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ترامب الكاسب اخلاسر! نصف شهرية سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
    400 مليار دوالر هو اجمالي 
االتفاقيات التي وقعت بين خادم 
والرئيس  الشريفين  الحرمين 
أثناء  ترامب  دونالد  األمريكي 
حضوره ومشاركته في فعاليات 
المؤتمر العربي اإلسالمي األمريكي 
الذي شهدت وقائعه مدينة الرياض 
مؤخراً، والذي الزلت ال أفهم مدلول 
عنوانه أو عوائد فوائده على األمة 
العربية بصفة عامة واإلسالمية 
عدم  مع  الخصوص  وجه  على 
توجيه الدعوة لبعض القوى الكبرى 
المؤثرة في مالعب السياسة الدولية 
كروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
وإيران .. ولن اكون كاذباً أو منافقاً 
إن قلت وبوضوح بأن استبعاد كل 
هذه القوى لن يكون لخدمة مصالح 
دول المنطقة بل على العكس تماماً، 
حتى وإن ظن البعض بأن تحالفهم 
مع اإلدارة األمريكية الجديدة هو 
على  للحفاظ  الوحيدة  الضمانة 
مقاعدهم وعروشهم ومصالحهم 
اقليمياَ ودولياً، خاصة والمستفيد 
الوحيد من كل ما ذكرت هو الرئيس 
ترامب والواليات المتحدة األمريكية 
فقط ال غير على جميع األصعدة 

والمستويات..
طالت  اإلرهاب  ومشكلة  خاصة 
جميع دول العالم والحادث االرهابي 
مدينة  له  تعرضت  الذي  األخير 
والذي  البريطانية  مانشيستر 
أعلن تنظيم داعش مسئوليته عنه 
بخالف العمل اإلرهابي الذي وقع 
فجر اليوم في صعيد مصر ضد 

اتوبيس سياحي كان متوجها ألحد 
أديرة المنيا وعلى متنه العديد من 
العائالت المسيحية، لخير شاهد 
على أننا قادمون على مرحلة جديدة 
من الصراعات اإلرهابية التي لن 
تنتهي نتيجة الفقر والجهل والوضع 
االقتصادي المتردي في أغلب دول 
المنطقة، والذي يمكننا مواجهته 
والقضاء عليه بنصف ما حصل 
عليه الرئيس ترامب من أموال .. 

ولكنها مسألة أرزاق!!
لذا أقول وسأظل أقول بأن الوضع 
سيسوء حتى ولو شهد تحسناً نسبياً 
في بعض الملفات الكبرى العالقة في 

المنطقة..
والشهور  األيام  تؤكد  وسوف 
القليلة القادمة ما إذا كانت هناك 
المؤتمر  هذا  من  مرجوة  فائدة 
سوف تنعكس باإليجاب أو بالسلب 
على مصالح بعض دول المنطقة 
األمن  استعادة  في  شعوبها  و 
الوضع  وتحسين  واالستقرار 

االقتصادي المنهار من عدمه!
أتمنى وإن كان يُداخلني بعض الشك 
ويتملكني كل القلق! بعد استبعاد 
ستتصدى  التي  القوى  هذه  كل 
بكل الطرق إلفشال كل المحاوالت 
على  للسيطرة  الجانب  األحادية 
العالم من جانب الواليات المتحدة 
األمريكية. فهل سيكون الرئيس 
ترامب في نهاية األمر »الكاسب 
؟ سؤال ستجيب عنه  الخاسر« 

الشهور القادمة.
 

قمة G7 تنطلق يف صقلية بوجهني جديدين مؤثرين

الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  قال    
الجيش  قوات  إن  متلفزة  السيسي في كلمة 
أسماها  لما  عسكرية  ضربة  وجهت 
لتوجيه  فيها  التدريب  تم  التي  بالمعسكرات 

ضربات ضد مصر.
28 شخصا، واصابة  يأتي هذا عقب مقتل 
نار  إطالق  في حادث  أكثر من عشرين، 

على حافلة تقل أقباطا في محافظة المنيا.
مواقع  المصري  الرئيس  يحدد  ولم 
التي استهدفتها الضربات لكن  المعسكرات 
قالت  الرسمية  الشرق األوسط  أنباء  وكالة 
إن القوات الجوية المصرية دمرت المركز 
الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة في 

ليبيا في ضربة الجمعة بعد الهجوم.
الوكالة عمن سمتها مصادر رفيعة  ونقلت 
المصرية  الجوية  “القوات  قولها  المستوى 
دمرت بشكل كامل المركز الرئيسي لمجلس 

شورى مجاهدي درنة بليبيا”.
“القوات  إن  المصري  التلفزيون  وقال 

الستهداف  طلعات  ست  نفذت  الجوية 
بمدينة  اإلرهابية  للعناصر  تمركزات  ستة 

درنة”.
في  تتردد  لن  “إن مصر  السيسي  وقال 
توجيه ضربات ألي معسكرات يتم التدريب 
فيها لتهديد األمن القومي المصري في أي 
مكان في داخل مصر أو في خارج مصر”. 
بأن  الداخلية  بوزارة  أمني  وأفاد مصدر 
ثمانية عناصر مسلحة،  الهجوم هم  منفذي 
كانوا يستقلون سيارتي دفع رباعى، بحسب 

روايات شهود العيان والتحريات األولية.
من  أمني،  اجتماع  السيسي، عقب  وحذر 
هو  المتشددين  هجمات  من  الهدف  أن 
إسقاط الدولة المصرية. وأضاف أن هجوم 
قتيالً   26 و  25 مصابا  أوقع  الذي  اليوم 
باستهداف  متوعدا  دون رد  يمر  لن  أيضا 
الخارج  أو  الداخل  في  معسكرات  أي 
لضرب  فيها  مسلحين  تدريب  يجري 
الدعم  تقدم  التي  الدول  أن  مصر. وأضاف 

والتدريب لإلرهاب يجب أن تعاقب.
للرئيس  نداءا  المصري  الرئيس  ووجه 
األمريكي دونالد ترامب قائال “إني أثق بك 
وبكالمك وفي قدرتك علي أن تكون مهمتك 
بالتعاون مع  اإلرهاب  األول هي مواجهه 

كل دول العالم المحبة للسالم”.
الحافلة  على  النار  أطلقوا  مسلحون  وكان 
دير  إلى  يؤدي  طريق  في  سيرها  أثناء 
األنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة، في 

صحراء المنيا.
بيانا  القبطية في مصر  الكنيسة  وأصدرت 
اإلجراءات  باتخاذ  السلطات  فيه  طالبت 
التي  الحوادث  “تفادى خطر  نحو  الالزمة 
تشوه صورة مصر وتتسبب فى اآلم العديد 

من المصريين”.
ومخارج  مداخل  األمن  قوات  وأغلقت 
لية  قتا مجموعات  ونشرت  لمحافظة،  ا

لمالحقة وتعقب الجناة.
ومتحركة،  ثابتة  أكمنة،  عدة  نُشرت  كما 

الواقع  الغربي  الصحراوي  الطريق  على 
بين محافظتي المنيا وبني سويف.

أعلنت  المصرية،  اإلفتاء  لدار  بيان  وفي 
إلغاء االحتفال الذي كان مقرر عقده مساء 
رمضان،  شهر  هالل  الستطالع  اليوم 
المصرية،  الديار  مفتي  ببيان  واإلكتفاء 
يمر  »لما  وذلك  عالم،  شوقي  الدكتور 
العمل  جراء  حداد  حالة  من  الوطن  به 
أحمد  األزهر،  أدان شيخ  كما  اإلرهابي«. 
أن  المصريين  مطالبا  الحادث،  الطيب، 
يتحدوا في مواجهة ما وصفه بـ »اإلرهاب 

الغاشم«.
العربية،  الجامعة  من  كل  أدانت  كذلك 
 ، ية د لسعو ا و لكويت،  ا و ق،  لعرا ا و
بيانات  في  الحادث  وألمانيا  واإلمارات، 

منفصلة.
المصرية  بالداخلية  أمني  وأوضح مصدر 
لبي بي سي أن مجهولين أطلقوا النار على 

الحافلة في هضبة أبو طرطور.

في  العليا  المحكمة  اعلنت    
السعودية أن يوم السبت هو أول 
أيام شهر رمضان المبارك وأن 
المتمم لشهر شعبان  الجمعة هو 
أن  الدول  اعلنت عدد من  كما 
السبت هو أول أيام الشهر الكريم 
بينها اإلمارات والبحرين واليمن 
تعّذر رؤية هالل  بعد  والكويت 

شهر رمضان، مساء الخميس. 

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

  تستضيف مدينة تاورمينا بجزيرة صقلية اإليطالية اليوم قمة لمجموعة 
الدول السبع الكبرى، يشارك فيها ألول مرة الرئيسان األمريكي والفرنسي 

الجديدان دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون.
ووصل ترامب إيطاليا بعد جولة خارجية زار خاللها السعودية وإسرائيل 
والفاتيكان وبلجيكا، وشارك في قمة الناتو. وخالل هذه الجولة، جدد 
الرئيس األمريكي أولويات سياسته الخارجية، ومنها محاربة اإلرهاب، 
مع  والتعامل  الشمالية،  وكوريا  إيران  تجاه  الدولية  المواقف  وتشديد 

»الخطر الروسي«.
ويتوقع المحللون بأن تكون محاربة اإلرهاب الموضوع الرئيسي خالل 
القمة، إذ سبق لمعظم دول المجموعة أن واجهت حوادث إرهابية خالل 
العام الماضي. وكان رئيس الوزراء اإليطالي باولو جينتيلوني قد شدد 
على ضرورة تبني وثيقة حول جهود التصدي لإلرهاب خالل القمة.

تخطط  ماي  تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة  أن  الالفت  من  لكن 
لتقليص فترة مشاركتها في القمة على خلفية الهجوم اإلرهابي األخير 

في مدينة مانشستر البريطانية.
أن تشغل  المتوقع  تأكيدات رسمية، من  الرغم من عدم وجود  وعلى 
المشاورات  والسيما  القمة،  المناقشات خالل  من  كبيرا  حيزا  روسيا 
على هامش الفعاليات الرسمية، وذلك على خلفية تنامي انزعاج عدد 
من الدول، والسيما الدولة المضيفة – إيطاليا، بسبب استمرار تطبيق 
العقوبات االقتصادية على روسيا منذ عام 2014، إذ تلحق تلك العقوبات، 
والسيما العقوبات الروسية الجوابية، ضررا كبيرا بالمصالح االقتصادية 

لكل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا ودول أوروبية كثيرة.
قضية  معالجة  للنقاش،  المطروحة  األخرى  المهمة  المواضيع  ومن 

الهجرة غير الشرعية، إذ من المتوقع 
بيانا  السبعة  الزعماء  يصدر  أن 
حول طرق ضمان األمن في مياه 
تدفق  استمرار  ظل  في  المتوسط 

المهاجرين.
لعقد  إيطاليا  البداية خططت  وفي 
القمة في مدينة فلورنسا، لكنها في 
نهاية المطاف قررت نقل الفعاليات 
جزيرة  في  الواقعة  تاورمينا  إلى 
صقلية، لتظهر للعالم جمال الطبيعة  
والمزايا السياسية في هذه المنطقة.
االثنين  يوم  منذ  تاورمينا  وتعيش 
تامة،  شبه  انغالق  حالة  الماضي 
ويمنع  السياح،  جميع  غادرها  إذ 
الدخول أوالخروج منها إال للسكان 
المنشآت  في  والعاملين  المحيين 
تنظيم  عن  والمسؤولين  المحلية 

القمة. فعاليات 
وانتشرت في شوارع المدينة وحدات من الجيش، وقوات شرطة إضافية 
تضم 7 آالف فرد، باإلضافة إلى قناصين وخبراء متفجرات ومدربي 

كالب.
لتنظيم  للعولمة  معارضون  نشطاء  يخطط  كله  هذا  من  الرغم  وعلى 
احتجاجاتهم التقليدية بالتزامن مع القمة في المناطق الساحلية المحاذية 

للمركز الصحفي المقام خارج المدينة.

سفريات كالسي

514 448 0788

La Qualité au meilleur prix

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

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 

الكنيسة املصرية: العنف والشر يستهدفان قلب وحدتنا
 أصدرت الكنيسة المصرية بياناً صحافياً، الجمعة، في أعقاب الحادث الذي أودى 
بحياة 26 قبطياً على األقل، إضافة إلى 26 مصاباً، في هجوم استهدف حافلتهم التي 
كانت تقلهم إلى دير األنبا صموئيل، دانت فيه العنف والشر اللذين يستهدفان قلب الوحدة 
المصرية، معربة عن أملها في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفادي وقوع هجمات جديدة.
وجاء في بيان الكنيسة: »تلقينا بكل األلم والحزن أنباء ذلك االعتداء اآلثم الذي تعرض 
له مصريون أقباط أثناء ذهابهم صباح اليوم الجمعة، لنوال بركة أحد األديرة، وأسفر 

عن عدد من الشهداء والجرحى في منطقة مغاغة في صعيد مصر«.
وأضافت الكنيسة في بيانها: »إذ نواسي كل هذه األسر المجروحة ونتألم مع كل الوطن 
لهذا العنف والشر الذي يستهدف قلب مصر ووحدتنا الوطنية التي هي أثمن ما نملكه، 
ونحفظه ونحميه.. وإذ نقدر سرعة استجابة المسؤولين، والتعامل مع الحادث، فإننا 
نأمل اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو تفادي خطر هذه الحوادث التي تشوه صورة مصر، 

وتتسبب في آالم العديد من المصريين«.

اعداد: أنطوانيت جرجوس

حكمة العدد
 إّن احلياة تبدو لي أقصر من أن ُتنفق يف تنمية البغضاء، 

وتسجيل األخطاء.

تابعونا يوميا مع احدث األخبار على:
www.el-ressala.com

Voyages

مقتل 26 وإصابة 25 من املسيحيني يف هجوم مسلح على حافلة باملنيا والسيسي يرد بعنف

السعودية تعلن أن السبت هو أول ايام 
شهر رمضان املبارك

الرسالة  جريدة  تتقدم  واألسى  الحزن  من  بمزيد   
تم  الذين  المسيحيين  الضحايا  ألسر  التعازي  بخالص 
استهدافهم وهم في طريقهم لزيارة أحد األديرة في المنيا 

ورمضان كريم !!
فريد زمكحل

5 سياسـة
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  عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة مساعدة رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي في حشد الدعم للحرب ضد اإلرهاب بعد 

أيام من مقتل 22 شخصا في هجوم نفذه انتحاري في مانشستر.
وفي أول قمة لمجموعة السبع تحضرها ماي بعد توليها رئاسة الوزراء 
العالم إلى  الكبرى على مستوى  الدول الصناعية  الماضي ستدعو  العام 
تشجيع شركات التكنولوجيا على منع المتشددين من االنتقال »من ساحة 

القتال إلى اإلنترنت«.
وعانت فرنسا نفسها من عدة هجمات نفذها متشددون قتل فيها أكثر من 

230 شخصا منذ 2015.
وقال الرئيس المنتخب حديثا لماي في فندق سان دومينيكو باالس ببلدة 

تاورمينا في صقلية »نعرف هذه النوعية من الهجمات«.
المستوى  التعاون على  وأضاف »سنبذل... كل ما بوسعنا لزيادة هذا 
األوروبي لفعل المزيد من وجهة نظر ثنائية للتصدي لإلرهاب. سنفعل 

ذلك خالل اليوم بالكامل ألن هذا هو التحدي المشترك«.
وقالت ماي وهي تجلس أمام أعالم فرنسا وبريطانيا واالتحاد األوروبي 
إنها تتطلع لمناقشات أوسع في قمة مجموعة السبع بشأن »كيفية بذل مزيد 

من الجهد لهزيمة اإلرهابيين«.
وقال مصدر حكومي كبير يوم الخميس »ستقول رئيسة الوزراء إن التهديد 
الذي نواجهه يتطور وال يتالشى بينما يفقد تنظيم داعش أراضي في العراق 

وسوريا. المعركة تنتقل من ساحة القتال إلى اإلنترنت.
»إذا كانت هناك وحدة في مجموعة السبع وبعثتم جميعا بنفس الرسالة 
وهي أننا نريد من شركات اإلنترنت وشركات التواصل االجتماعي أن 

تنهض... فإن هذا بالتأكيد يوصل رسالة قوية«.

Tel: 239350400  /  01228008424
elressala@bellnet.ca  
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بقلم: رفا السعد

   التقى الرئيس األمريكي، دونالد 
ترامب في الفاتيكانالبابا فرانسيس في 
الفاتيكان، في ثالث محطة خالل جولته 

الخارجية.
ورافق ترامب في لقائه البابا زوجته 
ميالنيا، وابنته إيفانكا، وصهره جاريد 

كوشنر.
وجاء اجتماع الرئيس األمريكي ببابا 
روما وسط حالة من الترقب، بعدما 
نشب خالف بين الرجلين في عدد من 
والتغير  الهجرة  بينها  القضايا، من 
ترامب  يلتقي  أن  المناخي. ويُتوقع 

الرئيس اإليطالي ورئيس وزرائه.
وتعهد ترامب، في نهاية جولته لمنطقة 
الشرق األوسط، بمساعدة اإلسرائيليين 

والفلسطينيين في إقرار السالم.
الخارجية  ترامب جولته  واستهل 
بزيارة إلى المملكة العربية السعودية 
الدول  يومين، دعا خاللها  استمرت 
اإلسالمية إلى أخذ زمام المبادرة في 

محاربة التطرف.
ووصل ترامب والوفد المرافق له إلى 

الفاتيكان وُرتّب االجتماع بينهما في اللحظة األخيرة، وهو 
ما أدى إلى عقده في وقت مبكر من بدء الزيارة.

الباباوي، جيورج جنسفاين، في  القصر  أمناء  وكان كبير 
استقبال ترامب، ثم اصطحبه الحرس السويسري إلى المكتب 

الخاص للبابا.
وقال الصحفيون الذين غطوا اللقاء إن الرجلين أبديا عالمات 

الود بينهما، وقال ترامب للبابا: »إنه لشرف عظيم.«
وعقد الرجالن اجتماعا مغلقا لمدة 20 دقيقة قبل العودة إلى 

القاعة العامة لتبادل الهدايا.
وأهدى ترامب بابا روما مجموعة من كتابات زعيم الحقوق 

المدنية األسمر مارتن لوثر كينغ.
في المقابل، أعطى البابا الرئيس األمريكي نسخة من رسالة 
ألقاها في يوم السالم العالمي، إلى جانب بعض كتاباته عن 
ضرورة حماية البيئة، ورد ترامب قائال: »حسنا، سأقرأها.«
األمريكي،  الخارجية  ترامب في زيارته وزير  كما رافق 
ريكس تيلرسون، ومستشار األمن القومي، إتش آر مكماستر.

وارتدت زوجة ترامب، ميالنيا، وابنته إيفانكا مالبس سوداء، 
ووضعتا أغطية على جزء من الرأس، تماشيا مع برتوكول 

تقليدي في الفاتيكان لم يكن يُتوقع مرعاته بهذه الصرامة.

وطلبت ميالنيا، وهي 
كاثوليكية، من البابا 
أن يبارك مسبحتها.
ترامب  لقاء  وعقب 
يعقد  روما،  بابا 
الرئيس األمريكي 
محادثات مع الرئيس 
اإليطالي سيرغيو 
ورئيس  ماتاريال، 
باولو  وزرائه، 
ما  في  جينيلوني، 
زيارة  أول  يعتبر 
أوروبية لترامب منذ 
السلطة  توليه مقاليد 
في يناير/كاون الثاني 

الثاني.
مئة  نحو  نّظم  الواسع،  األمني  االنتشار  الرغم من  وعلى 
العاصمة  ميادين  أحد  ترامب في  شخص تظاهرة ضد 

اإليطالية روما، مساء الثالثاء.
وتقول محررة بي بي سي للشؤون األوروبية، كاتيا أدلر، 

تهدف  الناتو  األوروبي وحلف  لالتحاد  بالنسبة  الزيارة  إن 
بشأن  التفاهم  إلى نوع من  الضرر والتوصل  تقليل  إلى 

القضايا عبر األطلنطي.
وسيُنهي ترامب جولته في جزيرة صقلية اإليطالية بعد حضور 
قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اليوم الجمعة.

  قال وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون 
اليوم الجمعة إن الحكومة األمريكية تتحمل المسؤولية 
الكاملة عن تسريب معلومات من تحقيق الشرطة 
البريطانية في تفجير مانشستر يوم االثنين الذي 

قتل فيه 22 شخصا.
ووقف تيلرسون إلى جوار وزير الخارجية البريطاني 
بوريس جونسون في لندن وقال “انفطرت القلوب 
في كل أنحاء أمريكا” لدى سماع نبأ الهجوم على 
جمهور يحضر حفال موسيقيا لمغنية البوب األمريكية 
أريانا جراندي. وعلقت الشرطة البريطانية لفترة 

وجيزة تبادل المعلومات مع الواليات المتحدة يوم 
الخميس بعد أن ظهرت تفاصيل سرية من تحقيقها 

عدة مرات في وسائل إعالم أمريكية.
ذلك  الكاملة عن  المسؤولية  وأضاف “نتحمل 
ومن المؤكد أننا نأسف لحدوثه”. ومضى قائال 
“فيما يتعلق بنشر معلومات بصورة غير الئقة… 

ندين ذلك بالتأكيد”.
العالقات  أن تصمد  يتوقع  إنه  تيلرسون  وقال 
األمنية المتينة بين الواليات المتحدة وبريطانيا 

رغم التسريبات.

الدولية  المنظمة  باسم  المتحدث  قال    
للهجرة جويل ميلمان، إن حوالي 10 
أالف شخص يفرون يوميا من غرب 
الموصل ويصلون إلى منطقة العبور في 

حمام العليل.
ولفت ميلمان- في مؤتمر صحفي في 
جنيف اليوم الجمعة- إلى أن عدد الفارين 
من غرب الموصل بلغ يوم الخميس 18 
مايو الماضي ذروته حيث مر حوالي 16 
ألف شخص عبر موقع الفحص األمني في 
العليل وذلك وفقا ألرقام الحكومة  حمام 
العراقية، مشيرا إلى أن تلك كانت أكبر 
حركة يومية للفارين منذ بدء عملية الموصل 

في 17 أكتوبر 2016.
وقال المتحدث، إن معظم الفارين يقومون 
برحلة الهروب ليال بسبب اشتداد درجة 

الحرارة في النهار ويمشون لساعات قبل 
الوصول إلى أقرب نقاط التفتيش العسكرية، 
حيث يتم نقل الرجال والنساء وعدد كبير 
من األطفال إلى بلدة حمام العليل جنوب 
لعبور  الموصل والتي أصبحت مركزا 
الفارين من  عشرات األألف من األسر 

النزاع في غرب الموصل.
وأضاف أنه ومع وصول المخيم المتاخم 
للموقع إلى كامل طاقته فإنه يتم نقل العديد 
من األسر إلى مخيمات أخرى بينما تذهب 
أعداد كبيرة إلى المناطق شرق الموصل 
حيث يقيمون مع العائالت واألصدقاء أو 

في مساكن اإليجار.
الحكومة  إنه ووفقا ألرقام  قال ميلمان، 
العراقية فإن حوالي 742 ألف شخص 
نزحوا من الموصل والمناطق المحيطة 

بدأ  بها منذ 16 أكتوبر 2016 عندما 
الموصل من  لتحرير  العسكري  الهجوم 
داعش بمن في ذلك 566 ألف شخص 
نزحوا من غرب الموصل منذ المرحلة 
العسكري إلستعادة  الهجوم  الثانية من 
المدينة من داعش والتي تم اطالقها في 

منتصف فبراير.
وفي الوقت الذي أشار المتحدث إلى أن 
األسبوع الماضي وحده شهد نزوح أكثر 
من 73 ألف عراقي، فقد ذكر أن حوالي 
117 ألفا و 732 نازحا عادوا إلى مناطقهم 
األصلية في شرق الموصل في حين عاد 
34 ألفا و841 نازحا إلى غرب الموصل، 
وذكر أن العدد الحالي للنازحين من غرب 

الموصل والذين مازلوا مشردين يبلغ أكثر 
من 531 ألف شخص.

ونوه ميلمان، إلى أنه ال يزال هناك ما يقدر 
بحوالي 200 ألف شخص محاصرين في 
أراضي تنظيم داعش في مدينة الموصل 
القديمة، وقال إن العائالت التي وصلت 
إلى حمام العليل يوم األربعاء تحدثت عن 
فظائع داعش ونقص حاد في الغذاء واألدوية 
والمياه والطاقة ، فضال عن الخوف من 

التعرض إلطالق النار أثناء الفرار.
إلى أن أرقام  المتحدث  وفي حين لفت 
منظمة يونيسيف عن وجود ما يقرب من 
85 ألف طفل مازالوا محاصرين نتيجة 

الهجوم الستعادة الموصل.

    بعد مرور ساعات على نشر صحيفة 
»عكاظ« السعودية خبرا حول لقاء قطري 
إيراني سري في بغداد، ردت قناة »الجزيرة« 
بتقرير عن سجون إماراتية سرية في اليمن.
وكانت »عكاظ« قد تحدثت عن لقاء عقده 
القطري محمد بن عبد  الخارجية  وزير 
الرحمن آل ثاني في مقر إقامته في بغداد، 
الثوري  الحرس  القدس في  فيلق  قائد  مع 

اإليراني قاسم سليماني.
وحسب الصحيفة، تم ترتيب اللقاء بين آل 
ثاني وسليماني من خالل الحكومة العراقية 
مقابل عدم المطالبة بمبلغ الـ500 مليون 
القطري في  الجانب  التي تركها  دوالر، 

مطار بغداد.
ونقلت »عكاظ« عن »مصادر موثوقة« 
أن اللقاء الثنائي حمل »مفاجآت صادمة«، 

قائد الحرس  »كشفت ترتيبات سرية بين 
الثوري وأمير قطر بأن تقوم الدوحة بالتمرد 
العربية اإلسالمية  القمة  على قرارات 
األمريكية«. ونقلت الصحيفة عن »مراجع 
عراقية« أن هناك »تطورات كبيرة في 

الملف اإليراني القطري«.
كما تحدثت تلك المصادر عن »اتصاالت 
سرية مخابراتية بين البلدين«، إذ »ستحمل 
القادمة أجندات مشتركة متعلقة  األيام 
بالمنطقة وتوسيع المساحة الجغرافية التي 

تتحرك فيها األجندة اإليرانية«.
وفي صحفتها األولى، نشرت »عكاظ« 
اليوم الخميس مقاال الذعا ضد أمير قطر 
له حول  على خلفية تصريحات منسوبة 
التقارب مع إيران، تحت عنوان »خطاب 

أمير قطر.. مراهقة وانتحار سياسي«.

الممولة من  قناة »الجزيرة«،  تقرير  أما 
انتقاد من قبل  قطر فهو عبارة عن أول 
اليمن  الدولي في  التحالف  القناة ألنشطة 
يؤكد ،حسب القناة، تورط دولة عضو في 
التحالف في انتهاكات لحقوق اليمنيين، إذ 
نقل هذا التقرير عن منظمة سام للحقوق 
والحريات- ومقرها جنيف- عن سجون سرية 
في مدن عدن والمكال وسقطرى وحضرموت 
جنوب اليمن تدار خارج القانون من قبل 
تشكيالت عسكرية خارجة عن سيطرة 
السلطة اليمنية. وذكرت »الجزيرة« أن هذه 

التشكيالت تشرف عليها قوات إماراتية.
وذكرت أن هذه المعتقالت تديرها تشكيالت 
الحزام األمني في  عسكرية، منها قوات 
عدن وقوات النخبة الحضرمية في المكال 
الخاضعتين بصورة مباشرة إلشراف دولة 

المتحدة، العضو في  العربية  اإلمارات 
التحالف العربي.

وأكدت أن المعتقلين في هذه السجون السرية 
التعذيب  يتعرضون لصنوف شتى من 
الجسدي والنفسي، ويحرمون من أبسط 
الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني 

والقوانين الدولية.
قد  وكان ناشطون سعوديون وإماراتيون 
تحدثوا يوم األربعاء على مواقع التواصل 
االجتماعي، عن حجب قناة »الجزيرة«، 
في المملكة العربية السعودية واإلمارات.

ونشر ناشطون سعوديون، صورا تظهر 
للمستخدمين لدى محاولة  رسالة حجب 
القناة، تقول: »عفوا،  الوصول لموقع 
المحتوى المطلوب مخالف ألنظمة وزارة 

الثقافة واإلعالم«.

