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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

زيارة البابا واألهداف احملققة نصف شهرية سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
وبين  السياسي  بين  الفرق    
الزعيم هو أن السياسي يعمل من 
أجل الفوز باالنتخابات القادمة أما 
الزعيم فهو الذي يعمل من أجل 
األجيال القادمة، وهو ما ينطبق 
بالكمال والتمام على ما يفعله ويقوم 
به الرئيس عبد الفتاح السيسي 
للجمهورية  رئيساً  انتخابه  منذ 
من  ويتضح  هذا،  يومنا  وحتى 
المتوازن  خالل اسلوبه اإلداري 
والمتميز لمواجهة تحديات الداخل 
لتنموية  اقتصادية  والخارج من 
ألمنية لسياسية اقليمية أو دولية 
بصورة حكيمة ومتوازنة تتبنى 
لغة المصالح المشتركة بيننا وبين 
جميع دول العالم على أساس من 
وهو  المتبادلة،  والثقة  االحترام 
ما ظهر بوضوح قبل وأثناء وبعد 
زيارة قداسة الحبر األعظم البابا 
فرنسيس بابا الفاتيكان األخيرة إلى 
مصر والتي تمت في موعدها رغم 
المحاوالت المشبوهة التي بذلها 
البعض إللغائها ومنعها لوال فطنة 
وحكمة هذا الرجل الذي أصر على 
التاريخية  مصر  لمكانة  اتمامها 
وحبه الشديد لها ورغبته األكيدة 
في مساندتها والوقوف معها ضد 

تستهدف  التي  المؤامرات  كافة 
أمنها واستقرارها ودورها الريادي 
والعالم  المنطقة  في  والمحوري 
كصانعة للسالم ومحاربة لإلرهاب 
والتطرف في آن واحد، وهو ما 
لمسه وخرج به قداسة البابا أثناء 
عبد  بالرئيس  ولقائه  استقباله 
الفتاح السيسي في زيارته األولى 
بعد خالل  فيما  وتأكد  للفاتيكان، 
زيارة قداسته األخيرة إلى مصر 
والذي رفض فيها التنقل بسيارة 
مصفحة إليمانه الكبير باهلل ورغبته 
في التأكيد للعالم أجمع على أن مصر 
مازالت وستظل بلد األمن واآلمان 
والسالم في العالم بأزهرها الشريف 
وكنيستها الوطنية ووحدة شعبها 
الطيب المضياف والمحب للسالم 
بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
التي ستؤكد األيام والشهور القادمة 
بأنه زعيم عظيم لبلٍد عظيم كان 
وسيكون على مر العصور قاهراً 

للظالم ومعلماً للشعوب...
كل الشكر لقداسة الحبر األعظم 
الدائم  الداعم وحبه  على موقفه 

لمصر ولشعب مصر وقائد مصر.
وأوالً وأخيراً ودائماً ... تحيا مصر 

... تحيا مصر... تحيا مصر.

املعارضة السورية املسلحة ترفض عرضا روسيا إلقامة مناطق آمنة

الرئيس األمريكي  أعلن   
يعتزم  أنه  ترامب  دونالد 
والسعودية  إسرائيل  زيارة 
أول  الجاري ضمن  الشهر 
قوم  ي ة  خارجي ة  جول
بصفته  بها 

تسلم  منذ  المتحدة  للواليات  رئيسا 
مهام منصبه في يناير/ كانون الثاني 

الماضي.
زيارة  ترامب  جولة  تشمل  كما 
اجتماع  في  والمشاركة  الفاتيكان، 
في  )ناتو(  األطلسي  لحلف شمال 

البلجيكية  العاصمة 
قمة مجموعة  بروكسل، وحضور 

السبع في صقلية.
ويأتي اإلعالن بعد يوم من استقبال 
الفلسطينية  السلطة  رئيس  ترامب 
األبيض،  البيت  في  محمود عباس 
حيث تعهد بالسعي من أجل التوصل 
الفلسطينيين  بين  اتفاق سالم  إلى 

واإلسرائيليين.
ة  رحل ر  شي وُت
ى  ل إ ب  م ا ر ت
أهمية ثالث  إبراز 
تنتمي  رئيسية  عواصم 

كل منها إلى ديانة مختلفة.
دينيين  زعماء  أمام  خطاب  وفي 
ترامب  قال  األبيض،  البيت  في 
“التسامح هو حجر الزاوية للسالم”.

باإلدالء  أفخر  “لهذا  وأضاف 
الصباح  بإعالن هام وتاريخي هذا 
أول  أن  ومشاطرته معكم.. )وهو( 
لي كرئيس ستكون  جولة خارجية 
ثم  إسرائيل،  ثم  السعودية،  )إلى( 

الفاتيكان في روما”.
الذي  نفسه  اليوم  وجاء اإلعالن في 
بتخفيف  تنفيذيا  أمرا  ترامب  وّقع 
حظر على النشاط السياسي للكنائس 

والجماعات الدينية.
جوالته  ولى  أ مب  ترا ويختتم 
 25 يوم  للناتو  باجتماع  الخارجية 
مايو/ أيار، قبل أن يتجه إلى صقلية 
قمة  لحضورة  لتالي  ا ليوم  ا في 

مجموعة السبع.

المخابرات  وكالة  الشمالية  كوريا  اتهمت    
المركزية األمريكية والمخابرات الكورية الجنوبية 
بأسلحة  العليا”  “قيادتها  لمهاجمة  بالتخطيط 
كيماوية حيوية وقالت إن “أضغاث األحالم” هذه 

لن تكلل بالنجاح.
وتأجج التوتر في شبه الجزيرة الكورية على مدى 
الشمالية  أن تجري كوريا  القلق من  أسابيع بسبب 
سادس تجاربها النووية أو تختبر إطالق صواريخ 

باليستية في تحد لعقوبات مجلس األمن الدولي.
أن  من  األسبوع  هذا  الشمالية  كوريا  وحذرت 
المنطقة على شفا حرب  العدوان األمريكي وضع 

نووية.
إن  فيه  قالت  بيانا  الدولة  أمن  وزارة  وأصدرت 
“محاوالت اللحظات األخيرة” من “اإلمبرياليين” 

األمريكيين وكوريا الجنوبية “تجاوزت الحدود”.
ونقلت وكالة األنباء المركزية الكورية عن البيان 
وجهاز  األمريكية  المركزية  المخابرات  “وكالة 
الشرور  بؤرتا  الجنوبي،  الكوري  المخابرات 
العليا  القيادة  آثما إليذاء  دبرا مخططا  العالم،  في 
بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ودخلت هذه 
بعد عبور حدود  تنفيذ خطيرة  التحركات مرحلة 

الجمهورية”.
السفارة  من  تعقيب  على  الحصول  يتسن  ولم 
المخابرات  جهاز  من  أو  سول  في  األمريكية 
قد  األمريكي  الجيش  وكان  الجنوبية.  الكوري 
ذكر أن مدير المخابرات مايك بومبيو زار كوريا 
الجنوبية هذا األسبوع واجتمع مع مدير المخابرات 

الكورية الجنوبية.

لندن أمس  باكنجهام في    أعلن قصر 
الخميس اعتزام األمير فيليب زوج الملكة 
في  الملكي  دوره  التنحي عن  إليزابيث 

البالد بدءا من الخريف المقبل.
البريطانية  تليفزيون هيئة اإلذاعة  وذكر 
)بي بي سي( أن الملكة إليزابيث ستستمر 

البالد بعد تنحي  القيام بدورها كملكة  في 
البالغ من العمر 95 عاما. ويأتي  زوجها 
الملكة  دعوة  أعقاب  في  اإلعالن  هذا 
العاملين  إليزابيث الجتماع عاجل لجميع 
دون  اليوم  صباح  باكينجهام  بقصر 

اإلعالن عن أسبابه.

قصر باكينجهام يعلن اعتزام األمري 
فيليب التنحي عن دوره امللكي

اتهام كوري مشالي للمخابرات األمريكية 
بتجهيز خمطط »كيماوي« ضد قيادتها

السعودية وإسرائيل والفاتيكان يف أول 
جولة خارجية لرتامب

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

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

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

   قالت المعارضة السورية المسلحة يوم الخميس إنها ال تستطيع قبول 
إقامة مناطق آمنة في سوريا ألن ذلك يهدد وحدة أراضيها وأشارت 
إلى إنها لن تعترف بإيران دولة ضامنة ألي خطة لوقفِ إطالق النار.

ووافقت كل من تركيا، التي تدعم المعارضة السورية المسلحة، وإيران، 
التي تدعم الرئيس السوري بشار األسد، في وقت سابق من يوم الخميس 
على اقتراح روسي بإقامة مناطق آمنة في سوريا وهي خطوة رحبت 

بها األمم المتحدة.
وقال أسامة أبو زيد عضو وفد المعارضة بعد أن وقعت الدول الضامنة 
آمنة  مناطق  إقامة  بشأن  مذكرة  وإيران  وتركيا  روسيا  وهي  الثالث 
»المعارضة  قازاخستان  عاصمة  آستانة  في  السالم  محادثات  خالل 

تريد أن تحافظ سوريا على وحدتها«.
ضد  »نحن  وأضاف 
تقسيم سوريا. أما بالنسبة 
لسنا  فنحن  لالتفاقات 
االتفاق  هذا  في  طرفا 
أبدا  نؤيده  لن  وبالطبع 
طالما توصف إيران بأنها 

دولة ضامنة«.
فجوة  هناك  أن  وذكر 
كبيرة بين وعود روسيا 
وأفعالها. وتدخلت روسيا 
عسكريا في 2015 دعما 
اليد  له  وأعادت  لألسد 

العليا في الصراع.
وقال أبو زيد »لدينا اتفاق بالفعل )في( أيدينا لماذا 
أشهر  منذ خمسة  موقع  اتفاق...  هناك  يطبق؟  لم 
هدنة  التفاق  إشارة  في  يطبق؟«  لم  لماذا  مضت 
تجاهلته  األول  كانون  ديسمبر  في  روسيا  أعلنته 

األطراف بشكل كبير على األرض.
وتابع قائال »لماذا نقفز اآلن إلقامة مناطق آمنة؟... 
تطبيق  في  راغبة  تكن  ولم  قادرة  تكن  لم  روسيا 

التعهدات التي تقطعها وهذه مشكلة أساسية«.
وانسحب عدد من ممثلي المعارضة احتجاجا مما أوقف 
لفترة وجيزة عملية التوقيع على مذكرة المناطق اآلمنة 
في المحادثات.
تنشر  ولم 
سيا  و ر
وتركيا وإيران 

المذكرة حتى اآلن مما ترك تفاصيلها 
غامضة. لكن يبدو أن هدف المناطق 
اآلمنة هو أن تكون خالية من الصراع 
إطالق  وقف  نطاق  توسيع  بهدف 
النار وعلى األرجح ستراقب قوات 

أجنبية تطبيقها.
وقال كبير المفاوضين الروس في 
الفرينتييف  ألكسندر  المحادثات 

للصحفيين يوم الخميس إن روسيا يمكنها أن ترسل مراقبين للمناطق 
اآلمنة بموجب تلك الخطة. وأضاف أن مراقبين من أطراف أخرى أيضا 

ربما تتم دعوتهم شريطة موافقة تركيا وإيران

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 

الفاتيكان يؤكد زيارة ترامب 
ولقائه البابا يف 24 مايو

أعلن الفاتيكان أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
سيلتقي مع البابا فرنسيس في 24 مايو أيار 
مؤكدا ما أبلغته مصادر بارزة لرويترز في 

وقت سابق من يوم الخميس.
االجتماع  أن  بيان  في  وجاء 
سيعقد الساعة 8:30 صباحا 
بالتوقيت المحلي )0630 
بتوقيت جرينتش( في 
القصر الرسولي في 

الفاتيكان.

أنا ال أعرف ما هي االسلحة 
اليت سوف تكون يف احلرب 

العاملية الثالثة، ولكن 
احلرب العاملية الرابعة 

ستكون بالعصى واحلجارة.

ألربت أينشتاين

تابعونا يوميا مع احدث األخبار على:
www.el-ressala.com
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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.
- Desert Safari
- Beach holidays
- Nile cruises
- Conference & meetings
- Incentive 

- Flight ticketing
- Transportation & limousine services
- Self tailored tours
- FIT & Private services
- Meetings & cooperates services

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

Phone : +202 2268 50 45,  Mobile: + 20123995050
Email: operation@welcometours.net

www. welcometours.net



  قال محاميان ومصدر قضائي 
إن محكمة جنايات القاهرة قررت 
يوم الخميس اإلفراج عن رجل 
األعمال البارز المنتمي لجماعة 
اإلخوان المسلمين حسن مالك لكن 
النيابة العامة طعنت على القرار.
المنعم عبد  المحامي عبد  وقال 
المحكمة  إن  لرويترز  المقصود 
حددت مبلغ 20 ألف جنيه )1140 
دوالرا( ضمانا ماليا لإلفراج عن 
مالك المحتجز على ذمة التحقيق 

منذ نحو 20 شهرا.
وقال المصدر القضائي إن طعن 
النيابة سينظر أمام دائرة أخرى 

في محكمة جنايات القاهرة يوم السبت وإن رفض الطعن يعني وجوب اإلفراج عن مالك 
مالك في  القبض على  الطعن.وألقي  قبول  التحقيق حال  ذمة  احتجازه على  يستمر  بينما 

أكتوبر تشرين األول 2015.
قيادي في جماعة أسست على خالف  مالك "متهم بشغل منصب  إن  المقصود  وقال عبد 

أحكام القانون وإمدادها باألموال".

  قالت أحزاب من المعارضة في تونس 
الخميس إنها تدرس خططا للتحرك والتعبئة 
ضد قانون المصالحة المالية واالقتصادية الذي 
قدمته الرئاسة التونسية بهدف العفو عن كبار 

المسؤولين في النظام السابق.
ومشروع القانون هو مبادرة عرضها الرئيس 
الباجي قايد السبسي ألول مرة في 2015 لعقد 
مصالحة مع المئات من رجال األعمال وآالف 
الموظفين في اإلدارة ومسؤولين سابقين من 
حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، 
من  واسعة  معارضة  القت  المبادرة  لكن 
المجتمع المدني وأحزاب من المعارضة آنذاك.
على  أخرى  مرة  طرحها  السبسي  وأعاد 
البرلمان بعد إدخال تعديالت على مشروع 
في  العام  التشريع  لجنة  بدأت  القانون، وقد 
البرلمان بمناقشته منذ يوم 26 ابريل الماضي. 
الجمهوري عصام  الحزب  أمين عام  وقال 
الشابي: “نحن معترضون على القانون منذ 
طرحه ألول مرة ألننا نعتبر أنه يتعارض مع 
اإلفالت  االنتقالية ويدعم  والعدالة  الدستور 

من المساءلة”.
وبجانب منظمات من المجتمع المدني تنشط 
اآلن خمسة أحزاب من المعارضة من أجل 
سحب مشروع القانون من البرلمان أو الدعوة 

إلى إسقاطه لدى التصويت عليه.
وأفاد الحزب الجمهوري، الذي يشغل أيضا 
الحكومة،  باسم  الرسمي  المتحدث  منصب 
بأنه سينظم مؤتمرا السبت القادم تحت “شعار 

تونس ضد الفساد” وسيطلق حملة 
ضد مشروع القانون.

وقال الشابي “القانون هو بمثابة 
عفو عام عن مسؤولين وموظفين 
في اإلدارة تورطوا في الفساد، 
ولكننا  بسجنهم  نطلب  ال  نحن 
نطالبهم باالعتراف للشعب بما 
اقترفوه قبل العفو وإبعادهم من 
اإلدارة والمناصب الحساسة”.

وقال محمد عبو رئيس حزب 
المعارض  الديمقراطي  التيار 
“يتعين على الرئاسة سحب هذا 
المشروع حتى ال يزيد من حالة 
الشحن واالحتقان. نحن سنعمل 
ذلك  تفعل  لم  إن  إسقاطه  على 

الرئاسة”.
وأوضح عبو أن القانون سيكون 
“بمثابة الوسيلة لخدمة الفاسدين 
وضمان استمرارهم في تمويل 

األحزاب في السلطة”.
من  األول  لفصل  ا ويعرف 
“يندرج  أنه  القانون  مشروع 

مناخ مالئم  وتهيئة  االنتقالية  العدالة  ضمن 
يشجع على االستثمار ويعزز الثقة بمؤسسات 
إجراءات “خاصة  إلى  يشير  كما  الدولة”. 
باالنتهاكات المتعلقة بالفساد المالي واالعتداء 
على المال العام وغلق الملفات نهائيا وطي 

صفحة الماضي”.

ويقول حزب حركة نداء تونس، الذي يقود 
االئتالف الحكومي ويدعم مشروع القانون، إن 
األوضاع االقتصادية والسياسية التي تعيشها 
البالد تقتضي المصالحة، وأن القانون سيعزز 

فرص انعاش االقتصاد المتعثر.
ويثير القانون نقاشا كونه يأتي أيضا بموازاة 
عمل هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة قانونيا 

بالتقصي في انتهاكات الماضي ضد حقوق 
اإلنسان بجانب االنتهاكات المالية والتمهيد 

للمصالحة.
وهددت أحزاب من المعارضة ومنظمات من 
المجتمع المدني باالحتجاج في الشوارع في 

حال عدم سحب القانون. 

Tel: 239350400  /  01228008424
elressala@bellnet.ca  /
elressala@videotron.ca

ww.el-ressala.com
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بقلم: رفح السعد

    بقلم : 
خالد عبد القادر بكداش 

معارض غيب 
و موالي أغبى

  انقسم في اآلونة األخيرة الشعب العربي 
إلى قسمين أحدهما موالي لألنظمة العربية 
لألنظمة  معارض  الثاني  و  حكامها  و 

العربية و حكامها.
الغريب في األمر أن الطرفان ال يملكان 
للمعارضة  أو  للمواالة  مقومات  أي 
فالطرف األول الموالي ال يعلم أن بعض 
هذه األنظمة العربية هي أكبر دائرة فساد 

في العالم أجمع .
و أما الطرف الثاني المعارض فبعضهم  
و لألسف ال يعلم أنه يعمل تحت مظلمة 
أنظمة تحركه كحجر الشطرنج و األسوء 
من البعض الذي ال يعلم الحقيقة هو الجزء 
المعارض الذي يعلم حقيقة األمر و لكنه 
يستمر بما يفعله كسباً للمزيد من األموال 
العالمية  األنظمة  تلك  لدى  المكانة  و 
المحركة آللة الدمار في سوريا و منطقة 

الشرق األوسط كلها.
الطرفان  باتجاه  بعناية  نظرنا  أننا  لو 
أنهما  لوجدنا  سوريا  في  المتقاتالن 
فمثاًل  العالم  في  العظمى  القوى  يمثالن 

النظام السوري 
الصين  و  يمثلون روسيا  له  الموالين  و 
بها في  يستهان  ايران و هي قوى ال  و 
العالم و أما الطرف الثاني ممن يطلقون 
على أنفسهم اسم معارضين فهم يمثلون 
القوى العظمى المضادة للطرف األول و 
هي أمريكا و بريطانيا و فرنسا و بعض 

الدول األوربية.
األسوء من هذا كله هو مشاركة األيدي 
العربية النقية بتمويل هذا الدمار و القتل 
ألبناء الشعب السوري األبرياء .. حيث 
السعودية  العربية  المملكة  مثل  دولة  أن 
قامت  بصرف المليارات من الدوالرات 
جماعات  إلى  المرتزقة  بعض  لتحويل 
ارهابية مسلحة تقود المخطط و السيناريو 
المكتوب لها في األراضي السورية و طبعاً 
بوصاية و طلب أمريكي .. باالضافة إلى 
أيضاً  تقوم  قطر  مثل  دويلة صغيرة  أن 
بدعم بعض المرتزقة االرهابيين لتحويلهم 
لجماعات ارهابية مسلحة تعمل تحت مسمى 

المعارضة السورية المسلحة .
أما الشأن األكبر هو لتركيا الدولة التي 
هيمن عليها العثماني الحالم باعادة الخالفة 
العثمانية تحت راية االسالم و الذي حول 
مؤخراً تركيا من دولة ذات مستقبل باهر 
الخارج  و  الداخل  من  مفككة  دولة  إلى 
يحكمها و يسرح و يمرح بقوانينها دكتاتور 
غبي أكبر مشاكله اقامة دولة كردية على 

حدوده الجنوبية .
الحقيقة أن أردوغان باع نفسه إلى إدارة 
العم سام حتى ال يستطيع األكراد الحصول 
على الموافقة األمريكية باقامة دولة مستقلة 
لهم تقع بين المثلث السوري و العراقي و 
االيراني و األمر الذي ال يعلمه الدكتاتور 
الغبي أن األكراد قد حصلوا على الموافقة 
منذ زمن بعيد قبل أن يفكر هو بالركوع 

تحت أقدام أمريكا و حلفائها.
الحرب في  أن أزمة  معادلة غريبة حقاً 
سوريا لن تنتهي أبداً و حتى أن سوريا لن 
تتحول لعراق ثاني بل ستكون مثال أسوء 
من ذلك فالسيناريو المكتوب لمنطقة الشرق 
األوسط لم تنتِه صفحاته و هناك الكثير 
من المفاجأت التي ستجعل من أردوغان 
على  يعضون  العرب  الحكام  بعض  و 
أصابعهم ندماً لركوعهم تحت إدارة العم 
سام و غيرهم من القوى الدولية العظمى .
إن غداً لناظره قريب و مثلما يقول المثل 
بكره   .. بفلوس  اليوم  يا خبر  الشعبي “ 

يبقى ببالش “.

Bakdash1@el-ressala.com

   دعا مراقبون لشؤون الصراع 
الواليات  الفلسطيني اإلسرائيلي في 
المتحدة إلى عدم التعويل كثيرا على 
اللقاء الذي جمع يوم األربعاء الرئيس 
بالرئيس  األميركي دونالد ترامب 
البيت  الفلسطيني محمود عباس في 
األبيض في إحداث تحول جذري 
سريع لتحريك أزمة توقف المفاوضات 
بين الطرفين، لكنهم توقعوا بأن تكون 
المداخل التي سيسلكها ترامب مختلفة 
جذريا عن تكتيكات أسالفه على رأس 
اإلدارة األميركية في الصراع الفلسطيني 

اإلسرائيلي تحديدا.
وأبدى الرئيس األميركي ثقته بإمكان 
التوصل إلى اتفاق سالم بين إسرائيل 
والفلسطينيين وذلك خالل استقباله 
نظيره الفلسطيني محمود عباس للمرة 

األولى في البيت األبيض.
وقال ترامب إثر اجتماع في المكتب 
البيضاوي »نريد إرساء السالم بين 
إسرائيل والفلسطينيين وسنحقق ذلك«.
ودخلت حركة حماس على الخط عبر 
حض خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس، الرئيس األميركي على 

»التقاط الفرصة« إلعطاء دفع جديد لعملية السالم في الشرق األوسط 
والتوصل إلى »حل منصف«.

وترى بعض المراجع الدبلوماسية األميركية أن ترامب سيسعى إلى 
تغيير في أسلوب مقاربة هذه المسألة وإخراجها من الرتابة التي كانت 
واشنطن تتناول بها “الستاتيكو” الذي طرأ على مسار السلم بين الجانبين.

ووصف هربرت مكماستر، مستشار الرئيس األميركي لألمن القومي، 
نهج ترامب في السياسة الخارجية بأنه “ابتكاري”، قائال إن وسائله 
غير التقليدية قد تهيئ الفرصة للمساعدة في نهاية األمر على تحقيق 

االستقرار في الشرق األوسط.
وتأتي محادثات البيت األبيض بين ترامب وعباس بعد زيارة في 
منتصف فبراير الماضي قام بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو الذي تحرك سريعا إلعادة ضبط العالقات بعد عالقة مضطربة 

مع الرئيس األميركي السابق باراك أوباما.
ويعتقد بعض الخبراء األميركيين أن الرئيس ترامب بحاجة إلى إنجاز 
حقيقي في هذا الملف بإمكانه االستناد عليه إلعداد المسرح الستراتيجية 

أميركية واسعة في الشرق األوسط.
ويضيف هؤالء أن تقدمه، ومنذ حملته االنتخابية، بصفته صديقا منحازا 
إلسرائيل وجادا في موضوع نقل السفارة األميركية إلى القدس، يمنحه 
رصيدا لدى الرأي العام اإلسرائيلي كما لدى النخبة السياسية اإلسرائيلية 
من أجل تقديم تنازالت نسبية رفضت حكومة بنيامين نتنياهو تقديمها 

إلدارة الرئيس األميركي السابق باراك أوباما.
وبدا أن مكماستر سعى إلى تبديد مخاوف من أن تأتي محاوالت 
الرئيس األميركي تكرارا لمحاوالت اإلدارات السابقة، إذ علق إيالن 
غولدنبورغ، خبير مركز األمن األميركي الجديد، أن “مجرد انعقاد 
اللقاء دليل على أن مقاربة ترامب للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني تقليدية 

أكثر مما كان الجميع يتوقع”.
وقال مكماستر في هذا الشأن في احتفال أقيم 
في واشنطن الثالثاء بمناسبة ذكرى إعالن 
قيام دولة إسرائيل، إن ترامب “ليس لديه 
الوقت للخوض في نقاش بشأن المعتقدات”، 
وإنما يسعى إلى تحدي السياسات الفاشلة التي 
سادت في الماضي بعقلية رجل األعمال الذي 

يضع نصب عينيه تحقيق نتائج.
ويرى مراقبون لشؤون الشرق األوسط في 
واشنطن أن الرئيس األميركي يحتاج إلى 
االستماع للرئيس الفلسطيني واستكشاف 
القيادة الفلسطينية بترتيبات  إمكانات قبول 
جديدة وجريئة لوقف حالة الجمود في هذا 
الملف، مستندا على أجواء تطور العالقات 
األميركية العربية عامة بعد الزيارات التي 
قام بها العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني 
والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي 
ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 
إلى واشنطن ولقائهم بشكل منفصل مع 

الرئيس األميركي.
ويضيف هؤالء أن بيان القمة العربية األخيرة 
في البحر الميت إلعادة إنعاش المبادرة 
العربية للسالم جاء ثمرة مداوالت أميركية 
عربية بمعنى أنها أتت لتتكامل مع التفاهمات 

العربية األميركية ال لتتناقض معها.
وتشكك مصادر فلسطينية في أن يكون بإمكان عباس تقديم تنازالت، 
ال سيما وأنه يواجه ضغوطا بالداخل لتفادي تقديم تنازالت، خاصة مع 
إضراب المئات من الفلسطينيين المحتجزين في السجون اإلسرائيلية 

عن الطعام.
وقال نبيل أبوردينة المتحدث باسم عباس إن القيادة الفلسطينية ملتزمة 

بانتهاج مسار سياسي يفضي إلى سالم حقيقي.
لكن مسؤولين فلسطينيين يقولون إنه سيكون من الصعب على عباس 
العودة إلى طاولة التفاوض دون الشرط المسبق القائم منذ فترة طويلة 
بتجميد توسيع المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي التي احتلتها 
إسرائيل في 1967 والتي يريد الفلسطينيون إقامة دولة فلسطينية 

عليها في المستقبل. 

الرياشى وزير  أعلن ملحم        
أن هناك مشروع  اللبنانى،  اإلعالم 
قانون لتحويل وزارة اإلعالم إلى وزارة 
تأهيل  والتواصل وأنه سيتم  الحوار 
لتكون جاهزة  للوزارة  التحتية  البنية 
الستضافة اى حوار بين كل األطراف 
الى  تأتى  أن  يمكنها  التى  المتصارعة 
لبنان وجاهزون الستقبال الجميع باستثناء 
إسرائيل، كما ستتحول وزارة اإلعالم 

إلى وزارة تواصل بين الوزارات .
واعتبر الرياشى خالل منتدى إعالمى 
عقد مساء الخميس على هامش مؤتمر 

الطاقة االغترابية الذى افتتحه الرئيس 
الغاء  العماد ميشال عون، أن  اللبنانى 
وزارة اإلعالم سيتم من خالل قرارات 
سوف تتخذ فى مجلس الوزراء وسوف 
القانون فى غضون  يرفع مشروع 
ان  الوزراء على  الى مجلس  شهر 
يبت مجلس النواب تغيير اسم الوزارة 
للمادة 583 عقوبات  تعديل  كما سيتم 
لجهة الغاء القدح والذم فى حال ثبتت 
المعلومات الصحفية من خالل مشروع 
قانون سيحول الى المجلس النيابى فى 

اقرب فرصة. 

   لقي 4 أشخاص على األقل مصرعهم وأصيب 
آخرون، مساء الخميس، من جراء انفجار سيارة 
مفخخة في مخيم الركبان على الحدود السورية 

مع األردن.
وأفادت صحيفة الغد األردنية في تغريدة على 
موقع التواصل االجتماعي »تويتر«، بسقوط قتلى 
وجرحى بتفجير في العمق السوري بمخيم الركبان.

وذكرت الصحيفة األردنية أن التفجير وقع قرب 
سوق للماشية على أطراف مخيم الركبان، مشيرة 

إلى أنه أعقب االنفجار إطالق كثيف للنار.
هذا وقد أفاد نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي 
بسقوط قتلى جراء انفجار دراجة نارية مفخخة 
قرب سيارة تعود إلحد الفصائل المسلحة في مخيم 

الركبان الحدودي مع سوريا.

ترامب يؤكد »إننا سنحقق« السالم وعباس يأمل يف »اتفاق تارخيي«
العراق 

ومملكة الفساد!!

املعارضة التونسية تضغط لسحب مشروع قانون للمصاحلة املالية

لبنان: مشروع قانون لتحويل وزارة 
اإلعالم إىل وزارة احلوار والتواصل

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة يف خميم 
الركبان على احلدود السورية مع األردن

محلة املوصل تتقدم.. واجليش العراقي يهاجم داعش من الشمال

حمكمة مصرية تأمر باإلفراج عن رجل 
األعمال اإلخواني حسن مالك والنيابة تطعن

  لم تعد ممارسة الفساد أمرا غريبا 
العراقيين، بل أصبحت مسألة  على 
عادية لكثرة انتشاره في كل مجاالت 
الحياة حتى أصبح العراقي فاقدا للثقة 

بالسياسيين وكتلهم
لم تقِض  التي   وأحزابهم وتحالفاتهم 
فالسرقات  الفساد ولم تحد منه،  على 
والتجاوزات والمخالفات أصبحت 
ال تعد وال تحصى، وكل يوم نسمع 
الفساد  قصصا وروايات جديدة عن 

المالي واإلداري.
لم تجد احتجاجات وتظاهرات  كما 
أنها  نفعا رغم  الفساد  العراقيين ضد 
متواصلة منذ سبع سنوات، بل اصبحت 
محاربة الفساد عملية محفوفة بالمخاطر، 
فالمعترض عليه قد يتعرض للخطف 
أو القتل وقد تُلَفق له تهمة الفساد ليجد 

نفسه هو المتهم به.
البرلمان، وإن كانت قد  استجوابات 
أطاحت بوزيرين حتى اآلن، هما وزيرا 
الدفاع والمالية، لكنها بقيت معالجات 
لم  المقالين  سطحية كما أن الوزيرين 
يقدما للقضاء ما يعني أنهما أقيال ليس 
ألنهما فاسدان بل ربما ألنهما لم يخضعا 
البتزاز احدهم مثلما جاء على لسان 

وزير الدفاع المقال! 
لقد أصبح المسؤولون خبراء في إخفاء 
ممارساتهم الفاسدة، وبدال من أن يعينوا 
أقاربهم وأتباعهم مباشرة في وزاراتهم 
ومؤسساتهم، كما كانوا يفعلون سابقا دون 
حياء، أصبحوا يعينون أقارب بعضهم 
بعضا وهذا ما يحصل حاليا وهناك أدلة 
عليها, وحتى المواطن العادي اصبح 
القضاء  العايبهم واساليبهم,اما  يكشف 
فال يستطيع أن يدينهم بها لكن من 
الحقائق سيجد قصصا كثيرة  يتقصى 

في هذا المجال.
 ولم ينفع مع الفساد وجود هيئة النزاهة 
ولجنة النزاهة وهناك ايضا ديوان الرقابة 
المالية ومكاتب المفتش العام المنتشرة 
في كل وزارة ومؤسسة، باإلضافة إلى 
وسائل اإلعالم، بل ظل ينتشر ويعزز 

من مواقعه في كل مكان. 
وسائل اإلعالم التي يفترض أن تكشف 
الممارسات التي تضر بالصالح العام 
إلى  تفتقر  بقيت اغلبها مترددة وربما 

الخبرة في هذا المجال.
الدول   بقي العراق في أعلى سلم 
الفاسدة في العالم حسب تصنيف منظمة 
الشفافية الدولية، ولم يزعج هذا التصنيف 
المسؤولين العراقيين كي يعملوا على 
مكافحة الفساد حفاظا على سمعة العراق 
وثروته، بل تصرفوا وكأن التصنيف 
قد منحهم الضوء االخضر لمواصلة 
السرقة . لم يتقلص مستوى الفساد في 
أي وزارة أو مؤسسة إذ )حافظ( العراق 
على مستوى تصنيفه بين الدول الفاسدة 

خالل السنوات القليلة الماضية.  
آخر ما تداولته االنباء هو أن البرلمان 
الهجرة  سوف يستجوب وزير وزير 
والمهجرين محمد جاسم الجاف لمعرفة 
مصير ملياري دوالر كانت مخصصة 
للنازحين... فهل يعقل أن بلدا يتعرض 
لكارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل وفيه 
العراء  يفترشون  نازح  أربعة ماليين 
أو يعيشون في مخيمات تفتقر البسط 
الخدمات األساسية، من غذاء ودواء 
وماء صالح للشرب، ومع ذلك تتعرض 
األموال المخصصة إلغاثتهم إلى السرقة؟ 

لن نستعجل الحكم وسوف ننتظر نتائج 
التحقيقات.  

