتحركة 
أنتجنه عام  قد  أن كانت  بعد 
الكارتونية  1991 في نسخته 
األولى، وتم ترشيحه  الكاملة 
في  لجائزة »األوسكار«  وقتها 
فيلم  ليكون  فيلم،  أفضل  فئة 
الوحيد في  المتحركة  الرسوم 
تاريخ السينما الذي يرشح لهذه 
أنجح  النقاد  الجائزة، ويعتبره 
فيلم رسوم متحركة في التاريخ. 
الجديدة  النسخة  وقد تصدرت 
بدأ عرضها  التي  الفيلم،  من 
منتصف شهر مارس الماضي، 
قائمة إيرادات السينما األميركية 
األولين من  األسبوعين  خالل 
عرضه، وسجل المركز السابع 
تاريخ  في  اإليرادات  من حيث 

األفالم السينمائية حتى اآلن.
فيلم  تقرر مشاهدة  أن  يحدث 
يقوم  النوع،  سينمائي من هذا 
على قصة خيالية ال أساس لها 
الكاتب  يتصور  الواقع،  من 
قبل  أنت،  حدوثها، وتتصور 
التي يعرض  الصالة  تدخل  أن 
نفسك  أنك ستجد  الفيلم،  فيها 
يحبون  الذين  باألطفال  محاطا 
هذا النوع من القصص الخيالية، 
وأنك ربما تكون الشخص الوحيد 
بأن أغلب  لتفاجأ  بينهم،  الكبير 
الذي يشاهدون الفيلم معك هم في 
مثل سنك أو أكبر منك! فتتساءل: 
لماذا يهرب الكبار إلى فيلم مثل 
هذا، يُفتَرض أنه للصغار، يقوم 
أحداثه  الخرافة، وينسج  على 
خيال كاتب، ينسبه البعض إلى 
الميالدي،  العشر  الثامن  القرن 

إلى  اآلخر  البعض  ينسبه  بينما 
المئوية الثانية من الميالد؟!

هنا يجب أن تعترف أنك لست 
ذلك الكبير الذي يتصوره البعض 
القتل والدماء،  لمشاهد  محبًّا 
والدمار،  الخراب  ومناضر 
وأخبار الصراعات التي تحدث في 
كل األنحاء بين البشر، وتكشف 
أن داخلك إنسانا يتوق إلى سنوات 
الطفولة األولى، ويحن إلى خبز 
البراءة  تعشق  أنك  وتقّر  أمه، 
بين أصابعك  التي تسربت من 
األيام واألعوام،  بفعل مرور 
األحداث عبر مراحل  وَتعاُقِب 
أن  المختلفة، وتكتشف  العمر 
إبريق شاي  أو  تتكلم،  ساعة 
وفنجانا يتحاوران، في فيلم من 
صنع اإلنسان وخياله، مستمدة 
لم  أحداثه من رواية خرافية 
قلبك  إلى  أحبُّ  تحدث إطالقا، 
استمعت  من خطبة عصماء 
إليها ذات يوم من رئيس أقنعك 
أنه قائد ُملَهم، ووضع لك الشمس 
لتكتشف  يد،  في  والقمر  يد  في 
أنه  أو قصر،  بعد حين، طال 
في  بك  وألقى  الوهم،  باعك  قد 
النجاة  هوة سحيقة ال سبيل إلى 
منها، وتتأكد أن أميرا مسحورا 
على هيئة وحش دميم، أقرب 
البشرية  الوحوش  قلبك من  إلى 
التي تتحرك على األرض حاملة 
البنادق والسيوف والسكاكين، تقطع 
بها رقاب البشر وتنهي حياتهم، 
مبشرة بشريعة لم يأت بها دين، ولم 
تنزل بها رسالة، ولم يقرها كتاب، 
وتشعر أن حصانا مثل »فيليب« 
الذي عاد ليخبر الفتاة »بل« عن 
أكثر  المفقود، هو  مكان والدها 
الذين  أولئك  وفاء وإنسانية من 
يحملون في قلوبهم حقدا أسود، 
ويّدعون أنهم بشر، وهم أبعد ما 
يكونون عن المشاعر اإلنسانية.
إنها ليست التقنية السينمائية وال 
الحبكة الدرامية، وحدهما يدفعانك 
فيلم سينمائي مثل  إلى مشاهدة 
»الجميلة والوحش« المغرق 
في الخيال، وإنما هي المشاعر 
الداخلية التي تحرضك على الهرب 
الذي تعيشه، محاطا  الواقع  من 
بمشاهد القتل والدماء، والخواء 
اإلنساني المرعب، وتدفعك إلى 
البحث عن واقع افتراضي، قد ال 
يخلو هو اآلخر من صراع، لكن 
هذا الصراع ينتهي بانتصار الخير 
على الشر، وهو اليقين بأن الخير 
الشر طارئ،  هو األصل، وأن 
إلى زوال مهما طال  وأن مآله 
أمده. وهذا ما تأمل أن تراه على 
التي تميد تحت  الواقع  أرض 
قدميك، وتهتز من أصوات المدافع 
والقنابل التي تقتل في كل األركان، 
والطائرات التي تقصف كل مكان، 
الذين يسقطون كل  والضحايا 
جزء من الثانية، والنازحين الذي 
يتكدسون في المخيمات، وينامون 
على أرصفة محطات القطارات، 
ويتمددون فوق القضبان الحديدية، 
وتغلق في وجوههم حدود البلدان 

الشرقية والغربية.
حين يتجرد البشر من مشاعرهم، 
يصبح الهرب من الواقع وسيلة 
إنسانيتهم، وحين  إلى  للعودة 
يعودون إلى إنسانيتهم يدركون 
أن الخيال ليس أكثر من أمنيات 
»الجميلة  حقق  لذلك  كامنة. 
والوحش« هذه األرقام، وتفوق 
التي  الكثير من األفالم  على 

تكرس العنف والقتل والدمار.

aliobaid4000@yahoo.com

Fayez Altounji
Traducteur agréé

(depuis / since 1986)

ترجمة رخصة قيادة السيارة
 بخمسة عشر دوالراً

880 Décarie # 7 
St-Laurent, Qc. H4L 3L9
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السيسي خالل لقائه مع الشخصيات املؤثرة باجملتمع 
األمريكي.. نتطلع لدفع الشراكة بني البلدين حنو آفاق أوسع

وزير الداخلية يبحث مع ولي العهد السعودي سبل التعاون األمين بني البلدين

»اجليش« يدمر نفق حدودي 
بشمال سيناء

الفاحل : شراكة قوية بني مصر والسعودية يف قطاع الكهرباء

  القاهرة/ رامي جورج: التقى 
الرئيس عبد الفتاح السيسي- اليوم- 
بمقر إقامته بواشنطن بمجموعة من 
الشخصيات المؤثرة في المجتمع 
األمريكي، والتي تضم مسئولين 
سابقين،  سياسيين وعسكريين 
مراكز  قيادات  إلى  باإلضافة 
الفكر وقيادات  األبحاث ودوائر 

المنظمات اليهودية األمريكية.
وصرح السفير عالء يوسف الُمتحدث 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية 
بأن الرئيس أكد في مستهل اللقاء 
أن العالقات مع الواليات المتحدة 
هي شراكة استراتيجية ذات فائدة 
كبيرة للبلدين وللشعبين المصري 
تطلعه  واألمريكي، معرباً عن 
لدفع هذه الشراكة نحو آفاق أوسع 
على أسس من التعاون واالحترام 
بفَعالية في  المتبادل، وبما يسهم 

تحقيق األمن واالستقرار في الشرق األوسط.
ونوه الرئيس في هذا اإلطار إلى المباحثات اإليجابية 
والمثمرة التي تمت مع الرئيس “ترامب” بالبيت األبيض، 
والتي عكست رغبة مشتركة الستعادة الزخم في العالقات 

وتدشين شراكة جديدة بين البلدين.
واستعرض الرئيس خالل اللقاء التطورات على الساحة 
الداخلية، حيث أشار إلى أن مصر بلغت درجة كبيرة من 
االستقرار واألمن بعد عدة سنوات من التقلبات السياسية، 
مؤكداً استمرار العمل بشكل منظم ومنهجي على تحقيق 
المزيد من التطور في كافة المجاالت واإلصالح على 

كافة المستويات.
وأكد الرئيس أن مصر تستكمل تنفيذ برامج اإلصالح 
الكبيرة  التحديات  الذى تدرك فيه  الوقت  المختلفة فى 
التي تواجهها وتواجه المنطقة، السيما قوى اإلرهاب 
الراغبة في هدم الدولة الوطنية، ولذلك تراعى مصر 
تحقيق التوازن بين المزيد من التطوير واإلصالح من 
جهة، والتصدي لتلك المنظمات اإلرهابية وعدم السماح 
التنمية والتقدم على الجانب اآلخر،  لها بإعاقة خطط 
معرباً عن ثقته في أن المجتمع االمريكي يدرك الحجم 

الحقيقي للتحديات القائمة.
وتطرق الرئيس إلى الجهود التي تقوم بها مصر في 
سبيل مكافحة االرهاب، وما تقوم به المؤسسات الدينية 
المصرية من أجل تصويب الخطاب الديني وتنقيته مما 
الفكر  أفكار مغلوطة كأحد محاور محاربة  شابه من 
المتطرف، كما أكد سيادته حرص الدولة على الحفاظ 
على وحدة النسيج الوطني ومنع أية محاوالت للنيل منه 

وتعزيز ثقافة التسامح وقبول االخر والتعايش.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه دار حوار مفتوح بين السيد 
الرئيس والسادة الحضور، حيث رحب المشاركون فى 
اللقاء بزيارة الرئيس األولي لواشنطن، وتوجه اإلدارة 
األمريكية الجديدة نحو إعادة العالقات مع مصر إلى 
مسارها الصحيح وتحقيق انطالقة جديدة بها، كما طرحوا 
عدداً من االستفسارات إزاء التطورات المتعلقة بالقضايا 

االقليمية والعالقات الثنائية مع الواليات المتحدة.
وقد أشار الرئيس في هذا الصدد إلى أن الشرق األوسط 
يواجه تحديين رئيسيين يتمثل األول في اإلرهاب الذى 
فراغاً  والذي وجد  أجمع،  للعالم  تهديداً  يمثل  أصبح 
كافياً داخل العديد من دول المنطقة التي عانت من عدم 
االستقرار خالل السنوات األخيرة، والتحدي اآلخر هو 
ضعف مؤسسات الدولة الوطنية فى تلك الدول وعدم 
المواطن،  تجاه  قدرتها على االضطالع بمسئولياتها 
التحديين  العمل على مواجهة هذين  يتعين  أنه  مؤكداً 
في ذات الوقت، سواء من خالل تضافر جهود المجتمع 
الدولي لمواجهة اإلرهاب ووقف تمويله ومده بالسالح 
والمقاتلين، أو من خالل مساندة الدول التي تمر بأزمات 
وتقديم الدعم السياسي واالقتصادي إلعادة بناء تلك الدول 
وتوفير حياة كريمة ألبنائها. وأكد سيادته في هذا الصدد 
للقيام بدور فاعل  على أهمية عودة الواليات المتحدة 
في دفع جهود التوصل إلى تسويات سياسية لألزمات 

القائمة بالمنطقة.
وأشار سيادته إلى أن التحرك المصري حيال مختلف 
الملفات اإلقليمية، والسيما سوريا وليبيا، تحكمه مجموعة 
من المبادئ تتمثل في الحفاظ على مفهوم وكيان الدولة 

الوطنية، ووحدة وسالمة اراضيها، والحيلولة دون انهيار 
مؤسساتها كخطوة هامة وأساسية تحول دون انزالق 

المنطقة نحو المزيد من االنقسام والتشرذم.
وأكد عدم إمكانية حل النزاعات عسكرياً، وأهمية التمسك 
بالحلول السياسية بما يُمكننا من الُمضي قدماً في جهود 
بناء وإعادة إعمار الدول التي تشهد نزاعات من أجل 
إنهاء معاناة شعوبها، وعدم اتاحة الفرصة لوجود بيئة 
خصبة تستخدمها المنظمات االرهابية. وبالنسبة لعملية 
الفلسطينية  القضية  أن  الرئيس  السيد  السالم، أوضح 
بالمنطقة،  لتحقيق األمن واالستقرار  ستظل محورية 
مؤكداً وجود فرصة حقيقية لتحقيق السالم، وأن مصر 
تتواصل مع كل االطراف من أجل الدفع قدماً بجهود 

إحياء عملية السالم.
وأوضح الرئيس أن التوصل لحل عادل وشامل للقضية 
الفلسطينية يقوم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة من شأنه 
أن يوفر واقعاً جديداً بالمنطقة وسيُحقق األمن للجانبين.
بالعالقات  يتعلق  فيما  أنه  السفير عالء يوسف  وذكر 
الرئيس حرص مصر على  أكد  المصرية االمريكية 
الشعبي،  المستوى  البلدين على  بين  العالقة  تعزيز 
مشيراً إلى أهمية تكثيف العالقات بين البرلمانين، فضاًل 
عن تعزيز دور االزهر الشريف والكنيسة القبطية في 

الواليات المتحدة.
وأشاد الرئيس بتصريحات الرئيس ترامب التي عكست 
رغبته في تعزيز العالقات مع مصر واستعادة طابعها 
االستراتيجي، مشيراً أن هذه التصريحات القت ترحيباً 
من جانب الرأي العام المصري وتُدشن مرحلة جديدة.

الفالح وزير  القاهرة/ رامي جورج: أعرب خالد   
السعودي؛ عن  المعدنية  والثروة  والصناعة  الطاقة 
سعادته لتواجده بمصر وحضور مجلس وزراء الطاقة 
والكهرباء العرب الفتا إلى حسن االستضافة من قبل 

مصر قيادة وشعبا، ومزيدا بنجاح اللقاءات .
التعاون إلنشاء  توقيع مذكرة  تم  أن  الفالح  وأضاف 
التجاري بين  التبادل  للكهرباء إلمكانية  سوق عربية 
شرق وغرب العالم العربي منوها الى ان نقطة الوصل 
الرئيسية في هذه الشبكة هى الربط الكهربائي بين مصر 
والسعودية، كما أن هناك دراسات قائمة بالتعاون مع 

وزير الكهرباء محمد شاكر .
ولفت إلى أنه تم االتفاق اليوم مع وزير الكهرباء محمد 
شاكر على توقيع اتفاقيات التعاون مع الشركات المنفذه 
إطار دعم  الجاري في  العام  الثاني من  النصف  في 

العالقات بين دول العالم العربي.
إسماعيل  اليوم والمهندس شريف  لقاءه  أن  وأوضح 
رئيس الوزراء تطرق إلى دعم آليات العالقات الثنائية 
بين مصر والسعودية منوها الى ان اللقاء ياتى في إطار 

الجانبين  الحرص من 
العالقات  تقوية  على 
البلدين على كافة  بين 
االقتصادية  المجاالت 
والتجارية واالستثمارية 
نمو  متمنيا  والبشرية 
بين  الثنائية  العالقات 

البلدين .
قطاع  أن  إلى  ونوه 
الكهرباء يشهد إصالحات 
بين  ورئيسة  جديدة 
في  السعودية ومصر 
مجال الطاقة المتجددة 

وهذه المجاالت تتيح لشركات من الجانبين المشاركة 
واالستثمار في كال الدولتين.

وأوضح أن اللقاء تناول الحديث أيضا عن استمرار 
اإلمدادات البترولية بشركة أرامكو السعودية في إطار 
اتفاق يسير بشكل جيد حيث تم إرسال 4 شحنات خالل 

شهر مارس الماضي، في إطار االتفاق الموقع سابقا .
واختتم قائال :” العالقات على مستوى مصر والسعودية 
جيدة على كافة النواحى اقتصاديا وبشريا وثقافيا وبمختلف 
المجاالت ” معربا عن أمله باستمرار العالقات بين 
قيادة وشعبا مزيد  البلدين بشكل جيد ومتمنيا لمصر 

من التقدم واالزدهار.

   عندما كنت اقوم بزيارة صديقي 
محمود قاسم، كان يجب أن امر خالل 
واحدة من أكثر مناطق القاهرة ازدحاما، 
في مدخل شارع عباس العقاد،  الشارع 
المختنق بالبشر والمحالت والسيارات، 
فإنني  منه،  االفالت  استطيع  وعندما 
الشوارع  اكثر  إلى واحد من  ادخل 
هدوءا حيث يوجد مسكنه، كأنني 
أن  آخر، والبد  لعالم  انتقلت  قد  فجأة 
هدوء الشارع قد انعكس على شخصية 
دائما في  يبدو  الذي  صديقي محمود 
حالة تصالح مع ذاته، هو الذي عرفني 
بالمحل السوري الذي فتح ابوابه في 
له،  كان  دائما  مقابله واصبح زبونا 
بالنسبة  الجميلة  المفاجآت  المحل من 
لي أيضا، لم يكن مزدحما بالبضائع، 
تجدها في مكان  اشياء ال  فيه  ولكن 
آخر، جبنة عكاوي وأخرى محالة، 
مكدوس، كبة من انواع مختلفة، انواع 
بالفستق  المحشوة  البقالوة  كثيرة من 
الورد، كل واشكر  بماء  والمسقية 
وعش العصفور والمعمول، بدا مثل 
مغارة »علي بابا« بالنسبة لواحد مثلي 
»شامي الهوى« كما يقولون، أجل أنا 
عاشق قديم للشام، ولكني كسير القلب ، 
أشعر بحسرة حقيقية كلما سمعت اخبار 
القتل وأشاهد صور الدمار، كلما رأيت 
الشوارع التي تجولت فيها، والبيوت 
التي استضافتني، وجلست بين أهلها، 
القهوة  وشاركتهم طعامهم، وشربت 
المغلية وتذوقت مربى الالرنج بالسمسم، 
أراها وقد تحولت إلى اطالل وخرائب، 
التاريخ ال  أقدم مدن  جريمة في حق 
الجزء  أن  ببال بشر، خاصة  تخطر 
األكبر من هذا الدمار قد تم  بأيدي اهلها 
وتواطؤ حكامها، في كل مدينة، وربما 
في كل حي هناك ميلشيات تقاتل، كمية 
هائلة من الجيوش والعصابات تتحارب 
في هذا البلد الواحد المحدود المساحة، 
كيف يمكن أن يتجاور كل هذا الكم من 

المقاتلين، وال ينفجر العالم بهم.
لم يعد أمام المواطن السوري االعزل 
إال الهروب بحثا عن مالذ، أندفع آالف 
الرجال والنساء واألطفال المفزوعين من 
قسوة داعش، ومن البراميل المتفجرة 
النظام، ومن قسوة  يلقيها عليهم  التي 
الذان  القصف الروسي واألمريكي 
يتناوبان عليهم، تركوا مدنهم وبيوتهم 
وتشردوا في أرض هللا الواسعة، رغم 
أن اللجوء هو هروب إلى جحيم آخر،  
فالدول التي يتكالبون عليها ترفضهم، 
كندا وبعض دول اوروبا استقبلت اعداد 
صغيرة منهم، واستغلتهم في الدعاية عن 
وجهها اإلنساني، امريكا بعد ترامب 
رفضت دخولهم ونهائيا ورغم أن حرس 
الحدود يستطيعون منع الالجئ السوري 
ومحاصرته، إال أنهم لم يستطيعوا مقاومة 
األطعمة التي يقدمها، السالح السري 
الالجئون في  الذي يستخدمه  الخاص 
الذين يحاولون  المتغطرسين  مواجهة 
النجاة في وجهه وقد  ابواب  اغالق 
الحلوى الصغيرة على  بدأت محالت 
استحياء في الضواحي البعيدة، استغل 
السوريون مفردات حضارة الطعام الذين 
هم أفضل من يمتلكونها، اصبحت محالت 
الضواحي كبيرة وهامة يسعى الزبائن 
من االجانب لتذوق حلوتها الممتزجة 
بماء الورد، وقد قال لي أحد الكنديين 
مندهشا أنه  قد مأل علبة باثني عشرة 
نوعا مختلفا من الحلوى بمبلغ بحوالي 
العشرين دوالرا، سعر متواضع أمام 
الباهظة، وحتى اآلن  الكندية  المخابز 
المطبخ   ينافس  ال يوجد ما يمكن أن 
السوري ال في جودته وال طيب مذاقه، 
وهو يعطي المواطن السوري المتواضع 

مكانا مميزا على سلم التحضر.
الجيوش تزحف على بطونها، قول قديم، 

بأكملها تزحف على  اآلن  فالشعوب 
بطونها، وهذا السر عرفه السوريون 
واستخدموه جيدا في مصر كما فعلوا 
في أماكن أخرى، فهذا المحل الصغير 
قد تحول  قاسم  اكتشفه محمود  الذي 
إلى عشرات المحالت والمطاعم في 
القاهرة واالسكندرية، وهناك منطقة 
تدعى »دمشق الصغرى« في مدينة 6 
اكتوبر كل من فيها من مطاعم ومخابز 
وبقاالت تسير على نفس النهج السوري، 
فدمشق على خالف القاهرة من العواصم 
التي تستيقظ مبكرا، وتفتح كل انواع 
المحالت قبل أن يذوب ندى الصباح، 
بينما العديد من محالت القاهرة تظل 
مغلقة حتى الظهيرة انتظارا للسهر في 
الليل، للقاهرة منطقها المقلوب خالفا 
لكل مدن العالم، ولكن السوريون سوف 
يبثون فيها روحا جديدة، لقد جاءوا في 
وقت كانت العاصمة العجوز في حاجة 
إليهم، فاألكل خارج البيت اصبح مأساة 
حقيقية، باهظ الثمن وتقليدي وبال طعم، 
نظافة،  أو  المطاعم دون عناية  تعده 
معتمدة على أن هناك اعداد كبيرة من 
الزبائن تحشو بطونها دون أن تسأل، 
دون تجد لذة في التذوق، ومن المؤكد 
أن المصريون قد اكلوا كميات هائلة 
من االطعمة الفاسدة دون ان يدروا، 
اكلوا الحمير والقطط وحتى الكالب، 
وفي كل يوم تفاجئنا الصحف بضبط 
في  الفاسدة  اللحوم  كبيرة من  كميات 
مخازن اشهر المطاعم، لذا فقد  اصبح 
الغذاء في أي مطعم  مغامرة ال احد 
يعرف عواقبها، وكثير من المصريين 
الذين يقيمون في كندا لسنوات طويلة  
اول  فإن  القاهرة  إلى  يهبطون  حين 
مفاجأة تنتظرهم هي النزالت المعوية 
االيام  الترحيب في  الحادة، عالمة 
باختصار مطاعم  للزيارة،  االولى 
القاهرة اصبحت سيئة السمعة، وقد جاء 
السوريون في الوقت المناسب إلنقاذ 
اهلها من مطاعمهم الرديئة، من اجل هذا 
استقبلهم الشارع المصري بالترحاب، 
وفتحوا بيوتهم لطلبات »الدليفري« التي 

يوصلونها إلى كل مكان. 
االشقاء في سوريا ليسوا شعبا عاديا، 
أنهم حملة حضارة قديمة انارت ظلمة 
البشر، استمدوا مفردات مطبخهم من 
تنوعهم الجغرافي، ومن انفتاحهم على 
العالم، كانت سوريا هي نهاية طريق 
الحرير، المحطة األخيرة لكل القوافل 
القادمة من الهند والصين، لذلك كانت 
تلك الرقعة الصغيرة من االرض في 
تفاعل دائم مع اصناف البشر بكل ما 
يحملون من ثقافات، وكانت بثقلها الثقافي 
عبر االزمنة هو التحدي األكبر في وجه 
الوجود االسرائيلي  المؤقت في المنطقة، 
إسرائيل دولة طارئة، تم زرعها في ارض 
ال تخصها، واخترعت لنفسها تاريخا دون 
أن تقدم أي اثبات على حدوثه، مجرد 
كلمات بال اكتشاف اثري يدعمها، بينما 
توجد سوريا بحضارتها الراسخة وآثارها 
الرومانية والمسيحية واإلسالمية، فأي 
عمود في المسجد االموي هو اطول عمرا 
من اسرائيل بمئات السنين، ورغم ما 
مر بها من ظروف صعبة، وما قاسته 
من حكام كانوا اقل من قيمها، واحتالل 
جزء من ارضها، فلم تستسلم أو تطوع 
نفسها لرغبات اسرائيل، ظلت الصخرة 
التي تتكسر عليها عروض  المناوئة 
االستسالم الذين حاولوا فرضه عليها، 
من اجل هذا تم عقابها وضربها بقسوة، 
ومن المؤسف أن نظامها هو الذي هيأ 
الظروف لكل هذا الدمار، ولكن هذا لن 
يستمر طويال، سوف يستعيد السوريون 
صالبتهم ويعودون ليتخلصوا من االنظمة 
التي دمرتهم  التي قمعتهم والجيوش 
ويعاودون صنع الحضارة من جديد. 

استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط باقى البؤر اإلرهابية ومالحقة    
العناصر التكفيرية ، تمكنت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء من إكتشاف وتدمير جسم 
نفق رئيسي على الشريط الحدودي بشمال سيناء ، فضاًل عن ضبط عدد (11) فرد 
من المشتبه بهم فى تنفيذ عمليات إرهابية ، وتدمير عربة فنطاس كانت معدة للتفجير 
خاصة العناصر التكفيرية ، إضافة إلى إكتشاف وتدمير عدد (2) عبوة ناسفة كانت 
معدة ومجهزة إلستهداف 

القوات على أحد محاور التحرك .
هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء تنفيذ عملياتها 
باقى  النوعية إلقتالع جذور اإلرهاب والقضاء على 

العناصر التكفيرية وقطع طرق اإلمداد عنهم .

بقلم: محمد منسي قنديل
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دين التوحيد والمقترحات

اللواء مجدى عبد  إلتقى  القاهرة/ رامي جورج:   
الغفار وزير الداخلية بصاحب السمو الملكى األمير 
المملكة  ولى عهد  العزيز  عبد  بن  نايف  بن  محمد 
العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية على هامش مشاركتهما بأعمال الدورة الــ 
حالياً  المنعقدة  العرب  الداخلية  لمجلس وزراء   34

بالعاصمة التونسية .
بين  التعاون  أوجه  إستعراض  اللقاء  تم خالل  وقد 
األجهزة األمنية فى البلدين وسبل تدعيمها ، وقد أعرب 
صاحب السمو الملكى وزير الداخلية السعودى عن 
تقدير بالده لمصر ومكانتها الرائدة على الساحتين 
البارزة ألجهزة  بالجهود  مشيداً  والدولية  اإلقليمية 
األمن المصرية وما تبذله من تضحيات فى حربها 
ضد اإلرهاب كما أكد على ضرورة إستمرار التنسيق 
لمجابهة  الشقيقين  البلدين  بين  األمنى  والتعاون 
السياسية  الظروف  تفرضها  التى  األمنية  التحديات 

الراهنة فى المنطقة .
وقد أعرب عبد الغفار عن تقديره للعالقات األخوية 
والروابط الوثيقة التى تجمع بين األجهزة األمنية فى 

البلدين الشقيقين وأشار سيادته إلى ضرورة التركيز 
التنظيمات اإلرهابية ومواجهة  على محاصرة كافة 
الفكر المتطرف الذى يحض على نشر ثقافة العنف 
والتدمير وأكد سيادته أن العبء األكبر الذى يقع على 

عاتق الدول العربية وأجهزتها األمنية يتمثل فى حماية 
أمن مواطنيها وإستقرارهم والتعاون الفاعل مع كافة 
اجهزة الدولة المعنية لحماية الشباب من الوقوع فى 

براثن التطرف الدينى والمفاهيم المغلوطة .