ترامب يلتقي البابا فرانسيس ألول مرة
   إىل متى تبقى املرأة 
العربية مقيدة وخاصة 

الصحفيات منهن 

ماكرون يعرض على رئيسة 
وزراء بريطانيا دعم 

بالدها يف مكافحة اإلرهاب

تيلرسون: أمريكا تتحمل “املسؤولية الكاملة” عن تسريب معلومات عن هجوم مانشسرت

املنظمة الدولية للهجرة: 01 أالف شخص يفرون من غرب املوصل يوميا

المجتمع  الكبير في  تأثيرها    رغم 
اثبات نفسها  وبنيته االساسية ورغم 

في العديد من المحافل
 ومنافستها للرجل في مختلف مجاالت 
الحياة اال أن االعتقاد السائد بان مكانها 
هو المنزل  اليزال راسخا في عقول 

كثير من رجال الشرق االوسط 
فالمرأة العربية ال تزال تعاني االضطهاد 

والتهميش
البالية تسيطر على عقول  والتقاليد 
بعضهن ..خاصة فيما يتعلق بعملها في 
البعض  التي يصفها  المجاالت  بعض 

بأنها حكرا على الرجال فقط.. 
اخر الدراسات االستقصائية وجدت أن 
واحدا من كل أربعة رجال في المنطقة 
الذكور  العربية يؤيد المساواة بين 
المجاالت، وأن  واإلناث في بعض 
المرأة  تعتقد أن دور  الغالبية مازالت 

الرئيسي هو المنزل...
الدراسة توصلت إلى أن حتى الشباب 
من الذكور األصغر سنا يتبنون ايضا 
التي اعتقد  آراء محافظة تشابه تلك 

وآمن بها آبائهم واجدادهم .
الباحثة  التي اشرفت عليها  الدراسة 
المسح  الفقي والمشرفة على  شيرين 
تذكر أن ثمة اعتقاد سائد عن المنطقة 
العربية بأنه مجتمع ذكوري ومن خالل 
الدراسة ثبت أنه السائد بصورة واضحة.
الدولية اجريت  الدراسة االستقصائية 
على الجنسين في كل من الشرق األوسط 
أفريقيا واظهرت أن غالبية  وشمال 
الرجال، وبنسبة تصل إلى 90 في المئة 
المناطق، توقعوا مصادرة  في بعض 
الملبس  بداية من  حريات زوجاتهم، 

وحتى عدد مرات ممارسة الجنس 
المرأة ويضع  مجتمع ذكور يحاصر 
العقبات في طريقها لتبقى جليسة المنزل 
..هذه الدراسة جعلتني اتسائل ماذا لو 
المرأة في  اجري مسح يخص عمل 
مجال الصحافة واالعالم فكم ستكون 
نسبة الرجال الذي يرفضون عملها في 

هذا المجال؟؟ 
أنا شخصيا سمعت كثيرا من زمالئي 
االعالميين والصحفيين بأنهم ال يفضلون 
عمل المرأة في مجال الصحافة النها 
بحسب وصفهم مهنة صعبة وتتطلب 
الجرأة والمغامرة والمجازفة لكن مع 
المرأة تخطي الصعاب  هذا تحاول 
وكسر الحواجز لتأخذ مكانها في السلطة 
الرابعة وتقف بوجه من يقول هذه السلطة 
للرجال.. تسعى جاهدة لتثبت للمجتمع 
انها قادرة، فذهبت لتغطية المعارك في 
القتال واخرى رافقت رحلة  ساحات 
الالجئين التي شاهدها العالم برا وبحرا 
في قوارب الموت، ومنهن من وصلت 
إلى القارة القطبية الجنوبية »انتاركتيكا« 
وهناك الكثير من القصص التي وصلت 

اليها وتحدثت عنها بجرأة..
طبعا لم يكن من السهل أن تصل إلى هذا 
المستوى فالمضايقات كثيرة والحواجز 
التي يجب أن تجتازها أكبر وكأنها تقدم 
على فعل من المحرمات..لكن مع هذا 

وصلت وواصلت. 
 دعوني استذكر المرأة العراقية.. فالعراق 
بلد غير مستقر أمنيا وحاليا تسيطر عليه 
الميليشيات المسلحة فطبعا ممارسة مهنة 
الصحافة فيه تكون اصعب من أي بلد 
اخر لكنها مع هذا لم تقف مكتوفة االيدي 
ورغم ما تتعرض له من قتل وخطف 
وعنف وانتهاك اال ان هناك الكثيرات 

لم يتراجعن.  
العراقيات نشر  منتدى االعالميات 
التي طالت  احصائية عن االنتهاكات 
الصحفيات  واالعالميات والتضييق 
والعنف اللذان تعرضن لهما في الفترة 
بين مايو 2016 ولغاية االول من 

مايو 2017 ..  
فقد سجل المنتدى مقتل واصابة وتهديد 
وتعنيف 11 امرأة اعالمية خالل عاٍم 
واحٍد فقط ويشير المنتدى إلى أن هناك 
اللواتي تعرضن  بعض الصحفيات 
النتهاكات رفضن االعالن واالفصاح 
المجتمع  عنها بسبب عادات وتقاليد 
التحرش  والسيما ما يتعلق بحاالت 

واالبتزاز.. 
ساذكر بعض حاالت االنتهاك فقد 
العلي إلى  تعرضت الصحفية نور 
االعتداء من موظفين في استعالمات 
مستشفى محافظة الديوانية بسبب تغطيتها 
لمظاهرة، كان هذا االعتداء في يوليو 

. 2016
افراح شوقي من  اختطاف الصحفية 
العاصمة بغداد بسبب  منزلها وسط 
انتقادها الجماعات المسلحة والميليشيات 
وكنت كتبت مقاال عنها في تلك الفترة 
وكانت في ديسمبر 2016 واالفراج 
عنها بعد أسبوع من اختطافها وحتى 
االن لم تعلن الحكومة عن الجهة التي 

خطفتها ..
تعرض مذيعة في شبكة االعالم العراقي 
لحملة تشهير وإساءة عبر مواقع التواصل 
االجتماعي..ايضا الحكومة لم تتخذ اي 

اجراء بحق من شهَّر واساء!!! 
في فبراير الماضي ودعت االعالمية 
)شيفا كردي( الحياة في انفجار عبوة 
ناسفة في الموصل..كانت صحفية 
شجاعة تحدت الظروف وذهبت لتغطية 

ت بحياتها.    المعركة وضحَّ
في مارس الماضي قتلت الصحفية )ريهام 
عماد سليمان المحالوي(، في منزلها 
بمنطقة االعظمية وسط العاصمة بغداد 
في ظروف غامضة.. وغيرها وغيرها. 
لطالما طالب المنتدى ومنظمات المجتمع 
المدني الحكومة العراقية بتوفير بيئة امنة 
للصحفيين وبالذات النساء الصحفيات 
والحد من االنتهكات التي يتعرضن لها 
..لكن دون جدوى فالضوء ال يزال في 
نهاية النفق نراه من بعيد ولن يصل إلينا 
بعد ..ليست المرأة العراقية وحدها من 
تتعرض للتهميش واالنتهاك بل اغلب 
النساء العربيات فهن  يعانين من النظرة 
الثالثة  البالية والدليل نحن في االلفية 
والدرسات تشير إلى أن واحد من كل 
اربعة رجال يؤيد المساواة مع المرأة. 

بوادر حرب إعالمية يف اخلليج

تهنئة
       

العربية  مصر  لجمهورية  العامة  القنصلية  تهدى   
فى مونتريال أطيب تحياتها ألبناء الجالية المصرية 
المصريين  للمواطنين  تنقل  بأن  فى كندا، وتتشرف 
رئيس  السيد  من  التالية  التهنئة  برقية  المسلمين 

الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم :
" مسلمى مصر المغتربين

القلبية  التهانى  بأصدق  إليكم  أبعث  أن  يسعدنى 
بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم .

واليمن  بالخير  عليكم  يعيده  أن  تعالى  هللا  وأدعو 
التقدم  بدوام  الحبيبة  مصرنا  وعلى  والبركات، 

واالزدهار .
مع أطيب تمنياتى 

            وكل عام وأنتم بخير 
 عبد الفتاح السيسى
 رئيس جمهورية مصر العربية 

 
وتغتنم القنصلية العامة هذه المناسبة لتعرب لكافة 
أبناء الجالية المصرية فى كندا عن أطيب تحياتها .

مونتريال ، 24/5/2017

القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية 
مونتريال

القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية 
مونتريال

إعالن
فى  العربية  مصر  لجمهورية  العامة  القنصلية  تهدى   
مونتريال أطيب تحياتها ألبناء الجالية المصرية فى كندا ، 
وتتشرف باإلفادة بأن وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية قد قامت بوضع كافة التفاصيل والشروط واألسعار 
الخاصة بحجز األراضى والوحدات السكنية التابعة لمشروع 
على  بالخارج  للمصريين  الخامسة(  )المرحلة  الوطن  بيت 
يمكن  كما   ،  www.nuca.gov.eg  : االلكترونى  الموقع 
التواصل مباشرة مع المسئولين عن المشروع عن طريق 

. info@mhousing.gov.eg : البريد االلكترونى
 

أبناء  لكافة  لتعرب  الفرصة  هذه  العامة  القنصلية  وتغتنم 
الجالية المصرية فى كندا عن أطيب تحياتها .

املرصد: مقتل أكثر من 100 يف 
ضربات جوية بشرق سوريا

  قال المرصد السوري لحقوق اإلنسان إن ضربات جوية منذ مساء 
يوم الخميس قتلت ما يربو على 100 شخص بينهم أطفال وأفراد من 
الخاضعة لسيطرة  الميادين  أسر مقاتلين من تنظيم داعش في مدينة 

المتشددين قرب دير الزور في سوريا.
تقوده  الذي  التحالف  نفذتها طائرات  المرصد أن الضربات  وأضاف 

الواليات المتحدة.
وقال متحدث باسم التحالف إن قواته نفذت ضربات قرب الميادين يومي 

25 و26 مايو وتجري تقييما للنتائج.
وأضاف المرصد أن عائالت كثيرة فرت من الرقة معقل داعش إلى 
الشمال الغربي الذي يتقدم صوبه مقاتلون سوريون أكراد وعرب بدعم 

من الواليات المتحدة في هجوم على المتشددين.



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

                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

مشاهد
 من األحداث اآلخرية 

الرئيس األمريكي     الشك ان زيارة 
الشرق  دول  بعض  إلى  ترامب  دونالد 
العربية  بالمملكة  بدأها  والتي  األوسط 
السعودية والتي نجح فيها الرئيس ترامب 
في عقد صفقة بلغت حوالي 380 مليار 
بالغ ودهاء  والتي أستطاع بمكر  دوالراً 
يحسد عليه على أن يضحك على العاهل 
ترامب  الرئيس  ينس  فلم  السعودي 
في عقد صفقة  أعمال ونجح  أنه رجل 
التي  له بعض من شعبيته  تعيد  تاريخية 
السؤال  ولكن  اآلخيرة  الفترة  في  فقدها 
في  حباً  الصفقة  الملك سلمان  هل عقد 
أم  إلى سالح  أو ألنه في حاجة  ترامب 
تغير  لكي  أمريكا  على  ليمثل ضغطاً 
موقفاً  تأخذ  لكي  إتجاه سوريا  موقفها 
أكثر شدة  أوحزماً ضد سوريا ورئيسها 
بشار األسد البطل ؟ ، أما زيارة ترامب 
إلسرائيل والضفة الغربية والتي أشاعت 
تقدم في  بإمكانية تحقيق  التفائل  جو من 
القضية الفلسطينية إال أن ترامب لم يذكر 
أو  أو اإلستيطان  أي شئ عن اإلحتالل 
أتوقع  أني  إال  القبيل  هذا  من  أي شئ 
تحريك ولو بسيط في القضية الفلسطينية 
الزيارة  هذه  وأن  المقبلة  الفترة  في 
النظر  وجهتي  سماع  أجل  من  كانت 
وتأتي   ، أواًل  والفسلطينية  اإلسرائيلية 
للفاتيكان  ترامب  للرئيس  الثالثة  الزيارة 
ومقابلة البابا فرنسيس في آخر محطة له 
البيت األبيض  قال عنها مستشار  والتي 
الجنرال هربرت ريموند  القومي  لألمن 
تاريخية فعاًل ألنه  أنها زيارة  ماكماستر 
مراكز  زار  أن  رئيس  يسبق ألي  لم 
الديانات اليهودية والمسيحية واإلسالمية 
الرئيس  يحاول  وما  واحدة  رحلة  في 
الشعوب من  القيام به هو توحيد  ترامب 
جميع الديانات حول رؤية مشتركة تقوم 

على السالم والتقدم واألزدهار.
أما المشهد الثاني هو ما تشهده قطر من 
الدول  بعض  مع  في عالقاتها  تدهور 
ودولة  السعودية  العربية  المملكة  مثل 
اإلرهاب  من  لموقفها  نتيجة  اإلمارات 
قوة ونفوذ  تملك من  بكل ما  له  ودعمها 
في  الجزيرة  قناة  وقف  تم  فقد  ومال 
أن  بعد  واإلمارات  السعودية  المملكة 
السعودية   قطرعلي  حاكم  تميم  تطاول 
أمريكا وهناك  لعقدها صفقة سالح مع 
دول  مجلس  سفراء  بسحب  توقعات 
توقعات  هناك  كذلك  الخليجي  التعاون 
بمراجعة عالقات باريس والدوحة وأمس 
تراجع  ثم  بياناً  قطر  أمير  تميم  أصدر 
تم  القطرية  األنباء  أن وكالة  عنه بحجة 
التعاون  أختراقها ، والغريب أن مجلس 
مسئول  تميم  أن  يعرف  كان  الخليجي 
وضالع في اإلرهاب في كل من العراق 
أنهم  إال  وليبيا ومصر  واليمن  وسوريا 
كانوا ال يبالوا ألنه لم يمس مصالحهم إال 
تميم مصالحهم  األمير  أنه عندما هاجم 
جامعتنا  ولألسف  الغيبوبة  من  فاقوا 
من  وكم  غيبوبة  أيضاً  تعيش  العربية 
فيها عن تورط قطر  التي كتبنا  المرات 
في ما يسمي ثورات الربيع العربي ولم 
قالته مصر  بما  او  كتبنا  بما  أحد  يؤخذ 
في  قطر  تورط  المرات عن  عشرات 
اإلرهاب إال أن كل هذا كان يذهب سدى 
ولكن أنا واثق أن السماء سيكون لها رأياً 
آخر اليوم أو غداً في هذا النظام القطري 

الخائن .

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Vendredi 26 mai 2017
الجمعة 26  مايو 2017

ألعالناتكم يف الرسالة

بقلم: فرج ميخائيل

السقوط اىل اهلاوية

Me Karine Zemokhol  LL.L
Attorney - Avocat
Droit civil

Tel.: 514.984.0236    
Fax: 514.485.0911
kz@brooklegal.ca

6807 Heywood, Mont. Qc.  
H4W 3K9

المحامية كارين زمكحل  
في خدمة الجالية العربية 

نتكلم اللغة العربية

  أكد الرئيس األمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس مجددا 
أن أعضاء حلف شمال األطلسي ال ينفقون ما يكفي على الدفاع 
محذرا من وقوع هجمات أخرى مثل هجوم مانشستر الذي وقع 
قبل أيام إذا لم يبذل الحلف المزيد من الجهد لوقف المتشددين.
وفي تصريحات مفاجئة مع اصطفاف زعماء الحلف بجواره 
قال ترامب إن بعض الدول األعضاء تدين “بأموال طائلة” 

للواليات المتحدة والحلف.
وتتعارض تصريحاته مع جهود الحلف الحثيثة لتعزيز الوحدة 
تذكاري  الستار عن نصب  ترامب إلزاحة  بدعوة  الغربية 
لهجمات 11 سبتمبر على الواليات المتحدة في المقر الجديد 
للحلف. وقال ترامب في كلمة قبل مأدبة عشاء مع الزعماء 
“لن نتهاون أبدا في تصميمنا على هزيمة اإلرهاب وتحقيق 

األمن الدائم والرخاء والسالم”.
وأضاف “ينبغي وقف اإلرهاب وإال فإن الرعب الذي شاهدتموه 

في مانشستر ومواقع غيرها كثيرة سيستمر إلى األبد”.
وقتل في الهجوم الذي استهدف حفال غنائيا بمدينة مانشستر 

البريطانية 22 شخصا يوم االثنين بينهم أطفال.
ودعا ترامب حلف األطلسي إلى تضمين الحد من الهجرة في 

مهامه بجانب محاربة اإلرهاب وردع روسيا.
وكان زعماء الحلف يريدون من ترامب يوم الخميس أن يدعم 
علنا الحلف العسكري الذي وصفه خالل حملته االنتخابية بأنه 
“عفا عليه الزمن” لكنه عاد إلى شكواه القديمة بشأن تراجع 

إنفاق أوروبا الدفاعي منذ انتهاء الحرب الباردة.
قال ترامب وهو يقف بجوار قطعة من أنقاض برجي مركز 
التجارة العالمي إن “23 من الدول األعضاء الثماني والعشرين 

ال تدفع إلى اآلن ما ينبغي عليها دفعه مقابل دفاعها”.

وقال ترامب لزعماء الحلف 
“هذا ليس إنصافا لدافعي 
األمريكيين  الضرائب 
الدول  هذه  من  والكثير 
ضخمة  لغ  ا مب ها  ي عل
السنوات  من  المال  من 

الماضية”.
المدح  عبارات  وقلت 
نتقادات  ا بعد  للحلف 
له خالل  الحادة  ترامب 
حملته االنتخابية ووصفه 
بأنه ال يقوم بما يلزم في 

محاربة اإلرهاب.
مسؤوال بالبيت األبيض 
قال إن ترامب يؤيد بند 
للحلف  الجماعي  الدفاع 
الذي ينص على أن أي 

هجوم على بلد عضو يعتبر هجوما على كل األعضاء.
وقبل حديث ترامب قال رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل إن 
الوقت حان “للدفاع عن قيم العالم الحر” وقالت المستشارة 
األلمانية أنجيال ميركل إن حلف األطلسي أساسي في أمن الغرب.
واستقبل الحلف ترامب بفرق الموسيقى العسكرية وطائرات 
المبني  الجديد  المقر  داخل  يسير  أن  قبل  السماء  في  تحلق 
لستينيات  يعود  مبنى  والذي سيحل محل  والصلب  بالزجاج 

القرن العشرين.
ووصف ترامب، قطب العقارات، المبنى الجديد بأنه “جميل” 

وقال مازحا إنه لن يجرؤ على السؤال عن تكلفته.
وقال األمين العام لحلف األطلسي ينس ستولتنبرج “األطلسي 
أكثر من )مجرد( نادي وأكثر من مجرد منظمة. الحلف يجسد 

رباطا فريدا بين أوروبا وأمريكا الشمالية”.
وتابع يقول “في الوقت الذي نرفع فيه أعالمنا اليوم يقف حلفنا 

قويا متحدا وحازما”.
وفي لفتة لترامب من المقرر أن يوافق زعماء حلف األطلسي 
في وقت الحق يوم الخميس على انضمام الحلف إلى التحالف 
الذي تقوده الواليات المتحدة المؤلف من 68 دولة في الحرب 

على تنظيم داعش في سوريا والعراق.

  أفادت أمس مصادر عسكرية بسيطرة 
الجوية  تمنهنت  قاعدة  الليبي على  الجيش 
جنوبي ليبيا في عملية هجوم كاسح واقتحام 
القاعدة وفرار المسلحين في اتجاه الجفرة.
الوطني عملياتها  الجيش  قوات  وتواصل 
لمالحقة  الليبي  الجنوب  في  العسكرية 
والسيما  المتطرفة  اإلرهابية  التنظيمات 
القوة الثالثة التى ارتكبت مجازر ضد أبناء 

الجيش فى قاعدة براك الشاطىء.
انقسام سياسي وفوضى  ليبيا حالة  وتشهد 
معمر  الراحل  بالعقيد  اإلطاحة  منذ  أمنية 

القذافي، ما يجعل العديد من مناطق البالد 
تشهد بين الحين واآلخر أعمال قتالية بين 
القوى المتصارعة على السلطة، ال سيما 
وبنغازي  غربا،  ومحيطها  طرابلس  في 

وجوارها شرقاً، وسبها ومحيطها جنوبا.
وتتجسد األزمة السياسية الحالية في وجود 
3 حكومات متصارعة، 2 منها في العاصمة 
طرابلس، وهما الوفاق واإلنقاذ، إضافة إلى 
“المؤقتة” بمدينة البيضاء )شرق(، والتي 

انبثقت عن مجلس نواب طبرق.

 تعهد جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال 
المعارض في بريطانيا، بتغيير السياسة الخارجية 
للبالد إذا ما فاز حزبه في انتخابات الثامن من 

يونيو/حزيران.
وقال إن سياسات حزبه تهدف إلى “تقليص 

التهديدات اإلرهابية ال زيادتها”.
وتحدث كوربن عن وجود ارتباط بين انخراط 
وبين  في حروب خارجية  المتحدة  المملكة 

اإلرهاب في الداخل.
والحمالت  استئناف األحزاب  بعد  ذلك  جاء 
تعليقها عقب هجوم  بعد  االنتخابية ألنشطتها 
مانشستر الذي خلف 22 قتيال وأكثر من 60 

جريحا.
بما  الخبراء،  من  “الكثير  إن  كوربن  وقال 
األمن  مجاالت  في  المتخصصين  ذلك  في 
التي  الحروب  بين  ربطوا  واالستخبارات، 
انخرطت فيها بريطانيا أو دعمتها أو شاركت 

فيها في الخارج واإلرهاب في الداخل”.
بالطبع  يقع على اإلرهابيين  وأضاف “اللوم 
لكننا أيضا يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا 

بشأن ما يهدد أمننا بالفعل”.
-التي  القرارات  بالتراجع عن  ووعد كوربن 
بشأن  المحافظين-  في ظل حكومة  اتخذت 

خفض نفقات الشرطة.
وفي  الداخل  في  سياساتنا  “سنغير  وقال 
نهجا  أن حكومته ستسلك  الخارج”، مضيفا 
مختلفا في السياسة الخارجية من ناحية وتجاه 
األمنية وخدمة  والخدمات  الشرطة  ميزانية 
الرعاية الصحية الوطنية “ان اتش اس” من 

ناحية أخرى.
لكن معارضين له انتقدوا التوقيت الذي اختاه 

كوربن لتلك التصريحات.
وفي بداية خطابه، أشاد كوربن بردود الفعل 
يد  لتقديم  هبوا  الذين  وبأولئك  “الملهمة” 
المساعدة في أعقاب الهجوم اإلرهابي “شديد 
القسوة”. وأضاف قائال إن اإلرهاب “لن يفرقنا 

ولن ينتصر”.

الهجوم،  أن منفذ  البريطانية  الشرطة  وتعتقد 
سلمان عبيدي ،المولود في مانشستر ألبوين 
من أصل ليبي، كان يعمل ضمن شبكة تضم 

أعضاء في بريطانيا وليبيا.
وكانت البارونة ليزا ماننغهام بولر المدير العام 
)ام  البريطاني  الداخلي  السابق لجهاز االمن 
آي 5( انتقدت أمام لجنة التحقيق بشأن غزو 
العراق عبارة الحرب على االرهاب، معتبرة 
أن العراق لم يشكل تهديدا على بريطانيا قبل 
غزوه عام 2003 وقالت ان )ام آي 5( نصح 
الحرب ستزيد من  بأن  البريطانية  الحكومة 

حجم التهديدات الداخلية.
البريطاني  األمن  بن واالس وزير  ووصف 
في حكومة المحافظين اختيار كوربن لتوقيت 

تصريحاته بأنه “مروع”.
لكن كوربن استدرك قائال إنه “ال يرغب في 
كسب نقاط سياسية في وقت يجب أن يتضافر 
“الفهم  أن  إلى  مشيرا  البريطانيون”،  فيه 
المستنير لألسباب التي أدت إلى اإلرهاب جزء 
ال يتجزأ من طريق حماية أمننا ومواطنينا”. 
وأضاف أن دور السياسات يجب أن يتمثل في 
“محاربة اإلرهاب ال تغذيته”، متعهدا باتخاذ 

كافة االجراءات الممكنة “لحماية بالدنا”.
أن نكون واضحين وال  وقال واالس “يجب 
الملتوي حول  المنطق  أو  األعذار  نستخدم 
السياسة الخارجية أو الداخلية، الحقيقة هي أن 

هؤالء الناس يكرهون القيم الغربية”.
وأضاف كل ما دون ذلك يجعل هؤالء األشخاص 
“يظنون أن أفعالهم ربما تكون مبررة، لكنها 

ليست كذلك”.
من جانبه، قال تيم فارون زعيم الحزب الليبرالي 
الديمقراطي إن كوربن استخدم هجوم مانشستر 

ليحقق “مكاسب سياسية”.
تيريزا  البريطانية،  الوزراء  رئيسة  وكانت 
ماي، دعت النتخابات عامة مبكرة في يونيو/

حزيران المقبل، ورحب حزب العمال بالقرار 
مقدما نفسه بديال لحكومة المحافظين.

ترامب حيذر من حرب ال تنتهي ضد املتشددين

اجليش اللييب يسيطر على قاعدة 
»متنهت« اجلوية جنوب ليبيا

الناتو: سنشارك يف عمليات التحالف ضد 
داعش دون املشاركة يف عمليات برية

الشرطة الربيطانية تعتقل رجال آخر يف 
هجوم مانشسرت

زعيم املعارضة الربيطانية يتعهد 
بتغيري السياسة اخلارجية لبالده حال 

فوزه باالنتخابات

  مازلنا نخطو بخطى واسعة نحو االنحدار السريع فى 
واالقتصاد  والصحة  والتعليم  والمبادئ  القيم واالخالق 

والوعى القومى و...و..و...الى مال نهايه.
الدراسات والنظريات والمباحثات واالتفاقات  برغم كل 
المبذولة  المجهودات  كل  برغم  الوزارات...و  وتغير 
والمحاوال ت المستمرة لرفع المستوى والنهوض فى كل 
اناس ضد  أنه مازال يوجد  إال  السابق ذكرها  المجاالت 
التطور ويرفضون التغيير وال يهتمون لتحسين االوضاع 
بل يسعون لهدم كل طوبة يتم تثبيتها حتى تكون خطوة نحو 
التقدم ودرجة نعتليها لنرتفع معها فوق مستوى الفقر والذل 
والجهل والمرض...هذه االضالع لمربع العوز واالستكانة 

واالستسالم واليأس..
وهكذا تسرى االمور بين الصالح والطالح، الملتزم والمرتجل، 

المثقف والمدعى، انسان يبنى وآخر يهدم..
فمن المسؤول عن هذه الفوضى..ومن يجب ان يحاسب على 
هذا االهمال والتواطئ مع ذوى النفوس المريضة واالفكار 
المتطرفة.. وعند وقت التحقيقات يتملص ويختفى كل من 
كان له يد فى هذا الخراب ويقع اللوم ويتحمل المسؤولية 
صغار الموظفين والضعفاء اللذين ليس لهم الحول وال قوة 
وليس لديهم الحق فى رفع صوتهم في طلب العدل و والحق 

فى الدفاع عن شرفهم الملوث بأيدى آآلثمين.
ففى الواقع المظلوم هو االنسان الذى يتقى هللا والذى ال 
ان اآلمانة والقناعة هى  يثق  يتنازل عن مبادئه والذى  
السبيل الوحيد لتأكيد معانى الشرف وان المعاملة الطيبة 

هى تأييد لمبادئ االنسانية.
اننا نسمع كثيرا عن جمعيات حقوق االنسان ..وعند سماع 
هذا المسمى يكون رد الفعل هو الضحك الهستيرى...اننا 
نظر حولنا فى بالدنا والبالد المجاورة وبالد العالم الثالث 
وهى احق بدراسة احوالها وتغير اوضعها ..فنر  ان هذه 
الجمعيات تعطى المزيد من الحقوق لمن يتنعمون بها..ولكن 
من هم دون المستو ى فال احد يأبه بهم اال اذا كان الهدف 
هو تسجيل برامج تليفوزنية يكون لهل صدى مدوى او 
ريبورتاج فى الجرائد المشهورة فيزيد اعجاب الجماهير 
التى ال تتعدى  المساندة لألفكار  التبرعات و  ومعه تزيد 
حيز صغير وكانهم يقومون بتنفيذ ماكيت لما سوف يتحقق 

ان اطال هللا اعمارنا.!!
فعندما يقل ما يتقضاه العامل عن ما يسمح له بالعيش الكريم 
و اعنى بذلك اساسيات الحياة من مسكن مالئم ووجبات 
تمده بما يحتاج اليه  وعالج وتعليم مناسب -فماذا تكون 
العاقبة ؟ فلنتخيل معا : اما السر قة او الجريمة او الرشوة 
او التطرف واالرهاب وهلم جرى وهذا يعنى فساد النفوس 
القيم وموت الضمير وتموت معه كل  والعقول وانحدار 
معانى االنسانية ونصبح كالحيوانات والبقاء يكون للماكر 

الملتوى واالقوى وليس لالصلح ... 
الحقد واالنتقام ويسود  النفسية من  الحروب  ذلك  ويتبع 

منطق الغاب وتغيب االنسانية.
فهل هناك من يجيب على سؤالى :اين هى حقوق االنسان؟؟؟ 

ومن هم من يدعون انهم قائمون عليها..؟؟؟
والثورات  الحروب  اال عند نشوب  لم نسمع عنهم  فاننا 
المدمرة للبالد و سكانها واموالهم وتستنفذ ثروات البالد 

وتهدم حضارتها وحاضرها ومستقبلها.
ويا ليتهم يقفون بجانب الحق او لصالح الشعب انما قرارتهم 
تستفز المشاعر وتثير الغضب..وذلك النهم يتحدثون من 
االعالى وال يلمسون االرض ولو بأطراف اصابعهم ..و حتى 
هم اليحققون الحماية والعدل كما يتوقعون الن فى قراراتهم 

يظلمون الكثير وينصفون اناسا على  حساب آخرين..
فالذى يحقق العدل هو من يستطيع ان يرفع الظلم ويداوى 
المريض والمجروح ويوفر فرص العمل للعيش الكريم . هو 
من ينزل على ارضية الواقع ويتعايش مع المشاكل وااللم 
واالوجاع فيستخدم مواهبه وامكانياته فى توفير الرعاية 
الذى يخلق االمل فى  ونشر االفكار االيجابية والحماس 
النفوس البائسة..وليس استغالل الظروف الصعبة لتحويلهم 

الى اصابع تنفذ  ما يبتغون..
ويبذلون  الحب  يوهبون  الذين  الخير  فهوالء هم صناع 
الفرد غير  فى سبيل  والجهد ويضحون  والمال  الوقت 
مميزين الناس بعضهم عن بعض فهم مثل المالئكة اينما 
يذهبون تعم الخيرات. “ ما اجمل اقدام المبشرين بالسالم”

ينس  األطلسي  للحلف  العام  األمين  أعلن    
ستولتنبرج اليوم الخميس أن الحلف سينضم إلى 

التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
يأتي استجابة  الذي  القرار  إن  وقال ستولتنبرج 
التحالف  التي تقود  المتحدة  لطلب من الواليات 
“سيوجه رسالة سياسية قوية حول وحدة الصف 

في مكافحة اإلرهاب”.
لكنه أضاف متحدثا أمام الصحفيين في بروكسل 
أن “هذا ال يعني أن الحلف األطلسي سيشارك 

في عمليات قتالية”.
وأعلن الحلف األطلسي قراره بعد ثالثة أيام على 
اعتداء مانشستر )شمال شرق إنكلترا( الذي تبناه 

تنظيم داعش.
وكل من الدول الحليفة الـ28 عضو بشكل فردي 

في التحالف الذي يشن غارات جوية ضد تنظيم 
داعش في العراق وسوريا، ويساند العمليات البرية 
)العراق(  الموصل  في  الجهاديين  معقلي  ضد 

والرقة )سوريا(.
وبانضمامها التام إلى التحالف، أوضح ستولتنبرج 
أن المنظمة ستحظى بـ”منصة أفضل للتنسيق” 

مع التحالف.
وقال إن الحلف األطلسي سيزيد ساعات التحليق 
طراز  من  رادار  بأنظمة  المجهزة  لطائراته 
لمراقبة  التركي  الجوي  المجال  في  “أواكس” 

النشاط الجوي فوق العراق وسوريا.
الحلف  مقر  في  جديدة  خلية  تشكيل  سيتم  كما 
لتقاسم المعلومات المتعلقة بالشبكات اإلرهابية، 

وخصوصا المقاتلين األجانب.