وهل يعقل أن ينتشر الفساد حتى في وزارة 
الصحة التي استوردت "حذاءا طبيا"  
بقيمة  900 مليون دينار من البرتغال 
في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من 
نقص كبير في االدوية واالجهزة الطبية 
والمستلزمات الضرورية، ناهيك عن 
المستشفيات والمراكز  تهالك مباني 

الطبية؟ 
مع ذلك لم يجد البرلمان في هذا اإلجراء 
الوزيرة من اإلقالة  أي خلل ونجت 
ببقائها في منصبها  وعادت لتحتفل 

وكأنها حققت إنجازا عظيما! 
بينما أخفق في استجواب وزير التجارة 
الجميلي، حول صفقة  وكالة، سلمان 
الرز الفاسد دون أن يعرف احد أسباب 
هذا اإلخفاق. والغريب أن هناك من 
دافع عن وزير التجارة، فمنهم من قال 
"إنه رز مسلوق وإن الشعب العراقي 
غير معتاد على هذا النوع من الرز"، 
ومنهم من رفع اصابع االتهام بوجه 
إنهن "ال يعرفن  قائال  البيوت  ربات 
كيف يطبخنه"، بينما قدم أحد مسؤولي 
وزارة التجارة درسا تلفزيونيا في كيفية 
تناول الرز ليثبت أنه لذيذ وكل ما يقال 

عنه هو افتراء!  
المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق 
سابقا كشف عن هدر ماليين الدوالرات 
النفط  في تعاقدات أبرمتها وزارتا 
واالسكان واإلعمار على مدى السنوات 
العشر الماضية. أما التعينات والترقيات 
في دوائر الدولة فتجري وفق حسابات 
المحسوبية والمنسوبية والطائفية، ناهيك 
عن الرشوة واالنتماء السياسي، حتى 
أصبحت الوزارات ومؤسسات الدولة 
أشبه بالمقرات الحزبية. معيار الكفاءة في 
التعيينات غائب تماما وهناك الكثير من 
المؤهلين واألكفاء عاطلون عن العمل.

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، 
الفساد  الذي تربع على عرش مملكة 
لثماني سنوات عجاف،  العراق  في 
ثمانمائة مليار دوالر،  اختفت خاللها 
اللجنة  تقرير  لم يحاسبه أحد، وحتى 
النيابية بخصوص سقوط الموصل الذي 
أدان المالكي بوضوح، قد وضع على 
تبرير مقنع. 800 مليار  الرف دون 
دوالر كان يمكن أن تبني العراق من 
لكنها ضاعت  الخبراء،  جديد حسب 
وربما لن يعرف مصيرها إلى األبد، 
ليصبح العراق مفلسا ومكبال بالديون 
ينتظر هبات الدول األخرى والقروض 

)الميسرة( من البنك الدولي!
الجبوري،  النائب مشعان  ربما كان 
النيابية، أكثر  النزاهة  عضو لجنة 
السياسيين صدقا عندما صرح عالنية 
"بأننا جميعا فاسدون، بمن فيهم أنا"! 
بأنه  تلميع صورته  لكنه عاد وحاول 
أخذ خمسة ماليين دوالر من شخص 
كي يوقف التحقيق معه في قضايا فساد، 
لكنه، ويا للنزاهة، أخذ المبلغ وواصل 
التحقيق!!! ال يمكن الحديث عن دولة 
عصرية متماسكة منصفة وديمقراطية 
الفساد  العراق من نفق  لم يخرج  إن 
نهايته أي  المظلم والذي ال يُرى في 

ضوء حاليا.
وال يمكننا ان نتحدث عن اصالحات من 
خالل تغيير الشخصيات ..فعلى الحكومة 
قلع الفساد من جذوره قبل أي خطوة. 

  اكتسبت العملية العسكرية العراقية الستعادة الموصل من قبضة 
تنظيم داعش قوة دفع جديدة اليوم الخميس مع محاولة فرقة مدرعة 

الزحف على المدينة من ناحية الشمال.
وتحاصر القوات العراقية مسلحي تنظيم داعش في الزاوية الشمالية 
القديمة وجامع  المدينة  التي تشمل وسط  الموصل  الغربية من 
التنظيم  التي ترفرف فوقها راية  المائلة  بمئذنته  الكبير  النوري 

المتشدد السوداء منذ يونيو 2014.
وجاء في بيان للجيش العراقي أن الفرقة المدرعة التاسعة وقوات 
الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية فتحت جبهة جديدة في شمال 
غرب المدينة. وسيساعد الهجوم جهاز مكافحة اإلرهاب وقوات 

الشرطة االتحادية التي تتقدم بصعوبة كبيرة من جهة الجنوب.
وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة 
“قواتنا تحقق تقدما سريعا في الساعات األولى للهجوم و مقاتلو 

داعش منكسرون و يتقهقرون”.
السريع لمسافة  الرد  الشرطة االتحادية وقوات  وتقدمت قوات 
الهريمات شمال  باتجاه  1400 وما زالت تتوغل بمنطقة حليلة 
القوات  إن  بيان  الشرطة االتحادية في  الموصل. وقالت  غربي 
الخامس  الجسر  إلى ضفة نهر دجلة وتطويق  الوصول  تحاول 

إلى الشمال من المدينة القديمة.
ويوفر تحالف تقوده الواليات المتحدة دعما جويا وبريا مهما للهجوم 

على الموصل معقل التنظيم المتشدد في العراق. 
وبدأت عملية الموصل في أكتوبر الماضي.

المدرعة  الفرقة  قائد  المالكي  اللواء قاسم  وقال 
التاسعة من قاعدة جنوب غربي الموصل “الفرقة 
المدرعة إذا ترجع للحقيقة ما تدخل بالمدن نهائيا، 

ما تدخل شوارع وأزقة ضيقة ولكننا ندخل”.
وأضاف “واجبنا المستقبلي بعد يومين أو ثالثة 
ندخل بالمدينة سواء منطقة المشرفة أو 17 تموز 

أو الهريمات، هذا واجبنا”.
وقال الجيش العراقي في 30 أبريل إنه يهدف إلى 

إنهاء معركة الموصل هذا الشهر.
ولن تشكل هزيمة داعش في الموصل نهاية التنظيم 
المتشدد الذي ما زال يسيطر على أجزاء من سوريا 
وأراض واسعة في العراق قرب الحدود السورية.

وقال اللفتنانت كولونيل جيمس براوننج من الجيش 
األمريكي وهو مستشار الفرقة التاسعة المدرعة 

في القاعدة إن الدعم األمريكي الوثيق سيفيد في مشاركة الفرقة 
المدرعة التاسعة في القتال ويقلل المخاطر على المدنيين.

وقال براوننج وهو قائد الفرقة 82 المحمولة جوا “كل ما أحاول 
أن أفعله هو تهيئة أرض المعركة له” في إشارة إلى المالكي.

وأضاف “أتطلع إلى محاولة تنفيذ ضربات تسبق وصوله فضال 
عن ضربات عميقة حتى في الموصل القديمة”.

ويعد الدعم األمريكي أساسيا للتخلص من السيارات المفخخة التي 
يقودها انتحاريون وتستهدف الجنود.

إلغاء حكم بإعدام 25 
شخصا قضية اشتباكات 
“الدابودية وبين هالل”
  ألغت محكمة النقض المصرية اليوم 
الخميس أحكاما باإلعدام بحق 25 شخصا 
أدينوا بالتورط في اشتباكات بين قبيلتي 
بني هالل والدابودية النوبيتين التي أوقعت 

28 قتيال في أسوان عام 2014.
وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في 
يونيو 2016 بإعدام 25 متهما وبالسجن 
المؤبد لـ21 آخرين، ودانتهم باالشتراك في 
قتل 28 شخصا خالل اشتباكات اندلعت 
بين قبيلتي بني هالل والدابودية النوبيتين 
في الرابع والخامس من أبريل 2014.

إلغاء  الخميس  النقض  وقررت محكمة 
أحكام بالسجن المؤبد )25 عاما( صادرة 
ضد 18 متهما، وأمرت بإعادة محاكمة 
ألغيت األحكام  الذين  المتهمين  جميع 

الصادرة بحقهم.
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اإلرهاب يف مصر
والدولة الرخوة 

التي  اآلخيرة  اإلرهاب  بعد حوادث     
ضربت مصر مؤخراً و ذهب ضحيتها لها 
عشرات من األقباط والمسلمين األبرياء كنا 
ننتظر أن تتجه الدولة إلى محاربة اإلرهاب 
الرنانة ولكن باألفعال  بالكلمات  فعاًل وليس 
وأول هذه األفعال هو تطبيق القانون وما جاء 
بالدستور المصري وكنا ننتظر من البرلمان 
أن يخرج لنا قانون اإلجراءات الجنائية الذي 
منذ  البطرسية  كنيسة  بعد حادث  به  وعدنا 
هذا  كتابة  لألسف حتى  ولكن  عدة شهور 
المقال لم نَر أي شئ .. كالم كالم على رأي 
الشحرورة صباح رحمها هللا والعجيب أني 
في  بأنفصام  فعاًل  الدولة مصابة  أن  أشعر 
أنها  تعلن صباحاً ومساءاً  فهي  الشخصية 
الذي اليفرق  ستحارب اإلرهاب والتطرف 
بين قبطي ومسلم وإنها عازمة على القضاء 
عليه في نفس الوقت تقبض على رواد الفكر 
والتنوير الذين يحاربون هذا الفكر المتطرف 
بل وتسجنهم وتترك كل من يغذى اإلرهاب 
إلى  ومساءاً  علناً صباحاً  يدعون  والذين 
دمائهم وأموالهم  المسيحيين واستباحة  قتل 
في  تهنئتهم  إلى عدم  بل ونسائهم ويدعون 
أعيادهم ، وعجب العجاب تراه عندما ترى 
الرئيس السيسي وقد بح صوته مناشداً شيخ 
األزهر بوجوب تغيير الخطاب الديني ولكن 
هيهات وكم بح صوت الكثيرين من أصحاب 
تغيير  بإلزامية  البلد  المستنير في هذا  الفكر 
مناهج  ما هي  أدراك  وما  األزهر  مناهج 
األزهر فمنها الكثير الذي يحض على إثارة 
الفتن التي ممكن أن تحرق األخضر واليابس 
قلوبنا وهي  ألمت  التي  الفجيعة  إلى  ونصل 
أن شيخ األزهر رفض تكفير تنظيم داعش 
فإذا كان شيخ  لمأساة  أنها حقاً   .. اإلرهابي 
األزهر بالباطل ينطق فما بالك باإلرهابيين 
ملهماً  لهم  الكالم ويكون  يتلقون هذا  الذين 
. كان  الدنيئة  اإلرهابية  تنفيذ عملياتهم  في 
البد أن تنتفض مصر كلها بعد هذه الحوادث 
فيهم  بما  الجميع  يتكاتف  وان  اإلرهابية 
المتطرف  الفكر  هذا  محاربة  في  الدولة 
القبيح  الذي بات يطل علينا كل يوم بوجهه 
تتكلم عن محبة  التي  البرامج  مللنا من  فقد 
في مصر  والمسيحيين  المسلمين  وتاريخ 
يعيشون في غيبوبة وفي عالم من  وكأنهم 
اليوم  نعيشه  الذي  الواقع  الخيال وال يرون 
تلفظ مصر من كل مؤساستها  أن  بد  ، وال 
الظالمي وأن تضرب  الفكر  أصحاب هذا 
ينال من  أن  يحاول  من  بيد من حديد كل 
أن يشعر  ، يجب  وحدة مصر والمصريين 
الوقوف ضد  بقوتها في  أبناء مصر جميعاً 
اليأس ولن  الجميع  الفكر وإال سينتاب  هذا 
.. وفي  بناء مصرنا  إلى  نلتفت  أن  نستطيع 
النهاية نريد من مصرنا أن تكون دولة قوية 
وليست دولة رخوة تعيش في  مستنقع للفكر 

المتطرف والمتخلف .   

youssef.zemokhol@yahoo.com
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ألعالناتكم يف الرسالة
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المحامية كارين زمكحل  
في خدمة الجالية العربية 

نتكلم اللغة العربية

االنتخابات الفرنسية: ماكرون “أكثر إقناعا” من لوبان يف املناظرة النهائية
يشير استطالع آلراء مشاهدي التلفزيون الفرنسي إلى أن 
مرشح الوسط، إيمانويل ماكرون، األوفر حظا للفوز في الجولة 
الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، بدا األقوى واألكثر تأثيرا 
في المناظرة التي تمت بينه وبين منافسته اليمينية مارين لوبان.
وقالت لوبان في مقابلة معها بعد المناظرة إن قرارها بالهجوم 
على منافسها على الرئاسة، إنها نجحت في تعرية ماكرون 

باعتباره ربيب النظام.
أما ماكرون فقال بعد المناظرة إن لوبان أظهرت أنها ال تحب 

الحرية.
وتساءل إن كان اإلطار الديمقراطي القائم على اختالف الرأي 
سيكون مناسبا لها. وقال إنه سيحمي هذا اإلطار ويحافظ عليه 

إن انتخب في جولة األحد.
استمرت  الالذعة في مناظرة  االنتقادات  المرشحان  وتبادل 
أكثر من ساعتين، تحدثا خاللها في قضايا اإلرهاب واالقتصاد 

واالتحاد األوروبي.
وذكرت شبكة “بي إف إم تي في” الفرنسية أن آراء المشاهدين 

مالت لصالح ماكرون أكثر من لوبان في غالبية الفئات.
أن مرشح  آراؤهم  المستطلعة  المئة من  63 في  ورأى نحو 

الوسط كان “األكثر إقناعا” من منافسته.
وهاجمت مرشحة أقصى اليمين برنامج منافسها االقتصادي 
وقربه من النظام، على حد قولها، واتهمته بأنه “مرشح العولمة 

المتوحشة”، وقالت إنه سيجعل فرنسا “غرفة للتبادل التجاري، 
حيث ستكون ثمة حرب بين الجميع”.

تردد  الجبهة  إن زعيمة حزب  المقابل  في  ماكرون  وقال 
األكاذيب بصورة واضحة، وال تقدم شيئا للفرنسيين، وتبالغ 

في مخاوف الجماهير.
وأضاف: “كاهنة الخوف الكبرى هي من تجلس أمامي اآلن”.
ويأمل كال المرشحين في التأثير في الناخبين الذين لم يحسموا 
أمرهم بعد، وتقدر نسبتهم بنحو 18 في المئة، في أول انتخابات 
رئاسية لم تشهد صعود أي من الحزبين التقليديين في البالد.

وذكرت “بي إف إم تي في” أن ماكرون بدا “األكثر إقناعا” 
خالل المناظرة التلفزيونية لدى نحو ثلثي الناخبين الذين صوتوا 
الجولة  في  ميلونشون  لوك  اليساري جان  المرشح  لصالح 
األولى، ولدى نحو 58 في المئة من الناخبين الذين صوتوا 

لصالح المرشح الجمهوري فرانسوا فيون.
كما تقدم ماكرون كذلك بين من شاركوا في االستطالع وسئلوا 
إن كان أي من المرشحين أكثر صدقا واتساقا مع قيم الناخبين 

وصاحب أفضل برنامج وأفضل خطط.
وجرى االستطالع بين نحو 1314 مشاهدا فوق سن 18 عاما.
ويتقدم ماكرون بالفعل في استطالعات الرأي، التي توقعت 

حصوله على قرابة 59 في المئة من أصوات الناخبين.
غير أن مارين لوبان هاجمت بشدة تاريخ ماركون في المناظرة 

الرئيسية.
وأقر ماكرون، فيما يتعلق بالوظائف، بأن فرنسا أخفقت في 
التصدي لمشكلة البطالة على مدى 30 عاما، بينما سألته لوبان 

لماذا لم يتعامل مع المشكلة أثناء توليه حقيبة االقتصاد سابقا.
بالتهاون في  لوبان خصمها  اتهمت  باإلرهاب،  يتعلق  وفيما 
إن سياساتها  قال ماكرون  بينما  للتشدد اإلسالمي،  التصدي 

   أصدر الملك السعودي سلمان بن 
عبدالعزيز تعميما يقضي بعدم مطالبة 
ولي  موافقة  على  بالحصول  المرأة 
أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم 
يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقا 

ألحكام الشريعة.
إلى  الخميس،  التعميم،  إصدار  وتم 
بعد  المعنية  الحكومية  الجهات  جميع 
الموافقة على المقترحات التي رفعتها 
لحل  الوزراء  لمجلس  العامة  األمانة 
اإلشكاالت فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وأكد األمر الملكي على ضرورة مراجعة 
الجهات المعنية لإلجراءات المعمول 
المرتبطة  األجهزة  ولدى  لديها  بها 
بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات 
والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع 

االشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر 
المرأة إلتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة، مع إيضاح 
أساسها النظامي ورفع تقرير عنه في مدة ال تتجاوز 3 أشهر من 

تاريخ صدور األمر.
كما تضمن األمر الملكي مطالبة الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم 
من إجراءات لتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من 
النساء، وذلك حسب اإلمكانات المتاحة، مع التأكيد على وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل 
النقل للعامالت من النساء، وفقا لما تقضي به أحكام نظام العمل.

وأشارت التوجيهات إلى دعم هيئة حقوق اإلنسان لتتولى بالتنسيق 
مع الجهات الحكومية المعنية وضع ما يلزم من برامج للتعريف 
باالتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وذلك من خالل 
وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة من خالل وسائل اإلعالم 
والمؤسسات التعليمية والتدريبية، على أن يشمل ذلك توضيح البنود 

التي تحفظت عليها المملكة في تلك االتفاقيات.
كما طالبت التوجيهات الملكية جميع الجهات الحكومية التي تقدم 
بها في  المعمول  التعليمات واإلجراءات  بنشر  للمرأة،  خدمات 

مواقعها الرسمية.

  اعلن الرئيس الروسي 
يوم  بوتين  فالديمير 
سوتشي  في  األربعاء 
العقوبات  لغالبية  رفعا 
كانت  التي  التجارية 
على  موسكو  فرضتها 
تركيا إثر اسقاط أنقرة 
لطائرة عسكرية روسية 

في 2015.
وقال بوتين في مؤتمر 
مع  مشترك  صحفي 
رجب  التركي  نظيره 
طيب أردوغان “سألتم 
الحديث  يمكننا  متى 
عن رفع العقوبات التي 
فرضت قبل وقت معين. 
نتحدث عن  أن  يمكننا 
ذلك اليوم. لقد توصلنا 

إلى اتفاق على حل كامل 
لكل المشاكل المرتبطة بالعقوبات”.

وتدهورت العالقات بين تركيا وروسيا حين أسقط األتراك 
مقاتلة روسية فوق سوريا في نوفمبر 2015. وردت موسكو 
على ذلك بسلسلة عقوبات على انقرة بينها حظر على المواد 
الغذائية التركية ومنع لرحالت تشارتر وإعادة فرض تأشيرة 

على السياح األتراك الراغبين في التوجه الى روسيا.
لكن بوتين أوضح أن الحظر الروسي على الطماطم التركية 
سيبقى ساريا وكذلك فرض التأشيرة على األتراك. ولم يعلن 

أي موعد إللغاء هاتين العقوبتين.
في  النقاهة  فترة  أن  بثقة  اآلن  نقول  ان  “يمكننا  وأضاف 
العالقات التركية الروسية انتهت. نعود إلى تعاون طبيعي”.

 شارك آالف اليمنيين في مسيرة 
حاشدة بمدينة عدن، جنوبي اليمن، 
عبد  الرئيس  قرار  على  احتجاجا 
المحافظ  إقالة  ربه منصور هادي 

عيدروس الزبيدي.
وطالب المتظاهرون بانشاء “قيادة 
سياسية وطنية” برئاسة عيدروس 
بهدف “تمثيل وقيادة الجنوب لتحقيق 

أهدافه وتطلعاته”.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب 

من الزبيدي أن يكون قائدا لهم.
ويعرف عن الزبيدي أنه من أنصار 
انفصال الجنوب اليمني عن الحكومة 
المركزية، وكذا قربه من اإلمارات 

العربية المتحدة.
وكانت حكومة هادي، التي تدعمها 
السعودية، اتهمت الحكومة اإلماراتية 
المناطق  بدعم سياسيين يمنيين في 

الجنوبية، يسعون إلى االنفصال عن باقي مناطق اليمن األخرى.
ولم يصدر عن الحكومة اليمنية أي رد فعل بعد على هذه المظاهرات.
السابع  بريك في  بن  الدولة هاني  الزبيدي ووزير  بإقالة  وقام هادي 

والعشرين من ابريل/ نيسان الماضي.
قريبين من شخصيات وناشطين جنوبيين  بريك  الزبيدي وبن  وكان 
ينادون باالنفصال، لكن يعرف عنهم أيضا أنهما عمال على استتباب 
األمن في عدن، بعد أن تمكنت القوات اليمنية المدعومة من التحالف 
العربي من طرد الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد هللا صالح 
منها في 2015. وينظر إلى هذه المظاهرات على أنها ضربة لسياسة 
هادي ومساعيه لإلبقاء على التحالف الدولي قويا في الحرب التي تقودها 

الحكومة اليمنية ضد الحوثيين، والمسلحين الموالين لصالح.
لليمن  السابقة  العاصمة  المظاهرات في مدينة عدن،  وقد جرت هذه 
الجنوبي قبل الوحدة، وهي المدينة ذاتها التي اتخذ منها هادي عاصمة 

لحكومته، بعد سيطرة الحوثيين وحلفائهم على العاصمة صنعاء.
ويقضي هادي معظم وقته في السعودية، حيث يدير اجتماعات الحكومة 
رفيعة المستوى، كما ينتقل بين الرياض واإلمارات العضو في التحالف 

العربي.
وانتهت الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب في 1990، وتحول اليمن 
إلى بلد موحد، لكن حركة انفصالية أخرى نشأت بعد ذلك بأربع سنوات، 
وهو ما أدى إلى أحداث دامية، انتهت بسيطرة القوات اليمنية على كل 

مناطق الجنوب.

بوتني يعلن رفعا جزئيا للعقوبات التجارية 
على تركيا

نتنياهو يهاجم الفلسطينيني و »املعسكر 
الصهيوني« يرى أن احلكومة اإلسرائيلية 

»غري مستعدة« للسالم

امللك سلمان حيرر املرأة من ولي األمر 
يف اخلدمات 

وزيراخلارجية اإليراني: اهلجوم على السفارة السعودية يف طهران 
محاقة وخيانة تارخيية

اليمن: اآلالف يتظاهرون ضد احلكومة يف عدن 
ويطالبون بتمثيل وطين للجنوب

  شن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الخميس هجوما حادا على الفلسطينيين، زاعما 
على  إرهابيين  قتلة  أسماء  “يطلقون  أنهم 

مدارسهم ويدفعون المعاشات لإلرهابيين”.
تصريحات نتنياهو جاءت خالل اجتماع عقده في 
القدس مع نظيره الروماني سورين غرينديانو.
هذا وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
في  ترامب  دونالد  األمريكي  بنظيره  التقى 
واشنطن أمس األربعاء، حيث أكد خالل اللقاء 
على ضرورة قيام دولة فلسطينية عاصمتها 

القدس الشرقية، موضحا أن ذلك سيكون عامال 
حيويا إلحياء أي عملية سالم.

بدوره، قال ترامب “ أود أن أعمل كوسيط أو 
موجه أو حكم بين )الفلسطينيين واالسرائيليين( 

وسننجز هذا”.
من جهتها قالت، عضو الكنيست اإلسرائيلي 
من “المعسكر الصهيوني” ووزيرة الخارجية 
نتنياهو  إن “حكومة  ليفني  تسيبي  السابقة 
مع  اتفاق سالم  إلى  للتوصل  مستعدة  غير 

الفلسطينيين”.

  وصف وزير الخارجية اإليراني محمد 
جواد ظريف الخميس حادثة تعرض السفارة 
بـ”الحماقة  لهجوم  طهران  في  السعودية 

والخيانة التاريخية”.
كلية  في  ألقاها  كلمة  في  وأضاف ظريف 
العالقات الدولية بوزارة الخارجية اإليرانية 
أنه “لو ال تلك الحادثة لكانت الظروف اليوم 
بشكل آخر” فيما يتعلق بالعالقة مع السعودية.

واشار إلى وجود إجماع بين أعضاء مجلس 
األمن القومي اإليراني من أن تعرض السفارة 
السعودية في طهران لهجوم  “منح ذريعة 

للسعودية للقيام باعمال شريرة جديدة”.
وأكد ظريف أن بعض األمور واألحداث أو 
حتى األخطاء في أجواء يسودها االضطراب 

والتوتر، يمكنها أن تغير الظروف.
وهاجم متظاهرون إيرانيون في الثاني من 
مبنى  العام 2016  من  الثاني  يناير/كانون 
السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في 
مشهد، احتجاجا على تنفيذ حكم اإلعدام بحق 

المعارض السعودي نمر النمر.

فتح معرب رفح لعودة 
العالقني ملدة 3 أيام 

اعتبارا من السبت
  قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح  البري 
في اتجاه واحد الي قطاع غزة لعبور العالقين لمدة 

ثالثة أيام بدءا من السبت المقبل.
ومندوبها  بالقاهرة  فلسطين  دولة  سفير  وتوجه 
الشوبكي  جمال  العربية  الدول  جامعة  لدى  الدائم 
الدائم  الفتاح السيسي لحرصه  بالشكر للرئيس عبد 
على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني، 
ولألجهزة األمنية المصرية التي ال تتوان في تقديم 
دوام  لمصر  متمنياً  المستطاعة،  المساعدة  كل 

االستقرار واالزهار ولشعبها دوام األمن واألمان.



بقلم:  علي عبيد

أصوات العقالء وصوت 
اجملــانني

   التطرف ليس حالة تختص 
بدين دون غيره، ألن المتطرفين 
يصنعون ألنفسهم دينهم الخاص 
والدليل  وعقيدتهم وشريعتهم. 
على ذلك الزيارة التي قام بها بابا 
الفاتيكان »فرنسيس« لجمهورية 
تعزيز  بهدف  العربية،  مصر 
فرغم  األزهر.  مع  العالقات 
رسائل التسامح التي حاول البابا 
يرسلها من خالل  أن  فرنسيس 
أنه واجه  إال  للقاهرة،  زيارته 
انتقادات حادة من قبل المحافظين 
بالكنيسة، الجتماعه مع رجال دين 
45 شخصا  مقتل  بعد  مسلمين 
استهدفا  اللذين  التفجيرين  في 
كنيستين لألقباط األرثوذكس 
بمدينتي طنطا واإلسكندرية يوم 
أحد السعف، وهما الهجومان اللذان 
تبناهما تنظيم »داعش« الذي يرى 
يمثل »الدولة  أنه  المحافظون 
اإلسالمية«. لذلك انتقدوا زيارة 
البابا لمصر، واعترضوا على 
إجراء حوار مع المسلمين، بدعوى 
أن هناك حربا تشتعل، حيث قال 
المؤرخ اإليطالي »روبيرتو دي 
ماتي« إن هجومي أحد السعف 
يجب أن يكونا ماثلين أمام البابا 
مجلة  في  وكتب  فرنسيس، 
الشهرية  »كريستيان رووتس« 
المحافظة، التي يرأس تحريرها، 
أن المهاجمين »ال هم مختلون وال 
مجانين، وإنما أصحاب رؤية دينية 
تحارب المسيحية منذ القرن السابع 
الميالدي«. كما هاجمت المدونة  
المتطرفة »نوفيس  الكاثوليكية 
أوردو ووتش« الفاتيكان بشدة، 
بسبب شعار الزيارة الذي ظهر فيه 
الهالل والصليب معا، وسخرت 
من البابا، وأطلقت عليه اسم »السيد 
متعايش«. وقال باحث كاثوليكي 
بارز يعمل في بيروت، هو األب 
سمير خليل المولود في مصر، 
إن نية البابا سليمة، لكنه ال يدرك 
مختلف أبعاد الوضع، معتقدا أن 
عدم إلمام البابا باإلسالم ال يساعد 
قال  الحوار. وأضاف: »لطالما 
إننا نعرف أن اإلسالم دين سالم، 
لكن هذا ببساطة خطأ. ال يمكنني 
أن أقرأ القرآن وأقول إنه كتاب 

وجهته السالم«.
هذه اآلراء تُظِهر أن هناك دواعش 
أيضا بين أتباع الديانات األخرى، 
ليس حكرا على  التطرف  وأن 
دين دون دين، لكن هذه واآلراء 
والمواقف لم تجعل البابا يتراجع 
بل زادته إصرارا  قراره،  عن 
على الزيارة، ووجه رسالة إلى 
إنه  فيها  قال  المصري،  الشعب 
يأتي إلى القاهرة صديقا ورسول 
سالم، وأعرب عن أمله في أن 
تكون زيارته مساهمة صالحة 
العالم  األديان مع  بين  للحوار 
الزيارة  أثناء  اإلسالمي، وأكد 
قائم على  البشرية  أن مستقبل 

الحوار بين الثقافات.
زيارة البابا فرنسيس لمصر سبقتها 
بثتها شخصيات  كثيرة  رسائل 
إسالمية ومسيحية ذات مقامات 
األزهر  رفيعة، خالل »مؤتمر 
قبل  بدأ  الذي  للسالم«  العالمي 
الزيارة بيوم واحد، وحضر البابا 
اليوم الثاني منه. فقد جاء في كلمة 
شيخ األزهر في افتتاح المؤتمر 
القاعدة في حياة  السالم هو  أن 
يقال عن  البشر، وأن كل ما 
اإلسالم بشأن السالم يقال أيضا 
واليهودية، وأن  المسيحية  عن 

اإلسالم شجع على ثقافة الحوار، 
خصوصا مع األديان المختلفة، 
وأنه يكفل حرية االعتقاد، وأن 
تشريع الحرب في اإلسالم جاء 
دفاعيا وليس هجوميا، وأن كل 
األديان تحث على السالم، وهي 
بينما  بريئة من تهمة اإلرهاب. 
قال الدكتور محمد بن عبدالكريم 
العيسى، األمين العام لرابطة العالم 
اإلسالمي، إن تطرف اإلرهاب 
إقصاء ونمو في  قابله خطاب 
له  التطرف  اإلسالمفوبيا، وإن 
األديان  وقائع مؤلمة في عموم 
التشخيص  والمذاهب، وخطأ 
ديني  يقودان لصدام  والعالج 
وسياسي وثقافي. ودعت الشيخة 
لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة 
الدولة للتسامح في دولة اإلمارات، 
دعت شعوب العالم لنبذ األفكار 
والمعتقدات الهّدامة التي تحّرض 
على الكره والتفرقة والتمييز. بينما 
قال الدكتور علي النعيمي، األمين 
العام لمجلس حكماء المسلمين، إن 
األديان وقادتها يتحملون مسؤولية 
كبيرة في ترسيخ السالم والعمل 
لإلنسانية جمعاء.  تحقيقه  على 
وقال البطريرك برثيلماوس األول، 
إن  القسطنطينية،  أساقفة  رئيس 
تكون جسرا  أن  األديان يجب 
للحوار بين البشر، وليس االختالف 
بين  الحوارات  والعنف، وإن 
األديان تجسر الفجوة بين البشر 
العنف هو  بينهم، وإن  وتقرب 
الدين واإليمان،  خرق ألصول 
وليس أداة لها. وقال األنبا بوال، 
ممثل البابا تواضروس الثاني، إن 
علينا جميعا أن نكون أداة بشرية 
الشعوب،  بين  لنشر سالم هللا 
التوقف عن دعم  العالم  وناشد 
المتشددة  الجماعات  واستخدام 

ألهداف سياسية.
التي  اإليجابية  الرسائل  هذه 
يرسلها العقالء من أتباع الديانات 
تقابلها رسائل سلبية  المختلفة، 
يرسلها آخرون يمثلون قمة الجنون 
والتطرف، هي التي تقود بعض 
أتباع الديانات إلى العنف، وتدفعهم 
ارتكاب مجازر في حق  إلى 
غيرهم من أتباع الديانات األخرى، 
مثلما فعل الدواعش بأتباع الديانة 
العراق، ومثلما  األيزيدية في 
المسيحية  الديانة  بأتباع  يفعلون 
يفعلون  مثلما  بل  في مصر، 
الذين يختلفون معهم  بالمسلمين 
في الفكر، فيكفِّرونهم ويقتِّلونهم 
دونهم ويفتكون بهم. ومثلما  ويشرِّ
تفعل حكومة »مانيمار« البوذية 
المسلم،  بشعب »الروهينجا« 
لعمليات تصفية  يتعرض  الذي 
قبل  وإبادة وقتل وتشريد من 
جيش الحكومة، إلى الدرجة التي 
باسم  المتحدثة  وصفتهم معها 
أكثر شعب  بأنهم  المتحدة  األمم 
أنهم  إذ  العالم،  في  بال أصدقاء 
يُرَفضون من البلد الذي يقولون 
الدول  إنه وطنهم، وال ترغب 

المجاورة في إيوائهم.
أتباع  العاقلة من  هذه األصوات 
الديانات المختلفة، هي الكفيلة بطرد 
صوت أولئك المجانين والمتطرفين 
المسكونين بالقتل، أيا كان دينهم، 
لنا الربيع  التي ستصنع  وهي 
الحقيقي؛ ربيع المؤمنين المحبين 
للسالم، ال ربيع أولئك المخادعين 
السماء سوف  الذين أوهمونا أن 
الربيع  ثم اختطفوا  تمطر ذهبا، 

والسماء والمطر والذهب.  
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جناح العالقات املصرية اخلليجية بعد حالة االرباك 
يف السنتني االخريتني

تعاون بني اإلنتاج احلربي وبيالروسيا فى جماالت 
التصنيع املشرتكة

رئيس الوزراء خيصص أرًضا بالعريش إلقامة بيوت للقادمني من الشيخ زويد ورفح

  القاهرة/ رامي جورج: جاءت القمة التي جمعت 
يوم األربعاء الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي 
بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في سياق حراك 
الداخل، وخلق  العربي من  البيت  ترتيب  إلى  هادف 
التي تحتاج  توافق أوسع حول ملفات األمن اإلقليمي 

إلى مقاربة جماعية.
وقال مراقبون سياسيون إن زيارة الرئيس المصري 
لإلمارات تحمل رسائل إقليمية مهمة، فهي تسعى إلى 
بلورة موقف مصري خليجي مشترك لمواجهة اإلرهاب 
والمخاطر اإليرانية، فضال عن إنضاج موقف مشترك 
من المبادرات التي تعرض كأرضية لحلول سياسية في 

ملفات إقليمية مثل سوريا.
ونجحت العالقات المصرية الخليجية في تجاوز حالة من 
اإلرباك في السنتين األخيرتين بسبب اختالف في تقييم 
بعض الملفات وخاصة الملف السوري، لكن المشاورات 
والزيارات المتبادلة واستمرار الدعم الخليجي لمصر 
أمام تحالف  واقتصادها، كلها عوامل فتحت الطريق 

القضايا، وخاصة  مصري خليجي متين في مختلف 
في تطويق الدور اإليراني بالمنطقة ومواجهة الحركات 

اإلرهابية بمختلف أسمائها وتلويناتها.
ويسود اعتقاد خليجي مصري بأن تطويق إيران وإضعاف 
المجموعات الطائفية المرتبطة بها في المنطقة ال يمكن 
أن يمنعا استمرار الحرب على اإلرهاب بل يزيداها قوة 
وشرعية سياسية، ذلك أن المجموعات اإلرهابية ال تقل 
خطرا عن التأثير اإليراني بسبب مسعاها الدائم لتخريب 
البيت العربي من الداخل وتقديم خدمات مجانية ألعداء 
العرب، فضال عن تحالف أطياف منها مع تركيا وإيران.
وأكد محمد عبدالمقصود الخبير العسكري المصري، 
أن القاهرة وأبوظبي تسعيان إلى بلورة تحالف عربي 
لمواجهة هذه النوعية من التحديات، الفتا إلى أن إيران 

واإلرهاب هما األخطر حاليا على أمن المنطقة.
وأضاف عبدالمقصود في تصريح لـ”العرب” أنه جرت 
نقاشات واسعة خالل األعوام  القضيتين  بشأن هاتين 
الماضية دون أن تنتهي إلى نتائج إيجابية محددة، وبالتالي 

فالزيارة الحالية يمكن أن يكون لها دور في التوصل إلى 
تفاهمات حاسمة، مشيرا إلى أن هناك أفكارا أميركية 
المصري  التحالف  أهمية لالعتماد على  جديدة تولي 
الخليجي إلطفاء بعض النيران المشتعلة في المنطقة، 

وبينها الحد من تزايد نفوذ طهران.
وتأتي زيارة السيسي بعد أسبوعين من زيارة مهمة قام 
بها للرياض التقى خاللها العاهل السعودي الملك سلمان 
المراقبين  البعض من  بن عبدالعزيز، وهو ما فسره 
بوجود رغبة مشتركة لتحصين تحالف الطرفين (مصر 
والخليج) من مظاهر الخالف التي رددتها بعض المصادر 

اإلعالمية في الفترة الماضية.
وحظيت زيارة الرئيس المصري باهتمام رسمي كبير 
في اإلمارات، وكان في استقباله بالمطار الشيخ محمد 

بن زايد.
ورافق الرئيس المصري وفد يضم سامح شكري وزير 
الخارجية وسحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولي، 
ومصطفى مدبولي وزير اإلسكان وعددا من المسؤولين. 