 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

حييى حقي... كاتب وروائي مصري

  تعود هذه الواقعة إلى عدة عقود مضت، بطلها 
قاسم ُطلبة، أكثر أفراد شلة األصدقاء صيعانا، 
كان يكبرنا بعامين، طويل عريض، في مرحلة 
بالغ وسط  يبدو كرجل  كان  الثانوية  دراستنا 
مجموعة مراهقين، عندما كنا وقتها نطمع في 
أن نعرف فتاة نخرج معها كي نمسك بيدها أو 
نختلس منها قبلة كان هو يضاجع النساء المحترفات 
و يحكي لنا عن مغامراته في هذا المجال بكل 
فخر، كان األداء الدراسي لقاسم متواضع فأنهى 
دراسته الثانوية بعدي بعامين، لكن ظل التواصل 
بيننا قائما، قد يكون ذلك بسبب اختالفنا، فيجد 
أحدنا في اآلخر ما ينقصه، هو صائع بدرجة 
امتياز، و قد أسبغ علي لقب “الطالب المثالي” 
حتى بعد أن أنهيت دراستي، في إشارة متهكمة 
على أدبي و هدوئي و اجتهادي، كما لو كانت 

هذه الصفات سبة في جبيني.
بعد تخرجي و عملي قررت استئجار شقة بجوار 
مدينة  العمل في ضاحية على مشارف  مكان 
االسكندرية توفيرا للمشوار اليومي الطويل من 
البلد حيث منزل األسرة. حدثت  إلى وسط  و 
الواقعة عندما زارني قاسم في شقتي الصغيرة، 
أخذنا نتبادل األحاديث و هو جالس بجوار النافذة، 

قال لي بلهجة ذات معنى:
ـ فكرة جميلة أنك استأجرت هذه الشقة، يمكننا 

قضاء وقت ممتع فيها.
فهمت قصده، هو يُلَـمـَح إلى إحضار نساء ـ في 
الغالب محترفات ـ لمضاجعتهن بالشقة، رددت 
عليه مستنكرا بشخرة كي أثبت له أنني لم أعد 

“الطالب المثالي” قلت له:
قواد على  أكون  فلن  الموضوع،  إنسى هذا  ـ 

آخر الزمن.
رد باستنكار: 

ـ ما هذا الكالم، أي مغامرة سنقوم بها ستكون 
معي فيها، بالطبع أنت ايضا ستقضي وقتا ممتعا، 

أترك هذا الموضوع علي.
ثم  النافذة  من  يطل  عليه وجدته  أرد  أن  قبل 

يدعوني قائال.
هذين  أتعرف  يجري؟  ماذا  أنظر،  تعال،  ـ 

الشخصين؟
كان هناك أمام باب البناية رجالن، و امراتين 

واضح أنهما من بنات الهوى، قلت: 
في  يقطن  قبل،  من  لمحته  القصير  الرجل  ـ 

الطابق الرابع.
 جرى بينهم حوار قصير ثم دخلوا البناية، بعد 
لحظات سمعناهم يجتازون طابقنا، اقتربنا أنا و 
قاسم من باب الشقة لنسمع ما يجرى، كان هناك 
الرجلين  لهجة  حوار و ضحكات، واضح من 

أنهما من األرياف.
الفضاء كأنه يدبر أمر  سرح قاسم ببصره في 

ما، فتح باب الشقة و قال لي:
ـ اتبعني.

سألته: ـ إلى أين.
رد باختصار و حزم، 

ـ فقط اتبعني.
وجدته يصعد للطابق الرابع، تبعته و قد حدست 
أمام باب  أنه سيقدم على شيء مجنون، وقف 

الشقة، أخذ نفس عميق قال لي: 
ـ أريدك أن تكون جدع.

ثم طرق الباب.

فتح أحد الرجلين الباب بحذر، وضع قاسم قدمه 
مالصقا للباب حتى ال يتمكن الرجل من إغالقه، 

ثم قال بجرأة بالغة:
ـ شرطة، افتح الباب و أخرج العاهرتين فورا 

يا ابن الحرام.
رد الرجل البائس وقد ارتسم الذعر على وجهه:

ـ من انت؟ و ماذا تريد.
ـ قلت لك شرطة، أنت  تمارس الدعارة في هذه 
يمكنني وضعك اآلن في  الشقة و هذه جناية، 

الحجز، أين المرأتين يا فاسق.
و أنا واقف خلفه مذعورا من جرأته ظهر الرجل 
الثاني، و أطلت المرأتان برأسيهما و هما نصف 
عاريتين، اندفع قاسم للداخل و أنا خلفه، وقف في 
وسط الصالة، أمر المرأتين بارتداء مالبسهما و 
الخروج معنا، ظل يكيل لهما السباب و يتوعدهما 
بسحبهما إلى قسم الشرطة حيث سيقضيان الليلة 
المرأتان  ارتدت  لهما صاحب.  يظهر  حتى 
الرجالن مذهوالن  بينما  مالبسهما على عجل 
يعترضان بكلمات مبتسرة. و نحن في طريقنا 
للخارج قررت أن أقول شيئا حتى يكون لي دور 
في هذه المغامرة المجنونة، قلت بلهجة رسمية 

حاسمة موجها حديثي لصاحب الشقة:
ـ سكان البناية يشكون مما يجري في هذه الشقة، 
القسم بخصوص األعمال  سجلوا محضر في 

المنافية لألداب التي تقومون بها.
رد الرجل في دهشة معترضا:

ـ كيف ذلك؟ هذه أول مّرة نحضر نساءا للشقة، 
ثم أي سكان و العمارة شبه خالية؟

قاطعه قاسم:
اليوم  لن أصطحبك  الزانية،  ابن  يا  اخرس  ـ 
للقسم، لكن إذا كانت هذه أول مّرة فاألحسن أن 

تكون األخيرة.
نارية  للخارج، نظر نظرة  المرأتين  قاسم  دفع 

للرجلين ثم اغلق باب الشقة. 
قاسم  يعترضتان،  و هما  معنا  نزال  المرأتان 
يسبهما، بينما إحداهما تحمل فردتي حذائها في 
اندفاع  إثر  ارتدائهما  تتمكن من  لم  يدها حيث 

قاسم إلخراجهما.
دفع قاسم المرأتين داخل شقتي و هما مندهشتان 

بينما هو يواصل سبهما.
أغلقت باب الشقة، أشرت له بالهدوء فقد شاهدت 
من اإلثارة الكثير في اللحظات الفائتة. نظرت 
للمرأتين، احدهما و التي مازالت ممسكة بحذائيها 
كانت طويلة عريضة، مفاتنها بارزة، المساحيق 
على وجهها و اللون األحمر على شفتيها يشيران 
التاريخ، كان  لمهنتها المصنفة كأقدم مهنة في 
تمتد من  ندبة كبيرة على جانب وجهها  هناك 
أنها  استنتجت  األيمن حتى وجنتها،  حاجبها 
نتيجة لخالف  قد تكون  المهنة،  بسبب أخطار 
بينها و بين قوادها. المرأة األخرى كانت أصغر 
حجما، نحيفة، خمرية اللون، وجهها خالي من 
المساحيق، استنتجت أنها جديدة نسبيا في المهنة.

همس لي قاسم:
ـ أنت صاحب الشقة، سأترك لك حجرة النوم، 
سأشتغل أنا هنا في الصالة على األريكة، دفع المرأة 
األصغر حجما إلى حجرة نومي، دخلت خلفها و 
أغلقت الباب. في الصالة المرأة األخرى مازالت 
تعترض، صوت لطمة و سباب، ثم هدوء نسبي.

جلست على فراشي مذهوال، قلت لنفسي:

ـ يخرب بيت جنانك يا قاسم.
كانت األحداث مثيرة و مفاجئة فظللت لبعض 
الوقت مشدوها و أنا جالس على طرف الفراش، 
بينما المرأة واقفة تنظر لي حائرة مما يجري، 

ثم قالت لي بصوت خافت:
ـ هل أخلع مالبسي؟

بهزة من رأسي، خلعت  باإليجاب  لها  أشرت 
مالبسها و وقفت عارية تنظر لي و قد ضمت 
يداها معا فوق عورتها، تأملتها، مالمح وجهها 
البؤس و االستسالم،  الجمال و  قدر من  على 
اإلثارة التي مررت بها أخرجتني عن الرغبة 
األنثى  لكن منظر جسد  الجنس،  في ممارسة 
العاري أمامي و مالمح االستسالم على وجهها 
و التأوهات الصادرة عن النشاط الجاري خارج 
الغرفة استثارا غرائزي، ضاجعتها مرتين، كانت 

المرة الثانية اكثر هدوءا و متعة.
ارتدت المرأة مالبسها، ال ادري أمازالت تعتقد 
أننا شرطة أم أنها فهمت الحيلة. قالت بصوت 

يتسم بالغلب:
ـ و هللا هذا حرام، أنتما حرمتماني من اكتساب 

قوت يومي.
ألني أتسم بالطيبة، أو كما يصفني قاسم اللعين 
“طالب مثالي” أعطيتها جنيها، و هو نصف 
أتعابها في الظروف العادية، لكنه كل ما سمحت 
به ميزانيتي. فكرت أن أعتذر لها عما جرى لكني 
وجدت ان هذا سيكون إمعانا في المثالية فسكت. 
و هما في طريقهما للخارج المرأة األخرى األكبر 
حجما مازالت تتفوه بعبارات االعتراض، نعتها 
قاسم بالعاهرة و ركل مؤخرتها، دعت المرأة 

عليه و أنصرفا.
آخر ذلك الشهر أنهيت عقد إيجار الشقة، كانت 
المحدودة،  ميزانيتي  مادي على  تمثل عبء 
باإلضافة لعدم رغبتي في مواجهة جاري الذي 
اشتركت في سرقة المراتين منه، و أيضا تحسبا 
ألي مغامرات مستقبلية يفكر فيها قاسم المجنون.
تمر السنوات، خمسة عشرة سنة، يتفرق أغلب 
أفراد مجموعة األصدقاء، أتزوج أنا و أنشغل 
في حياتي األسرية، تنقطع عالقتي بقاسم، أسمع 

من بعض األصدقاء أنه أيضا قد تزوج.
تحتم ظروف عملي االنتقال للمعيشة في القاهرة، 
و أنا في القطار أنتظر أن يتحرك بي إلى حياتي 
الجديدة أسرح في سنوات عمري التي قضيتها في 
االسكندرية، سنوات الدراسة، العمل، األسرة، 
الشقة و  أتذكر واقعة  قاسم،  األصدقاء و منهم 
المغامرة المجنونة القاسية فأبتسم، لحظات قبل 
أن يتحرك القطار و أنا مستمر في أفكاري أسمع 
إمرأة قد صعدت توا للقطار تلوم زوجها، قالت 

له بلهجة مؤنبة:
هذان  معقولة،  مقاعد  تختار  أن  تعرف  أال  ـ 
المقعدان بجوار باب العربة، لن نتمكن من النوم 
بسبب فتح و غلق الباب، هذه ليست أول مرة 

تسيء االختيار.
يرد الزوج بصوت خانع:

ـ كيف تريديني أن أعرف مكان المقاعد عندما 
أحجزها.

أرى الحوار طريفا، أنظر بطرف عيني، كان 
الرجل قاسم طلبة، و معه زوجته، إمرأة طويلة 
عريضة، مفاتنها بارزة، و هناك ندبة كبيرة على 
جانب وجهها تمتد من حاجبها األيمن حتى وجنتها. 
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بقلم : نعمة هللا رياض

مـرحـبا أيـها الـخـبـز !!!…

يوسف زمكحل   همسـات

- الصمت يبقي هو الحل األفضل لمن ال يريد أن يسمع 
- كلما كبر هللا في قلبك كلما صغر كل شيء 

تصيبنا  العاقلة  فالحياة  الجنون  لبعض  نحتاج  أحياناً   -
بالملل أحياناً 

- نكتشف الحياة أكثر وأعمق مع تقادم السن 
- قلب عظيم هذا القلب الذي يعرف أنك ال تحبه ويستمر 

يحبك 

- إن ماتت األحالم لن يكون هناك مستقبل 
- األمل صديق رائع دائماً 

- األرض فعاًل صامتة ولكن في جوفها ألف بركان 
- يتساوى الذي يتزوج مع العازب في الندم 

- من كلماتي : ال تتعجبي يوماً أن حذفت من قلبي أسمك 
.. ال تتعجبي إن فعلت وأطفأت في سماي نجمك .. أن 
رأيتيني أثور على حبك وأرفض لصدري أن أضمك .. 

أن تعافيت بعد أن شربت كثيراً من ترياق ُسِمك .

طيش الشباب 

  يحيى حقي محمد حقي )17 يناير 1905م - 9 
ديسمبر 1992م( كاتب وروائي مصري. ولد يحيى 
حقي في أسرة لها جذور تركية في القاهرة وقد حصل 
على تعليم جيد حتى انخرط في المحاماة حيث درس 
في معهد الحقوق بالقاهرة وكان تخرجه منه في عام 
1925م. ويعتبر يحيى حقي عالمة بارزة في األدب 
بجانب  المصريين  األدباء  كبار  من  وهو  والسينما 

نجيب محفوظ ويوسف ادريس.
قضى يحيى حقي عمره كله في الخدمة المدنية وعمل 
الدبلوماسي المصري. تم تعيينه في منصب  بالسلك 

مستشار في دار الكتب والوثائق القومية.
وأما في مجاله األدبي فقد نشر أربع مجموعات من 
أم  »قنديل  روايته  أشهر  ومن  القصيرة.  القصص 
هاشم«. كتب العديد من المقاالت والقصص القصيرة 
األخرى، وكما عمل محررا لمجلة أدبية وهي المجلة 
من عام 1961م إلى عام 1971م وقد منعت المجلة 

عن النشر في مصر.
مولده وعائلته

بيت  في  م   1905 يناير   17 في  حقي«  »يحي  ولد 
األوقاف  وزارة  بيوت  متواضع،«من  صغير 
وراء  ـ  الميضأة  ـ  الميضة«  ب«درب  المصرية 
بالقاهرة؛  زينب  السيدة  حي  في  الزينبي«  »المقام 
بثقافتها  الحال؛غنية  متوسطة  مسلمة  تركية  ألسرة 
حقبة  وأقامت  )األناضول(  من  هاجرت  ومعارفها، 
في شبه جزيرة »المورة«، وقد نزح »إبراهيم حقي« 
)توفي سنة 1890(، أحد أبناء هذه العائلة إلى مصر 
اليونان،  من  قادما  عشر،  التاسع  القرن  أوائل  في  ـ 
المورالية )خازندارة(  ـ وكانت خالته السيدة حفيظة 
تعيين  من  فتمكنت  ؛  إسماعيل  الخديوي  بقصور 
في  زمناً  فاشتغل  الحكومة،  خدمة  في  الوافد  قريبها 
مديًرا  أصبح  حتى  الوظائف  في  تدرج  ثم  دمياط 
وكياًل  ثم  ؛  بالبحيرة  المحمودية  بندر  في  لمصلحة 
لمديريةالبحيرة ؛ هذا الرجل هو جد يحيى حقي. وقد 
تنصهر  المعدن  تركية  أسرة  حقي«  »إبراهيم  كون 
في بوتقة البيئة المصرية؛ فأنجب ثالثة أبناء هم على 
طاهر  ومحمود  حقي(،  يحيى  )والد  الترتيب:محمد 

حقي )ولد في دمياط سنة 1884م ،وتوفي في يناير 
1965م، وهو األديب المعروف(، وأخيًرا كامل حقي 

)توفي في 2 مايو 1972 م(.
وكان محمد إبراهيم حقي ـ والد يحيى ـ من بين أفراد 
جلدتهم  أبناء  أعراف  الذين جروا على  العائلة،  تلك 
األصل  تركية  سيدة  من  الزواج  على  حيث حرص 
األمية  فيه  تفشت  زمن  في  والكتابة  القراءة  تجيد 
تدعى )سيدة هانم  الفتاة  نساء جيلها عامة، هذه  بين 
حسين( تنتمي إلى أب تركي وأم ألبانية، وقد التقت 
أسرتا »سيدة هانم » ومحمد حقي في بندر المحمودية 
الموظف  »محمد«  إلى  »سيدة«  ،وزفت  بالبحيرة 
لآلداب  شديد  ميل  لمحمد  وكان  ؛  األوقاف  بنظارة 
وقراءة  الدين  في  للتفقه  زوجه  ميل  يوافق  والفنون 

السير والمغازي؛
األخوة

وقد أنجب محمد حقي عدًدا كبيًرا من األبناء ؛هم على 
الترتيب :إبراهيم، إسماعيل، يحيى، زكريا، موسى، 
فاطمة، حمزة، مريم...، وقد توفي حمزة ومريم وهما 
طفالن، كما توفي عدد آخر من األطفال قبل أن يبلغوا 
من العمر شهوًرا. كان والد يحيى حقي يقتني العديد 
من المجالت السيارة في مطلع هذا القرن ؛ أما والدته 
فكانت متعلمة لها حزم وبصر، وتصرف في األمور 
؛ فكانت تدير المنزل وتدبر شئونه ؛ ويبدو أن محمد 
ذلك  في  اأُلَسِر  رجال  كل  شأن  شأنه  حقي  إبراهيم 
ـ  أبنائها  تربية  تحمل مسئولية  لزوجته  يترك  الوقت 
خاصة إذا كانت ربة األسرة لها قسط من التعليمـ  وقد 
كانت أم يحيى حقي ضليعة في تربية أبنائها ومراعاة 
على  حريصة  وظلت  احتياجاتهم،  وسد  مصالحهم 

إلحاقهم بأعلى مستويات التعليم.
المعروف،  حقي:األديب  طاهر  محمود  عمه  كان 
صاحب مجلة »الجريدة األسبوعية«. أما األخ األكبر 
في  يعمل  كان  حقي«  »إبراهيم  األستاذ  فهو  ليحيى 
إحدى  في  للعمل  ذلك  بعد  انتقل  ثم  الملكية  الخاصة 
ولع  له  وكان  )فيلبس(  الكبرى  التجارية  الشركات 
بالكتابة  حياته  مطلع  في  شارك  إنه  حيث  بالكتابة 
الدكتور )إسماعيل  ثاني إخوته  )السفور(.  في مجلة 

حقي(، قضى زمًنا في التدريس في المعاهد المصرية 
ليعمل  الرياض  إلى  وسافر  المعاش  إلى  أحيل  ثم 
بجامعة الملك سعود، وقد كتب في مطلع شبابه تمثيلية 
قدمها للفنان يوسف وهبي ، وقد ترجم في السنوات 
األخيرة كتبا في الفلك والسفر إلى الكواكب نشرتها 
وهو  يصغره  الذي  أخوه  أما   . فرانكلين  مؤسسة  له 
الذي درس  فهو »زكريا حقي«  الترتيب  في  الرابع 
الطب وعمل مديًرا بإحدى مصالح وزارة الصحة، ثم 
األستاذ »موسى حقي« الذي تخرج في كلية التجارة، 
ثم حصل على درجة )الماجستير( في السينما وكان 
السينمائية  المؤسسات  بإحدى  كبيرة  وظيفة  يشغل 
فكانا  شكري«  »سيد  األستاذ  وزوجها  فاطمة  أما  ؛ 
قارئين نهمين لألدب.هذه هي عائلة يحيى حقي التي 

ولد بين أحضانها وتربى فوق مهاد أفكارها.
تعليمه

»السيدة  ُكتَّاب  في  األوليَّ  تعليمه  حقي  يحيى  تلقى 
زينب«، وبعد أن انتقلت األسرة من »السيدة زينب« 
 1912 سنة  التحق  الخليفة«،  »حي  في  لتعيش 
بحي  االبتدائية  األول«  باشا  بمدرسة »والدة عباس 
نفس  تتبع  المدرسة  وهذه  بالقاهرة،  »الصليبية« 
الوقف الذي كان يتبعه )سبيل أم عباس( القائم حتى 
اليوم بحي »الصليبية«، وهي مدرسة مجانية للفقراء 
والعامة، وهذه المدرسة هي التي تعلم فيها مصطفى 
كامل باشا. قضى »يحيى حقي« فيها خمس سنوات 
السنة  في  رسوبه  بعد  خاصة  التعاسة،  في  غاية 
؛  وفزع  رهبة  من  مدرسيه  من  لقي  ما  إثر  األولى 
أن  ـ  أقرانه  التخلف عن  بعد صدمة  ـ  استطاع  لكنه 
يقهر إحساسه بالخوف وأن يجتهد محاواًل استرضاء 
إلى  بهم  للوصول  جاهدة  وتكدح  تكد  التي  والدته 
الشهادة  على  1917 حصل  عام  وفي  السالمة،  بر 
المدرسة  ثم  السيوفية،  بالمدرسة  فالتحق  االبتدائية، 
سنتين  بها  مكث  وقد  بنباقادان،  الثانوية  اإللهامية 
1920م  عام  التحق  ثم  الكفاءة،  شهادة  نال  حتى 
بالمدرسة »السعيدية« ـ وكان يسكن حينئذ مع أسرته 
في شارع محمد على ـ عاماً واحداً، انتقل بعده إلى 
منها على شهادة  التي حصل  »الخديوية«  المدرسة 
بين  من  األربعين  ترتيبه  كان  ولما  )البكالوريا(، 
القطر  المتقدمين في  الخمسين األوائل على مجموع 
كله، فقد التحق في أكتوبر 1921م بمدرسة الحقوق 
السلطانية العليا في جامعة فؤاد األول، وكانت وقتئٍذ 
وقد  اختيارهم.  في  وتدقق  المتفوقين،  سوى  تقبل  ال 
رافقه فيها أقران وزمالء مثل: توفيق الحكيم، وحلمي 
الرفاعي ؛ وقد  بهجت بدوي، والدكتور عبد الحكيم 
حصل منها على درجة )الليسانس( في الحقوق عام 

1925، وجاء ترتيبه الرابع عشر .
» مطلوب مني هنا أن أكتب سيرتي الذاتية ، التحدث 

عن النفس !
ياله من لذة ساحرة ، تواضعها زائف ، ياله من ملل 

فظيع ، يستحب معه االنتحار .
عمله

نيابة  بمكتب  التمرين  فترة  حقي  يحيى  قضى 

في  )وذلك  ـ  الظالم  نور  شارع  ومقرها  »الخليفة« 
مبنى المحكمة الشرعية( ـ لقربه من مسكنه، وبهذه 
الوظيفة بدأ يحيى حقي حياته العملية، وأصدق وصف 
لها هو » صبي وكيل النيابة« ـ على حد تعبيره ـ ما 
لبث أن ترك بعد مدة وجيزة هذه الوظيفة التي تجعل 
المسئولية؛  تحمل  في  الحق  تعطيه  وال  تابًعا،  منه 
إلى  تحتاج  التي  المهنة  تلك  بالمحاماة  بعدها  ليعمل 
معارف ومعامالت مع الناس، األمر الذي ال يتوفر 
له أو لعائلته، والقاهرة بلد كبير يحتاج فيها المحامي 
الناشئ إلى شيء من ذلك؛ ولما تحقق له الفشل الذي 
توقعه سافر إلى اإلسكندرية ليعمل في أول األمر عند 
المشهور  اليهودي  المحامي  عريبي،  زكي  األستاذ 
بمرتب  ذلك(،  بعد  الرجل  هذا  أسلم  )وقد  وقتذاك 
ثم  شيئًا  منها  يقبض  لم  جنيهات،  ستة  قدره  شهري 
ثمانية  قدره  بمرتب  محام مصري  مكتب  إلى  انتقل 
إلى  جنيهات شهريًا، وسرعان ما هجر اإلسكندرية 
مديرية البحيرة ليعمل فيها بمرتب شهري قدره اثنا 
عشر جنيًها، وقد سمح له هذا العمل بالتنقل بين مراكز 
قبل  من  للخداع  تعرض  ما  وكثيًرا  البحيرة،  مدينة 
والمتقاضين،  المحامين  بين  يعملون  الذين  الوسطاء 
باألمن واالستقرار،  يفقد اإلحساس  هذا األمر جعله 
فلم  المستقبل،  من  بالخوف  الشعور  في  أغرقه  كما 
يلبث في عمله بالمحاماة أكثر من ثمانية أشهر ؛ ألن 
يبحثون  فبدؤوا  أهله؛  بدأ يساور  القلق على مستقبله 
له عن عمل بالوساطات والشفاعات حتى وجدوا له 
األوسط؛  بالصعيد  منفلوط  في  إدارة  معاون  وظيفة 
وبعد وفاة والده عام 1926، لم يجد بًُدا من الخضوع 
ألوامر العائلة وقبول تلك الوظيفة ؛ التي تسلم عمله 

بها في األول من يناير عام 1927.
كانت الوظيفة الجديدة أقل كرامة من وظيفة النيابة؛ 
فلم يقبل المنصب إال صاغًرا مستسلًما،وقد عانى فيه 
مشقة كبرى وامتحن فيه امتحانًا عسيًرا وعرف الغم 
والهم والحسرة واأللم. ولكنه ـ من جهة أخرى غنم 
بالنسبة  ؛  تحصى  ال  كثيرة  مغانم  الوظيفة  تلك  من 

لمستقبله ككاتب.
البقية في العدد القادم 

 في الصباح الباكر من يوم عطلته , نزل 
الستار من منزله في حي عين  راضي عبد 
انه  أخبر زوجته  أن  ,بعد  بالقاهرة  شمس 
سيشتري الخبز وطلبات البيت.. راضي في 
الخامسة والثالثين من عمره يعمل محاميا  في 
إدارة الشئون القانونية لشركة بالقطاع الخاص 
أربع سنوات من موظفة في  .. متزوج منذ 
ديوان إحدي الوزارات ولم يرزقا بأطفال بعد..