 اعتقلت الشرطة البريطانية شخصا عاشرا في منطقة موس سايد في مانشستر يشتبه بصلته بالهجوم 
الذي شهدته المدينة يوم اإلثنين وراح ضحيته 22 شخصا.

وقالت شرطة مانشستر إنه واحد من ثمانية أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 38 عاما، قيد االعتقال 
بشبهة االشتراك في اعتداء إرهابي.

وتعتقد الشرطة أن منفذ الهجوم، سلمان عبيدي ،المولود في مانشستر ألبوين من أصل ليبي، كان يعمل 
ضمن شبكة. وقد اعتقلت الشرطة ما مجموعه عشرة أشخاص في عموم بريطانيا في سياق التحقيق في 
الحادث، لكنها أطلقت سراح اثنين منهم الحقا من دون توجيه أي اتهامات إليهما، وهما صبي بعمر 16 

عاما وامرأة بعمر 34 عاما.
الهجمات  التأهب ضد خطر  وكانت بريطانيا رفعت درجة 
اإلرهابية في البالد إلى أقصاها، األمر الذي يعني التحسب 

الحتمال وقوع هجمات أخرى وشيكة.
في  هيلينز،  في شارع  منزال  فتشت  إنها  الشرطة  وقالت 

ميرسيسايد، في إطار التحقيق في الهجوم. 
وقد ُسمح بعودة السكان الذين أجلوا من بيوتهم في ويغان ليلة 
المتفجرات  تفكيك  الشرطة وخبراء  قامت  الخميس، عندما 

بعملية دهم لمنزل هناك.
وقال مسؤول ليبي إن شقيق عبيدي كان على معرفة بنيته 
القيام بالهجوم، ولكنه لم يكن يعرف موعده أو موقعه. وكان 
بيد أن تحديد  22 عاما، معروفا لألجهزة األمنية،  عبيدي، 

درجة خطره على الجمهور ظل »قيد المراجعة«.
وقال وزير الدولة لشؤون األمن ِبن واالس لبي بي سي إن ثمة 
12 ألف شخص تحت هذا التصنيف، ممن انتبهت األجهزة 

األمنية إلى نشاطاتهم سابقا.

بدء جلسات حماكمة 51 
متهما يف هجوم شاطئ 

سوسة بتونس
 يمثل 33 شخصا، من بين 51 متهما، أمام محكمة تونسية اليوم 
الجمعة لمواجهة تهم تتعلق بالهجوم الذي شهده منتجع سياحي 
في مدينة سوسة وراح ضحيته العشرات من السياح عام 2015.
وقال المتحدث باسم قسم مكافحة اإلرهاب في المحكمة إن ستة 

من المتهمين من عناصر الشرطة والبقية من المدنيين.
وأضاف متحدثا لبي بي سي أنهم يواجهون تهما تتراوح بين 
الفشل في حماية السياح وتدمير الممتلكات العامة وانتهاك قانون 

مكافحة اإلرهاب.
ومن المتوقع أن يحضر معظم المتهمين إلى جلسة االستماع 
الذين ما زالوا  المتهمين  المحكمة، إال أن بعض  أمام  األولية 

فارين سيحاكمون غيابيا.
باسم  الرسمي  الناطق  افريقيا عن  أنباء تونس-  ونقلت وكالة 
قوله "تتعلق  السليطي،  االبتدائية في تونس، سفيان  المحكمة 
القضية بـ 51 متهما منهم 17 في حالة إيقاف و27 في حالة 

سراح و7 في حالة فرار".
وكان مسلح تونسي أطلق النار على السياح على شاطئ منتجع 

سوسة وأودى بحياة 38 شخصا معظمهم من البريطانيين.
بأنه طالب  المهاجم  التونسية حينها هوية  السلطات  وحددت 
تونسي من مواليد 1991 في القيروان يدعى سيف الدين الرزقي.

وقد أدعى تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته عن الهجوم.
وقد اغضب تباطؤ رد الشرطة التونسية على الهجوم، الذي قتل 
فيه 30 بريطانيا، السلطات البريطانية، وتوصل تحقيق قضائي 
بريطاني إلى أن رد فعل الشرطة التونسية كان "مخزيا، في 

أفضل األحوال، وجبانا في أسوئها".
وألحق هذا الهجوم، وهجوم سابق على متحف باردو في العام 
نفسه، ضررا بليغا بالسياحة التونسية، التي تشكل مصدرا رئيسيا 

للعملة الصعبة في البالد.



بقلم:  علي عبيد

ال النوافري تتعب.. وال ماء 
دمشق ينتهي

    »هل تعرفون معنى أن يسكن 
اإلنسان في قارورة عطر؟ بيتنا 
كان تلك القارورة. إنني ال أحاول 
رشوتكم بتشبيه بليغ، ولكن ثقوا 
أنني بهذا التشبيه ال أظلم قارورة 
العطر.. وإنما أظلم دارنا. والذين 
سكنوا دمشق، وتغلغلوا في حاراتها 
وزواريبها الضيقة، يعرفون كيف 
تفتح لهم الجنة ذراعيها من حيث ال 
ينتظرون...«. هذا ما يقوله نزار 
قباني واصفا البيت الذي ُولِد ونشأ 
التي  فيه؛ »دار »مئذنة الشحم« 
إلى شعره،  إنها »المفتاح  يقول 

والمدخل الصحيح إليه«. 
  ربما ال نكون قد حضينا بالقدر 
الجميل الذي جعل نزارا والدمشقيين 
المدينة  بالسكن في هذه  ينعمون 
العريقة، ويعيشون في جنة تفتح 
لهم ذراعيها من حيث ال ينتظرون، 
لكن دمشق سكنتنا جميعا، من 
مشرق الوطن العربي إلى مغربه؛ 
بحاراتها، وأزقتها، وأسواقها، 
وياسمينها، وناسها، وقاسيونها، 
وعنفوانها، ووقوفها صامدة في 
انكسارها في  األزمات، وعدم 
كل المرات التي حاول الغزاة أن 
فيها، قبل أن يرحلوا  يكسروها 
الخيبة  عنها وهم يجّرون ذيول 
خلفهم، وتبقى هي شامخة  كعهدنا 

بها دائما.
  كل هذا الجمال الذي حوته 
نصوص نزار الشعرية والنثرية، 
على حد سواء، ال يمكن أن ندركه 
إال إذا أدركنا مقدار الجمال الذي 
حوته دمشق، وكي ندرك مقدار 
الذي حوته دمشق يجب  الجمال 
الذي  الجمال  أن نرصد مكامن 
حوته دورها، وكي نرصد مكامن 
الجمال الذي حوته دور دمشق علينا 
الدمشقية«  نقرأ نص »دارنا  أن 
لنتعرف على البيئة التي ولد فيها 
نزار وحبا، ونطق كلماته األولى 
فيها ونشأ، وذاق طعم الجمال فيها 

حتى انتشى. 
  لقد كان اتصال نزار بالجمال قدرا 
يوميا. كان إذا تعثر تعثر بجناح 
حمامة، وإذا سقط سقط على حضن 
وردة. لذلك استحوذت »الدار 
الدمشقية« على كل مشاعره، 
وأفقدته شهية الخروج إلى الزقاق، 
كما يفعل الصبيان في كل الحارات، 
ومن هنا نشأ عنده هذا الحس 
الذي رافقه في كل  »البيتوتي« 
مراحل حياته، وجعله يشعر بنوع 
من االكتفاء الذاتي، وجعل التسكع 
على أرصفة الشوارع، واصطياد 
الذباب في المقاهي المكتظة بالرجال 
عمال ترفضه طبيعته، وإذا كان 
نصف أدباء العالم قد تخرج من 
»أكاديمية المقاهي« فإن نزار ا 
لم يكن من خريجيها. فقد آمن بأن 
العمل األدبي عمل من أعمال 
العبادة، له طقوسه، ومراسمه، 
وطهارته. وكان من الصعب 
عليه أن يفهم كيف يمكن أن يخرج 
األدب الجاد من نرابيش النراجيل، 
النرد. كان هذا  وطقطقة أحجار 
البيت هو نهاية حدود العالم عنده. 
كان الصديق، والواحة، والمشتى، 
والمصيف. وقد ترك بصماته 
على شعره، كما تركت غرناطة 
وقرطبة وأشبيلية بصماتها على 
الشعر األندلسي، مثلما يقول نزار.
 كانت للدار الدمشقية التي قضى 
فيها نزار طفولته سمات طبعت 
بصماتها عميقا في شخصية نزار. 
بصمات هذا البيت الدمشقي الذي 

تفاصيله نزار نجدها على  سرد 
الذي  نصوص كثيرة من شعره 
يظهر فيه أثر البيت مطبوعا في 
زوايا القصيدة، نجد أغلبها فوق 
السطور ونجد بعضا منها بينها، 
تختار مفرداتها من مفردات هذا 
ببيئته،  بيئتها  البيت، وتصطبغ 
وتندمج أجواؤها بجوه.  هذه 
كل  في  نلمسها  التي  األجواء 
المفردات  نصوص نزار، وهذه 
التي تكررت فيها تدل على مدى 
الدمشقي في نفس  البيت  تأثير 
نزار وشعره، وهو تأثير سوف 
يقابلنا في كل قصائده ونصوصه 
تقريبا؛ في حاالت الحزن والفرح، 
وفي مواقف الضيق واالنشراح، 
وفي وقفات التفكير والتأمل، تلك 
التي يستدعي فيها اإلنسان أعمق 
ما فيه، وأجمل ما فيه، وأنبل ما 
فيه، وأصدق ما فيه، وأكثر ما فيه 
تأثيرا، ويعود إلى هذا كله بإرادته 

حينا، ومدفوعا بالحنين أحيانا. 
الدمشقية«  إنها روح »الدار    
بياسمينها، ونوارها، وقداحها، 
أبيه،  وُبّنِها، ومجلس  وقططها، 
تأثير يمكن أن  أمه، فأي  ووجه 
لدار على شاعر وبوحه،  نجده 
أكثر من تأثير »الدار الدمشقية« 
على نزار وشعره؟ لقد حمل نزار 
مهذه الدار إلى كل مكان ذهب إليه، 
كما يعترف وهو يختم هذا النص 

الجميل المؤثر قائال:
بعد ذلك,   »ولقد سافرت كثيراً 
وابتعدت عن دمشق، موظفاً في 
السلك الديبلوماسي نحو عشرين 
عاماً، وتعلمت لغات كثيرة أخرى، 
الدمشقية ظلت  أبجديتي  إال أن 
متمسكة بأصابعي وحنجرتي 
وثيابي، وظللت ذلك الطفل الذي 
يحمل في حقيبته كل ما في أحواض 
دمشق من نعناٍع، وفل، وورد 

بلدي..
إلى كل فنادق العالم التي دخلتها.. 
حملت معي دمشق، ونمت معها 

على سريٍر واحد«.
دمشق التي حوت تلك الدار، هي 
التي سكنت قلوبنا  المدينة  تلك 
على  واستحوذت  وأرواحنا 
»الدار  هي  فكيف  مشاعرنا. 
اليوم، بعد كل هذا  الدمشقية« 

الذي تعرضت له؟ 
 وكيف هي دمشق اليوم، بعد كل 
البندق والمدافع والقذائف  دخان 

التي أطلقت فيها وعليها؟
 كيف هي بعد كل هذا االقتتال 
الذي جرى على أرضها وحولها؟

 كيف هي بعد كل هذه الدماء التي 
صبغت نهرها ولوثت مياهها؟

 كيف هي بعد كل هذه اآلالم التي 
حلت بأهلها؟ 

 كيف هي بعد أن رحل عنها 
نزار وفي قلبه غصة، وعلى خده 
دمعة، وغادرها حامال معه أوراقه 

وأقالمه وأحالمه؟ 
تبقى دمشق هي  رغم هذا كله، 
دمشق. تبقى هي الواحة التي نلجأ 

إليها كلما تعبت نفوسنا..
تبقى هي النهر الذي نرتوي منه 

كلما ظمأت أرواحنا.. 
تبقى هي الشجرة التي نتفيأ بظاللها 
كلما اكتوينا بجحيم آثامنا وخطايانا 
ونزغات الشياطين التي تتلبسنا.

تبقى دمشق هي الرحم الذي علم 
نزارا الشعر، الذي علمه اإلبداع، 
الياسمين،  أبجدية  والذي علمه 
مثلما قال عنها وهو يوصي بأن 

يُدَفن فيها.

aliobaid4000@yahoo.com
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السيسي: اتفقت مع رئيس غينيا علي سرعة عقد 
اجتماعات اللجنة املشرتكة

اخلارجية: جملس األمن يعتمد باإلمجاع قرارا مصرياً ملكافحة 
اخلطاب اإلرهابي

تأييد احلجز على 61 مليون من أموال ”مبارك” وجنليه

  القاهرة/ رامي جورج: أعرب الرئيس 
عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بنظيره 
الرئيس ألفا كوندى رئيس جمهورية غينيا 
في  االفريقي  الحالي التحاد  والرئيس 
بلده الثاني مصر، في هذا اليوم الخاص 
افريقيا  بيوم  به  نحتفل  الذي  والمميز 
وذكري تأسيس منظمة الوحدة االفريقية 

في ٢٥ مايو سنة ١٩٦٣ .
وقال الرئيس السيسي ، في كلمته عقب 
الرئيس  االتحادية مع  بقصر  مباحثاته 
 : غينيا  رئيس جمهورية  كوندى  ألفا 
نجدد التزامنا بروح التضامن والتعاون 
والتآخي االفريقي، وأتقدم للسفراء األفارقة 
الحاضرين معنا ولشعوبهم ودولهم الصديقة 

باطيب التمنيات بمناسبة هذا اليوم.
وأضاف الرئيس، أنه ناقش مع الرئيس 
العالقات  كوندي سبل تعزيز وتطوير 
الراوابط  علي  بناء  المتميزة  الثانئية 
البلدين  تجمع  التي  والتاريخية  القوية 
الناصر  الرئيسين جمال عبد  منذ عهد 
و احمد سيكتوري، الذين كانا من االباء 

المؤسسين لمنظمة الوحدة االفريقية.
وتابع الرئيس قائال “اتفقنا علي أهمية المضي قدما بتعزيز 

العالقات التجارية واالقتصادية وسرعة عقد اجتماعات 
اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ نتائج هذه الزيارة وتفعيل 
االفكار المطروحة لتعزيز التعاون في عدة مجاالت و 

اتفقنا ايضا علي تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات 
ونقل الخبرات الفنية من خالل البرامج التدريبية التي 

تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية”.

  القاهرة/ رامي جورج: نجحت البعثة المصرية لدى 
األمم المتحدة في نيويورك، في استصدار قرار  من مجلس 
األمن، بإجماع آراء الدول أعضاء المجلس للترحيب 
الخطاب اإلرهابي،  لمكافحة  الشامل  الدولي  باإلطار 
أن  الذى سبق  التنفيذ، وهو اإلطار  ووضعه موضع 
نجحت مصر في اعتماده باإلجماع، كوثيقة رسمية من 
وثائق مجلس األمن، وقد صدر القرار تحت رقم 2354.
الحميس  يوم  بيان صحفى  “فى  الخارجية  وذكرت 
أن ذلك يأتي تتويجاً لجهود مصر في مكافحة خطاب 

وأيديولوجيات اإلرهاب.
ووجه السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى 
األمم المتحدة – فى كلمته بجلسة مجلس األمن التي تم 
خاللها اعتماد القرار – الشكر إلى الدول على تأييدها 
ودعمها للجهود المصرية التى نجحت في تحقيق التوافق 
داخل المجلس حول إطار دولي شامل لمكافحة الخطاب 
اإلرهابي، منوهاً إلى أهمية البعد الفكري واإليديولوجي 
في إطار الحرب العالمية على االرهاب، والذي يروج 
ألفكار سامة لتبرير جرائمه ولتجنيد الشباب بل ودفعهم 
نحو االنتحار اعتقاداً منهم بأنهم يقومون بعمل سامي 

بطولي يستحق التضحية بالنفس.
وأكد أبو العطا أن مصر كانت سباقة في إدراكها ألهمية 
التصدي لخطاب اإلرهاب، منوها إلى مساهمتها الجوهرية 
في التصدي لهذا الخطاب على المستوى الدولي، خاصة 
من خالل مؤسساتها الدينية العريقة التي تحظى باحترام 

وتقدير العالم أجمع، وعلى رأسها االزهر الشريف.
وشدد على أن المواجهة الشاملة الالزمة لإلرهاب تستلزم 
التعامل مع كافة المنظمات اإلرهابية دون استثناء، والتصدي 
لمن يقدم لهم يد المساعدة سواء بالتمويل، أو التسليح، 

أو بتقديم الدعم السياسي واأليديولوجي واإلعالمي.
الدائم لدى األمم المتحدة على أن  وأكد مندوب مصر 
العبرة ليست باعتماد وثيقة جديدة تُضاف إلى وثائق 
وقرارات مجلس األمن، وإنما بتنفيذ ما يتم االتفاق عليه، 
وتوافر اإلرادة السياسية لالمتثال الكامل لكافة القرارات 
التي يصدرها مجلس األمن خاصة في مجال مكافحة 
اإلرهاب، موضحاً انه ليس من المعقول أو المتصور أن 
تنعكس إرادة المجتمع الدولي في القرارات الصادرة من 
مجلس األمن تحديداً، في الوقت الذى تستمر فيه شرذمة 
وقلة من الدول في انتهاك تلك القرارات بشكل واضح 

وصريح بدعمها لإلرهاب.
كما اقتبس من بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً 
أمام القمة اإلسالمية العربية األمريكية بالرياض حينما 
إلى “أن اإلرهابي ليس فقط من يحمل السالح  أشار 
وانما أيضا من يدربه ويموله ويسلحه ويوفر له الغطاء 

السياسي واأليديولوجي”.
وأكد مجلس األمن – في قراره الذي تم اعتماده الليلة 
الماضية – أن اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل 
الدوليين  السالم واألمن  التي تهدد  أحد أشّد األخطار 
وأن أي عمل إرهابي هو عمٌل إجرامي ال يمكن تبريره 
بغض النظر عن دوافعه، كما أنه ال يمكن ربط اإلرهاب 
بأي دين أو جنسية أو حضارة، وال يمكن القضاء عليه 
إال بإتباع نهج شامل بمشاركة جميع الدول والمنظمات 
الدولية واإلقليمية وتعاونها الفعال في عرقلة التهديدات 

اإلرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها.
ويشدد القرار على أن تمويل األعمال اإلرهابية والتخطيط 
لها والتحريض عليها ودعم المنظمات اإلرهابية يتنافى 
مع مقاصد األمم المتحدة ومبادئها، ويشدد على أنه يتعين 
على جميع الدول وجميع أجهزة األمم المتحدة المعنية أن 
تحترم ميثاق األمم المتحدة عند تنفيذها لإلطار الدولي 
الشامل لمكافحة الخطاب اإلرهابي، بما في ذلك مبادئ 
السيادة والسالمة اإلقليمية واالستقالل السياسي لجميع 
الدول، والعمل على زيادة فعالية تدابير وبرامج الخطاب 
المضاد للخطاب اإلرهابي، والتفاعل مع الشباب واألسر 
الدينية ذات الخبرة في  والنساء، واالستعانة بالقيادات 
صياغة وتقديم خطاب مضاد فعال للخطاب اإلرهابي 

الذي يستخدمه اإلرهابيون ومناصروهم.
ويطالب القرار لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لمجلس 
التدابير  األمن، والتي تترأسها مصر، بمجموعة من 
تحديد  تشمل مواصلة  اإلرهابي،  الخطاب  لمكافحة 
والترويج للممارسات الجيدة المتبعة في مكافحة الخطاب 
الدولي في  التعاون  لتعزيز  اإلرهابي، واقتراح سبل 
الفعالة للخطاب  للمكافحة  هذا الصدد، ووضع نماذج 
أو خارجها،  اإلنترنت  اإلرهابي، سواء على شبكة 
بين  الشراكات  لتعزيز  ومواصلة استحداث مبادرات 
القطاعين العام والخاص في مكافحة الخطاب اإلرهابي، 
فضال عن التواصل مع الجهات التي لديها خبرة وتجربة 
في صياغة الخطاب المضاد، بما في ذلك الجهات الدينية 
الخاص  القطاع  المدني وكيانات  المجتمع  ومنظمات 
والجهات األخرى، وتنظيم اجتماع مفتوح واحد على 
األقل سنويا الستعراض التطورات المستجدة عالميا في 

ميدان مكافحة الخطاب اإلرهابي.
وباعتماد مجلس األمن للقرار المصري، ومن قبله إصدار 
اإلطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب اإلرهابي، تكون 
مصر قد نجحت وباقتدار في وضع مكافحة خطاب 
وايديولوجيات اإلرهاب على أجندة مجلس األمن وبالتالي 
ضمن أولويات المجتمع الدولي في إطار مكافحة اإلرهاب.

 القاهرة/ رامي جورج: قضت دائرة التعويضات 
بالعباسية، يوم  المنعقدة  القاهرة،  بمحكمة شمال 
الخميس، برفض استشكال الرئيس األسبق محمد 
حسني مبارك ونجليه عالء وجمال، وتأييد الحجز 
اإلداري على الحجز اإلداري عن ٦١ مليون جنيه 

من أموالهم.
مبارك، كل من  الديب، محامي  فريد  واختصم 
وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والنائب 
العام المستشار نبيل صادق، والمحامي العام األول 
إبراهيم  المستشار  الكلية،  القاهرة  لنيابات شرق 
صادق، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني التنفيذ 

والحجز اإلداري بالنيابة.

أن  الدعوى  في  الديب  وأوضح 
المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، 
أصدر قرارا في ٨ يناير الماضي، 
بتوقيع الحجز اإلداري على مال 
المدين (مبارك ونجليه) لدى الغير 
وهي شركة مصر للمقاصة في مبلغ 
تقدر قيمته بنحو ٦١ مليون جنيه 

٩٣٤ ألف و١٧٣ جنيه.
وأضاف الديب في دعواه أن إجراء 
القرار شابها  في  المتبعة  الحجز 
البطالن ومخالفة القانون ما يقتضي 

معها عدم االعتداد بهذا الحجز.

 القاهرة/ رامي جورج: حجبت السلطات المصرية 
المصرية والقطرية  المواقع اإللكترونية  عددا من 
لتضمنها محتوى “يدعم اإلرهاب والتطرف ويتعمد 

الشرق  أنباء  األكاذيب”، حسب وكالة  نشر 
األوسط المصرية الرسمية.

المواقع  أبرزها  موقعا،   21 القرار  وشمل 
األنباء  ووكالة  الجزيرة  لقناة  اإللكترونية 
والراية  والعرب  الشرق  القطرية وصحف 
والوطن القطرية، فضال عن عدد من المواقع 

المصرية، مثل بوابة القاهرة ومدى مصر.
ورحبت لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس 

النواب المصري بقرار السلطات المصرية.
وقال اللواء يحيى كدواني، وكيل اللجنة، لـ بي 
بي سي إن “قرار حجب هذه المواقع تأخر كثيرا 
نظرا ألنها تبث محتوى يضر باألمن القومي 
والسالم االجتماعي”. وأضاف أن بعض هذه 

المواقع تبث ما وصفها بسموم في “أدمغة متابيعها” 
وأن المصلحة العامة تقتضي هذا االجراء االحترازي 

في “دولة تواجه اإلرهاب والفكر المتطرف”.
وفي وقت سابق، حجبت السعودية واإلمارات عددا 
من المواقع القطرية، من بينها أيضا مواقع الجزيرة 

ووكالة األنباء القطرية.
وتأتي هذه اإلجراءات بعد تصريحات نسبت ألمير 
قطر تميم بن حمد آل ثاني تتعلق بالتعامل األمريكي 

“العدائي” تجاه إيران.
وكانت وكالة األنباء القطرية قد نشرت يوم الثالثاء 
بإيران  فيها  أشاد  تميم،  نُسبت لألمير  تصريحات 
باعتبارها “ثقال إقليميا وإسالميا ال يمكن تجاهله”.
وتعرض األمير في تلك التصريحات المنسوبة إليه 

للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وحركة المقاومة 
اإلسالمية حماس.

لكن وزارة الخارجية القطرية اتهمت “جهة غير 
معروفة” باختراق وكالة األنباء الرسمية، 
مؤكدة أن القصة “ال أساس لها من الصحة”.

وحاولت بي بي سي الدخول على عدد من 
المواقع التي أعلنت مصر حجبها، بما في 
ذلك موقع الجزيرة القطرية، ووجدت أنها 

قد حجبت بالفعل.
وقال مصدران أمنيان لوكالة رويترز لألنباء 
إن هذه المواقع قد ُحظرت بسبب انتمائها 
لجماعة اإلخوان المسلمين المحظورة، أو 
لتلقيها تمويالت من قطر. ومع ذلك، ُحظر 
موقع “مدى مصر” الذي يعمل من داخل 
مصر ويصف نفسه بأنه تقدمي، وليس له 
انتماءات إسالمية أو عالقات بقطر. كما شمل 
قرار الحظر موقع هافينغتون بوست باللغة العربية.

وتتهم القاهرة الدوحة بدعم جماعة اإلخوان المسلمين، 
التي أزيحت من السلطة في مصر عام 2013 عندما 
عزل الجيش الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، 

إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه.