استقبل  رامي جورج:  القاهرة/    
العصار وزير  الدكتور محمد سعيد 
الدولة لالنتاج الحربي السيد فيتالى فوفك 
وزير الصناعة البيالروسي وذلك لبحث 
فرص التصنيع المشتركة بين البلدين .
اكد العصار ان وزارة االنتاج الحربي 
لديها الرغبة القوية للتعاون الجاد بين 
االخيرة  زيارته  بعد  البلدين خاصة 
زيارة  تم خاللها  والتى  لبيالروسيا 
عدد من الشركات البيالروسية في عدة 
مجاالت ،وذلك تماشيا مع رغبة القيادة 
السياسية المصرية في تطوير العالقات 

الثنائية بين البلدين .
وقال العصار ان عوامل تطوير مجاالت 
التعاون بين البلدين متوافرة وذلك من 
خالل االستفادة من التكنولوجيا المتطورة 
في بيالروسيا ونقلها لمصر ،وكذلك 
الكبيرة  الصناعية  القاعدة  استغالل 
،باالضافة موقع  المتميزة في مصر 

مصر االستيراتيجي علي البحرين االحمر والمتوسط، 
الى جانب الميزة التنافسية التي تتميز بها مصر وذلك من 
خالل عقدها عدة اتفاقيات مع عدد من الدول االفريقية 
واالوروبية تسمح بدخول منتجاتها لهذة االسواق دون 
جمارك وهو ما يفتح المجال لتسويق منتجات المشروعات 
المشتركة للسوق الخارجي من خالل مصر الفتا الى 
التنافسية  العالية واالسعار  الجودة  ضرورة مراعاة 

العالمية لهذه المنتجات .

واشار العصار الي ان الوزارة تسعي للدخول فى عدد من 
المجاالت منها تصنيع الجرارات واللوارى والطلمبات 
والغاليات البخارية والكومبريسور المستخدم في اجهزة 
التكييف والثالجات ،وكذلك تحسين جودة سبائك االلمونيوم 

وانتاج سبائك جديدة والمعدات الزراعية .
ومن جانبه اكد “فيتالى فوفك ” انه يهدف من خالل زيارته 
الحالية لمصر الى الوصول لنتائج ملموسة من خالل 
عقد عدة اتفاقيات في مختلف مجاالت التصنيع المشترك 

بين الشركات البيالروسية ووزارة االنتاج الحربي .

الجانبين  كما طالب “فوفك” ان يقوم كل مسئول في 
البيالروسي والمصرى بتقديم قائمة مقترحات لمجاالت 
التعاون المشتركة ،وكذلك قائمة بالمنتجات التي تقوم 

بانتاجها كافة الشركات الموجودة بين الجانبين .
وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان علي ضرورة تكوين لجنة 
للمجاالت  التمفيذ  لمتابعة اعمال  البلدين  مشتركة من 
الجانبين ،وكذلك  بين  توقيعها  التي سيتم  واالتفاقيات 
اجتماع هذه اللجان بصفة دورية لمتابعة ما تم انجازة 
وتذليل كافة الصعوبات التى قد تواجه اي طرف خالل 

 القاهرة/ رامي جورج: أصدر المهندس شريف 
إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الخميس، قرارا 
رقم 700 لسنة 2017، بتخصيص قطعة أرض من 
أمالك الدولة مساحتها (250مx250م)، بمنطقة 

مدخل الجمعيات بالكيلو 17 بمدينة العريش بشمال 
سيناء، بالمجان، لصالح وزارة اإلسكان، إلقامة 

بيوت بدوية للقادمين من الشيخ زويد ورفح.
كما أصدر إسماعيل قرارا رقم 701 لسنة 2017، 

بتخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة مساحتها 
(180مx200م)، بقرية الروضة بمدينة بئر العبد 
بشمال سيناء، بالمجان، لصالح وزارة اإلسكان، 

إلقامة قرية للوافدين.

   هذه المرة يتزايد االحساس بالخجل 
لحد قاتل، هذه المرة نشعر جميعا بذنب 
عظيم، ال أحد يستطيع أن يبرئ نفسي 
منه، لقد تعرض شركاء الوطن من 
االقباط لوحشية ال مبرر لها، تحولت 
إلى مناسبات جنائزية،  اعيادهم 
واصبحت كنائسهم مقابر جماعية، 
استبدلنا عبارات التهنئة بالعيد، إلى 
الزائف،  والتعاطف  للعزاء  كلمات 
اقباط مصر هم ضحايا تعصبنا، وعدم 
قبولنا لآلخر، لقد حولنا الوطن الذي 
يجمعنا إلى جحيم بالنسبة لنا جميعا، 
وال يمكن أن نواصل الحياة في ظل 

هذا الميراث من الكراهية.
احداث واقعة انفجار كنيسة االسكندرية 
ال تصدق، فبدون تردد أو تفكير، يندفع 
شاب غريب ال نتبين وجهه بوضوح 
إلى المبنى ، يحاول الدخول من البوابة 
الحديدية المفتوحة ولكن الحارس »عم 
نسيم« يمنعه في رفق، يشير له بالدخول 
من البوابة االلكترونية، ودون تردد 
ايضا يتجه الشاب إليها، كانت هناك 
النسائية واقفتان  الشرطة  اثنتان من 
تلتفتا نحوه، ماتتا  تتحدثان دون أن 
على الفور، وهناك طفل يجلس على 
مقعد بعيدا قليال عن البوابة، قتل هو 
اآلخر، واربعة من رجال الشرطة لم 
يظهروا في الصورة، ولكن لم يفلتوا 
البوابة  الموت، وعندما تصدر  من 
الشاب يخبئ  صوتا محذرا من أن 
ثيابه يتراجع خطوة  اسلحة تحت 
صغيرة للوراء، وقبل أن يوقفه أحد 
يضغط على زر التفجير فيتحول كل 
شيء إلى اشالء ورماد، بثقة وثبات 
وفي ثوان معدودة ينفذ الشاب الغريب 

عمليته االنتحارية.
من أين جاء الشاب بهذا الثبات الغريب، 
الموت  العارمة في  وما سر رغبته 
وافناء اآلخرين؟ اسئلة معلقة، الوحيد 
الذي كان يملك االجابة عنها هو 
الشاب الذي تطايرت اشالءه، لم يكن 
تصرفه بشريا، لقد تم غسل مخه من 
كل اسباب الحياة، ولم يعد يرى إال 
الموت وصور الحياة األبدية التي يتمنى 
أن تكون بعده، الجنة الموعودة التي 
صورها له الذين تسلطوا على عقله، 
الذين صوروا له أن االنتحار هو نوع 
من االستشهاد المقدس، حتى اآلن لم 
نعرف من هم على وجه التحديد، ولكننا 
نعلم أن بقايا جماعة االخوان ما زلت 
تترصد النظام وتعمل على زعزعته، 
بينها وبينه ثأر ال يهدأ، منها يخرج كل 
االفراد  الذين يسافرون إلى داعش، 
ثم يعودون للعمل داخل مصر، تضع 
البيانات  الجماعة اسم داعش على 
التي تصدرها حتى تتظاهر أمام كل 
الذين يناصرونها أنها جماعة ال تؤمن 
أنه جزء اساسي من  بالعنف، رغم 
تكوينها الفكري، وألنها قد تعرضت 
للعديد من الضربات األمنية فقد لجأت 
المتفرقة،  العمليات االنتحارية  لهذه 
وتبدو مهارتها في االقناع عندما 
تستولى على عقل امثال هذا الشاب  
وتنزع منه غريزة الحياة وتستبدلها 

بغريزة الموت.   
 حياة االنسان كما يقول فرويد موزعة 
بين غريزتين متعارضتين، حب 
البقاء وأخرى في  وكراهية، رغبة 
االفناء، غريزة للحياة وأخرى للموت، 
»األيروس« هي غريزة الحياة، الدافع 
األول لتجمع البشر وصنع الحضارة، 
دافع اإلنسان ليوفر احتياجاته ويحقق 
اشباعه الجسدي والنفسي، وسبب 
اكتشافه لألدوات والوسائل التي توفر 
له البقاء واألمان، وألنه كائن اجتماعي 
تقربه من  الغريزة  بالضرورة فهذه 
الجنسية  الغريزة  اآلخرين وتغذي 
بين كائنين في  لتمهد لإللتحام  عنده 
رباط الزواج واالنجاب من اجل 
اعمار االرض وبقاء النوع،  لذا فمن 
الحياة  التغلب على غريزة  العسير 

ألنها مرتبطة بوجوده، وتنحيتها 
جانبا تعني موته ودماره.

األديب األمريكي »جاك  يتحدث 
لندن« في أحد قصصه عن عادات 
الموت،  »االسكيمو« في مواجهة 
فاالبن يحمل الجد العجوز فوق أحدى 
الزالجات التي تجرها الكالب وهو في 
لحظات االحتضار االخيرة، فالعادة 
السن  أن يؤخذ كبار  المتبعة هي 
والمحتضرين بعيدا عن ارض القبيلة 
ليموتوا وحدهم في مكان منعزل، 
بعد ذلك تطمر الثلوج اجسادهم بال 
حاجة لمقبرة ، وعندما وصل االبن 
إلى هذا  المكان المخصص، انزل 
الجد واخذ الزالجة ومضى مبتعدا، 
الجد  بكاء، وظل  دون اسف ودون 
راقدا في العراء ينتظر الموت الذي 
تأخر قليال، الذئاب هي التي جاءت 
مبكرة، شمت رائحة الجسد البشري 
واستعدت الفتراسه، رأى الجد عيونها 
فامسك عصاه  الظالم،  في  الالمعة 
الغليظة التي لم يكن يملك غيرها وبدأ 
يدافع عن نفسه، دبت في داخله طاقة 
جديدة، تخلص من وهن الشيخوخة 
واالحساس بدبيب الموت، ظل يقاوم 
الذئاب بعصاه  يدفع  الليل،  طوال 
انسحبت هاربة من  الوحيدة، حتى 
أمامه، وعندما اشرق عليه الصباح 
كان يجلس هادئا وسعيدا، ولكنه ميت، 
لقد دافع عن الرمق االخير من حياته 

حتى النفس األخير.
 من الصعب ألي انسان عاقل التغلب 
على رغبة الحياة الكامنة في اعماقه، 
ولكن الجماعات التي تستخدم الدين 
أنها  اثبتت  الشباب  كوسيلة إلقناع 
قادرة على ذلك، قادرة على أن تدفع 
الموت  تبني غريزة  إلى   بأفرادها 
»الثاناتوس«، فالموت ليس بعيدا عن 
النفس البشرية، فهو نهاية الدورة التي 
يمر بها اإلنسان، المصير الحتمي لكل 
كامنة  لكنها غريزة مخفية،  كائن، 
متوارية خلف غرائز حفظ الذات، ال 
تبرز إال في لحظات الغضب واليأس 
واالحباط، تتحول إلى نزوة لتدمير 
الذات، رغبة مرضية للعدوان وتدمير 
الجماعات  تتلقف  اآلخرين، هكذا 
االرهابية كل اليائسين والكارهين، 
وتعمل على إيقاظ كل ما في داخلهم 
من نزاعات الحنق والكراهية بحيث 
القتل،  الوحيد هو  يصبح خالصهم 

قتل النفس وقتل اآلخرين.. 
نزع غريزة الحياة هي نزع لإلنسان 
فالجماعات  الطبيعي،  من وجوده 
االرهابية تحول هؤالء الشباب إلى 
تنفذ اغراضها،  مجرد آالت حية 
بأنواع  يغسلون ادمغتهم ويحشونها 
المباهج الغامضة التي تنتظر الشهداء، 
بين شيخ االسكيمو  وفارق كبير 
الذي كان يدافع عن الرمق األخير 
من حياته، وهذا الشاب الذي تحول 
يتحرك  للدمار، وهو  آلة حية  إلى 
الروح  الكنيسة، منزوع  بوابة  نحو 
قنبلة  كأنه  واالحساس والعاطفة، 

موقوتة متجهة إلى هدفها.
إلى  الدمار ضربتها  آلة  لقد وجهت 
شطر من الشعب المصري ال يرغب 
وال يريد وال يفضل أن يلجأ للعنف، 
فأقباط مصر قد تعودوا أن يمتصوا 
هذه الصدمات المأساوية، وال يردون 
على هذه الكراهية التي ال مبرر لها 
بكراهية مماثلة، فهم متسامحون لدرجة 
تجعلنا جميعا نشعر بالخجل، يغلبون 
العقل دائما ويتعالون على  صوت 
كل نوازع االنتقام، ويدركون بحسهم 
الوطني أنهم يواجهون افراد متطرفين 
وسط حشد هائل من البشر يحملون 
نفسها ويعيشون معهم في  مالمحهم 
أمان، أنهم يعتمدون حتى اآلن على 
فضيلة التسامح حتى تمر هذه الموجة 
أنفاسه  الوطن  من االرهاب ويلتقط 

ويواصل الحياة الطبيعية من جديد.

بقلم: محمد منسي قنديل

اقباط مصر 
احساس عميق باخلجل

Lachute مطعم لبناني  بمنطقة سياحية
موقف سيارات كبير
الوحيد في المنطقة 

مطعم عائلي واستثمار جيد

للبيع

لمزيد من المعلومات 
1471 934 450االتصال على رقم:

األربعاء،  الوزراء،  مجلس  وافق  رامي جورج:  القاهرة/   
على المقترح الخاص بتعديل قواعد منح اإلقامة في مصر لغير 
لتتواكب مع  الذين يشترون وحدات سكنية،  السياحة لألجانب 
االرتفاع الحالي لقيمة العقارات والزيادة التي طرأت على أسعار 

العقارات، على أن يتم ذلك بشكل متدرج.

ألف دوالر   50 القيمة من  تمت زيادة هذه  أنه  بيان،  وأوضح 
وفقا لما هو معمول به حالًيا إلى 100 ألف دوالر في حال طلب 
اإلقامة لمدة عام وتدرجها لتصل إلى 400 ألف دوالر في حالة 

طلب اإلقامة خمس سنوات.

جملس الوزراء يوافق على تعديل قواعد منح اإلقامة 
لألجانب يف مصر



 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

  سألت زوجتي “أين جريدة اليوم؟”
ترد ردها المـُـتـَـَوقْع “عندك”

أعاود السؤال “عندي فين”
ترد “فوق”

أأخذ نفسا عميقا و أعاود السؤال “فوق فين”
ترد “في الحجرة”

و ألن عندنا أربع حجرات فوق أسألها مّرة أخرى “أي حجرة”
ترد كما لو كان قد نفذ صبرها من غبائي “حجرة الَولَد”

و ألن عندنا ثالثة أوالد أسألها “أي ولد”
ترد بنرفزة “المقصوفة رقبته”

أكاد أختنق من عبثية الحوار ألن أوالدنا كلهم ـ في نظري ـ مقاصيف الرقبة، أسأل للمرة 
األخيرة “أي من أوالدنا مقصوف الرقبة”. 

ترد بلهجة تقريرية “اللي مغلبني في عيشتي”
ال أستطيع تحمل ال معقولية النقاش فأندفع إلى النافذة المفتوحة و ألقي بنفسي.

لسوء حظي النافذة ليست بالعلو الكافي فأسقط ، تنكسر قدمي فقط، 
أرقد في المستشفي و على قدمي جبيرة و أنا ممنوع من الحركة، تحضر زوجتي لزيارتي 

ومعها جريدة اليوم.

 إلعالناتكم في
الرسالة

514-961-0777   
450 972 1414
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الجمعة 5 مايو 2017

 L’ass. Egyptienne Canadienne
 pour l’Art, la Culture

le Tourisme, et l’Information
الجمعية المصرية الكندية  للفنون والثقافة 

والسياحة واإلعالم

 Journal El Ressala
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فــريد فــؤاد زمكحل
Président et rédacteur en chef

Farid Fouad Zémokhol

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
 فرج جريس

 Vice Président
 Farag  Greiss         
نائب رئيس التحرير

يوسف زمكحل

 
مدير التحـرير/ أحـالم األسيــوطي

Directeur de rédaction
 Ahlam Al Assiouty

إخراج وتصميم
نــازلي ســـــليم

 Mise en page et plans
Nazly Selim

كتاب ومحررون
الهاملي  عبيد  على 

الجيوش  كيندة 
رزق هللا زرزور

)سندباد( كمال  أشرف 
خليل سليم 

كرمة كلودين 
السباعي هيثم  م. 

رفعت شريف 
بنيصغي خالد 
بكداش خالد 

جرجوس سمير  جاك 
رياض هللا  نعممة 
محمد منسي قنديل

مدير مكتب تورنتو  
د. رامز زمكحل 

Tél.: 1-905-790-1770
Correspondant au Caire

Claudine Karma
Section de la publicité au Caire

 Caroline Mikhail/ Christine Riad
Bureau chef au Caire

8 Hoda Sharawy Bab ElLouk 
Tel.: Tel: 239350400  /  01228008424

Email: elressalacanada@gmail.com

مدير مكتب اإلسكندرية
سمير سيداروس

Bureau chef au Canada

672 boul. Des Laurentides # 212
Laval, Qc. H7B 4S6

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

Email. elressala@bellnet.ca
elressala@videotron.ca

www.el-ressala.com

 Deputy Editor
Youssef Zemokhol

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

إعادة تشغيل اليد  
العاملة 

 ماذا حدث مع إبتسام  !!…

يوسف زمكحل   همسـات
الحديثة  األختراعات  فكل  تياس  ال   -

كانت يوماً ما مجرد حلم
- لو كانت الناس تتذوق الكالم قبل أن 
تخرجه من فمها ألختصرنا  مشاكل بل 

وحروب 
- بعض لحظات اإلنسان تساوي عمراً 
- الرحمة هي التي يولد من رحمها كل 

القيم الجميلة 
- كن َحسن الُخلق ولن تنساك القلوب 
- أصعب ما يصيب اإلنسان أن يموت 

حياً 
- من مبادئ الكرامة ال أشتاق لمن ال 

يشتاق إلَي
إنسان  مع  تعيش  أن  اصعب  ما   -

سنوات وتشعر وكأنه ال يعرفك 
أن  يستحق  محبوبك  هل  أواًل  تحقق 

تحارب الدنيا من أجله ؟!
 .. نسيتك  أني  قال  مين   : كلماتي  من 
ده أنت يا حبيبي عايش معايا .. مش 
تعرض  لي  جيت  ما  يوم  أنسى  قادر 
أقول  عايز  كنت  يومها  حبك..  لي 
كان  ياحبيبي  ده  وأن   .. بحبك  أني 
ما  عمري  واحدة  لحظة  منايا..  يوم 
نسيتك.. أنسى حبيبي وسعدي وهنايا .

************

حوار هادف

  نستكمل معك عزيزي القارئ بقية العدد الماضي
العمل الدبلوماسي

يتطلع  كان  عامين  الصعيد،  في  حقي  يحيى  عاش 
خاللهما للخالص من تلك الحياة القاسية، حتى أتاه 
بالمصادفة المحضة ـ كما يقول ـ إذ قرأ إعالنا من 
وزارة الخارجية عن مسابقة ألمناء المحفوظات في 
)القنصليات(، و)المفوضيات(؛ فحرص على التقدم 
إلى تلك المسابقة التي نجح فيها ، ولكن كان ترتيبه 
األخير ، فعين أمينا لمحفوظات القنصلية المصرية 
في جدة، عام 1929 ثم نقل منها إلى إستنبول عام 
القنصلية المصرية هناك،  1930م، حيث عمل في 
حتى عام 1934؛ بعدها نقل إلى القنصلية المصرية 
في روما، التي ظل بها حتى إعالن الحرب العالمية 
ذلك  بعد  عاد  إذ  1939م؛  عام  سبتمبر  في  الثانية 
ثالًثا  سكرتيًرا  ليعين  نفسه،  الشهر  في  القاهرة  إلى 
في اإلدارة االقتصادية بوزارة الخارجية المصرية، 
وقد مكث بالوزارة عشر سنوات رقي خاللها حتى 
درجة سكرتير أول حيث شغل منصب مدير مكتب 
وزير الخارجية، وقد ظل يشغله حتى عام 1949م ؛ 
وتحول بعد ذلك إلى السلك السياسي إذ عمل سكرتيًرا 
أول للسفارة المصرية في باريس، ثم مستشاًرا في 
سفارة مصر بأنقرة من عام 1952 وبقى بها عامين، 

فوزيًرا مفوًضا في ليبيا عام 1953.]10[
أُِقيَل من العمل الديبلوماسي عام 1954 عندما تزوج 
امة ومثَّالة  )في 22/9/1953م( من أجنبية وهي رسَّ
إلى  وعاد   ،) جيهو  ميري  جان   ( تدعي  فرنسية 
مصر ليستقر بها؛ فعين مديًرا عاًما لمصلحة التجارة 
الداخلية بوزارة التجارة ؛ ثم أنشئت مصلحة الفنون 
ألغيت  إذ  لها،  مدير  وآخر  »أول  فكان   1955 سنة 
سنة 1958 »، فنقل مستشاًرا لدار الكتب، وبعد أقل 
من سنة واحدة أي عام 1959 قدم استقالته من العمل 
الحكومي، لكنه ما لبث أن عاد في أبريل عام 1962 
رئيساً لتحرير مجلة المجلة المصرية التي ظل يتولى 

مسئوليتها حتى ديسمبر سنة 1970 ]11[
مجلة المجلة - سجل الثقافة الرفيعة

 1962 مايو  من  التحرير  رئاسة  حقى  يحيى  تولى 

وحتى نهاية عام 1970، وهي أطول فترة يقضيها 
اسم  ارتبط  لذا  تاريخها..  في  للمجلة  تحرير  رئيس 
»المجلة« باسم يحيى حقى، حتى لقد كان شائعاً أن 
الناس: »مجلة يحيى حقى« واستطاع الرجل  يقول 
العمالق أن يحافظ على شخصيتها كمنبر للمعرفة، 
للمواهب  تفريخ  معمل  إلى  إياها  محواًل  والعقل 
الحقيقية.. يكتشفها ويرعاها، ويدفعها لألمام.. وفتح 
القصة  في  المبدعين،  الشابة من  لألجيال  صفحاتها 
الستينيات  والشعر والنقد والفكر ليصنع نجوم جيل 
في »شرفة المجلة« بشارع عبد الخالق ثروت هذه 
القادم  الجيل  هذا  فيها  يحاور  كان  التي  »الشرفة« 
ويحاورهم  يناقشهم  األولى  بنصوصه  الريف  من 
جنب  إلى  جنباً  لهم  وينشر  ثقافتهم..  من  ويطور 
الرواد والراسخين في الفكر والعلم.. وما زال دور 
يحيى حقى في تقديم، واكتشاف هؤالء مجهواًل ولم 

يدرس بعد،
فالرجل بحق هو »األب الروحي« لجيل الستينيات 
على  وطمأنهم  رعاهم  الذي  وهو  المبدعين.  من 
الحقيقية،  النجومية  طريق  أمامهم  وشق  مواهبهم 
وظل يحيي حقي يقوم بهذا الدور حتى العام األخير 
الدكتور  نائبه  فوض  حيث  للتحرير،  رئاسته  من 
شكري محمد عياد إلدارة المجلة في خالل الشهور 
المؤسسة  بينه وبين  األخيرة قبل أن يحتدم الخالف 
ليتولى رئاسة   1970 أكتوبر  في  ويتركها  الرسمية 
نوفمبر  منذ  القط  القادر  عبد  الدكتور  تحريرها 
1970 حتى قرار أنور السادات بإغالقها، وإغالق 
المجالت التي كانت تصدرها الهيئة المصرية العامة 
للكتاب في أكتوبر 1971 وهو ما عرف بقرار إطفاء 
المصابيح الثقافيةوبعدها بقليل أعلن اعتزاله الكتابة 

والحياة الثقافية.
ولقد قيل تبريراً لهذا القرار أن الهيئة المصرية العامة 
»للكتاب«  هيئة  هي  تصدرها  كانت  التي  للكتاب 
وليس للمجالت!!! لكن الهدف الرئيسي من القرار 
مصر  لعزل  والعقل«  »المعرفة  منافذ  إغالق  كان 
عن دورها العربي. وتجريف العقل المصري وهو 
ما تحقق بالفعل حتى إسقاط الشعب نظام مبارك في 

ثورة 25 يناير 2011.]12[
حياته االجتماعية

عاش يحيى حقي حياته محايًدا ؛ مكشوف الطوية ؛ 
»من تعرف عليه ولو في كهولته، فكأنما عرفه منذ 
كان طفاًل في المهد؛ إذ بقي معه ـ حتى نهاية حياته 
من  وأََثاَرًة  صباه،  من  وقليل  طفولته،  من  شيء  ـ 

شبابه، وهذا في جملته يدل على أنه كاتب عظيم«.
صفاته الجسمية

القامة، » اليزيد طوله عن  كان يحيى حقي قصير 
وجه  له  ـ  تعبيره  حد  على  ـ  ِميَّة(  )ِبلُكَّ إال  المتر« 
زحفت  كبير،  ورأس  اللون؛  وردي  سمح،  طفل 
جبهته حتى منتصفه، وفم ال تفارقه البسمة الخجول 
حاد  بريق  عينيه  في  المتوددة،  الودود  الغامضة، 
يجعلهما كعيني صقر، يشع منهما ذكاء فريد نصفه 
يتخلله  يكاد  ال  بريقهما  ونفاذ  حياء،  ونصفه  دهاء 

ليس  أنف  العينين  بين  ينكفئ  الخجل،  سوى رعشة 
خديه،  كرسيي  وفوق  جانبيه  على  ترتاح  صغيراً، 
عدستا )منظار( كجناحي فراشة، تزيد مسحة الذكاء 
اعتاد عليه  الذي  )المنظار(  ذلك  وانطالقاً،  إشعاعاً 
منذ وقت مبكر جًدا من طفولته، مثله في ذلك مثل 
كل أفراد عائلته؛ في يده اليمنى يمسك عًصا معقوفة 
من  بمنديل  أحيانا  مقبضها  يغطي  قد  األعلى،  من 

قماش أبيض، كما يغطي رأسه بـ )بيريه(.
تربيته وشخصيته

أنه  بدعوى  عليه  يتندرون  حقي  يحيى  زمالء  كان 
)أفندم(  كلمة  يستخدم  وأنه  يجب،  مما  أكثر  مؤدب 
التركية، في كل كبيرة وصغيرة؛ وكانت هذه الكلمة 
رمز األدب وحسن التربية عند الطبقة الوسطى وما 
فوقها، هذا الخلق لم يكتسبه يحيى حقي من صحبته 
للديبلوماسيين ؛ لكن ذلك كان غرس أمه، التي هي 
ـ  تأديبه، وعلمته  فأحسنت  أدبته  ؛  الخلق  منبع ذلك 
كما قال ـ كيف يجب أن يجلس ويتكلم، وكانت تقيد 
بها  ينبو  لسان  زلة  كل  الخمسة  إخوته  وعلى  عليه 
إذا انفض  إليها  ـ فتنبههم  القصد ـ وإن كانت بريئة 
وسارت  صباه  ومضى  طفولته،  و«انتهت  الجمع، 
ال  صارمة  قوانين  في  حديد  من  كسلسلة  حياته 

يستطيع أن يتعداها«.
إن البيت الذي نشأ فيه يحيى حقي لم يعرف الفروق 
الطبقية أو الجنسية، في وقت كان األتراك يتميزون 
المرء  ويحار  واالستعالء،  بالكبر  ويتصفون  فيه 
هو  أو  بالفقر،  مكتسب  األمر؛ هل هو  هذا  كنه  في 
أم ذاك؛  أكان األمر هذا  طبع أصيل ؟ ؛ » وسواء 
فإنه هو الذي نشأ عليه ذلك الطفل الغريب«، الذي 
عاش حياته كلها في ظل ألفة اجتماعية جعلته قريًبا 
الضجر  بارقات من  األلفة  تلك  تخلل  قلب؛  من كل 
رصدته  وقد  أحياًنا،  يعتوره  كان  الذي  االجتماعي 
بعض المصادر بينما غفل عنه الكثيرون من دارسيه 

ورفقائه.
االئتالف االجتماعي

وإلى  الشارع  إلى  الطريق  حقي  يحيى  عرف  منذ 
المدرسة، أصبحت »الصداقة« هي عصب حياته، 

وأهم عناصرها على اإلطالق... وبدًءا بأيام مدرسة 
)أم عباس(، ظل يحتفظ ببعضها حتى نهاية حياته... 
ـ ثالثة تجمعات  ـ طوال حياته  وقد شكلت صداقته 

رئيسة ؛ لكل واحدة منها اهتماماتها الخاصة
أواًل: جمعية األخالق الفاضلة

أولى التشكيالت االجتماعية التي انخرط يحيى حقي 
المدرسة  الفاضلة« في  فيها هي: »جمعية األخالق 
األخالق  تحمي  أن  مهمتها  الجمعية  هذه  اإللزامية، 
وااللتزام  االجتماعية،  القيم  وعلى  عليها  وتحافظ 
اكتشف  عندما  األمل  خيبة  أعظم  ما  ولكن  ؛  بها... 
يحيى حقي أن أعضاء تلك الجمعية أنفسهم هم الذين 
ال يحمون خلقاً، وال يحافظون عليه أو يلتزمون به، 
سجية  حياته،  في  الفاضلة  األخالق  ليعيش  فتركهم 
ال  براق  شعار  تحت  بها  ينضوي  أن  دون  وطبعا، 

يحميه من يشرعه في وجوه اآلخرين.
ثانياً: جماعة الحقوقيين

دراسة  في  حقي  يحيى  انغمس  الحقوق  مدرسة  في 
بنخبة من  ـ  فيها  ـ  القانون، وزامل وصادق والتقى 
العباقرة الذين عرفتهم مصر بعدئذ، وكانت الجماعة 
التي انضم إليها؛ جماعة من المجدين المجتهدين، أخذ 
أفرادها الدرس أخذ حياة ومنهج، كان منهم المرحوم 
حلمي بهجت بدوي، وعبد الحكيم الرفاعي، وسامي 
مازن؛ كان اجتماعهم حلبة ساخنة للمناقشة ؛ يزكي 
الحميد  العظماء مثل عبد  أوارها نخبة من األساتذة 
أبو هيف، ونجيب الهاللي، وأحمد أمين... وغيرهم.
في اجتماعه مع هؤالء، لم يكن لألدب نصيب وافر 
من المدارسة أو المناقشة، فلم تكن جماعتهم تناقش 
إال القانون ،وال تهتم بشيء قدر اهتمامها بما يدور 
القانون  وكان  ومعارف،  ثقافات  من  إطاره  في 
وثقافته ـ وقتئذ ـ يشغل يحيى حقي؛ فدخل في سباق 
السنوات  مضت  كلما  يشتد  وطيسه  كان  رهيب، 
واقترب موعد التخرج؛ لكنه في تلك األيام استطاع 
أن يتلمس من خالل معطياتها الدوافع األولى للكتابة 

في حياته.