توجه إلي منفذ توزيع الخبز بالشارع الرئيسي 
بالحي, لم تكن سيارة الخبز قد وصلت بعد .. 
جلس علي الرصيف المواجه للمنفذ مع مجموعة 

من الرجال والنسوة المنتظرين وصولها ..
سرح بفكره متسائال , كيف وصل به الحال 
ليجلس بال تبرم علي رصيف الشارع منتظرا" 
تنقص  أو  تزيد  الساعة  لنحو  الخبز  وصول 

حسب ظروف السيارة وسائقها ؟! .. 
يباع بخمسة  ما زال  المدعم  الخبز  أن  يعلم 
قروش منذ سبعينات أو ثمانيات القرن الماضي 
, وكان متاحا للجميع وبأي كمية .. زاد الناس 
وزاد الطلب وإمتدت  الطوابير فتحدد لكل فرد 
أرغفة خبز بجنية واحد , زاد الطلب أكثر , 
فتقرر البدء في تطبيق منظومة لتوزيع الخبز 
طبقا لبطاقة التموين بواقع خمسة أرغفة لكل 
فرد , ومن ليس معه بطاقة تموين ألن دخله 
تعدي الحد األدني إلستحقاق بطاقة تموين كاملة 
للسلع األساسية من زيت وسكر وأرز وخالفه 
التموين إلستخراج  لمكتب  , عليه أن يذهب 
بطاقه مؤقته لصرف الخبز فقط وبجنيه واحد 

علي األكثر ..
أخبرته  التموين حيث  لمكتب  ذهب راضي 
الموظفة إن من حق كل مواطن خمسة أرغفة 
في اليوم , وهكذا أمكنه إستخراج بطاقة تموين 
...كان  المطلوبه  المستندات  تقديم  بعد  مؤقتة 
الوضع الجديد مرضيا , حيث إختفي الزحام 
والشجار حول منفذ التوزيع وأخذ كل مواطن 
حصته العادلة , وبالطبع لم يعد ممكنا لتجار 
المواشى والدواجن شراء الخبز المدعم بأي 

كمية علفا" لحيواناتهم وطيورهم .
.. وطالت جلسته علي  بعد  الخبز  لم يصل 

الرصيف  , وواصل التفكير في حالة ,
فبالرغم من دخله المرتفع نسبيا هو وزوجته , 
إال إن موجة إرتفاع  أألسعار وزيادة دخلهما 
بالقروش بينما األسعار تزيد بالجنيهات , هذا إلي 
جانب االقساط الشهريه كانت تلتهم ميزانيتهما 
التي كانت تبدو مريحه .. وكان بند شراء الخبز 
أقل بند في المصروفات الشهرية , كان فعال 
كالتعبير المصري الشهير ) نواه تسند الزيـر( 
ألن سعر الرغيف الحر في األفران الخاصة 
يتراوح بين عشرة إلي خمسة عشرة ضعفا" 

سعر الرغيف المدعم .
يستنزف  بندا" مستحدثا"  هناك  كان  ولكن 
الميزانية ويجعلهما يقتران علي أنفسهما في 
مصروفاتهما ويستدينان أحيانا من هنا وهناك.. 
أما قصة هذا البند , فهو محاولتهما الدؤوبة 

لتحقيق حلمهما بطفل يمأل عليهما حياتهما ويجعل 
لها طعما ومعني ..  هو يحب زوجته وهي 
تحبه وأكثر .. وعندما مرت السنه األولي من 
الزواج ولم ينجبا ساورهما القلق وذهبا ألطباء 
, وبعد  للتشخيص والعالج  الصحي  التأمين 
إجراء الفحوص والتحاليل واألشعات المطلوبة 
لكل منهما , أجمع األطباء علي إستحالة الحمل 
الطبيعي واإلضطرار للجوء إلي تقنية أطفال 
األنابيب , وهذه التقنية غير متاحة في التأمين 
الصحي وال يغطي تكلفتها , لم يمكنهما تقبل  
هذا األمر, وكثيرا ما كان يرجع للبيت ليجد 
زوجته تبكي بحرقة .. أخيرا" قررا بإصرار 
السير في طريق العالج بالمستشفيات الخاصة 
حتي النهاية , صمما علي تحقيق أملهما مهما 
كانت التضحيات والتكلفة ..  وهكذا أضيف 
بند مكلف نزل بهما من فئة متوسطي الدخل 

,إلي فئة محدودي الدخل..!! 
سيدة  إقتربت   , الخبز  إنتظار وصول  في 
الرصيف بجانب سيدة أخري  وجلست علي 
يبدو أنها تعرفها كجارة أو بحكم إنتظارهما 

معا الخبز كل صباح ...
- صباح الخير يا أم صموئيل ..

- يسعد صباحك يا أم إسماعيل , متي حضرتي ؟
- منذ أكثر من ساعة ونصف ننتظر وصول 

سيارة الخبز ويبدو إنها لن تحضر اليوم ..
- ومن أين نأكل اليوم وأقرب منفذ للخبز يبعد 
أكثر من نصف ساعة مشيا علي األقدام , وقد 

نصل هناك لنجده قد أغلق ... 
- ربنا عالم بحالنا .. أمس األوالد طلبوا أن 
أطهي لهم شيئا" آخر بدال من حساء العدس 
أو الفول النابت .. قلت لنفسي أطهي لهم حساء 

الدجاج مع الخبز !
- الدجاج أصبح سعره مرتفع , بكم إشتريت 

الدجاجة ؟!! 
- وهل أنا مجنونة حتي أشتري دجاجة تخرب 
الميزانيه ؟ لقد إشتريت كيلو ونصف من أرجل 
الدجاج .. نظفته من الجلد واألظافر وأعددت 
منه حساءا" شهيا أكل كل طفل بنهم رغيفين 
كاملين معه وأكلوا أصابعهم بعده .. أخبريني 

ماذا نفعل بدون الخبز ؟!!  
- قالوا في األخبار إن  الحكومة ستلغي بطاقات 

التموين وتعطينا دعما نقديا 
- سيكون هذا كارثة ومصيبة , سينفق  زوجي 
هذا الدعم النقدي علي السجائر والحشيش .. 

تعكر وجهها وقالت بعيون دامعة :
- أل وألف أل.. فليبقوا لنا  الخبز المدعم طعاما 

إلطفالنا ..   
 أخيرا وصلت سيارة الخبز وسط تهليل االصبية 

.. الخبز وصل .. الخبز وصل .. 
الجميع في اإلصطفاف في طابور  وأسرع 

ألخذ حصصهم ..  
صرف حصته من الخبز, فإقتربت منه طفلة 
بمالبس رثة تعطيه ربع جنيه وتطلب بتوسل 
خمسة أرغفة .. أعطاها خمسة من حصته ولم 

يأخذ نقودها وهو يعلم جيدا" إن أمها تقف في 
طابور النساء لتستلم حصة عائلتها من الخبز 
.. وقد تكرر هذه الطفلة طلبها مع آخرين , 
الذي تجمعه  الخبز  لكنه يدرك تماما أن هذا 
الطفلة مع أمها هو الغذاء األساسى , وقد يكون 

الوحيد لهذه األسرة في هذا اليوم ..
 وكالب الشوارع الضاله تواظب علي التواجد 
في وليمة توزيع الخبز .. ترابط بصبر بالقرب 
من طوابير الخبز  .. ينظرون بترقب للذين 
يستلموا حصصهم أن يجودوا عليهم بلقيمات 

من هذا أو من ذاك ..   
إستلم حصته  , رأي صبيا  األيام  إحدي  في 
لقمه من  بتلذذ واضح   وإنتحي جانبا يقضم 
إستلمه من  ما  رغيف ساخن وهو يحصي 
أرغفة وفجأه وقع رغيف علي األرض فإنقض 
عليه كلب ضخم كان يتابعه بترقب , خطف 
يتبعه سباب  بعيدا  , وجري  بفمه  الرغيف 

الصبي ولعناته !!
نافذة  من  يقترب  كلبا  رأي  آخر  يوم  وفي 
سيارة فاخرة بها شاب وفتاه , أعطاه الشاب 
قطعة من رغيف غالي الثمن ثم قاد السياره 
وهو يلوح من النافذة للكلب بباقي الرغيف , 
وجري الكلب بكل قوته لمسافة أكثر من نصف 
كيلومتر وراء هذا الشاب العابث, ولم يستطع 
الكلب اللحاق بالسيارة وسط ضحكات الشاب 
والفتاه المستمتعين بتعذيب حيوان جائع والذي 

عاد الهثا يجر أذيال الخيبة !! ..
المناظر المؤثرة  المقابل كانت من   لكن في 
عليه , تلك المرأه العجوز التي يشاهدها في 
هذا الوقت كل صباح وهي تواظب علي إطعام  
مجموعة من قطط الشوارع فتات الخبز المذاب 

في الحليب..    
 وكالب الشوارع ليسوا وحدهم من يحصلون 
علي الخبز المدعم بدون بطاقات بل بلطجية 
الحي أيضا" لهم حصتهم خمسة أو  شوارع 
عشرة أرغفة , ويكفي لموظف التوزيع الحصول 
علي قروشهم مقابلها وإال يصيحون ويهددون 
ويتوعدون وأحيانا يلوحون بعنق زجاجة مكسوره 
أو يهددون بحرق منفذ التوزيع ..وكان موظف 
التوزيع يرضخ لطلباتهم ويحتسب ذلك من نسبة  
الفواقد المسموح بها ..لكن إذا تعدوا حدودهم 
كان يلجأ احيانا لإلتصال بالشرطة لتفريقهم ..   
 في يوم ذهب صاحبنا لمنفذ الخبز وأعطي 
بطاقته الممغنطة لموظف التوزيع لكنه قال : 
لألسف لقد ألغيت جميع البطاقات المؤقته .. !!!
عاد لمنزله بدون خبز الحكومة شبه المجاني 
, لكنه سيفتقد حتما الوقوف في الطابور مع 
ينتظرون  الذين  البسطاء  المواطنين  هؤالء 
.. عليه  بتسليم وصبر  الخبز  وصول سيارة 
بندا" جديدا" في ميزانية  األن أن يخصص 
الحر,   الخبز  المتهالكة أصال, لشراء  أسرته 
سار عائدا لمنزله مبتعدا عن منفذ توزيع الخبز 

المدعم وهو يتمتم لنفسه بصوت منخفض:
 وداعا أيها الخبز !!! 

طرح جوهرة من الياقوت األمحر تزن 55 قرياطا للمزاد
  تطرح دار مزاد “سوثبى” العريقة في لندن، أضخم 

جوهرة من الياقوت األحمر – يصل وزنها إلى 
55 قيراطا – في مزاد مزمع إجراؤه في 26 

أبريل الجاري.
ويصل حجم الجوهرة إلي حجم ثمرة الجوز، 
تتدلى من سلسلة ذهبية، ويعود ظهور الجوهرة 
إلى عام 1920، حيث عثر عليها طفالن في 

والية “بنسلفانيا” األمريكية.
الدقة  والجوهرة محفور عليها بشكل متناهى 

منذ 400 عام أسماء ثالثة من األباطرة الهنود، فيما 
يقدر خبراء المزاد أن يصل سعر الجوهرة في المزاد إلى 

80 ألف جنيه أسترليني.



 كنت قد تطرقت في الجزء الرابع من هذه 
الخواطر إلى أهداف إيران من التدخل بسورية 
ووعدت بالتطرق مستقباًل إلى أهداف التدخل 

الروسي الذي سنتحدث عنه 
اليوم. ولكن قبل الحديث عن 
روسيا وحدها دعونا نلقي 
نظرة سريعة على مخاوف 

إيران من روسيا.    
بعد أن صرح خبير روسي 
مرشحاً  تدعم  بالده  بأن 
ليحل  إيران  لرئاسة  معيناً 
‘حسن  يس  رئ ل ا محل 
روحاني’، لهذا تخشى إيران 
تدخل المخابرات الروسية 
في  الرئاسية  باإلنتخابات 
أيار )مايو( المقبل لمساعدة 
رئيٍس مواٍل لها، كما فعلت 
الرئيس  لصالح  بتدخلها 
‘دونالد ترامپ’ باإلنتخابات 
األميريكية األخيرة. يضاف 

إلى هذا أن إيران أغضبت روسيا بشدة عندما 
إشترت من الغرب طائرات تجارية بعشرات 
المليارات من الدوالرات. مع ذلك فإن إيران 
تحاول ما أمكنها المحافظة على التعاون مع 
روسيا التي أخبرتها مثاًل أن هناك شخصية 
كبيرة بإدارة روحاني تعمل لصالح المخابرات 
قاعدة  -إيران- منحتها  أنها  األميريكية. كما 
همدان الجويه، إجراء إنتقده بشدة “مصطفى 
تاج زادة” القيادي اإلصالحي ومساعد سياسي 
ألغت دور  وأمني أسبق خاصة وأن روسيا 

إيران في سورية، حسب رأيه. 
أن  أعتقد  للحديث عن روسيا. ال  نعود اآلن 
مقاله واحده ستكون كافية لتغطية الموضوع 
بمقالتين  إختصاره  لذلك سأحاول  بالكامل، 

رغم تشعبه. 
تقع سورية برأي الجيوستراتيجي المخضرم 
الدكتور نبيل خليفة فيما أسماه القارة الخامسة 
ومن يسيطر على سورية يسيطر على القارة 
المذكورة كلها والتي تضم منطقة الشرق األوسط 
بأكملها ومنها يسيطر على العالم، حسب رأيه. 
روسيا دخلت الحرب السورية دون أن تنسى 
درس أفغانستان. أعتقد أن دخول روسيا في 
األزمة السورية يحمل رسالة هامة للواليات 
المتحده وحلفاءها ألنها تقول أن فترة القطب 
الواحد في العالم، بعد إنهيار اإلتحاد السوڤييتي 
عام ١٩٩١ قد إنتهت وأثبتت أنها عادت ألخذ 
السياسية كدولة  الساحة  الريادي في  دورها 
عظمى، بدءاً من ضم شبه جزيرة القرم وإنزال 
قواتها في شرق أوكرانيا، في بداية عام ٢٠١٤ 
الجوي والبحري في  وإنتهاء بدعم وجودها 
إنفردت  بأنها  حالياً  المتوسط. ونرى  شرق 

باإلشراف على حل األزمة السورية وأبعدت 
الواليات المتحده وحلفاءها عن اإلدالء بدلوها 

في األزمه. 
سبق وذكرت على هذه الصفحة 
أنها دخلت سورية ليس فقط 
لحماية النظام من السقوط ولكن 
لحماية مصالحها اإلستراتيجيه 
أيضاً. صرح  واإلقتصادية 
وزير  ‘سيرغي الڤروڤ’ 
الخارجيه الروسي أن النظام 
للسقوط  آيال  كان  السوري 
خالل أسبوعين أو ثالثة لوال 
التدخل الروسي بتاريخ ٣٠ 
)سيپتيمبر( ٢٠١٥،  إيلول 
بحجة محاربة اإلرهاب ولكن 
الجوية  غاراتها  من    ٪٩٨
المجموعات  قصفت مواقع 
للنظام  المعارضة  المسلحه 
و٢٪  منها فقط ضد داعش. 
شويغو’  ‘سيرغي  صرح 
التيليڤيزيونية “روسيا  للمحطة  الدفاع  وزير 
اليوم” بعد إنتهاء معركة حلب أن المقاتالت 
التاريخ  نفذت حتى ذلك  الروسية  والقاذفات 
مواقع   ٤٠٥ فيها  قصفت  غارة   ١٨٨٠٠
للمعارضة وقتلت ٣٥٠٠٠ مسلح، دون ذكر 

عدد المدنيين طبعاً. 
روسيا، برأي المراقبين لن تخرج من سورية 
بعد أن تضع الحرب أوزارها، ألنها ستحرص 
على بقائها على األقل في قاعدتيها الجوية في 
حميميم والبحريه في طرطوس، وهذا أثبتته 
المعاهدة التي وقعتها مع النظام، أوائل العام 
على  تنص  والتي  أذكر،  ما  على  الحالي، 
لمدة ٤٥  المذكورتين  القاعدتين  إستخدامها 
عاماً قادمه، علماً بأننا على يقين بأنها أجرت 

فيهما، سابقاً توسيعات ضخمه.
إن سحب بعض قواتها، أواخر عام ٢٠١٥ 
-ممثلة بحاملة الطائرات أدميرال كوزينتسوڤ- 
التعدو عن كونها مناورة سياسية الأكثر، بدليل 
أنها أرسلت بعد أيام قليلة ١٢ طائرة من طراز 
سو-٢٥ التي تستخدم في مهام خاصة كقصف 
األهداف المتحركة والثابتة والقريبة والبعيدة. 
حديثاً، إكتشف قمر صناعي إسرائيلي وجود 
القادره  إسكندر  منصتين إلطالق صواريخ 
على حمل رؤوس نووية في قاعدة حميميم. 
هذا يعني أنها أصبحت قريبة جداً من الحدود 
أن  بالذكر  الجير  الناتو. من  الجنوبية لحلف 
روسيا نشرت بشكل غير رسمي مقاتالتها في 
مطارات الضمير )دمشق( والضبعه )حمص( 
والتيفور )تدمر( وكويريس )حلب( وغيرها  
في  الروسية  المصالح  حديثنا عن  سنكمل 

العدد القادم

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

لقد آن االوان....

 نعم لقد آن أوان ازاحة االتربة عن 
مقتنياتك القديمة....

واحتفظ بالثمين والغالى ....والقى عنك 
الزهيد والبالى.

فيها  الذى يختلط  االيام  فى خضم هذه 
العامل والصالح  والباطل مع  العاطل 
والمبادئ مع من حرم  وذو االخالق 
منها لسبب او ألخر...ويمزج المر مع 
والتقدير  المصالح  مع  والحب  الحلو 
والصداقة  الذم  مع  والمدح  الكره  مع 
الجحود..وكل شئ و عكسه وكل  مع 
جميل مع قبيح...ففى هذه األثناء يجب 
ان نتوقف للحظات حتى ننتقى احبابنا 
عما  اولوياتنا...ونبعد  ترتيب  ونعيد 
فى  ننساق  ويجعلنا  افكارنا  يشوش 

طرق ال نهوى المضى قدما فيها.
فعندما تدور بنا االيام و ونتعب ونكل 
كنا  ما  تحقيق  من  االمل  نفقد  وربما 
فى  له  اليه وخططنا  الوصول  نبغى 
البال  براحة  فيها  ننعم  كنا  ايام سابقة 
الرأى وصالبة  الذهن وثبات  وصفاء 
لنا  التى خيل  االرادة  الشخصية وقوة 
انها ستحطم كل عائق وتعلوا بنا فوق 
على  تخطيط  هذا  المستحيل...ولكن 
لمستقبل زاهى  االوراق ورسم جميل 
باول  اعيننا..ولكن عند االصطدام  فى 
الواقع ندرك حينها صعوبة ما  امواج 
االمثل  نبغى  قادمون عليه...كنا  نحن 
الفرص  و  التعامالت  فى  واألصلح 
التى تساند الطموح  القوانين  ونثق فى 
وتحميه من غدر الغادرين .. ولكن!!!

اعتبارات اخرى وتقييم مختلف  هناك 
لألهم واألصلح

نشأنا  التى  غير  مغايرة  ومعايير 
خلفيات  ايضا  وهناك  بل  عليها.. 
وحيثيات اخرى لنفس القوانين الالمعة 
للدنيا  االخر  الوجه  وهى  البراقة... 
الذى توارى عنا لسنين عديدة وأصابنا 
التى  بالكثير من االحباطات  به  جهلنا 
وطموحاتنا  احالمنا  وبدلت  غيرت 
فى  يأخذ  والقوة  الثبات  يدعى  ..ومن 
يسبح  من  مثل  مثله  ولكن  المقاومة 
ضد التيار فإن نجا من موجة صدمته 
وتخور  التعب  ينهكه  حتى  األخرى 

قوته ويكون محظوظا اذا نجا بنفسه.
وعندئذ يجب ان نتوقف ونلتقط انفاسنا 
ونستجمع قوانا ونستفيد مما مررنا به 
وما حل بنا ونبحث ونفتش عما خلفناه 
وأحباء  ونجاحات  احالم  من  ورائنا 
وأهل وأصدقاء..و كل مسببات الفرح 
والفرحة  المستبشر  والوجه  والسالم  
بالسعادة من  الدنيا  التى تمأل  الصادقة 
والتفاؤل  بالطمأنينة  وتشعرنا  حولنا 
جديد..حتى  من  األمل  فينا  وتبعث 
هنا  حياتنا..فالتوقف  نستكمل مشوار 
ليس الغرض منه االستسالم والخنوع 
النجاح  تحقيق  عن  االنصراف  و  أ 
التحديات  مواجهة  عن  واإلقالع 
واإلصرار على النجاح...لكن الغرض 
مقتنياتنا  االتربة عن  ازاحة  هو  منه 
بالتأكيد على  التى ستساعدنا  الثمينة 

مواصلة المسيرة نحو مستقبل افضل.
التوقف  من  اى ضرر  هناك  فليس 
عندما نشعر اننا نكاد ان نفقد الطريق 
التوقيت  اختيار  فان  والدليل..ولذلك 
بالغ االهمية ففى اى مرحلة وفى  هو 

نأخذ حذرنا  ان  علينا  اى زمن يجب 
نأخذ  الخسارة  وممن  تلحقنا  حتى ال 
من  وفى  نسترشد  وبمن  النصيحة 
هى  وما  نعتمد..  من  وعلى  نثق...  
مقومات المرحلة الجديدة وماذا نمتلك 
بالفعل وماذا نخشى ان نفقده وما علينا 

ان نتخلى عنه مهما كان بريقه.
كائن  يعنى  “إنسان”  وكلمة  خاصة 
والقلب  بالعقل  ويميز  يبصر  عاقل 
وال  العاطفة  وراء  ينساق  معا..فال 
يكون مجرد من االحساس..فالموازنة 
بعضا.. بعضهما  يكمل  حتى  مهمة 
، يكون  االنسان متوازنة  فتكون حياة 
حكيما ورؤفا..يعطى بسخاء ماال وحبا 

و رعاية عن قلب واعى وحكيم.
فى طريق  الحياة  تأخذه  لم  منا  فمن   
الى  سلوك غير  او جرفته  لم يقصده 
راض عنه ..والعاقل هو من يدرك انه 
يجب ان يعدل المسار  ويختار الطريق 
الصحيح الذى يقوده الى رحب الحياة ، 
فمن حقه بعد تعب االيام ان يجد الراحة 
بالسعادة مستفيدا من خبراته  ويتمسك 
السابقة و يوظف ما لديه من امكانيات 

وعلم و ثروة فى االتجاه المنشود..
مهما  العمر جمالها  فلكل مرحلة من 

كثرت التحديات 
 ، اليوم  يدعى  الوقت  مدام  فلنعش 
فاألمس ولى، والغد لم يأتى بعد  ، لذا 
علينا االهتمام بيومنا حتى يزيدنا حكمة 
الغد على اساس صلب  نبنى بها  وقوة 
فال يتعرض مستقبلنا لالنهيار ..فأصعب 
شعور هو الندم على ما ضاع من ايدينا 

سدى فكلمة “ ياليت” لن تفيد بشئ..

هرطقات سياسية

أدب وثقافة Vendredi 07 avril 2017 
الجمعة 7 ابريل 2017
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قانون اجلنسية 
املغربية 

ذلك الربيع العربي !!!

السرمدي!! العشق 

خالد بنيصغي

جاك سمير جرجوس

أع����������ش����������ق ف������ي������ِك

أع�����ش�����ق ه�������وي ث����غ����رِك

أع����ش����ق ك�����ل م�����ا ف���ي���ِك

أع���ش���ق ج��م��ي��ع ق��ص��ائ��دي

أع���ش���ق ح���روف���ي ك��ل��م��ات��ي

ح�������������ن تُ���������ام���������س 

أع����ش����ق ك�����ل ب���داي���ات���ي

أع��������ش��������ق ال����ع����ش����ق

يرسمك ح��ن  ح��ل��م��ه  أع��ش��ق 

أع������ش������ق ل����ي����ل����ه ح���ن

العشق ه���ذا  ك��ل  أحت��م��ل  ل��ن 

ك�����������ل م�����������ا ف������ي������ِك

ول�����������������وَن ع����ي����ن����ي����ِك

م���ن أن���وث���ة ت��ك��ون��ت ل��دي��ِك

ألن����ه����ا ك���ت���ب���ت ع���ل���ي���ِك

ح�����ن تُ�����ام�����س ش��ف��ت��ي��ك 

ي����ا ح��ب��ي��ب��ت��ي وج��ن��ت��ي��ِك

ألن�����ه�����ا ب�����ش�����رت ف���ي���ِك

ألن�����������ه ول�����������د م����ع����ِك

ت���داع���ب���ِك ح���ن  ش��م��س��ه  و 

عينيِك اج��ل  م��ن  قمره  يتنحى 

إليِك أقضيها  عام  مائة  من  أكثر 

 بالعمل بمقتضيات الحصول على 
يتبين أن الجذور  المغربية  الجنسية 
لم تعد محمية من طرف  المغربية 
الدولة حيث يمكن أن تتعدد الجنسيات 
بلين  لتنصهر في الجنسية المغربية 
المتعلقة بحق  تلك  وسهولة خاصة 
أبوْين  من  حتى  عليها  الحصول 
مجهولْين خارج أرض الوطن ؟؟ أو 

حتى عن طريق الكفالة .. 
أنها  فيها  البعض  الليونة يرى  هذه 
انفتاح على اآلخر وتنوع محبوب 
المغربية مادامت  الثقافة  في نسيج 
محمية باإلسالم واللغة العربية ، فيما 
يرى البعض أن الحفاظ على الجذور 
المغربية أمر غاية في األهمية لهذه 
الدولة التاريخية التي مرت بها أمجاد 
أسس لها مغاربة المغرب األحرار 
دون سواهم .. ونقدم بعض اللمسات 
من قانون الجنسية المغربية لتتضح 
الرؤيا أكثر ويكون الحكم إما لها أو 
عليها ، كل فرد حسب قراءته لما بين 

السطور المحددة لقانونيتها .. 
عمال بمقتضيات قانون الجنسية المغربي 
يكتسب - وفق هذه المسطرة - كل ولد 
مولود في المغرب من أبوين أجنبيين 
مولودين هما أيضا فيه الجنسية المغربية 
اعتيادية  إقامة  له  تكون  أن  بشرط 
ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل 
السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد 
الجنسية  هذه  اكتساب  في  برغبته 
ما لم يعارض في ذلك وزير العدل 
طبقا للفصلين 26 و27 . كما أن كل 
شخص مولود في المغرب من أبوين 
أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة 
في المغرب ، وكان األب قد ولد هو 
أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية 
لها  بتصريح يعبر فيه عن اختياره 
فيما إذا كان هذا األب ينتسب إلى بلد 
تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها 
العربية أو دينها اإلسالم وكان ينتمي 
إلى تلك الجماعة ، وذلك مع مراعاة 
حق وزير العدل في المعارضة طبقا 

لمقتضيات الفصلين 26 و27..
• كيف يتم اكتساب الجنسية المغربية 
للمولود  بالنسبة  الكفالة  عن طريق 
خارج المغرب من أبوين مجهولين؟ 
يمكن للشخص المغربي الجنسية الذي 
يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب 
من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس 
سنوات، أن يقدم تصريحا لمنح المكفول 
الجنسية المغربية ما لم يعارض في ذلك 
وزير العدل طبقا لمقتضيات الفصلين 
26 و 27 من القانون 62-06 المتعلق 

بالجنسية المغربية.
غير أنه يمكن للمكفول الذي توافرت 

فيه شروط الكفالة )الشخص المغربي 
الجنسية الذي يتولى كفالة مولود ولد 
خارج المغرب من أبوين مجهولين 
مدة تزيد عن خمس سنوات(، والذي 
يتقدم كافله بتصريح بعد مرور  لم 
خمس سنوات على الكفالة، أن يقدم 
بصفة شخصية تصريحا للحصول 
على الجنسية المغربية خالل السنتين 
لم  الرشد ما  لبلوغه سن  السابقتين 
يعارض في ذلك وزير العدل طبقا 
الفصلين 26 و 27 من  لمقتضيات 
بالجنسية  المتعلق  القانون 06-62 

المغربية.
• ماهي قيود األهلية المفروضة على 

األجنبي المتجنس؟
يخضع األجنبي المتجنس طيلة خمس 

سنوات للقيود في األهلية التالية:
ال يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية 
أو نيابة انتخابية يشترط فيمن يقوم بهما 

التمتع بالجنسية المغربية؛
إذا كانت  ناخبا  أن يكون  ال يجوز 
الصفة المغربية شرطا للتسجيل في 

اللوائح االنتخابية.
على أنه يجوز أن يعفى من هذه القيود 
كلها أو بعضها بمقتضى ظهير فيما 
إذا خولت الجنسية بمقتضى ظهير، 
المجلس  يتخذه  أو بموجب مرسوم 
الجنسية  إذا خولت  فيما  الوزاري 

بموجب مرسوم
المترتبة  الفردية  اآلثار  ماهي   •
على الشخص الذي يكتسب الجنسية 

المغربية؟  
الجنسية  الذي يكتسب  إن الشخص 
تاريخ  ابتداءا من  يتمتع  المغربية 
اكتسابها بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة 
المغربية، مع االحتفاظ بالقيود األهلية.
المترتبة  الجماعية  اآلثار  • ماهي 
على الشخص الذي يكتسب الجنسية 

المغربية؟
إن األوالد القاصرين المولودين من 
األشخاص الذين يكتسبون الجنسية 
في  الوالدة  المغربية عن طريق 
المغرب واإلقامة به أو عن طريق 
مغاربة  وإياهم  الكفالة، يصبحون 

في آن واحد
الغير  القاصرين  األوالد  وإن 
المتزوجين المنحدرين من الشخص 
المغربية،  الجنسية  يسترجع  الذي 
يسترجعون أيضا أو يكتسبون الجنسية 
المغربية بحكم القانون إذا كانوا مقيمين 

فعال مع الشخص المذكور
وبعد ... لست أدري أنسميه انفتاحا 
على العالم أم هو تدرج نحو مغرب 
آخر أكثر وأوسع رحابة من غيره 

من األوطان األخرى ..