   توالى على حكم مصر منذ فجر 
التاريخ حتى اليوم 468 حاكما، يزيدون 
قليال أو ينقصون، ال يحسب منهم الوالة 
ومندوبي االحتالل، يتشاركون جميعا 
في سمة واحدة، أنهم يكرهوننا، بدقة.. 
الشعب المصري، يرون  يحتقرون 
ان حكمه مجرد عبء على اكتفاهم، 
بلدا أجمل وشعبا  وانهم يستحقون 
أفضل، وعلى العكس من ذلك فهذا 
الشعب »السيء« كان والزال يقدس 
حكامه، يعتقد أنهم انصاف آلهة، إن 
يتهم هذا  آلهة كاملين، ال  لم يكونوا 
الشعب حكامه ابدا، دائما ما يجد لهم 
المبررات، فالحاكم دائما جيد ولكن 
البطانة التي تحيط به هي دائما سيئة، 
يبرئ حكامه من أفعال الظلم والفساد 
والقسوة المفرطة التي يعاملونهم بها، 
يلوم الجميع بما فيهم أنفسهم دون أن 

يلوم حاكما واحدا.
 توالى على عرش مصر اصناف 
الحكام، من الصعب أن  مختلفة من 
نجد فيهم من وصل إلى سدة الحكم 
بشكل شرعي، اقل القليل، اكثرهم كانوا 
افاقين وعبيدا مجلوبين وغزاة وأوالد 
زنا ولكنهم تألقوا وصعدوا ومحوا كل 
تواريخهم السيئة وكتبوا سطورا جديدة 
في صالحهم واغدقوا على انفسهم كل 
القاب النبل، ففي أيام الفراعنة كانوا 
يمحون النقوش المحفورة على األحجار 
مهما بلغت صالدتها، وفي عصرنا 
يبدلون الوجوه داخل الصور ويزيفون  
الحقائق داخل الوثائق، وربما كنا ال 
نعرف التاريخ الحقيقي لكل حاكم، فال 
يوجد في مصر تاريخ حقيقي ومؤكد 
ولكننا على األقل نعرف  نتيجة افعالهم 

وهي ال تسر أحدا.
الفراعنة العظام صدقوا بالفعل أنهم 
آلهة، وتعاملوا معنا على هذا األساس، 
لم يبالوا بالفالحين الذين كان الفيضان 
يغرقهم كل عام، لم يحاولوا بناء السدود 
أو تحويل مجرى األنهار، اكتفوا فقط 
بتحصيل الضرائب من الفالحين بعد 
ان يدفنوا موتاهم، المشاريع العظيمة 
التي انجزها ملوك الفراعنة كانت من 
اهرامات  الشخصي،  اجل مجدهم 
المصريون عشرات  انفق  شاهقة 
األعوام في بنائها دون أن يكون لها 
اجل  هائلة من  عائد عليهم، معابد 
آلهة صماء ال ترى وال تسمع، مقابر 
غائرة في جوف األرض، ممتلئة 
بالذهب والجواهر والجثث الراقدة في 
انتظار بعث ال يجئ ، الذي جاء هم 
اللصوص، دائما هم اللصوص، اهم 
الشخصيات التي تتحرك في صميم 
المصري وليس خارجه،  التاريخ 
لم يحاول الفراعنة ترويض النهر، 
تركوه ينال اضحيته في كل عام من 
أرواح الفالحين، تركوهم في بيوتهم 
الطينية التي ال تحميهم من برد أو 
حر، تركوهم تحت رحمة الصحراء 
الضيق، كان  واديهم  تحاصر  التي 
عليهم بدال من حفر المقابر أن يحفروا 
اآلبار، وبدال من االهرامات والمعابد 
كان عليهم يقيموا السدود وأن يحفروا 
عشرات الترع، وان يخترقوا رمال 
مصر التي ال تزال جافة، تركوهم 
كلما هبط  المجاعات  تحت رحمة 
الفراعنة كل  فعل  النهر،  مستوى 
شيء ال يوجد فيه فائدة للناس الذين 
عبدوهم، حكموا مصر ورحلوا عنها 
وهي على حالها، كما وهبتهم إياها 

الطبيعة دون إضافة أو تغير.
جاء والة وغزاة ومستعمرون، تعاملوا 
مع الشعب المصري بدرجة االحتقار 
نفسها، لم يعترفوا ابدا أن له الحق في 
الحياة، في ان ينال القليل من العناية 
التي  واالهتمام في مقابل الضرائب 
يدفعها والخيرات التي يوفرها، الحاكم 
الفاطمي كان واحدا منهم،  بأمر هللا 
مجنون وقاس وال يتورع عن فعل أي 
دناءات، ومع ذلك فهو في نظر البعض 
إمام معصوم ومازالوا ينتظرون عودته، 
وكأن ما فعله في ظهوره االول ليس 

الليل  كافيا، كان قد تعود أن يقضي 
في أحدى مغارات المقطم، وبينما كان 
عائدا ذات صباح مر بأحد الحمامات 
العامة وسمع أصوات النسوة من الداخل 
وهن يتضاحكن، كان هناك عرس وكن 
يغنين ويرقصن وهن يجلون العروس، 
حالة إنسانية عادية من البهجة، ومع 
ذلك فقد بعثت بحالة من الغيظ الشديد 
في نفس الحاكم، شعر أنهم يتمتعون 
بشيء ليس من حقهم، أمر البناؤون 
ان يبنوا حائطا من األحجار يسدون به 
مدخل الحمام، تركهم جميعا يختنقون 
في الداخل، وكان سعيدا عندما تحولت 

لحظة العرس إلى موت جماعي. 
جنون، أحيانا تبدو صفحات التاريخ 
المصري كصفحات  منتزعة من 
كتاب األمراض المستعصية، اعراض 
من حاالت الجنون بمختلف اشكاله، 
أفعال من ممارسة القسوة ال يصدقها 
عقل، وحالة من خضوع الرعية 
الهوان، مرض  واستسالمها لدرجة 
عضال،  تمضي األيام واالنظمة ال 
تسقط إال فيما ندر، ولكنها تبقى وتدوم 
حتى تتفسخ وتتحلل من داخلها، أو تأتي 
قوى خارجية حتى تزيحها، المماليك 
الذين حكموا مصر ألكثر من 300 
عاما، لم ينسوا ابدا أنهم كانوا عبيدا 
يتحكمون في رقاب احرار، اطلقوا 
بينما  الناس«  انفسهم »أوالد  على 
كان االخرون مجرد زعر وحرافيش، 
أرادوا أن يؤكدوا انهم ينتمون إلى أناس 
نبالء في مكان ما بينما بقية الشعب ال 
ينتمون ألحد، عشب بري من السهل 
ازاحته والتخلص منه، بعض حكام 
المماليك كانوا يعانون من سعار 
الدم، كان الحاكم يهبط من قلعته في 
الظالم ليهاجم العابرين اآلمنين بسيفه، 
يوسطهم كما تقول الروايات ، يقطعهم 
من الوسط إلى نصفين، يشفي غليل 
حنق ال احد يعرف مصدره وال احد 
القتلة كانوا  الحكام  يحاسبهم عليه، 
اكثر مما ينبغي في تاريخنا، ولم 
يحدث أن قبض على أحد منهم أو تمت 
محاكمته، حتى في أيامنا المعاصرة، 
عندما تسبب حسني مبارك في قتل 
مئات المتظاهرين في األيام األولى 
للثورة، وتم القبض عليه ومحاكمته 
وهو أمر غير عادي، ثم تمت تبرئته 
بعد ذلك وافرج عنه وهذا هو العادي، 

ال إدانة لحاكم مهما اوغل في الدم.
عبد الناصر أعظم الزعماء شعبية في 
تاريخنا المعاصر، رئيس استثنائي، 
الذين  لكنه كان شغوفا بوضع كل 
يخالفونه  في السجن سواء ارتكبوا 
جرما أم ال، ورغم حبنا له، كما نفعل 
معهم دائما، فقد كانت سجونه بالغة 
القسوة، وأكد أحد السجناء السياسيين 
للتعذيب  أن مصر استقدمت خبراء 
من بقايا الجستابو االلماني، ويبدو أن 
جهودهم لم تقتصر على مصر ولكن 
اساليبهم الجهنمية امتدت للعديد من 
السادات أيضا رغم  العربية،  الدول 
الشقاء الذي تعرض له في شبابه، لم 
يتردد في وصف الجنود الذين عبروا 
القناة في حرب أكتوبر بالنمل، جنود 
يصارعون الموت ويهاجمون الدشم 
اإلسرائيلية ببسالة، ولم يرى قائدهم 
فيهم إال مجرد نمل، مبارك هو أيضا 
لم يتورع في اطالق اسم »الخرابة« 
بأكملها، ولم يمنعه هذا  على مصر 
المليارات من هذه  من سرقة مئات 
الخرابة ومازال هو وأوالده يمتلكونها 

حتى اآلن.
مصر كما قال الجبرتي هي صانعة 
الحكام، لكنها تصنعهم على أسوأ 
صورة ممكنة، فهي تبالغ في الخضوع 
واالستسالم لنزواتهم، ويعاني أهلها من 
غياب الوعي بأبسط حقوقها اإلنسانية، 
هذا الغياب هو الذي يجعلنا نتحمل الكثير 
من العنت دون أن ندري أو نعترض، 
وهذه هي أهمية ثورة 25 يناير، إنها 
الصرخة األولى لنا حتى نفيق من هذه 

الغيبوبة التاريخية الممضة. 

بقلم: محمد منسي قنديل

نعشقهم ويكرهوننا.. 

 القاهرة/ رامي جورج: أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار 
أحمد ابو الفتوح، محاكمة عالء و جمال مبارك و آخرين في قضية “التالعب 

بالبورصة”، لجلسة 20 يوليو الستكمال مرافعات الدفاع.
كانت النيابة العامة ، قد أسندت الى جمال مبارك تهمة االشتراك بطريقة 
االتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه 
وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوًنا و628 ألًفا و646 
جنيًها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم 
ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من االستحواذ على 

حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

تأجيل حماكمة عالء ومجال مبارك يف 
قضية التالعب بالبورصة

مصر حتجب مواقع إلكرتونية إخبارية »لدعمها اإلرهاب«



 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
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صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

احلزب  الدميقراطي األمريكي كشف 
عن أكرب  عملية احتيال  يف الواليات 

املتحدة يف جمال الضمان الصحي

يوسف زمكحل   همسـات
- للحب أيضاً أوجاعه 

- أن نحب أو ال نحب تلك هي المشكلة !
- إن لم تعجبك حياتك فقم بتغييرها اآلن وليس 

غداً
- حين ترحل األسود تأتي الذئاب 

- كبرتنا التجارب وعلمتنا
- سيتغير العالم عندما يؤمن بالحب 

- ال تجعل الماضي يعيق مستقبلك 

- األهتمام هو أجمل ما تهديه إلنسان تحبه 
في  صديقه  وهو  العالنية  في  أبليس  يسب   -

السر 
يا حبيبي طاب   : - من اشعار جورج جرداق 
الهوي ما علينا .. لو حملنا األيام في راحتينا 
.. صدفة أهدت الوجود إلينا .. وأتاحت لقاءنا 
.. ضاع  الرياح  فيها  تئن  بحار  في   .. فألتقينا 

فيها المجداف والمالُح .
************

٤ حارة الشيخ سيد

  بقية العدد الماضي
 ثالثاً: جماعة األدباء

لجماعة  موازية  جماعة  في  حقي  يحيى  انخرط 
الحقوقيين الذين لم يهتموا إال بالقانون، هذه الجماعة 
»الفن«  بمقهى  يجتمعون  األدباء«،  »جماعة  هي 
ـ  رمسيس  مسرح  أمام  الدين،  عماد  في  الشهير 
)مسرح الريحاني اآلن( ـ وعن طريق شقيقه إبراهيم 
مقهى  وعلى  الواعد،  الشباب  بزمالء  التقى  حقي 
المهندس  نفسه  إلى  األصدقاء  أقرب  كان  »الفن«، 
محمود طاهر الشين )1894 ـ 1954م(، والدكتور 
أنواع  جانب  إلى   )1988 ـ   1900( فوزي  حسين 
يحيى  بهم  التقى  الذين  والكتاب  الفنانين  وأنواع من 

حقي في مقهى »الفن«.
إليها  انتمى  التي  التجمعات  من  أنواع  ثالثة  هذه 
وتوجهاته  أهدافه  منها  تجمع  لكل  ؛  حقي  يحيى 
الطموحات  هذه  وكل  الخاصة،  وطموحاته  ورؤاه 
والتوجهات كانت تجتمع في شخصية يحيى حقي ؛ 
الذي لم يكن يألف ـ على الرغم من تسامحه الفياض 
أحياًنا  تنتابه  كانت  بل  المقربين،  أصدقائه  غير  ـ 
لنا  حوله،  من  المجتمع  مع  تعامله  في  نفسية  حالة 
أن نسميها »ضجًرا اجتماعًيا«، وقد رصدت بعض 
كانت  التي  الصعبة،  النفسية  الحالة  هذه  المصادر 
تنتابه لكنها لم تلفت االنتباه إليها بعد ؛ فهو كثيًرا ما 

كان يبدو »غريب األطوار«.
الضجر االجتماعي

هذا النوع من القلق لم يكن وليد نبع واحد، بل كان 
مصًبا لتيارات مختلفة؛ نشأت عن جذور راسخة في 
للتربية،  مباشرة  نتيجة  بعضها  حقي  يحيى  أغوار 
وبعضها وليد »الحاجات اإلنسانية«. ويمكننا توزيع 

مظاهر هذا الشعور إلى نقاط من أهمها:
فرط خجله

في  التربوية حضورا  المكتسبات  أكثر  من  فالخجل 
شخصية يحيى حقي، وقد وجدت في كالم للدكتور 
حديثه  معرض  في  ذلك،  إلى  يشير  ما  شلش  على 
عن يحيى حقي، بعد أن التقى به في إحدى الندوات 
التي نظمتها رابطة األدب الحديث لمناقشة كتاب » 

فجر القصة المصرية« ؛ فيصفه قائال : »راح ينظر 
تارة  ينظر  ثم  ـ  تارة  ـ  وداعة  في  الحاضرين  إلى 
أخرى إلى األرض ويده اليسرى تقبض على عصاه 
القصيرة في قلق ظاهر، وكأنما يقول في نفسه : ماذا 

جنيت حتى يتفرج علي الناس هكذا ؟«.
 النـزعة التركية

انتماء  بين  عنيفا  باطنيا  صراعا  حقي  يحيى  عاش 
األصل إلى األتراك وانتماء الفرع إلى المصريين، 
صدر  وقد  عليه،  المفروض  البديل  االنتماء  ذلك 
االرتباط  إلى  اإلنسانية  حاجته  عن  الصراع  هذا 
؛  مزدوجة  غير  صريحة  هوية  وتحديد  بالجذور، 
الحاجات  فهذه  ؛   « »انتماء  إلى  إلى حاجته  إضافة 
تعارضت بين بعضها البعض ؛ فحاجته إلى االنتماء 
ولد  الذي  المصري،  المجتمع  في  للذوبان  دفعته 
؛  أحضانه  وفي  ظلته  تحت  وعاش  وتربى  ونشأ 
وتحديد  بالجذور  االرتباط  إلى  حاجته  كانت  بينما 
تطرق  فكانت  لمصريته،  مناهضة  عوامل  هويته: 
المجتمع  إلى  للنظر  ودفعته  الداخل،  بشدة من  عليه 
المصري نظرة مصلح، نافذة ناقدة، ليتحول من نقد 
الذات إلى جلدها كمحاولة لتعويض ما افتقده بسبب 
انفصام  من  لمصر،  عليه  المفروض  االنتماء  هذا 
يحيى  وقف  المنظور  هذا  ومن  بجذوره،  ارتباطه 
حقي في تشكيل شعوره عند نقطتين مهمتين هما في 
الحقيقة وجها العملة ؛ فتارة يعلي من قدر األتراك، 
وتارة أخرى يذم المصريين؛ فهو عندما يتحدث عن 
في  عرشه  وطد  الذي  العصامي   ،« علي  محمد   «
 ،« وطنه  لفن  مخلصاً  ظل   « ألنه  يمتدحه  مصر، 
ويحمد له إخالصه لهذا الوطن وتواصله معه » فلم 
تفصمه عنه الحروب المتتالية، وال نية التوطن في 
بلد غريب يباين عادات وطنه األصلي » ؛ فالفرق 
بين مصر وتركيا قائم في وجدان يحيى حقي الذي 
يتطلع لاللتحام وترك ذلك االنتماء البديل المفروض 
عليه بحكم المولد والنشأة، وقد أسبغ هذا اإلحساس 
على شخصياته وحركها بوازع من رغباته الدفينة ؛ 
بعد أن أضاف إليها آراءه في المصريين؛ فشخصية 
)سرنديل هانم( » تعالت على المصريين وأقامت من 

نفسها دلياًل ناطًقا حًيا، على عدم صالحية المصريين 
للحياة..! والمصريون ـ عفا هللا عنهم ـ ال يحبون من 
أحد أن يذكرهم بخطئهم، لذلك انقطعت الصلة بينها 
التركية  أن  على  بذلك  وبرهنت   … جيرانها  وبين 

والمصرية ال تأتلفان..!«
بذم  المصريين  ـ  أخرى  مواضع  في  ـ  ينطق  وقد 
أنفسهم أو يشير إلى ذلك ؛ فهذا متطوع لفض اشتباك 
قصيرة  خطبة  بعد  ـ  يحاول   « الطريق  في  نشب 
 « قلياًل  العربة  يرفع  أن  ـ  المصريين  خلق  ذم  في 
هاشم(  أم  )قنديل  في  »إسماعيل«  بطله  أن  كما  ؛ 
ثرثار،  سمج  جنس  سوى  المصريين  في  يرى  ال 
ديدان،  وبرازه  دم  بوله  حاٍف،  عاٍر  أرمد،  أقرع 
وجهه...  على  تطفح  ذليلة  بابتسامة  الصفعة  يتلقى 
طويلة  قرونا  الذل  في  عاشوا  والمصريون  فمصر 
فتذاوقوه واستعذبوه.. ومصر نفسها ما هي إال قطعة 

تطن  الصحراء،  في  أسنت  الطين،  من  )مبرطشة( 
عليها أسراب من الذباب والبعوض، ويغوص فيها ـ 

إلى قوائمه ـ قطيع من جاموس نحيل«.
من  والنفسي  الفكري  التوجه  هذا  في  ما  يخفى  فال 
مشاعر إحباط، ثم عدائية ودونية ينظر من خاللهما 
أعماق  في  بجذوره  الضارب  تاريخها  لها  بلد  إلى 
وحكمة  علًما  بها  يُْهتدي  منارة  فكانت  التاريخ، 
لم  آونة  في  والحاضر،  الماضي  في  وفًنا،  وسياسة 
تكن فيها تركيا، أو كانت ترسف في أغالل ظلمات 
إليها  بالنظر  حقي  يحيى  واكتفى  الوسطى،  القرون 
االنكسار،  وحقبة  واالنحالل،  الضعف  عصر  في 
عندما كانت مكبلة بقيود االستعمار ؛ فلم تكن نظرته 
ذات،  ونقد  معايشة  اعتقاد ال مجرد  نظرة  إال  إليها 
تلميحاً  اآلخر«  »جلد  محاولة  هي  بل  يدعي،  كما 

وتصريحاً في آن واحد.
 / بقلم  حقي  يحيى  عند  التركية  النزعة  على  رد 
صالح معاطي لم يظهر ذلك الصراع الباطني مطلقا 
عند يحيى حقي ال في كتاباته فلم يكن انتماء األصل 
لألتراك وانتماء الفرع للمصرين كما أشار الكاتب.. 
فليس يحيى حقي الذي يشغله هذا التناقض المحدود 
فقد كان انتماؤه مصريا خالصا أصال، وفرعا ولو 
يعيبانه  ال  وانتماءه  األديب  جنسية  أن  أرى  أنني 
وتولستوي  وترجنيف  تشيكوف  عشق  فكلنا  ككاتب 
وبراندللو وجوجول وهوجو وغيرهم وغيرهم دون 
لهم  كانت  من  حتى  وانتماءاتهم  بلدانهم  إلى  النظر 
حتى  باكثير  أحمد  علي  مثل  مصرية  غير  جذور 
حبشية  جذور  له  الفرنسية  الحملة  مؤرخ  الجبرتي 
ومع ذلك نقل بكل أمانة وصدق األحداث بمصرية 
صميمة ولكن بالنسبة ليحيى حقي فاألمر يختلف فقد 
كان مصريا خالصا مصري المولد والمنشأ والممات 
ولم يكن يعرف من التركية سوى كلمات قليلة تلك 
التي كان ينهر بها مثل أدب سيس، خرسيس، سكتر 

برة. وقد تعلمها على كبر..
معصرة قصب  في  لو عصرتموني  يقول  كان  كما 
يقول  وكان  واحدة  تركية  نقطة  بداخلي  تجدوا  فلن 
فيها  ستجدون  في مصر  زلطة  أي  قسمتم  لو  أيضا 

المجتمع  في  حقي  يحيى  ذاب  لقد  حقي..  يحيى 
المصري الذي وجد فيه وصار فكره وانتماؤه وعقله 
أما  ينقد لألصلح..  فهو  ينقد  فهو عندما  إليه  موجها 
أصاب  الذي  الصراع  ذلك  فكان  األزلي  صراعه 
كل من خرج من مصر ليصطدم بالحضارة الغربية 
اإلنسان  هو صراع  خفي  آخر  هناك صراع  وكان 
بين مثله وغرائزه.. أما ما جاء على لسان إسماعيل 
في قنديل أم هاشم من وصف المصريين أنه جنس 
سمج ثرثار، أقرع أرمد، عاٍر حاٍف، بوله دم وبرازه 
الرواية  بطل  لسان  على  جاء  فقد  إلخ..   ...، ديدان 
الذي كان في لحظة ما خصما للكاتب يحيى حقي فهو 
إسماعيل  لشخصية  آخر  يرسم وجها  الصورة  بهذه 
الصورة  هذه  على  المصريين  يرى  أصبح  الذي 

وليس يحيى حقي..
 العواطف الطارئة

إلى جانب ما تتسم به شخصية يحيى حقي من خجل 
ونزوع نحو االنتماء التركي، كانت عواطفه الطارئة 
تتحكم فيه أشد التحكم، ويتضح ذلك جلًيا لمن يجلس 
إليه ؛ فيذكر أحمد عباس صالح أنه :«كثيراً ما يقبل 
عليك بشغف شديد وينطلق في حديث طويل.. طويل، 
ثم فجأة تتغير مالمح وجهه دون سبب ظاهر، ويقطع 
هذا كله وينصرف عنك«؛ فهو كثيراً ما كان يشعر 
بالمرارة واالنكسار المباغتين ؛ فيشعر مجالسيه بها 
؛ فيذكر » أحمد عباس » ـ في هذا الصدد ـ أنه التقى 
يحيى  قصص  بعض  ترجم  )يوغسالفي(  بصحافي 
ضجة  فأحدثت  )يوغوسالفيا(،  في  ونشرها  حقي 
لما لهذه األعمال من  كبيراً  ودهشة هناك، وإعجاباً 
)اليوغسالفي(  الصحافي  وهذا  راق،  فني  مستوى 
كان يريد مقابلة حقي ؛ لكن » األستاذ صالح » لم 
الكبير،  بالكاتب  األجنبي  الصحافي  جمع  في  يوفق 
يذكر أحمد عباس صالح أنه حينما أبلغ يحيى حقي 
الخبر ؛ ابتسم ابتسامة مشرقة، ثم عاد فتجهم وجهه 
يحيى  وجه  على  يطفر  كان  الذي  التعبير  وهذا  ؛ 
حقي رغماً عنه، هو وليد شعور دفين بأنه لم يظفر 
الدعاية  أسلوب  يجيد  ال  كان  ألنه  الالئقة،  بالشهرة 
عن نفسه، ويعلم ــ في الوقت ذاته ــ أنه ال يجيد ذلك 

  -  ترجمة بتصرف   - 
يشغل كافة وسائل اإلعالم في الواليات المتحدة  
الحكومي   الصحي   الضمان  حول  النقاش 
تديره شركات خاصة   الذي  الصحي   والضمان 
تقاوم تدخل الحكومة في هذا المجال حفاظا على 
الشركات   مقاومة  أخبار  وانتشرت   مصالحها؛ 
أوباما  باراك  الرئيس  قدم  عندما   عالمي  بشكل 
والذي     - اوباماكير   - ُدعي  الذي  مشروعه  
من  فئات  الصحي  الدولة  ضمان  على  يضيف  
المجتمع  كانت  تغطيها  الشركات  الخاصة  لقاء 

رسوم  تجني منها أرباحا حرمت منها .
حاكم  أوباماكير-    - منتقدي  وأعظم  أهم  من 
والية  فلوريدا - ريك  سكوت وهو من الحزب 
المسنين   بإعالناته  أخاف  الذي    - الجمهوري  
شركته  بأطباء  عالقتهم  سيخسرون  بأنهم 
هذا  بعد  الطبية  الخدمات  وكافة  والمستشفيات 
الديمقراطي  اإلعالن كان  رد وجواب  الحزب 
في فلوريدا  الكشف  عن  أكبر  عملية  احتيال  
في الضمان الصحي  عندما كان  - ريك سكوت 
- رئيس مجلس إدارة - شركة  كولومبيا  للضمان 
في  المستشفيات  مئات  تملك   التي     - الصحي 
على  التفتيش  أجبرها  والتي  األميركية  الواليات 
دوالر  مليون  وسبعمائة  مليار   - مبلغ   إعادة  
-  قيمة فواتير خدمات  غير ضرورية  أو غير 

مطلوبة  من األطباء .
إتهم - ريك سكوت  - الديمقراطيين بأنهم يسرقون  
السارق  أنه هو  الوقت  الصحي في  الضمان  في 
مبالغ طائلة  لقد سرق ريك سكوت    !!! األكبر 
يجب أن تعود إلى صندوق عناية  المسنين؛ وألن 
- شركة ريك سكوت - تملك مئات المستشفيات 

والعيادات  يحتاج التحقيق  وقتا طويال .
لقد باشر -  ريك سكوت - عام ١٩٨٧  عمله في 
الضمان الصحي في بضع مستشفيات في والية 
التسعينات   في  شركته   إلى   أضاف  تكساس؛  
مئات  المستشفيات  ومراكز عمليات  جراحية؛ 

في  شركة  شركته   إشترت    ١٩٩٤ عام  وفي 
والية  - تيناسسيي - التي تملك  وتدير أكثر من  

مئة مستشفى  وَدمجت الشركتان. 
الشركة   حسابات   في  التحقيق  بدأ   ١٩٩٧ عام 
وفي شهر تموز/ يوليو  أي بعد أربعة أشهر من 
بدأ التدقيق  إستقال- ريك سكوت - حاكم فلوريدا 
من الشركة لكن مسؤولين في الشركة  أكدوا أن  
ريك  سكوت  بقي  فعليا  المهيمن على الشركة.

فيما يلي مختصر عن  التحقيق :
- سجلت  الشركة على  برامج  التمويل  الحكومي  
تحاليل غير ضرورية  وغير مطلوبة من  قيمة 

األطباء.
- سجلت الشركة نتائج تحاليل كاذبة لزيادة  قيمة 

فواتير سحبت من برامج التمويل الحكومي.
وتوعية   وتعليم   دعاية  نفقات  الشركة  سجلت   -

شعبية ال عالقة للدولة فيها .
- سجلت الشركة  فواتير خدمات  طبية  لمرضى 
عالقة  ال  إقامتهم   أمكنة  في  المستشفى   خارج 

لبرامج  تمويل الدولة فيها .
أن   فلوريدا  والية  حاكم    - سكوت  ريك   - أراد 
المطالب   المبالغ   وتقدير  التفتيش  قرار  يقاضي 
لكن  الصحية   الدولة  برامج  مكاتب  من   فيها  
المبالغ   دفع   قرر  شركاته   إدارة   مجلس  
المطالب بها  والتي بلغت  مليار وسبعمائة مليون 
دوالر إلغالق ملف التحقيق وعدم  إعادة  التدقيق 

والتوسع  في التفتيش . 
 - أوباماكير   - بمشروع  العمل   أوقف  مؤخرا 
على  والنواب   الشيوخ  مجلسا   ووافق  الصحي 
الجديد   الرئيس  إدارة   قدمته   صحي  مشروع  
الجمهوري  الحزب  من    - ترامب  دونالد   -
الذي  الصحي  الضمان  مشروع  محل  ليحل 
قدمه الرئيس السابق باراك  أوباما  من الحزب 
يتضمن   والذي  الماضي  العام  في  الديمقراطي  
توسع إشراف  الدولة  على الخدمات  الطبية  في 

الواليات المتحدة .