البقية في العدد القادم

 تتضمن  كافة  البرامج  االنتخابية  في 
أكثر  دول  العالم وعودا بإعادة  الصناعات  
العاملة ؛   اليد  البالد إلعادة  تشغيل  إلى 
ومعها  إعادة  دراسة  االتفاقيات االقتصادية 
انتقال   التي شجعت  التجارية   والمعاهدات 
إنتاج  فيها  إلى مناطق  رؤوس األموال 
للربح وهذا ما خلق خلال كبيرا  ضمانات 
التجارية   والموازين   المعادالت   في 
الغنية  وخاصة   الدول  واالقتصادية في 
أكبر سوق  تعتبر  التي   المتحدة   الواليات 
العولمة  العالم  والتي تبنت  تجاري في 
العالم  الحر  في  التجاري  التعامل  ومعها 
إنتقال الصناعات   نتيجة  البطالة  لم  تكن 
إلى مناطق  فيها كلفة  ورؤوس األموال 
اإلنتاج رخيصة  فقط !!!  في كافة البالد 
المتحدة وألمانيا  الواليات  الصناعية مثل 
والصين واليابان وإنكلترا وكندا وغيرها 
أخذ اإلنتاج اليدوي يتحول منذ الخمسينيات 
من القرن الماضي إلى خطوط إنتاج  آلية 
أوتوماتيكية وأصبحت مهمة العمال مراقبة  

خطوط اإلنتاج وإصالحها فقط.
شملت الثورة الصناعية األوتوماتيكية أكثر 
مجاالت اإلنتاج ويوما بعد يوم  تتوسع  تلك 
العاملة   اليد  إلى  الحاجة   لتنهي  المجاالت 
العمليات  في اماكن  لم نكن نحلم بها مثل 
الجراحية في المستشفيات  والسيارات 

اآللية بدون سائق.
الوحدة األوروبية تتجه لوضع ضرائب 
الفنية  تنتج المصانع  على اإلنسان اآللي 
اإلنسان  من   جيوشا  أجمع  العالم  في 
لتحل محل اإلنسان  ؛  الروبوت -   - اآللي 
البطالة  . من  انتشار  العمل ومعها  في 
انخفاض  السلبية  لإلنسان اآللي  النتائج  
الرواتب وتغطية  جباية الضرائب على 
الضمانات الصحية  وغيرها !!! لذلك تقدم 
اإلتحاد األوروبي بمشروع قانون ضرائبي 
لمواجهة  الثورة الصناعية الحديثة  يُفرض 
يتمتع بكافة   على اإلنسان اآللي كمخلوق 

حقوق والتزامات البشر .
التي تخترع  أنواع  تعترض الشركات 
 - تستعمل   التي  والشركات  الروبوت 
الروبوت -  لإلنتاج في مصانعها  على 
القرار بحجة أن هناك مصانع  مشروع 

وشركات  جديدة تأسست  ومكاتب علمية 
فنية  يعمل  فيها آالف األدمغة  هندسية  
البشرية  والعمال إلنتاج  أنواع - الروبوت 
السلع  إنتاج  آالف  -الصالحة  ألنواع  

المختلفة . 
المصانع  تسبب   الروبوت في  صحيح أن 
في إلغاء ماليين فرص العمل اليدوية  لكن 
هناك فرص عمل جديدة خلقت لتصميم 
اإلنتاج  خطوط  في  الروبوت  وإنتاج 

األوتوماتيكي.
المعلومات  وإلغاء   أكبر مثال في تطور 
المكتبي   اليدوي   العمل  الكثير من فرص 
والذي  تعيشه اآلن  كافة  أعمار وطبقات  
البشر هو في الكمبيوتر والهاتف  المتضمن 
مئات البرامج  وسعة الذاكرات  الهائلة التي 
حلت محل أمناء السر وموظفي األرشيف 
المساحات  ومعها  االستقبال  وموظفي 

الهائلة من المكاتب التجارية  إلخ  إلخ  ...
للسفريات  تجاري  معرض  آخر  في 
والسياحة  في فرنسا عرضت شركة - 
بالتعاون مع شركة -  اليابانية  توشيبا -  
ألديباران  روبوتيك -  الفرنسية  - روبوت 
-  إنسان بكامل األوصاف يستقبل الزائرين 

ويرشدهم إلى مختلف أقسام المعرض .
في العام الماضي إرتفعت مبيعات - روبوت 
– إنتاج شركة - سيمنس -  األلمانية  ٧٪  
إلى ١٢ بيليون يورو ما يعادل ) ١٣ بيليون 
دوالر أميركي(  وهناك محاوالت للحد 
من  نمو المبيعات  تنازال  لضغوط  سياسة  

العمل وتشغيل  العمال في العالم .
ال يمكن  إغفال ذكر بالد الصين  وإنتاجها  
من الروبوت واستيرادها  - الروبوت - من  
التي  المنتجة لمصانعها   البلدان   مختلف  
المنتجات  بكافة   الكرة  األرضية   تغزو  

والسلع الفنية والتجارية البسيطة .
تستغرب الشركات األوروبية  مشروع 
المقدم   - قانون الضرائب على -الروبوت 
البرلمان األوروبي  وتستبعد اإلتفاق  إلى 
عليه في مناقشات ممثلي الدول  أألوروبية 
لكن أغلبية مخططي  السياسات االقتصادية  
من  النوع  هذا  رسم  تنفيذ  أن  يعتقدون 
الضرائب سيظهر إلى الوجود ال محالة في  

الخمسين عاما القادمة .

القمامة في موعدها     توقفت سيارة جمع 
المعتاد كل يوم في الصباح الباكر في الميدان 
نزل  بالقاهرة..  أكتوبر    6 بمدينة  الرئيسي 
عامال النظافة ليجمعا القمامة المنتشرة  حول 
رفعه  قبل  وذلك  الحديدي  القمامة  صندوق 
بالرافعة الهيدروليكية داخل جوف السيارة .. 
رأي أحدهما حقيبة  جلدية ضخمة ملقاه على 
نادي على   ، القمامة  األرض خلف صندوق 

العامل األخر ليتفحص معه الحقيبة،  
حاوال فتحها لكنها كانت مقفلة.. صاح العامل 
الجالس على مقعد  السيارة  مناديا على سائق 
القيادة إلحضار آداة من صندوق العدد لكسر 
ليجدوا  الحقيبة  فتح  الحقيبة ، نجحوا في  قفل 
داخلها كيس بالستيك أسود اللون مغلق بإحكام ، 
ضغط أحد العمال بأصبعه على الكيس فأصيب 
إحتواء  بإحتمال  بالذعر وصرخ في زميليه 

الكيس على جثة !!!
إتصل سائق السيارة بإدارة النقل التابع لها وأبلغها 
بما حدث وحدد موقعه ، بعد حوالي ربع ساعة 
حضرت سيارة الشرطة .. أمر الضابط بفتح 
الكيس لتظهر بداخله جثة لفتاة في العشرينات 
من عمرها ترتدي مالبس ممزقة ملوثة  ببقع 
كثيرة من الدماء، وليس معها أو داخل الحقيبة 
أي مستند أو بطاقة تثبت هويتها طلب الضابط 
عدم لمس أي شيئ للمحافظة على البصمات .. 
نقلت الجثة للمشرحة ، واستدعي المقدم / حسام 
الرشيدي وزميله الرائد/ عادل إسكندر من إدارة 
أخبرهما طبيب   ، للتحقيق  الجنائية  المباحث 
المشرحة بوجود آثار ضرب عنيف بمختلف 
أنحاء جسمها ، أما الضربة القاتلة فكانت على 
رأسها لوجود شرخ عميق في الجمجمة وآثار 
نزيف دموي غزير... طلب المقدم /حسام رفع 
البصمات الموجودة على الجثة ومتعلقاتها  وتحليل 

الحمض النووي )دي ان ايه( لبقع الدماء ..
 / للمقدم  لغزا” صعبا”  الجريمة  شكلت هذه 
حسام .. فال توجد أمامه خيوط تؤدي لمعرفة 
هوية الجثة أو مرتكب هذه الجريمة البشعة.. 
أشار عليه الرائد/ عادل بتصوير وجه القتيلة 
وتكليف مرشدي المباحث بالسؤال عنها لدي 
حراس العقارات واصحاب المحالت في منطقة 
والجيزة..  والهرم  أكتوبر   6 بأحياء  الحادث 
أيام  لمدة عشرة  المرشدون في بحثهم  إستمر 
بدون نتيجة ، قرر المقدم / حسام بعدها نشر 
صورتها في عدد من الجرائد الصباحية طالبا 
بأي معلومات عنها ذاكرا رقم هاتفه  اإلدالء 
المحمول .. كرر النشر بعد ثالثة أيام ، أخيرا 
إتصل به شخص عرف نفسه بإسم كرم النقاش 
وهو طالب بالسنة النهائية بكلية الزراعة بجامعة 

القاهرة بالجيزة .. قال كرم :
، كنت واقفا بموقف  اسبوعين  - منذ حوالي 

سيارات األجرة بميدان الجيزة للعودة لمنزلي 
مني صاحبة  إقتربت  عندما  الجامعة  من 
الصورة، ال أنسي وجهها أبدا فهي فتاة نحيلة 
القوام شاحبة الوجه ، لكنه ملفت بجماله الريفي 
الهادئ ، تلبس مالبس بسيطة ، سألتني عن مكان 
مستشفي مشهور في السادس من أكتوبر وكيفية 
الوصول إليه ، سألتها هل ستزور مريضا به، 
ردت بالنفي وقالت أنها علمت أن المستشفي 
تطلب ممرضات للعمل بها،الحظت انها مرهقة 
أنها  فأدركت  تتكلم  القوي وهي  وبدت خائرة 
إني سأشتري شطائر من  أخبرتها   ، جائعة 
المطعم المقابل لموقف السيارات ودعوتها أن 
تتناول معي بعضها ، وافقت شاكرة وجلست 
معها على مائدة صغيرة بالمطعم ، علمت أن 
إسمها إبتسام وهي من قرية قريبة من مدينة 
الحوامدية بشمال الصعيد وهي حاصلة على 
دبلوم التمريض وتحضر يوميا للبحث عن عمل 
بالقاهرة ، سألتها عن عائلتها، قالت إن والدها 
األراضي  لدي مالك  باألجر  يعمل مزارعا 
الزراعية وهي أكبر أخواتها الثالثة .. أنهي كرم 
حديثه، بأنه أعطاها  بضعة جنيهات ووصف 
لها مكان المستشفي وطريقة الوصول إليه ..   
الحضور  المقدم / حسام ، وطلب منه  شكره 
لقسم الشرطة لتوضيح بعض التفاصيل بإعتباره 
شاهدا ، لكن كرم أخبره انه قال كل ما حدث 
العام، وأنهي  نهاية  بامتحانات  وإنه مشغول 

المكالمة للتو .
لم يقتنع المقدم / حسام بقصة كرم فأمر بتتبع 
لكرم  المحمول  الهاتف  المكالمة من  مصدر 
إذن  إلى عنوان سكنه وحصل على  وتوصل 
من النيابة بالقبض علية بإعتباره مشتبها به .. 
تم تفتيش منزله وفي قسم الشرطة ، خضع كرم 
لتحقيق مكثف إستمر حتي منتصف الليل وتم 
أخذ بصماته وعينة من دمائه لتحليل الحمض 
لثبوت  أطلق سراحه  النهاية  .. وفي  النووي 
صدق اقواله وعدم وجود بصماته على الجثة 
كذلك عدم تطابق حمضه النووي مع أثار الجلد 
والدماء الموجودة تحت أظافر يد القتيلة لما يبدو 

أثناء مقاومتها للقاتل .
ذهب المقدم / حسام مع زميله للمستشفي  الذي 
ذكره كرم في 6 أكتوبر وقابال مدير الشئون 
قدمت  قد  إبتسام  أن  تأكد  ، وهناك  اإلدارية 
مستنداتها للعمل هناك ،عرف من المستندات 
عنوان أسرتها بشمال الصعيد ، ولم يتردد في 
السفر بسيارته على الفور ومعه الرائد/ عادل  
لمسكن أسرة إبتسام .. كان المسكن متواضعا 
للغاية ، وواضح أن األسرة تعاني من شظف 
العيش ، وأخبره والدها أنه قدم بالغا للشرطة 
باختفاء ابنته ، سأله حسام هل له أعداء أو هل 
يوجد في القرية من الرجال من حاول التحرش 

بها .. لكن الوالد نفي ذلك قطعيا وقال إن إبنته 
تحافظ على نفسها ومعروفه بأخالقها في القرية 
وإنها تخرج يوميا كل صباح للبحث عن عمل 
لتكون سندا لألسرة ... صرخت والدتها بلوعه 
وصوت عالي عندما أخبرهم الرائد/ عادل بوفاة 
بإجراءات  إبتسام  والد  أبلغ عادل   ... إبتسام 
إستالم الجثة وأعطاه مع حسام مساعدة مالية 

من مالهما الخاص ...
فقد   ، الزيارة  / حسام واجما من  المقدم  عاد 
، حتي  استخدمها  التي  الخيوط  انقطعت كل 
اآلن ، للوصول إلى الجاني والح في األفق قيد 
الجريمة ضد مجهول ، لكن منظر عائلة ابتسام 
المكلومة وحجم المصيبة التي جعلتهم بال حول 
وال قوة ، جعله يفكر في طريقة قد تؤدي يإحتمال 
أكبر لحل هذا اللغز .. لكنها طريقة مكلفة وقد ال 

يوافق عليها قادته بوزارة الداخليه ..
إتصل  حسام بصديقه الصحفي عصام الدهان 
وطلب منه الحضور لألهمية .. شرح حسام له 
أبعاد القضية التي تؤرقه وإمكانية عمل تحقيق 
صحفي  لجعلها قضية رأي عام تثير النقاش 
الداخلية  بوزارة  المسئولين  والجدل وتطالب 
بالقبض على السفاح والقصاص منه .. أتت هذه 
الخطه بالثمار المرجوة ، واستدعي المسئولون 
المقدم/ حسام وطلبوا منه التوصل للجاني مهما 
تكلف األمر ، حينئذ طلب منهم الموافقة على 
الجيزة  بمناطق  364 مسجل خطر  إستدعاء 
والهرم و6 أكتوبر بدعوي تحديث بياناتهم ، لكن 
الهدف كان إجراء مقارنة لبصماتهم وحمضهم 

النووي بتلك الموجودة على الجثة ..
إستمرت إجراءات اإلستدعاء والفحوص ألكثر 
من شهر إلى أن حدث تطابق مع المدعو حمادة 
البرلسي المشهور بالمعلم حمامة وهو موزع 
مخدرات قطاعي يتاجر بها بحرص شديد مع 
زبائنه .. ألقي القبض عليه وتم تفتيش مسكنه 
وعثر فيه على هاتف إبتسام المحمول وبعض 

متعلقاتها ..
نفذها بحجرته  التي  إعترف حمامة بجريمته 
الكائنة بسطح أحد المنازل بمنطقة السادس من 
البصمات  بنتائج فحص  أكتوبر بعد مواجهته 

والحمض النووي ومتعلقات الضحية ..
قال : ذهبت للمستشفي للتعامل مع بعض زبائني،  
وشاهدت طابورا من الفتيات علمت انه لتقديم 
طلبات للعمل بالتمريض ، وشاهدت فتاه تخرج 
من الطابور بعد تقديم أوراقها ، وسمعتها تسأل 
سيدة عن مواصلة لميدان الجيزه ، طلبت منها 
الطريق  األخري من  للناحية  العبور  السيده 
وانتظار االتوبيس العام .. أثناء عبورها تقدمت 
منها وإدعيت أن أبنتي تود العمل بالمستشفي 
لي  ، ذكرت  المطلوبه  وسألتها عن األوراق 
أن  أخبرتها  لكني   ، التقدم  المستندات وكيفية 

ابنتي مريضه ومالزمة للفراش ورجوتها أن 
اني  لها  تساعدها في استيفاء األوراق ، قلت 
بالمستشفي سيساعدوها مع  أعرف مسئولين 
النية  كانت حسنة   .. بالعمل  لإللتحاق  إبنتي 
لدرجة السذاجة  لتصدقني ،  في الطريق إلى 
حجرتي القريبة من المستشفي عرجنا على محل 
للعصائر وقدمت لها كوبا كبيرا من العصير 
لزيادة األلفة .. صعدنا للحجرة ولم تجد فيها إبنتي 
التي زعمت لها إنها مريضة ، بدأت تنظر إلى 
بشك ولكني قلت لها ال بد أن شقيقتي حضرت 
المحمول  ، أخرجت هاتفي  للطبيب  وأخذتها 
 : للفتاة  وقلت  شقيقتي  مع  التكلم  وتصنعت 
إطمئني سيحضرا خالل عشر دقائق، لم أضيع 
وقتا” قلت لها إن زوجتي متوفاه وأعيش وحيدا 
مع إبنتي وأنها تعجبني وأريد الزواج منها .. 
إقتربت منها وأخرجت مبلغا كبيرا من المال 
الذي ساقدمه ألهلها  للمهر  انه مقدم  لها  قلت 
وحاولت تقبيلها ، لكنها إنتفضت واقفة وادركت 
خدعتي وأسرعت نحو باب الحجرة لتجدني قد 
أوصدته .. هاجمتها واوقعتها أرضا فخدشتني 
في رقبتي بأظافرها مما أسال الدماء من رقبتي 
نهضت من فوقها كالمجنون وتملكتني رغبة 
هائله فيها ، لكن  ويا للعجب رأيت هذة الفتاة 
النحيلة تهاجمني بعنف بعصا وجدتها بجوار 
الفراش،تلقيت منها عدة ضربات لكني نزعت 
منها العصا وضربتها بعنف في جميع أجزاء 
جسمها ،عال صراخها فخفت أن يسمعها أحد 
فوجهت إليها ضربة هائلة على رأسها .. أدركت 
أنها ماتت وجلست بجوارها مذهوال أبكي على 
ما فعلته تحت تأثير المخدر،وحدث بعد ذلك ما 

تعرفونه من إلقاء الجثة في القمامة. 
الرائد/  المقدم / حسام في مكتبة ومعه  جلس 

عادل ، قال حسام :
- لقد أخطأت إبتسام بسذاجتها وتصديقها كالما 
معسوال يعدها بوظيفة ،وذهبت مع رجل غريب 
لمسكنه ، ولكنها في اللحظة الحاسمة دافعت 
عن شرفها بشجاعه ، وفقدت حياتها جراء ذلك 
، وقد أكد الطبيب الشرعي انها عذراء حتي 
وفاتها ، غيرها قد تستسلم جراء فقرها وعوزها 
وتنحدر إلى دوامة موجودة في قاع كل مدينة 
مزدحمة كالقاهرة يدور فيها محترفوا اإلجرام 
والبغاء واإلدمان وغيرها من الرذائل .. وفي 
أسفل الدوامة يوجد ثقب أسود كبير يمتص كل 

من ينحدر اليه وال فكاك منه..
إرتفع رنين هاتفه المحمول ، طلب منه رئيسه 
الجديدة حيث عثر على  المعادي  إلى  التوجه 
منزل  في  ترتدي مالبس ريفية  جثة إلمرأة 

تحت اإلنشاء !!
تنهد حسام وقال لعادل : ملعون هو الفقر .. لو 

كان رجال لقتلته !! 

“املرأة” حمور امللتقى الدولي الرابع للكاريكاتري بالقاهرة
الملتقى الدولي للكاريكاتير الذي يقام   اختار 
سنويا في مصر “المرأة” محورا لدورته الرابعة 
التي تقام في الفترة من السابع إلى السابع عشر 

من مايو أيار الجاري.
وقال رسام الكاريكاتير فوزي مرسي قوميسير 
عام الملتقى “الملتقى هذا العام يتناول موضوع 
المرأة بمناسبة اختيار عام 2017 في مصر عاما 
لفنانين من جميع  اللوحات المعروضة  للمرأة. 
أنحاء العالم تسلط الضوء برشاقة وخفة ظل على 

المشاكل التي تعاني منها المرأة”.
المطروحة ختان  القضايا  بين  وأضاف “من 
اإلناث وزواج القاصرات وتهميش دور المرأة في 
المجتمع والتقليل منها وممارسة العنف ضدها”.
وكان التعليم محور الدورة الثالثة لملتقى الكاريكاتير.
الفنون  يقام في قصر  الذي  الملتقى،  ويعرض 
بدار األوبرا المصرية، نحو 500 عمل ألكثر 

من 270 رساما من 64 دولة عربية وأجنبية.
وقال مرسي “تلقينا قرابة 2172 رسما كاريكاتيريا 
من 590 رساما ينتمون إلى 84 دولة وتولت لجنة 
اختيار األعمال عملية الفرز والتصفية بما يتناسب 

مع موضوع الملتقى وجودة األعمال المتقدمة”.
الكويت  العام  المشاركة هذا  الدول  بين  ومن 
والسعودية واإلمارات والبحرين وتونس والجزائر 
والمغرب والعراق وإيران. كما يشارك في الملتقى 
رسامون من روسيا والهند والصين والبرازيل 

وإيطاليا وألمانيا وبولندا ورومانيا والبرتغال.
ويكرم الملتقى، الذي تنظمه الجمعية المصرية 
الثقافة، رسام  بالتعاون مع وزارة  للكاريكاتير 
الكاريكاتير جمعة فرحات والكاتبة الصحفية 

سناء البيسي.
كما يعرض الملتقى مجموعة من األعمال الفائزة 
في مسابقة بهجوري الثانية للبورتريه الكاريكاتيري 
الكاريكاتير المصري  والتي تحمل اسم رسام 

جورج البهجوري.
وانطلقت مسابقة البهجوري أول مرة في الدورة 

الثالثة لملتقى الكاركاتير.
وأم كلثوم هي محور مسابقة البهجوري هذا العام 
التي أعلنت نتائجها يوم االثنين وفاز بجائزتها 
األولى البحريني علي حسين فيما فاز بالجائزة 

الثانية العراقي منصور البكري.

قصة قصيرة بقلم :  نعمة هللا رياض



 حدثت خالل الفترة الممتدة بين صدور الحلقة 
الخامسة، من سلسلة المقاالت هذه ومقالة هذا 
العدد، تغيرات مهمة على األرض السورية 

األميريكي  التدخل  بعد 
الجوية  الضربة  وتوجيه 
لمطار الشعيرات بإستخدام 
صواريخ “پاتريوت” العابرة 
للقارات سنتطرق لها فيما 
وذلك  نظراً ألهميتها  بعد 
الحديث عن  إستكمال  بعد 
التدخل  أهداف روسيا من 

بهذه القوة في سورية. 
أوباما  سياسة  أن  الشك 
الخارجيه التي تبنت نظرية 
عمل  بأي  التورط  عدم 
عسكري جديد خارج بالده، 
أمام روسيا  المجال  فسح 
القرارات  بأغلبية  لتفردها 
المتعلقة بسوريا التي سنأتي 

على ذكرها بعد قليل. 
كان واليزال من أهم أهداف روسيا، تثبيت 
وضعها اإلستراتيجي شرق المتوسط وضمان 
إستمراره لفترة مقبلة طويلة األجل. حققت هذا 
الهدف بتوقيع إتفاقية مع الحكومة السورية، 
أعتقد قبل أشهر قليلة، تخولها إستخدام قاعدتي 
حميميم الجوية وطرطوس البحرية لمدة ٤٥ 
عاماً قادمه. قامت روسيا قبل التوقيع وبعده 
بإجراء تعديالت هامة طورت فيها القاعدتين 
ونشرت فيهما صواريخ أرض-جو متطورة من 
طراز “إس-٣٠٠ وإس-٤٠٠” كما رصدت 
الغربية منصتين إلطالق  الصناعية  األقمار 
صواريخ إسكندر القادرة على حمل رؤوس 
نووية. تعتبر روسيا أن نشر هذه الصواريخ 
الحدود  مقربة من  تقع على  ألنها  مهٌم جداً 
الجنوبية لحلف شمال األطلسي )الناتو( وهو 
لجدار  الغرب  قوة، على نشر  أقل  رد، ولو 
پولونيا ودول  الصواريخ حول حدودها في 

البلطيق )أستونيا التڤيا وليتوانيا.( 
كنت قد ذكرت، سابقاً على هذه الصفحة أن 
روسيا وقعت أيضاً مع الحكومة السورية في 
التنقيب  آخر يَُخولها  نهاية عام ٢٠١٤ عقداً 
والغاز(  )النفط  الهيدروجينية  الفحوم  عن 
قادمة.  لمدة ٢٥ سنة  وإستثمارها  وإنتاجها 
وإقتصادية.  سياسية  مكاسب  بذلك  فحققت 
يضاف إلى ذلك أن روسيا جعلت من األرض 
السورية وقصفها للمناطق الواقعة تحت سيطرة 
تجارب ألسلحتها  المسلحة حقل  المعارضة 
أطلقت صواريخها  فقد  والحديثة.  التقليدية 
الراسية  الحربية  للقارات من سفنها  العابرة 
في ميناء طرطوس ومن إحدى قواعدها في 
بحر قزوين ومن قاعدة همذان اإليرانية التي 
ُوضعت تحت تصرف القوات الجوية الروسية. 
كما جربت كاسحة ألغام برية )لمرة واحده في 
دوما( والقنابل الفراغية وقنابل النابالم وقنابل 

الفوسفور األبيض الحارقة وغيرها. 
عندما أصرت حكومة أوباما على دعم قوات 
سورية الديموقراطية، مادياً ومعنوياً وتسليحاً 
بالقضاء  المساعده  بهدف 
على تنظيم داعش اإلرهابي، 
غضبت تركيا ألنها تعتبر أن 
األغلبية  ذات  القوات  هذه 
الكرديه هي فرع من حزب 
العمال الكردستاني الذي تصنفه 
تركيا على أنه إرهابي وأنها 
في حرب معه. وجدت تركيا 
نفسها كعضو في حلف الناتو 
أن أميريكا وحلفاؤها تخلوا 
عنها. قام إثر ذلك “رجب طيب 
التركي  الرئيس  أردوغان” 
باإلتصال “بڤالديمير پوتين” 
الرئيس الروسي وأصلح ذات 
البين وسوء التفاهم الذي نجم 
عن إسقاط الطائره الروسية 
أواخر عام ٢٠١٥، على ما 
أذكر. رحب الرئيس پوتين بهذا التقارب إعتقاداً 
منه بأنه أبعد أحد أعضاء الناتو عن الحلف 
ولكنه نسي أن تركيا اليمكنها اإلستغناء عن 

الحلف والعكس صحيح. 
تركيا أدت وتؤدي خدمة هامة لروسيا حسب 
تقرير صدر بتاريخ ١٦ آذار )مارس( ٢٠١٦ 
عن مجموعة األزمات الدولية وهي مؤسسة 
غير حكومية مقرها بروكسل-بلجيكا بعنوان: 
“تمرد شمال القوقاز وسورية: تصدير جهاد” 
القوقاز  شمال  أزمات  بين  العالقة  تناول 
التي  واإلقتصادية  واإلجتماعية  السياسية 
تعاني من القهر والظلم واإلهمال، في روسيا 
اإلتحادية وبين داعش في سورية. يؤكد هذا 
التقرير باإلضافة لدالئل أخرى على أن روسيا 
إستخدمت سورية للتخلص من بضعة آالف 
من المقاتلين الجهاديين اإلسالميين الذين كانوا 
لم  الداخلي. ربما  أمنها  يشكلون خطراً على 
تكن روسيا فقط من وجد في األزمة السورية 
فرصة مناسبة للتخلص من الشباب المتطرف 
دينياً والمهيأ لممارسة العنف بأي مكان يحل 
به، لكنها بالتأكيد كانت أهم الالعبين بورقة 
الدولة اإلسالمية في سورية. يؤكد التقرير، من 
جهة أخرى، حقيقة أن تركيا بقيت تتغاضى عن 
إنتقال آالف الجهاديين المتطرفين إلى سورية 
عبر حدودها.فقد كانت السنوات الممتدة بين 
٢٠١٢-٢٠١٤ سنوات تجميع ماتراه حكومات 
العالم “عبئاً بشرياً” يجب التخلص منه على 

األرض السورية.   
بعد أن إستعرضنا أهم األهداف الجيوستراتيجية 
لتدخل روسيا سنناقش في العدد القادم مؤتمرات 
إخراج  بعد  بدأت  والتي  وأهدافها  األستانه 
بتنازل  المسلحة من شرق حلب  المعارضة 
بمقاومتها  لتركيا  دعم روسيا  مقابل  تركي 
قيام أي دولة كردية في خاصرتها الجنوبية. 

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

النوم سلطان...