حيَن يجيُء الليْل..
ويسكُن في قلبَِك،

َعتُم ظالِمْه..
يِه مَن األحالْم! ويُعِرّ
إلَزْم حدَّ الّصمْت..

 كلماتَُك ِسكيٌن،
.. تقطُع أوصاَل الُحٌبْ
ِحقُدَك ذاَك األسوُد،
يصبُغ نوَر الّشمْس..

إلَزْم حدَّ الّسكْت،
فكالُمَك عدوى تسرى
في الّشرياِن األضعِف،

ِل بني األرْض..
يلتهُب القلُب ويغدو،

سقماً، موتاً..
وتموُت الّروْح..

ِحقُدَك قاتْل،
ِكرُهَك قاتْل،

إبِعْد حتّى الموْت..
إركْب جناَح الّريْح..
أو موجَة بحٍر عاتيٍة،

واغَرْق حتّى األعماْق...
واتُركنا ....

في الباِل ربيْع..
ونحُن ربيْع...
والجوُّ ربيْع!

رندة رفعت شرارة

قال إبن مفيدة

• لن نفهم هذا اإلنسان فهما كاما إال إذا تأملنا صورته القبيحة 
خلف املرآة .

 • إذا تأمل طاغية صورته القبيحة خلف املرآة سقطت من يديه 
البندقية واملشنقة .

 • مشكلة الشيخوخة أن كل املراحل السابقة عليها تسلمها 
نهايتها ، إال هي تسلم نهايتها إلى اجملهول . اجلميع يشاركونها 

طعام املائدة ، فيما تدفع مبفردها كشف احلساب .

• الراحة في احلياة تزن خفيفا مبقياس تاجر الذهب ، والوجع فيها 
يزن ثقيا مبقياس تاجر اخلردة  .

• عندما يقترب اإلنسان من اجلحيم ، يكتشف أن احلب الغريزي 
للحياة هو حب باستيكي له رائحة كريهة عند اإلشتعال .

السيد الهادي 
المفكر والفيلسوف 
وعضو إتحاد كتاب مصر

قلٌب أسوْد

النفط يصعد ألعلى مستوى يف حنو شهر 
مع اخنفاض املعروض

صعود مجاعي ملؤشرات البورصة 
والتداول يتجاوز مليار جنيه

شركة طريان 
آمسان االيرانية 
تتفق على شراء

 30 طائرة 
من بوينج

معشوقتي وانِت  عام  كل 

إليِك أكتب  وأنا  حبيبتي  وأنِت  عام  كل        

  يوم السابع عشر من شهر كانون األول / ديسمبر 
2010 أقدم بائع خضار شاب على إحراق نفسه أمام 
مقر المجلس المحلي لبلدية بوزيد التونسية أحتجاجاً 
الخضار  عليها  يبيع  التي  عربته  مصادرة  على 
والفاكهة ، وكانت قبل ذلك إحدى شرطيات البلدية 
قد صفعته بيدها على وجهه عندما حاول األعتراض 
على المصادرة . أخذت بعد كرة الثلج تكبر ، سقط 
العابدين  زين  نظام  سقط   ، العربية  األنظمة  أول 
أن  أستطاع  ما  بن علي وهرب هو وزوجته وكل 
يحمله من أموال إلى المملكة العربية السعودية ! في 
السادس عشر من شهر حزيران يونيو 1815 كان 
معركة  في  يحارب  بونابرت  نابليون  األمبراطور 
واترلو على األراضي البلجيكية ، وشعر أنه بحاجة 
إلى نجدة وإلى مزيد من عناصر الجيش ، وجاءت 
النجدة واألمدادات ، ولكن وبينما هي في الطريق إلى 
واترلو ، هطلت بعض األمطار في غير موعدها، 
وقد  الطين  تستطيع تخطي  النجدة  تعد عربات  ولم 
أمتزج بالمطر المفاجئ ، وخسر نابليون الحرب ، 
خسر آخر معاركه ، واترلو ، وتغير تاريخ أوروبا 
بعد ذلك بسبب بضع قطرات من في غير موسمها . 
يقول نابليون بونابرت : " الثورات يديرها الخبثاء، 
 " الجبناء  ثمارها  يجني  ثم   ، الجهالء  بها  ويقوم 
ويقول فيكتور هيجو : "حين تعيق مجرى الدم في 
الشرايين تكون السكتة ، وحينما تعيق مجرى النهر 
يكون الفيضان ، وحينما تعيق مستقبل شعب تكون 
الثورة! عندما سقط نظام زين العابدين بن علي في 
تونس ، أخذ نظام حسني مبارك في مصر يهتز ، 
وأخذ نظام معمر القذافي في ليبيا يهتز ن وأخذ نظام 
بشار  نظام  وأخذ   ، يهتز  اليمن  في  عبد هللا صالح 
األسد في سورية يهتز ، سقطت أنظمة حكم عربية 
عريقة في الحكم وهي تحكم البالد لسنوات طويلة ، 
توقف تاريخ الوطن في هذه المنظومات عند أعتاب 
 ، الشعوب  الذي أعيق بسببه مستقبل  الحاكم  قصر 
فرض عليها الحصار وفرض عليها خطاب الحاكم 
الذي أستغله الخبثاء ليقوموا بثوراتهم المجهولة . لم 
يكن لكل هذه الثورات التي أندلعت من قائد ، كانت 
فاقدة الهوية واإلنتماء وبعد سنوات طويلة من تقوقع 
التي  الثورات  يقود هذه  يكن هناك من  لم   ، النخبة 
أّججها خبثاء كانوا ينتظرون ساعة الصفر ليسيروا 
حافة  إلى  بالمسؤولية  اإلحساس  فاقدة  بجماهير 
واليمن  ليبيا  في  الذي خيّم  المجهول  نحو  األنزالق 
وسوريا والعراق ، أكثر من ست سنوات وما يزال 
ذلك المجهول يقود مجموعة من المغامرين والمرتزقة 
أصبح   . عليها  قدمه  أرتكاز يضع  نقطة  بحثاً عن 
اللعب على المكشوف . من يقود هذه الثورات وما 
سّمي بالربيع العربي جهالء يمارسون نفس اللعبة 
التي كانت تلك األنظمة تمارسها على شعوبها قبل أن 
تتمكن هذه الحفنة من الناس من القبض على مفاتيح 
األمور وتسيير السفينة عكس الريح . الربيع العربي 
الذي مر على بعض الدول العربية كان مشبعاً بشتاء 
المواطن  القسوة على  دموية شديدة  قاس وبحرارة 
الذي فقد بوصلته وتاه في صحراء تميد تحت قدميه 

أن  يبدو  أنه وكما  ذلك   ، المفر  أين  يدري  أن  دون 
هذا الربيع العربي ما هو إال مؤامرة عالمية تحاك 
على منطقة معينة من الكرة األرضية ، هي النقطة 
األضعف في سلسلة المناطق العالمية ، وهي تبدو 
وكأنها خرجت من منظومة الزمن المتعارف عليه 
إلى زمن النسيان وزمن التيه الذي ال نهاية له إلى 
أن تتضح الصورة المرسومة لهذه المنطقة المتفجرة 
بالبؤس وبالشجن وبالقهر المرسوم مسبقاً لكل ما سوف 
يحدث بعد ذلك ، األمور مرسومة وبدقة لكل ما كان 
وما سوف يكون . األمور ليست بمثل هذه البساطة 
فيه  تَُعّد  السطح هناك مطبخ  تطفو على  نراها  كما 
األفكار وهناك هوامش على مستوى كل قطر على 
وبأكثر من  بأكثر من وجه  المرآة  تكون  حدة حتى 
إتجاه . سوف تكون هناك ضحايا بال ثمن طالما ان 
الرصاصة انطلقت ولم يعد باالمكان امساكها ورّدها 
إلى فوهة المسدس ! هشاشة األنظمة الحاكمة تنهار 
فجأة أمام لطمة كف من إحدى شرطيات البلدية في 
قرية نائية على خد شاب يبيع بضاعته على عربة 
متنقلة . كان تلك السلطة المخيفة وهي تعيش حالة 
أنفصام عّما يحدث خارج القصر . هذه السلطة تنهار 
فجأة أمام زخات من مطر هطل في غير موعده . 
تتغير خرائط العالم وتعم فوضى القمقم المسجون في 
نفوس مواطنين يحلمون بالوطن وبالهوية وبالعدالة 
األجتماعية التي نفتقدها على مستوى الوطن العربي 
كله . نحن مازال نعيش أيام القبيلة حيث السادة ومن 
ثم العبيد والموالي ومن ال جنسية له . لم نستطع ، بعد 
أكثر من ألف واربعمائة سنة ، ان نتخلص من تبعية 
القبيلة التي ننتمي إليها ولم نستطع ان نسير في درب 
واضح المعالم سالك الممرات . استقر في إيماننا لن 
نكون من سادة قريش ، نحن مواطنون درجة ثانية  
ال تحق لنا العدالة األجتماعية وال األنتماء الوطني 
ونحن مشكوك في هويتنا بينما النظام الحاكم يعرف 
في  األسترخاء  أماكن  ويعرف  فينا  الضعف  نقاط 
تفكيرنا وفي تطالعتنا وفي أحالمنا . ذات يوم كان 
المواطن في رومانيا ينتظر أكثر من شهر ليحصل 
على قطعة من اللحم يقتات بها . بينما كانت الكالب 
المدللة في مقر السلطة تأكل أكثر من ستمائة كيلو 
غرام من اللحم يومياً . سقط النظام فجأة عندما وقف 
مواطن يعلن تمرده ورفضه وتبعه آخرون ، كما حدث 
، والسقوط سوف  في تونس ومصر وليبيا واليمن 
يستمر بين حين وىخر في أماكن أخرى وفي مواضع 
غير متوقعة . عندما تهب الرياح فهي تعصف بكل 
األشجار . من السابق ألوانه أن نقول أننا أمام أمة 
تولد من جديد ، الحمل كاذب ومستحيل في ظروف 
شبه مستحيلة لألستمرار ولألستقرار وألنشاء عالقة 
سوية بين سلطة وبين مواطن يبحث عن ذاته داخل 
حقيقية  متاهة ومعضلة  أمام  نحن   . المفقود  وطنه 
الممكنة . نريد أن  بأقل خسائر  نريد الخروج منها 
يكون الحصان أمام العربة . نريد أن يكون ما يحدث 
أمام أعيننا شيئاً يمكن قبوله واألقتناع به وأن يكون 
مفهوماً لنا لماذا يحدث هذا وبهذه الصورة المشوهة، 
طبعاً نحن لسنا أغبياء ، فقط نريد أن نعرف لماذا ؟

                             بقلم:  درويش صباغ

  صعد النفط إلى أعلى مستوى في نحو شهر- 
يوم األربعاء- مع وجود إشارات على انخفاض 
تدريجي في مخزونات النفط العالمية إلى جانب 
انقطاع اإلمداد في أحد حقول  المخاوف بشأن 

بحر الشمال بالمملكة المتحدة.
وبحلول الساعة )06:58( بتوقيت جرينتش صعد 
خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود اآلجلة 
إلى 54.52 دوالر للبرميل بزيادة 35 سنتا أو ما 

يوازي 0.65 % عن آخر تسوية.
أو  33 سنتا  الوسيط  تكساس  وزاد خام غرب 

0.65 % إلى 51.35 دوالر للبرميل.
ووصل المؤشران إلى أعلى مستوى منذ الثامن 

من مارس يوم األربعاء.

توازن  إن األسعار زادت في ظل  وقال تجار 
أوضاع السوق تدريجيا حيث تقود منظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك( جهود خفض اإلنتاج.
إن  النفط  لتحليالت  فورتيكسا  وقالت شركة 
شحنات النفط انخفضت بنسبة 17 % منذ بداية 

العام الحالي.
إن  الثالثاء  يوم  البترول األمريكي  وقال معهد 
مخزونات الخام األمريكية انخفضت بواقع 1.8 
مليون برميل في األسبوع الماضي إلى 533.7 
أعلى  قريبة من  ما زالت  لكنها  برميل  مليون 

معدالتها على اإلطالق.
األمريكية  الطاقة  معلومات  إدارة  وستصدر 
بيانات المخزونات في وقت الحق يوم األربعاء.

  سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات 
األربعاء،  يوم  تعامالت،  لدى إغالق  جماعية 
مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين األجانب 
قطاعات  في  المصرية  األسهم  والعرب على 

السوق المختلفة.
وبلغ رأس المال السوقي ألسهم الشركات المقيدة 
بالسوق مستوى 666.6 مليار جنيه بعد تداوالت 

تحاوزت 1.3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي ايجي اكس 30 
بنسبة 0.19 في المئة مسجال 13246.99 نقطة، 
كما ارتفع مؤشر ايجي اكس 70 لالسهم الصغيرة 
ليغلق عند  المائة  بنسبة 0.50 في  والمتوسطة 

582.48 نقطة.
وامتدت المكاسب إلى مؤشر ايجي اكس 100 
األوسع نطاقا الذي ربح 0.13 في المائة لينهى 

التعامالت عند 1349.73 نقطة.

أعلنت شركة بوينج األمريكية للطائرات 
اتفاق مع شركة آسمان االيرانية  عن 
للنقل الجوي تشتري االخيرة بموجبه 

.MAX 737 30 من طائرات
ايضا  االتفاق ينص  إن  بوينج  وقالت 
الشركة االيرانية في شراء  على حق 

30 طائرة اضافية.
وقالت الشركة األمريكية في تصريح 
اصدرته الثالثاء إن “بوينج تؤكد التوقيع 
على مذكرة اتفاق مع شركة ايران آسمان 
تعبر عن رغبة آسمان بشراء 30 طائرة 
من طراز بوينج MAX 737 بكلفة 3 

مليارات دوالر. كما ينص االتفاق على 
حق الشركة االيرانية بشراء 30 طائرة 

اخرى من نفس الطراز.”
وقالت بوينج إن موعد تسليم الطائرات 
العقد  2022، وان هذا  سيبدأ في عام 
الف فرصة عمل في   18 “سيضمن 

الواليات المتحدة.”
يذكر ان االتفاق اصبح ممكنا بعد توصل 
ايران الى اتفاق مع القوى الدولية حول 
الى رفع  أدى  النووي، مما  برنامجها 
العقوبات الدولية المفروضة على طهران.



 تُعد أورام الثدي من أكثر األورام شيوعاً عند النساء 
و بالرغم من أن %90 من هذه األورام حميدة إال أن 

%15 منها هي أورام خبيثة. 
حالة  ألف  ثمانون  و  مائة  حوالي  أمريكا  في  يوجد 
جديدة لسرطان الثدي و أكثر من أربعين ألف حالة 

وفاة بسبب سرطان الثدي سنوياً.
أسباب اإلصابة بمرض سرطان الثدي:

- الجنس، بحيث تكون اإلناث أكثر عرضة لإلصابة 
من الرجال.

- زيادة إحتمالية اإلصابة بسرطان الثدي مع التقدم 
في العمر.

فرصة  تزداد  الوراثية، حيث  والعوامل  الجينات   -
اإلصابة بالمرض في حالة وجود أفراد من العائلة 

مصابين به.
- زيادة إحتمال اإلصابة بالمرض عندما تزداد عدد 

مرات الدورة الشهرية للمرأة.
- تعرض الثدي لإلشعاع عن العالج من أمراض 

سرطانية أخرى.
- تناول األطعمة التي تحتوي على دهون و زيوت 

ضارة.
- الحمل في السن المتأخر.

- وجود خلل في هرمونات الجسم.
- تأخر سن اليأس.

- ممارسة التدخين.
- عدم إرضاع األم للطفل رضاعة طبيعية.

كيفية الفحص الذاتي للثدي للتأكد من عدم وجود الورم:
قفي في مواجهة المرآة و الحظي هل حدث أي تغيير 
على شكل الثدي أو حجمه؟ و تذكري أنه غالبا ما 
يختلف حجم الثديين عن بعضهما. أرفعي يديك خلف 

رأسك و أضغطي لألمام لمعرفة شكل و 
الخصر  على  يديك  الثدي. ضعي  حجم 
و اضغطي برفق و انحني قليالً لألمام 
الثدي.  بفحص حجم وشكل  قومي  و 
ومن األفضل عمل هذه الخطوة أثناء 

اإلستحمام.
أعراض اإلصابة بمرض سرطان 

الثدي:
إفراز مادة شفافة أو مادة مشابهة 
للدم من حلمة الثدي و أحياناً 
تراجع الحلمة أو تسننها مع 
تغير  الثدي.  ورم  ظهور 
حجم و شكل الثدي. تسّطح 
الجلد الذي يغطي الثدي أو 
تسننه و ظهور إحمرار 
و ظهور الجلد المجعّد 
على سطح الثدي مثل 

قشرة البرتقال.
 طرق مختلفة للعالج من مرض سرطان الثدي:

-1 طريقة العالج اإلشعاعي: 
يستخدم في قتل الخاليا السرطانية عن طريق إستخدام 
أشعة عالية الطاقة لقتل الخاليا السرطانية و يمكن 
لعالج  الكيميائي  العالج  إلى جنب  جنباً  إستخدامها 

السرطان. و من األثار الجانبية بعد إستخدام العالج 
اإلشعاعي: التعب، التورم و حدوث حروق في المنطقة 

المعالجة.
-2 طريقة العالج الكيميائي: 

يستخدم في قتل الخاليا السرطانية بإستخدام المخدرات. 
و من األثار الجانبية الشعور بالغثيان، تساقط الشعر 

و التعب.
-3 طريقة العالج الهرموني: 

هو من أكثر العالجات فعالية خاصة إذا كان السرطان 
ينمو بسرعة فتكون إستجابته أكبر لهرمون األستروجين 
أو البروجسترون. و أيضاً يستخدم في التقليل من فرصة 
اإلصابة بالمرض لدى النساء اللواتي في خطر كبير.
طرق الوقاية من خطر اإلصابة بمرض سرطان الثدي:
بالرغم من أنه ال يوجد طريقة أكيدة لعدم اإلصابة 
بالمرض إال أن هناك مجموعة من النصائح الواجب 

إتباعها لتقليل فرصة اإلصابة بالمرض وهي: 
صحي،  وزن  على  المحافظة  الطبيعية،  الرضاعة 
ممارسة الرياضة يومياً لمدة ال تقل عن 20 دقيقة، 
اإلبتعاد عن التدخين و الخمور. و المتابعة بشكل دوري 
مع الطبيب الُمختص خصوصاً بعد سن الـ 40 سنة.

زهري مراد خيرج عن أسلوبه املعتاد يف 
2017 مبجموعة أكثر عملية وأناقة

Vendredi 07 avril 2017
الجمعة 7 ابريل 2017

كيف حتافظني على بشرة صحية مرطبة 
خالل فصل الصيف؟

سرطان الثدي ...األسباب، األعراض وطرق العالج

الزعفران خيلصك من االكتئاب

قناع البابايا والعسل لتفتيح البشرةحفنة من اللوز يف وجبة الغداء خلمول أقل!

10 فوائد مذهلة قد ال تعرفينها عن 
اجلريب فروت

 مع ارتفاع درجات 
والعرق  الحرارة 
الشديد، تتأثر البشرة 
أيضاً. الجفاف، الحكة، 
والشحوب هي من بين 
أهم المشكالت األساسية 
التي تواجهينها خالل 
فصل الصيف. للعناية 
بالبشرة وحمايتها من 
اآلثار الضارة ألشعة 
الشمس، إليِك بعض 
النصائح  أفضل  من 
الالزمة  والخطوات 
خالل فصل الصيف. 
القبعات  ارتداء   1-

الكبيرة 
قبل الخروج من المنزل 

والتعرض ألشعة الشمس، احرصي على تغطية الرأس 
باستخدام قبعة كبيرة. تلك الحيلة هي األفضل لحماية 
البشرة والشعر من اآلثار الضارة لألشعة فوق البنفسجية 

خالل فصل الصيف. 
-2 غسيل بشرة الوجه

خالل الصيف، أفضل النصائح التي يمكنِك اتباعها 
لحماية بشرتك هي غسيل الوجه مرتين خالل اليوم. 
ال يساعد ذلك فقط على تنقية المسام والتخلص من 
الشوائب وآثار التعرق، لكن يعمل أيضاً على إنعاش 

البشرة والتغلب على الحرارة الشديدة. 
-3 الحليب لتنظيف البشرة

المناسب لبشرتك خالل فصل  المنظف  الحليب هو 
الصيف. قبل النوم، استخدميه لتنظيف بشرة الوجه 
بعمق. اغمسي قطعة من القطن في الحليب البارد، 
ثم قومي بمسح الوجه والرقبة جيداً. يعمل ذلك على 

عالج كافة مشكالت البشرة وتفتيح البقع الداكنة. 
-4 استخدام التونر

التونر من المستحضرات األساسية للعناية الصيفية 
ببشرتك. يمكنِك استخدام ماء الورد البارد كبديل طبيعي 

للتونر، كما يعمل على تهدئة البشرة وإنعاشها. 
-5 تقشيرالبشرة 

تقشير البشرة بشكل منتظم خالل فصل الصيف أمر 
ضروري. اخلطي دقيق الحمص مع الحليب البارد، 
واستخدمي الخليط الناتج لفرك بشرة الوجه والرقبة 
للتخلص من الجلد الميت واستعادة  مرتين أسبوعياً 

النضارة الطبيعية. 
-6 مكعبات الثلج 

الثلج أيضاً من العالجات الفعّالة للتغلب على حرارة 
الصيف. استخدمي مكعبات الثلج لتدليك البشرة في 
الصباح وخالل اليوم. فيساعد ذلك على تهدئة الحمرار 

البشرة، والوقاية من حروق الشمس. 
-7 الماسكات الصيفية للعناية 

تساعدك  التي  الطبيعية  المكونات  من  العديد  هناك 
على العناية ببشرتك خالل فصل الصيف بشكل فعّال. 

- شرائح الخيار 
اغمسي شرائح الخيار المبردة في الملح، واستخدميها 
لفرك البشرة جيداً. يمنحك ذلك بشرة نقية ومشرقة 

طبيعياً. 
- الشاي األخضر 

في  استعمالها  بعد  األخضر  الشاي  أكياس  احفظي 
لتساعد  الجفون  على  ذلك  بعد  تستخدم  ثم  المبرد، 
على إنعاش العيون والتخلص من انتفاخاتها. كما أنها 
عالج رائع وغير مكلف لتقليل التجاعيد حول العين. 

  مجموعة زهير مراد في موسم 
خريف وشتاء 2017 مقدمة إلمرأة 
عملية وأنيقة جداً في نفس الوقت، 
القطع  تنسيق  في  ظهر  وإبداعه 

بالخامات المختلفة واأللوان المتناقضة.
 pencil الجونالت الضيقة من 
skirt والتي تبرز أنوثة المرأة 
وإنحناءات الجسم، وكذلك الفساتين 
الماكسي باألكمام الطويلة، والتي 

تناسب السهرات والمناسبات المختلفة.
وإلى جانب الفساتين، ظهرت العارضات بمجموعة 

من المعاطف الفخمة واألنيقة للغاية، منها الفرو ومنها المطرز بألوان األسود واألبيض، كما 
قدم المصمم بدالت نسائية أنيقة تناسب سهرات عشاء العمل وغيرها من المناسبات الرسمية.

     الجريب فروت أو الليمون الهندي، هو هندّي 
األصل كما تدل تسميته. عرفه اليونانيون منذ الِقدم، 
وعالجوا به مرضاهم من مشاكل التنفس والتسّمم.

يحتوي الجريب فروت على األحماض العضوية، 
المعدنيّة مثل الصوديوم، والبوتاسيوم  واالمالح 
والكالسيوم، والمغنيزيوم، والفوسفور، والفيتامينات 
وأبرزها “سي”C و”أ” A و”بي” B، واأللياف، 

والبكتين، والكربوهيدرات.

تتعدد منافع الجريب فروت ولعّل أبرزها:
- خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

- حماية القلب واألوعية الدمويّة، وبالتالي الوقاية 
من السكتات القلبيّة، والجلطات الدماغيّة.

الكريّات الحمراء  - مساعدة الجسم في تجديد 
والتخلص من القديمة.

- الوقاية من بعض االمراض السرطانيّة، وال سيّما 

عن طريق تناول الجريب فروت البرتقالي واألحمر، 
اللذين يحتويان على مادة الليكوبين.

- تقوية جهاز المناعة في الجسم.
- مضادّ ألكسدة الخاليا.

- مقاومة الرشح واالنفلونزا.
- تخفيض الوزن إذا ما تمَّ إدخاله ضمن حميَة غذائيّة 

صحيّة متوازنة.
- تأخير شيخوخة الجلد.

- مضادّ للتسمم.
نصيحة: يفّضل عدم تناول الجريب فروت عند تلقّي 
بعض العالجات المنّومة، والعقاقير المضادّة إلرتفاع 
ضغط الدم، إاّل بعد استشارة الطبيب لتجنّب بعض 

التعقيدات الصحيّة.
اثناء وجبة  الجريب فروت يومياً  نصف حبة من 
الفطور، تُعتبر مثاليّة للحصول على منافع هذه الثمرة.

العلماء       قامت دراسة علمية أجراها مجموعة من 
اليوجا  األمريكيون واالستراليون أن ممارسة تمارين 

واالسترخاء تساعد على تجديد خاليا المخ مما يجعله 
أصغر من عمره الحقيقي بسبعة أعوام ونصف، وذلك 

كما نقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
50 شخص يمارسون تمارين  الدراسة على  وأجريت تلك 

للتعرف على  االسترخاء و50 آخرين ال يمارسونها 
تأثير تمارين االسترخاء على الجسم، كما أظهرت 

الدراسة أن األشخاص الذين يمارسون تمارين 
يتبعون أسلوب حياة أكثر صحية  التأمل 

من غيرهم.