بمعنى  أو  عنواني،  هو  سيد  الشيخ  حارة   ٤  
اسمها  تغير  سيد  الشيخ  حارة  عنواني،  كان  أصح 
"شارع  إلى  الماضي  القرن  ستينات  أواخر  في 
ستبقى  لي  بالنسبة  لكن  درويش"،  سيد  الموسيقار 
دائما حارة الشيخ سيد، كوم الدكة الحي الذي نشأت 
و  حواريه  تتسم  سيد  الشيخ  حارة  تقع  حيث  فيه 
ـْب و الطيبة و قلة  الغـُل بناياته و حوانيته بالفقر و 
الحيلة بالضبط مثل أهله، الغريب أنه مالصقا ـ و 
كأن القدر يسخر منه ـ  لشارعين من أرقى شوارع 
مدينتي االسكندرية، في الغرب منه تقع نهاية شارع 
صفية زغلول، و في الشمال شارع فؤاد، مبانيهما 
كبيرة جميلة ذات طراز مميز، شارع فؤاد في هذه 
بعضها  تحتل  قديمة  فخمة  مباني  عدة  به  المنطقة 
قنصليات بالد أجنبية و إدارات بعض المؤسسات، 
بعض  مقامات  تحتوي  مصليات  عدة  أيضا  به 
التابعين من أهل البيت، أسأل نفسي ألم يكن األجدر 
بأحدهم أن يكون مقامه داخل كوم الدكة حتى يسهل 
ألهل الحي التبرك به، أم أن كوم الدكة أتعس من 
أن تجذب اهتمام حتى هؤالء الرجال المـُبـَاَركون؟

أربعة  من  مَكـَوْن  به  أقطن  كنت  الذي  المنزل 
شقتنا  الماضي،  القرن  بدايات  في  بـُنـَِي  طوابق، 
كانت كبيرة، سبعة حجرات، جدتي كانت تقول أن 
هذه الشقة "يجري فيها الرهوان"، ال أعرف ما هو 
الرهوان، و ال لماذا يجري هذا المخبول في شقتنا، 
كان  درويش  سيد  الشيخ  أن  أيضا  لنا  قالت  جدتي 
يقطن حتى وفاته في شقة الدور األرضي، أخبرتنا 
ـ و العهدة عليها كراوية ـ أنه لعدة سنوات بعد وفاته 
في  بخفوت  تتردد  شجية  ألحان  يسمعون  كانوا  
األلحان  هذه  يصحب  مصدرها،  يدرون  ال  البناية 

رائحة مميزة تقسم جدتي إنها رائحة حشيش.

للمقهى  بالتحديد  الدكة،  أغيب أغيب و أعود لكوم 
حمو  "حـَـمو"،  مقهى  القديم،  منزلنا  يجاور  الذي 
هو صاحب المقهى و جرسونه الوحيد، أبوه الحاج 
مرسي أنشأ المقهى منذ أكثر من أربعين عاما، و 
أطلق االسم على  الجديد  لوليده  الشهرة  باسم  تَيُمنا 
إدارة  و  ملكية  انتقلت  األب  مات  عندما  المقهى، 
المقهى إلى حمو، شخصية غريبة حمو هذا، أنظر 
أحد  على  الشاي  أحتسي  جالس  أنا  و  متمعنا  إليه 
صلعته  شاربه،  سماره،  المتهالكة،  المقهى  مقاعد 
نمطيا  مثاال  يجعلونه  المتوسط  بنيانه  الخفيفة، 
خلق  باقي  عن  حمو  يميز  ما  المصري،  لإلنسان 
"االستعباط"  يمارس  الرجل  "استعباطه"،  هو  هللا 
به  يداري  كي  باستمرار  يمارسه  بالغة،  بحرفية 
كسله و إهماله و تواكله، المهم أنه يمارسه بخفة دم 

تجعل الجميع يقبلونه.
يغسل  أنه  لي  يؤكد  خاصة،  معاملة  يعاملني  حمو 
ال  هذا  و  به،  الشاي  صب  قبل  بالصابونة  كوبي 
يفعله ألي زبون آخر، قد يكون ذلك بسبب إعجابه 
إلخالصي لمقهاه و استمراري في التردد عليه رغم 
انتقالي للسكن في حي راٍق، يصر على أن يناديني 
األبيض  الصورة  اللقب  هذا  تشرح  "كابتن"،  بـ 
الُمـَشقـَْق  الحائط  على  المعلقة  القديمة  أسود  و 
جمع  بها  المقهى،  في  أخذت  الصورة  المتهالك، 
يلتفون  المقهى،  رواد  من  أنهم  الناس، واضح  من 

حول كأس مصر لكرة القدم، يتوسط الصورة واقفا 
بجواري الحاج مرسي أبو حمو، الجميع يبتسمون 
لي  ينظر  البعض  ساذجة،  بريئة  كبيرة  ابتسامات 
بتقدير و إعجاب، الصورة عمرها حوالي أربعون 
ببطولة  السكندري  نادينا  فوز  مساء  أخذت  عاما، 
الكأس بعد أن هزم النادي القاهري العمالق األكثر 
شعبية على مستوى البلد و األغنى و األكثر تدليال 
الليلة  بهذه  تذكرني  الصورة  اإلعالم،  وسائل  من 
البعيدة الجميلة، أتذكر عودة فريقنا منتصرا لمحطة 
مصر قرب منتصف الليل و معه الكأس، ليلة صيفية 
المحطة،  في  ينتظرون  المشجعين  مئات  جميلة، 
في  األعناق،  على  المدرب  و  الالعبين  يحملون 
أن  الحاج مرسي على  النادي صمم  لمقر  الطريق 
نمر على مقهاه، قام بتوزيع الشربات على الالعبين 
التذكارية األثرية  المشجعين، و أخذت الصورة  و 
المعلقة على الحائط، تصدرت أنا الصورة بصفتي 
الدقائق  في  الفوز  هدف  أحرز  الذي  و  الحي  إبن 

القاتلة من عمر المباراة.
عندما يكون مزاج حمو رائقا و هناك زبون جديد 
هذه  عن  يحكي  أن  له  يحلو  مقهاه  على  يجلس 
الصورة، و عن فوز نادينا بالكأس، رغم أنه وقتها 
كان في الخامسة و ال يعي الكثير بهذا الخصوص.

بعيد  حلم  كأنه  ـ  المقهى  على  جالس  أنا  و  أتذكر 
جميل ـ احتفاالت االسكندرية وقتها بالفوز بالكأس، 
قابلنا  حيث  المحافظة  لمبنى  الفريق  ذهاب  أتذكر 
المحافظ، أخذت لنا ُصَور أخرى معه و مع الكأس، 
جميل  جو  النادي،  في  أقيم  الذي  الكبير  الحفل  ثم 
االسكندرية  احتوى  البسيطة  البريئة  السعادة  من 
المحافظ حيث  لمكتب  بعدها  استدعيت  أيام،  لعدة 
ُمنـِْحت شقة من شقق المحافظة تقديرا لمجهودي 
كانت  الشقة  الكأس،  الحصول على  في  و دوري 
حديثة نسبيا و جميلة تقع في أحد الشوارع الهادئة 
بحي رمل االسكندرية، انتقلت للشقة الجديدة بعد 
ظلت  أسرتي  باقي  تزوجت،  عندما  أشهر  عدة 
بحي  معلقا  قلبي  و ظل  سيد،  الشيخ  حارة   ٤ في 
طيبته،  و  حيلته  قلة  و  غلبه  و  بفقره  الدكة  كوم 
أحضر  كنت  الحي  لتركي  األولى  السنوات  في 
و  القديمة  شقتنا  في  أسرتي  لزيارة  يوميا  تقريبا 
الجلوس على مقهى حمو، بمضي السنين و بسبب 
ترددي  قل  الحياة  مطالب  و  األوالد  و  االنشغال 
من  مات  من  مات  عندما  المقهى،  و  الحي  على 
األسرة و انتقل آخرون من الشقة القديمة تركناها 
لمالك العقار، أصبح ترددي نادرا على كوم الدكة 

لكنه لم ينقطع. 
أن  حمو  يحاول  لم  إطالقا،  يتغير  لم  المقهى 
الحوائط  يطلي  أن  ال  و  المتهالك  األثاث  يجدد 
القبيحة، أيضا لم يضف الجديد لقائمة المشروبات 
في  أرنو  المشروبات،  أحتسي  أجلس  التقليدية، 
أحملق  القديم، أسرح مع ذكرياتي،  لمنزلنا  تمعن 
في المارة من سكان الحي، أغلبهم و بالذات كبار 
للسالم و  البعض  يتقدم  قد  يعرفونني،  السن منهم 
الحديث عن الذكريات، ذكريات الفوز بالكأس من 
أربعة عقود، ذكريات أصدقاء الحي الذي من بقى 
منهم يـَُعدون على أصابع اليد الواحدة، و الذين قد 

يحضرون أحيانا للجلوس معي و المسامرة.

كنت أعتبر حي كوم الدكة كبسولة زمنية، لسنوات 
طوال لم يحدث به أي تغيير ملحوظ، إلى أن جاء 
الحي  زيارة  عن  أشهر  عدة  إنقطاعي  بعد  يوم 
فوجئت  للمقهى  توجهت  عندما  مشاغلي،  بسبب 
بأن منزلنا القديم قد هدم و تم تشييد ناطحة سحاب 
ارتفاعه ستة عشرة طابقا، شرفات  مبنى  مكانه، 
مالبس  هناك  قبيح،  أزرق  لون  ذات  المبنى 
قد  المبنى  أن  تعلن  الشرفات  أغلب  في  منشورة 
تم سكنه. كيف تم الهدم و البناء بهذه السرعة؟ و 
كيف ُسِمِح ببناء بهذا االرتفاع يطل على حواري 

بهذا الضيق؟
تطوع  و  إستئذان  بال  طاولتي  على  حمو  جلس 
عما جرى،  للحديث  مفتوحة  شهيته  كانت  بالرد، 
قال لي: باني العمارة مقاول، اشتراها من الورثة، 
له عالقات مع مسئولين بإدارة الحي، ذلك ما سهل 

له الهدم و البناء السريع و االرتفاع الشاهق.
أضاف: كل شيء يا كابتن يتغير، العالم كله يتغير. 
جلست على طاولتي التي اعتدت الجلوس عليها، 
كأني أحتمي بها من تغيرات الزمن، نظرت بأسى 
أنفاسي،  على  تكتم  أنها  أشعر  الشاهقة،  للبناية 
أسأل نفسي "أال يمكننا التطور و التحديث بطريقة 
و  باأللم  بلدنا  في  التغيير  يرتبط  لماذا  سليمة، 

المعاناة و القبح؟
المشروب  ثمن  تركت  ساعة  نصف  من  أقل  بعد 
هدم  يكون  هل  حزينا،  انصرفت  و  الطاولة  على 
القاسية  العمالقة  البناية  هذه  بناء  و  القديم  منزلنا 
مكانه نهاية عهدي بكوم الدكة؟ ال أعتقد ذلك فالحي 
بالنسبة لي أكثر و أكبر من المنزل القديم، هو قطعة 

من تاريخي من مشاعري من حياتي.

للخارج، مر ما  للسفر  الحياة، إضطررت  شغلتني 
يقرب من سنة قبل أن أعود لكوم الدكة مرة أخرى، 
يكن  لم  المقهى  لكن  لمقهى حمو،  توجهت مباشرة 
المحمولة  للهواتف  محل  هناك  كان  مكانه  هناك، 
و مستلزماتها، وقفت أمام المحل مصدوما حائرا، 
المقهى ال يجب أن يختفي، إنه أحد مالمح الحي، 
الشخصية،  أنا  أحد مقوماته، جزء مهم في حياتي 
رغم ِقدمه و فقره و قبحه هو ذكرياتي و ناريخي 
سألت  المجاور،  البقال  حانوت  دخلت  مرفأي.  و 
كما  تقريرية،  بطريقة  عما جرى،  حبشي صاحبه 
عليه سنوات طوال،  قد مضى  الموضوع  كان  لو 
حوالي  من  المحل  باع  حمو  أن  الرجل  أخبرني 
عاد  و  بالخارج  عمل  الذي  الحي  ابناء  ألحد  سنة 
فتاة  من  بعدها  تزوج  استثماره،  يحاول  مبلغ  معه 
في  يظهر  يعد  لم  كثيرا،  الحي تصغره  من خارج 
الحي بعد الزواج، قد يكون ذلك لتجنب نقد أهالي 
الحي له، هناك شائعات أن زوجته الجديدة تركته 
و تبغي الطالق بعد أن صرف عليها أغلب المبلغ 

الذي حصل عليه من بيع المقهى، أضاف حبشي:
ـ هذا الرجل أدمن "االستعباط"، و أخيرا تصرف 

فعال بمنتهى "العباطة".
أغادر الحي و اإلحباط يتملكني، مرة أخرى أسأل 
نفسي هل هذه الزيارة هي نهاية عهدي بكوم الدكة؟ 
هل سأتوقف عن زيارته و أكتفي بالذكريات أختار 

منها العذب الجميل ، ال أعرف الرد بعد، 

الساحة 
الثقافية 

املصرية تفقد 
الروائي 

شريف حتاتة 

الكاتب  مصر  في  األدبي  الوسط  نعى 
الذي  حتاتة  شريف  اليساري  والسياسي 
ألمانيا  مستشفيات  أحد  في  االثنين  توفي 

عن 94 عاما.
ونشرت دار روافد للنشر والتوزيع بيانا 
فيسبوك  بموقع  الرسمية  صفحتها  على 
قالت فيه "الدكتور شريف حتاتة في ذمة 
والسياسي  األديب  الشامل  المثقف  هللا، 

والمناضل كان شابا فوق التسعين".
نشاط  شعلة  عقله  "كان  البيان  وأضاف 
حتى اللحظات األخيرة، في النهاية تمكن 
تلقيه  أثناء  المنية  ووافته  منه  المرض 
كبيرة  خسارة  رحيله  ألمانيا.  في  العالج 

للوطن".

كلية  في  وتخرج   1923 في  حتاتة  ولد 
تغير  التي  األول  فؤاد  بجامعة  الطب 
القاهرة. انصب  اسمها الحقا إلى جامعة 
بسبب  وُسجن  السياسة  على  اهتمامه 
أُطلق  حتى  عاما   15 السياسي  نشاطه 

سراحه في الخمسينات.
منظمة  وفي  الصحة  وزارة  في  عمل 
ليتفرغ   1980 عام  حتى  الدولية  العمل 
بعد ذلك تماما للكتابة. صدر له أكثر من 
والدراسات  الرواية  بمجاالت  مؤلفا   20

وأدب رحالت.
و)الشبكة(  )الهزيمة(  رواياته  أبرز  من 
األشياء  و)نبض  و)قصة حب عصرية( 
و)عطر  البحر(  و)عمق  الضائعة( 

و)رقصة  و)الوباء(  األخضر(  البرتقال 
أخيرة قبل الموت(.

وفي مجال الكتابة السياسية أصدر )فكر 
واإلسالم  و)العولمة  اليسار(  في  جديد 
رأس  وعولمة  اليسار  و)فكر  السياسي( 

المال(.
التي  المفتوحة(  )النوافذ  مذكراته  كتب 
وأفكاره  وشبابه  بداياته  عن  فيها  حكى 
وأم  مصري  ألب  لندن  في  والته  منذ 

إنجليزية.
ثم  السعداوي  نوال  الكاتبة  من  تزوج 
انفصال في 2001 وتزوج بعدها الكاتبة 

والناقدة السينمائية أمل الجمل.
والشعراء  الكتاب  من  كبير  عدد  ونعاه 

الكاتب  بينهم  من  المصريين  والنقاد 
محمود  سيد  والصحفي  بيومي  مصطفى 
محمود  والشاعر  يوسف  شعبان  والناقد 
نصر  يسري  السينمائي  والمخرج  قرني 
هللا والشاعر زين العابدين فؤاد الذي كتب 
"شريف حتاتة غير عنوانه.. يسكن كتبه 

وقلوب أصحابه وصفحات تاريخه".
لحقوق  المصرية  المنظمة  نعته  كما 
لها  عام  أمين  أول  كان  الذي  اإلنسان 
بعد تأسيسها في 1985. وقالت في بيان 
الذي  الوطني  بالدور  المنظمة  "تشيد 
لعبه الفقيد في الدفاع عن حقوق الشعب 

المصري وحرياته". 



 دعونا نكمل حديثنا عن المصالح الروسية في 
سورية وما تحقق منها قبل الخوض بمؤتمرات 

األستانه وقبلها تداعيات الضربة 
الصاروخيه األميريكية على 

مطار الشعيرات.
كانت الدول األوروبية تسعى، 
عمداً لمد خط أنابيب لنقل الغاز 
من إحدى دول الخليج إلى 
القارة العجوز كي تستعيض 
فيه عن الغاز الروسي الذي 
سيتسبب بخسائر إقتصادية 
كبيرة لها. أيضاً، هناك، ولكن 
والغاز  النفط  أقل،  بأهمية 
المتوقع إستكشافة في المياه 
اإلقليمية السورية الذي تؤكد 
إحتماالته الكبيرة اإلكتشافات 
والقبرصية  اإلسرائيلية 
واإلحتماالت  والمصرية 
الكبيرة لمثل هذه اإلحتياطيات 
في المياه اإلقليمية اللبنانيه. 

ذكرت أيضا على هذه الصفحة أن روسيا وقعت 
في نهاية عام ٢٠١٤ مع الحكومة السورية عقداً 
إلستكشاف وإنتاج النفط والغاز في السواحل 

السورية مدته ٢٥ عاماً. 
في  الروسي  التدخل  أهداف  تلخيص  يمكن 

سورية بما يلي:
١. توجيه رسالة للعالم وخاصة الغربي مفادها 
أن روسيا دولة عظمى، وبالتالي العب رئيسي 

في الساحة الدوليه. 
٢. الحفاظ على مصالحها اإلستراتيجيه من 
خالل تواجدها بقوة في قاعدتين جوية وبحرية 

في شرقي البحر األبيض المتوسط. 
٣. إحباط أي محاولة لمد خط أنابيب لنقل الغاز 
الطبيعي من الخليج إلى أوروپا عبر سورية 
والتي أبطلته بإتفاق مع تركيا يمر عبرها خط 

لنقل الغاز إلى أوروپا. 
٤. تفردها بحل األزمة السورية بما يتفق مع 
مصالحها الحيوية، من خالل تحقيق الحملة 
العسكرية الروسية ألهدافها الجيواستراتيجية 
العمليات  السيطرة على مسرح  المتمثلة في 
العسكرية في سوريا بدل الواليات المتحدة. 

٥. إقامة قواعد عسكرية جنوب الناتو تؤمن لها 
ضرب أهداف حيوية غربية و سرعة الوصول 
المحيط اإلطلنطي في  البحر األحمر و  إلى 
الغرب  حال حصول أي حرب محتملة مع 

في المستقبل.
الضربة األميريكية: 

محافظة  في  خان شيخون  مدينة  تعرضت 
عليها  تسيطر  والتي  شمال سورية  إدلب، 
الباكر من  الصباح  المسلحة في  المعارضة 
لقصف  الماضي  )أبريل(  نيسان  الرابع من 
بنوعين من الغاز، حسب عدة مصادر أهمها 
تقرير منظمة حظر األسلحة الكيميائيه التي 
أكدت من خالل فحص الضحايا أنهم تعرضوا 
إلى غاز األعصاب )سارين( وغاز الكلور. بلغ 

عد الضحايا بداية القصف ٥٨ شخصاً وجرح 
٢٠٠، أثناء نومهم أغلبهم من النساء واألطفال. 
إرتفع عدد الضحايا فيما بعد 
حسب  ١٠٠ ضحية،  إلى 

ناشطين محليين.   
كانت اإلدارة األميريكية قد 
صرحت قبل أيام من القصف 
أن إزاحة الرئيس األسد من 
منصبه لم تعد من أولوياتها. 
األميريكي  الرئيس  ولكن 
بعد  أعلن  ترامب’  ‘دونالد 
أنه غير رأيه وأن  القصف 
تجاوز  قد  األسد  الرئيس 
العديد من الخطوط الحمر، 
وعندما سأله أحد الصحفيين 
ماذا ستفعل؟ أجابه: سترى.

نيسان  من  السابع  بتاريخ 
)أبريل( قامت السفن الحربيه 
األميريكية التابعة لألسطول 
السادس العامل في البحر األبيض 
المتوسط بإطالق ٥٩ صاروخاً عابراً للقارات 
من طراز توماهوك )ورد في المقاله السابقة 
أنها من طراز پاتريوت، فإقتضى التصحيح 
واإلعتذار عن الخطأ( على مطار الشعيرات 
التي إنطلقت منه الطائرتان اللتان قصفتا خان 
شيخون. صرحت القيادة األميريكية أنه جرى 
إعالم روسيا بالقصف قبل بدئه. الغريب أن 
روسيا لم تُْبد أي إعتراض وال إتخذت أي إجراء 
أو إعتراضه!!!  إيقافه  العمل على  أو  ضده 
أعلنت القيادة العسكرية األميريكيه أيضاً أن 
صواريخها تجنبت إصابة طائرات الهيليكوبتر 
الروسية وطواقمها الموجودة في المطار، كما 
أنها تجنبت إصابة مستودع األسلحة الكيميائيه 
الموجود في المطار خوفاً على حياة المدنيين 
وتعبيراً، غير  السامة  الغازات  إنتشار  من 
مباشر عن دقة اإلصابات. إستشهد ستة من 
لهم  النيران  نتيجة حصار  السوريين  الجنود 
قبل أن يتمكنوا من إخالء المبنى الذي كانوا 

موجودين فيه. 
كذبت، طبعاً وسائل اإلعالم السورية والروسية 
اإلتهامات التي وجهت للنظام على أنه وراء 
النظام  إدعاء  بين  التناقض  القصف، وظهر 
إذ  القصف.  توقيت  الروسي حول  واإلدعاء 
القصف وقع  أن  النظام  أكدت وسائل إعالم 
أنه  الروس  المسؤولون  أعلن  بينما  صباحاً 
الثانية عشرة والنصف بعد  الساعة  وقع في 

ظهر ذلك اليوم. 
إستخدمت روسيا حق النقض )الڤيتو( للمرة 
الثامنه ضد مشروع قرار لمجلس األمن يدين 
الواليات  إكتفت  السوري.  النظام  ويعاقب 
المتحدة بهذا القصف، وكأنها أرادت توجيه 
رسالة إلى روسيا وحلفاءها بأنها عادت وبقوة 

إلى االمنطقة.
في العدد القادم سنتطرق إلى مؤتمرات األستانه 

ونتائجها.  

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

واصبحت الدماء رخيصة
اخبار عن  اعتادنا سماع  لقد   
وانهيارت   وفياضانات  زالزل 
واعمال  واعتداءات  وتعديات 
فيها  وارهابية يصاب  انتحارية 
وتأتينا  البشر.  من  عدداً  ويقتل 
االخبار عن اعداد اغتيلت ظلما 
وقتلت عدوانا...ومن تكرار هذه 
االحداث اصبحت لم تفزعنا هذه 
تبقى  ومن  والباليا  المصائب 
لديه قدر من الحس ربما يدعوا 
واحبابهم  والموتى  للمصابين 
والسلوان والرحمه من  بالصبر 
قبل الرب اذ لم  ولن نجدها اال 

عنده تعالى..
السرقة  اعمال  عن  ناهيك 
واالنتهاكات  والشغب  والنهب 
العراض  وا وق  حق ل ا ى  ف
والوباء  الغالء  ذلك  الى  اضف 
ففر  ل وا لجهل  وا لمرض  وا
وبحرا  برا  الطرق  وحوادث 
تهديد  ل ا ننسى  ..وال  . وجوا
القوى  مراكز  قبل  من  والوعيد 
المجاالت..وايضا على  كل  فى 
االنذارات  لدولى  ا الصعيد 
المعنوى  بالتهديد  المصحوبة 
من  والسياسى  واالقتصادى 
السيادة. ..ذات  العظمى  الدول 
مبالغة  وبدون  يمكنها  والتى 
 .. اخرى  واقامة  بلدان  محو 
وتغيير  بالكامل  تاريخ  بل محو 
ال  وايضا  شعوب..  مسارات 
الخرائط  تغير  قلت  ان  ابالغ 

ايضا والحدود السياسية.
تبلدت  المنطلق  هذا  ومن   

..واختلط  المشاعر واالحاسيس 
هناك  تعد  ..فلم  بالحزن  الفرح 
عميق  حزن  او  حقيقية  فرحة 
بسرعة  االحداث  لتقلب  وذلك 
المشاعر  تبديل  معها  يصعب 
فرحته  عز  فى  االنسان  فيبكى 
منتهى  فى  ويكتئب  ويحزن 
السعادة  اختلطت  لقد  نشوته.. 
لق  ق ل ا ب لحب  وا اب  ئ االكت ب
الثقة  ويشوب  بالقسوة  والحنان 
المشاعر  تعد  فلم  الظن  سؤ 
صادقة او دافئة بسبب ما يُعانيه 
االنسان من تذبذب فى االحداث 
تفرح  مكالمة  يتلقى  حوله  من 
قلبه وتلوها اخرى تدفعه للبكاء.
السعيد  التعيس  االنسان  وهكذا 
عيناه.. وتدمع  فمه  يضحك 
ال  ..فكيف  عجب  من  له  ا ي
تتساوى  وال  الهمم  تضعف 
السيد  هو  القدر  ويكون  االمور 
نقاوم  وال  نستسلم  يجعلنا  وهذا 
االعلى  الى  بنا  تطيح  ..فموجة 
بعيد  الى  ا  تأخذن واالخرى 
تغرقنا  واالعنف  احالمنا  عن 

دوامتها..
االحزان  الهموم  هذه  فى وسط 
النور  من  شعاع  ى  ال  نتطلع 
يبعث االمل فى نفوسنا ويجعلنا 
احزاننا ويقوى عزائمنا.. نغلب 
عن  ذلك  يتحقق  ان  ويمكن 
..او  باهلل  والثقة  االيمان  طريق 
يقابلنا صديق بقلب طاهر وذهن 
واعى متفتح فيعيننا على تخطى 
ويوثق  ا  ويرشدن االزمات 

خطواتنا..او يكون الدافع لنا هو 
فى  يثق  و  علينا  يعتمد  انسان 
قدرتنا فانبذل ما فى وسعنا حتى 

نكون عند حسن ظنه...
القلب  لغباء  الحل  ماهو  ولكن 
اشهرنا  اذا  الحل  قسوته..ما  و 
السالح فى وجه اخواتنا وقتلناهم 
ا  تهكن ن وا يوتهم  ب ا  ن واحرق
لديهم.. ما  اعز  وسلبنا  حقوقهم 
السلوكيات  لهذه  معنى  نجد  هل 
..من  شيطانية  افعال  انها  اال 
رئيس  الخير..النه  عدو  صنع 
اعطيناه  من  ونحن  العالم  هذا 
نحو  الدائم  لجنوحنا  السلطان 

االنتقام والعنف..
وألن االنسان العاقل الذى خلق 
على صورة هللا ومثاله لم يخلق 
وينشر  ويقتل  وينهب  ليدمر 
اخيه  ويستعبد  والجهل  الفزع 
ويعطى  بل  االنسان ويضطهده 
نفسه الحق ان يحكم عليه وكأنه 
وكأنه  والصالح..  الحكمة  فائق 
فيتمادى  الخالق  بعيون  يرى 
تطاول  من  ..فياله  الحكم  وينفذ 
كاذب  اء  وكبري وغطرسة 

وواهى يؤدى إلى هالكه ..
هناك  ان  يدرك  هناك من  فلعل 
معنى جميل للحياة وهدف سامى 
.. مثل مساعدة المحتاج .. حب 
واسعى  السعادة  انشر   . قيد  بال 
للخير.. وانتبه لحياتك ابنى عمر 
اجتهد فى محاربة الفقر والجهل 
وليس  للحياة  اسعى  والمرض 

للموت..