 يقصد بهذه العبارة ان النوم ال يمكن 
اذا  منعه حتى  او  او رفضه  مقاومته 
يوم  االنسان مستيقظا الكثر من  ظل 
ولكن ال بد له  فى النهاية ان يستغرق 

فى النوم سواء اراد ام لم يرد.
ولكن هذا ليس بالشئ السيئ او المضر 
ان  الحى على  الكائن  اجبار  انما هو 
الراحة وهى  من  الالزم  القسط  ينال 
ايضا طريقة لالعتراض والمعا رضة 
السلمية على المجهود الزائد المبذول . 
ولكن السؤال هو كم من امر له سلطان 
االمر  وعلينا  له  بشر  علينا وكم من 

الطاعة ؟
وبصدق  بوضوح  اجابة  اردنا  ان 
تتحكم  التى  االمور  كم  سنندهش من 
فى كل صغيرة وكبيرة وفى كل رأى 
بان  ..نتوهم  واختيار  وقرار  وفكر 
..ولكن  بكامل حريتنا  لنا واننا  القرار 

الحقيقة على العكس.
فهناك   ، اختيار   لنا  ليس  البدابة  فمن 
المنشا  و  االهل  مثل  مقدرة  امور 
التعليم  التالية  المرحلة  وفى  والوطن 
المدرسة  الى   نذهب  الصغر  فمنذ  
لطريقة  اباؤنا ونخضع  اختارها  التى 
فمن  الكلية  ذلك  وبعد   .. بها  التعليم 
اسعده حظه درس ما يتمنى وتخصص 
فى ما تمكنه قدراته من تحقيق النجاح 
ولكن   - لحياته  منهج  واتخاذه  فيه 
فيه مجموع  يتحكم  ايضا  لالسف هذا 
لذلك- وليس في   تؤهله  التى  دراجاته 
ذلك اى استثناء.. مع العلم ان درجات 
السنة النهائيه بالمدرسة ليست مؤشرا 
او  لقدراته  قياساً  او  الطالب  لمستوى 
تقيماً الدراكه وموهبته..و نتعرض بعد 
الكبري وهى  والطامة  للمأساه   ذلك 
وبعد   .. للعمل  ايجاد فرصة  محاولة 
كل هذا العناء نجد ان معظم الخريجين 
تخصصاتهم..  حسب  يوظفون  ال 
متاحة  اى وظيفة  لقبول  ويضطرون 
حتى يتقاضوا اجرا...وهنا يجب علينا 

فبعد  الكارثة  بل  الصدمة  نتحمل  ان 
الليالى نجد  الجهد والتعب وسهر  هذا 
الموظف المسكين يتقاضى راتبا زهيدا 
نفسه...  يعيل  ان  حتى  يكفى  ال  جدا 

وشر البالية ما يضحك...
مسيرين  نحن  كم  االن  ندرك  فهل 
بنا ويحدد  يتحكم  وكم من “سلطان” 
هذه  فى  لنا  طريقا  ويرسم  مستقبلنا 
بائسة الن طبيعة  البائسة..نعم  الحياة 
العمل واالجر الذى نتقضاه هو بالفعل 
وبالتالى  المادى   المستوى  ما سيحدد 
نرى اننا ندخل فى نفق ضيق فمن اين 
للسكن  يجدا محل  ان  الفتاه  او  للشاب 
تسر  فيها  للعيش  يتطلعا  منطقة   فى 
ويكونا راضيان  النفس  وتبهج  العين 
مستواهما  مطمئنان..للحفاظ عل    ،
االجتماعى الذى سيحدد مالمح الحياة 
على  تكون   ان  المفترض  من  التى 
مستوى راق ... فمن حق كل انسان ان 
يعيش حياة كريمة ويبنى اسرة سعيدة 
بيئة مالئمة  فى  وبناته  اوالده  وينشأ 
اجتماعيا وثقافيا بل يجب ان تتوج كل 
المساعى لتحقيق حياة افضل وال يبقى 
معينة  بظروف  االوالد  محاصرين 
حتى يستطيعوا ان ينطلقوا نحو مسقبل 
باسم .. وإال كيف يكون هناك تقدم او 
تتطور .. بل وكيف نستطيع ان نواكب 
الحياة الحديثه بكل ما فيها من تتطور 

على جميع االصعدة...
فى  احرار  اننا  نردد  نعيش  هذا  ومع 
اختياراتنا وقراراتنا .. عجبا.. حتى انه 
قواعد  الحياة هناك  اختيار شريك  فى 
واشتراطات وتقاليد تتحكم وتحكم بأن 
هذا الئق وهذا غير ألئق ْ هذا يناسب 
المادى  المستوى  يتناسب مع  وذلك ال 
ويتجاهلون  والثقافى...  واالجتماعي 
الحب  ان  بحجة  المشاعر واإلعجاب 
مع  التى ستنهار  وقواعده  احكامه  له 
هذه  وان  الواقع  مع  مواجهة  اول 
السهل  المشاعر غير واعية وان من 

تتغير وتتبدل مع االيام بل ويمكن  ان 
ويسبب  اآلمال  يهدم  الحب  هذا  ان 
بعد  البعيد والندم  المدى  االحباط على 
العادات  فوات اآلوان...واذا ما خالف 
والتقاليد فهو وحده الذى يجنى تبعيات 

هذا القرار...
الحرية.. وأين االستقالل.. وأين  فأين 
اتخاذ  فى  الجرأة  وأين   .. االقدام 
و  باالحباط  القرار.. ونحن محاطون 
واآلراء  المتوارثة  باألفكار  مقيدون 
المتضاربة ومحبطون بسبب الظروف 

القهرية...؟!
نسعد  و  نعيش  ان  لنا  يتسنى  فكيف 
ونحن  مستقبل مشرق  ونبنى  ونأمل 
مكبلون باالراء واالفكار والتقاليد التى 
لم تعد تتماشى و اراء وافكار المجتمع 
الحديت والظروف المستجدة  والتقييم 

المختلف لالمور...
فهذا هو حال مجتمعنا الن .. ونتعجب 
وتتوتر  االمراض  تكثر  لما  ذلك  بعد 
الفساد  القيم وينتشر  العالقات وتنهار 
فى  بدت  المؤسسات وان  فى مختلف 
بالقوانين  بااللتزام  تهتم  انها  ظاهرها 
المواطن   صالح  الى  تهدف  التى 
المستقبل.  وتأمين  ظروفه  تحسين 
فهناك دائما معوقات تحول دون شعور 
له حقوق  انسان  بالحقيقة  انه  المواطن 
ومن ابسط حقوقه ان يحصل على ما 

يحق له بطرق اكثر  تقديرا ويسرا...
يعتلى  سلطان  كم  االن  ادركنا  فهل 

عرش حياتنا... ؟!
البيروقراطية وكل  ذلك  الى  ونضيف 
القوانين الواهية والتعقيدات التى تتميز 
مختلف  فى  الرسمية  المعامالت  بها 
اصدار  فى  تتحكم  التى  القطاعات 
التقارير والتراخيص للسماح بالبناء او 
التطوير او االحالل والتجديد او انشاء 
او  استكمال  او  المشروعات   وتنفيذ 
استخراج اى اوراق رسمية .. فهذا هو 

اإلذالل و اإلستغالل بعينه...

هرطقات سياسية
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انتخابات فرنسا.. 
واملهاجرون املغاربيني .. 

حمـب! جمـرد 

خالد بنيصغي

جاك سمير جرجوس

عشقي عـــــن  لِك  أعّبــُر  دعيني 

دعيني أجمُع لِك من قواميس الحب

ترقصين  وأنــِت  بِك  أحلم  دعيني 

صـــوتي بأعــلى  أهمـس  دعيني 

دعيني أطير كالعصافير وأبشر كل الدنيا

ألصــُل عينيـــِك  في  أبحــُر  دعيني 

صـــــدري إلــى  أضمــك  دعيني 

كــــــي مــــاءه  أشـــرب  دعيني 

دعيني أخاطُبِك من خلف نافذتي المطلة

إليــك اشــتاق  سيــدتي  يا  دعيني 

دعيني أرسم وجهك على وردة نديه

تتركيني  ال   .. دعيني  و   .. دعيني 

قلبي جـــدران  سكنت  بكلمــات 

ثـــواني بضعـــة  في  المعـــاني  كل 

ــي             ــق ــش ـــة ع ـــق ـــدي ـــح ــــًة ب ــــي حــــاف

بِك مجنون  عني  قالوا  وإن  أحُبِك 

بــــأنــــٍك حــبــيــبــتــي وفـــاتـــنـــتـــي

إلى شواطئ شفتيِك كي أرسو وأنحني

شفتيِك رحيق  من  العشق  ألتنفس 

ــــِك  ــــي ــــــــــود إل أتــــعــــافــــى وأع

على حدائق العشق وحكايات الماضي

الربيع لنسائم  الــورد  يشتاق  كما 

ــع ــدي ــب ـــم الــعــشــق ال ـــواس ـــي م ف

ــي ــن ــي ــن ــك ـــِك أس ـــي ـــان ـــع وبــــكــــل م

 يتتبع الرأي العام الفرنسي والمغاربي بالخصوص 
نتائج االنتخابات الرئاسية الفرنسية باهتمام بالغ ، 
وذلك الرتباطها بالتقلبات السياسية التي تتغير بتغير 
توجهات األحزاب الفرنسية أوغيرها في العالم بأسره .

المهاجرون المغاربيين بالخصوص يتابعون األحداث 
واضعين أيديهم على قلوبهم خشية أن تفوز “ لوبان 
“ مرشحة اليمين المتطرف ، فيما كانت الدعوة عامة 
إلى توحيد الرأي و) الصوت ( من أجل فوز المرشح 

“ ماكرون “ المعتدل .. 
ويخشى المهاجرون العرب بصفة عامة والمسلمون 
بصفة خاصة من فوز “ لوبان “ لكراهيتها لإلسالم 
التي  نتيجة بعض األعمال اإلرهابية   ، والمسلمين 
قام بها البعض منهم في اآلونة األخيرة، وهو السبب 
المسلمين  تمس حياة  قوانين جديدة  لتشريع  الكافي 

العرب في فرنسا .. 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل ستختفي هذه 

الكراهية وهذا الحقد إذا لم تنجح “ لوبان “ .. ؟؟ 
أعتقد أن األمر أدهى من ذلك ، ألن المشكل ال يكمن 
في شخص واحد ، بل يكمن في التعبير عنه بنصف 
المجتمع الفرنسي ولألسف ، هذا إذا نحن سلَّْمنا بهزيمة 

“ لوبان “ المتطرفة وفوز “ ماكرون “ المعتدل .. 
ألن أرقام الدور األول تدل على أن الفارق ضئيل 

جدا بين اإلثنْين .. 
مما يبقي على حظوظ كلٍّ منهما في الفوز برئاسة 
الفرق  نرى  أن  اعتدنا  وقد   ، الفرنسية  الجمهورية 
ضئيل جدا ، مما يؤكد أنه وحتى في حالة انهزام 
“ لوبان “ فإن التطرف الفرنسي واألوربي قادم ، 
فقط هو يتأجل لسنوات قليلة ، ألن تنامي التطرف 
األوربي أصبح أمرا واقعاً ، مما يجعل المهاجرين 
المغاربيين وغيرهم عرضة للمعاناة النفسية والمادية 
كلما تأكد فوز هذا اليمين المتطرف سواء في فرنسا 

أو غيرها .
لذلك يجب البحث عن حلول جذرية بدل هذه الحلول 
الترقيعية كمحاولة إفشال األحزاب اليمينية المتطرفة 
بالتصويت الذي سيفقد ذات مرة تأثيره أمام األصوات 
الكثيرة التي يمثلها أهل البلد في فرنسا أو أوربا .. 
والكرامة  الهمة  المسلمون  العرب  أن يصنع  نريد 
الذاتية دون خوف من هذه التقلبات السياسية التي ال 
يجدون إال أن يضعوا أيديهم على قلوبهم ينتظرون 

مرور العاصفة .. 

ك ..فال ُتلقـي قالت رحماَ

مبياِه البحِر علــى قهري

ـُحرق قلبــي يكفيني ما يـ

يكفيني ..ما ُيوقُد جمري

واتركني أخزُن يا عمري

أحزانــي ...يف قعِر القعِر

وأترك أمواجُه .. ترميني

أبــعد من مٍد أو جزِر

عيل إن رصُت بعيدا عنك

ـحِرِ ُتدرُِك كم ضاعاَ من الساَ

ِطشا وتعوُد ملينايئ.... عاَ

وتقوُل أحّبِك .... يا قمري

رندة رفعت شرارة

أحّبِك .... يا قمري

تراجع طفيف للبورصة يف مستهل 
التعامالت

الذهب يتجه صوب أكرب هبوط 
أسبوعي يف ستة أشهر

أليطاليا تبدأ إجراءات إشهار إفالسها

املركزي األمريكي يبقي الفائدة دون 
تغيري ويهون من ضعف النمو يف الربع/1

وصول 5 آالف طن بوتاجاز للسويس

  تراجعت مؤشرات البورصة المصرية 
في مستهل تعامالت األربعاء.

وعلى صعيد حركة المؤشرات، تراجع مؤشر 
السوق الرئيسي “إيجي اكس 30 ” بنحو 
0.1 % ليبلغ مستوى 12518.38 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 50” محدد األوزان 
النسبية 0.3 % مسجاًل 2013.62 نقطة.

متساوي   ”20 اكس  “ايجي  وزاد مؤشر 
مسجال   %  0.17 لنسبية  ا األوزان 

11690.22نقطة.
وارتفع مؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة 
ليبلغ   % 0.01 نحو   70″ اكس  “إيجي 

مستوى 586.67 نقطة.
وكسب مؤشر “إيجي اكس 100” األوسع 
نطاقا 0.08 % ليبلغ مستوى 1345.4 نقطة.
أنهت تعامالت  المصرية  البورصة  كانت 
بدعم من مشتريات  الثالثاء على صعود 

المستثمرين العرب.

  بدد الذهب مكاسبه أثناء 
التعامالت اليوم الجمعة بعد 
أن أظهرت بيانات تعافي 
نمو الوظائف في أمريكا في 
أبريل نيسان ليبقى المعدن 
النفيس متجها نحو تسجيل 
أكبر خسارة أسبوعية في 
ستة أشهر في الوقت الذي 
تتزايد فيه التوقعات لرفع 

ألسعار الفائدة األمريكية في يونيو بينما تنحسر 
المخاطر السياسية في منطقة اليورو.

وبحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش بلغ 
سعر الذهب في المعامالت الفورية 1227.61 
دوالر لألوقية )األونصة( دون تغير يذكر عن 
مستواه في أواخر التعامالت يوم الخميس وليظل 
 3.1 منخفضا  األسبوع  إنهاء  متجها صوب 
بالمئة، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ نوفمبر 
. واستقر الذهب في العقود األمريكية اآلجلة 

عند 1228.40 دوالر لألوقية.
في ستة  أدنى مستوى  إلى  الذهب  وانخفض 
الخميس  يوم  دوالر   1225.25 عند  أسابيع 
بعد أن قلل مجلس االحتياطي االتحادي )البنك 
تهدد  مخاطر  أي  من  األمريكي(  المركزي 
الفائدة  العام ألسعار  هذا  المزمعة  الزيادات 

ليعزز التوقعات بزيادة أخرى في يونيو .
والذهب حساس الرتفاع أسعار الفائدة األمريكية 

الذي يزيد تكلفة الفرصة الضائعة على حائزي 
المعدن األصفر الذي ال يدر عائدا بينما يعزز 

الدوالر المقوم به الذهب.
مارين  فوز  من  المخاوف  كثيرا  وانحسرت 
لوبان مرشحةِ أقصى اليمين في الجولة الثانية 
من االنتخابات الرئاسية الفرنسية وهو ما دفع 
الذهب للهبوط الشهر الماضي. ومن المتوقع 
التي  االنتخابات  الثانية من  الجولة  تسفر  أن 
تجرى يوم األحد عن انتخاب المرشح الوسطي 
إيمانويل ماركون الذي يفضله المستثمرون. 
ومن بين المعادن النفيسة األخرى انخفضت 
16.26 دوالر بعدما  بالمئة إلى   0.1 الفضة 
بلغت أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 16.17 

دوالر يوم الخميس.
وارتفع البالتين 1.2 بالمئة إلى 909.90 دوالر 
لألوقية في حين زاد البالديوم 0.5 بالمئة إلى 

807.72 دوالر لألوقية.

  أعلنت شركة الطيران اإليطالية أليطاليا أنها ستبدأ 
رسميا إجراءات إشهار اإلفالس بعدما رفض العاملون 

فيها خطة إعادة الهيكلة التي اقترحتها الحكومة.
الجوية سيستمر  الرحالت  وأكدت اإلدارة أن جدول 
حاليا كالمعتاد بينما تتخذ اإلدارة اإلجراءات المطلوبة.

وحصلت الشركة على معونات وصلت إلى 7 مليارات 
يورو من الحكومة اإليطالية خالل العقد الماضي بسبب 
خسائرها، ورغم حجم المعونات الهائل الذي حصلت 
عليه الشركة إال أنها لم تتمكن من إيقاف الخسائر ووصل 
بها األمر إلى إمكانية إيقاف الخدمات بشكل كامل قريبا.

وصوت العاملون في الشركة األسبوع الماضي برفض 
اإلدارة وتقتضي  اقترحتها  التي  الهيكلة  إعادة  خطة 

بتخفيض الرواتب والنفقات بشكل عام لتدبير موارد 
مالية أكبر لتسيير الرحالت.

وكانت اإلدارة قد أعلنت أن حملة األسهم اإليطاليين 
وشركة االتحاد اإلماراتية التي تمتلك 49 % من أسهم 
الشركة على استعداد لضخ 2 مليار يورو فوريا لدعم 

أليطاليا إذا وافق العاملون على خطة إعادة الهيكلة.
وقد ضخت الحكومة اإليطالية 400 مليون يورو إلى 
أرصدة الشركة لمساعدتها في تسيير الرحالت خالل 

مرحلة إشهار اإلفالس.
المالية اإليطالي أن  وفي الوقت نفسه، استبعد وزير 

تقدم الحكومة أي دعم مالي آخر للشركة الخاسرة.
وتداول اإليطاليون بشكل موسع المناشدات للحكومة 

على وسائل التواصل االجتماعي لعدم تقديم أي أموال 
للشركة النتشالها من اإلخفاق مرة أخرى.

ان %77 من  إيطاليا  في  للرأي  استطالع  وأوضح 
المواطنين يرغبون في ترك الشركة لإلفالس.

ورغم ذلك يبدو أن الساسة اإليطاليين لن يقدموا على 
تسريح 12500 موظف في الشركة قبل نحو عام واحد 

من االنتخابات العامة.

اء  ن مي لى  إ وصلت    
الزيتيات بمحافظة السويس 
السفينة “جاز إيجين”، التى 
تقل 5 آالف طن بوتاجاز من 

ميناء ينبع السعودى.
وقال مالك يوسف، المتحدث 
اإلعالمى باسم هيئة موانئ 
العبارة  إن  األحمر،  البحر 
إلى  اليوم  تصل  “عمان” 
متنها  وعلى  سفاجا،  ميناء 
843 معتمًرا، قادمة من ميناء 
والسفينة  السعودى،  ينبع 

“بوسيدون إكسبريس”، وعلى متنها 84 راكًبا و74 
شاحنة، فيما تغادر الميناء العبارة “محبة” وعلى متنها 
 316 593 معتمًرا، والعبارة “مسرة”، وعلى متنها 
إكسبريس”،  “النوى  والسفينة  شاحنات،  و7  راكًبا 

67 شاحنة، والسفينة “الحرية”، وعلى  وعلى متنها 
متنها 63 شاحنة .

العبارة  اليوم استقبال  وأضاف أن ميناء نويبع يشهد 
“إيلة”، وعلى متنها 616 راكًبا، منهم 139 معتمًرا، 

و3 أتوبيسات عمرة.

صمتك الرهيب

متوهج يف وتر النبض

وحرفك العميق

 اسمعه باحسايس ..

يا شاعرة الرهف

والتعب املقدس

هل يل باستعارة

بعض من وجعك

لنتساوى..

انا مثلك

ما غرين تصفيق

وال وسام

وال دور يف املرسحية

فمن العبث

ان ندور كالطواحني

لنقول اننا هنا..

ولقد تعلمنا العبور  كالنسور

وتخطي الجسور بالحضور..

وما حاجتنا ملن يسمعنا

وهل تحتاج

الزهور للظهور ؟

وهل يحتاج البخور

حني يشتعل

لفوح العطور...

جويل عماد

صرخة الصمت

أبقى مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي 
األمريكي( أسعار الفائدة دون تغيير يوم األربعاء 
لكنه هون من شأن ضعف النمو االقتصادي في 
الربع األول من العام الحالي وأكد على قوة سوق 
العمل، في عالمة على أنه قد يشدد السياسة النقدية 

في يونيو حزيران.
وقال المجلس في بيان يتسم بالتفاؤل عقب اجتماع 
إنفاق  إن  النقدية استمر يومين  السياسة  للجنة 
المستهلكين ال يزال قويا كما تعززت استثمارات 
التضخم قرب  الشركات في حين يدور معدل 

المستوى الذي يستهدفه البنك.
وأضاف في البيان الذي أصدره باإلجماع "ترى 
اللجنة أن التباطؤ في النمو خالل الربع األول هو 

تباطؤ مؤقت على األرجح".
وأشار صناع السياسات إلى أن سوق العمل تواصل تحسنها 
رغم تباطؤ نمو النشاط االقتصادي وأن "العوامل األساسية 

التي تدعم النمو المستمر لالستهالك ما زالت قوية".
ورفع مجلس االحتياطي االتحادي سعر الفائدة الرئيسي ربع 
نقطة مئوية في اجتماعه األخير في مارس آذار إلى نطاق 

مستهدف بين 0.75 بالمئة وواحد بالمئة.

وقبل االجتماع أوضح معظم صناع السياسات في المركزي 
أنه على عكس السنوات السابقة ازداد البنك ثقة في توقعاته 

لرفع الفائدة مرتين أخريين في 2017.
السياسات ينتظرون اتضاح حجم ونطاق  ومازال واضعو 
التخفيضات الضريبية واإلنفاق على البنية التحتية والتعديالت 
التنظيمية التي ستستطيع إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
تمريرها في الكونجرس. وقد يؤدي تبني حزمة تحفيزية إلى 

تسريع وتيرة رفع الفائدة.



 اكتشفي أفضل النصائح والخدع الفّعالة للحفاظ 
خالل  الذوبان  من  وحمايته  ثابت  مكياج  على 

الطقس الحار.
 قد يفضل أغلب األشخاص فصل الصيف لقضاء 
العطالت والشعور بالمرح، لكن هذا ليس نفس 
ارتفاع  مع  ومكياجك،   لبشرتك  بالنسبة  األمر 
درجات الحرارة يصبح تطبيق المكياج أمر شاق، 
بمجرد مرور ساعات قليلة يتالشى تماماً ويترك 
لِك التلطخات والمظهر المحرج. ال أحد يرغب أن 
يعاني من سيالن كحل العيون! كما ليس يفضل 
عند النساء إعادة تطبيق أحمر شفاهها لعدة مرات 
كل ساعة. يمكنِك تجربة تلك الخدع البسيطة التي 
مكياج  لتمنحك  المشكالت  من  العديد  ستجنبك 
ثابت لساعات طويلة رغم الحرارة و الرطوبة.

-1 طبقي أساس جيد
ال يمكنِك نهائياً التخلي عن استخدام البرايمر قبل 
تطبيق المكياج، فهو من أهم المستحضرات التي 
تمنع مكياجك من التالشي بسرعة. توزيع البرايمر 
يمنح بشرتك طبقة إضافية، تعمل كعازل خارجي 
يمنع أي تفاعل بين بشرتك و مستحضرات المكياج 
اآلخرى. خالل فصل الصيف، احرصي على 
اختيار أنواع البرايمر المقاومة للماء التي تتميز 
بوزنها الخفيف على البشرة. إذا لم يتوافر لديِك 
البرايمر، يمكنِك استخدام BB كريم أو CC كريم.

-2 مكعبات الثلج
الخدع  من  الوجه  على  الثلج  مكعبات  استخدام 
السحرية التي تعمل على تثبيت المكياج و تمنحك 
أفضل النتائج. قومي بلف مكعب من الثلج في 
قطعة قماش قطني، واستخدميها لتدليك بشرة الوجه 
ومحيط العين أيضاً لبضع دقائق، ثم تترك البشرة 

لتجف تماماً قبل تطبيق المكياج. يفضل 
القيام بتدليك البشرة في حركات دائرية 
مع عدم الضغط بعنف لتنشيط الدورة 
الدموية وزيادة تدفق الدم داخل خاليا 
البشرة. تعمل تلك الخدعة على إغالق 
مسام البشرة و تقليل إفراز الزيوت 
الزائدة، مما يساعد على حماية المكياج 

من الذوبان لعدة ساعات.
-3 اختاري كريمات أساس خفيفة الوزن

التركيبات الخفيفة الوزن لكريم األساس 
تساعد على عدم تالشي المكياج سريعاً، 
خاصةً خالل الصيف. ال تناسب التركيبات 
الكثيفة و الكريمية فصل الصيف ألن 
من الصعب توزيعها على بشرة الوجه. 
تسبب أيضاً العديد من المشكالت مثل 
انسداد المسام و عدم الشعور بالراحة. 
بدالً من ذلك اختاري التركيبات الخفيفة 
لكافة المستحضرات األساسية للمكياج 

كالكونسيلر، البالش والبرونزر.
-4 واقي الشمس الخالي من الزيوت
يومية  بصفة  الشمس  واقي  استخدام 
يساعد على حماية البشرة من اآلثار 

الضارة لألشعة فوق البنفسجية، كما يمنع ظهور 
استخدام  يفضل  المبكرة.   الشيخوخة  عالمات 
الزيوت خالل  الخالية من  الشمس  أنواع واقي 
فصل الصيف، فهي تعمل على التحكم في إفراز 
الزيوت الزائدة، مما يمنحك مكياج ثابت لفترات 
أطول. ال تترك المستحضرات الخالية من الزيوت 

ملمس زيتي على البشرة. 
-5 اختاري مستحضرات مقاومة للماء

عندما تستخدمي مستحضرات المكياج األساسية 
ذو التركيبات المضادة للماء، تساعدي بشرتك 
والرطوبة  المفرط  التعرق  آثار  تقاوم  أن  على 
المستحضرات  اختيار  على  احرصي  الزائدة. 
الخاصة بمكياج العين من الكحل، الماسكارا و 
اآليالينر من األنواع المقاومة للماء. قد تحتاجين 
كذلك الختيار أنواع أحمر الشفاه المقاومة للماء.

-6 استخدام زيوت الوجه
استخدام زيوت الوجه كبديل للمرطب اليومي 

يساعد على تغذية البشرة وحمايتها من الجفاف، 
كما يمنحك أساس ناعم وأفضل النتائج لتطبيق 
الطبيعية  الزيوت  من  أٍي  استخدمي  المكياج. 
على الوجه قبل تطبيق المكياج بفترة كافية، ثم 
قومي بتنشيف بشرة الوجه للتخلص من الزيوت 
استخدامها  يمكن  التي  الزيوت  أفضل  الزائدة. 
لترطيب الوجه هي زيت الزيتون، زيت اللوز 

وزيت الجوجوبا.

تشكيلة فساتني رامي العلي للمرأة القوية 
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فوائد جتميلية هامة للـليمون

6 خدع سحرية ملكياج ثابت رغم حرارة الصيف

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر اخلشن

8 فوائد صحية ومجالية ال تعرفينها عن زيت الربمجوت

املأكوالت البحرية تطيل العمر
علمية  دراسة  نتائج  بينت   
المأكوالت  يتناولون  الذين  ان 
البحرية بصورة منتظمة يعيشون 
أطول من اآلخرين، ونادرا ما 

يعانون من أمراض القلب .
التي  الدراسة  هذه  تضمنت 
قياس ضغط  استمرت 16 سنة، 
منتظمة  دورية  بصورة  الدم 
الدم، وتسجيل حاالت  وتحليل 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 

الدموية واسباب الوفيات.
في  المشتركين  الخبراء  قسم 
مجموعتين:  الى  الدراسة 
ضمت  األولى  المجموعة 
البحرية«،  المأكوالت  »محبي 

والمجموعة الثانية ضمت »محبي المأكوالت االعتيادية«.بينت االحصائيات الخاصة بأمراض المشتركين 
وطول أعمارهم ، أن »محبي المأكوالت البحرية« يعانون من مشاكل في القلب واألوعية الدموية أقل من 
افراد المجموعة الثانية بنسبة 30 %، وكذلك بالنسبة إلى عدد اإلصابات بالجلطات الدماغية واحتشاء عضلة 
القلب وقصور الشريان التاجي )الذبحة الصدرية(.يقول الباحثون في نتائج الدراسة التي نشروها في مجلة 
»Annals of Internal Medicine »، »ان تناول األسماك البحرية بصورة منتظمة ودورية يعتبر 
من الحميات الغذائية الصحية، حيث لم يسبق ان درست العالقة بين مستوى دهن السمك في دم المسنين 

والوفيات.
أكدت نتائج هذه الدراسة ان الحوامض الدهنية مفيدة جدا للقلب واألوعية الدموية، وخاصة للمسنين، حيث 

تمنحهم سنوات عمر اضافية.

     يعتبر التخلص من شعر الوجه مهمة صعبة بالنسبة للكثيرات، ألن استعمال الحالوة أو الشمع 
قد يسبب الكثير من األلم نظرا لحساسية بشرة الوجه. سنقدم لك في هذا المقال طريقة تحضير 

وصفة منزلية إلزالة شعر الوجه بسهولة ودون ألم.
طريقة تحضير وصفة صابون زيت الزيتون

اخلطي صابون زيت زيتون مبشور مع ملعقتين كبيرتين ملح وكمية مناسبة من ماء الورد حتى 
تحصلي على خليط ذو قوام كريمي.

وزعي الخليط على وجهك لمدة ساعة أو ساعتين حسب شعر الوجه.
عندما تالحظين تساقط الشعر اشطفي بالماء الفاتر واستخدمي ماء الورد للترطيب.

قبل اعتماد الوصفة على بشرة الوجه، جربيها على أحد مناطق جسمك لتفادي أي رد فعل تحسسي 
للوجه تجاه أحد مكونات الوصفة.

     فوائد رائعة ومجربة للليمون:
- تفتيح المناطق الداكنة : تعاني منطقة اإلبطين 
والركب والكوعين من لون داكن غير محبب 
عند عديد السيدات وحله بسيط جدا، فيكفي  دلكها 
بنصف ليمونة حتى تذهب تصبغات الجلد فالليمون 
مبيض قوي للجلد ومقشر للبشرة، إال أنه عليك 
التنظيف جيدا بعدها بالماء البارد حتى ال تبقى 

آثاره على الجلد.
-  مقاومة القشرة : افركي رأسك بنصف ليمونة 
واتركيها لمدة 10 دقائق قبل االستحمام وغسل 
الشعر، وبذلك تتخلصين من القشرة لمدة طويلة.

- التخلص من الندبات على الوجه : 
اخلطي نفس الكمية من عصير الليمون وعصير 
الخيار، وطبقي المزيج على البشرة لمدة من 10 
الندبات  دقائق يوميا وبذلك ستالحظين اختفاء 

تدريجيا.
- القضاء على الخاليا الميتة : استعملي شريحة 
من الليمون في دلك بشرتك مرة إلى مرتين كل 
اسبوع لتكون بشرتك المعة وأنيقة على الدوام.

- أظافر قوية : اغمسي أظافرك في عصير 
بالماء  يديك  ثم اغسلي  5 دقائق  الليمون ولمدة 

والخل األبيض والحظي الفرق.

     زيت البرجموت هو أحد أشهر الزيوت العطرية 
شائعة االستخدام لتحضير العطور وللعناية بالبشرة 
الذكية، يساعد كذلك  والشعر. إلى جانب رائحته 
البشرة والشعر. ويتميز زيت  على تصحيح عيوب 
الحالة  لتحسين  الفّعالة  بخصائصه  البرجموت أيضاً 
المزاجية، مكافحة البكتيريا، وإزالة آثار الندبات والبقع 

الداكنة على البشرة.
البرجموت في جنوب شرق آسيا، حيث  نشأ زيت 
يتم  Citrus Bergamia، والتي  فاكهة  تتم زراعة 
استخالص زيت البرجموت العطري منها. وقد استُخدم 
زيت البرجموت كذلك في الطب الصيني منذ قرون 
عديدة لعالج العديد من المشكالت الصحية كاضطرابات 

الهضم، انتفاخات البطن وآالم المعدة.
البرجموت  الجمالية لزيت  إليِك أهم االستخدامات 

للعناية بالبشرة والشعر.
-1 إصالح عيوب البشرة

يستخدم زيت البرجموت بشكل شائع إلزالة آثار الندبات، 
عالمات التمدد، وآثار الحبوب على البشرة. حيث يعمل 
الميالنين بشكل متساوي داخل  على توزيع صبغة 
خاليا البشرة لتوحيد اللون وإزالة آثار البقع الداكنة.

ولعالج التهابات البشرة وإزالة اآلثار الداكنة، يمكن 
إضافة بضع قطرات من زيت البرجموت إلى الكريم 
المرطب اليومي، أو باستخدامه مباشرة على البشرة. 
ويمكن كذلك إضافة القليل من الزيت إلى ماء االستحمام 

البشرة  أيضاً. ال يساعد ذلك فقط على توحيد لون 
فقط، ولكن يعمل أيضاً على تحسين الحالة المزاجية.

-2 مكافحة العدوى الفطرية

زيت البرجموت من المكونات الشائعة لتحضير أنواع 

مختلفة من منتجات العناية الشخصية كالصابون وجل 
االستحمام، حيث يتميز بقدراته الفائقة لمكافحة الجراثيم، 
الفيروسات والفطريات. يمكنِك إضافة القليل من زيت 
البرجموت لمستحضراتك الشخصية للعناية 
أو استخدامه بشكل مباشر على الجلد لتقليل 
فرص انتقال العدوى الفطرية والبكتيرية.

-3 مزيل طبيعي لرائحة العرق
نظراً لخواصه الفّعالة لمكافحة الجراثيم، 
للقضاء على  البرجموت  يُستخدم زيت 
كبديل  نهائياً  المحببة  الجسم غير  رائحة 
الكيماوية.  العرق  رائع لمزيالت رائحة 
المنعشة والجذابة.  كما يُعرف برائحته 
وزعي بضع قطرات من زيت البرجموت 
على منطقة اإلبط، أو امزجيه مع أي من 
العطرية اآلخرى واستخدميه  الزيوت 

كبخاخ منعش للجسم.
-4 مكافحة تسوس األسنان

المضادة  البرجموت  مع خواص زيت 
للبكتيريا، يساعد على مكافحة عدوى 
الفم واألسنان، كما يعمل على منع تراكم 
البكتيريا المسببة لتسوس األسنان. أضيفي 
بضع قطرات من زيت البرجموت لمعجون 
البكتيريا  لمكافحة  لتعزيز قدراته  أسنان 

والوقاية من أمراض الفم واللثة.

-5 تنعيم ولمعان الشعر
إضافة بضع قطرات من زيت البرجموت إلى زيت 
اللمعان والترطيب. وزعيه  الجوجوبا يمنح شعرك 
الجذور  الرأس بشكل جيد من  الشعر وفروة  على 
ليعمل كسيروم طبيعي يمنع تجعد  وحتى األطراف 

الشعر وتشابكاته.
-6 للتخلص من ترسبات فروة الرأس

للشعر  في كل مرة تبحثين فيها عن شامبو منقي 
Purifying Shampoo، قومي بإضافة القليل من 
زيت البرجموت إليه. يساعد ذلك على التخلص من 
ترسبات مستحضرات العناية بالشعر من الكريمات 

والبلسم للحفاظ على فروة رأس صحية.
-7 تحفيز نمو الشعر

الهند بكميات  الخروع مع زيت جوز  اخلطي زيت 
متساوية، وتضاف بضع قطرات من زيت البرجموت، 
ثم يستخدم الخليط الناتج لتدليك الشعر وفروة الرأس. 
يساعد ذلك على تحفيز نمو الشعر وتقوية البصيالت.

-8 تونر منعش للبشرة
اخلطي ½ كوب من شاي البابونج مع 3 مالعق كبيرة 
من جل األلو فيرا و5 قطرات من زيت البرجموت. 
يحفظ الخليط الناتج في زجاجة سبراي معقمة داخل 
الثالجة. يستخدم التونر الناتج لتهدئة البشرة، ترطيبها 
وإنعاشها. كما يساعد كذلك على توحيد لون البشرة 

وإزالة آثار ندبات حب الشباب.