     االكتئاب من المشكالت 
التي تحتاج حلوال سريعة 
لضبط المزاج، والزعفران 
هو سالحك الفعال للتخلص 
واألرق  االكتئاب  من 
والتوتر، ويعتبر الزعفران 
من أغلى أنواع التوابل في 
العالم ويرجع ذلك إلى أن 
النادرة،  النبتة  أوراق هذه 

متعددة الفوائد.
بجانب طعمه اللذيذ، اكتشف 

الباحثون أن الزعفران هو العالج الطبيعي األكثر 
شعبية لالكتئاب. في الواقع، يتم مقارنته مع أدوية 
االكتئاب العادية مثل بروزاك وإيميبرامين ولكن من 
دون اآلثار الجانبية السلبية المرتبطة بالعقاقير التقليدية.
الزعفران يساعد في ارتفاع  الكاروتينات وفيتامين 
)ب( التي تساعد على زيادة مستويات السيروتونين 
وغيرها من المواد الكيميائية في الدماغ.  ببساطه 
المجفف  الزعفران  15 ملغ من مستخلص  خذي  

مرتين يوميا لمحاربة االكتئاب. يمكنك أيضا استخدام 
القليل منه في الطبخ، والحليب المخفوق أو العصائر.

ويعتبر الزعفران عموما آمن االستخدام، ولكن عليك 
االنتباه ال يجب أخذ جرعات عالية من الزعفران ألن 
الجرعات العالية قد تسبب مشاكل صحية خطرة . 
ومن حسن الحظ ان سعره باهظ جدا لذا لن يتجرأ 
الناس على االفراط في استعماله. كما يحذر األطباء 

النساء الحوامل من استهالك الزعفران.

اليوجا تساعد على جتديد 
خاليا املخ

     كشفت دراسة قامت بها مجموعة من الباحثين في 
جامعة بوردو )Purdue University( في الواليات 
 The( العلمية المجلة  المتحدة االمريكية ونشرت في 
British Journal of Nutrition(، عن انهم ربما 
قد وجدوا اخيرا حال لخمول الساعة الثالثة ما بعد الغداء 
اللوز قد  الباحثون ان  اللوز. ويعتقد  تناول  وذلك عبر 

يساعد على تعزيز صحة الدماغ 
وتقويته كذلك.

ومن المعروف ان مستويات 
السكر في الدم تهبط بشكل 

كبير بعد عملية هضم 
الذي  الطعام، االمر 
يؤثر على قدرات الفرد 
االدراكية والذهنية، 
ليقل تركيزه ويشعر 

الكسل والخمول،  ببعض 
وكشفت هذه الدراسة ان اللوز 

قد يعمل على جعل عملية الهضم ابطا، االمر الذي يؤدي 
الى تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل تدريجي، مجنبا 

بذلك الجسم من هبوط السكر المفاجئ.
ويعتقد الباحثون ان السبب فيما يحصل يعود لكون اللوز 
يحتوي على كميات كبيرة من االلياف والدهون الصحية.

86 شخص كانوا  التي اجريت على  الدراسة  وخالل 
يعانون من السمنة، تم تقسيم المشاركين الى مجموعتين، 
المجموعة االولى  تناولت  12 اسبوعا  وعلى مدى 
بينما خلت وجبات  باللوز،  وجبات غداء يومية غنية 
المكسرات تماما. وبعد  الثانية من  المجموعة  غداء 

المشاركون يخضعون الختبارات وجبة الغداء كان 
ذاكرة، ووجد ان الذين تناولوا وجبات 
غنية باللوز سجلوا نتائج افضل في 

هذه االختبارات.
الباحثين قد  ومع هذا، اال ان 
تناول  حذروا من ضرورة 
الدراسة االولية  نتائج هذه 
اذ اشارت  الحذر،  ببعض 
الى ان هذه  الباحثات  احدى 
الدراسة ربما لم تاخذ باالعتبار 
عوامل اخرى عدا اللوز قد تكون 
انها عادت  النتائج، اال  اثرت على 
لتؤكد بعد ذلك ان المكسرات مثل اللوز عموما مفيدة 
في عملية الهضم وتنظيم سكر الدم باالضافة الى تحسين 

الصحة عموما.
وفي دراسة نشرت عام 2014، وجد ان تناول اللوز بانتظام 
ربما يساعد على تعزيز صحة القلب وخسارة الوزن.

اقتراب موسم الصيف       مع 
وارتفاع درجات الحرارة بشكل 
إلى مزيد  أكبر، تحتاج بشرتك 
حمايتها من األشعة فوق البنفسجية، 
إلى جانب أيضا بعض الحيل حتى 
العوامل.  لنفس  تفقد بياضها  ال 
وألن البابايا من الفواكه المعروفة 
بتركيبتها المضادة لألكسدة، فمن 
في  فعالةً  ستكون  أنها  األكيد 
منح بشرتك النضارة واإلشراقة 
الالزمين، أما إذا ما أضفنا إليها 

العسل، فمن الممكن أن يستخدم المزيج كواق للشمس أيضا.
اكتشفي كيفية تحضيرها واستخدامها في المقال التالي!

خلطة البابايا والعسل
1. المقادير :

نصف كوب من لب البابايا، ملعقة صغيرة من العسل.
2. طريقة التحضير واالستخدام : 

امزجي المكونين معا في وعاء مناسب.
طبقي الخليط على وجهك مدة 20 دقيقة.

اشطفي بعدها بالماء الدافيء للتخلص من بقايا الخليط.
احرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع 

وستالحظين الفرق بنفسك.

  بحلول فصل الربيع الحظنا ظهور باللون األشقر 
ليحصلن على  البيضاء  البشرة  لصاحبات  الجذاب 
إطاللة مشرقة تتناغم مع جمال الربيع. سنقدم لك في 
هذا المقال أجمل تدرجات اللون األشقر التي تالئم 

كل نوع قصات الشعر هذا الموسم.
األشقر البالتيني: لون صبغة يتناغم مع محبات اإلطاللة 
الجريئة، األشقر البالتيني الذي يميل إلى الرمادي 
العصرية  الجمالية  الصيحات  أساسيات  من  يعتبر 

للمرأة التي تعشق الموضة. تألقي بهذا التدرج اللوني 
من خالل اختيار تسريحات الشعر الكاري القصير 

والعفوي الذي يزيد البشرة البيضاء إشراقا.
األشقر الذهبي: تألقي باللون األشقر الذهبي الذي يالئم 
قصات الشعر الطويلة والناعمة لتضمني الحصول 
على إطاللة أنثوية مميزة. يمكنك اختيار التدرجات 
القريبة من ألوان الشمس ألنها ستنعكس باإلشراق 
 Antonio على بشرتك وتجعلها فاتحة على غرار

.Beradi
األشقر المتموج: لون صبغة يناسب السيدات اللواتي 
يفضلن الحفاظ على طلة الشعر الهادئ مع تفاصيل 
فاتحة وبشرة بيضاء. يتناغم األشقر المموج مع البشرة 
الفاتحة ليجعلها مشرقة بشكل رائع، يمكنك تطبيقها 
مع تسريحة الضفائر أو الخصالت المبللة التي تصل 
.Genny إلى حدود الرقبة كما شاهدناها لدى عالمة

صبغات شعر باللون األشقر اجلذاب 
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موسوعة السندباد
 بقلم السندباد/ اشرف كمال

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:

                            فيديو               

T é l . :  ( 5 1 4 ) 6 9 1 - 1 9 2 5

  MASTERS
تصوير الحفالت واألفراح بأسعار مناسبة وخدمة ممتازة

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

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

Vidéo

األسعار:
  تصوير فيديو مع مونتاج

 200 دوالر             تصوير فوتو
 200 دوالر

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل »الحالل«، األفيش األول، ومن القرر عرض العمل فى سباق دراما رمضان المقبل.
وظهرت بطالت العمل سمية الخشاب وبيومى فؤاد ويسرا اللوزى ودينا فؤاد، على األفيش بالجلباب.

الحريرى، وإخراج أحمد شفيق،  تأليف سماح  بيومى فؤاد، مها أحمد، وهو من  الفنان  ويشارك فى بطولة مسلسل »الحالل« 
وإنتاج صادق صباح.

الجزء األول
 عزيزي القارئ إن شخصية )السيد يسوع المسيح( مقدرة حق التقدير ولها 
ثقلها في قلوبنا لما لها من حب كبير أعطته للعالم بال تفرقة أو تحيز. فال أحد 
يختلف بأن السيد المسيح رمز للخير والمحبة والعطاء.  ما دفعني أن أشاهد 
الفيلم سببان أوال : أردت أن أرى هل اهتم مل جيبسون بالبناء الدرامي للسيناريو 
المقدم لإلنتاج؟ ثانياً هل استخدم اللغة السينمائية الالزمة لالخراج، أم أنه قدم 

فيلما تسجيلياً للسيد المسيح من األناجيل واكتفي بأنه مؤمناً؟ 
قلقة   James Caviezel المسيح  الفيلم بشخصية يسوع  يبدأ  )لموضوع(: 
Rosalinda Celentano    وفي حيرة ويصلي وتالميذه نيام، تأتي امرأة

وتزيد من آالمه. يأتي يهوذا Luca Lianello ويسلمه للجنود. تتجمع كهنة 
اسرائيل ويطلبون من بيالطس Hristo Chopow بصلبه بتهمة التجديف. 
يرسله بيالطس إلى هيرودس Luca de Dominicis  لعدم وجود أدلة. ولكن 
هيرودس اليجد شيئا ضده فيرسله إلى بيالطس مرة أخرى. يجلد المسيح ثم 
  Pedro Sarubbi يخير بيالطس الشعب بمن يطلق لهم في الفصح باراباس
أم يسوع؟ فيختارون باراباس، يغسل بيالطس يديه من دم هذا البار . يصلب 

المسيح ثم يقوم من األموات.
)التحليل والنقد(  :سيناريو : مل جيبسون – بروس دافي – بنديكت فيتزجرالد

 دهشني أن الفيلم ناطق باللغة اآلرامية )وهي لغة الشرق والسيد المسيح( واللغة 
الالتينية وهي )لغة الغرب والرومان( ومترجم بالفرنسية وذلك حتى يعطي لنا 
جيبسون اإلحساس بالمعايشة في ذلك العصر. والفيلم يحكى 12 ساعة األخيرة 
من حياة السيد المسيح.  بدأ السيناريو من اللحظة الحاسمة )للصراع( وهي 
الفيلم  بداية  التجديف. ومنذ  بتهمة  لمعلمه والقبض علي يسوع  يهوذا  خيانة 
استخدم جيبسون التضاد بين شيئين مثل: الرجل والمرأة، الخير والشر، العلم 
والخرافة، ألخ ... وذلك ليبرز احدهما اآلخر. وجعل القوة في وحدة األضداد 
أي البطل Hero وخصمه أو ضده   Antagonist. والوحدة بين األضداد 
هي بالغة القوة بحيث ال يمكن حسم ما بينها إال إذا أنهك أحد الطرفين. وأبرز 
جيبسون مفهوم الخير والشر باستخدامه لهذا التضاد. وجعل الخير متمثال في 
شخصية المسيح وحده )ككتلة قائمة بذاتها(. والكتلة األخرى وهي الشر متمثال 
في الشيطانة، ورئيس الكهنة، وهيرودس وبيالطس والشعب أي )العالم أجمع(. 

وكيف رجحت كتلة شخصية المسيح )وهو الخير في ذاته ولذاته وبذاته(
)شخصية المسيح(: هي شخصية قوية اإلرادة صلبة، تعرف ماذا تريد عطائها 
بال حدود فهي مليئة بالحب لألخرين رغم اإلدراك المسبق بالعذاب الشديد 
منهم. )صراعها( تواجه االعداء من الناحية النفسية والجسدية  بقوام متماسك. 
فمن الناحية النفسية: )ال تقبل العدوانية(. فنجد المسيح يقول لبطرس لينصحه 
عندما قطع أذن الجندي دفاعاً عن معلمه: كل الذين يأخذون السيف بالسيف 
يهلكون )متى 26: 52 53-(. )أزمته( ال يستمع إلى الشيطانة التي تحاول 
تحطيمه وترسل له الحية لتلتف على يده ولكن دون جدوى )يعلم الغيب(: ينظر 
إلى بطرس نظرة عتاب الذي أنكره ثالث مرات قبل صياح الديك وقد تنبأ 
المسيح هذه الواقعة وتحدث مع بطرس عنها من قبل )لوقا 23: 33 - 35(. 
وصل )للذروة(وهو واثق من نفسه عندما يسأله رئيس الكهنة أنت المسيح ابن 
المبارك فقال يسوع أنا هو )مرقص 14: -61 62(.  حتى مزق هذا األخير 
ثيابه.) مرقص 14: 64-63(  )القرار( غسل بيالطس يديه قدام الجمع قائال 
أني برئ من دم هذا البار )متى 27: 24 – 26(. ) النتيجة( صلب اليهود 
المسيح. قام بدور المسيح الممثل )جيمس كافيزال( وقد جسد الدور بطبيعية 

وروحانية عالية   
 )الشيطانة(: هي الشخصية المحورية التي تعرف ماذا تريد، ال تلين وال ترحم، 
وهي في ظاهرها باردة برود الثلج، ولكن في أعماقها نار تحترق تدفعها لبث 
سمومها على األرض لنيل أكبر عدد من النفوس البشرية. )الصراع( غريمها 
األول هو المسيح فهو الخير في ذاته تريد تحطيمه. )أالزمة( ترسل حية لتنال 
منه كما نالت من حواء )الذروة( فشلها في ذلك. )القرار( تذهب إلى يهوذا 
وتنجح في تحطيمه نفسياً حتى ينتحر. تحاول مرة أخرى بل مرات مع المسيح 
وتبتسم لعذابه وتتشفى آلالمه فهي تريد النيل من )روحه( قبل موته. )النتيجة( 
مات يسوع على الصليب قبل ان تنال من روحه، فكان موته بمثابة فنائها. 
فهنا صرخت ألول مرة صرخة البركان الذي يغلى في جوفه وهو يعلم أن 
في انفجاره يكمن دماره. )روزاليندا سلنتانو( لم تنطق بحرف، وجسدت الشر 

بوجه برئ بارد كله تشفي وفرح الالم الغير. 
)رئيس الكهنة(:  خصم البطل Antagonist والند له، فهو قوى صلب ال 
يرحم وال يلين يركز كل قوته للنيل من غريمه.   وال يكتفي بضرب وجلد 
المسيح، يريد صلبه وموته فرغم مركز رئيس الكهنة ومكانته إال أنه يخشى 
على كرسيه من المسيح الذي أحبه الشعب ألعماله الخيرة معهم.  فيطلب من 
الشعب ويحثهم على صلب المسيح وحجته على ذلك تجديفه. وعندما يرفض 
بيالطس ألنه ال يجد شيئاً يدينه، يهدده بأنه ليس مخلصاً لقيصر. وهو يسخر من 
المسيح ويقول له إن كنت ابن هللا فانزل عن الصليب )متى 27: 39 – 41( . 
حتى يكتمل التشفي والرضا الكامل بفنائه فإذا به يكتشف أنه أمام نفس صافية 
شفافة تدعو ربها » أن يغفر له ألنه ال يعلم ماذا يفعل )لوقا 23: 34 – 35( 
فيشعر بالصدمة ودناوة النفس والحقد األعمى الذي انقاد ورائه حتى أهلك نفسه.

)يهوذا(: كانت )أزمته( قوية عندما رأى بنفسه نتيجة فعلته بالقبض على يسوع 
وتعذيبه. أراد إرجاع النقود ولكن دون جدوى. وقد وصل إلى )الذروة( عندما 
رأى أطفااًل يسألونه عن حزنه فيحاول إبعادهم فيقولون له بأنه ملعون وهنا 
يجعل جيبسون تكرار األطفال لذلك بما يجسم حزنه الشديد. ثم ظهور المرأة 
)الشيطانة( التي توحي له باليأس الكامل خاصة بعد رؤية جثة الحيوان المليئة 
بالحشرات )فيقرر( االنتحار. يأتي هذا المشهد مسلساًل كنتيجة درامية مدروسة 

تؤدي حتما إلى ضياع النفس فاالنتحار 
رسم السيناريست شخصيات كثيرة تخدم الموضوع مثل : األم مريم، مريم 
....أظهر  ألخ  بيالطس وزوجته كالرا  يهوذا،   ، يوحنا، بطرس  المجدلية، 
جيبسون إصرار اليهود لصلب المسيح وقالوا دمه علينا وعلى أوالدنا )متى 

.)26 – 25 :27
)فقط(: غلب الحزن الشديد على معظم الفيلم لمشاهدة اآلالم الكبيرة لتعذيب 
العالم  احترامها من  لها  التي  الشخصية  )المسيح(  أنه  برئ خاصة  إنسان 
لتجسيدها للخير والحب في ذاته. وكانت لقطات الفالش باك )من حياة وتعاليم 
أنفاسه  يلتقط  المشاهد  تعتبر ومضات صغيرة مضيئة تجعل  المسيح(  السيد 
بعد تأثره الشديد بمشاهد التعذيب ولكن حتى ذلك لم يضعف من قيمة الفيلم. 
ترقب عزيزي القارئ في العدد القادم من الجريدة الجزء الثاني الذي يبرز 

فيه جيبسون مدى عمق اللغة السينمائية في اإلخراج.
الجزء الثاني في العدد القادم

نقد فيلم : آالم المسيح
نداء من السيد المسيح 

للبشرية:
“ احبوا بعضكم بعضا كما 

أحببتكم “
مل جيبسون بين القديم 

والحديث في حرفية مدروسة 
للغة السينمائية

  إستأنفت الفنانة دالل عبد العزيز تصوير أحداث دورها 
في مسلسل »نقطة ومن أول السطر«، يوم اإلثنين، ولمدة 
3 أيام في حي »مصر الجديدة«، داخل إحدى »العمارات« 
قبل  الفنان عمرو يوسف، وذلك  القديمة هناك، بصحبة 

االنتقال للتصوير في ديكور آخر األسبوع القادم.
الشربيني وريم  دينا  العمل كاًل من:  ويُشارك في بطولة 
مصطفي ونهى عابدين وخالد كمال، وتأليف ورشة الكتابة 

بإشراف أحمد شوقي وإخراج إسالم خيري.

أحداث دورها في  الفنانة رغدة، تصوير  تواصل    
في  الشعبية،  الحارة  ديكور  داخل  مسلسل »الضاهر«، 

مدينة اإلنتاج اإلعالمي.
أسبوع،  لمدة  هناك  التصوير  يستمر  أن  المفترض  ومن 
إلى  االنتقال  قبل  المشاهد،  أكبر عدد من  لالنتهاء من 

ديكور آخر.
ويُشارك في بطولة مسلسل »الضاهر«، كاًل من: محمد 
المنعم وحسن يوسف وفريال يوسف  فؤاد وتامر عبد 
ياسر  المنعم وإخراج  تامر عبد  وتأليف  وإنجي شرف، 

زايد. 

التى حصل عليها من تصوير    واستغل »النبوى« اإلجازة 
الغروب«، لمدة يومين، والمقرر أن  الجديد »واحة  مسلسله 
المقبل، وفضل ممارسة  الرمضانى  السباق  يخوض من خالله 

رياضته المفضلة.
مسلسل »واحة الغروب« يشارك فى بطولته بجانب خالد النبوى 
ومنة شلبى كل من سيد رجب وأحمد كمال وسلوى محمد على 
وناهد رشدى ورجاء حسين، واألردنية راكين سعد واللبنانية 
كارول الحاج، باإلضافة إلى الفنانين الشابين أحمد مجدى وخالد 
كمال وغيرهما، سيناريو وحوار مريم ناعوم وهالة الزغندى، 
وإنتاج جمال العدل، منتج فنى أحمد فاروق، وإخراج كاملة أبو 

ذكرى.
وتدور أحداث العمل فى نهايات القرن الـ19 مع بداية االحتالل 
البريطانى لمصر، إذ تروى قصة ضابط البوليس المصرى 
محمود عبد الظاهر، الذى تم إرساله إلى واحة سيوة، كعقاب له 
بعدما شكت السلطات فى تعاطفه مع األفكار الثورية لجمال الدين 
األفغانى والزعيم أحمد عرابى، ويصطحب معه زوجته األيرلندية 
كاثرين، وتجسدها »منة شلبى« الشغوفة باآلثار التى تبحث عن 

مقبرة اإلسكندر األكبر لينغمسا فى عالم جديد ومختلف.

كامل الشناوي فنان لكل األدوار 

 عزيزي القارئ مقالنا اليوم لفنان 
لكل  فنان  أنه  يقال عنه  أن  يستحق 
الفن  ألوان  من  لون  فكل  األدوار 
استطاع ان يؤديه بجدارة فائقة وتقمص 
انه  التي يجسدها  للشخصيات  رائع 
الفنان المهذب القدير كمال الشناوي 
. عزيزي القارئ لقد سبق لي التحدث 
عن الفنان كمال الشناوي في سلسلة 
عندما  مشهورة  ثنائيات  مقاالتي 
وكمال  شادية  الثنائي  عن  تحدثت 
الشناوي ولكني أردت في هذا المقال 
أن ألقي الضوء أكثر على هذا الفنان 
ألن تاريخه الفني يجعله يستحق أن 
أسمه   . عنه  مقال  من  أكثر  يكتب 
وقد  الشناوي  كمال  بالكامل محمد 
حصل على بكالوريوس كلية التربية 
للمعلمين وقام بتدريس التربية الفنية 
بالمدارس الثانوية لمدة سنتين. وكفنان 
تشكيلي أقام مجموعة من المعارض 
التشكيلية . وبعد أكتشافه في السينما 
كان عليه أن يترك الوظيفة وأن يتفرغ 
للفن.  عمل كمال الشناوي في السينما 
أكثرت مسلسالته  فقد  والتليفزيون 
المسلسل  منها  ونذكر  التليفزيونية 
الرائع:  زينب والعرش - ومسلسل هند 
والدكتور نعمان - ومسلسالت عيون 
- ولدواعي  والعائلة  والناس  الحب 
أمنية - وآخر المشوار - والقرار . 
أما بالنسبة للسينما فقد قام ببطولة ما 
يقرب من مائة وخمسين فيلماً منها 
الكوميدي والتراجيدي وأدوار الشر. 
لقد طرق جميع األلوان الفنية وبداياته 
كانت في األدوار الكوميدية خاصة 
األفالم التي أداها مع نجم الكوميديا 
بال منازع اسماعيل يس مثل أفالم: 
الهوا  - وفيلم في  الهوا مالوش دوا 
سوا - وبيت األشباح - ومغامرات 
اسماعيل يس. كما مثل كمال الشناوي 

أمام معظم فاتنات السينما  فمثل مع 
فاتن حمامة فيلمي األستاذة )وفاطمة 
والمالك الظالم( ومع هند رستم فيلم 
فطومة ومع نادية لطفي فيلم حبي 
فيلمي  سامية جمال  ومع  الوحيد 
نشالة هانم وسكر هانم ومع سميرة 
أحمد وسعاد حسني فيلم غراميات 
إمرأة فضاًل عن أفالمه مع صوت 
أرحم  الذهبي شادية ومنها  مصر 
حبي وعش الغرام. وقد تميز بأدوار 
الشر وتفوق فيه وهي على عكس 
شخصيته تماماً ومن هذه األفالم دوره 
الرائع في فيلم المرأة المجهولة مع 
القديرة شادية وفيلم حبي الوحيد مع 
شقراء السينما نادية لطفي والنجم 
العالمي عمر الشريف. وهذا فضاًل 
عن دوره المميز في فيلم )الكرنك( 

والذي جسد فيه شخصية 
رئيس المخابرات الشرس 
الرحمة  عديم  الماكر 
النجمين  فيه  وشاركه 
ور  ون حسني  د  ا سع
دور  وأيضاً  الشريف. 
فيلم  في  العاق  األبن 
ملك  مع  غرام  رسالة 
الطرب  وأمير  العود 
فريد األطرش حيث قام 
األبن  بدور  الشناوي 
والده  ينتظر وفاة  الذي 
ليستولى على الميراث. 
وأيضاً في فيلم غراميات 
أحمد  إمرأة مع سميرة 
وسعاد حسني حيث قام 
يغوي  نساء  بدور زير 
بهن.  ويغرر  الفتيات 

في  الخسيس  الصديق  دور  وأيضاً 
يحترم  الذي ال  والصيف(  )البنات 
الصداقة ويطمع في زوجة صديقه 

ويجبرها للخضوع لشهواته وجسدته 
معه الرائعة مريم فخر الدين. وفضاًل 
من كل هذه األدوار الشريرة فقد جسد 
كمال الشناوي أدوار الشاشة الطيب 

المكافح المهذب وذلك في معظم أفالمه 
كدوره في أفالم أميرة الجزيرة مع 
البهلوان مع  تحية كاريوكا وشارع 
الفاتنة كاميليا وأيضاً أدواره في فيلم 

الفنانة درية أحمد  حبايبي كثير مع 
واألستاذة فاطمة ومغامرات اسماعيل 
يس. وقد شارك كمال الشناوي في 
أنور  مع  األنتقام  أمير  فيلم  بطولة 
وجدي كما أنتج أيضاً فيلم نساء الليل 
ذلك  في  زوجته  بطولة  من  وكان 
الوقت ناهد شريف وقد أخرج كمال 
الشناوي فيلماً واحداً في حياته وهو 
فيلم )تنابلة السلطان( وقد مثل أمام 
فأمام جميلة  السينما  معظم نجمات 
الجميالت فيلم عش الغرام وهي ليلى 
فوزي وأمام أجمل عيون في الشرق 
زبيدة ثروت مثل معها فيلمي )عاشت 
للحب وشمس ال تغيب( ومع راقصة 
مصر األولى سامية جمال فيلمي ) 
نشالة هانم وسكر هانم( وأمام سميرة 
أحمد في فيلم غراميات 
إمرأة وأمام ملكة األغراء 
فطومة  فيلم  هند رستم 
الشحرورة  أمام  وأيضاً 
فيلم طريق  في  صباح 
الدموع وشاركها الغناء 
في أغنية زي العسل. أما 
الفنانة شادية فهي أكثر 
النجمات مشاركة كمال 
األفالم  الشناوي بطولة 
المجهولة  المرأة  ومنها 
– عش  حبي  أرحم   –
ومغامرات   – الغرام 
اسماعيل يس وفيلم اللص 
النجم  والكالب ومعهما 
البارع شكري سرحان. 
وقد شاركت الفنانة نادية 
الشناوي  الجندي كمال 
في  ومهمة  الصفيح  عزبة  فيلمي 
تل أبيب. ومن إنتاج كمال الشناوي 
أيضاً فيلم وداع في الفجر مع شادية 

وعبد المنعم إبراهيم وقد شارك كمال 
الشناوي المطربة شادية الغناء في 
عدة أغاني مثل أغنية دور عليه تلقاه 
وأغنية سوق على مهلك سوق. وقد 
النجوم  نجم  الشناوي  كمال  شارك 
اإلرهاب  فيلمي  بطولة  أمام  عادل 
والكباب وفيلم الواد محروس بتاع 
الوزير .. أما من الناحية الشخصية 
أكثر  الشناوي  كمال  تزوج  فلقد 
الفنانة  من مرة فقد تزوج أواًل من 
والراقصة المشهورة هاجر حمدي 
وظهر معها في فيلم المعلم بلبل ثم 
وهي  شاكر  عفاف  الفنانة  تزوج 
بعد  المطربة شادية وتزوج  شقيقة 
الفنانة ناهد شريف . هذا وقد  ذلك 
العديد  الشناوي على  كمال  حصل 
من الجوائز الفنية عن أفالمه كمنتج 
وممثل وكان دور الصحفي هو الدور 
السائد في أفالمه. وهو أكثر ممثلي 
القرن العشرين ذكاءاً وحضوراً فلم 
تغب عنه أدوار البطولة منذ ظهوره 
ألول مرة وقد أكد عمق موهبته وغير 
جلده تماماً بعد فيلم الكرنك لقد أقتنع 
القمة  وبقائه على  أستمراريته  بأن 
كافة  فجسد  األدوار  تنويع  في  هو 
األدوار ومن أفالمه )خلود – سجين 
الحموات   – جحا  مسمار   – الليل 
دعوني   – هواك  لمين   – الفاتنات 
أعيش – الحبيب المجهول – نورا 
كمال  الفنان  هللا  رحم   – وغيرها 

الشناوي وأدخله فسيح جناته . 