هرطقات سياسية
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اإلعالم املغربي : 
وطن احلزن والفوضى 

أستطيع ال  أنا 

خالد بنيصغي

جاك سمير جرجوس

أراِك ل������ْن  ب����أن����ن����ي  ل������ِك  أُق������س������ُم 

أُق�����س�����ُم ل������ِك ب���أن���ن���ي ل������ْن أح����بَّ����ِك

أُق����س����ُم ل����ِك ب���أن���ن���ي ل����ْن أَح����لُ����َم ب���ِك

ع�������������ذراً ِم��������ْن��������ِك ي�������ا س���ي���دت���ي

أب���ق���ى أْن  وع������دُت������ِك  م��������رٌة  ك������ْم 

أع���ش���ُق ال���ح���ي���اَة م����ْن أج�����ِل ع��ي��ن��ي��ِك

ال��ش��ت��اْء م��ث��َل أش��ج��ار  ق��اس��ي��ًة  ت��ك��ون��ي  ال 

ك����ون����ي ك���ح���ب���اِت ال���م���ط���ِر ال����داف����ْئ

ك�����ون�����ي ال�����ق�����ص�����َة واألُغ������ن������ي������َة

ك����ون����ي رس������وم������اً ع����ل����ى َج����َس����دي

َك�����������َف�����������اِك ُه�����������روب�����������اً م���ن���ي

أس������ت������ط������ي������ْع ال  ل������ك������ن������ن������ي 

������ن������ن������ي ب������������ِك َص��������ري��������ْع ل������ّكِ

�����ن�����ن�����ي ك�����������������اِذٌب ف����ظ����ي����ْع ل�����ّكِ

إلن�������ن�������ي ب�����������ُدوِن�����������ِك أض�����ي�����ْع

أس���ت���ط���ي���ْع ال  ل���ك���ن���ن���ي  وح������ي������داً 

أراه�����������ا دائ������م������اً ف�����ص�����ُل رب����ي����ُع

ب���ل ك���ون���ي ال���ش���م���َس ب���أي���اِم ال��ص��ق��ي��ْع

��ي��ِف ال��ب��دي��ْع ع��ل��ى أم��س��ي��ات��ي ف���ي ال��صَّ

الرضيْع قلمي  في  العشِق  حروِف  كلَّ  كوني 

ال���س���م���ي���ْع وهللاُ  َص����رخ����ت����ي  ك����ون����ي 

ل��ت��ْوق��ي��ْع ت��ح��ت��اُج  ال  ال���ع���ْش���ِق  ف���دالئ���ُل 

بكل مشاربه طيلة هذين  المغربي  اإلعالم   ظل 
العقدْين السابقْين من الزمن يرسم المشهد المغربي 
بألوان قاتمة ، ويسم الحياة المغربية بالحزن العميق 

والفوضى العارمة .. 
ولسنا هنا في هذا المقال لنحكم له أو عليه أن كان 
على صواب أم ال ، ولكننا نود أن نعرف عمق وكنه 
هذا اإلعالم او على األقل أن نتعرف على هذا المشهد 

الجديد للمغرب .. 
ففي الوقت الذي يشير فيه اإلعالم الرسمي للحكومة 
إلى اإلنجازات العمالقة للمغرب سواء على المستوى 
الوطني أو الدولي ، وتحقيق المغرب لخطى ثابتة 
وجبارة داخل المنظومة العربية واإلفريقية والعالمية، 
أخذ  مغربية  حياة  ليرسم  المستقل  اإلعالم  يأتي 
منها البؤس مأخذه ، وأكل الحزن من كل أطراف 

الجمال فيها .. 
التكنولوجي  التقدم  نجد مغرب  األولى  الضفة  في 
بمشاريع عالمية خاصة في مجال الطاقة الشمسية 
والريحية ، وكذلك مضيق طنجة المتوسطي الرائد 
في التجارة العالمية لموقعه االستراتيجي  في ربط 
قارات العالم ، أضف إلى ذلك جلب االستثمارات 
العالمية في صناعة الطائرات والسيارات وغيرها، 
دون أن ننسى التصالح مع إفريقيا واالستتثمار فيها 
بالماليين ، وعقد اتفاقيات في غاية األهمية أبرزها 

اتفاقية أنبوب الغاز مع نيجيريا ، ناهيك عن السياحة 
التي أصبح المغرب قبلة السائحين بامتياز .. واتفاقيات 
عالمية في مجال الفالحة والصيد البحري ، وغيرها 
التي أصبح للمغرب فيها  قدم  كثير من المجاالت 

ثابت على المستوى اإلقليمي والعالمي ... 
أما في الضفة األخرى من اإلعالم المغربي فنرى 
مغرب   ، والحزن  البؤس  مغرب   ، آخر  مغربا 
مغرب   ، القطاعات  في جل  اليومية  اإلضرابات 
الفوضى اإلداري والتعليمي ، مغرب االختالسات 
المالية وسوء التدبير ، مغرب أنانية المسؤولين والتعلق 
بالكرسي والمنصب ولو كان ذلك بالمال والعباد ، 
مغرب الفضائح الجنسية من اغتصاب وخيانة ... 

مغرب انعدام األمن في كثير من المناطق ، مغرب 
الرشوة واالبتزاز ، مغرب القوي يأكل الضعيف ، 
مغرب المتشردين واللصوص والعاطلين عن العمل، 
مغرب اإلدارة المتجبرة المتسلطة على مواطنيها ، 

مغرب مهرجان موازين المجون والميوعة ..... 
المغرب  أم   ، النافع  المغرب  ؟؟  نريد  فأي وطن 
العميق؟؟ مغرب التقدم والرفاهية ؟؟ أم مغرب النخبة 
التي تنهب من خيراته دون رقيب أو حسيب ؟؟ لقد 
صدق من قال : “ ويل لوطن لم ينفعه مواطنوه ، ولم 
يرقبوه ، ولم يصونوه ، ولم يرفعوا له همة النصر 

والقمة  “.. دمتم بود .. 

يف وحديت خلَف الِبحار

ترتدُد األصواُت،

 أنصُت، أملُحْك

يا ليت أين طفلة

أحبو إليَك، وأنظرُْك

لو أنني طرٌي 

عىل غصٍن هناك،

زهراُت كينا تحرُسْك

جورّية، يف الربِد 

ِعطٌر يؤنُسْك

يا ليتني خلَف املدى 

يف حلِم ليٍل أسمُعْك

ويف سكوِن حرييت

أرتجي لو أسأُلْك

فرتدُّ يل عهَد األماِنِ

ني .. وأحضُنْك تضَمُ

أعواُم مرّت يا أيب

اشتاُق، أرقُب خطوتْك

إليَك يسكنني الحننُي 

يا ليَت عيني .. ُتبرُصْك!!

رندة رفعت شرارة

أبــي

املالية: 273.3 مليار جنيه عجز 
املوازنة خالل 9 أشهر

ملياردير روسي يعرض مليار جنيه اسرتليين 
لالستحواذ على نادي أرسنال

الدوالر يسجل 18.12 جنيه فى نهاية تعامالت االربعاء

هبوط خمزونات النفط والبنزين األمريكية األسبوع املاضى

3ر273  للدولة  العامة  الموازنة  بلغ عجز    
مليار جنيه خالل الفترة )يوليو- مارس( 2016 
/ 2017، أي ما يعادل %8 من الناتج المحلي 
يعادل  9ر254 مليار جنيه ما  اإلجمالي مقابل 
4ر%9 من الناتج المحلي خالل الفترة ذاتها من 

العام السابق عليه.
وذكرت وزارة المالية، في تقرير يوم األربعاء/ أن 
إجمالي اإليرادات ارتفع بنسبة 9ر%24 ليسجل 
7ر363 مليار جنيه مقابل 1ر291 مليار جنيه 
له،  السابق  المالي  العام  الفترة من  خالل نفس 
حيث بلغت اإليرادات الضريبية نحو 9ر268 
مليار جنيه خالل فترة الدراسة، واإليرادات غير 
الضريبية 8ر94 مليار جنيه. وأضافت أن إجمالي 
المصروفات ارتفع بنسبة 4ر%18 ليصل إلى 
4ر631 مليار جنيه خالل 9 أشهر مقارنة مع 
3ر533 مليار جنيه خالل الفترة ذاتها من العام 

المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا االرتفاع 
يعتبر األدنى مقابل متوسط بلغ نحو %20 خالل 
الثالث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام 
في ضوء اإلصالحات التي قامت بها الوزارة 

للسيطرة على اإلنفاق العام.
وأشارت إلى زيادة مصروفات األجور وتعويضات 
العاملين بالدولة بنسبة 4ر%1 لتبلغ نحو 158 
مليار جنيه، وارتفاع اإلنفاق على شراء السلع 
والخدمات ليحقق 5ر24 مليار جنيه، كما زادت 
7ر231  إلى  لتصل  الفوائد  المصروفات على 

مليار جنيه.
وأوضحت المالية أن اإلنفاق على شراء األصول 
الفترة  المالية )االستثمارات( صعد خالل  غير 
)يوليو – مارس( 2016 /2017 ليسجل 8ر45 
مليار جنيه، كما زاد اإلنفاق على الدعم والمنح 

والمزايا االجتماعية ليحقق 128 مليار جنيه.

  قدم الملياردير الروسي ذو األصل األوزبكي 
عليشير عثمانوف عرضا لالستحواذ على غالبية 

أسهم نادي أرسنال االنجليزي لكرة القدم.
وتقدم عثمانوف، الذي يمتلك حصة قليلة من أسهم 
النادي ال تمكنه من إدارته، بعرض بلغت قيمته 
مليار جنيه استرليني لصالح المستثمر األمريكي 
ستان كروينك الذي يمتلك 67 بالمائة من أسهم 
النادي. وأكدت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية 
أن عثمانوف تقدم بعرضه الشهر الماضي إلى 

كروينك الذي لم يرد رسميا حتى اآلن.
ويمتلك عثمانوف 30 في المئة من أسهم أرسنال، 
لكنه رغم ذلك ليس عضوا في مجلس إدارة النادي 

وال يشارك في اتخاذ القرارات.
وكان عثمانوف قد أنحى بالالئمة على كروينك 
المتردي  النادي  الماضي بسبب وضع  الشهر 
في الدوري االنجليزي الممتاز، ودوري أبطال 
أوروبا، قائال إنه “ينبغي أن يتحمل قدرا كبيرا 

من االخفاق الذي حاق بالفريق.”
وأصبحت فرص الفريق في الوصول إلى دوري 
قبل  المقبل شبه منعدمة  الموسم  أوروبا  أبطال 

الجولة األخيرة من الدوري االنجليزي الممتاز 
لكرة القدم.

ويوجه مشجعوا الفريق أغلب اللوم للمدير الفني 
الفرنسي أرسين فينغر ويطالبونه بالرحيل مؤكدين 
أنه “أفلس ولم يعد لديه ما يقدمه للفريق فنيا” بعد 

أكثر من 20 عاما في منصبه.
ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة أرسنال قرارهم 
بخصوص فينغر بعد لقاء الفريق مع تشيلسي في 
القدم في  لكرة  اإلنجليزي  االتحاد  نهائي كأس 

السابع والعشرين من الشهر الجاري.
ويطالب عثمانوف بضخ مزيد من االستثمارات 
في الفريق وشراء العبين مميزين والتعاقد مع 
أداء  تقديم  إلى  الفريق  لدفع  متمكن  فني  مدير 
أفضل والمنافسة على حصد بطوالت أكبر في 

انجلترا وأوروبا.
وترددت أخبار خالل األيام الماضية مفادها أنه 
إذا رفض كروينك عرض عثمانوف فإن األخير 
سيسحب استثماراته من أرسنال، وسيوجهها إلى 
فريق آخر في الدوري االنجليزي الممتاز وهو 

فريق إيفرتون ومقره في مدينة ليفربول.

   قالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية يوم األربعاء إن مخزونات النفط الخام 
فى الواليات المتحدة هبطت األسبوع الماضى 
مع رفع مصافى التكرير اإلنتاج، وانخفضت 
أيضا مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة. 
أن  المعلومات  إدارة  من  بيانات  وأظهرت 
مخزونات الخام هبطت 4.4 مليون برميل فى 
األسبوع المنتهى فى التاسع عشر من مايو فى 
حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض 

قدره 2.4 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام فى مركز تسليم العقود 
اآلجلة فى كاشينج بأوكالهوما 741 ألف برميل.

وزادت مصافى التكرير استهالكها من الخام بمقدار 159 ألف برميل يوميا.
وأظهرت البيانات أيضا أن مخزونات البنزين 
األسبوع  برميل  ألف   787 بمقدار  انخفضت 
الماضى فى حين كان محللون استطلعت رويترز 
آراهم قد توقعوا هبوطا قدره 1.2 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات المشتقات الوسيطة، التى 
تشمل الديزل وزيت التدفئة، 485 ألف برميل 
مقارنة مع توقعات لهبوط قدرها 743 ألف برميل.
وتراجعت واردات الواليات المتحدة من النفط 
الخام األسبوع الماضى بمقدار 165 ألف برميل 

إلى 7.67 مليون برميل يوم.

عانقيني بالروح 

فأنا مواُل حنني 

وعند كِل درٍب يلوُح 

يزهر الياسمني 

ما كنُت عاشقا 

عادياً

او غيمًة يف ترشين

انا يف العروِق

رشوٌق 

يسبُح يف الرشايني

وعطُر بنفسٍج

يفوُح يف البساتني 

وليُل شعٍر

ونرُث رياحني ..

ال البعُد ُينسينا 

خفق االشتياق 

وال الجرُح ميحي 

بوح العاشقني...

جويل عماد

موال حنني

األربعاء،  يوم  المصرى،  الجنيه  أمام  األمريكى  الدوالر  استقر سعر صرف   
حيث بلغ متوسط سعر صرف الدوالر األمريكى أمام الجنيه المصرى، 18.0221 
جنيه للشراء و18.1250 جنيه للبيع، وسجل اليورو األوروبى 20.1703 جنيه 

للشراء و20.2928 للبيع.
ووفًقا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه اإلسترلينى 23.3584 
جنيه للشراء و23.4991 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.4558 جنيه 
للشراء و18.5688 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 16.1170 جنيه 
 2.6153 الصينى  اليوان  للبيع، وسجل سعر صرف  للشراء و16.2105 جنيه 

جنيه للشراء و2.6311 جنيه للبيع.
بلغ سعر صرف  الجنيه،  مقابل  العربية  العمالت  أسعار صرف  وعلى مستوى 
الدينار  للبيع، وسجل  للشراء و4.8331 جنيه  4.8052 جنيه  السعودى  الريال 
الكويتى 59.3065 جنيه للشراء و59.7633 جنيه للبيع، وسجل الدرهم اإلماراتى 

4.9061 جنيه للشراء و4.9355 جنيه للبيع.
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كيفية تبييض االسنان بسرعة فى املنزل

طريقة سهلة لعمل مزيل عرق طبيعى فى املنزل برائحة روعة

5 طرق حلماية شعرك من حرارة الصيف
                  مع قدوم فصل الصيف وحرارة الشمس يحتاج الشعر 
الى عناية خاصة من اجل المحافظة عليه في هذا المقال 
وحصريا على مجلة رجيم االولى عربيا في عالم الرشاقة 
الصحه والجمال تعرف على اهم النصائح والطرق لحماية 

الشعر من حرارة الصيف الشعر في الصيف
تكثر مشاكل الشعر في فصل الصيف؛ بسبب أشعة 
الشمس القوية، فيتعّرض الشعر للتلف، والتقّصف، 
والجفاف، فيبدو الشعر غير صحّي، ويكتسب مظهراً 
غير الئق، فأشعة الشمس الحارقة تسحب الرطوبة من 
الشعر، وتحلل البروتين الذي يقّوي الشعر، فيفقد الشعر 
حيويّته، ومع ذلك فهناك العديد من النصائح والطرق التي 
من الممكن اتّباعها للمحافظة على صّحة الشعر ومظهره 

في فصل الصيف.
حماية الشعر من حرارة الصيف

ترطيب الشعر
احرصي على ترطيب شعرك باستخدام كريمات مرطبة 
قبل أن تقومي بتجفيفه باستخدام المجفف الكهربائي حتى 

تحافظي على صحة شعرك ونعومته.
ربط الشعر

قومي بربط شعرك على هيئة ذيل حصان عند الخروج 
في الشمس حتى تتجنبي تعرض شعرك ألضرار أشعة 
الشمس الحامية لكن احرصي على عدم ربط شعرك بقوة 

حتى تتجنبي اإلصابة بتساقط الشعر. 
تغطية الشعر

عليِك بضرورة استخدام قبعة للرأس أو االستعانة بحجاب 
من الخامات المناسبة لحماية رأسك من تأثير أشعة الشمس 
ودرجة الحرارة العالية وتعرض شعرك للضعف نتيجة 

أشعة الشمس.
حمامات السباحة

عليِك بمعرفة أن حمامات السباحة تستخدم مواد كيماوية 
لتحافظ على نظافة المياة مما يؤدي إلى التأثير على صحة 
الشعر، لذلك احرصي على غسل شعرك بالمياه العذبة 
بعد الخروج من حمامات السباحة لتجنب تعريض شعرك 
ألضرار المواد الكيماوية الموجودة في حمامات السباحة.

صبغ الشعر
عليِك بمعرفة أن تعرض الشعر للمكونات الكيميائية التي 
تحتويها صبغات الشعر يساعد على إضعاف شعرك خاصة 
في فصل الصيف، لذلك تجنبي صبغ شعرك بالمكونات 

الكيميائية لتجنب مضاعفة تأثير الشمس على الشعر.
طرق العناية بالشعر في الصيف

واقي الّشمس: فال بدّ من وضع كريم واٍق للشمس للّشعر 
قبل الخروج تحت أشعة الشمس، وخاّصة عند الذهاب 
للسباحة، فيساعد على حماية الشعر من أشعة الشمس، 
ومن المفّضل وضع الكريم بعد كّل أربع ساعات من 

الخروج تحت الشمس.
ترطيب الشعر: من الضروري زيادة ترطيب الشعر من 
فصل الصيف، وذلك بشرب الماء بكميّات كبيرة؛ لتعويض 

الشعر عن الرطوبة التي يفقدها بسبب التعّرق، وكما يمكن 
استخدام مرّطبات الشعر التي تمنع جفاف الشعر، والتي 
تُباع في المراكز التجاريّة الكبرى بأنواع متعدّدة، فمن 

الممكن اختيار النوع المناسب لطبيعة الشعر.
    االبتعاد عن المواد الكيماويّة: فالشعر يصبح أكثر جفافاً 
في فصل الصيف، لذلك يجب تجنّب استخدام الصبغات 
الكيماويّة، وكريمات العناية الكيماويّة، واستبدالها بالمواد 

الطبيعيّة.
االبتعاد عن غسل الشعر بماء ساخن: ألّن الماء الساخن 
يزيد من تقّصف الشعر ويضعفه، فمن المفّضل غسل 
الشعر بماء بارد، فهو يساعد على منع تلف الشعر، 
ومن األفضل عدم استخدام الشامبو بشكل مفرط، فال 
يستحّب غسل الشعر يوميّاً، وفي حالة زيادة نسبة الدهون 
في الشعر يفّضل رش القليل من بودرة األطفال عليه، 

فتمتّص الزيوت الزائدة.
تجنّب أدوات تجفيف الشعر: فال بدّ من االبتعاد عن أدوات 
تجفيف الشعر التي تزيد من تقّصفه، وتزيد جفافه، وعند 
الحاجة الستخدام هذه األدوات من الضروري وضع 

البلسم، وكريم الحماية قبل استخدامها.
لبس طاقيّة السباحة: فمن المهم عند السباحة وضع البلسم 
الحامي للشعر، أو لبس طاقيّة السباحة؛ لحماية الشعر 
من مياه البحر المالحة، أو مياه السباحة، التي يضاف 
إليها الكلور بشكل كبير، وغسل الشعر بعد االنتهاء من 

السباحة بماء نظيف.
قّص الشعر: فقص الشعر من األمور المهّمة التي يجب 
التالف،  إليها؛ للتخلّص من التقّصف، والشعر  اللجوء 

وللمساعدة على تقوية الشعر.
 ماسكات الشعر: فمن المفضل وضع الزيوت الطبيعيّة 
على الشعر: كزيت الزيتون، وزيت الخروع، والماسكات 
الطبيعيّة: كماسك المايونيز الذي يغذّي الشعر، ويمدّه 
بالمعادن الالزمة، فيتم وضعه لمدة ساعة، ومن ثم غسل 

الشعر منه جيداً.
تحضير الشعر الستقبال الصيف

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

دون غسيل.
-2 إذا تعرضت كثيراً للشمس تأكدي أن شعرك سيكون 

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

للشعر المصبوغ.
-4 إذا كان شعرك ضعيفاً فهو بحاجة لعناية مضاعفة ، 
استخدمي منتجات العناية بالشعر بشكل مضاعف فأشعة 

الشمس والغبار سوف 
تتعب شعرك وتجعله 
ضعيفاُ أكثر ومتقصفاً، 
خاصة إذا كنت قد قمت 

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

يمكنك إضافة زيت جوز الهند وزيت اللوز إلى األطباق 
التي تتناولينها فهي سوف تغذي جسمك وبالتالي تمنح 

شعرك مايحتاجه.
هناك أيضاً زيت األفوكادو وزيت اآلراغان اللذين يعتبران 

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

الشعر يبدو دهنياً .
-7 عندما تضعين الزيت على شعرك التغسليه إذا كنت 
ذاهبة لحوض السباحة أو للبحر ومن الجيد البدء باستخدامه 

قبل يومين ذلك من شأنه أن يحمي شعرك تماماً.
-8 التنسي أن تقومي بعمل مساج لفروة رأسك كل يوم.

ماسكات للعناية بالشعر
-1 ماسك خل التفاح

تعددت فوائد خل التفاح للشعر والبشرة حيث يعتبر خل 
التفاح من أقوى العالجات الطبيعية للشعر، حيث يفيد 
الشعر في الحصول على شعر المع وصحي، كما يفيد 
أيضا في التخلص من الشيب والشعر األبيض، فيمكن 
استخدام خل التفاح على الشعر وتركه لمدة 15 دقيقة ثم 
غسله بالشامبو والبلسم على حسب نوع الشعر على أن 

تكرر تلك الوصفة مرة واحدة في األسبوع .
-2 ماسك صفار البيض

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

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

الليمون هو من العناصر الطبيعية المفيدة للشعر والبشرة، 
حيث يستخدم في التخلص من حكة الرأس المزعجة والتي 
تتسبب في ظهور القشرة والظهور بمظهر غير الئق، 
لذلك يتم مزج ملعقتين من عصير الليمون مع ملعقتين مع 
زيت الزيتون ويتم تدليك فروة الشعر بها ثم يغطى الشعر 

بمنشفة ساخنة لمدة 15 دقيقة ثم يشطف جيدا بالماء .
-4 ماسك األفوكادو

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

كصفار البيض أو المايونيز
-5 ماسك الطماطم

قد تلجأ بعض النساء إلى صبغ الشعر باللون األشقر 
الذي عادة ما يميل إلى اللون األخضر وذلك لوجود مادة 
الكلورين في حمامات السباحة، لذلك تبحث كل امرأة 
فالحل هو  اللون األشقر  عن طرق طبيعية الستعادة 
الطاطم فكل ما عليك هو استخدام كوب من  عصير 
عصير الطماطم كماسك للشعر وتركه لمدة 10 دقائق 

ثم غسله بالشامبو .
-6 ماسك كربونات الصوديوم

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

دقائق ثم شطفه بالماء الدافئ .
-7 ماسك زيت جوز الهند

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

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

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

ومنحه القوة واللمعان.

  قدم إيلي صعب مجموعته الجديدة من األزياء 
 Fashion الجاهزة ذلك في إطار أسبوع الفاشيون ويك
Week الخاص في هذه المرة بموضة الخريف 
والشتاء ٢٠١٧-٢٠١٨. وقد لجأ المبتكر ألول 
مرة إلى القاعة الفخمة التي يأويها متحف غران 
باليه Grand Palais تحت قبته المصنفة ضمن 
قائمة المباني األثرية الفرنسية، بدالً من حدائق 
“تويلري”، ليبهر حضوره بموديالت رسمت 
ونفذت كي تحول من ترتديها إلى راقصة باليه 

كالسيكية ناعمة ورومانسية.
وليترجم إيلي صعب أحاسيس مثل هذا العمل 
الفني النابض بالحياة إلى موديالت أنيقة تسعد 
من ترتديها ولكن أيضاً من تشهدها مرتدية، 
شكلت الفساتين من طبقات متتالية من الدانتيل 
واألورغانزا وموسلين الحرير والمخمل، 
المناسبة وزينها  الزركشة  فوقها  وركب 
بالريش وبقطع األحجار الثمينة من إبتكار 
دار سفاروفسكي. أما األلوان فتأتي زرقاء 

وسوداء وذهبية وحمراء قاتمة.

أطعمة تقطع الشهية طبيعيًا

 قبل التحدث عن تبييض االسنان يجب ان تعرف 
ان االبتسامة في الواقع هي من اكثر االشياء جاذبية 
فاالبتسامة الناصعة تسلط الضوء علي شخصيتك 
وتترك عالمة بارزة هناك طرق تببيض االسنان 
المعتادة مثل معجون االسنان وغسول الفم واللثة 
وغيرها والعالجات الطبيه المكلفة ،وايضا غير 
دائمة وتضر بمينا االسنان. لذلك سنتجه الى الطرق 
الطبيعية التى اثبتت فاعليتها فى تبييض االسنان 

وعالج االسنان الصفراء
اوال االسباب التي تجعل االسنان صفراء:

ـ تدخين السجائر.
ـ ترقق طبقة المينا بسبب الشيخوخة.

من  الكثير  تناول  مثل  فقير  غذائي  نظام  اتباع  ـ 
األطعمة المصنعة عالية االحماض، و المشروبات 
الغازية / الصودا والحلوى، أو في بعض األحيان 
بعض الفواكه. يمكن حتى بعض المكمالت الغذائية 

التي ترقق من المينا الحتوائها علي االحماض.
ـ الذين يعانون من جفاف الفم ) فنقص اللعاب يعني 

حماية أقل للمينا(.
ـ التنفس عن طريق الفم انسداد الممرات األنفية. 
هذه يقلل اللعاب ويمنع األسنان / الفم من الترطيب 

الطبيعي .
ـ استخدام المضادات الحيوية.

ـ تناول الفلوريد الزائد، وخاصة إذا بدأت هذه العادة 
عندما كنت طفال.
ـ عوامل وراثية.

ثانيا وصفات تبييض االسنان الصفراء :
1. استبدال فرشاة االسنان:

عليكي رمي فرشاة االسنان وتبديلها باخري خال 3 
اشهر او اقل مع االستعمال باستمرار تتثني شعيرات 
الفرشاه مما يؤدي الي عدم تنظيف االسنان بشكل 

صحيح.
2. نظفي لسانك:

تنظيف لسانك بفرشاة االسنان يساعد علي منع تراكم 
البكتيريا التي يمكن ان تؤدي الي تغيير لون االسنان .

الطريقة:
ـ استخدمي فرشاه ناعمه.

ـ ابدئي بالتنظيف من الجزء الخلفي للسان .
ـ شطف الفرشاه جيدا بعد كل حركة الزالة البكتيريا 

من علي الفرشاه.
3. خل التفاح لتبييض االسنان:

شطف الفم باستخدام خل التفاح هو وسيله طبيعيه 
وفعاله للحفاظ علي ابتسامة صحية . فخل التفاح يعمل 
بشكل فعال كمضاد حيوي ومطهر للثه واالسنان 

كما انه قادر علي ازالة البقع 
العنيدة من فوق االسنان فهو 

يحتوي على مركبات من 
حمض الخليك، 
والبوتاسيوم، 
والمغنيسيوم، 
لبروبيوتيك  ا
واإلنزيمات، 

التي تقتل الجراثيم 
وايضا تساعد علي نمو 

البكتيريا الجيده)بروبيوتيك 
( ، درجة الحموضة في خل 

التفاح تساعد علي إزالة البقع من 
األسنان مما يساعد على تبييض 

االسنان بشكل طبيعي.
الطريقة:

ـ خذي بعضا من خل التفاح.
ـ دلكيه علي اسنانك كلها جيدا لمدة 10 دقائق.

ـ اشطفيه جيدا بالماء او ببيروكسيد الهيدروجين.
استخدمي هذا العالج باستمرار ولكن ال تفرطي 
من االسخدام النه من الممكن ان يؤدي الي فرك 

المينا من االسنان.
ملحوظه :

ـ اذا قمتي باستخدام الفرشاه لوضع خل التفاح علي 
اسنانك فاستبدلي الفرشاه عند استخدام المعجون.

استخدام  المفضل  من  التفاح  خل  استخدام  بعد  ـ 
معجون خالي من الفلوريد.

4. تناول الفواكه الطازجة والخضار:
تناول الفواكه والخضراوات وغيرها من األطعمة 
المقرمشة هو جيد لجسمك وأسنانك. كما ان تناول 
المكسرات والجزر الخام، والتفاح، والقرنبيط يمكن 
نظيفة عن  أسنانك  الحفاظ على  يساعد على  أن 
طريق إزالة البقع السطحية والترسبات التي تؤدي 

إلى تسوس األسنان.
5. استخدام الجيل بدال من الشرائط:

تستخدم الشرائط في تبييض االسنان ولكن يري 
البعض بان هذا الحل ليس فعاال النها ال تتوزع جيدا 
علي االسنان بدال من ذلك ينصح االطباء باستخدام 

الجيل لتبييض االسنان باكثر فاعليه.
6. الشطف بالماء بعد تناول البرتقال:

وعلي الرغم من احتواء البرتقال علي فيتامين C مثل 

الليمون 
ي  فيحتو
ل  تقا لبر ا
والليمون ايضا على 

حامض يؤدي إلى تآكل ميناء األسنان.
لذلك عليكي التأكد من شطف الفم بالماء بعد األكل 

مباشرة من البرتقال .
االطعمه  تناول  بعد  بالفرشاة  اسنانك  نظفي   .7

والمشروبات:
أفضل طريقة لتبييض األسنان بشكل طبيعي هي تنظيف 
االسنان بالفرشاه بعد تناول االطعمة والمشروبات 
ولكن في بعض االحيان ال نستطيع ان نفعل ذلك 
اذا كنا خارج المنزل او في العمل او في المدرسة 
لذلك يمكنك شرب المزيد من الماء في هذه الحاله 

للحد من االثار السلبيه.
8. بيكربونات الصودا او بيروكسيد الهيدروجين 

لتببيض االسنان فى يوم :
بيروكسيد الهيدروجين هو عامل مضاد للجراثيم 
ويعمل بشكل ممتاز علي نظافة اللثه والفم ويحافظ 
علي الفم خالي من الجراثيم ويمكن ذلك عن طريق 
شطف الفم جيدا باستخدام بيروكسيد الهيدروجين . 
وتبين البحوث ان بيروكسيد الهيدروجين يبقي نفسك 
منتعشا من خالل القضاء علي البكتيريا الضاره فهو 
يعمل كمطهر طبيعي للفم كما انه يحمي الفم من 

امراض اللثه مثل التهاب اللثه.
كما ان اضافة بيكربونات الصودا الي بيروكسيد 
الهيدروجين يساعد على إزالة المزيد من البالك من 

األسنان. واكدت العديد من الدراسات ان منتجات 
تنظيف االسنان التي تحتوي علي بيكربونات الصودا 
تقضي علي بالك االسنان اكثر من منتجات تنظيف 
االسنان التي ال تحتوي علي بيكربونات الصودا.