ختلصي من شعر الوجه الزائد مع 
هذه الوصفة

     الشعر الحريري والناعم سر من أسرار األنوثة 
المقال  نقدم لك في هذا  والجمال، من أجل ذلك 
لترطيب شعرك  الطبيعية  الوصفات  مجموعة من 
أثناء  بالحرج  الشعور  يُجنبك  بما  النعومة  ومنحه 
التعرق بسبب الحرارة أو الرطوبة أو أثناء السباحة 

على الشاطئ بسبب شعرك المجعد والتالف.
 وصفة العسل: 

يعمل العسل كمضاد ممتاز لألكسدة ويحفظ نعومة 
الشعر ويساعد على ترطيبه وتغذيته، ولالستفادة من 
خصائصه يمكنك مزج ملعقتين كبيرتين من العسل 
مع معلقة صغيرة من قشطة الحليب الطازجة ومعلقة 

من زيت الزيتون، ومن ثم نقوم بتطبيق القناع من 
الجذور إلى األطراف، بعدها نقوم بتغطية الشعر لمدة 

10 دقائق ثم شطفه بالشامبو كالمعتاد.
وصفة الصبار:

يحتوي هالم الصبار على مادة غنية بالعناصر الغذائية 
الرائعة والمفيدة والمعادن واألحماض الدهنية، التي 
تعمل على تعزيز قوة ولمعان الشعر، ويمكن التمتع 
بفوائد الصبار من خالل مزج ملعقتين كبيرتين من 
هالم الصبار مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون 
ثم تطبيقها على  العسل، ومن  ومعلقة صغيرة من 
الجذور وحتي األطراف وتركه  المبلل من  الشعر 

لمدة 30 دقيقة قبل الشطف.
 المايونيز:

أحد  بكونه  المايونيز  يتميز 
العناصر الغنية باألحماض الدهنية 
والبروتينات ومضادات األكسدة 
التي تعمل على تقوية وتنعيم 
التقصف،  الشعر وحمايته من 
ويمكن االستفادة من المايونيز عبر 
تطبيق ما يعادل كوب ونصف أو 
حسب طول الشعر من الجذور إلى 
األطراف وتركه لمدة 30 دقيقة 

ثم شطفه بالماء البارد.

  إستوحى المصمم رامي العلي فساتين 2017 
لموسم الخريف القادم من الرموز العسكرية، وأراد أن 
يعبر عن إمرأة قوية صارمة، ال تعرف المستحيل، 
عاشقة لأللوان ولكنها تختار منها الدرجات الغير 

صارخة، تدلل أنوثتها، ولكن بأسلوب راقي، فقدم 
تشكيلة من فساتين السهرة مختلفة التصاميم والقّصات 

واأللوان، إضافةً إلى الجمبسوت األنيق، والذي يعتبر 
بديل مثالي لفساتين السهرة.

7 أسرار للحفاظ على 
رائحة عطرك

بالتأكيد تريدين الحفاظ على رائحة جسمِك العطرة باستمرار. 
فرائحة جسمِك العطرة هي عنوان أناقتك، كما أنّها أفضل من 

يزيد من ثقتِك بنفسك، ويجعلِك متألقة باستمرار.
إليِك أهّم 7 أسرار للحفاظ على رائحتِك العطرة ألطول 

وقت ممكن:
-1 اختاري العطور ذات الرائحة الثابتة النفّاذة قليالً، 

مثل: العطور التي تحتوي على خشب الصندل أو 
العود، إذ إّن لهما رائحة ثابتة، وقد تستمر 

لوقت طويل.
-2 إحرصي على وضع كريم 
التي  نفسها  بالرائحة  للجسم 
تفّضلينها، كما عليِك وضع الكريم 

بعد االستحمام مباشرة، حتى تقوم البشرة بتشّربه، وتتغذى من ترطيبه ورائحته العطرة لفترة طويلة.
-3 إحرصي على وضع العطر على األماكن األكثر دفئًا في الجسم، فحرارة الجسم تساعد على إبراز الرائحة وثباتها، 

مثل: أماكن المعدة والصدر، وكذلك خلف الركبتين واألذنين.
الرائحة العطرة في أكثر من مكان، فعندما  تنتشر  -4 عند وضعِك للعطر على أحد أماكن جسمك، قومي بفركه حتى 
تقومين بوضع العطر على المعصمين مثالً، قومي بفرك معصميِك بلطف، ولكن ال تفركي بشرتك بعنف، حتى ال تتكّسر 

جزيئات العطر.
-5 أنسب وقت لوضع العطر، هو بعد االستحمام مباشرة؛ ألّن بشرتِك في ذلك الوقت، تكون رطبة ومستعدة المتصاص 

العطور والكريمات، التي تترك بشرتك رطبة وذات رائحة عطرة.
-6 إحرصي على ترطيب بشرتِك قبل وضع العطر، فجفاف البشرة يقلّل من استيعابها للعطر، كما أنّه يزيد من تالشي 

الرائحة، بينما يعمل الجلد الرطب على ثبات الرائحة لوقت أطول.
-7 قومي بتخزين زجاجة العطر بطريقة صحيحة، بحيث تكون بعيدة عن الحرارة والرطوبة، لالحتفاظ برائحة العطر 

ألطول فترة ممكنة.
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  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:
نقد فيلم : آالم المسيح

نداء من السيد المسيح 
للبشرية:

“ احبوا بعضكم بعضا كما 
أحببتكم “

ميل جيبسون بين القديم 
والحديث في حرفية مدروسة 

للغة السينمائية

الممثلة المصرية هالة صدقي    تواصل 
عفاريت  مسلسل  في  مشاهدها  تصوير 
الموسم  عدلي عالم، والمقرر عرضه خالل 

الرمضاني المقبل.
وأكدت صدقي أنها سعت إلى تقديم دور 
كوميدى هذا العام، بعد أن قدمت العام الماضى 
الذي كان  دور »انشراح« في مسلسل ونوس 
لذا حرصت على أن تنوع في  بالدراما،  مليئاً 

طبيعة أدوارها من عام آلخر.
يُذكر أن مسلسل »عفاريت عدلي عالم«، 
بطولة عادل إمام،غادة عادل، هالة صدقي، 
لبيب، رشوان توفيق،  أبو رية، لطفي  كمال 
شريف حلمي، مي عمر، محمد ثروت، يوسف 
إسماعيل، مصطفى هريدي، تأليفيوسف 
إنتاجتامر مرسي، وإخراج رامي  معاطي، 

بدأ المخرج حسام على االستعدادت األخيرة لتصوير أخطر 
النجوم  3 مطاردات ضمن أحداث مسلسل »30 يوم« بطولة 
المنافسة  بدر، والمقرر  الخياط ونجالء  ياسين وباسل  آسر 
إحدى  المقبل، حيث يصور  الرمضانى  السباق  فى  من خالله 
البلد، وهى عبارة عن مطاردة  بمنطقة وسط  المطاردات 
 ، وباسل  آسر  تجمع  والتى  المبانى  أعلى  والقفز من  سيارات 
كبيرة  تفتح ميزانية  المنتجة  الشركة  الذى جعل  األمر  وهو 
لهذا المشاهد ، نظرا لوجود تكسير سيارات وتلفيات فى أشياء 

أخرى .
الدعائى والذى  البوستر األول  المنتجة  الجهة  وطرحت 
تصدره النجم آسرياسين والبرومو الرسمى منذ يومين وحقق 
البرومو  الجمهور مع طريقة  تفاعل  نجاحا كبيرا ، حيث 
ومحتواه الدرامى، فضال عن إبهار الصورة وأماكن التصوير 

للنجوم  الباقية  البوسترات  الشركة  والمالبس، وتطرح  والديكورات 
تباعا خالل األيام المقبلة.

مسلسل »30 يوم« بطولة آسر ياسين، وباسل الخياط، ووليد فواز،  
ونجالء بدر، وإنجى المقدم، و سلوى محمد على، أحمد خالد صالح، 
النجوم  الحليم، وعدد كبير من  نور، ونورهان، وهند عبد  مؤمن 

وضيوف الشرف، والعمل إنتاج مشترك بين شركة سيلميديا المملوكة 
للمنتجة مها سليم وشركة تريلر لصاحبها المنتج أحمد سمير، وشركة 
الجهات  تعاقدت  إذ  تمام،  تامر  الدكتور  ماكس برودكشن ويمثلها 
المنتجة مع شركة كلوك ورك تيمبيتشون لمالكها السيناريست محمد 
أمين راضى، إشراف على الكتابة أحمد شوقى، تأليف مصطفى جمال 

هاشم، وإخراج حسام على.

التونسية هند صبري شوطاً  الممثلة   قطعت 
الذي  الدنيا،  في تصويرمسلسل حالوة  كبيراً 
تلعب فيه دور إمرأة تكتشف مفاجأة قبل زواجها 
تجعلها تقع في عدد من الصراعات، حيث تعيد 

خياراتها وتكتشف من خاللها »حالوة الدنيا«.
المسلسل بطولة ظافر العابدين، مصطفى 
فهمي، أحمد حاتم، هاني عادل، حنان مطاوع، 
أنوشكا، عايدة رياض، سلمى أبو ضيف، نهى 
عابدين ورجاء الجداوي، تأليف سما أحمد 
وإنجي القاسم، تحت إشراف السيناريست تامر 
حبيب، وإخراج حسين المنباوي، وهو من إنتاج 
شركة بي لينك لإلنتاج والتوزيع الفني، للمنتج 
محمد مشيش. وبالتزامن مع هذا، تقوم صبري 
الكنز مع  فيلم  بتصوير مشاهدها األخيرة في 
الذي سبق أن تعاونت  المخرج شريف عرفة، 

معه في فيلمي الجزيرة والجزيرة 2.

»ماجدة«    أين عمري

 عزيزي القارئ مقالنا اليوم عن 
وروعة  األداء  بقمة  تتميز  فنانة 
في التقمص واالندماج الشديد في 
أنها  كما  تؤديها  التي  الشخصية 
تجيد اختيار األدوار المناسبة لها 
والتي تعتبر عالمات صارمة في 
اشتغالها  ولذا من  الفنية  مسيرتها 
بالعمل الفني استطاعت أن تقفز إلى 
القمة والحصول على أدوار البطولة 
دائماً . عزيزي القارئ مقالنا اليوم 
عن الفنانة الرائعة ماجدة .. ولدت 
عفاف على كامل الصباحي وهذا 
طنطا  مدينة  في  الحقيقي  أسمها 
البكالوريا  شهادة  على  وحصلت 
الفرنسية وكان والدها موظفاً في 
وزارة المواصالت .. بدأت حياتها 
الفنية وعمرها 15 عاماً من وراء 
ماجدة  إلى  أسمها  أهلها وغيرت 
حتى ال تكتشف وكانت بدايتها في 
فيلم )الناصح( إخراج  سيف الدين 
شوكت مع ملك الكوميديا بال منازع 
اسماعيل يس . لم تكتِف ماجدة في 
فقط  التمثيل  الفنية على  مسيرتها 
وأنتجت  اإلنتاج  بل دخلت مجال 
المراهقات   – )أين عمري  أفالم 

– جميلة – هجرة الرسول – أنف 
وثالث عيون – العمر لحظة – من 
أحب( وقد مثلت مصر في معظم 
المهرجانات العالمية وأسابيع األفالم 
الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما 
المتخصصة  القومية  بالمجالس 
من  العديد  على  ماجدة  . حصلت 
دمشق  مهرجانات  من  الجوائز 
وفينسيا  برلين  ومهرجان  الدولي 
الدولي وحصلت أيضاً على جائزة 
وزارة الثقافة واألرشاد. تزوجت عام 
1962 من الفنان إيهاب نافع الذي 
أنجبت منه أبنتها غادة وبعد طالقها 
لم تتزوج مرة ثانية وهي تقوم بدور 

بارز في جمعية السينمائيات. وهي 
تعتبر من ابرز الممثالت في السينما 
الشديد  لتقمصها  ونظراً  العربية. 
استطاعت  تؤديها  التي  للشخصية 
أن تمثل بنت عصرها. وقد شاركت 
حمامة  فاتن  الفنانة  ماجدة  الفنانة 
لحن  فيلم  العربية  الشاشة  سيدة 
وأمير  العود  ملك  ومعهما  الخلود 
الطرب الموسيقار فريد األطرش. 
العالمي  النجم  ماجدة  كما شاركت 
عمر الشريف فيلم شاطئ األسرار. 
وقد تجلت في فيلم جميلة التي تحكي 
جميلة  الجزائرية  المناضلة  قصة 
الفرنسي  االستعمار  أيام  بوحريد 

للجزائر وكانت ماجدة 
تمثل أدوار التعذيب 
تستعين  وال  بنفسها 
نت  ا وك ر.  ي ل ب و د ب
لصعقات  تتعرض 
أدى  مما  كهربائية  
إلى أصابتها بنوبات 
تشنجية. وقد تحملت 
ماجدة كل هذا حتى 
ة  ي ق ا مصد تضفي 
للمشاهد التي تمثلها. 
اين  فيلم  في  وأيضاً 
عمري قامت ماجدة 
في  عنيفة  بمشاهد 
في  ف م  ل ي ف ل ا ة  ي ها ن

يقوم  الفيلم  من  األخيرة  المشاهد 
الفنان أحمد رمزي بمحاولة التعدي 
جنسياً عليها إلثبات رجولته معها 
فقاومته بقوة وتستطيع اإلفالت منه 
والهرب إلى الخارج وأخذت تعدو 
في الشارع. أما هو ركب سيارته 
المكشوفة وهذه بالفعل كانت سيارة 
أحمد رمزي وكان المشهد يتطلب أن 

يجري وراءها بالسيارة 
وهو شبه مخمور ولكي 

الدور  في  رمزي  أحمد  يتقمص 
الخمر  من  كؤوس  عدة  شرب 
واستقل سيارته وبدأ يجري وراء 
ماجدة وكاد يدهمها أكثر من مرة 
يكاد  كان  مرة  كل  في  أنه  لدرجة 
لقد أدت ماجدة  يلمس كعب قدمها 
وثبات وشكرت  بقوة  المشهد  هذا 
ادائه معها  قوة  أحمد رمزي على 
الذي كان ينظر لها بإعجاب على 
وقد  ومصداقيتها.  مدى صالبتها 
شاركها في هذا الفيلم نجوم عباقرة 
: زكي رستم ويحي شاهين وأمينة 
رزق وفردوس محمد وعزيزة حلمي 

كاسب.  وعدلي  شريف  وإحسان 
الفنانات  أكثر  من  ماجدة  وتعتبر 
الدينية  األفالم  أشتركن في  الالتي 
بدءاً من فيلم إنتصار اإلسالم وبالل 
مؤذن الرسول وهجرة الرسول. أما 
الفنان يحي شاهين فقد كان القاسم 
المشترك مع ماجدة في عدة أفالم مثل 
أفالم اين عمري والغريب وعشاق 

الليل وهذا الرجل أحبه. وقد شاركت 
ماجدة الفنان أنور وجدي والطفلة 
فيلم دهب ومعهم  فيروز  المعجزة 
نجم الكوميديا وملكها اسماعيل يس. 
فريد  الموسيقار  ماجدة  وشاركت 
األطرش فيلم لحن الخلود وفيلم من 
أجل حبي ومعهما جميلة الجميالت 
الفنان  شارك  وقد  فوزي.  ليلى 
أفالم  عدة  ماجدة  شكري سرحان 
والعقاب  والجريمة  معنا  وهي هللا 
وبين ايديك وفيلم قيس وليلى. وقد 
شاركت ماجدة العندليب األسمر عبد 
الحليم حافظ فيلم بنات اليوم وغنى 
لها عبد الحليم أغنيته 
أهواك  المشهورة 
لحن الموسيقار محمد 
فضاًل  الوهاب  عبد 
عن أغاني كنت فين 
يا  وأغنية  فين  وأنا 
قلبي يا خالي وأغنية 
ظلموه. كما شاركت 
رضا  فرقة  ماجدة 
نصف  أجازة  فيلم 
السنة ومعها محمود 
فهمي  رضا وفريدة 
وعبد المنعم إبراهيم 
ومحمد العزبي. وقد 
القي هذا الفيلم نجاحاً 
للتابلوهات  باهراً 
الراقصة التي قدمها محمود رضا 
الفرقة  باقي  فهمي ومعهم  وفريدة 
أما   .  . العزبي  محمد  والمطرب 
فيلم أنف وثالث عيون فقد شارك 
محمود  الفنان  من  كل  فيه  ماجدة 
يس ونجالء فتحي وميرفت أمين. 
لقد قدمت ماجدة جميع أنواع الفنون 
الدرامية سواء تراجيدية أو كوميدية 

وقد  والرومانسية  واالستعراضية 
كان لي الحظ أن أشهد فرح ماجدة 
مع إيهاب نافع حيث قد تمت دعوتنا 
االسيوطي  لورا  الشاعرة  لولدتي 
المحامي  االسيوطي  وولدي كمال 
بالنقض وأنا وأختي أحالم من قبل 
الفنانة ماجدة وذلك ألنه كان تربط 
الفنانة  مع  والدتي صداقة حميمة 
ماجدة. وقد تم الفرح في فندق هيلتون 
أننا  واذكر  التحرير.  بميدان  النيل 
كنا في أنتظار حضور العروسين 
فتجولت في اللوبي بالفندق وإذا بي 
أفاجئ بوجود النجم العالمي وبطل 
أفالم هرقل )ستيف ريفز( فأسرعت 
بالتحدث معه وسألته عن سبب وجوده 
بالقاهرة وأخبرني انه يقوم ببطولة 
فيلم أبن سبارتكوس ويصور كثير 
من مشاهده تحت سفح الهرم وسألني 
فأخبرته  الفندق  في  تواجدي  عن 
بأني أحضر فرح فنانة كبيرة سيتم 
زواجها اليوم ثم وصل ستيف ريفز 
إلى القاعة التي بها ماجدة وإيهاب 
نافع وقام بتهنئتهما. وكم كانت فرحة 
ماجدة بوجود هذا النجم العالمي يوم 
خير  ماجدة  كانت  لقد   .. عرسها 
مثال للفتاة الشرقية الرقيقة المهذبة 
الفرنسية  تجيد  كانت  فأنها  المثقفة 
بنت  فعاًل  فإنها كانت  واإلنجليزية 
عصرها أطال هللا في عمرك أيتها 
الفنانة الجميلة وحباكي هللا الصحة 

والعافية .

موسوعة السندباد

تسريب أسرار مقلب هاني رمزي اجلديد وأجور الفنانني..

هند صربي تغري حساباتها بالكامل قبل يوم زفافها

هذه هي وصية مظهر أبو النجا

  على الرغم من نفيه تقديم برنامج مقالب 
هذا العام، بدأ الفنان المصري هاني رمزي، 

تصوير برنامجه الجديد في بيروت.
وذكرت بعض األخبار تفاصيل مقلب هاني 

رمزي  وهو عبارة عن سيارة ضخمة على 
حافة أحد جبال بيروت، حيث تسير السيارة 
بين جبلين، وتفقد توازنها فجأة لتصطدم 
بالجبل، وتتجه إلى حافة جبل مرتفع جدا، ثم 

تخرج صدادات تمنع السيارة من السقوط من 
فوق منحدر الجبل، وتم تجهيز السيارة بأعلى 
إعدادات وإجراء تجارب عديدة لها خالل 
الفترة الماضية، لضمان عدم حدوث أي أزمة 
أثناء تنفيذ المقلب، كما تم تجهيز عدة صدادات 
ووضعها على الجبل لتمنع السيارة من السقوط، 
ثم يأتي ونش لرفع السيارة وإبعادها عن حافة 
الجبل، ليظهر هاني رمزي للضيف في هذا 
التوقيت ويتحدثان حول المقلب وشعوره أثناء 

الحادثة.
هاني رمزي، وضع شروط الستقبال الضيوف 
في برنامجه وهي أن يكونوا من الشباب، ألن 
المقلب نفسه مرعب، ويتطلب استبعاد كبار 
السن خشية حدوث أي أزمات صحية بسبب 
المقلب، وتتراوح أجور الضيوف ما بين 250 
ألف جنيه حتى 300 ألف جنيه حسب االتفاق.

وتم االستعانة في التصوير والتجهيزات للمقلب 
بفريق عمل أجنبي بالكامل، وأجريت عدة 
بروفات للمقلب تم تصويرها فعليا للتأكد من 

سالمة الضيوف

الممثل  النجا شقيقة  أبو    كشفت نجاة 
المصري الراحل مظهر أبو النجا، أن شقيقها 
قبل وفاته وأوصاها أن تكون  بها  إتصل 
مراسم دفنه متواضعة، دون وجود أي مظاهر 
لإلفتخار والتكلف، وطلب منها أن يدفن بمدافن 

العائلة بجوار والده ووالدته
وأضافت أن شقيقها أخبرها قبل رحيله بأشهر 
بأنه سيكون أول الراحلين من العائلة بعد وفاة 
والدته قبل 5 أشهر، وأمر بتجهيز مقبرته على 

نفقته الخاصة قبل أيام من رحيله.
وطالب أبو النجا أن يوضع جثمانه في )نعش( 
يتم  )أبو فودة(، وال  بقرية  الكبير  المسجد 
لوزارة  التابع  تشييعه في صندوق اإلسعاف 
القرية  لتقاليد  ينقل ويدفن طبقاً  الصحة، وأن 

والتعاليم اإلسالمية.

 »يسرا« يف الربومو الدعائي 
لـ »احلساب جيمع« 

هالة صدقي تواصل تصوير 
مشاهدها يف »عفاريت عدلي عالم«

آسر ياسني واخلياط يستعدان 
30 يوم« لتصوير أخطر مطاردات» 

لإلنتاج،  العدل جروب   طرحت شركة 
البرومو الدعائى لمسلسل »الحساب يجمع«، 
والمقرر عرضه ضمن مسلسالت رمضان 

.dmc المقبل على قناة
المسلسل يعد التعاون التاسع بين شركة العدل 
للفنان كريم  تعاون  جروب ويسرا، وأول 
الضخمة،  الشركة، وأحد األعمال  فهمي مع 

العدل جروب في موسم  بها  التي تشارك 
ديكور خصيًصا  بناء  وتم  رمضان 2017، 
يمثل منطقة شعبية على شاطئ  للمسلسل 
أكثر  الوراق، سيحتوي على  النيل بجزيرة 
من نصف مشاهد العمل، وهو يشمل 3 مباٍن 
تم إنشاؤها بالكامل وسوق شعبي يضم أكثر 
استراحات  إلى 33  متجًرا، إضافة  من 12 

ومقاهي شعبية على  شاطئ النيل.
»الحساب يجمع« بطولة الفنانة يسرا والنجم 
التمثيل كاًل من:  في  فهمي، ويشارك  كريم 
بوسي،  العاصي، محمود عبدالمغني،  إيمان 
عايدة رياض، مراد مكرم، ندى موسى 
إياد عبد  الجديد ديانا هشام، وتأليف  والوجه 

المجيد، وإخراج هاني خليفة. 

اإلخراج : ميل جيبسون
اإلخراج : استخدم ميل جيبسون اللغة السينمائية بحرفية مدروسة بحيث تخدم 
أو  المواقف  : الشخصيات، األحداث،  التضاد والرمزية في  الموضوع. فنجد 
المالبس. كما استخدم الفالش باك ليجسم ويبرز هذا التضاد في كل ذلك. جعل 
جيبسون الفيلم ناطق باللغة اآلرامية والالتينية – الفكرة في حد ذاتها جيدة وتنفيذها 
مقنع كلغة السيد المسيح ونجد الرمزية في الدراما مثل:  1  إظهار الحية تحاول 
أن تلتف على يد المسيح وهو رمز مقترن بالحية )الشيطانة( التي ظهرت لحواء 
واستطاعت أن تؤثر عليها في أكل ثمرة )تفاحة( من الشجرة المحرمة من هللا. 

األولى.  الخطيئة  فكرة  وهي 
ولكنها لم تستطع أن تنال من 
المسيح كما نالت من حواء.  
2 إلقاء كيس النقود في الهواء 
رمز  الزهيد(  المبلغ  )هذا 
الخيانة والغدر من قبل يهوذا 
إلى معلمه المسيح.  3  إظهار 
التضاد في نظرة الجنود للتشفي 
والحقد والكراهية مقابل نظرة 
المسيح في الغفران والتسامح 
4  ترجم جيبسون  والحب.  
إنسانية المسيح بالفالش باك 
مع أمه وحبه لها بمداعبتها ثم 
تقبيلها في خدها، فنشعر هنا 
باالبن الحنون.  5  فالش باك 
الذي أكد ليسوع  مع بطرس 

بأنه لن يتخلى عنه مهما حدث، ثم تنبأ المسيح وقال له بأن اليوم سينكره ثالث 
للمسيح  3 مرات  انكاره  باك وتم  الفالش  الديك، عودة من  مرات قبل صياح 

فكانت النظرات المتبادلة بينهما أبلغ من الكالم. 
)الناحية الجسدية( نجد الشخصة بعد أن ُضربت بالعصا الرنانة على ظهرها 
وأرجلها وارتعشت األيدي من األلم، تقوم وتقف ثابتة فالجنود لم يمسوا النفس 
بل الجسد. مما دفعهم إلى الجلد بالمسامير، وعندما كانت تقع الشخصية في درب 
الصليب جعل جيبسون وقوع الجسد وقوعاُ رأسياً بخط مستقيم للجسد ليوحي 
بالذكورة والقوة والثبات للشخصية حتى في أضعف حالتها. فهذه دراسة للتكوين 
في الصورة يجب على المخرج )لكي يبرز الشخصية التي يريد تقديمها( أن يكون 
واعياً وملماً بادواتها حتى يستطيع أن يوظفها توظيفاً مالئماً يخدم موضوعه.
)جلد المسيح(أما مشاهد جلد المسيح فتعتبر وثيقة درامية للتعذيب لم نراها من 
قبل على الشاشة، ولكي نصل لالقتناع بحقيقة الموقف، جعل جيبسون اللقطات 
بالمسامير  الملئ  بالسوط  الجلد  ثم  الرنانة،  الرفيعة  بالعصا  الضرب  بها  التي 

لقطات حية أمام عيني المشاهد: 
“ الكاميرا خلف الجسد )ظهر المسيح( وهو يقف على شمال الكادر. يأتي الجندي 
من اليمين ويضربه بالسوط ويغرز المسامير في الجانب األيمن للجسد ثم ينتشلها 
بكل قوته فيتمزق الجسد وتتفجر الدماء أمامنا )كجمهور(. ثم التكرار مرات 
ومرات. هذا يعطي لنا أبعاد مادية وسيكولوجية رمي إليها المخرج )عن طريق 
التفاعل بين زوايا الكاميرا( ليصل بالمشاهد إلى حد االقتناع بل أقول إلى حد 
القشعريرة  والتأثر وعدم القدرة على مشاهدة بعض اللقطات. وقد هيمن الصمت 
الرهيب في القاعة لرؤية هذه الوحوش اآلدمية. وانني اضطررت لمشاهدتها 
جميعاً ألكتب هذا النقد رغم ما عنيته من تألم شديد لرؤية هذا العذاب. كذلك لم 
يفت جيبسون أنه لعب بالتضاد هنا بمرور الشيطانة تحمل طفال مشوهاً )رمز 
الخطيئة األولى( ينظر إلى المسيح ويبتسم ابتسامة التشفي. فكانا بمثابة التجسد 

الكامل لرؤية الخير والشر في أعمق معانيهما.
مريم المجدلية : تحاول مسح دم المسيح من على األرض وفالش باك تتذكر 
كيف انقذها يسوع من أيدي الرجال الذين أرادوا رجمها. وقال لهم: من منكم 
بال خطية فاليرجمها بالحجر. ورغم أن هذه اللقطات لم يكن لها حواراً إال أن 

.L’image vaut mille mots الصورة كانت تساوي ألف كلمة
بيالطس وغسيل اليدين:   كان هذا المشهد )والشعب الثائر الذي يطالب بموت 
المسيح بدافع من رئيس الكهنة( يوحي بأنه مشهد تقليدي، إال أن جيبسون جعل 
منه » مشهداً فكرياً« به مفارقة كبيرة Paradoxe فقد اختار بعناية حادثاً هاماً 
وهو أن نفس هذا الشعب )فالش باك من 5 أيام فقط في يوم أحد الزعف(   استقبل 
المسيح استقباال رائعاً وهو راكباً الجحش والكاميرا موضوعة من فوقه )من 
وجهة نظر المسيح( والشعب يفرش من تحته سعوف النخل وكانوا يصرخون 
أوصنا مبارك األتي باسم الرب ملك اسرائيل )يوحنا 13: 14-12( وتتعجب من 
هذه المفارقة )هو الشئ الخارج عن المعقول( وتتساءل كيف أن المرئ يستطيع 
تغيير رأيه بالحكم على إنسان من تتويجه كملك إلى صلبه حتى الموت. هذا 
المشهد لم يكن به حواراً لكن الصورة كانت تتكلم بل تصرخ من شدة التناقض.

)درب الصليب(:
sequence )مجموعة  الفيلم هو  المشاهد في  أبلغ  الصليب كان من  درب 
فبعد سلسلة  المسيح.  إلى  يضاف  فهذا عذاباً آخراً  الصليب.  مشاهد( درب 
الجلد المميتة يجب عليه حمل الصليب ويسير به في الطريق ويصعد به الجبل 
دون رحمة أو شفقة من أي جندي. وقد سقط )المسيح( ستة مرات في الفيلم، 
واستخدم جيبسون اللقطات المكبرة جداً لعينيه. فالعين اليمنى مغلقة واليسرى 

مليئة بالدم. وهنا قدم جيبسون )لفتة اإلنسانية(:
)األم مريم(: ترى ابنها يسقط على األرض بالصليب وفالش باك )يسوع يجري 
وهو طفال ثم يسقط. فإذا بأمه  تمد يدها وتساعده على القيام( ثم العودة لألحداث 
فتجري األم ليسوع وتحاول التخفيف عنه )مثلما كان صغيراً( والحزن نابع 

من قلبها. ولعبت الموسيقى دوراً فعااًل يتمشى مع األحداث.
نجح جيبسون في إظهار نظرة )بيالطس( من بعيد ليرى يسوع يحمل الصليب 
ويشعر بأنه السبب في عذاب بريئاً ويخفض رأسه من شدة عذاب الضمير 
)الصورة تتكلم بدون حوار(. كما أن المسيح يسقط وال يستطيع حمل الصليب 
فيختار أحد الجنود واحداً من الشعب ليساعده – يرفض في األول ثم يوافق 
فتنشأ عالقة وثيقة بينه وبين المسيح فهو يشفق عليه ويحاول التخفيف من 
لعب  الجبل،  )تقريباً وصلنا(. وعلى  للجبل  له عند وصولهما  فيقول  آالمه 
جيبسون بالتضاد، والمفارقة الكبيرة هي: أن هذا الجبل الذي سوف يصلب 
عليه )المسيح( هو نفس الجبل الذي قال للشعب يوماً » أحبوا اعدائكم، باركوا 
العينكم، أحسنوا إلى مبغضيكم ألنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم. 
وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون " )متى 5 : 44 – 46(. هنا، 
عبر جيبسون بالصورة أقصى الخير )في تعاليم المسيح على الجبل( وبين 

أقصى الشر )الوحشية من قبل الجنود والشعب ليصلبوه على نفس الجبل(.
)sequence  الصلب(:

sequence الصلب ويظهرالتضاد بين  المسيح في  بتعاليم  ويأتي جيبسون 
الخير والشر: يدق الجندي المسمار في يده اليسرى مع (فالش باك) للمسيح 
أنا هو   )13  :15 أحببتكم )يوحنا  كما  أحبوا بعضكم بعضاَ  للتالميذ:  يقول 
الطريق والحق والحياة )يوحنا 6:14(. وكانت لقطة دق اليد اليمنى من أصعب 
المشاهد لرؤيتها في الفيلم. فالمسيح ال يستطيع مد يده من كثرة اآلالم ليدق 
بها الجندي المسمار. فإذا بجندي آخر يربطها بحبل ويشدها بطول الصليب 
فتمزق شرايين الذراع، مع قطع )فالش باك( على قول المسيح وهو جالساً 
مع تالميذه )خذوا وكلوا هذا هو جسدي( ثم عودة للصلب وينقلب الصليب 
على وجهه ويقلب معه المسيح ووجهه مليئ بالدم الذي يسقط على األرض: 
السابقة: خذوا واشربوا هذا هو دمي  الجلسة  لنفس  باك(  مع قطع )للفالش 

الذي يبذل عن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اعتقد الصورة ال تحتاج لتعليق.
)رئيس الكهنة(: كانت كل متعته أن يتشفى لعذاب المسيح وآالمه فوق الصليب 
وقد وظف جيبسون التضاد بحيث يخدم المضمون. فالشر الغالب يدفعه بقوله 
للمسيح: أنك تقول تستطيع هدم المعبد وبنائه في ثالث أيام – فحاول أواًل أن 
تخلص نفسك من الصليب. فإذا المسيح يقول: يا رب أغفر له ألنه ال يعلم 
أنه  بقوله:  للكاهن  المسيح كالمه  بجانب  الذي  الحرامي  يفعل. ويؤكد  ماذا 
يصلي من أجلك. وهنا يأتي جيبسون بلقطة مكبره للكاهن ورد فعله متأثراً 
بأنه لم ينل من روح غريمه الذي مازال أقوى منه )نفسياً وأخالقياً وروحياً( 
يطلب المغفرة من هللا له وهو الكاهن المفترض فيه أن يكون الوسيط بين هللا 

والشعب وليس ضدهم.  
)موت المسيح(: صور جيبسون موت المسيح تصويراً بارعاً في أحداث زلزااًل 
كبيراً قد أثر في كل من حوله، خاصة الشيطانة التي صورت والكاميرا من 
أعلى وهي من أسفل دليل على أنها مطحونة مقهورة يطير شعرها في الهواء 
ويظهر قبحها وتصرخ صرخة قوية دليل على اقتراب موتها. ثم زوم أوت 
للكاميرا إلى أعلى والشيطانة تتالشى في األعماق – وهذا الرمز كبيراً في 
مضمونه فبموت المسيح ُخلص العالم من الخطيئة األولى. فلم يعد لها وجود 
فتالشت في الالنهاية. فصل جيبسون بلحظات سوداء على الشاشة بين موت 
المسيح وقيامته )بجسداً وروحاً جمياًل( فجعلنا )كجمهور( مسرورين لقيامته.