موسوعة السندباد

شريف سالمة وحسام احلسينى »فردان أمن« 
يف »رمضان كريم«اإلذاعة

مسية اخلشاب ويسرا اللوزى باجللباب
خالد النبوى يظهر 

موهبته فى كرة القدم

  يواصل الفنان شريف سالمة 
وحسام الحسينى تصوير دورهما 
فى مسلسل رمضان كريم للمخرج 
سامح عبد العزيز، حيث يجسدان 
خالل المسلسل دور فردى أمن 

إلحدى الشركات الكبرى.
المسلسل بطولة روبى وإنتاج 
ويستعرض  السبكى  أحمد 
المسلسل حال الحارة الشعبية 
شهر  فى  وتقاليدنا  وعاداتنا 

رمضان الكريم.

عمرو سعد يصور مشاهد »أيام حسن الغريب« 
مبدينة اإلنتاج اليوم

النجم عمرو سعد لمدينة اإلنتاج اإلعالمى    يعود 
الستئناف تصوير مسلسله »أيام حسن الغريب«، على أن 
يتوجه بعدها غدا أو بعد غد على أقصى تقدير إلى حى 
الجمالية، لتصوير مجموعة من المشاهد هناك، وذلك بعد 
عودته من المغرب، وحصوله على جائزة أفضل ممثل 

فى مهرجان تطوان عن فيلم »موالنا«.
»أيام حسن الغريب« يدور فى إطار اجتماعى تشويقى 
حول مافيا اآلثار، ويشارك فى بطولته عدد كبير من 
الفنانين منهم ريهام حجاج وصالح عبد هللا ورانيا 
الوزير وأحمد عبد  منصور وياسر على ماهر وحمدى 
المسلسل خالل  المقرر أن يعرض  هللا محمود، ومن 

السباق الرمضانى المقبل.

  صرحت الفنانة والراقصة االستعراضية المصرية فيفي عبده خالل مشاركتها في برنامج تلفزيوني 
عن قيامها بالتأمين على قدميها بمبلغ يزيد على مليون دوالر.

وأفادت بأن هذا التأمين حدث قبل العرض المسرحي الشهير »حزمني يا« الذي قدمته في الواليات 
مال  “الرجلين هما رأس  تعرضها ألي إصابة، مضيفة  األميركية، وذلك خوفا من  المتحدة 

البني آدم”.
وأضافت عبده أنها خضعت نتيجة لذلك لحراسة مشددة من الشركة 
أنها نفت  إال  أميركا،  إلى مطار  المنتجة في حينها منذ أن وصلت 
قيامها بدفع المبلغ بنفسها. وجاء هذا التصريح خالل استضافتها في 

برنامج »دا كالم« الذي يعرض على شاشة دي أم سي.
وأوضحت عبده “هما اللي أمنوا على رجلي بمليون دوالر ألني 
كنت مسافرة أميركا أعرض مسرحية ‘حزمني يا’ وخافوا عليا 
يجرالي حاجة.. وعلشان كده لما نزلت المطار القيت 8 بودي 

جرادات ساندوني وخايفين أقع علشان التأمين”.
البرنامج “زوجي طلّقني بسبب  كما صرحت عبده خالل 
أقابله فيها وأصافحه، وذلك  عبدالحليم حافظ، وكانت أول مرة 

بسبب غيرته علّي”.

حممد هنيدي يودع »عنرتة« ويبدأ خطوة اإلذاعة
  انتهى الفنان محمد هنيدي من تصوير آخر 
مشاهده في فيلم »عنتر ابن ابن ابن ابن شداد«، 
قبل أن يقوم بالتقاط صور الملصقات الدعائية 
الفطر  المتوقع طرحه في موسم عيد  للفيلم، 

المقبل.
الفيلم شخصية حفيد  ويجسد هنيدي في 
الذى يتصارع مع  العبسى«،  »عنترة 
الفنان  »أسد الرجال«، ويجسده      

للفوز بقلب أجمل خالد سرحان، 
القبيلة،  فتيات 
الفنانة  وتجسدها 

التونسية درة.
الطابع  الفيلم  ويأخذ 

التى تدور  الكوميدى طوال أحداثه 
فى عصر التطور التكنولوجى.

الفيلم بطولة باسم سمرة، لطفى 
لبيب، هالة فاخر، إيمان السيد، وأيمن 

منصور، وعدد آخر من النجوم، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج 
شريف إسماعيل.

إذاعة  تقديم برنامج لألطفال عبر  يبدأ هنيدي  ومن جهة اخرى، 
البرنامج  المقبل، ويبث  السبت  المقرر أن تنطلق،  »إنيرجي«، 

مرتين أسبوعيًا.

دالل عبد العزيز برفقة عمرو يوسف 
يف »مصر اجلديدة«

رغدة يف احلارة الشعبية 
بـ »الضاهر«



  كندا: عجز يف امليزان التجاري بعد فائض لثالثة أشهر متتالية
الكندي  التجاري  الميزان  سّجل    
في  دوالر  مليون   972 بقيمة  عجزاً 
شباط )فبراير( الفائت بعد أن عرف 
فائضاً لثالثة أشهر متتالية، كما أفادت 
يوم الثالثاء 4 أبريل الجاري  وكالة 

اإلحصاء الكندية.
وكان خبراء االقتصاد الذين استطلعت 
آراءهم وكالة "تومسون رويترز" لألنباء 
يتوقعون فائضاً تجارياً لشهر رابع على 
التوالي وبقيمة 500 مليون دوالر، لكن 

تراجع الصادرات وارتفاع المستوردات 
أفشال توقعاتهم.

فقد تراجعت القيمة اإلجمالية للصادرات 
الكندية في شباط )فبراير( بنسبة 2,4% 
عن السقف القياسي الذي بلغته في الشهر 
لتبلغ  )يناير(،  الثاني  كانون  السابق، 

45,3 مليار دوالر.
وشمل التراجع ثمانية من القطاعات 
وكالة  ترصدها  التي  عشر  األحد 
الزراعية  المنتجات  من  اإلحصاء، 

ومنتجات الصيد البحري إلى الصناعات 
الجوية والسيارات وقطع غيارها والسلع 

االستهالكية.
قيمتها  فارتفعت  المستوردات  أما 
 46,3 لتبلغ   0,6% بنسبة  اإلجمالية 

مليار دوالر.
مع  التجاري  الفائض  يسجل  ولم 
الواليات المتحدة، أكبر شريك تجاري 
لكندا ووجهة ثالثة أرباع صادراتها، 
تغيراً يُذكر، فبلغ في شباط )فبراير( 

4,5 مليارات دوالر.
أما العجز التجاري الكندي مع سائر 
دول العالم فارتفع إلى 5,4 مليارات 

دوالر بعد أن كان 4 مليارات دوالر 
في كانون الثاني )يناير(.

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

Vendredi 07 avril  2017
الجمعة 7 ابريل 2017

 اعتدت منذ أعوام عديدة مضت على إجراء مثل هذا الحوار مع الرجل األول المسئول عن إدارة مجموعة محالت أدونيس، أال وهو األستاذ 
جميل شعيب، إللقاء الضوء على كل جديد قامت به المجموعة أو تنوي القيام به، وبالفعل كان لي ما أردت أو باألصح ما اعتدت عليه في هذا 
الخصوص، حيث التقيت به في مكتبه صباح يوم الثالثاء الماضي وكان كعادته بشوشاً رقيقاً سعيداً برؤيتي وبإصراري على أن يكون هذا 

الحوار أكثر من ناجح وأكثر من متميز .
بعد أن قمت بالترحيب به على صفحات جريدة الرسالة دار الحوار التالي:

س: استاذ جميل شعيب بصفتك الرجل األول المسئول 
عن إدارة هذه المجموعة الناجحة )مجموعة أدونيس( 
على مدار كل هذه السنوات، وبكل تأكيد عن النجاحات 
الكبيرة التي حققتها هذه السلسلة في مجال المنتجات 
الغذائية تحت إدارتكم الشخصية فهل هناك من جديد 
في إطار هذه المسيرة يمكننا اإلضطالع عليه من 

خالل هذا الحوار؟
ج: أواًل أحب أن أشكرك على اتاحة لي هذه الفرصة 
للتحدث والتواصل من خالل جريدتكم الغراء الرسالة 
مع الجالية العربية في كندا بصورة مباشرة... لذا 
أحب أن أقول لك وبكل صراحة هناك دائما جديد 
وخصوصاً في هذا العام الجاري، عام 2017، حيث 
هناك نقطة تحول مهمة في تاريخ هذه المؤسسة، 
وتحديدا بعد حوالي 6 اشهر من اليوم، حيث ستتولى 
إدارة شركة مترو إدارة مؤسسة أدونيس بعد حصولها 
على حصتها الثانية بشكل كامل، يعطي لها الحق في 
إدارة هذه المؤسسة، إال أنني أحب أن أطمئن جموع 
العمالء بأن كل شئ سيبقى على ما هو عليه بما في 
ذلك العاملين ونوعية المنتجات الغذائية المعروضة 
في جميع المحالت، وسيكون ابن عمي ميشيل شعيب 
المسئول عن اإلدارة خاصة وهو صاحب خبرة طويلة 
تمتد ألكثر من 30 عاماً في هذه المؤسسة التي ستشهد 
افتتاح المزيد من الفروع خارج مونتريال وتحديداً 
في كل من العاصمة اوتاوا ومدينة تورنتو، وكما 
قلت لك مع بقاء كل العاملين والمسئولين الحاليين 
في مواقعهم دون أي تغيير، وأنا هنا أحب أن أتوجه 
بالشكر للجالية المصرية والعربية على هذا الدعم 
وهذه  السنوات  هذه  طوال  لنا  قدموه  الذي  الكبير 
المسيرة التي دخلت عامها األربعين، كما أحب أن 
اوجه الشكر كل الشكر لجميع العاملين معنا في هذه 
المؤسسة على كل ما بذلوه من جهد في سبيل تحقيق 

النجاح وتقديم الخدمة األفضل لعمالئنا الكرام.
س: هناك شائعات عن أنك قمت بشراء بعض مصانع 
المنتجات الغذائية لتطويرها وتطوير منتجاتها لتكون 
في خدمة سلسلة محالت أدونيس، وأنا اتكلم هنا 

عن مصنع ماري كعدة لألجبان وغيره؟
ج: ال أنا لم أقم بشراء هذا المصنع ومن قام بشراء 
مصنع ماري كعدة أخي خليل شعيب ألنني قررت 
الحصول على فترة سنة راحة بعيداً عن العمل أقضيها 
مع زوجتي وأوالدي تكون من خالل جولة خارجية 
في عدة دول قبل أن أقرر العودة للعمل مرة أخرى، 
خاصة والمبلغ المدفوع من قبل إدارة مترو لشراء 
حصتنا في مجموعة أدونيس كانت بثمن جيد ويتيح 
لي الحصول على قسط من الراحة لالهتمام بشئون 
مراحل  إنهاء  على  قاربوا  الذين  وأوالدي  أسرتي 

التعليم النهائي الجامعي.
س: هل تفكر أثناء هذه الفترة من تسجيل مسيرتك 
الناجحة من خالل كتاب يفيد أو تستفيد منه األجيال 

الحالية أو التالية من المهاجرين إلى كندا؟
أولوياتي  ج: كثير معقول وواضع هذا من ضمن 
وربما يكون هذا بعد فترة ليست ببعيدة إن شاء هللا.
س: بماذا ينصح جميل شعيب شباب المهاجرين 
مراعاة  مع  تجربته  واقع  من  الجدد  أو  القدامي 

اختالف التوقيب؟
ج: حتى مع اختالف الوقت توجد في الحياة »المجازفة« 
، وإذا لم تتوافر للشخص القدرة على المجازفة يبقى 
في مكانه بدون تحقيق أي تقدم، وهذا ال يعني إلقاء 
نفسك في النار وإنما أقصد من المجازفة هو عدم 
الخوف والتفكير السليم في اختيار العمل الذي يناسبه 
وبكل تأكيد يحبه حتى يستطيع أن يبدع فيه ويعالج 
إلى  للوصول  تعترض طريقه  التي  األخطاء  كافة 
النجاح المنشود وبدون المجازفة ال يمكن للشخص 
تحقيق النجاح سواء في الربح أو الخسارة، وكلها 
تقوم على االحتماالت التي تحتاج للمجازفة وألن 
يكون الشخص خاّلقاً مبدعاً بطبعه يبحث عن التميز 
وهذا ينطبق على كافة المهن، كما أن هناك دكتور 

متميز وصحفي متميز ومهندس متميز.
س: بمناسبة حديثك عن التميز في الصحافة والتميز 
في  التميز  هذا  ترى  عند صحفي عن غيره، هل 
للكثير من  أنها مازالت تحتاج  أم  الرسالة  جريدة 

العمل والمزيد من العطاء تحقيقاً لهذا التميز؟
والوسائل  الصحف  جميع  احترم  بطبعي  أنا  ج: 

اإلعالمية المنتشرة وأكيد للرسالة مثل هذا التميز 
كما أنك صديق قديم أحبه وأعتز به واحترمه دائما.
س: هل تعتقد بأنه كان لنا دور في مساعدة العديد 
من المؤسسات للوصول إلى النجاح من خالل قيامنا 

بتعريف أبناء الجالية بهذه المؤسسات؟
أنا  نجاحنا  في  فعااًل  دوراً  للصحف  كان  أكيد  ج: 
بجمع  أقوم  الفروع  أحد  في  أكون  عندما  شخصياً 
كل الموجود من الصحف الصادرة لإلطالع عليها 
حتى أتعرف من خاللها على كل ما يدور مع جميع 
الجاليات خاصة وهي المنفذ الدقيق لمعرفة كل ما 
يتعدى  بل  الكندي  أو  الجليوي  الصعيد  يدور على 

األمر ذلك للتعرف على كل ما يقع في 
العالم وخاصة في أوطاننا األم، والرسالة 
من أهم الصحف التي نجحت في القيام 
بهذا، وأنا من قراء الرسالة ومن المحبين 

لها ولما تقدمه.
س: قلت لي في احد الحوارات السابقة 
أنك من محبي القراءة ومن المهتمين 
بها ما هو تقديرك وتقييمك لغياب هواية 

القراءة عند األجيال الجديدة؟
ج: أكيد األشياء تتجه لالمام فوالدي هللا يرحمه لم 
يكن يفكر مثلما أنا أفكر وابني ال يفكر مثلما أفكر 
وهذا حال الدنيا لكن بالنسبة للقراءة فأنا أراها من 
ضرورات الحياة والذي ال يقرأ يكون في تقديري 
غير مكتمل إن لم تكن لديه اشياء اخرى يعوض بها 
غيابه أو انقطاعه عن القراءة ولكني وبكل تأكيد مع 

القراء واإلضطالع.
س: ما الذي يمكن أن تخص به الرسالة من خبر 

أو معلومة لم تصرح بها ألحد؟
ج: ال يوجد في حياتي شئ مخبأ ألني أعتمد الوضوح 
في كل شئ إال إذا كنت تقصد من سؤالك التطرق 

لحياتي الخاصة وأيضا ال يوجد شئ مخبأ في حياتي 
الخاصة، الحمد هلل سواء عند زوجتي أو عندي أو 
أكثر  العائلية  الشباب خاصة وحياتي  أوالدي  عند 

من حلوة ومستقرة كتر خير هللا !
س: جميل شعيب اإلنسان هل يمكن أن يكلمني عن 
عائلته وإذا وافق على هذا ماذا يمكن أن يقول لي 

في هذا الخصوص؟
ج: أنا زوج وأب لثالثة شباب هم بالترتيب جورج، 
أندرو، وجوي، جميعهم في المراحل الجامعية النهائية 
وتقريباً سوف يعملون ويهتمون في تنمية وتطوير 

بعض العقارات التي تخص األسرة إن شاء هللا.
س: ما هو السؤال الذي كنت تحب أن أوجهه لك 

ولكني لم أفعل؟
ج: أعتقد أنك مررت على كل شئ يمكن السؤال 
الوحيد الذي لم تمر عليه هو مستقبل جميل شعيب 

اإلنسان بدون أدونيس؟
س: دعني أوجهه إليك بصياغة أخرى وهي كيف 
ترى مستقبل جميل شعيب اإلنسان بدون أدونيس؟
ج: أدونيس طبعاً موجود دائما في فكر وحياة جميل 
شعيب اإلنسان وسيظل كذلك خاصة وأنا شخص 
مرتبط بعملي وأحبه والعمل مرتبط بي أيضا ولكن 
حياتي كثير سهلة وغير معقدة كذلك أنا كثير سهل 
وغير معقد بتعامل مع األمور بكثير من السالسة 
الذين  التساهل مع  أو  التعامل  أحب  والسهولة وال 

يكذبون أو يسرقون.
س: هل صادفك هذه النوعية من البشر في العمل 

على وجه الخصوص؟
ج: طبعاً صادفت ذلك كثيراً وكنت ال أتساهل مع 
ذلك ولكن أقول الحمد هلل أن كل من كان حولي هم 
من خيرة الناس سواء من حيث األخالق أو من حيث 
األمانة، وأنا أثق بهم كثيراً وهذا كان من أهم عوامل 
النجاح، فأختيار الناس الذين حولك من أهم عوامل 
تحقيق النجاح والحمد هلل، نجحت في التخلص من 
كل من وجدت فيه أنه غير آهل بثقتي وحافظت بكل 

جهدي على الذين تمتعوا بثقتي وكانوا أهاًل بها وأنا 
من هنا أحب أن أتوجه لهم جميعاً بكل الشكر والتقدير 
على عطائهم المتميز ووقوفهم الدائم معي هذا من 
الناحية العملية، أما من الجانب الشخصي والعائلي 
النجاح ألنها تحملتني في  فأنا مدين لزوجتي بهذا 
كل حاالتي المزاجية ووفرت لي ومازالت كل سبل 
الراحة التي ساعدتني على التركيز في عملي، وأنا 
من محبي ممارسة الرياضة خاصة لعب الجولف 
والسفر والصيد والسباحة في البحر كما احب الجلوس 
مع أسرتي وقضاء أوقات سعيدة معهم في جو أسري 
سواء من خالل جلسة العشاء العائلي وأحيانا أحب 
أن أخذ كأس معهم وقضاء بعض الوقت في الحديث 
عن كل ما يتعلق باألسرة والعائلة، واآلن أصبحت 
أعطي المزيد من الوقت ألسرتي ولعائلتي وهذا هو 
جميل اإلنسان الذي يحب زوجته وأسرته وجميع 

أفراد عائلته.
س: هل هناك أي إضافة؟

ج: أتمنى من هللا ان يمد في عمري حتى استطيع أن 
أعوض زوجتي عن كل ما تحملته من مسئوليات 

أثناء انشغالي بالعمل.
في  توافرها  يجب  التي  المواصفات  هي  ما  س: 

مديرة مكتبك؟ 
ج: أن تفهم على باإلشارة وأن تعرف كيف تختصر 
من كل ما يمكن أن يذهب بوقتي سدى. لذا هي سوف 
تكون معي حتى بعد خروجي من أدونيس، خاصة 
وهي تفهم كيف أفكر، وماذا أريد قبل أن أطلب منها 

أي شئ وتحظي على كامل ثقتي.
أخيرا وليس أخراً أحب أن أتوجه لك استاذ جميل 
في ختام هذا الحوار بكل الشكر والتقدير على هذا 
اللقاء واتمنى لك دوام التوفيق في حياتك العائلية وفي 
مشاريعك العملية المستقبلية مع خالص امنياتي لك 

بموفور الصحة والسعادة والهناء.
وإلى اللقاء مع حوار آخر

سحب الطحني روبن هود من كافة 
األسواق الكندية

أعلنت  الغربية،  كندا  مقاطعات  أسواق  من  الماضي  األسبوع  بعد سحبه   
الوكالة الكندية لمراقبة الغذاء سحب الطحين من ماركة روبن هود من وزن 

عشرة كيلوغرامات من كافة األسواق الكندية.
وطلبت المؤسسة من المستهلكين إتالف كل األكياس زنة عشرة كيلوغرامات  
والتي تنتهي صالحيتها في السابع عشر من نيسان – أبريل 2018 أو إعادتها 
إلى المتجر الذي اشترته منها، بالرغم من أن حالة واحدة من اإلصابة بباكتيريا 

إي كولي ثبت ارتباطها باستهالك هذا الطحين.
وكررت الوكالة التذكير بعوارض اإلصابة بالباكتيريا وهي الغثيان والتقيؤ 

واالسهال ما قد يؤدي في بعض الحاالت إلى الوفاة.

الجئون سوريون يساعدون من حباجة للمساعدة
الالجئين  من  مجموعة  تقوم    
السوريين في هاليفكس في الشرق 
يتم  طعام  وجبات  بإعداد  الكندي 
في  اللجوء  مراكز  على  توزيعها 
المدينة خالل عطالت نهاية األسبوع، 

في خطوة للتعاضد  االجتماعي.
محمد   ، التجمع  مؤسس  ويؤكد 
أحد  من  أتته  الفكرة  أن  جوخادار 

أسرة  عن  أخبره  الذي  األصدقاء 
الجئين سوريين تتعرض لإلهانات 
في المدينة فقرر مع أصدقائه محاولة 
والنظرة  المسبقة  األفكار  تغيير 
السلبية تجاه الالجئين. وهو يقول: 
" إن الالجئين السوريين يعرفون 
ظروف  في  والعيش  الفقر  معنى 
صعبة، لذلك راينا أنه من مواجبنا 

أن نساعد من يلقى صعوبات هنا". 
ويؤكد جوخادار أن عددا كبيرا من 
أصدقائه كانوا يقيمون في مراكز 
الالجئين السوريين في فقر مدقع.

يذكر أن ثمانية من أصل أعضاء 
"تجمع الشكر" للمقاطعة العشرة، 

هم من الالجئين السوريين.

الطعن باستعمال النارجيلة يف األماكن العامة
  يعتزم مالك أحد المقاهي في 
العاصمة أوتاوا ، براين محمود، 
وأحد رواد المقهى، فادي لطيف، 
الطعن بقرار بلدية العاصمة الذي 
يمنع استعمال النارجيلة في األماكن 

العامة ابتداء من يوم  اإلثنين
3 أبريل الجاري . 

القانون  تبنت هذا  البلدية  وكانت 
في أيلول – سبتمبر الماضي بناء 
على توصية جهاز الصحة العامة، 

في حين يطالب أصحاب المقاهي التي تقدم الشيشة باستثنائها من القرار لكونه 
يهدد بقاءها.

ويعتبر براين محمود وفادي لطيف أن هذا القرار غير دستوري بما أنه، بحسب 
رأيهم، ينتهك مبدأ المساواة الذي تضمنه الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
أن معارضي  البلدية  إلى مستشاري  كتاب وجهه  في  البلدية  ويؤكد محامي 
القرار يعتبرون أنه ينتهك الحقوق الثقافية للكنديين من أصول عربية وبالتالي 

مخالف لمبدأ المساواة في الشرعة الكندية .

تورونتو: االرتفاع الكبري يف أسعار العقارات مقلق جداً برأي العمدة

مجيل شعيب: 
بعد ستة أشهر من اآلن تنتهي عالقيت مبجموعة أدونيس بعد قيام شركة مرتو بشراء حصتنا يف اجملموعة 

أبن عمي ميشيل شعيب سوف يدير اجملموعة ملا له من خربة كبرية
أشكر كل اجلاليات على دعمهم الدائم لنا وأشكر مجيع العاملني يف اجملموعة على وقوفهم معي ودعمهم لي

  رأى عمدة تورونتو جون توري 
أن االرتفاع الكبير والمتواصل في 
أسعار العقارات في مدينته "مقلق 
جداً" للكثيرين الذين يسعون لشراء 

مسكن فيها.
وجاء كالم العمدة توري تعليقاً على 
البيانات األخيرة للغرفة العقارية في 
 Toronto Real Estate( تورونتو
معدل  أن  أفادت  التي   )Board
سعر المسكن في تورونتو الكبرى 
ارتفع من 688011 دوالراً في آذار 
 916567 إلى   2016 )مارس( 
دوالراً في آذار )مارس( 2017، 
أي بنسبة %33,2 خالل سنة واحدة.

وتضيف بيانات الغرفة العقارية أن 
الشهر  ارتفع  المسكن  سعر  معدل 
الفائت بـ%4,6 مقارنة بمستواه في 
الشهر الذي سبق، أي شباط )فبراير(.

أما عدد المساكن المباعة في كبرى 

السواء  على  وكندا  أونتاريو  مدن 
شهراً  الـ12  فترة  خالل  فارتفع 
المنتهية الشهر الفائت بنسبة 17,7% 

ليبلغ 12077.
وزير المالية في حكومة أونتاريو 
بأن  تشارلز سوسا وعد  الليبرالية 

تتضمن الميزانية المقبلة إجراءات 
كفيلة بكبح أسعار العقارات. ومن 
جهتها رفضت لغاية اآلن الحكومة 
الليبرالية في أوتاوا التدخل من أجل 

الحد من ارتفاع األسعار.

أجرى الحوار: فريد زمكحل

مقـتـل واختفاء نساء 
من السّكان األصلّيني: 

أين وصل التحقيق؟

  انتقد تحالف  يضّم عددا من المنّظمات والمجموعات 
كولومبيا  بريتيش  مقاطعة  في  المرأة  بشؤون  تُعنى  التي 
البطء في التحقيق الجاري في قضيّة مقتل واختفاء عدد 

من نساء السّكان األصليّين في كندا.
قد  ترودو  جوستان  برئاسة  الليبراليّة  الحكومة  وكانت 
أنشأت في آب أغسطس الفائت لجنة خاّصة للتحقيق في 
السّكان األصلييّن في  النساء من  مقتل واختفاء عدد من 
 1980 بين عامي  الفترة ما  البالد خالل  أنحاء  عدد من 

و2012.
وقالت سو مونتغومري الناطقة باسم لجنة التحقيق إنّه تّم 
تسجيل 90 حالة فقط في بنك المعلومات حول الضحايا.