بيكربونات الصودا تعمل كمقشر لالسنان لذلك عليكي 
التاكد من خلط بيكربونات الصودا مع بيروكسيد 
الهيدروجين جيدا النه من الممكن ان يؤدي الي 
ازالة المينا من االسنان وهذا سيسبب مشكله كبيره 

جدا الن المينا التنمو مره اخري
الطريقه :

ـ اخلطي كميات متساوية من كال من بيروكسيد 
الهيدروجين والماء.

ـ قومي بالمضمضمه بهذا الخليط لمدة دقيقة واحدة.
ـ ثم اشطفي فمك.

9. زيت جوز الهند لعالج االسنان الصفراء:
زيت جوز الهند جيد جدا في تنظيف االسنان كما 
يمكن القول ان زيت جوز الهند يعمل كمبيض طبيعي 
لالسنان وبعض الناس تشهد ان اسنانهم تصبح اكثر 
بياضا بعد استخدام زيت جوز الهند. يحتوي زيت 
جوز الهند علي الخصائص المضاده للميكروبات مما 
يساعد ذلك علي حماية اللثة وتنظيفها . كما وجدت 
دراسة تؤكد ان استخدام زيت جوز الهند لتنظيف 
االسنان ليس له اي اثار جانبيه وبالتالي فهو يعتبر 

عالج وقائي في المنزل يحافظ علي نظافة الفم.
الطريقة:

ـ ببساطه قومي بوضع ملعقه من زيت جوز الهند 
في فمك.

ـ تمضمضي به لمدة من 5 الي 20 دقيقة.  او
ـ اضيفي بضع قطرات زيت جوز الهند علي فرشاة 

اسنانك.
ـ ثم نظفي اسنانك بها.

كما يمكنك:
ـ وضع بعض زيت جوز الهند علي منشفة.

ـ ودلكي اسنانك بها.
10. الفراوله تبيض االسنان :

التي تساعد علي  الفراوله من االطعمه الصحيه 
تبييض االسنان

الطريقه:
ـ قومي بهرس 4 او 5 ثمرات من الفرواله جيدا.

ـ دلكي بها اسنانك جيدا.
ـ ثم اشطفيها جيدا بالماء.

التي  األطعمة هذه  اختاري من الئحة  والمعاناة من مضاعفاتها،  التخسيس  الى حبوب  تلجأي  أن  قبل 
يمكنك إدخالها ضمن وجباتك للسيطرة على شهيتك ال بل تخفيفها طبيعياً.

 مقدار قبضة يد واحدة من اللوز النيء تمدّك بالكمية الالزمة 
E والمغنيسيوم كما تُشعرك  من مضادات األكسدة، الفيتامين 
أو  الوجبات  بين  الكمية  تناول هذه  يمكنك  بالشبع واالمتالء. 

إضافتها الى السلطة!
 صحيح أن االكثار من القهوة يومياً )أكثر من 3 فناجين أو 
كوب ونصف( قد يصيبك بالتوتر واالنزعاج ولكن الكمية 
تفاعل  السّر؟ هو  الصحيحة ستساهم في قطع شهيتك. 
مضادات األكسدة الموجودة في حبوب القهوة مع الكافيين! 
إضافةً الى فوائد الزنجبيل الكثيرة على الصّحة والهضم، 
يساهم في تعزيز عملية األيض ومدّك بالطاقة والنشاط، 
ما يعني أنّك لن تشعري بالجوع. اشربيه مع الشاي أو 
المطبخ  اللحوم والدجاج حسب وصفات  تناوليه مع 

الهندي. 
 Physiology حسب دراسة حديثة أجرتها مجلّة

ملعقة من  أن نصف  تأّكد   ،& Behavior
الفلفل الحار كفيلة بأن تحرق 10 سعرات 

حرارية وأن تشعرك بالشبع واالمتالء. 
الحار في وجباتك واستمتعي  اعتمدي 

بحرق الدهون!

السموم. والمشكلة  الجسم من  التعرق هو شيء جيد. النه يخلص       
الحقيقية هي الرائحة التي يمكن أن تتبع التعرق. بينما العرق )عرق( يكاد 
إلى أحماض هى  العرق  التي تحلل  البكتيريا  ال يملك أي رائحة، ولكن 

التى تسبب الرائحة.
واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على األبطين وبقية جسمك خاليا من السموم 
هو تحضير مزيل العرق  بنفسك. حسنا، فكرة قد تبدو مجنونة ولكن هذا 

افضل من مزيالت العرق الكميائيه التى تسبب السرطان.
وصفة تحضير مزيل عرق طبيعى فى المنزل

1: زيت جوز الهند: له خصائص مضادة للجراثيم والفطريات التي 
للرائحة.  وعالوة على ذلك،  المسببة  البكتيريا  تساعد على محاربة 

زيت جوز الهند هو مرطب ال يصدق ومزيل الروائح.
2: صودا الخبز : مدهش المتصاص الروائح الكريهة. فإنه يساعد على 

تحييد الحموضة ويعمل كمبيد للفطريات لمنع العدوى.
3: زبدة الشيا : هو مرطب ال يصدق، ويساعد على حماية البشرة 
من الجفاف. كما أنه يساعد مع المطبات الصغيرة التي تحصل بعد 

الحالقة تحت اإلبطين .
4: شمع العسل : يساعد على الحفاظ على مزيل العرق من الذوبان، 

ويعطيها شعورا أكثر صالبة. كما أنه يساعد مع مشكلة العرق.
5: نشا الذرة: جنبا إلى جنب مع افتقارها للرائحة، لديها القدرة على 
امتصاص الرطوبة، مما يجعلها عنصرا ممتازا لمزيالت الروائح الطبيعية.

طريقه عمل مزيل عرق طبيعى فى المنزل
 ضع 3 مالعق كبيرة من شمع العسل المبشور فى اناء على النار.

 إضافة 2 ملعقة طعام من زبدة الشيا.

نضع 3/1 كوب من زيت جوز الهند.
 نترك شمع العسل والزبدة والزيت لتذوب تماما.

 إزالته من على النار ، وإضافة 1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز.
 إضافة 3/1 كوب من نشا الذرة إلى ذلك.

نخلطها جيدا حتى تصبح ناعمة.
نضيف  رائحة الزيت العطري المفضل لديك من خالل إضافة 10 إلى 15 

قطرات. يمكنك استخدام مزيج أساسي أو واحد من 2 أو 3 منهم.
صب الخليط في زجاجه مزيل العرق أو قوالب السيليكون.

لتبرد لبضع ساعات، ثم يصبح مزيل العرق الخاص بك جاهزا  اتركها 
لالستخدام.

يمكنك استخدام هذه بانتظام بدال من مزيل العرق التجاري.
نصائح إضافية

االنتظار 3-4 دقائق بعد اضافه مزيل العرق حتى يجف، ومنع أي بقع أو 
رواسب على المالبس الخاصة بك.

إذا كنت ترغب في تخطي تسخين زيت جوز الهند،  يمكنك مزجها يدويا 
حتى يتم امتصاص جميع المكونات األخرى تماما

إذا كان لديك حساسية الجلد، حاول تقليل كمية صودا الخبز إلى النصف أو 
حتى يمكن االستغناء عنها. يمكنك أيضا استخدام عصير الليمون المخفف 
أو خل التفاح بدال من ذلك. لمزيد من الرائحة وتعزيزها، يمكنك استخدام 

زبدة الكاكاو.



 

أخبار الفن Vendredi 26 mai 2017
الجمعة  26 مايو 2017

موسوعة السندباد
 بقلم السندباد/ اشرف كمال

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:

نقد فيلم »الرجل الثاني «
من يزرع الشر يحصد الدمار
رحم هللا عمالقة هذا الفيلم  

انتهت من  أنها  الفنانة عال غانم،  قالت    
تصوير مشاهدها فى الجزء األول من مسلسل 
قناة  يتم عرضه على  الحياة«، والذى  »طعم 

»الحياة«.
وأكدت »غانم«،  أنه يتبقى للعمل جزء آخر 
مكون من 30 حلقة، وسوف يحدد منتج العمل 

إذا كان سيذاع بعد رمضان أم ال.
وأضافت أنها سعيدة بردود األفعال االيجابية 
العمل رغم بعض االنتقادات ولكنها  على 
تلقت العديد من ردود أفعال الجمهور 

االيجابية.
الدنيا«، بطولة كالاً من: عال غانم،  »طعم 
سامو زين، أحمد صالح حسنى، سامية 
الطرابلسي، ساندى، عزت أبو عوف، تأليف 

أحمد صبحى وإخراج عبد العزيز حشاد.

المتواضعة، وفي أجواء تواكب  الشعبيّة  الحارات   داخل إحدى 
اً، تطّل النجمة  اً وتراجيدي أحيانا يوميات سكانها في قالب كوميدي حينا
سميّة الخّشاب ومعها بيومي فؤاد وكل من دينا فؤاد ويسرا اللوزي 
الذي  الكوميديا االجتماعية »الحالل«  الغني، ضمن  وفادية عبد 

اً على »MBC مصر« في رمضان.  يُعرض حصريا
يشهد العمل عودة سميّة الخّشاب إلى الدراما بعد عامين من الغياب في 
دور المرأة التي تدخل عالم الدجل والشعوذة لتأمين لقمة العيش، وهو 

أول بطولة لبيومي فؤاد في شخصيّة الرجل المزواج. 
تقدم سميّة الخّشاب شخصيّة »ذهبية« المرأة التي تكسب رزقها من 
خالل العمل في الدجل والشعوذة، وهي في الوقت نفسه الزوجة الثانية 

»للحاج أنس« الذي يؤدي دوره بيومي فؤاد.
و مزجت المؤلفة سماح الحريري بين الطرافة وخفة الظل دون أن 
تبتعد عن التشويق واأللغاز المحيطة بالجرائم ويحمل توقيع المخرج 

أحمد شفيق.
كما أن اإلعالن عن المسلسل ال يقتصر بالترويج الدعائي فقط، بل 

اً أغنية بعنوان »بالحالل يا معلم« التي غنتها سمية الخّشاب مع الفنان أحمد سعد.  يتضمن أيضا

 ،»dmc« كشفت الصفحة الرسمية لقناة  
نيللى  تجمع  لقطات  على موقع »فيسبوك«، 
كريم بأحمد فهمى، فى أحد مشاهد مسلسلهما 

الرمضانى »ألعلى سعر«.
وظهر فى المشاهد رومانسية »جميلة« التى 
المسلسل، و«هشام«  فى  نيللى  بدورها  تقوم 

الذى يجسده أحمد فهمى.
نيللى  »ألعلى سعر« يشارك فى بطولته 
كريم، زينة، وأحمد فهمى، ونبيل الحلفاوى، 
وأحمد مجدى على، وسلوى محمد على، 
وخالد كمال، ومحمد حاتم، وسارة سالمة، 
النجوم،  وهايدى موسى، وعدد آخر من 
إضافة إلى ظهور مى كساب كضيفة شرف، 
العدل،  السيناريست مدحت  تأليف  وهو من 
وإنتاج »العدل جروب«، ومن إخراج 

ماندو العدل.

المنتجة     طرحت شركة »العدل جروب« 
العمل، حيث  تتر  لمسلسل »الحساب يجمع«، 

تحمل األغنية اسم المسلسل.
الشعبية بوسى،  المطربة  المسلسل  تتر  وتغنى 
واألغنية من كلمات مدحت العدل وألحان 
محمد رحيم وتوزيع توما ومهندس الصوت 

هانى محروس.
يذكر أن مسلسل »الحساب يجمع« سيعرض فى 
سباق دراما رمضان على قناة »dmc«، وهو 
النجمة يسرا، محمود عبدالمغنى،  من بطولة 
العاصى، وأحمد حاتم،  وكريم فهمى، وإيمان 
وعايدة رياض، وندا موسى، والمطربة بوسى، 
إياد عبدالمجيد، وإخراج  تأليف  والعمل من 

هانى خليفة.

لقائمة  قناة »dmc« عن انضمام مسلسل »إزى الصحة«    أعلنت 
المسلسالت الرمضانية، التى ستعرض على القناة خالل شهر رمضان 

المقبل.
ونشرت الصفحة الرسمية لقناة »dmc« عبر موقع »فيسبوك«، برومو 

مسلسل »إزى الصحة«.
وعلقت صفحة »dmc« على البرومو: »إنك تبقى نايم وبتحلم ده عادى 

إنما تبقى بتحلم جوا الحلم اللى أنت بتحلمه هو ده اللى مش عادى«.
مسلسل »إزى الصحة« بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، سلوى خطاب، 
بيومى فؤاد، صالح عبدهللا، طارق اإلبيارى، نهال عنبر، أحمد حالوة، 
العرب، أحمد  ليلى عز  الميرغنى، حسام داغر، دعاء رجب،  ضياء 
صيام، محمد على رزق، نبيل نور الدين، علياء عساف، ناصر سيف، 

تأليف يوسف معاطى.

رشدي أباظة مفتول العضالت ومعشوق النساء 

 عزيزي القارئ مقالنا اليوم عن 
فنان قدير ومتعدد المواهب كما إنه 
يمتاز بالوسامة وخفة الظل ولديه بنية 
قوية ولذا  لقب بمفتول العضالت. 
تحبه  كانت  النساء  معظم  أن  كما 
ولذا لقب أيضااً بمعشوق النساء .. 
عن  اليوم  مقالنا  القارئ  عزيزي 
الفنان القدير رشدي أباظة . أسمه 
بالكامل رشدي سعيد بغدادي أباظة 
ولد ألم إيطالية وأب مصري. كان 
يعمل ضابط شرطة وكان رشدي 
بالطبع  العربية  لغات  يتقن خمس 
الفرنسية واإلنجليزية  عالوة على 
وقد حصل  واليونانية  واإليطالية 
على البكالوريا من كلية سان مارك 
دراسته  يكمل  ولم  باإلسكندرية 
للرياضة  عشقه  بسبب  الجامعية 
والفن. فقد كان من أبطال المالكمة 
أما عشقه للفن فكان ال يقل عن عشقه 
للرياضة وقد جاءته الفرصة للعمل 
بالفن حيث أسند إليه المخرج هنري 
بركات دورااً مهمااً في فيلم )المليونيرة 
الصغيرة( وذلك عام 1948 وكان 
رشدي في بداية حياته يعشق فنانة 
رائعة الجمال وهي كاميليا. وكان 
فاروق ملك مصر السابق يهيم بها 
حبااً ولكنها كانت تميل إلى رشدي. 
فاتفقا األثنان على الذهاب إلى إيطاليا 
والزواج هناك. وعلم فاروق بذلك 
وكان  التخلص من رشدي،  فقرر 
رشدي من هواة ركوب الخيل وعلم 
فاروق أن رشدي في منطقة الهرم 
ويمارس هواية ركوب الخيل فذهب 
الهرم وحاول مداهمة  إلى  فاروق 
رشدي بسيارته الفارعة ولكن رشدي 
لبراعته في ركوب الخيل أستطاع أن 
يفلت منه. وبعد ذلك قررت كاميليا 
األنتهاء من تصوير فيلمها والذهاب 

إلى إيطاليا على أن يلحق بها رشدي 
اباظة. وعلم فاروق بذلك عن طريق 
مخابراته ففجر بها الطائرة وحزن 
وقرر  عميقااً  حزنااً  عليها  رشدي 
التركيز في اعماله الفنية خاصة انها 
بدأت تنهال عليه. وقد تزوج رشدي 
أكثر من مرة وزوجته األولى كانت 
أمريكية أسمها باربرا ورزق منها 
بأبنته قسمت. وبعد طالقه منها لعدم 
رغبتها العيش في مصر تزوج من 
ملكة الرقص الشرقي الفنانة تحية 
كاريوكا ومكث معها بفترة ليست 
بقصيرة. ثم دب الخالف بينهما ألن 

ان  من  الشك  قلبها  في  دب  تحية 
رشدي على عالقة غرامية بإحدى 
أرتبط  ثم  الطالق.  ووقع  قريباتها 
التي  سامية جمال  بالفنانة  رشدي 

أبنته  تربية  على  اإلشراف  تولت 
قسمت. واثناء فترة زواجه لسامية 
وقد  الشحرورة صباح  من  تزوج 
الرجل  فيلم  في  معااً  الثالثة  ظهر 

أحب  وقد  الثاني. 
رشدي صباح منذ 
في  معااً  أن عمال 
أنساك  ازاي  فيلم 
الطرب  أمير  مع 
وملك العود فريد 
األطرش. ثم شارك 
ح  ا ب ص ي  د ش ر
نار  فيلم  بطولة 

وقد  أبنة صباح هويدا  مع  الشوق 
شارك رشدي معظم فنانات مصر 
في أفالمهن فمع سيدة الشاشة العربية 
فاتن حمامة عمل معها في أفالم : 

وموعد  دموعي  أرحم 
غرام وطريق األمل ولن 

للحب  أنام والوقت  أبدااً وال  أبكي 
وفيلم أريد حالاً الذي أحدث ضجة 

كبيرة للعالقة بين الزوج والزوجة 
مما أدى إلى بعض التعديالت في 
وال  الشخصية.  األحوال  قوانين 
نستطيع أن نغفل فيلم الرجل الثاني 
وهو من أقوى األفالم لرشدي والذي 
ثبت فيه موهبته السينمائية الرائعة 
والذي جمعه كما قلنا من قبل بزوجتيه 
بالنسبة  أما  سامية جمال وصباح. 
لسندريال الشاشة سعاد حسني فقد 
عمل معها رشدي العديد من األفالم 
وهي: الساحرة الصغيرة والطريق 
العشاق  ومبكى  السفير  وجناب 
وصغيرة على الحب وبابا عايز كده 
والحب الضائع وغروب وشروق 
مصر  صوت  ومع  عقلي.  وأين 
الذهبي شادية عمالاً معااً في الزوجة 
13 والطريق ونصف ساعة جواز 
وفيلم دليلة. أما ملكة اإلغراء الفنانة 

هند رستم فقد عمال معااً في : صراع 
في النيل وفيلم بفكر في اللي ناسيني 
والرغبة والضياع 
ورجال في العصفة 
والعاطفة والجسد. 
المطربة  مع  أما 
لقديرة  ا فنانة  ل وا
هدى سلطان فعمال 
 : فالم  أ في  ااً  مع
وإمرأة  بورسعيد 
في الطريق وقاطع 
ة  ي ا ه ن و ق  ي ر ط
في  وشئ  طريق 
صدري واألسطى 
وني  وجعل حسن 
مجرمااً. ومع عذراء 
الشاشة الفنانة ماجدة 
وظلت تحتفظ بهذا 
تم  أن  إلى  اللقب 
زواجها من الطيار والفنان إيهاب 
نافع. ومع ماجدة عمل رشدي معها 
في : فيلم جميلة الذي يروي قصة 
المجاهدة الجزائرية ضد األستعمار 
الفرنسي للجزائر وعمال معااً أيضااً 
في فيلم عدو المرأة والقبلة اآلخيرة 
وزوجة  الطريق  على  وحواء 
لخمس رجال والمراهقات. أما مع 
الفنانة لبنى عبد العزيز فكان الفيلم 
الكوميدي الجميل )آه من حواء( وفيلم 
وإسالماه(. ومع النجمة األستعراضية 
نعيمة عاكف فمثال معااً : فيلم تمر 
حنة وخلخال حبيبي وبحر الغرام. 
وشاركت النجمة نادية لطفي رشدي 
الحي  في  سلطان وجريمة  فيلمي 
الهادئ. وشاركت المطربة شريفة 
مفتش  فيلم  بطولة  رشدي  فاضل 
المسرح  عميد  ومعهما  المباحث 

العربي يوسف بك وهبى. أما األميرة 
إنجي الفنانة الرقيقة مريم فخر الدين 
فقد شاركت رشدي أفالم: ال أنام ولقاء 
في الغروب ومالك وشيطان وفيلم 
ما ليش غيرك. أما النجمة سمراء 
الشاشة مديحة يسري فقد شاركت 
أو موت وأني  فيلمي حياة  رشدي 
راحلة. أما المطربة وردة فقد شاركته 
وأميرة  الزمان  فيلمي حكايتي مع 
عيون  أجمل  وشاركت  العرب. 
رشدي  ثروت  زبيدة  الشرق  في 
أباظة فيلمي في بيتنا رجل والحب 
الضائع. وشاركت النجمة الجميلة 
أمين رشدي بطولة أعظم  ميرفت 
طفل في العالم. وقد منعته الرقابة 
لفترة طويلة ثم أجازت عرضه بعد 
حذف بعض المشاهد أما النجمتين 
شاركتا  فقد  ويسرا  كامل  مديحة 
رشدي فيلم أذكياء لكن أغبياء مع 
نجم النجوم عادل امام. وقد شارك 
العالمي عمر  الفنان  أباظة  رشدي 
الشريف في ثالثة أفالم وهم ال أنام 
وصراع في النيل وفي بيتنا الرجل 
. عزيزي القارئ كانت السيدة والدة 
رشدي تقطن في نفس البناية التي 
أقطن بها في ميدان األوبرا بالقاهرة 
وكنت أتردد عليها يوميااً لمعرفة إذا 
كانت ترغب في شئ وقابلت رشدي 
كثيرااً لديها وكان يشكرني لمساعدة 
العضالت  مفتول  والدته رحم هللا 

وأسكنه فسيح جناته .  

موسوعة السندباد

أمينة خليل تتضامن مع كالب وقطط الشوارع مسية اخلشاب مشعوذة مع بيومي فؤاد يف »احلالل« 

قصة حب أمحد فهمى ونيللى كريم 
فى »ألعلى سعر« 

 ترت »احلساب جيمع« بصوت بوسى 

»dmc« إزى الصحة« ينضم لـ«

  شاركت النجمة الشابة أمينة خليل، 
الحيوانات الضالة،  في حملة تضامنية مع 
 Network MO4 والتي أطلقتها مؤسسة
 Noble( وموقع »السين«، تحت عنوان
السبب  للجمهور ما  للتوضيح   ،)Creatures
الكالب والقطط »حيوانات  الذي يجعل من 

شوارع«.
الفيديو الذي نشرته  قالت »خليل« خالل 
الرسمية على موقع »السين« على  الصفحة 
النجوم: »أنا  فيسبوك، وشارك فيه عدد من 
شايفة إن من مسئوليتي إني أدي صوت 
إنها مسئوليتنا  أنا شايفة  للي مالوش صوت، 
كبشر على كوكب األرض إننا ناخد بالنا من 
أقول بعض  بعض«.  وتابعت: »أقصد بما 
ليه في  باإلنسان والحيوان... ومش عارفة 
بلدي، ده مش  البلدي هو  الكلب  سوء فهم إن 
حقيقي أصال، فيه فكرة غلط حوالين كلمة 
بلدي، ودي حاجة الزم تكسرها تماما عشان 

هما طيبين وأذكياء جدا«.
يذكر أن أمينة خليل تشارك في سباق رمضان 
المقبل من خالل مسلسل »ال تطفئ الشمس«، 

وهو بطولة كل من: محمد ممدوح، جميلة 
الوهاب،  عوض، ميرفت أمين، فتحي عبد 
سيناريو تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر 
العمل حول عائلة  خضير، وتدور أحداث 
ارستقراطية محافظة، فقدت عائلها، وتولت 

األم رعايتها، وهى امرأة حازمة.

الفنان أحمد عز في  النجمة مع  كما تشارك 
بطولة مسلسل إذاعي جديد بعنوان »الديزل«، 
للمنتج محمد  إنتاج وكالة »ميديا سيتي«  من 
أيمن سالمة، وإخراج  اللطيف، وتأليف  عبد 
علي مصيلحي، ومن المقرر إذاعته في 

رمضان أيضا.

وفاة املمثل الربيطاني 
روجر مور بطل أفالم 

جيمس بوند
البريطاني  النجم  89 عاما  ناهز  الثالثاء عن عمر    توفي يوم 
السير روجر مور. ونال مور شهرة عالمية الدائه دور الجاسوس 

جيمس بوند.
وأعلنت اسرته نبأ وفاته عن طريق تغريدة في تويتر نشرتها في 

حسابه الرسمي.
التغريدة، »بقلب يعتصره األسى، نعلن عن ان  وقال اوالده في 
والدنا الحبيب السير روجر مور وافته المنية اليوم في سويسرا 

بعد صراع قصير ولكن بطولي مع مرض السرطان.«
وجاء في التغريدة، »نحن منكوبون. شكرا يا أبانا ألنك من أنت 

ولكونك عزيزا عند العديد من الناس.«
وأصبح مور، بفضل السنوات الـ 12 التي قضاها في اداء دور 

بوند، مليونيرا وشخصية محبوبة حول العالم.
بدأ مور مساره الفني في ستينيات القرن الماضي، ولكن شهرته 
1973، عندما اختير الداء  لم تنطلق بشكل حقيقي حتى عام 

.»Live and Let Die « دور بوند في فيلم
أدى مور دور البطولة في 6 من افالم جيمس بوند التالية، كان 
آخرها فيلم » A View to a Kill« في عام 1985 عندما 

كان يبلغ من العمر 57 عاما.
النجوم  القديمة« من  وكان من آخر نجوم »المدرسة 

السينمائيين من امثال فرانك سيناترا وديفيد نيفين.
بنشاطاته االنسانية،  التالية، عرف مور  السنوات  وفي 
وعلى وجه الخصوص ما قام به كسفير لمنظمة 

بونيسيف لجمع التبرعات لالطفال الفقراء.
وقال اوالد مور إن والدهم كان يعتبر عمله مع يونيسيف »اعظم 

انجازاته«.