)الخاتمة(:  
ادعوك عزيزي القارئ أن ترى الفيلم وتفكر في الصور. فالحوار كان يستخدم 
قلياًل ليعبر عن الشخصية، فهو ثمرة لمقوماتها. واستطاع جيبسون أن يقدم فيلماً 
قيماً يحمل اسمى معاني للحب والتضحية وكأننا نكتشف رسالة السيد المسيح من 
جديد خاصة مع األحداث الجارية اليوم واحتياجنا الكبير للحب. فإذا كانت األم 
تريزا نذكرها لحبها الكبير للفقراء والتضحية من أجلهم دون النظر إلى جنسهم 
أو ديانتهم أو ملتهم أو … أو … فال ننسى أنها تعلمت وأخذت هذا الحب من 
رسالة السيد المسيح نفسه، وكأن جيبسون يقول للبشرية: رسالة السيد المسيح 
األساسية هي : » أحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم. بل أحبوا أعدائكم – أحسنوا 
إلى مبغضيكم باركوا ألعينكم ». فما رأيك عزيزي القارئ أال تتفق معي في جودة 
هذا الفيلم!؟ خاصة أن جيبسون قدم نداءاً قديماً من قبل السيد المسيح إلى العالم 
الحديث في حرفية مدروسة للغة السينمائية … فتحية خالصة لميل جيبسون …

الممثل المصري شريف سالمةأنه يواصل حالياً    كشف 
تصوير مشاهده من مسلسل »رمضان كريم« والذي من المقرر 

أن يخوض من خالله الماراثون الرمضاني المقبل.
من جهة أخرى وبعد األخبار التي تحدثت عن وجود خالفات 
بين اسرة عمل مسلسل »رمضان كريم« نفى سالمة كل تلك 
أنه  أنها أخباراً غير صحيحة، مؤكداً  الى  األخبار مشيراً 
يلتفت لألخرين بعمله بل يركز على دوره  ال 

في العمل.
مسلسل »رمضان كريم« من بطولة شريف 
سالمة ونجالء بدروروبي وريهام عبد 
الغفور ومنه جالل وسلوى عثمان ومن 

إخراج سامح عبد العزيز.

شريف سالمة يواصل تصوير 
»رمضان كريم« 



يعدها: رزق هللا زرزور
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تواصل التحذيرات من “مسلسل 13 سببا”

 تتواصل ردود الفعل المحذرة من متابعة المسلسل التلفزيوني األميركي » 
ثالثة عشر سببا« الذي يعرضه حاليا موقع نيتفليكس لألفالم.

فبعد عدة مؤسسات اجتماعية ومدرسية وحتى سياسية، حذر مجلس الطالب 
الفرانكوفونيين في بريتيش كولومبيا في الغرب الكندي من مشاهدة المسلسل 
الذي أثار الكثير من االنتقادات للطريقة التي يعالج فيها مسألة انتحار المراهقين.
وجاء في الرسالة اإللكترونية التي وجهها المجلس لذوي الطلبة: » إن هذا 
المسلسل الذي يلقى شعبية واسعة في أوساط المراهقين قد يؤدي إلى ردود 
أسبابا  ويعتبرها  يتناولها  التي  الحساسة  المواضيع  لديهم جراء  متعددة  فعل 
تبرر االنتحار كالترهيب والضغط النفسي  واالغتصاب واستهالك الكحول 

والمخدرات«.
ونصحت منسقة الصحة  في المجلس ، كارين بوالي، األهل بمشاهدة المسلسل 
مع أوالدهم المراهقين لتخفيف حدة المشاهد والحوارات وردود فعل أوالدهم، 
فمن الضروري أن نعرف ماذا يجري في حياة المراهقين، سيما وأن المسلسل 

يحظى بشعبية كبيرة في أوساطهم«.

اوتاوا: جدل بشأن كتاب لألطفال صادر عن 
جملس الشيوخ

المصّور  األطفال  كتاب  أثار    
بعنوان   »البوم الحكيم« الصادر 
عن مجلس الشيوخ الكندّي الجدل 

في اوتاوا.
ويصّور الكتاب النّواب في مجلس 
العموم على شكل حيوانات ويشير 
إلى أنّهم ال يتقنون التوافق في ما 
بينهم بينما يصّور أعضاء مجلس 
الشيوخ كالبوم الحكيمة التي تسيّر 

الديمقراطيّة.
يقع  الذي  المصّور  الكتاب  ويشير 
حيوانات  أّن  إلى  صفحة   20 في 
قيادة  تحت  قّرروا،  الكنديّة  الغابة 
الضّفة  على  تعيش  جميلة  لبوءة 
األخرى من األطلسي، ويقصد بها 
الملكة اليزابيث الثانية التي هي أيضا 
ملكة كندا، انتخاب مجلس حيوانات 
إلدارة شؤونهم، والمقصود به مجلس 

العموم الكندي.
وإزاء فشل أعضاء مجلس الحيوانات 
في التفاهم في ما بينهم، قّرروا إنشاء 

مجلس أعلى هو مجلس البوم، ليشرف 
على أعمال مجلس الحيوانات كما 
الصادر  المصّور  الكتاب  في  ورد 

عن مجلس الشيوخ.
ورأى العديد من النّواب أّن الكتاب 
يقلّل من قيمة عمل مجلس العموم كما 
أثار الكتاب المصّور تعليقات ساخرة 
على وسائل التواصل االجتماعي.

وأشارت بعض التعليقات إلى الفضائح 
التي هّزت مجلس الشيوخ في السنوات 

األخيرة.
وأثار الكتاب شعورا بعدم االرتياح 
لدى  بعض أعضاء مجلس الشيوخ.
كارينيان  كلود  السناتور  واعتبر 
أنّه ينبغي معاملة غرفتي البرلمان،  
 ، العموم  ومجلس  الشيوخ  مجلس 

بالقدر نفسه من االحترام.
وقد أصدرت لجنة االتّصاالت في 
3500 نسخة  من  مجلس الشيوخ 
الكتاب المصّور بلغت كلفتها 6 آالف 

دوالر.

انتخابات فرنسا الرئاسية: ترودو يبدي احنيازاً ضمنياً ملاكرون

منظمة الكتَّاب الكندية األفروآسيوية تكرم أسرة الربنامج 
السوري “يا مال الشام” يف كندا

وفاة جراح املسالك البولية الشهري الدكتور مصطفى اهلاللي

قنصل مصر العام السيدة أمل سالمة شاركت يف 
احتفاالت عيد القيامة اجمليد

الكندية  الحكومة  رئيس  أبدى    
ضمنياً  انحيازاً  ترودو  جوستان 
 En!( »لزعيم حركة »إلى األمام
إيمانويل  الوسطية   )Marche
زعيمة  مع  يتواجه  الذي  ماكرون 
 Front( الوطنية  الجبهة  حزب 
national( اليميني المتشدد مارين 
لوبين في الجولة الثانية واألخيرة 
الفرنسية  الرئاسية  من االنتخابات 

التي تجري يوم األحد.
وكان ترودو قد تجاهل سؤااًل حول 
موقفه من االنتخابات الرئاسية في 
فرنسا قبل الجولة األولى منها التي 
جرت في 23 نيسان )أبريل( الفائت، 
لكنه اليوم، ورداً على سؤال حول 
ما إذا كان يأمل في هزيمة لوبين 
»أبحث  أجاب  الثانية،  الجولة  في 
دوماً عن األشخاص القادرين على 

الجمع بدل التفرقة«.
لدى  الخاص  كندا  مبعوث  وكان 
لدى  وسفيرها  األوروبي  االتحاد 
ألمانيا ستيفان ديون قد ذهب أبعد 
من ترودو في دعمه لماكرون، لكن 

إذ قال رداً  أيضاً دون أن يسميه، 
في  نرى  أن  »نفضل  سؤال  على 
في  أساسي  بلد  في  السلطة  رأس 
أوروبا كفرنسا رئيساً يؤمن، مثلنا، 
بأن االندماج األوروبي يشكل ورقة 
»نفضل  وأضاف  للعالم«،  رابحة 
االنفتاح  في  قيمنا  يشاطر  رئيساً 
السلطة  قمة  في  التعددية  واحترام 

في بلد صديق«.
إبداء  تجنب  ترودو  أن  إلى  يُشار 

من  ألي  تفضيل  أو  انحياز  أي 
المرشحْين الرئيسيْين في االنتخابات 
الواليات  في  األخيرة  الرئاسية 
األول  التجاري  الشريك  المتحدة، 
لكندا، مع أنه كان أقرب بكثير في 
سياساته ومواقفه من مرشحة الحزب 
الديمقراطي هيالري كلينتون منه 
إلى مرشح الحزب الجمهوري دونالد 
ترامب الذي فاز في 8 تشرين الثاني 
)نوفمبر( الفائت بمنصب الرئاسة.

اوتاوا: جلنة توصي بطرد أحد أعضاء جملس الشيوخ
وتضارب  األخالق  لجنة  رفعت    
الكندي  الشيوخ  مجلس  في  المصالح 
توصية لطرد عضو المجلس السناتور 

دون ميريديت.
وتقول اللجنة إّن ميريديت انتهك قواعد 
مع  حميمة  عالقة  أقام  عندما  السلوك 

قاصرة.
ومن المتوّقع أن يصّوت مجلس الشيوخ  

لجهة قبول التوصية أو رفضها.
ستيفن  السابق  الحكومة  رئيس  وكان 
هاربر قد عيّن  القّس البروتستانتي دون 
الشيوخ  مجلس  في  عضوا  ميريديت 

عام 2010.
تحقيق  لجنة  أصدرته  تقرير  وأظهر 
مارس  آذار  في  الشيوخ  لمجلس  تابعة 
الفائت أّن السناتور دون ميريديت »لم 

يحترم أرقى مستويات الكرامة المالزمة لمهّمة السناتور«.
في  ال  أم  طرده  بشأن  القرار  يصدر  أن  المتوّقع  ومن 

غضون أسبوعين.

من  ميريديت  دون  طرد  قد  المحافظين  حزب  وكان 
عضويّة نّوابه صيف العام 2015 بعد أن أوردت إحدى 
الصحف في تورونتو اّدعاءات حول إقامته عالقة حميمة 

مع قاصرة

 خشب البناء من دعائم االقتصاد الكندي
فرض  واشنطن  قررت  الذي  البناء  خشب    
دعائم  من  هو  كندا  من  استيراده  على  رسوم 
إنتاجها  معظم  كندا  وتصّدر  الكندي،  االقتصاد 

منه.
من  كندا  صادرات  قيمة  بلغت   2015 عام  ففي 
مليارات دوالر، كما جاء في   8,5 البناء  خشب 

تقرير لموقع راديو كندا.
لخشب  األول  الزبون  هي  المتحدة  والواليات 
البناء الكندي، تذهب إليها ثالثة أرباع الصادرات 
في  وظيفة   24300 حالياً  وهناك  منه.  الكندية 
كندا مرتبطة بشكل مباشر بهذه الصادرات إلى 

السوق األميركية.
البناء  قيمة صادرات خشب  بلغت   2016 وعام 
مليارات   7,5 المتحدة  الواليات  إلى  الكندي 
وإلى  دوالر،  مليار   1,1 الصين  وإلى  دوالر، 

اليابان 0,78 مليار دوالر.
أنتجت   2017 )يناير(  الثاني  كانون  شهر  وفي 
البناء  متر مكعب من خشب  5,81 ماليين  كندا 

حسب بيانات وكالة اإلحصاء الكندية.
على  المطلة  كولومبيا  بريتيش  مقاطعة  وحصة 
المحيط الهادي هي 2,61 مليون متر مكعب، أي 

قرابة %45 من إجمالي اإلنتاج.
 1,47( كيبيك  مقاطعات  التوالي  على  وتلتها 
متر  مليون   0,8( وألبرتا  مكعب(  متر  مليون 
مكعب(  متر  مليون   0,48( وأونتاريو  مكعب( 

ونيو برونزويك )0,28 مليون متر مكعب(.
و%90 من خشب البناء الكندي يأتي من أشجار 
الواليات  في  للوضع  خالفاً  عامة،  غابات  في 
المتحدة حيث خشب البناء يأتي بنسبة كبيرة من 

أشجار في أراض خاصة.

هو  )مايو(  أيار  شهر   
في  اآلسيوي  التراث  شهر 
منذ  رسمية  بصورة  كندا 
بدأ  بأنه  علماً   ،2002 عام 
إحياؤه في مختلف أنحاء كندا 
منذ تسعينيات القرن الفائت.

ويهدف شهر التراث اآلسيوي 
للتعريف بتاريخ الكنديين من 
اآلسيوية،  األصول  ذوي 
احتفاالت  خالله  م  وتنظَّ
ومعارض ولقاءات في كافة 

أنحاء البالد.
الحالي هو »مناسبة  الشهر 
للتأمل في العطاءات، الماضية 
من  للكنديين  والحاضرة، 
أصول آسيوية في سبيل تقدم 
كندا وازدهارها«، يقول موقع 

وزارة التراث الكندية.
بالكنديين  يُقصد  عام  وبشكل 
المواطنون  آسيوية  أصول  من 
يُعرف  ما  دول  من  القادمون 
بالشرق األقصى ومن دول جنوب 
آسيا والمتحدرون منهم، وإن كانت 

قارة آسيا أكبر من ذلك.

شهر  حملة  عنوان  السنة  وهذه 
التراث اآلسيوي للحكومة الكندية 
هو »االحتفال بمساهمات الكنديين 
من أصول آسيوية: كندا 150«، 
الشهر  أن  إلى  إشارة  في  وذلك 
المذكور يحل هذه السنة فيما تحتفل 
االتحادية الكندية بالذكرى السنوية 

الـ150 على قيامها.

شهر مايو/ أيار شهر الرتاث 
كيبيك: متويل إضايف اآلسيوي يف كندا

لتعليم املهاجرين 
اللغة الفرنسية

كيبيك  مقاطعة  حكومة  أعلنت    
ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية عن 
ماليين  وثالثة  مئة  مبلغ  تخصيص 
الفرنسية  اللغة  تعليم  لتعزيز  دوالر 
للوافدين الجدد، ثالثة وتسعون مليون 
دوالر منها لوزارة الهجرة والتعددية 

وعشرة ماليين لوزارة العمل.
اإلضافي  التمويل  هذا  وسيسمح 
دروسا  يتابعون  الذين  للمهاجرين 
مبلغ  بتلقي  كامل   بدوام  بالفرنسية 
مئة وأربعين دوالرا أسبوعيا ابتداء 
من آب – أغسطس المقبل. علما أن 
من يتابعون تعلم الفرنسية عبر اللجان 
مبلغ  أي  حاليا  يتلقون  ال  المدرسية 

من المال.
كما ستقدم الحكومة مبلغ مئة وأربعين 
دوالرا اسبوعيا، للمهاجرين الواصلين 
في إطار سياسة جمع شمل األسرة، 
وهم يتلقون حاليا مبلغ ثالثين دوالرا 

فقط في األسبوع.

  تعمد الشرطة الفدراليّة الكنديّة في مقاطعة 
نوفا سكوشا إلى استخدام الفكاهة لتمرير الرسائل 
إلى المواطنين عبر وسائل التواصل االجتماعي.

وقبل سنة، استبدلت الشرطة كلمات أغنية شعبيّة 
بكلمات تدعو فيها السائقين إلى احترام الممّرات 

اآلمنة أثناء القيادة.
وتلقى هذه الرسائل رواجا كبيرا ويتناقلها الكثيرون 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.
ولقيت صورة شرطّي في هليفكس 
يسّطر غرامة من باب الدعابة بحّق 
2015 رواجا  طفل صغير عام 
كبيرا على الفيسبوك وسواه من 

وسائل التواصل االجتماعي.
ويرى جاك نانتيل أستاذ التسويق 

في معهد الدراسات التجاريّة العليا في مونتريال 
أّن استخدام الدعابة سيف ذو حّدين ألّن الشكل في 

هذه الرسائل الفكاهيّة قد يطغى على المضمون.
ونالت الشرطة الفدراليّة في نوفا سكوشا جائزة 

Connectedcops عن حسن إدارتها لحملتها عبر 
وسائل التواصل االجتماعي.

شرطة نوفا سكوشا: الفكاهة لتمرير الرسائل

العام  القنصل   ، سالمة  أمل   / السيدة  شاركت    
بمراسم   ، مونتريال  فى  العربية  مصر  لجمهورية 
قداس عيد القيامة المجيد فى القداس بكاتدرائية مارى 
مرقص وبكنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس 
فى ميسيساجا مساء يوم السبت 15 أبريل 2017 .  

 كما قامت السيدة الوزير مفوض نائب القنصل العام 
وأعضاء  ورؤساء  العامة  القنصلية  أعضاء  وباقى 
سائر  بزيارة   ، والثقافى  التجارى  الفنية  المكاتب 
الكنائس القبطية فى مونتريـال وضواحيها، ومشاركة 

أبناء الجالية المصرية بهذه المناسبة.

مشاعر  ظل  فى  العام  هذا  المجيد  القيامة  عيد  جاء 
الحزن التى تكتسى بها بيوت المصريين حزنا على 
الشهداء والمصابين جراء الحادثين اإلرهابيين اللذين 
وقعا بكنيستى طنطا واإلسكندرية ، والتى قامت على 
العام  الحداد  حالة  بإعالن  المصرية  الحكومة  إثرها 
أيام ، كما قامت كافة  ، وتنكيس األعالم لمدة ثالثة 
بفتح  المصرية  والقنصليات  الدبلوماسية  البعثات 
عن  لإلعراب  المصرية  الجالية  ألبناء  للعزاء  دفتر 

مشاعرهم بالتضامن مع أسر وعائالت الشهداء .

  بمناسبة األسبوع الوطني للعمل الطوعي، قام األستاذ 
فريد زمكحل رئيس مجلس إدارة كل من جريدة الرسالة 
المكتب  عضو  األفروآسيوية  الكندية  الكتَّاب  ومنظمة 
الموافق  األربعاء  يوم  مساء  المتحدة  لألمم  االستشاري 
في  المتطوعين  العاملين  كافة  بتكريم   2017 ابريل   26
خالل  من   ، الشام"  مال  يا  "ليالي  اإلذاعي  البرنامج 
منحهم عدداً من شهادات التقدير تكريماً وتقديراً لجهودهم 

التطوعية المبذولة لخدمة أبناء الجالية السورية والعربية 
الشرق  إذاعة  من خالل  يبث  الذي  برنامجهم  من خالل 
عارف  سالم  السيد/  بحضور  وذلك  كندا،  في  األوسط 
عضو مجلس بلدية مدينة السان لوران الذي منح العاملين 
في البرنامج عدداً من شهادات التقدير المقدمة من مجلس 

البلدية تقديراً لجهودهم.
ألف الف مبروك وبالتوفيق والنجاح المستمر إن شاء هللا.

  انتقل إلى رحمة هللا تعالى في التاسع والعشرين من 
شهر ابريل المنصرم لهذا العام، أستاذ ورئيس قسم 
جراحة المسالك البولية الشهير في كل من مستشفى 
األستاذ  العام،  مونتريال  فيكتوريا ومستشفى  رويال 
الدكتور مصطفى الهاللي الكندي الجنسية المصري 
األصل، وذلك اثناء حضوره لوقائع المؤتمر السنوي 

لجراحي المسالك البولية في فلوريدا.
من  الدكتوراه  شهادة  على  حصل  الكبير  والراحل 
جامعة ماكجيل سنة 1965 حيث عين بدرجة استاذ 
في جامعة ماكجيل سنة 1982 وترأس قسم المسالك 

البولية من سنة 1982 حتى سنة 2004.
جراحة  في  العالمية  الجائزة  على  حصل  هاللي  د. 
العديد  رئاسة  تولى  وقد  البروستاتا  المسالك وعالج 
في  الطبية   المؤسسات   من  للعديد  المناصب  من 
كندا منها رئاسة الجمعية الكندية لجراحات المسالك 

البولية CUA ، وجمعية شمال شرق أمريكا للمسالك 
البولية AUA ، والجمعية األوروبية للمسالك البولية 
للمسالك  الدولية  المؤسسة  لرئاسة  باإلضافة   EAU

. SIU البولية
والتطبيقات  األبحاث  من  العديد  الكبير  وللراحل 
البولية وعالج  المسالك  في مجال جراحات  العلمية 
البروستاتا، وتولى رئاسة العديد من مراكز التدريب 

الطبي في هذا التخصص.
تتقدم  أن  سوى  يسعها  ال  وكتاب  إدارة  و"الرسالة" 
الكريمة  اسرته  أفراد  لجميع  التعازي  بخالص 
من  كل  في  وتحديداً  العالم  أنحاء  كل  في  وأصدقائه 

مصر وكندا ..
مصطفى  الدكتور  األستاذ  القدير  الفقيد  هللا  رحم 
الصبر  الجميع  وألهم  جناته  فسيح  واسكنه  الهاللي 

والسلوان.



حلوة يا بلدي

اعداد : مايك انجلو

Vendredi  05 mai 2017
الجمعة 5 مايو  2017

الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا:

رياضة  ووزير  كرة  العب   1-
سابق

أحد   – معكوسة(   ( سعال   2-
الفيتامينات 

-3 قضى المساء – والدي 
-4 سد – حصل على – طليق 

-5 سار – أصنام )مبعثرة(
 – فائز  عكس   – للتخيير   6-

للتعريف
-7 اجتاز – فاصل – اسكب 
-8 متشابهة – إحسان – فج
-9 رطل )مبعثرة( – اللوم 

-10 دولة في شرق أفريقيا 

رأسياً :  
باألهلي ومحلل  قديم  -1 العب 

رياضي
وصاحب  رياضي  معلق   2-

برنامج رياضي 
إحدى  -3 طريق )معكوسة( – 

الكليات 
-4 عملة اليابان 

-5 والدة – طلقاء 
-6 الغضنفر – نصف لولو

-7 في األنترنت – فات- ساعد 
)معكوسة( 

-8 يشتاق – األسم األول لفنانة 
مصرية شابة 

-9 سورة قرآنية – أحد المعادن 
– نصف أدنو 

أعلى   – الرهبان  مسكن   10-
قامة دينية عند طائفة األقباط 

حل الكلمات المتقاطعة

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

Les proverbes en français et 
arabe

- La nécessité et la mère des 
inventions 

 - الحاجة أم االختراع
- Bien mal aquis ne profite 
jamais

- المال الحرام عمره قصير
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- واحد بخيل أوووي راح مطعم غالي أوي 
راح للجرسون واعطاه بقشيش

الجرسون قاله: اكيد عايز ترابيزة مميزة
قاله : ال أنا هاجي بعد شوية مع خطيبتي وعايزك تقولي 

مفيش ترابيزة فاضية.

- اثنين محششين ماشين في الشارع 
واحد مهم شاف مراية وقعد يطلع في وجهه ويحك رأسه 

قال له المحشش الثاني:
إيه مالك فيه إيه

المحشش قال: يا أخي الوش ده أنا شايفه من قبل
قام المحشش الثاني أخذ المراية وقعد يطلع فيها وقال:

ده وشي يا غبي.

- مرة واحد راح يخطب 
بيقول ألبو العروسة : يا عمي انا عندي شركات ومصانع 

مشكلة  عندي  بس  وقصور،  وفلل  وطيارات  وعربيات 
واحدة ، الراجل قاله مشكلة إيه بس

قاله: مشكلتي إن أنا كذاب.

- سألو محشش : مين أطيب الناس؟
قالهم : صالح ألنو كريم

ويسقي كل الناس ميه 
قالوله: و مين صالح

قالهم: مش عارف، بس أنا دايما أقرأ ماء صالح للشرب.

أن يعرف من منهم  يريد  المجانين  - دكتور في مستشفى 
اعقل واحد، شغلهم شريط رقص ، ورقصوا كلهم ما عدا 

واحد، انبسط الدكتور وقال أكيد هذا العاقل فيهم 
قاله: ليه حبيبي مش بترقص 

رد المجنون : اصلي انا العروس

بحيرة  إلى  الخروج  اعتادت  جميلة،  فتاة  هناك  كانت   -
البحيرة  انعكاس صورتها على ماء  صغيرة جداً، وتتأمل 
لشدة سكونه، وذات يوم أخذت اخاها الصغير معها، وبينما 
هي تتأمل وتصفف شعرها على مياه البحيرة، أخذ أخوها 
حجراً وألقاه في البحيرة، فتموج ماؤها واضطربت صورة 
الفتاة فغضبت بشدة وبدأت تحاول جاهدة أن توقف تموج 
مياه البحيرة، وظلت تتحرك هنا وهنا لتوقف تموجات الماء 
فسألها:  حالها  ورأي  عليها  كبير  شيخ  ومر  تستطع،  ولم 
ما المشكلة؟ فحكت له القصة، فقال لها : سأخبرك بالحل 
جداً،  صعب  ولكنه  الماء  تموجات  سيوقف  الذي  الوحيد 
فقالت : سأفعله مهما كلفني الثمن، فقال لها: دعي البحيرة 
حتى تهدأ هناك بعض األمور والمشاكل التي عندما نحاول  
حلها نزيدها سوءا حتى ولو كانت نوايانا سليمة لذلك علينا 
أن نصبر وندعها للزمن فهو كفيل بحلها وقل لنفسك دع 

البحيرة حتى تهدأ.
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الزمالك يتعادل سلبيا مع اإلمساعيلي يف الدوري

Manila City مدينة مانيال   
وهي عاصمة الفلبين وأكبر مدنها وأكثرها اكتظاظاً بالسكان 
حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 12 مليون نسمة وتقع على 
الساحل الشرقي لخليج مانيال وهي العاصمة اإلقتصادية 
والسياسية في الفلبين وتعد من الوجهات السياحية اللطيفة 
وذلك لضمها الكثير من المعالم التاريخية والثقافية الهامة 
في البالد مثل حصن سنتياغو والكنائس مثل كنيسة سان 
الجميلة  إنترموروس والقصور  القديم  أوغستين والحي 
مثل قصر ماالكاننغ باإلضافة إلحتوائها على العديد من 
األماكن الترفيهية مثل الحدائق والمنتزهات كحديقة ريزال 
الرائعة التي تعد من اجمل حدائق مانيال واكثرها شعبية 

وزيارًة من قبل السياح 
Cebu City مدينة سيبو

وهي المدينة الجميلة سيبو وتقع 
الشرقي  الساحل  المدينة على 
لجزيرة سيبو وعاصمة مقاطعة 
سيبو وتحل المركز الثاني بعد مانيال 
من حيث األهمية ويبلغ عدد سكانها 
866171 نسمة وهي خامس اكبر 
مدينة مأهولة بالسكان في البالد 
ومركز تجاري هام وتعد من أقدم 
المقاصد  أهم  الفلبين وأحد  مدن 
العديد  السياحية وذلك إلمتالكها 
من المعالم السياحية الجميلة مثل 
دوار فونتيه أوسمينيا وكاتدرائية 
متروبوليتان سيبو و متحف جي 

آر جي هاالد باإلضافة لضمها 
السياحية  العديد من األماكن 
األخرى مثل جزرها الساحرة 
الشواطئ  التي تضم أجمل 
باإلضافة إلحتوائها على القمم 
الجبلية الرائعة كقمة جبل بوساي 
المناسبة للعديد من الرياضات 
والتجول  كالتسلق  المائية 
الجبلية والحدائق  بالدراجات 
الغناءة المناسبة لنزهات العوائل 

واألطفال
Davao City مدينة دافاو

وهي اجمل مدن مينداتاو في 
الفلبين وهي المدينة الرابعة من 
حيث الكثافة السكانية يبلغ عدد 
سكانها 1449296 نسمة وتعد 

المدينة من المقاصد السياحية الهامة المتالكها العديد من 
األماكن السياحية الترفيهية مثل الشواطئ الرائعة النظيفة 
والحدائق الغناءة كحديقة التمساح التي تعد منطقة جذب 
سياحية هامة والتي تقدم عروض رائعة للتماسيح باإلضافة 
لضم المدينة طريق ريدج جاك وهو طريق مليء بالمناظر 
الفلبيني والذي  النسر  الجميلة والننسى مركز  الطبيعية 
يتيح للسياح فرصة رؤية أكبر نسور العالم كما تحتوي 
كاتدرائية سان  الكاتدرائيات مثل  العديد من  المدينةعلى 
بأنها  تاكد  لذلك  باباوينيو  بيدرو والمتاحف مثل متحف 

مدينة تستحق الزيارة
Tagaytay City مدينة تاجايتاي

وهي مدينة فلبينية جميلة تقع في مقاطعة كافيت وهذه المدينة 
قريبة جداً من العاصمة مانيال وتبعد عنها حوالي 55 كم فقط 
ويبلغ عدد سكانها 62030 نسمة وتعد 
واحدة من الوجهات السياحية االكثر 
زيارة وشعبية في البالد بسبب مناظرها 
المتميز  الخالبة ومناخها  الطبيعية 
طوال العام وأهم أماكنها السياحية هي 
بحيرة تال ومنارة بونتادي سانتياغو 
ومكتبة خوسي لوريل التذكارية الملكية 
ومزرعة الزهور الموجودة على تلة 
في مدينة تاغاتياي فأنصحك أن التنسى 
أخذ الكاميرا معك ألنك ستلتقط العديد 

من الصور لهذه المدينة الجميلة
Baguio City مدينة باجيو

وهي مدينة جميلة تقع شمال جزيرة 
لوزون وهي مركز األعمال والتجارة 
318676 نسمة  ويبلغ عدد سكانها 

وتأسست المدينة من قبل األمريكين 
م   1900 التل في عام  كمحطة 
وتتمتع المدينة بمناخ معتدل وبارد 
تقريباً طوال العام وتعد من المقاصد 
العديد من  السياحية المتالكها 
األماكن السياحية مثل حديقة األلغام 
الطبيعية  بالمناظر  وهي مليئة 
الجميلة وحقول الفراولة الرائعة 
كاتدرائية  مثل  والكاتدرائيات 
باجيو والنصب التذكارية كنصب 
راس االسد والقصور مثل قصر 
رئيس الفلبين والذي يتمتع بهندسة 
لذلك  معمارية ساحرة وجميلة 
أتمنى لك قضاء وقت ممتع فيها

 أمجل املدن السياحية يف الفلبني

الزمالك  نتيجة مباراة  السلبى  التعادل    حسم 
أقيمت مساء األربعاء بملعب  التى  واإلسماعيلى 

 27 الـ  بتروسبورت، ضمن األسبوع 
للدورى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 
48 نقطة فى المركز الثالث بالترتيب العام 
للدورى، بينما ارتفع رصيد اإلسماعيلى 

للنقطة 37 فى المركز السابع.
وجاء تشكيل الزمالك مكون من: أحمد 
المرمى، ومحمد  الشناوى فى حراسة 
ناصف ظهير أيسر، ومحمود حمدى وعلى 
قلبى دفاع، وحسنى فتحى ظهير  جبر 
أيمن ومعروف يوسف وطارق حامد فى 
وسط الملعب، ومصطفى فتحى وأحمد 
الرازق شيكاباال  رفعت ومحمود عبد 

وباسم مرسى فى الهجوم.
المباراة بتشكيل  بدأ اإلسماعيلى  بينما 
مكون من: محمد عواد فى حراسة 
المرمى، ومحمد عادل جمعة ومحمود 
بافور ومحمد هاشم  متولى وريتشارد 

فى الدفاع، وحسنى عبد ربه وعماد حمدى وإبراهيم 
حسن ومحمد أبو المجد “بوشا” فى وسط الملعب، 

وشكرى نجيب وكالديرون فى الهجوم.
مع بداية المباراة وضح الحذر الدفاعى من جانب 
الذى اعتمد  الفريقين، خاصة اإلسماعيلى  العبى 
على الضغط المبكر وتضييق المساحات أمام العبى 
الثالثى مصطفى فتحى  الزمالك إليقاف خطورة 

وأحمد رفعت وشيكاباال.
الثنائى شيكاباال ومصطفى فتحى دفاعات  وفاجأ 
اإلسماعيلى بهجمة خطيرة بالدقيقة 3، حيث مرر شيكا 
الكرة لفتحى داخل منطقة جزاء الدراويش وسددها 
األخير على يمين عواد الذى تصدى للكرة ببراعة.

وتفوق الزمالك فى العشر دقائق األولى على اإلسماعيلى 
الكرة واالنتشار داخل  من حيث االستحواذ على 
الملعب واألداء ذى الطابع الهجومى، وسط نشاط 
اليمنى وأحمد  الجبهة  للثنائى شيكاباال فى  ملحوظ 

رفعت بالجبهة اليسرى.