 1200 إلى  الكنديّة  الفدراليّة  الشرطة  معطيات  وتشير 
األصليّين  السّكان  نساء  صفوف  في  وقتل  خطف  حالة 

خالل الفترة المذكورة.
وتقول فاي بليني، مؤّسسة شبكة العمل حول نساء السّكان 
من  يكفي  ما  يبذلون  ال  الحكومة  موّظفي  إّن  األصليّين 

الجهود للبحث عن عائالت الضحايا والتواصل معها.
للتسجيل  المحّددة  بالمهلة  متعلّق  غموض  إلى  وتشير 

لتكون العائلة جزءا من التحقيق.
من  مونتغومري  سو  التحقيق  لجنة  باسم  الناطقة  وقالت 
جهتها إّن اللجنة منفتحة على كاّفة االنتقادات البنّاءة التي 

تصدر عن التحالف.
الضحايا ومع  مع عائالت  تتواصل  اللجنة  بأّن  وأّكدت  
وعبر  االنترنت  على  موقعها  عبر  العنف  من  الناجيات 
وسائل التواصل االجتماعي ومن خالل لقاءات شخصيّة 

مع المعنيّين بالقضيّة.

  توّجه الناخبون الكنديّون يوم االثنين 
إلى صناديق االقتراع الختيار خمسة 
نّواب لمجلس العموم الكندي، بعد أن 
شغرت خمسة مقاعد منذ االنتخابات 
الفدراليّة األخيرة التي جرت عام 2015.
وجرت االنتخابات في خمس دوائر 
كيبيك  هي  مقاطعات  ثالث  في  تقع 

واونتاريو والبرتا.
وصّوت الناخبون الختيار نائبين جديدين 
في البرتا خلفا لكّل من رئيس حكومة 
المحافظين السابق ستيفن هاربر ووزير 
حكومة  في  السابق  والهجرة  الدفاع 
هاربر النائب والوزير جيسون كيني.

وصّوت الناخبون في مقاطعة اونتاريو 
الختيار نائبين خلفا لكّل من جون ماكالوم 
حكومة  في  السابق  الهجرة  وزير 
الحاليّة،  الليبراليّة  ترودو  جوستان 

وللنائب الراحل موريل بيالنجيه.
وفي دائرة سان لوران في كيبيك، صّوت 
الناخبون الختيار خلف لستيفان ديون 
في  السابق  الخارجيّة  النائب ووزير 
حكومة جوستان ترودو الحاليّة الذي 
استُبعد  مع جون ماكالوم من الحكومة 
بموجب التعديل الوزاري الذي أجراه 
ترودو في كانون الثاني يناير من العام 

الحالّي 2017.
ولم تسفر االنتخابات عن أّي تغيير، 
وقد فاز المرّشحون الليبراليّون  الثالثة 
وفاز  واونتاريو  كيبيك  دوائر  في 

عن  المرّشحان 
حزب المحافظين 
في دائرتي البرتا 
بفارق قوّي  في 
ت  ا و ص أل ا
مع  بالمقارنة 
من  منافسيهما 
الحزب الليبرالّي.

وتراجع مرّشحو الحزب الديمقراطّي 
الجديد إلى المرتبة الثالثة في اونتاريو 
وإلى الرابعة بعد حزب الخضر في 

كيبيك.
للديمقراطيّين  مخيّبة  النتائج  وكانت 

الجدد كذلك في مقاطعة البرتا.

وتجدر اإلشارة أّن سباقا على الزعامة 
المحافظين  لحزب  بالنسبة  يجري 
بعد  الجديد  الديمقراطّي  والحزب 
هاربر  ستيفن  زعيميهما  استقالة 

وتوماس مولكير.
وال بّد من اإلشارة إلى أّن 4 من أصل 
خمسة مرّشحين فائزين هّن سيّدات.

كندا: االنتخابات الفرعّية مل تغرّي 
اخلريطة السياسّية

ارتفاع متواضع يف استثمارات الشركات الكندية
  قال  بنك كندا )المصرف المركزي( 
إنه يرى مؤشرات على ارتفاع متواضع 
في نفقات الشركات الكندية على المدى 
القصير، وذلك بالرغم من بقاء درجة 
البرنامج  بشأن  الريبة  من  عالية 

االقتصادي للواليات المتحدة.
وهذا االرتفاع في استثمارات الشركات 
يأتي بعد سنتْين من ضعفها في سياق 

انهيار أسعار النفط.
وهذه المعلومة هي من ضمن النتائج 
التي أظهرها تحقيق أجراه بنك كندا 

مؤخراً وشمل شركات كندية.
وباإلجمال بدت الشركات التي شملها 
التحقيق أكثر تفاؤاًل بشأن مستقبلها مما 
كانت عليه في كانون الثاني )يناير( 
الفائت، السيما بالنسبة لنمو مبيعاتها.

ويفيد التحقيق أن الشركات الكندية قلقة 
من الوقع المحتمل للسياسات المقبلة 
إلدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب. 
فلدى ترامب ميل للحمائية االقتصادية 
كما أنه ينوي تخفيض ضرائب الشركات 

في بالده.

لكن من ناحية أخرى أظهر التحقيق 
أن الشركات الكندية الُمستطلَعة بين 
وأوائل  )فبراير(  شباط  منتصف 
آذار )مارس( الفائتْين ترى مكاسب 
إطالق  إعادة  ترامب  قرار  في  لها 
مشروع أنابيب "كيستون اكس ال" 
)Keystone XL( لنقل النفط الخام 
من غرب كندا إلى مصافي النفط في 
جنوب الواليات المتحدة، وأيضاً في 
المؤشرات الدالة على ارتفاع صالبة 

االقتصاد األميركي.
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الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا:

-1 اسم رئيس أمريكي أسبق 
-2 مذيعة مصرية 

إحدي   ... الملك   – بحر   3-
مسرحيات وليم شكسبير 

-4 شمل – مكة )مبعثرة( 
-5 حسام – قهوة )معوسة(

يزدهر   – )مبعثرة(  جمل   6-
ويكبر )معكوسة(

كاريكاتير  ورسام  شاعر   7-
مصري راحل 

-8 المفرحة – في هذا المكان 
يعرف  نفسي  مرض   9-

بالخوف من شيء ما 
الفنان  متشابهة – زوجة   10-

حسن يوسف السابقة 

رأسياً :  
-1 راقصة مصرية قديمة – ال 

يأكل في رمضان 
كبير  حادث   – متشابهة   2-

ومؤسف 
األول  األسم   – جزم  أداة   3-
على  حصلت  أمريكية  لممثلة 

األوسكار )معكوسة(
-4 لعمل القهوة – جمع )محفل( 
 – بيده  جس   – أجلي  من   5-

مجموعة باإلنجليزية 
مصاب   – بشكوى  يتقدم   6-

بخلل في عقله 
-7 نصف كلمة )نادر( – مدينة 
 – الشيخ  كفر  محافظة  تتبع 

بواسطتي )معكوسة( 
هيامه   – بخسة  تهينه   8-

)مبعثرة(
-9 مضى – متشابهة 

ضمير   – كينيا  عاصمة   10-
المتكلم 

حل الكلمات المتقاطعة

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

 أكرب و أنقى محام سباحة يف العامل 
بتكليف مخسة بالين جنية اسرتليين

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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 في استاذ انكليزي سأل التلميذ:شو بتعني كلمة جوز الهند 
طيب  -برافو  نات  كوكو  التلميذ:  شاطر؟  يا  باالنكليزي 

دخللي ياها بجملة؟ -كوكو نات من الشباك

واحد حرامي ركب قطار المحطة وهدد رجل مسافر وقال 
. فقال  الشباك  ابنك من  ـ اعطيني نقودك واال سأرمي  له 
المسافر وهو يضحك ـ لن اعطيك . فرمى الحرامي االبن 
، وهدده ثانية وقال ـ اذا لم تعطيني نقودك سأرمي زوجتك 

ايضا من الشباك . فقال المسافر ضاحكا ـ لن اعطيك 
والمسافر   .. الشباك  من  الزوجة  الحرامي  فرمى   .
ابنك  رميت  لقد  يارجل  ـ  الحرامي  فقال   . يضحك 

وزوجتك من الشباك وانت تضحك لماذا ؟ 
فقال المسافر ضاحكا ـ انا اعرفكم ، انتم من برنامج 

الكاميرا الخفية .

مرة ضابط بيخطب بالجند وقال لهم األقوياء يروحو 
عاليمين واألذكياء يروحو على اليسار! 

كلهم انقسمو اال واحد رخم ... 
قال له الضابط » في إيه مالك ..؟؟ ماتتحرك! 

رد عليه :عاوز يعني اعمل إيه ، اشق حالي نصين

هذا  فكان  مدينته،  إلى  بفيل  أتى  ملكاً  أن  يحكى 
الرعية  فقام رجل من  المدينة  الفيل يضايق سكان 
من  الفيل  يخرج  حتى  نتظاهر  أن  وقال:«يجب 
جداً  كبير  عدد  تجمع  وبالفعل  يؤذينا«،  وال  مدينتا 
الفيل وأظهروا  المدينة استنكارا لوضع  من سكان 
للفيل«،  ال  للفيل،  »ال  للفيل:  المعادية  الشعارات 
وكان هذا الرجل الثائر في المقدمة. لما اقتربوا من 
قائاًل:«ماذا  غاضباً  الملك  إليه  خرج  الملك  قصر 
تريد؟«، فنظر الرجل خلفه فلم يجد إال عددا بسيطا 
جداً من سكان المدينة، فقال: »الفيل سعادة الملك«، 
نزوجه  أن  »نريد  قال:  به؟«،  »ما  الملك:  قال 

بفيلة«.
محشش اشتري شريط تامر .. وطلع الشريط بايظ 
.. حطو في الكاسيت وشوية االغنية إبتدت تقطع! 

اتغاظ المحشش وراح باصص للكاسيت وقال: تامر وحياة 
ابوك لومش حافظ االغنية خليك ساكت....

بلدياتنا جامدين قاموا زوروا ورقة ب 18 جنيه, !واحد فيهم 
الشارع وبيقوله:مساء  بلدياتهم على أول  نزل يجربها في 
الخير يا بوي, أالجيش معاك فكة 18 جنيه؟ قاله:حظك يا 

ولد معايا أخر تسعتين!!!

راحوا  صيني  وواحد  فرنساوي  وواحد  انجليزي  واحد 
عليه  فرد  هاللو  قال  االنجليزي  الصوت  صدى  يجربوا 
هالوووو  هالوووو  هالوووو  قال:  و  الصوت  صدى 
قال:  و  الصوت  صدى  عليه  رد  بنجور  قال  الفرنساوى 
شونجا  قال  الصينى  بنجوووور  بنجوووور  بنجوووور 
كونجا هونجاهى فرد عليه صدى الصوت و قال: ايييييييه 

ايييييييه ايييييييه
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الزمالك يواصل نتائجه السلبية 
وخيسر من الشرقية بهدف

  من الممتع أن تسبح في المياه دون أن 
تشعر بالخطر من أي كائن سواء كان صغيراً 
القرش!!  كأسماك  أو كبيراً  البحر  كقنديل 
السياحية في  الفنادق والقرى  لذلك تقوم 
كل أنحاء العالم ببناء أحواض سباحة توفر 
آمنة  السباحة في أجواء  لزائريها رفاهية 

وبأعماق مختلفة..
الذي تم  العالم  أكبر حوض سباحه في 
تسجيلة في موسوعة جينيس هو حوض 
السباحة في منتجع سان الفونسوديل مار و 
باإلنجليزية San Alfonso del Mar و 
الذي يقع في Algarrobo و بالتحديد في 
تشيلي ،  يحمل هذا الحمام الرقم القياسي 
في كونه أكبر حمام سباحة في العالم ، حيث 

يصل طوله إلى  1012 متر أى ما يعادل 3324 قدم و تبلغ 
مساحته  19.77 فدان . 

 لقد ُقيد حمام السباحة ذلك في موسوعة جينيس كونه أكبر 
حمام سباحة و لكونه أعمق حمام للسباحة في العالم على عمق 
115 قدم، افتتح هذا الحمام في ديسمبر 2006 بعد ما يقرب 
من خمس سنوات من العمل المستمر و لقد تكلف إلى ما يقرب 
من 5 بالين جنيه استرليني. كما يحتاج سنويا إلى 2 مليون 

جنيه استرليني للحفاظ على النظام في العمل و لصيانته . 

أما عن نظام هذا الحمام وكيف يتم مده بالمياه الكافية و خصوصاً 
الماء حيث  إلى كميات هائله من  الكبير فهو يحتاج  بحجمه 
يلزم لملئه وتغطية مساحته ما يقرب من 250 مليون لتر من 
الماء أى ما يعادل 66 مليون غالون  ، فتجد في هذا الحمام 
أنابيب مياه تمتص الماء مباشرة من البحر باستخدام الشفط 
بالكمبيوتر ثم  نظام الترشيح لتنقية المياة كلية وبعد ذلك يتم 
ضخ المياه من إلى الحمام مباشرة ،  و قد تجد المياه شفافه 
إلى الغايه رغم إنها مياة بحر و هذا يرجع لتنقيتها الدقيقة قبل 

ضخها داخل الحمام . 

  سنترال بارك هي حديقة كبيرة موجودة في مانهاتن، 
مدينة نيويورك، الواليات المتحدة. تبلغ مساحتها 3,4 كم², 
وتستقبل سنوياً حوالي 37.5 مليون زائر. وفاز فريدريك 
لو أولمستيد بمسابقة التصميم لتحسين وتوسيع الحديقة مع 
خطة لتحسين العشب. بدأ البناء في العام نفسه، وواصل 
الحرب األهلية األمريكية، واكتمل  البناء خالل  العمال 
البناء في عام 1873. أصبحت معلماً تاريخياً وطنياً في 
عام 1962 والحفاظ على منظمة غير ربحية تساهم 83.5٪ 
من الميزانية المركزية بارك دوالر 37.5 مليون دوالر 
لدفع راتب  المال  أمريكي سنوياً، ويوضع ٪80.7 من 

الموظفين وللصيانة في الحديقة.
و قد تم تصميم الحديقة والتي كانت معلماً تاريخياً وطنياً 
منذ عام 1963، من قبل مصمم المناظر الطبيعية والكاتب 
فريدريك لو أولمستيد في عام 1858 بعد فوزه في مسابقة 
التصميم. كما أنه مصمم بروكلين بروسبكت بارك. ويحد 
110، ومن  الغربي شارع  الشمال  بارك من  سنترال 
الجنوب الغربي شارع 59، ومن الغرب شارع 8. على 

طول الحدود في الحديقة.
تتلقى سنترال بارك نحو خمسة وثالثين مليون زائر سنوياً، 
المتحدة  الواليات  المناطق الحضرية في  أكثر  وهو أحد 
 )km2 3.1( تلقياً للسواح والزوار.وافتتح على 770 فدان
من األراضي المملوكة للمدينة وتوسعت إلى 843 فدان. 
هو 2.5 ميل )4 كم( لفترة طويلة بين شارع 59 )سنترال 
بارك(، وشارع 110 )سنترال بارك شمال(، وهو 0.5 ميل 
)0.8 كم( واسعة بين الجادة الخامسة ووسط غرب الحديقة. 
وقد خدم حجمها ومكانتها الثقافية بوصفها نموذجاً للحدائق 
الحضرية كثيرة بما في ذلك بوابة سان فرانسيسكو بارك 
الذهبي، وحديقة أوينو في طوكيو، وحديقة في فانكوفر 
ستانلي، ولكن الجغرافيا مقيدة بشكل فريد من مانهاتن، 

وجعلت هذه الحديقة جزء ال يتجزأ لهوية مدينة لها.
ما بين 1821م و1855م تضاعفت نسبة السكان في مدينة 

نيويورك أربعة أضعاف وعندما توسعت المدينة تنبه الناس 
للهروب من ضوضاء  المفتوحة  األماكن  قلة وجود  إلي 
الحديقة  لم تكن  قبل ذلك   . الفوضوية  المدينة وحياتها 
جزءاً من خطة المفوضين لعام 1811 ثم قام جون راندل 
بإستطالع المكان وعمل الرفع المساحي لقطعة األرض 
حيث األثر الوحيد لهذا الرفع المساحي »المسمار« ما زال 

ظاهراً كجزء ال يتجزأ من الصخرة التي تحته.
يتم الحفاظ على حديقة سنترال بارك، وخاصة، من قبل 
الحديقة بموجب عقد  تدير  التي  الربحية  المؤسسة غير 
مع إدارة مدينة نيويورك ولجنة المتنزهات واالستجمام.

وكان النظام يعمل بشكل جيد حتى أنه في عام 2006 تم 
الحفاظ على إنشاء الحدائق التاريخية مبادرة هارلم، وتوفير 
الصيانة والبستنة والتوجيه في حديقة  الدعم في مجال 
مورنينجسايد، وسانت نيكوالس بارك، جاكي روبنسون 

حديقة، وماركوس غارفي بارك.
منذ الستينات، كانت هناك حملة شعبية الستعادة الحديقة 
إلى حالتها القديمة ومنع دخول السيارات إليها. على مر 
السنين، على الرغم من عدم السماح للسيارات بالدخول 
بشكل كامل حالياً وقاومت من قبل عمدة المدينة بلومبرغ.

خدمة االسعاف في سنترال بارك هي من المتطوعين الذين 
يوفرون خدمة مجانية لحاالت الطوارئ الطبية لزوار الحديقة 
بها. تعمل دورية دراجة لالستجابة  المحيطة  والشوارع 
السريعة لحاالت الطوارئ، وخاصة خالل األحداث الكبرى 
مثل ماراثون مدينة نيويورك، دورة العاب النوايا الحسنة 

عام 1998، والحفالت الموسيقية التي تقام في الحديقة.
عدد السكان في الحديقة هو 18 شخصاً، 12 من الذكور 
و6 من اإلناث، حيث يبلغ متوسط العمر من 38.5 عاماً، 
ومعدل حجم األسرة الواحدة 2.33، ما يزيد على 3 منازل.
سنترال بارك هو الموقع األكثر تصويراً في العالم. فقد تم 

تصوير أكثر من 305 فيلما داخل الحديقة.
يوجد 25 من المنحوتات المشهورة في الحديقة.

اشهر حديقة يف العامل … حديقة 
سنرتال بارك

  واصل فريق الزمالك الترنح وتلقى هزيمته 
الثالثة على التوالي بمسابقة الدوري الممتاز على 
يد الشرقية بهدف نظيف ، مساء األربعاء ، باستاد 

السالم في الجولة الـ 23 للمسابقة.
سجل هدف المباراة محمد عبد الحميد “ميدو” في 
الدقيقة 50 ، وفشل الزمالك بقيادة مدربه المؤقت 
الهزيمة  ليتلقى  التعادل  إدراك  محمد صالح في 
أمام  الخسارة  بالدوري بعد  التوالي  الثالثة على 

المقاصة وسموحة.
وتجمد رصيد الزمالك عند 40 نقطة في المركز 
الفني  بقيادة مديره  الرابع ورفع الشرقية رصيده 
عماد النحاس إلى 14 نقطة في المركز قبل األخير.
البداية ،  الملعب في  الزمالك على وسط  سيطر 

ولكن الخطورة في الهجمات البيضاء كانت محدودة 
واقتصرت على تحركات فردية في الجبهة اليمنى 
من جانب مصطفى فتحي ، وكرات عرضية في 

الجبهة اليمنى لم تصل إلى باسم مرسي.
وكانت الفرصة األولى للزمالك في الدقيقة 20 بعد 
أن تسلم مصطفى فتحي كرة في الجبهة اليمنى وسدد 
بجوار القائم ثم محاولة من باسم مرسي لم تستغل.
الهجمات على  الزمالك  الشرقية مبادلة  وحاول 
استحياء ولكن بال خطورة على مرمى جنش ، 
ووجه عبد الرحمن حسان تسديدة قوية بعيداً عن 
الشباك وسنحت فرصة خطيرة للزمالك بتسديدة من 

المدافع محمود الونش ردتها العارضة.

كوبر: ودية توجو مفيدة ومتسمك 
ببقائي مع مصر 

للمنتخب  الفني  المدير  أكد هيكتور كوبر    
المصري تمسكه بالبقاء في منصبه نافياً ما تردد 
الفراعنة.  حول تفكيره في الرحيل عن صفوف 

وقال كوبر في تصريحاته لموقع اتحاد 
الكرة المصري الرسمي أنه يحترم تعاقده 
ومستمر في منصبه حتى نهاية المشوار 
الذي أتمنى أن يتكلل بالنجاح. وأضاف 
كوبر أنه يدرك أهمية تلك المرحلة ي 
تاريخ الكرة المصرية بسبب المشاركة 
األمم  العالم وكأس  في تصفيات كأس 
األفريقية معاً حيث يتطلع الجميع للظهور 
األول في المونديال منذ عام 1990 عالوًة 
على التأهل للبطولة اإلفريقية وإحراز 
األرجنتيني  الفني  المدير  وتابع  لقبها. 
الدعم  يتلقى كل  أنه  قائاًل  تصريحاته 

من االتحاد المصري لبلوغ نهائيات موضحاً أنه 
ينظر للنتائج في المقام األول حتى ولو تلقى األداء 
العديد من االنتقادات. ويتصدر المنتخب المصري 
مجموعته في تصفيات المونديال برصيد 6 نقاط 
مقابل 4 ألوغندا صاحبة المركز الثاني ونقطة وحيدة 
للمنتخب الغاني صاحب المركز الثالث. وتحدث 
كوبر عن ودية توجو التي فاز بها الفراعنة بثالثية 
بإشراك  تحقق  قد  المباراة  أن هدف  قائاًل  نظيفة 
بعض العناصر الجديدة التي ظهرت بشكل طيب 
الفني  المدير  وأثنى  لهم.  دولي  أول ظهور  في 
للمنتخب المصري على أحمد الشيخ العب األهلي 

المعار إلى المقاصة قائاًل أنه يملك إمكانيات طيبة 
للحفاظ على  ببذل قصارى جهده  أنه طالبه  إال 
المقبلة.  الفترة  في  المصري  المنتخب  دوره مع 

المنتخب مفتوح ألي العب  وأكد كوبر أن باب 
المطلوبة  االحتياجات  لسد  المقبلة  الفترة  خالل 
المصرية  الجماهير  المراكز مطمئناً  في بعض 
بأن أداء المنتخب سيصل للمستوى المأمول قبل 
المواجهات الرسمية المقبلة، بتصفيات المونديال 
ومباراة تونس، بتصفيات األمم األفريقية المقرر 
إقامتها في يونيو المقبل. وكان كوبر قد نجح في 
للتأهل لنهائيات بطولة  قيادة المنتحب المصري 
أمم إفريقيا األخيرة للمرة االولى منذ عام 2010 
حيث حصد الفراعنة المركز الثاني عقب الخسارة 
2-1 أمام المنتخب الكاميروني في المباراة النهائية

البدري يشيد بكوليبالي بعد لقاء 
الداخلية 

سليماني  تلقى    
كوليبالي مهاجم األهلي 
الجديد اإلشادة من مديره 
الفني حسام البدري عقب 
نجاحه في تسجيل هدفين 
بلقاء الداخلية الذي شهد 
األحمر  الفريق  فوز 
نظيفة. وقال  برباعية 
البدري في تصريحاته 
للصحفيين أن كوليبالي 
إستغالل  في  نجح 
لديه  المتاحة  الفرصة 
الفريق إلنتصار  ليقود 
كبير، وهو األمر الذي 

البدري أن مستوى كوليبالي العالي كان من  الفترة المقبلة. وإعتبر  نحتاجه من جميع الالعبين في 
أبرز المكاسب التي تحققت في لقاء الداخلية عالوًة على مواصة ميدو جابر تثبيت أقدامه مع الفريق. 
وأضاف المدير الفني لألهلي أن الالعبين كانوا في أفضل حاالتهم في شوط المباراة الثاني الذي شهد 
تسجيل الرباعية بعدما عابهم قلة التركيز طيلة الشوط األول. ورفض البدري الحديث عن حسم فريقه 
للقب الدوري الممتاز قائاًل أن مشوار المنافسة ال يزال طوياًل ويحتاج إلى مزيد من الجهد لتحقيق 
االنتصارات في الفترة المقبلة دون النظر لنتائج المنافسين. ويحتل األهلي صدارة الدوري برصيد 
55 نقطة بفارق أربع نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني مع وجود مباراة مؤجلة لدى 

الفريق األحمر وذلك بعد نهاية المرحلة الثانية والعشرين من عمر المسابقة. 

اإلصابة تنهي موسم كوكا مع براجا
  أعلن نادي سبورتنج براجا البرتغالي عن خضوع 
مهاجمه المصري أحمد حسن "كوكا" لجراحة في 
جدار البطن ليبتعد عن المالعب لمدة لن تقل عن 
شهرين. وجاءت تلك اإلصابة لتنهي موسم كوكا 
مع براجا إذ لم يشارك المهاجم المصري سوى في 
لقاء آروكا مع الفريق البرتغالي عقب نهاية مشاركته 
المصري في كاس االمم االفريقية.  المنتخب  مع 
وكان كوكا قد تعرض لإلصابة خالل مشاركته مع 
المنتخب المصري خالل بطولة االمم االفريقية التي 
حصد بها الفراعنة المركز الثاني خلف الكاميرون. 
ومن المقرر أن يخضع كوكا لجراحة جدار البطن 
في إحدى المستشفيات بمدينة برشلونة االسباني. 
ويلعب كوكا في صفوف براجا منذ عام 2015 قادماً 
خالل 36 مباراة خاضها مع الفريق.من نادي رايو آفي البرتغالي حيث سجل 12 هدف 

ظهري الزمالك خيضع جلراحة يف األنف بعد إصابة 
مباراة الشرقية

  أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها أسامة 
إبراهيم، الظهير األيمن للفريق األول لكرة القدم 
بنادي الزمالك، إصابة الالعب بكسر في األنف.

األنف،  في  قوية  لكدمة  قد تعرض  أسامة  وكان 
خالل مشاركته في مباراة الفريق أمام الشرقية، 
والتي انتهت بخسارة األبيض بهدف نظيف، في 
لقاء مؤجل من األسبوع الحادي والعشرين بمسابقة 

الدوري الممتاز.

وعلم "كورابيا" أن ظهير الزمالك سيخضع لعملية 
بعد  "الخميس"،  الغد  األنف صباح  في  جراحية 
الكسر الذي تعرض له بعد كرة مشتركة مع محمد 

ميدو، مهاجم الشرقية.
وتجمد رصيد الزمالك عند 40 نقطة من 21 مباراة، 
ليبقى في المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري 
الممتاز، بينما رفع الشرقية رصيده إلى 14 نقطة 

في المركز السابع عشر.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est dans la nouvelle capitale administrative que 
le ministre de la jeunesse a annoncé récemment 
le début des travaux de construction du plus 

grand complexe sportif, éducatif  et social au Moyen-
Orient (93 feddans) qui sera équipé d’un équipement 
ultra moderne.
Parmi les installations sportives prévues on verra 3 
salles intérieurs polyvalentes, un ensemble de 4 pisci-
nes, un terrain de football aux dimensions olympiques, 
4 autres terrains de football, 3 terrains de basketball, 
3 autres pour le Volleyball, une salle pour la boxe et la 
lutte, une autre pour les poids et haltères et en plus une 
auberge de la jeunesse.
Autre ce complexe sportif, on compte implanter un 
immense parc-jardin dans la nouvelle capitale d’une 
superficie de 8 km2, 2 fois plus grand que le « Central 
Park » de New-York et 6 fois plus que le « Hide Park 
» de Londres.

Reste à savoir que la nou-
velle capitale administra-
tive  a une superficie de 
800km2 (la superficie de 
Singapour) et elle est située 
à 46  km du Caire entre 
la route Caire-Suez et la 
route Caire-El Sokhna. Elle devrait couter autour de 
45 milliards de dollars qui sont fournis par des inves-
tisseurs locaux et émiratis.
Enfin, c’est dans cette capitale administrative que le 
Président El Sisi a donné ordre de faire construire aux 
frais du gouvernement, la plus grande église Copte-
Orthodoxe au pays qui devra être prête pour y célébrer 
Noël l’an prochain alors qu’il a été le premier à faire 
un don personnel de 100 000 livres pour la construc-
tion de cette église aussi qu’une mosquée à la nouvelle 
capitale.

Avertissement de débâcles et inondations au 
Québec

Le maire de Westmount tire sa révérence

Le système dépressionnaire qui a frappé le sud du 
Québec, mardi, qui sera suivi par une deuxième 
jeudi et samedi a forcé Hydro Météo a envoyé 

des bulletins hydrométéorologiques parlant de risque 
de débâcle et d’inondation.
Selon Hydro Météo, la rivière l’Acadie, en Montéré-
gie, a atteint son seuil d’inondation minimum, mer-
credi matin, tandis qu’un avertissement de débâcle a 
été émis pour la rivière l’Achigan, dans Lanaudière.
Entre 15 et 30 mm d’eau se sont accumulés dans la 
journée de mardi à quoi pourrait s’ajouter entre 15 et 
35 mm d’eau jeudi et vendredi en raison d’une autre 
perturbation, ce qui laisse entrevoir des risques d’inon-
dations et de débâcles pour les régions de l’Outaouais, 
des Laurentides, de Lanaudière, de Montréal et de la 
Montérégie.
«Nous sommes en période de fonte printanière, nous 
nous attendons à ce que plusieurs cours d’eau génè-
rent de fortes crues, peut-on lire dans le bulletin. De 
plus, les couverts de glace étant toujours présent sur 
plusieurs cours d’eau, les crues pourraient provoque 
des mouvements de glace ou des débâcles sur certains 
cours d’eau.»

Une veille d’inondation a été lancée pour les rivières 
Châteauguay et Yamaska, mais elle a été levée pour 
les rivières des Anglais, aux Brochets, des Hurons et 
Yamaska situées en Montérégie.
La rivière l’Assomption, qui coule dans la Lanau-
dière, est également sous surveillance aux alentours de 
Joliette en raison des mouvements et du morcellement 
de la glace. Des avertissements de débâcle et de veilles 
d’inondations pourraient être émis.

Qui espionne le parlement canadien?

La Gendarmerie royale du 
Canada (GRC) et les ser-
vices secrets canadiens ont 

déclenché, mardi, une enquête pour 
déterminer qui se cache derrière 
l’utilisation d’appareils d’espionna-
ges clandestins détectés près du Par-
lement canadien, à Ottawa.
«Nous sommes très impatients de 
découvrir la source de cette acti-
vité de surveillance», s’est inquiété 
le ministre de la Sécurité publique, 
Ralph Goodale.
Lundi, Radio-Canada a révélé 
avoir décelé la présence d’appareils 
capables d’intercepter des données 
de téléphones cellulaires, en des 
endroits stratégiques situés en plein 
coeur de la capitale fédérale.
Le ministre Goodale a confirmé 
mardi que les outils de surveillance 
découverts n’appartiennent pas à 
des agences canadiennes «comme 
la GRC ou le Service canadien du 
renseignement de sécurité (SCRS)».
L’utilisation de ce matériel est donc 
forcément illégale et malveillante, 
puisque seules les autorités sont 
autorisées à s’en servir, sous de stric-
tes conditions légales.
En coulisse au gouvernement, on se 
veut rassurant en précisant que des 
mesures sont en place pour transmet-
tre les informations sensibles entre 
les ministères et les fonctionnaires. 
Ainsi, aucun renseignement sur la 
sécurité nationale n’est partagé par 
«courriel» ou ligne téléphonique 
«régulière», a indiqué une source.
Le gouvernement n’a pas voulu 
donner plus de précisions quant aux 

mesures de protection prises.
Le ministre Goodale n’a pas voulu 
«spéculer» à savoir si le crime orga-
nisé ou un pays étranger, par exem-
ple, est derrière l’espionnage illégal.

Le député conservateur Tony Cle-
ment ne s’est quant à lui pas gêné 
pour laisser entendre qu’un pays 
étranger pourrait être derrière les 
activités de surveillances clandes-
tines et que les élus pourraient être 
visés.
«Clairement, les puissances étran-
gères sont de plus en plus agressives 
dans leurs techniques d’espionnage, 
notamment pour capter des infor-
mations sur les députés», a-t-il 
affirmé.
Le porte-parole du NPD en matière 
de sécurité publique, Matthew Dubé 
est d’avis que «la protection de la 
vie privée des Canadiens» doit être 
mieux protégée, en encadrant «l’uti-
lisation de ces technologies de sur-
veillance», a-t-il réclamé.
Le Canada risque de devenir une 
risée sur la scène mondiale s’il ne 
s’attaque pas de front à l’espion-

nage, ont pour leur part réagi des 
observateurs.
Selon un expert en sécurité natio-
nale, Michel Juneau-Katsuya, le 
gouvernement doit réaliser que la 

situation a bien 
changé avec l’ar-
rivée de nouvel-
les technologies.
Il fait valoir 
que le Canada 
a «dégarni les 
rangs du contre-
e s p i o n n a g e » 
depuis les atten-
tats de septem-
bre 2001 pour 
investir davan-

tage dans la lutte au terrorisme. «Il 
faut maintenant remonter un peu 
nos effectifs dans ce domaine-là et 
à cet égard, oui, on a été négligent 
pendant trop d’années», a expliqué 
l’ex-agent du SCRS.
L’incident révélé lundi ne le sur-
prend pas. Il confirme, selon lui, que 
le Canada est «l’un des pays occiden-
taux les plus espionnés», notamment 
parce qu’il partage «les secrets de nos 
amis» en tant que membre d’orga-
nisations internationales telles que 
l’OTAN, NORAD et l’ONU.
Le fondateur de la compagnie de 
sécurité I&I Strategy, Jean Loup Le 
Roux, estime aussi que la menace 
est «mal comprise» de façon géné-
rale dans les sociétés occidentales et 
que la «méconnaissance des entre-
prises pose un gros risque à tous les 
niveaux, soit public, gouvernemen-
tal et privé».

 Construction du plus grand village sportif, éducatif
 et social an Moyen-Orient dans la nouvelle Capitale

administrative

Peter F. Trent, maire de 
Westmount depuis 1991, a 
annoncé lundi son retrait 

prochain de la vie publique.
M. Trent quittera son poste dans les 
prochaines semaines. Le conseil de 
ville de Westmount élira donc un 
maire intérimaire pour occuper ses 
fonctions jusqu'aux élections muni-
cipales de novembre prochain.
«Le moment est venu pour la pro-
chaine génération de prendre les 
rênes de la mairie», a déclaré M. 
Trent par voie de communiqué.
Il a été élu maire de Westmount 
cinq fois, un record de longévité 
dans l'histoire de la ville. Il a tou-
jours été élu sans opposition.
«Je veux quitter au moment où je 
suis au meilleur de ma forme. Me 

représenter en 
novembre aurait 
voulu dire cher-
cher à obtenir un 
sixième mandat. 
C'est tout sim-
plement trop 
long», a indiqué 
le maire sortant.
M. Trent a été 
à l'origine du 
projet de Centre 
des loisirs de 
Westmount, qui 
a été terminé en 2013.
L'homme politique s'était égale-
ment farouchement opposé aux 
fusions puis aux défusions munici-
pales de 1999 à 2004.
«Sans Peter Trent, les 14 munici-

palités indépendantes de l'île de 
Montréal - ce qui inclut Westmount 
- feraient encore partie de la Ville 
de Montréal», a dit Victor Drury, 
conseiller municipal, par commu-
niqué.

Routes en mauvais état: un «échec libéral», dit Legault

Le gouvernement Couillard 
a échoué à remettre en état 
les routes du Québec, esti-

ment les partis d'opposition.
«Les libéraux sont au pouvoir 
depuis 2003. Ça va faire 15 ans. 
C'est le bilan des libéraux. 50 % 
des routes qui sont avec des pro-
blèmes, qui ne sont pas en bonne 
condition. C'est un échec libéral 
clair», a dit le chef  caquiste Fran-
çois Legault mardi à l'Assemblée 
nationale.
«Rappelons-nous, l'accident du 
viaduc de Laval où tout devait 
se régler sur un certain nombre 
d'années», a-t-il ajouté.

Le chef  péquiste Jean-
François Lisée a ren-
chéri : «j'ai vu le bilan et 
je suis catastrophé. C'est 
insoutenable qu'on doive 
constamment refaire 
l'asphalte sur toutes les 
routes dans des périodes 
de 5 à 10 ans», a-t-il lancé.
Le Journal a révélé 
mardi matin que 50 % 
des chaussées de la pro-
vince sont en mauvais 
ou en très mauvais état. 
Malgré des réparations 
qui ont coûté 780 millions 
$ en 2016-2017, le déficit 
d'entretien du ministère 
des Transports du Québec 
(MTQ) pour les routes va 
continuer d'augmenter en 
2017-2018 pour s'élever à 
6,3 milliards $. Ce déficit 
était de 5,2 milliards $ l'an 
dernier.
Concrètement, il y a 
davantage de chaussées 
décrépites. Cette année 
seulement, 1800 km de 
routes s'ajoutent aux tron-
çons qui ont atteint «une 
durée de vie de moins de 
trois ans».
Moins de routes, plus de 
transport en commun?
Le chef  péquiste a lancé 
des pistes de solutions et 
croit même qu'il faudrait 
se demander s'il n'y a pas 
trop de routes au Québec. 
«Il faut se poser l'ensem-
ble de ces questions-là», 
a-t-il dit.
«Est-ce que c'est moins 
de poids lourds sur les 
routes? Plus de transport 
en commun? Modifier 
la composition de l'as-
phalte et du ciment? Ça 
ne se peut pas que ce soit 
comme ça qu'on va faire 
les choses pour l'avenir 
prévisible», a ajouté M. 
Lisée.
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 يسعـــد
السيد سامي األسمر
أن يتقدم من الجالية العربية والمسيحية 
بخالص التهاني وعظيم األماني بمناسبة 

عيد الفصح اجمليد
 أعاده هللا على األمة العربية والعالم 

أجمع بالخير واليمن والبركات 

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

www.samifruits.com     samifruits@samifruits.com

(514) 858-6363
(450) 978-1333
(514) 368-1333
(514) 593-1333
(514) 856-1333
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يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

 يسعد اإلدارة أن تتقدم خبالص التهاني
مبناسبة عيد القيامة اجمليد

أعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم

Nelly Kanou  
237, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4N 1C8

Tél.: (514) 331-2134
Fax: (514) 331-1421

Nelly & Tania Kanou 
475, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5X7

Tél.: (514) 744-0203
Fax:  (514) 744-0206

Seta Marachian    
5855, Gouin Ouest
Montréal, Qc. H4J 1E5

Tél.: (514) 334-8641
Fax:  (514) 334-6909

Tania Kanou     
740, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5C8

Tél.: (514) 744-2555
Fax:  (514) 744-9423

خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian

Propriétaires

Joyeuses P
âques



من واقعنا

كل عام وانتم خبري 
بقيتم وبقيت املسيحية 

واإلنسانية خبري

 نجحت البعثة األثرية المصرية العاملة بالمنطقة الواقعة جنوب 
بقايا هرم يعود  اكتشاف  المنحني بجبانة دهشورفى  هرم سنفرو 

لعصر األسرة الثالثة عشر.
وقال الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع اآلثار المصرية بالوزارة 
– فى تصريح اليوم االثنين- إن الجزء المكتشف من الهرم في حالة 
البعثة ستستكمل أعمال حفائرها  إلى أن  جيدة من الحفظ، مشيراً 

بالموقع خالل الفترة القادمة في محاولة للكشف عن باقي أجزائه.
من جانبه، قال عالء الشحات رئيس اإلدارة المركزية آلثار القاهرة 
والجيزة إن بقايا الهرم المكتشف هي جزء من البناء الداخلي له وهو 
عبارة عن ممر يؤدي إلى داخل الهرم ثم يرتفع عن مستوي سطح 
األرضية ليؤدي إلى ممر منحدر من جهة الجنوب ومدخل إلى حجرة 

أخرى من جهة الغرب.
بدروه، قال عادل عكاشة مدير عام آثار دهشور إن البعثة نجحت كذلك 
 ١٧xفي الكشف عن قطعة حجرية صغيرة من األلباستر تبلغ مساحتها ١٥

سم عليها بقايا أجزاء من نص هيروغليفي محفور في 10 أعمدة رأسية، 
باإلضافة إلى عتب من الجرانيت و كتل من الحجر في مداميك توضح 

التخطيط الداخلي للهرم عثر عليها بالممر المؤدي لمدخل الهرم.

أبو حجاج

 جمرد كلمة
العربية  الجامعة  أحوال  أصبحت 

قطر  دولة  إلي عضويتها  فهي تضم  والضيق  بالدهشة  تصيبني 
التي تمول وتدعم اإلرهاب في مصر وسوريا وليبيا والعراق أي 
في حين ترفض عودة عضوية سوريا  العربي تقريباً  الوطن  ربع 

الجريحة التي تحارب اإلرهاب من كل جهة .

كيندة الجيوش
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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%

األسرة  لعصر  يعود  هرم  بقايا  اكتشاف   : اآلثار 
الثالثة عشر بدهشور

Canadian  
Realities  

       ــ
 آخر عمود

بقلم: فريــد زمكحـل

كل عام وانتم خبري...
املسيح قام... حقاً قام!!  نقلت البي بي سي مقال عن 

أن أرمينيا هي أقدم بلد أو دولة 
في العالم تبنت الديانة المسيحية 
حوالي العام 300 ميالدية. ويوجد 
في أرمينيا وعاصمتها يريفان 
من االثار الجميلة التي الزالت 
شاهدة على تلك الحضارة وتلك 
الحقيقية التي يمكن وصفها حقا 

بالحقيقة السياسية المتميزة. 
وبالنظر في ذلك المقال والتفاصيل 
بنا  تعود  ارمينيا  والصور من 
الجميلة  األماكن  الى  الذاكرة 
مهد  حملت  التي  بالدنا  في 
على  شاهدا  وكانت  المسيحية 
الذي  والجمال  التسامح  دين 
انتشر في العالم. ورغم بعض 
العثرات السياسية التي سولت 
النفس للبعض الستغالل الدين 
سياسية حول  مكاسب  لتحقيق 
الدين سليما  بقي جوهر  العالم 
وانتشر فيما بعد ونشر السالم. 
والشخصيات المسيحية السياسية 
والدينية واالجتماعية والثقافية 
التي ساهمت وتساهم في نشر 
منها  والبعض  كثيرة.   المحبة 
في الحاضر والماضي القريب 

والبعيد.
اليوم نرى البابا في روما يمثل 
روحا لالبوة الدينية واإلنسانية في 
العالم فهو يغسل أقدام المسيحيين 
والمسلمين معا. ورأينا البطرك 
اغناطيوس الرابع هزيم وهو ابن 
سوريا وسمي بطرك العرب وهو 
من قال إن هللا خلق اآلخر لنقبله. 
ومنهم الجميل والكثير الجمال 
بالمواقف الروحية عطاهلل حنا 
تهدف  بوثيقة  نادى  من  وهو 
إلى مخاطبة الغرب وخصوصا 
الكنائس الغربية من أجل الدفاع 
عن القدس والقضية الفلسطينية 
وسار مع المسلمين ليحمي القدس 

وتراثها.
واألسماء والقائمة تطول ولدينا 
الكثير لنفخر بهم عالميا وعربيا.

ولكن أوال وآخراً.. كل عام وانتم 
المسيحية  وبقيت  بقيتم  بخير.. 

واإلنسانية بخير

ترامب يتربع براتب 3 أشهر للحدائق

رحلة جوية دولية دامت 8دقائق لقلة الزبائن

العامل يبدأ شهر أبريل 
حبرب وسائد

مصر تشارك فى معرض 
السياحة الدوىل بالربازيل

  قال شون سبايسر، المتحدث باسم 
البيت األبيض، أول من أمس، إن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب تبرع براتب 
األشهر الثالثة األولى من العام الحالي 
لصالح إدارة الحدائق الوطنية. وأضاف 
سبايسر أن ترامب، الذي أعلن تبرعه 
براتبه السنوي كرئيس للواليات المتحدة 
البالغة قيمته 400 دوالر، سيتبرع براتب 
78333 دوالراً  الربع األول وقيمته 

لصالح الحدائق العامة.
وقد تسلم وزير الداخلية األميركي ريان 
زينك وتايرون برانديبورج المشرف على 
إحدى المتنزهات الوطنية التاريخية في 
ويست فيرجينيا شيك التبرع، وقال زينك 
إنه سيتم استخدام هذه األموال لتحسين 
البنية التحتية في المتنزهات التي تشرف 

عليها إدارة الحدائق الوطنية.

بابا الفاتيكان فى القاهرة نهاية الشهر احلاىل
   جددت مصر ترحيبها باستقبال البابا فرانسيس 
الذى  للقاهرة  الفاتيكان فى زيارته األولى  بابا 
سيصل للقاهرة فى ٢٨ أبريل الجارى، مؤكدة 
تطلعها لهذه الزيارة المهمة، بما يسهم فى إرساء 
والعيش  التسامح  مبادئ  ونشر  السالم  دعائم 
الرئيس عبد  يقيم  أن  المقرر  المشترك، ومن 
الفتاح السيسى مراسم استقبال رسمية للبابا، ثم 

يعقدان لقاء مشتركا عقبه.
باسم  المتحدث  السفير عالء يوسف،  وصرح 
الرئاسة، بأن بابا الفاتيكان سيشارك فى احتفالية 
تنظم بمناسبة زيارته، يلقى خاللها كل من الرئيس 
السيسى والبابا كلمة أمام الحضور. ومن المنتظر 
أن يلتقى البابا اإلمام األكبر الشيخ أحمد الطيب 
شيخ األزهر الشريف، ويلقى كلمة أمام المؤتمر 
العالمى للسالم الذى تنظمه مشيخة األزهر. كما 

سيلتقى البابا تواضروس الثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 
المرقسية، وسيشارك فى الصالة على أرواح ضحايا الحادث اإلرهابى 
الذى وقع بالكنيسة البطرسية، كما سيرأس قداسا يقام يوم 29 إبريل.

  تحتفل الكثير من المدن من كافة 
أنحاء العالم باليوم العالمي لحرب 
الوسائد الذي ينطلق بداية من غرة 
أبريل إلى غاية الـ5 منه، وكل دولة 
به لالحتفال  ترتبط  الذي  والتاريخ 

بهذا اليوم.
كونغ  هونغ  مدينة  افتتحت  وقد 
الدورة السابعة لليوم العالمي لحرب 

الوسائد 2017.
وقد شارك العشرات من المواطنين 

من مدينة هونغ كونغ في االحتفال 
بعض  ارتدى  حيث  الحدث،  بهذا 
بينما  النوم  مالبس  المشاركين 
اختار البعض اآلخر ارتداء أزياء 

شخصيات كرتونية.
ومن القوانين المطبقة في هذا الحدث 
عدم السماح ألّي شخص بدخول ساحة 
المعركة دون وسادة يجلبها معه من 
المنزل، وعدم السماح ألّي شخص 
بضرب أّي شخص يحمل كاميرا.

اليوم  منظم  جروندي  توم  وقال 
العالمي لمعارك الوسائد في هونغ 
كونغ إنه مناسبة طيبة للترويح عن 
النفس وتجميع المواطنين والتخلّص 

من التوتر.
تجدر اإلشارة إلى أن هذا الحدث 
تحتفل به 100 مدينة حول العالم 
في األماكن العامة في تركيا وفرنسا 
وأميركا والبرازيل وهولندا وإسبانيا 
وغيرها من المدن، إذ يعتبر حدثا 
مجتمعيا للتعبير عن الحب والوحدة، 
كما أنه وسيلة للتخفيف من مشاكل 
وضغوط الحياة اليومية، ويأتي في 
الربيع  بقدوم  االحتفاالت  مستهل 
حول العالم ويعد فرصة السترجاع 

ذكريات الطفولة.
العالمي  باليوم  االحتفال  وينطلق 
لحرب الوسائد بتجمع المئات من 
العامة  الساحات  في  األشخاص 
مدججين بوسائدهم ينتظرون قرع 
طبول المعركة بحسب طقوس هذا 
اليوم، ليبدأوا بالهجوم على بعضهم 
كما يعتبر أيضا يوم حرب الوسائد 
تقليدا سنويا متعارفا عليه في كل من 
ألمانيا وتايوان والنمسا وبريطانيا 
الغرباء  يجتمع  والدنمارك، حيث 
بالضحك  مليئة  لبدء حرب  سويا 

والمتعة.
تاريخ  حول  الروايات  وتختلف 
تشير  الذي  الحدث  هذا  انطالق 
بعض التقارير اإلعالمية إلى أنه 
لم  الوسائد ولكنه  بدأ منذ اختراع 
يلق حظه من الشهرة إال مع انتشار 
مواقع التواصل االجتماعي. في حين 
ذكرت تقارير أخرى أن االحتفال 
باليوم العالمي لحرب الوسائد بدأ 
مدينة   28 بمشاركة   2008 سنة 

حول العالم.
كونغ  هونغ  مدينة  أن  والواضح 
التحقت بالمدن المحتفلة حديثا ألنها 
تحتفل بالحدث للمرة السابعة هذه 
السنة مّما يعني أنها انطلقت منذ 01 
أبريل 2010. وبعد االحتفال يتقدم 
عدد من المتطوعين للقيام بتنظيف 

الفوضى الناجمة عن القتال.

  قال عالء رشدى، سفير مصر فى 
البرازيل، إن مصر تشارك بجناح متميز 
 ،”WTM“ فى معرض السياحة والسفر
المقام حاليا بمدينة ساو باولو بالبرازيل.

وأضاف رشدى فى بيان لوزارة الخارجية، 
أن هيئة تنشيط السياحة المصرية باإلضافة 
إلى 5 شركات سياحة مصرية تروج 
للرحالت السياحية المصرية المختلفة، 
كما سيتم اإلعالن عن منتجين سياحيين 

جديدين لمصر هما السياحة العالجية 
ورحلة العائلة المقدسة، ومن المقرر أن 
يعقد مسؤولو هيئة تنشيط السياحة وممثلو 
المعرض  المصرية خالل  الشركات 
عدًدا من اللقاءات مع ممثلى شركات 
السياحة البرازيلية والالتينية والدولية 

والصحف السياحية.
الحركة  إلى زيادة  اللقاءات  وتهدف 
باعتبار  إلى مصر  الوافدة  السياحية 
األسواق  أهم  أحد  البرازيلى  السوق 
المصرية، السيما  للسياحة  الواعدة 
فى ظل التزايد الكبير للحركة السياحة 
البرازيلية إلى مصر خالل الفترة من 

يناير إلى مارس 2017.
األكبر  هو  المعرض  هذا  أن  يذكر 
الالتينية  واألضخم فى منطقة أمريكا 
والطيران  السياحة  ويجذب شركات 
العالم،  والمنتجعات من مختلف دول 
كما يزوره عدد ضخم من العاملين فى 
هذا المجال فى البرازيل ودول أمريكا 
السياحى  المكتب  قام  وقد  الالتينية، 
بالتنسيق مع  نيويورك  المصرى فى 
السفارة والمكتب التجارى فى ساو باولو 
من أجل ترتيب المشاركة المصرية.

إيقاف تشغيل  أنه تم    ذكر مسؤولون في شتوتغارت 
رحلة جوية تقطع المسافة بين ألمانيا وسويسرا في ثماني 
دولية  أقصر رحلة طيران  بأنها  فقط، ووصفت  دقائق 

منتظمة في العالم.
وانطلقت الرحلة األولى الخاطفة في هذا الخط والتي تنقل 
في طريقها  بحيرة كونستانس وهي  فوق  مارة  الركاب 
بين مدينة ألتنراين السويسرية ومدينة فريدرشافن الكائنة 

جنوبي ألمانيا في نوفمبر الماضي.
وقال كالوس ديتر فيهر المدير التنفيذي لمطار فريدرشافن 
إن شركة طيران بيبولز فييناالين النمساوية ومقرها فيينا 

قررت وقف رحلتها على هذا الخط اعتبارا من 14 من شهر 
أبريل الحالي بسبب ضعف إقبال الركاب على هذه الرحلة.
ووجه أنصار حماية البيئة انتقادات لهذه الرحلة الجوية 

القصيرة باعتبارها مصدرا ال معنى له للتلوث.
الطيران  تنافس خطوط  إطار  في  أنه  بالذكر  والجدير 
التجارية على كسر األرقام القياسية بأطول وأفخم وأسرع 
الرحالت المتواصلة انطلقت في شهر نوفمبر الماضي، 
استمرت  العالم  في  جوية  تجارية  دولية  رحلة  أقصر 
لثماني دقائق وانطلقت من مطار سانت جالين ألتنرهين 

في سويسرا إلى مدينة فريدريشسهافن في ألمانيا.
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 أيام معدودة تلك التي باتت تفصلنا عن احتفاالت عيد القيامة المجيد 
الذي سيتم االحتفال به في جميع أنحاء العالم ألهميته وأهمية شخصية 
صاحبه اإلله المتجسد الذي ولد وصلب ومات وقام من بين األموات بعد 
إتمامه لعملية الفداء والخالص التي أعادت عالقة هللا باإلنسان إلى سابق 
الشقاء والموت  ثمنها  التي كان  الخطية األولى  عهدها قبل وقوعه في 
الالنهائي لإلنسان واإلنسانية لوال رحمة هللا ومحبته وصلوات  والفناء 
القديسين من المدركين األوائل ألهمية عودة هذه العالقة واستجابة هللا 
لها من خالل عمل التجسد والفداء الذي قام به لتحرير اإلنسان من قبضة 
الشيطان تمهيدا وتأكيداً على مغفرة هللا له بعد سقوطه في الخطية التي 
أعلن هللا غضبه عليها من خالل عملية الفداء وصوالً لكامل صفحه عنها 
الفداء واالنتهاء منها مباشرة، وصوالً  أتمام عملية  لها، بعد  وغفرانه 
للخالص األبدي لإلنسان من خالل وصايا جديدة متممة لكل ما جاء به 

األنبياء من قبل.
البشر من يهود ومسيحيين  العيد لجميع  بأهمية هذا  لذا أؤمن وأعتقد 
ومسلمين أو غيرهم ألن السيد المسيح جاء ليخلص العالم حامالً خطاياه 
كل خطاياه غافراً لها على خشبة الصليب، لذا يسعدني أن أقول للجميع 
قام، وبأني  ... حقاً  قام  بال استثناء ألحد كل عام وأنتم بخير والمسيح 

أحبكم جميعاً كما أحب هللا العالم وبذل ذاته  من أجل خالصنا جميعاً.