وفى الدقيقة 12 فاجأ إبراهيم حسن الجميع بتسديدة 
خطيرة من ركلة ركنية سددها مباشرة تجاه مرمى 

أحمد الشناوى لكن تصدى لها األخير.
وكاد على جبر أن يفتتح التسجيل للزمالك بالدقيقة 
لكنه  الجزاء،  تلقيه عرضية داخل منطقة  بعد   14
الكرة بطريقة سليمة تجاه مرمى  فشل فى تسديد 
اإلسماعيلى. واستمر الضغط األبيض، وفى الدقيقة 
16 سدد حسنى فتحى كرة قوية من داخل منطقة 

جزاء اإلسماعيلى لكن يتصدى لها عواد.
وفى الدقيقة 19 أجرى أبو طالب العيسوى التغيير 
نادر رمضان بدال من  األول لإلسماعيلى بنزول 
محمد هاشم. وسقط حسنى عبد ربه على األرض 
بعد كرة مشتركة مع معروف يوسف وغادر الملعب 

متأثرا باإلصابة.
ودخل كريم بامبو ملعب المباراة فى الدقيقة 23 بدال 
من حسنى عبد ربه المصاب، ليجرى اإلسماعيلى 
تغييرين فى وقت مبكر بسبب اإلصابة. وشهدت 
للزمالك بعد عرضية  30 هجمة خطيرة  الدقيقة 

الدراويش ولكن  حسنى فتحى داخل منطقة جزاء 
شتتها الدفاع قبل انقضاض باسم مرسى على الكرة.

وبغرابة شديدة أهدر الزمالك هدفا محققا بعد تمريرة 
طويلة من معروف يوسف تضع باسم مرسى فى 
مواجهة مرمى اإلسماعيلى لكن األخير فشل فى 
السيطرة على الكرة بشكل جيد، لينقض عليه دفاع 
الدراويش ويضيع هدفا محققا لألبيض بالدقيقة 33. 
وسدد إبراهيم حسن كرة قوية تجاه مرمى الزمالك 

بالدقيقة 39 تصدى لها أحمد الشناوى.
وفى الدقيقة 42 أهدر الزمالك هدفا محققا عن طريق 
مصطفى فتحى بعد عرضية محمد ناصف داخل 
منطقة الجزاء ويسددها فتحى بغرابة خارج المرمى. 
واحتسب محمد الحنفى حكم المباراة دقيقتين وقت 
محتسب بدل من الضائع، ولكنهما لم تشهدا جديدا 

لينتهى الشوط األول بالتعادل السلبى.
الثانى مشابهة لألول، حيث  الشوط  بداية  جاءت 
استمر ضغط الزمالك إلحراز هدف التقدم مع تراجع 
العبى اإلسماعيلى فى وسط ملعبهم للتأمين الدفاعى.

فى الدقيقة 52 واصل مصطفى فتحى مسلسل إهدار 
الفرص البيضاء بعدما توغل فى دفاعات اإلسماعيلى 
ليدخل منطقة الجزاء، ويصبح فى مواجهة 
المرمى لكنه سدد الكرة ضعيفة فى يد 

محمد عواد.
وسقط حسنى فتحى على األرض متأثرا 
باإلصابة ليستعد أسامة إبراهيم للدخول 
للزمالك، وينضم  اليمنى  الجبهة  لقيادة 

للتشكيلة البيضاء فى الدقيقة 54.
واخترق شيكاباال دفاع اإلسماعيلى من 
الجبهة اليمنى ومرر عرضية قوية داخل 
منطقة الجزاء لكن نجح عواد فى االستحواذ 
على الكرة. وأجرى اإلسماعيلى تغييره 
الثالث واألخير فى الدقيقة 60 بخروج 

شكرى نجيب ونزول أحمد جمال.
61 ضاع هدف آخر من  الدقيقة  وفى 
الزمالك بعد عرضية أحمد رفعت التى 
وصلت لباسم مرسى داخل منطقة جزاء 
اإلسماعيلى، وسددها األخير برأسه لتمر 
بجوار القائم األيسر لمحمود عواد. وفى 
الدقيقة 62 سدد باسم مرسى رأسية أخرى 

مرت بجوار القائم األيمن لمرمى اإلسماعيلى.
واستمر مسلسل اإلصابات فى المباراة بعد سقوط 
معروف يوسف على األرض فى الدقيقة 69 بدون 
تدخل مع أى العب، ليغادر الملعب ويشارك بدل 

منه إبراهيم صالح.
وأشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه عماد حمدى 
العب اإلسماعيلى فى الدقيقة 77، لتدخله بعنف مع 
باسم مرسى. وحصل باسم مرسى على بطاقة صفراء 

بسبب اعتراضه على قرارات الحكم.
وأجرى إيناسيو التغيير الثالث واألخير للزمالك فى 
الدقيقة 81 بنزول أحمد جعفر وخروج أحمد رفعت.

وشهدت الدقائق األخيرة هبوط مستوى العبى الفريقين 
وكأن التعادل أصبح نتيجة مرضية، واحتسب الحكم 
5 دقائق وقت محتسب بدل ضائع بسبب كثرة سقوط 
الالعبين لإلصابة لكنها لم تشهد جديدا لينتهى اللقاء 

بالتعادل السلبى.

  تعادل فريق سموحة مع ضيفه الداخلية 2-2 
خالل اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم األربعاء على 
أستاد برج العرب باإلسكندرية في إطار الجولة الـ 

27 بالدوري الممتاز.
بنيامين اشيامبونج  الداخلية العبه  سجل هدفين 
في الدقيقتين 28، 51 ، في المقابل حملت ثنائية 
سموحة أمضاء : حسام حسن في الدقيقة 48، و 

بانو دياوارا في الدقيقة 68.
بالحماس  المباراة مثيرة وقوية وعامرة  جاءت 
الداخلية من  الفريقين، وهاجم  والندية من جانب 
بداية المباراة بحثا عن إحراز هدف مبكر إلرباك 
 ، الفني لسموحة  المدير  حسابات مؤمن سليمان 
ونجح بنيامين اشيامبونج في تسجيل هدف التقدم 

للفريق في الدقيقة 28.
وضغط سموحة من وسط الملعب وفتح اللعب من 
على االطراف وهاجم في محاولة الدراك هدف 
التعادل والعودة للمباراة ونجح العبه حسام حسن 

في تعديل النتيجة في الدقيقة 48.
التقدم  الداخلية هجماته بحثا عن هدف  وكثف 
بنيامين في إحراز هدفه  لينجح العبه  من جديد 
الشخصي الثاني ولفريقه في الدقيقة 51 ، وضغط 
الفريق الساحلي ولعب من على األطراف وهاجم 
لينجح العبه بانو دياوارا في تسجيل هدف العودة 

في الدقيقة 68 .
المباراة حالة طرد وحيدة من فريق  وشهدت 
الكارت االحمر  اللقاء  الداخلية بعدما أشهر حكم 
93 بعد  الدقيقة  في وجه العبه أحمد صابر في 
حصوله على االنذار الثاني ، واستمر اللعب في 
وسط الملعب خالل الدقائق المتبقية لينتهى اللقاء 

بتعادل الفريقين 2-2.
وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة ليرفع 
سموحة رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع 
فيما رفع الداخلية رصيده إلى 21 نقطة في المركز 

قبل األخير.

  تلقى نادي الزمالك إخطارا 
من االتحاد األفريقى لكرة القدم 
“كاف” بإقامة لقائه أمام أهلي 
الجولة  الليبي في  طرابلس 
المجموعات  الثانية من دور 
أبطال  بدورى  الـ16”  “دور 
أفريقيا يوم 23 مايو الجارى، 
وسيقام اللقاء فى الثامنة بتوقيت 

القاهرة.
ومن المقرر أن يحدد الفريق 
الليبي بشكل رسمى مكان اللقاء 

، وقد يكون فى ملعب المنزة بتونس، إال أن ذلك 
األمر لم يتم تأكيده بشكل رسمى حتى اللحظة .

الحكام  بطاقم  الزمالك،  نادى  الكاف  أخطر  كما 
الذى سيدير المواجهة بين الفريق األبيض و أهلى 
طرابلس الليبى، ويتكون من المغربي نور الدين 
الجعفري حكم ساحة ويعاونه هشام عبده ومهيب 

عبد هللا فياللى والحكم الرابع هشام تيازى، ويراقب 
المباراة الغانى فريدريك اريك كرينتسيل ويراقب 

الحكام التونسى وجدى عواضى.
ومن المقرر أن يلتقى الزمالك فى افتتاح مبارياته 
بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، مع كابس 

يونايتد يوم 12 من الشهر ذاته.

مسوحة يتعادل مع الداخلية
 2-2 بالدوري

الكاف يعلن 23 مايو موعدا ملباراة الزمالك 
مع أهلى طرابلس الليبى بدوري األبطال



Vendredi 05 mai  2017 
الجمعة 5 مايو  2017

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousLe gouverneur d’Alexandrie vient d’inaugurer 
la fin des travaux de la première étape de réno-
vation d’un ambitieux projet de 5 milliards de 

livres qui consiste à restaurer et rénover la place de la 
gare « El Raml » au complet ainsi que la modernisation 
de la ligne du train entre la gare de Ramlé et « Victoria 
» à l’Est et qui comprendra, entre autres, l’installation 
de 167 G.P.S. dans les trains (ainsi que dans les autobus 
du transport en commun  afin d’assurer un meilleur 
service .
La seconde étape devrait comprendre la restaura-
tion de la centrale de téléphone adjacente à la gare de 
Ramlé tout en prenant soin de garder l’aspect histori-
que du bâtiment.

Reste à savoir que c’est à 
Alexandrie en 1863 qu’on 
a créé le premier trans-
port en commun sur tout 
le continent africain en 
installant la première ligne 
de tramway composée de 3 
voitures tirées par des chevaux ; plus tard c’était par 
une locomotrice à vapeur et enfin à l’électricité.
Un dernier mot, Alexandrie est la seule ville au monde 
où les tramways à deux étages aussi bien que les auto-
bus à deux étages font partie du système de transport 
en commun de la ville le long de l’année.

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

www. el-ressala.com  

Pour vos annonce

au Journal 

El Ressala

Le maire de Westmount tire sa révérence

Inondations au Québec: «On n’a pas besoin de 
l’armée pour l’instant», dit Coiteux

Le ministre de la Sécurité 
publique a tenu à rassurer 
la population mercredi au 

moment où plusieurs régions du 
Québec sont affectées par des 
inondations. Pour l’instant, pas 
besoin de l’armée pour venir en 
renfort, selon lui.
«Actuellement, on a tout en main 
pour bien contrôler la situation. 
On n’a pas besoin de l’armée pour 
l’instant», a déclaré le ministre 
Martin Coiteux, mercredi matin.
Le ministre soutient que des plans 
d’urgence ont été mis en place 
dans les dernières années pour 
faire face à de telles situations.
«Je suis allé sur place dans dif-
férentes régions du Québec et 
honnêtement, on a en place les 

services pour 
faire face à 
la situation», 
a précisé le 
ministre, qui dit 
comprendre la 
frustration de 
nombreux Qué-
bécois.
«Les citoyens 
sont dans une 
situation qui est 
difficile. Leur 
patience est très testée, car les 
conditions météorologiques se 
sont encore détériorées», a ajouté 
le ministre Coiteux, informé quo-
tidiennement sur l’état de la situa-
tion dans chacune des régions.
«S’il y avait un besoin pour des 

ressources additionnelles, je n’hé-
siterais pas une seconde», a-t-il 
déclaré. «Les autorités municipa-
les, les autorités provinciales, la 
Sûreté du Québec et les services 
incendie sont tous là sur place», a 
ajouté le ministre.

Présidentielles Françaises: Justin Trudeau prend 
parti pour Emmanuel Macron

Justin Trudeau, qui a toujours 
refusé de se mouiller durant les 
présidentielles américaines, ne 

s’est pas gêné, mercredi, pour pren-
dre parti dans les élections françai-
ses.
Les Français se rendront aux urnes 
dimanche pour choisir un nouveau 
président.
Un profond gouffre sépare les deux 
candidats en lice au second tour, soit 
le centriste Emmanuel Macron et 
Marine Le Pen, de l’extrême droite.
Cette dernière promet de limiter 
l’immigration, sortir la France de 
l’Union européenne et déchirer des 
traités commerciaux, notamment 
celui avec le Canada.
De passage à Ottawa mardi, le 
nouvel envoyé spécial du gouver-
nement en Europe, Stéphane Dion, 
a clairement indiqué sa préférence 
pour le favori Emmanuel Macron, 
un ex-banquier de 39 ans pro-euro-
péen.

Q u e s t i o n n é 
à savoir s’il 
appuyait les 
propos du diplo-
mate, Justin Tru-
deau a répondu 
par l’affirmative, 
à mots à peine 
couverts.
«C’est sûr que je 
cherche toujours 
une politique 
qui rassemble les 
gens. C’est ce sur 
quoi j’ai fait cam-
pagne. Je cherche 
toujours des gens qui peuvent ras-
sembler plutôt que de diviser», a-t-il 
affirmé, sans toutefois nommer 
directement Emmanuel Macron.
En préférant M. Macron, Justin 
Trudeau rompt avec la discipline 
qu’il s’est imposée durant les prési-
dentielles américaines.
Le premier ministre, contrairement 

à de nombreux chefs étrangers, a 
soigneusement évité, durant la cam-
pagne, de condamner les propos 
sexistes de Donald Trump.
Sa conjointe, Sophie Grégoire Tru-
deau, n’avait pas eu cette attention, 
alors qu’elle s’était dite «chambou-
lée» par les allégations d’agressions 
sexuelles visant le candidat républi-
cain devenu président.

« Neolook »  de la gare de « Ramlé » d’Alexandrie réa-
lisé dans un méga projet de rénovation du train et de 

la place « El Raml » au coût de 5 milliards.

Le maire de Westmount tire sa révérence 

Le député de Québec solidaire 
Amir Khadir croit que l’Unité 
permanente anticorruption 

(UPAC) fait preuve d’une «effica-
cité à deux vitesses» lorsque vient le 
temps d’enquêter sur des membres 
du Parti libéral du Québec (PLQ).
«Comment se fait-il que ça prenne 
autant de temps lorsqu’il s’agit de 
responsables politiques au gouver-
nement du Québec, alors que pour 
les villes - Boisbriand, Laval - il n’y 
a aucun problème», a demandé M. 
Khadir lors d’une entrevue accordée 
mercredi à l’Agence QMI.
«Ce n’est pas parce que la preuve 
est au niveau gouvernemental que 
ça devient nécessairement plus dif-
ficile», a indiqué le député de Mer-
cier.
À la veille du passage de Robert 
Lafrenière en commission parle-
mentaire pour l’étude des crédits 
en Sécurité publique, M. Khadir 

a indiqué que 
son niveau 
de confiance 
envers le chef  
de l’UPAC était 
«sér ieusement 
ébranlée».
«Ma princi-
pale question 
[au patron 
de l’UPAC]: 
est-ce que M. 
L a f r e n i è r e , 
ou quelqu’un dans le bureau de 
direction [de l’UPAC], rencontre 
quelqu’un du gouvernement, ou 
l’a rencontré, au cours des derniers 
mois et dernières années», a dit M. 
Khadir.
Le passage du numéro un de 
l’UPAC en commission parlemen-
taire est particulièrement attendu 
par les parlementaires. L’enquête 
qui concerne les liens entre Marc 

Bibeau et Jean Charest, en plus des 
allégations d’Yves Francoeur sur 
une enquête «bloquée» parce qu’elle 
vise des élus libéraux, explique 
notamment l’intérêt de l’opposition.
Québec solidaire ne sera pas auto-
risé à poser des questions, jeudi, 
lors de l’étude des crédits, en raison 
des limites de temps imposées aux 
partis qui ne sont pas reconnus offi-
ciellement à l’Assemblée nationale.

24 $ pour se stationner au nouveau CHUM: un 
tarif «acceptable» pour Gaétan Barrette

Le ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette, trouve 
«acceptable» que le coût 

de stationnement au nouveau 
CHUM, à Montréal, soit de 24 $ 
après quatre heures, notamment 
parce que ce montant correspond 
aux prix du marché, estime-t-il.
La grille tarifaire du nouveau 
Centre hospitalier universitaire de 
Montréal (CHUM) avait été révé-
lée par le quotidien «La Presse», 
mardi.
«On a demandé aux différentes 
institutions d’adapter leurs grilles 
tarifaires, pour faire en sorte, par 
exemple, qu’on n’arrive pas en 
15 minutes au tarif  maximal», 
a expliqué mercredi le ministre 

Barrette, en fai-
sant référence 
aux ajuste-
ments imposés 
par le passé.
«Le station-
nement, c’est 
une option, pas 
une obligation. 
Vous savez, il 
y a même des 
institutions qui 
n’ont pas de sta-
tionnement. Ça existe. Alors, il a 
un coût à ça, et ce coût est pré-
sentement à la charge du patient», 
a-t-il également dit lors d’une 
mêlée de presse.
Le nouveau CHUM, situé dans 

le quadrilatère formé par le bou-
levard René-Lévesque Est, la rue 
Saint-Denis, l’avenue Viger Est et 
la rue Saint-Élisabeth, ouvrira ses 
portes le 1er juin prochain.

Canada: des élus veulent assouplir 
la loi antiterroriste

 
Le gouvernement canadien 

doit assouplir la loi antiter-
roriste et renforcer l'enca-

drement du travail des services de 
sécurité et de renseignement, ont 
recommandé mardi des députés de 
diverses tendances.
Les pouvoirs des services de rensei-
gnement et de la police fédérale ont 
nettement été élargis par une loi 
de 2015 dans la foulée d'une atta-
que au Parlement en octobre 2014 
menée par un jeune radicalisé qui 
avait tué un militaire.
Décriée par les défenseurs des droits 
de l'homme, cette décision du pré-
cédent gouvernement conservateur 
avait aussi été critiquée pendant la 
campagne électorale cette année-là 
par les libéraux de Justin Trudeau.
En dépit de sa promesse, celui qui 
est devenu premier ministre à l'is-
sue de ces élections n'a toujours pas 
présenté un projet législatif  pour 
encadrer les pouvoirs accordés 
aux services secrets pour déjouer 
d'éventuels attentats.

Les députés libéraux sou-
tiennent les 41 recom-
mandations du rapport 
du comité de la sécurité 
publique, tout comme les 
sociaux-démocrates du 
Nouveau parti démocra-
tique (NPD, gauche) qui 
réclament même l'abro-
gation de cette loi. Les 
conservateurs veulent 
garder une législation, 
car, disent-ils, «il ne peut y avoir de 
liberté sans sécurité».
Une modification pourrait réduire 
la définition de la «propagande ter-
roriste». Le comité estime que «cri-
minaliser des opinions» et limiter la 
liberté d'expression «pourrait nuire 
aux efforts visant à contrer la radi-
calisation et miner les efforts visant 
à gagner la confiance de certains 
groupes».
Il est recommandé que le Service du 
renseignement de sécurité (SCRS) 
«épuise tous les autres moyens à sa 
disposition pour réduire les mena-

ces» avant d'user de pratiques pour 
neutraliser des individus ou des 
groupes.
Pour ces pratiques ultimes, le 
SCRS devrait au préalable obte-
nir un mandat et une autorisation 
ministérielle.
Le rapport appelle aussi à la créa-
tion d'un comité parlementaire 
pour superviser les services du 
renseignement, la police fédérale, 
la police des frontières et l'agence 
d'espionnage des télécommunica-
tions.

La Régie des alco-
ols de l'Ontario 
(LCBO) a annoncé, 

mardi, qu'elle procédait 
au rappel d'un lot de gin 
de la marque Bombay 
Sapphire, en raison de sa 

forte teneur en alcool.
Le gin en question, 
London Dry Gin de la 
marque Bombay Sap-
phire, a un taux l'alcool 
de 77 % plutôt que de 40 
% indiqué sur les étiquet-

tes. La LCBO a indiqué 
que ces produits ont été 
vendus en Ontario, mais 
pourraient avoir été dis-
tribués dans d'autres pro-
vinces.
Le rappel vise les bou-

teilles de 1,14 litre sur 
lesquelles le code L16304 
W apparaît (CUP 6 20213 
19020 8).
LA LCBO recommande 
de jeter le produit ou de le 
rapporter en magasin.

Du gin à 77 % ppelé
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من واقعنا

املرأة والعمل 

أبو حجاج

 جمرد كلمة
الطريق  أول  التطرف  إلى  تدعو  التي  األزهر  مناهج  تغيير 

لمحاربة اإلرهاب إذا كنتم فعاًل تريدون محاربة اإلرهاب .

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food كيندة الجيوش

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

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

من أقوالي:
الحب ينطبق على  المفيد ال  المختصر 

الحب هو ذلك التحول الال إرادي من غير الممكن للممكن
تثبت وبالمحبة   .. الكلمة  تثمر  بالحب 

الحب .. صالة لمن ال يصلي 
 فريد زمكحل
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Call Allstate First
Fouad Zemokhol

Montreal East Agency
5020 Jean-Talon St. E,  

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

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

GOOD HANDS

GOOD PRICE

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

  إلعالناتكم يف »الرسالة«

Canadian  
Realities  

       ــ
 آخر عمود

بقلم: فريــد زمكحـل

ُرمحاِك بروحى وأشيائى
ــــص عـــلـــى أشـــالئـــى ــــرُق يــــا امــــــــرأًة َت

ــن ســيــل دمــائــى ــُر م ــســك تــطــعــُن قــلــبــي وَت

إيــذائــى قــصــْد  عــن  وَتتعمْد  َتبتسْم  ــي  وه

ــى ــدائ ــْد ن ــم ــجــاهــل عـــن ع ــت نـــاديـــهـــا وت أُ

ــى ــائ ــي ــى وأش ــات ــحــي ُرحـــمـــاِك بـــروحـــى ب

ــى بــأهــوائــى ــالم بــخــيــاٍل تــتــعــانــق فــيــه أح

نسائى بجميع  بَداِخلها  تحتفظ  ــرأة  ام يا 

بوفائى ـــاً  دوم ــطــعــُن  وَت  ... حــبــي  َتــلــعــُن 

ــى ــى هلل ودعــائ ــي صــالت ف أذُكـــرهـــا  ـــا  وأن

لسمائى أبياتى  فــي  وأرفــُعــهــا  أُسامحها 

إيــذائــى قــصــْد  عــن  وتتعمْد  تبتسْم  ــي  وه

ــن ســيــل دمــائــى ــُر م ــســك تــطــعــُن قــلــبــي وَت

ــى ــدائ ــْد ن ــم ــجــاهــل عـــن ع ــت نـــاديـــهـــا وت أُ

ــى ــدائ ــعــشــق ف ــُب فـــي ال ــل ــط ــهــا وت أعــشــُق

النصائح  من  مجموعة   
قدمتها مجموعة من  المهمة 
في مؤتمر  الرائدات  النساء 
المراة والريادة  مصغر عن 
في العمل في مونتريال. ولعل 
من أهمها هو المثابرة وتكوين 
الرواد  شبكة من األشخاص 
الذين يحرصون على سالمة 
المجتمع ومحيط العمل وتنوعه.  
االحصائيات  خالل  ومن 
بعض  أن  تبين  والدراسات 
الذين  األشخاص  هؤوالء 
المجتمع  تغيير  في  اسهموا 
بعض  هم  فيه  العمل  وبيئة 
كانوا  ممن  الرواد  الرجال 
أزواج للنساء الرائدات وكان 
دورهم بالتأكيد على ضرورة 
إعطاء الفرصة للمرأة من أجل 
المشاركة اإليجابية والرائدة 

في محيط العمل. 
ومنهم أيضا من الرجال في 
عندما  ممن  القيادة  مجال 
أصبحت بناتهم في سن يسمح 
العمل  باستالم مناصب  لهن 
القيادية تغيرت مفاهيم العمل 
الخاطئة لديهم وأصبح لديهم 
اهتمام، ال وبل إصرار على 
في  اإليجابي  المرأة  إشراك 
مجال العمل. وأصبحت فكرة 
أن المجتمع رجل وامرأة ويد 
بيد أكثر وضوحا في عقولهم.  
وتقول إحدى المشاركات في 
الذي عقدته جامعة  المؤتمر 
كونكورديا  وهي عميد في 
الجيش الكندي وتمسك بواحد 
من اهم المناصب في كندا بأنها 
تغيب عن بيتها وأوالدها شهور 
طويلة ولكن زوجها هو من 
يساعدها في تربية االوالد في 
غيابها. وتقول إن الحياة توازن 
الذات واألهداف  بين تحقيق 
في محيط العمل وبين تحقيق 
وهذا  المنزل.  في  التوازن 
كله يتم بالتوازي مع مساعدة 

الرجل الرائد.
أما إحدى المحاضرات فقالت 
بأنه من الصعوبة- وخاصة في 
اطار التربية التي تتلقاها المرأة 
بأنها يجب أن تكون مسالمة 
المهمات  بالكثير من  وتقبل 
والقليل من  العائد المادي- أن 
تناقش من أجل شروط أفضل 
في جو العمل. ولكنها عندما 
فكرت بابنتها الصغيرة قالت 
بأنها تغيرت مفاهيمها وقالت:”  
في كل خطوة كنت أقوم بها 
في مفاوضات من أجل عمل 
كنت  فإنني  أو شروطه  ما 
ومستقبلها  ابنتي  في  أفكر 
وبناء شروط أفضل لها ولكل 

الفتيات األخريات. “
المجتمع امرأة ورجل أم وأب 

وأخ وأخت.. 

انتهاك خصوصية يكلف جملة ثروة

خطاط مصري يسعى لدخول موسوعة 
جينيس مبصحف طوله 700 مرت

األحد املقبل .. العامل حيتفل 
باليوم العاملي للضحك

إيفانكا حتول العامالت 
إىل سيدات أعمال 

  طلب مّدعون فرنسيون من محكمة فرض غرامة باهظة 
على مجلة كلوزر المعنية بأخبار المشاهير إذا ثبتت إدانتها 
بانتهاك خصوصية كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، بنشرها 

صورا لها وهي عارية الصدر في عام 2012.
ومثل لورنس بيو، رئيس تحرير المجلة، وإرنستو موري، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة موندادوري اإليطالية للنشر، مالكة 
المجلة؛ ومصّوران من وكالة في باريس يشتبه بأنهما التقطا 
الصور، أمام محكمة في ضاحية نانتير في باريس للرد على 
االتهامات الموجهة لهم بموجب قوانين الخصوصية الفرنسية.
وكانت مجلة كلوزر، وهي مجلة أسبوعية متخصصة في 
 2012 للمشاهير، نشرت في سبتمبر  الشخصية  األخبار 
مجموعة من الصور لميدلتون، زوجة األمير ويليام، الثاني 
في ترتيب خالفة عرش بريطانيا، عارية الصدر أثناء عطلة 

في جنوب فرنسا.
واتخذت العائلة المالكة في بريطانيا إجراء قانونيا ضد المجلة 
بسبب ما وصفته بأنه انتهاك “جسيم” للخصوصية بعد نشر 
التقطت بينما كان األمير وزوجته في حالة  الصور، التي 

استرخاء في شرفة قصر في منطقة لوبيرون.
وأحيت الصور ذكريات في بريطانيا لمطاردة وسائل اإلعالم 
لألميرة ديانا والدة األمير وليام، التي القت حتفها في حادث 
سيارة في باريس في عام 1997 بينما كان مصور متطفل 

يطاردها.
ونفى المصوران اللذان حضرا إلى المحكمة الثالثاء التقاط 
الصور، وقاال إنهما لم يتمكنا من العثور على مكان إقامة 
األمير وزوجته. وستصدر المحكمة حكمها في القضية يوم 

الرابع من يوليو. 

الرئيس األميركي  ابنة    أصدرت 
دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا، كتابا 
تقدم فيه نصائحها إلى النساء العامالت.
المعنون “النساء  وشرحت في كتابها 
العامالت: إعادة كتابة قواعد النجاح”، 
التوتر والضغوط،  التعامل مع  كيفية 
وطرق الوصول إلى لقب “سيدة أعمال 

ناجحة”.
كما تشارك إيفانكا مع القراء ما تعلمته 

عن والدها، وتؤكد على الدور المحوري 
للعائلة في دعم الحياة المهنية.

الكتاب عن دار نشر بنغوين  وصدر 
على  توزيعه  وتم  هاوس،  راندوم 
المتحدة  الواليات  أنحاء  المكتبات في 

يوم 2 مايو الحالي.
وكانت إيفانكا قد أصدرت عام 2009 
اللعب  ترامب:  بعنوان “بطاقة  كتابا 

للفوز في الحياة والعمل”. 

اآلثار : اكتشاف أول حديقة جنائزية ترجع لـ 4 آالف عام ق.م بغرب األقصر
   صرح الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع اآلثار المصرية بوزارة 
اآلثار بأن البعثة األثرية اإلسبانية العاملة بدراع أبو النجا غرب مدينة 
األقصر نجحت في الكشف عن حديقة جنائزية ، وذلك أثناء أعمال 
الحفر األثري في الفناء المفتوح ألحد المقابر الصخرية للدولة الوسطى 

بالمنطقة.
أنها حديقة فريدة من  الكشف ، حيث  أهمية وقيمة هذا  وأكد عفيفي 
نوعها ، ولم يتم العثور على مثلها من قبل في مدينة طيبة القديمة ، 
حيث أن الحدائق الجنائزية لم تكن معروفة من قبل لدي األثريين إال 
عن طريق النقوش والجداريات المرسومة على مداخل مقابر الدولة 
الحديثة ، ولم يتم العثور على أي منها من قبل في مدينة طيبة القديمة، 
كما أنها تسلط الضوء علي أعمال التشجير و البيئة التي كانت عليها 

المدينة في ذلك الوقت.
من جانبه ، وصف الدكتور خوسيه جاالن مدير البعثة األسبانية العاملة 
بأنها صغيرة الحجم مستطيلة الشكل تقدر مساحتها  الحديقة  بالموقع 

بحوالي 2* 3 أمتارومقسمة إلى مربعات يقدر حجم كل واحد منها 
بحوالي 30 سم، والتي من المرحج أنها كانت تحتوى على أنواع مختلفة 
من النباتات والزهور، و في وسط الحديقة يوجد منطقتين مرتقعتين 

من المرجح أن تكون منطقة لزراعة األشجار.
وأضاف جاالن أن البعثة عثرت أيضا في أحد جوانب الحديقة على 
جذر وجذع شجرة صغيرة طولة ٣٠ سم يرجع عمرهما إلى ٤٠٠٠ 
عام ق.م. ، باإلضافة إلى وعاء يحتوي على البلح وغيرها من الفواكه 

التي من المحتمل أنها كانت تقدم كقرابين.
إلى أن  العليا  المركزية لمصر  العز رئيس اإلدارة  أبو  وأشار هاني 
البعثة عثرت أيضا على مقصورة جنائزية صغيرة بالقرب من واجهة 
المقبرة الصخرية ، عثر بداخلها على ثالثة صاليات جنائزية ترجع 
لعصر األسرة ١٣، صاحب الصالحية األولي يدعي رين يف سينيب 
و الثانية لشخص يدعي خيمينيث ابن سيدة القصر أدينو، مؤكدا أن 

أعمال الحفر ستستمر في هذه المنطقة لكشف المزيد من أسرارها.

  قضى خطاط مصري عكف على تعليم نفسه بنفسه 
بعد أن ترك المدرسة في الصغر ثالث سنوات في كتابة 

ما يأمل أن يكون أكبر مصحف في العالم.
نسخ سعد محمد، الذي تغطي جدران وأسقف بيته في 
بلقينا في محافظة الغربية بدلتا مصر الزخارف اإلسالمية 
المرسومة باليد، القرآن على لفة ورق طولها 700 متر.

وعرض محمد المخطوطة التي تكسوها زخارف دقيقة 
ملونة في صندوق خشبي طويل وقام بتقليب الصفحات 

من خالل اسطوانتين في أعلى وأسفل الصندوق.
المصحف  لتلفزيون رويترز “طول هذا  وقال محمد 

700 متر وبالطبع هذه كمية كبيرة من الورق... أنفقت 
على المشروع من مالي الخاص خالل السنوات الثالثة 

الماضية وليس عندي ممتلكات أو أي شيء”.
ويتمنى محمد أن تدخل المخطوطة موسوعة جينيس 
لألرقام القياسية. وتقول جينيس إنه بينما يوجد بالفعل 
ليس  العالم  في  مطبوع  ألكبر مصحف  قياسي  رقم 
هناك من يحمل لقب صاحب أكبر نسخة مكتوبة باليد 

من المصحف.
وعبر محمد عن أمله أن تساعده الحكومة أو جهة مهتمة 

في تكاليف التسجيل في موسوعة جينيس
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دين التوحيد والمقترحات

 يحتفل العالم األحد المقبل باليوم الدولي للضحك والذي تم االحتفال 
به للمرة األولى في 11 يناير عام 1998 في مومباي تلبية لدعوة د. 

مادان كاتاريا مؤسس حركة “يوجا الضحك”.
ويقول د. كاتاريا إن الهدف هو العمل على إحالل السالم في العالم 
اليوجا  رياضة  ممارسة  مع  الضحك  أن  مؤكدا  والسعادة،  والصحة 
يعمل على تخفيض مستويات الضغط المرتفع، ويدعم الجهاز المناعي.
ونصح كاتاريا، اإلنسان بوجوب أن يأخذ جرعة من الضحك يوميا 

لحماية صحته من كل مظاهر اإلرهاق اليومية.
ومنذ إطالق تلك المبادرة اتسع نطاق المشاركين فيها عبر العالم لتشمل 
أكثر من 50 دولة، من بينها ألمانيا التي تضم 60 ناديا لممارسة هواية 

الضحك، ويقدر عدد أعضائها بـ 3500 شخص.