عال غامن: انتهيت من تصوير »طعم 
احلياة«.. وهناك جزء آخر

اباظة( يعمل في منظمة  افندينا )رشدي    الموضوع  :عصمت كاظم 
دولية لتهريب المال بين مصر ولبنان. يمارس نشاطه من خالل كباريه، 
اعضاء عصابته.  مع  وينفذها  األوامر من شخصية مجهولة،  ويتلقى 
ينجب من عشيقته الراقصة سمرة )سامية جمال( طفلتهما  منى )وزة( 
ولكنه يُزوج سمرة الحد اتباعه »ديورس« )بدر نوفل( وينسب االبنة له. 
ترفض المطربة »لمياء سكر« )صباح( العمل مع عصمت في التهريب. 
وينفصل عن عصمت.  تهريب  ينفرد بصفقة  »ابراهيم«  بينما شقيقها 
فيقتل من عصابته. تنضم لمياء للبوليس لالنتقام لشقيقها وذلك بمساعدة 
المالزم أول كمال )صالح ذو الفقار( الذي ينتحل شخصية شقيقها اكرم 

بالبرازيل ليدخل العصابة  وتستمراالحداث.
المخرج – وحوار  التحليل والنقد: قصة وسيناريو: يوسف جوهر مع 

يوسف جوهر استاذااً بمعنى الكلمة. 
عزيزي القارئ، اقدم لك اليوم فيلما من روائع السينما المصرية وهو 
فيلم الرجل الثاني. هذا الفيلم يعتبر وصول السينما المصرية للقمة بكل 
قلما  الذي  السيناريو  هو  المنظم »  االجرام   “ فسيناريو  بها.  العاملين 
نجده متقنا في فكر الشخصيات المتضادة ليصل الي:  -1 الذكاء الحاد 
من قبل  المجرم  لخداع الشرطة ولتنفيذ خططه لصالحه الخاص.  -2 
المجهود المضني من قبل الضابط للكشف عن خطط هذا الذكاء من افعال 
ضارة بالصالح العام. -3 هذا التضاد كفيال بخلق الصراع الصاعد بين 
إلى »  ليصل  الدرامية  السيناريست خيوطه  نسج  الشخصيات، وكيف 

اقناع الجمهور« بهذه االفعال.
بدأ السيناريو: بداية مشوقة من النصف الثاني من االحداث في الفيلم. 
البوليس وتخفيه في ازياء اخرى  وهو هروب »عصمت« من مراقبة 
لمقابلة رئيسه في المكتب البالغه بتهريب المال للبنان في الغد، وقتل 
»ابراهيم« لغدره بهم. فنعلم )كجمهور( -1 بنشاط عصمت االجرامي.  
-2 انه الرجل الثاني كاتم اسرار الرجل األول.  -3 يمثل حلقة الوصل 
بين هذا األخير وبين العصابة.  اهتم السيناريست بوحدة االضداد بين 
الرئيسية: عصمت الشرير ضد كمال  الخير وبين سمرة  الشخصيات 

مع العصابة ضد لمياء مع البوليس. 
 الشخصية الرئيسية: عصمت: انسان من عائلة ارستقراطية، قوى االرادة، 
زكي جدااً ، متحجر القلب. اخالقه هي مصلحته، ومبدأه عدم الضمير. 
)صراعه( كيف يهرب المجوهرات والمال، واالفالت من البوليس. وبما 
أن مصلحته قبل كل شيء، يفكر بجعل عصفور )محمود فرج( يكسرساق 
ديورس لتهريب المال والمجوهرات في الجبس المحاط بالساق. )أزمته( 
كيف يفلت من الشرطة؟ فبذكائه يرسل خطابا للشرطة إلخبارهم عن 
المال في الجبس. فيكسر البوليس الجبس في أول مرة فال يجد شيئااً. ثم 
يهرب عصمت البضاعة في ثاني مرة وبذلك ال يحق للبوليس التفتيش 
مرة اخرى. وهو كأنسان متحجر القلب ليس له عزيز، يهمل ابنته منى 
وهي في المستشفى، وكلف اكرم بقتل سمرة. )الذروة( صدم عصمت 
عند ظهور اكرم شقيق لمياء االصلي واكتشاف ان لمياء وسمرة وكمال 
مع البوليس.)القرار(االنتقام من الجميع. رشدي اباظة: يعتبر من أفضل 
ادواره ، وعي كامل بالشخصية وبكل ابعادها الشريرة خاصة: ضحكته 
العالية وهو يسخر من اعتراف سمرة بحبها ألكرم دليل على أنه تخلص 
منها. االحتفاظ الدائم بأنه حفيد كاظم باشا اوغلي  فكان الرقي والعظمة 
في االداء طبيعيا، التحدث 5 لغات العربية:  اليونانية، واالنجليزية و 
األوامر  له، واعطاء  اكرم  تقبيل  اشمئزازه من  واإليطالية.   الفرنسية 

للعصابة فهو الحاكم اآلمر.   
متوسطة،  بيئة  لمياء( -شخصية من  )شقيق  واكرم  )الشرطي(  كمال   
قوية االرادة، شجاعة، باسلة، لماحة واخالق رفيعة. جعل السيناريست 
)الصراع( كبيرا في هذه الشخصية بين كمال )الشرطي( ومهمته القبض 
على عصمت وعصابته متلبسا بتهريب المال، وبين اكرم )شقيق لمياء( 
يتحدث باللهجة اللبنانية دائما وليس له الحق في الخطأ هوأو لمياء امام 
عصمت وإال النتيجة الموت. - لذلك وفق السيناريست في اتقان قصة 
بالمجوهرات  البرازيل وهروبه  في  لصديقه جاك  اكرم  لقتل  الشرطة 
إلى مصر. وذلك القناع عصمت بمدي تورط اكرم في القتل واحتياجه 
لمساعدته. فيقتنع عصمت و )نحن كجمهور( ويقبل مساعدته بضمان 
باسبوره البرازيلي والمجوهرات. )أزمته( المواقف الصعبة التي يجتازها 
أكرم ولمياء للمراقبة الشديدة من عصابة عصمت.- نجح كمال في حماية 
لمياء من عصمت بحجز غرفة بجانبها في االوتيل، فأحبط بذلك اطماعه 
لها.- يعرف كمال قيمة سمرة  فهي زراع عصمت االيمن وموضع سره، 
فتظاهر بالتعاطف معها عندما كان الشجار بينها وبين لمياء ليكسب ثقتها، 
و بالفعل جلس مع العصابة. )الذروة( وصول افندينا متخفي في أزياء 
)القرار(  الجراج.  في  السيارة وهو  في  بديل  بدخول   فاستنتج  اخرى. 
زيادة مراقبة عصمت للوصول للرجل االول. )النتيجة( نجاحه في القبض 
عليه.  صالح ذو الفقار: كان استاذا في اداء الشرطي المحترف الذي ال 
يترك شيء للصدف، وال غرابة في ذلك فهو خريج اكاديمية الشرطة، 
مع خفة ظل كبيرة في ادائه ألكرم واتقانه للهجة اللبنانية التي يلطف بها 
المواقف المشدودة فيجعلنا نضحك من قلوبنا.  اهتم السيناريست “يوسف 

جوهر” باألدوار النسائية كمحرك فعال لألحداث:
سمرة : سكينة الفقي، فتاة من بيئة متوسطة جميلة، حنونة، شجاعة، تحلم 
بالعيش الهادئ. قبل بداية الفيلم أحبت عصمت االرستقراطي ووعدها 
بالزواج، وعندما حملت منه، زوجها عصمت إلى ديوس ونسب ابنته 
إليه. ومع بداية الفيلم نجدها في )صراع( دائم لتنفيذ ما يطلبه عصمت 
على أمل االستقرار معه. فقامت بنشاط فعال بتطور األحداث ،  تشترى 
الدوالرات من األجانب، تخدع العمدة بحبها له حتى تهرب العصابة المال 
في مالبسه. فأعجب بهذا النشاط الرجل االول وفرضها على عصمت. 
و)أزمتها( عندما لجأت لمياء لعصمت لحماية أكرم. ووصلت )للذروة( 
عند انفراد عصمت بلمياء واهماله البنتيهما منى حتى رحلت. )فقررت( 
االنتقام منه بمساعدة كمال ولمياء. سامية جمال: جسدت الشخصية بكل 
صراعها في المواقف المختلفة. فكانت صادقة في الدفاع عن كرامتها 
بالنفس  وثقة  بكبرياء  أدت  قدرية،  مع  لها  لخيانة عصمت  المجروحة 
لرفضها للمياء لمشاركتها في نشاطها بالكباريه، امتعتنا برقصها الشرقي 

الراقي كعادتها. وتعاطفنا معها عند بكائها لرحيل ابنتها. 
 لمياء سكر : فتاة لبنانية جميلة، ذكية ، من بيئة متوسطة جاءت للقاهرة 
مع شقيقها ابراهيم للعمل كمطربة. رفضت الرضوخ لعصمت لعمليات 
قتل عصمت البراهيم،   معرفة  عند  ولكن  الكباريه.  وتركت  التهريب 
تحولت إلى قوة غاضبة تريد االنتقام وتعاونت مع الشرطة للقبض عليه، 
وجدت االخالق الرفيعة في  كمال الشرطي ، وخوفه عليها من أي سوء، 
أنه لم يستغل هذا الحب. وهي كفتاة ذكية استغلت حب  فأحبته خاصة 
تعرفها  التي  المهنة  اسرار  للبوح عن  استدراجه  لها وارادت  عصمت 
سمرة.  صباح: جسدت ببساطة السهل الممتنع مرحلة الفتاة المرحة الحرة 
من شخصية عصمت. وهذا نجده في اغنيتها عطشانة بأناقتها وفستانها 
األبيض البديع ودلعها الراقي المحبوب مع الصوت العذب الرنان. ثم 
وعيها  الكبير بتحول الشخصية من البراءة إلى االنتقام لفقدان شقيقها، 
واآلالم النفسية النابعة من الداخل المعبرة بالوجه الهادئ دون  افتعال 
للعمل مع عصمت )قاتل شقيقها( وقد استعرضت صباح ازيائها األنيقة 

لكل موقف كممثلة وكفنانة
إلى اللقاء عزيزى القارئ مع الجزء الثاني من الفيلم في العدد القادم 
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العالناتكم يف الرسالة

 يتوّجه الناخبون في نوفا سكوشا 
إلى صناديق االقتراع في الثالثين 
من شهر أيّار/ مايو الجاري الختيار 

نّوابهم وحكومتهم المقبلة.
الحزب  االنتخابات  ويتنافس في 
الليبرالي المحلّي  بزعامة ستيفن 
ماكنيل رئيس الحكومة الخارج، 
وحزب المحافظين المحلّي بزعامة 
جيمي بيلي والحزب الديمقراطّي 
الجديد بزعامة جاري باريل وحزب 
الخضر بزعامة توماس ترابنبرج.

وبدأ التصويت المبّكر يوم السبت 
الماضي في وقت يواصل الزعماء 

فعالية ثقافية باملكتب الثقايف والتعليمي املصري 
ليالي مصرية )اجلزء األول(

مة األسدي يف اليونسكو العالاّ

كندا: 575 وظيفة بفضل مركز خدمات 
أعمال جديد لـ”تي دي بنك” يف مونكتون

أمس  أول  أعلنت    
تورونتو  »بنك  مجموعة 
بنك(«  دي  )تي  دومينيون 
أكبر  أحد   ،)TD Bank(
عن  الكندية،  المصارف 
لخدمات  مركز  افتتاح 
عام  مونكتون  في  األعمال 

.2019
يوجد  المركز  هذا  وإطالق 
وظيفة   575 إلى  يصل  ما 

بدوام كامل على امتداد ست سنوات 
في مونكتون، كبرى مدن مقاطعة نيو 
برونزويك )نوفو برونزويك( الكندية 

المطلة على ساحل األطلسي.
تورونتو  »بنك  مجموعة  وستحصل 
مالية  مساعدة  على  دومينيون« 
حكومة نيو برونزويك يصل حجمها 
افتتاحها  لقاء  دوالر  ماليين   9 إلى 

مركز خدمات األعمال.
»أوبورتيونيتيز  مؤسسة  وستقّدم 
Opportuni� برونزويك«  )ييو 

التابعة   )ties New Brunswick
ماليين   6,8 برونزويك  نيو  لحكومة 
على  المبلغ  هذا  أصل  من  دوالر 

شاكلة قرض داعم.
نيو  في  الليبرالية  الحكومة  وتقول 
خدمات  مركز  إن  برونزويك 
األعمال سيرفع إجمالي الناتج المحلي 
للمقاطعة بـ109 ماليين دوالر ضمن 

فترة ست سنوات.
وأعرب رئيس حكومة نيو برونزويك 
لكون  فرحه  عن  غاالنت  برايان 
اجتذبت  قد  مقاطعته  في  العاملة  اليد 
مجموعة  من  آخر  كبيراً  استثماراً 
فمركز  دومينيون«.  تورونتو  »بنك 
التأمين  مجال  في  األعمال  خدمات 
من  نحواً  يوظف  للمجموعة  التابع 
جون  سان  مدينة  في  شخص   700

الساحلية في جنوب المقاطعة.

 أّكد رئيس حكومة كيبك فيليب 
كويار أنه ال يعتزم الدعوة النتخابات 
عامة مستعجلة في مقاطعة كيبك 
قبل الموعد المحدد سابقا إلجرائها 
أي في شهر أكتوبر تشرين األول 
2018 مستبعدا بذلك أي سيناريو 
للدعوة النتخابات عامة مستعجلة 

في المقاطعة.
يرغب  ال  أنه  إلى  كويار  وأشار 

االستفادة من ضعف منافسيه.
في  االنتخابي  القانون  أن  يذكر 
كيبك ينص على إجراء انتخابات 
في موعد محدد أي كل أربع سنوات 

الكندية  كيبيك  مقاطعة  اتفقت   
ودولة إسرائيل على توحيد الجهود 
بهدف تطوير الذي تُعتبر كيبيك 

رائدة فيه.
العوائد  من  ذلك  يكون  وقد 
لجولة  الملموسة  االقتصادية 
كيبيك  مقاطعة  حكومة  رئيس 
فيليب كويار والوفد المرافق على 
إسرائيل والضفة الغربية التي دامت 
أفادت أمس وكالة  أسبوعاً، كما 

الصحافة الكندية.
كيبيك  حكومة  رئيس  وأنهى 
الليبرالية جولته بلقاءه مع رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو 
دام 45 دقيقة في مكتب هذا األخير 

في مدينة القدس.

وكانت تلك أول زيارة رسمية يقوم 
حكومٍة  رئيُس  إسرائيل  إلى  بها 
لكيبيك، ثانية كبريات مقاطعات 
كندا من حيث عدد السكان وحجم 

االقتصاد. 
وقال كويار في لقاء مع الصحافيين 
إنه ينوي توثيق العالقات بين كيبيك 
وإسرائيل، وإنه في هذا اإلطار 
يفّكر بفتح مكتب تجاري لكيبيك 
من  لكيبيك  وليس  إسرائيل.  في 
تمثيل رسمي حالياً في إسرائيل.

وجولة رئيس حكومة كيبيك كانت 
في معظمها في إسرائيل وتخللتها 
اجتمع  حيث  رام هللا  في  محطة 
الحكومة  برئيس  كويار  فيليب 

الفلسطينية رامي الحمدهللا.

كويار:ال انتخابات مستعجلة 
يف كيبك

توافق بني كيبيك وإسرائيل على 
التعاون يف قطاع الذكاء االصطناعي

  مبادرة خاصة في البحث والدراسة والتوثيق 
تابعتها جريدة الرسالة عن كثب، منذ بداياتها في 
مطلع القرن الحالي، وكانت آخرها المحاضرة 
عن  صالتها  في  »الرسالة«  احتضنتها  التي 
العاّلمة األسدي«  »المرحلة الصوفية في حياة 
أعّدها و قّدمها المستشار الثقافي السابق للجريدة 

الدكتور ناهد كوسا. 
السوري  التراث  له  يتعّرض  الذي  الوقت  وفي 
للتشويه والتدمير، تتّوج أعمال الباحث الكندي، 
منظمة  باستقبال  كوسا  ناهد  األصل،  السوري 
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو 
شهر  مطلع  في  باريس،  في   )UNESCO
تراث  عن  فريد  عمل  بتوثيق  القادم،  حزيران 
في  ولتسجيله   « حلب   « رأسه  مسقط  مدينته، 

عداد التراث اإلنساني العالمي.  
العاّلمة  بقلم  نادر  مخطوط  إلى  اإلشارة  تجدر 
خير الدين م. األسدي )1900 � 1971 (، يحمل 
األسدي  عمل  المقارنة«  حلب  »موسوعة  اسم 

بلده  تراث  لتوثيق  حياته،  طوال  تسجيله  على 
الال  الشفهي  الشعبي،  التراث  وهو  الالمادي، 
ملموس،  قبل أكثر من سبعين عاماً على تبنّي 
منظمة اليونسكو لمثل هذه األعمال التراثية عام 

 . 2007
محاضرة  اليونسكو  في  الدراسة  إيداع  يلي 
ثقافية و قراءة في كتاب »أغاني القبّة - نفحات 
صوفية« في المركز الوطني الفرنسي لألبحاث 

العلمية CNRS  في باريس. 
ثالث مجموعات من  هذا وقد صدرت مؤخراً 
في  خاص  )إصدار  الكندية  البريدية  الطوابع 
األسدي(  لوفاة  األربعين  و  الخامسة  الذكرى 
جانب  إلى  العاّلمة  على صدرها صور  تحمل 

مدينته حلب و قلعتها والمسجد األموي. 
رحل المؤلف قبل أن يرى موسوعته مطبوعة، 
غير أن أياد أمينة انتشلت أجزاًء منها و ال يزال 
لهذا  مفقودة  أجزاء  عن  للكشف  جارياً  البحث 

المخطوط  الفريد. 

والتعليمي  الثقافي  المكتب  قام  الكندي،  المجتمع  في  المصرية  الثقافة  نشر  بهدف    
في  األولى  هي  مصرية«  »ليالي  عنوان  تحت  ثقافية  فعالية  بتنظيم  بكندا  المصري 
العام  القنصل  أمل سالمة  السفيرة/  سيادة  الثقافية  الفعالية  هذه  وقد شهد   .2017 عام 
المصري بمونتريال والعديد من العاملين في مجال الثقافة واإلعالم بمدينة مونتريال 
ومدعوين من الجالية المصرية والمجتمع الكندي. وقد قام المستشار الثقافي والتعليمي 
وبالمحاضر  الثقافية  الفعالية  هذه  في  المشاركين  بجميع  بالترحيب  أ.د./ حازم صالح 
الدكتور مصطفى زايد الذي ألقى محاضرة عن وادي الملوك وكذلك الفريق الموسيقى 

الشاب المشارك في عرض موسيقى مصرية وعربية وغربية بنمط متجدد.

سيادة السفيرة أمل سالمة ، أ.د. حازم صالح والمحاضر د. مصطفى زايد جانب من الحضور

فريق الموسيقى 

ترودو إىل أوروبا للمشاركة يف قميْت الـ”ناتو” والدول السبع

مقاطعة نوفا سكوشا على موعد مع االنتخابات التشريعياّة

جوالتهم في مختلف أنحاء المقاطعة 
للترويج لبرامجهم االنتخابيّة.

وتعّهد رئيس الحكومة الخارج في 
لقاء مع أعضاء المجلس البلدّي في 
هاليفكس بتقديم الدعم المالّي لعدد 
من المشاريع من بينها خّط قطار 
في ضواحي العاصمة ومشروع 
على  فنيّة  عرض  صالة  إلقامة 

الواجهة البحريّة للمدينة.
مشروعه  عن  ماكنيل  دافع  كما 
إلقامة مركز طوارئ في  بايرز 
نقل  يتيح  هاليفكس  في  ليك  
إلى  الجزيرة  شبه  من  المرضى 

مستشفيات المدينة.
جيمي  المحافظين  زعيم  وانتقد 
بيلي في لقاء مع المجلس البلدي 
يستشيروا   لم  الذين  الليبراليّين 
أعضاء المجلس حول المشروع 

مركز الطوارئ.
لن  القبيل  أّن شيئا من هذا  وأّكد 

يحدث مع حزب المحافظين.
وتعّهد بيلي بتحديث شرعة المدينة 
لمنح البلديّة صالحيّات إضافيّة.

وتفيد استطالعات الرأي عن تقّدم 
الحزب الليبرالّي على منافسيه قبل 

أسبوع على موعد االنتخابات.

الحكومة في مقاطعة  لرئيس  لكن 
كيبك الحق في الدعوة النتخابات 
عامة في حال رأى ذلك مناسبا كما 
فعلت رئيسة حكومة كيبك السابقة 
بولين ماروا حين دعت النتخابات 
عامة مستعجلة في شهر مارس آذار 
2014 وكانت النتيجة خسارة هذه 
االتخابات لصالح الحزب الليبرالي.

وأّكد كويار الذي يقوم حاليا بزيارة 
رسمية إلسرائيل أنه ال يجد مبررا 
لعدم احترام القانون المعتمد في كيبك 
نافيا بذلك بعض الشائعات التي سرت 

في األيام القليلة الماضية.

الكندية  توجه أمس رئيس الحكومة 
بروكسيل  إلى  ترودو  جوستان 
للمشاركة في قمة منظمة حلف شمال 

األطلسي )"ناتو"(.
وهذه القمة األولى للـ"ناتو" منذ وصول 
دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في 
واشنطن في 20 كانون الثاني )يناير( 

الفائت.
ومن أبرز النقاط على جدول أعمال 
القمة مستقبُل الحلف األطلسي ومكافحة 
التغيرات المناخية والتبادل التجاري 

الحر.
يخصص  أن  أيضاً  المتوقع  ومن 
المشاركون في القمة حيزاً هاماً من 
محادثاتهم حول سبل مكافحة اإلرهاب 
في أعقاب الهجوم االنتحاري الذي 
حصد 22 قتياًل و119 جريحاً، السيما 

في صفوف األحداث والشباب، في مانشستر في المملكة 
المتحدة ليل االثنين والذي تبناه تنظيم "الدولة اإلسالمية" 

المسلح.
موضوع  في  سيتباحثون  القمة  في  المشاركين  أن  كما 
لميزانيتها  الدفاع في دولهم. وتخصص كندا  ميزانيات 
الدفاعية ما نسبته %1 فقط من إجمالي ناتجها الداخلي، 

ما يمثل نصف الهدف الذي وضعه الحلف األطلسي.

وبعد انتهاء قمة الـ«ناتو« يتوجه ترودو إلى مدينة 
تاورمينا في جزيرة صقلية اإليطالية للمشاركة في القمة 
الـ43 لزعماء دول مجموعة الدول الصناعية السبع.
وبعد قمة الدول السبع يزور ترودو روما حيث يعقد 
اجتماعاً مع رئيس الحكومة اإليطالية باولو جينتيلوني 
ثم حاضرَة الفاتيكان للقاء رئيس الكنيسة الكاثوليكية 

البابا فرنسيس.

أوتاوا ليست مبنأى 
عن هجوم إرهابي 

في تعليقه على العملية اإلرهابية في 
مانشستر، اعتبر عمدة العاصمة الكندية 
االعتداء  أن  واطسون،  جيم  أوتاوا 
األخير يذكرنا بأن ما من مدينة في 
العالم بمنأى عن التعرض للتهديدات 

اإلرهابية.
وأكد أن مسألة األمن تبقى اهتماما 
كبيرا في العاصمة الفيديرالية خالل 
بعد  الخمسين  بالذكرى  االحتفاالت 
المئة لتأسيس الفيديرالية الكندية. وشدد 
واطسون على أن التعاون بين مختلف 
مستويات الحكومات وأجهزة الشرطة 

واجب يفرض نفسه.
وأضاف واطسون: " ال شك أن العام 
2017 عام مهم جدا وستستقبل هضبة 
البرلمان آالف الزوار بمناسبة العيد، 
وهذا أحد أسباب ضرورة مواصلة 
تعرض  احتمال  لتقليص  الحوار 
العاصمة إلى اعتداءات إرهابية". 

وأشار العمدة إلى أنه لم يتداول بعد مع 
قائد شرطة العاصمة لكن من الطبيعي 
زيادة اإلجراءات األمنية عند وقوع 

أي عمل إرهابي في العالم. 

 أعلن مكتب المسؤوليّة الماليّة في اونتاريو أّن خّطة 
الحكومة لخفض أسعار الكهرباء في المقاطعة ستكلّف 

45 مليار دوالر.
وتوّقع ستيفن لوكلير مدير المكتب أن تؤّدي الخّطة إلى 

ارتفاع أسعار الكهرباء في غضون 10 سنوات.
ولم يستبعد أن ترتفع الكلفة أكثر في حال وقعت الحكومة 
في العجز ما يضطّرها لالستدانة لتتمّكن من الوفاء بتعّهدها.

ويصّوت النواب في اونتاريو على مشروع قانون رفعته 
الحكومة الليبراليّة المحليّة برئاسة كاثلين وين لخفض سعر 
الكهرباء بنسبة 17 بالمئة إضافيّة وخفض إضافّي للفئات 
المعوزة وألبناء المقاطعة المقيمين في المناطق البعيدة.
تتيح  الخّطة  إّن  الماليّة  المسؤوليّة  مكتب  مدير  ويقول 

للمستهلكين تحقيق توفير يصل إلى 24 مليار دوالر. 
وكانت رئيسة الحكومة قد أقّرت في وقت سابق أّن خّطتها 

ستؤّدي إلى ارتفاع سعر الكهرباء على المدى البعيد.

اونتاريو: خفض أسعار الكهرباء كلفته عالية

ورأت أّن ارتفاع الفواتير يعكس زيادة التضّخم على مدى  
السنوات األربع  المقبلة

وتوّقع حزب المحافظين المحلّي وهو حزب المعارضة في 
اونتاريو أن تؤّدي خّطة الحكومة إلى ارتفاع سعر الكهرباء 
بحّدة بعد أربع سنوات أي بعد موعد االنتخابات التشريعيّة 

التي تجري العام المقبل في اونتاريو.

 حكومة كيبك لم تتوصل حتى اآلن لتعليم اللغة 
إليها وهو ما  الفرنسية  بشكل صحيح للمهاجرين 
يتسبب بإبعادها بشكل تدريجي عن هدفها حسب ما 
نص عليه القانون مئة وواحد أي جعل اللغة الفرنسية 
اللغة المشتركة لجميع سكان مقاطعة كبيك  حسب 
دراسة أجرتها مؤسسة األبحاث في االقتصاد المعاصر

وحسب هذه الدراسة التي كان عنوانها "كيبك تخطىء 
200000 مهاجر ال  هدفها"  هناك ما يقرب من 
يـتـقـنـون حتى اآلن اللغة الفرنسية من بينهم مئة وأحد 
عشر ألف مهاجر من الواصلين بعد عام 1991 وهي 
السنة التي حصلت فيها المقاطعة على المسؤولية 

الحصرية في مجال االندماج اللغوي. 
وتعزو الدراسة -  التي أجراها الباحث جان فريتي 

تعليم اللغة الفرنسية للمهاجرين: املعلم يأتي إليك يف مكان العمل
-  اإلخفاق ألسباب متعددة ومنها عرض تعليم الفرنسية 
غير الفعال وتخلي الوزارات المعنية عن التزاماتها 

وإمكانية العيش في مونتريال دون معرفة الفرنسية.
تعليم  غير أن مبادرة فريدة من نوعها كانت غايتها 
اللغة الفرنسية في مكان العمل بدأت بها غرفة تجارة 
مونتريال بالتعاون مع جامعة مونتريال رأت النور في 
الثقافية هو حي  حي كثيف السكان ومتعدد األصول 
"كوت دي نيج" حيث شاركت مجموعة من الطالب 
والطالبات من جامعة مونتريال باالشتراك بهذه المبادرة 
أي الذهاب إلى مكان عمل التجار من أصول مختلفة 
وتعليمهم مبادىء اللغة الفرنسية حسب حاجاتهم الشخصية 
والمفردات التي يحتاجون إليها وكانت النتيجة حتى اآلن 
مرضية ما قد يسمح بانتقالها إلى أحياء  وأماكن جديدة. 



حلوة يا بلدي

اعداد : مايك انجلو
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الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا:

-1 سن – عملة مصرية ملغاة
أرجو   – مواويل  كلمة  نصف   2-

)معكوسة(
يفوت  بعد –  يأتي   – متشابهة   3-

ويعبر 
-4 بيانو )مبعثرة( – متشابهة 

-5 جئت – ضمير الغائبات – هش 
الذبابة )معكوسة( 

-6 عمل )باللهجة الخليجية( 
-7 يقوم بإنهاء – عاصمة بولندا 

األول  األسم   – بواسطتي   8-
لرئيس تونسي سابق 

برشوتهم  أقوم   – متشابهة   9-
)معكوسة( 

ضمير   – صحراء  سفينة   10-
الغائبات 

رأسياً :

-1 مذيع مصري 
-2 موريتانيا 

اسكندراني  لفظ   – رائد  نصف   3-
– أشتعل 

-4 ينتسب 
-5 مدينة سورية – رجاء 

الشديدة  الحمي  تسببها   6-
)معكوسة(

-7 سئم – للسؤال عن الشخص – 
أقوم بالتحية 

منطقة   – )مبعثرة(  ميل   8-
بالقاهرة )معكوسة( 

-9 مستلزمات رمضان – سمعة 
الرئاسة في  إحدى مرشحات   10-

فرنسا 

حل الكلمات المتقاطعة

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

أمجل 10 حدائق يف العامل

Les proverbes en français et arabe

- Chat échaudé craint l’eau froide.
 - اللي اتلسع من الشربة ينفخ في الزبادي

- On lave son linge sale en famille
- إذا ابتليتم فاستتروا
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انه ضربها  المنام  في  كثير، شاف  مراته  يخاف من  - محشش 
يوم  ثاني   ، اوي  النوم مبسوط  بها األرض، صحي من  ومسح 

فضلت تصرخ وتزعق.
قالها: ماشي يابنت الناس، بس أنام حفرجيك النجوم في الظهر 

- واحدة مثقفة صحت جوزها بنص الليل وقالت له:
هل ينام الحب لياًل، ام ينام الليل حب؟

أم انا والليل والحب ننام
رد عليها زوجها: هل تريدين الطالق؟ أم الطالق يريدك؟ ام انتي 

والطالق تريدون بعضا؟

- واحد شاف بنت عاوزة تنتحر
قالها: بس بس بتعملي إيه؟

قالت له: بنتحر أوعى بقى عاوزة اموت
قالها: وتنتحري ليه ممكن تقوليلي يمكن أقدر اساعدك

قالت له: عازوة انتحر علشان انا غبية
قالها: طيب هسألك اسئلة لو جاوبتي تتأكدي انك مش غبية. ايه 

هي الحاجة إللي لونها زي اسمها؟

قالت له : قطة؟
قالها: ال البيضة... طيب ايه هما الحاجتين اللي اسمهم زي لونهم؟

قالت: قطة؟
قالها: ال بيضتين

طيب ايه هي الحاجة اللي بتمشي على االرض وبتقول ناو ناو؟
قالت له : 3 بيضات

قالها : انا اسف أني عطلتك... اتكلي على هللا.

- المحشش: ذوقلي الشربة
- الجرسون: خير فيها حاجة؟

- المحشش: ذوقها بس
- الجرسون: اذ باردة بنبدلها لك 

- المحشش: لو سمحت ذوقها
- الجرسون: لو سمحت انت لو ناقصها شئ ابدلها لك

- المحشش: يا أخي رد علي وذوقها بس
- الجرسون: طيب ماشي بذوقها... بس فين الملعقة؟

- المحشش: أهااا أين الملعقة ؟؟؟؟؟

- قدرة النملة على الغطس تحت الماء اسبوعين دون أن تفارق 
الحياة ... واحنا عمالين نرشها بالمية في الحمام وهي تعمل انها 

ماتت. يا خي النمل طلع مش سهل برضو

الغد  يوم  وكان  باالعدام،  عليه  محكوم  سجين  مكان  يا  كان   -
يوم تنفيذ الحكم، بالمساء جاء عنده الملك وقال له: ايها السجين 
اهرب  ابحث عنه... وإن وجدته  للهرب  في زنزانتك سبيل  إن 
وسيسقط عنك الحكم، فرح السجين ألنه رأي بصيص امل يلوح 
بحث  المنفذ،  هذا  عن  للبحث  وتحمس  االعدام  حكم  من  لنجاته 
عن نوافذ أو انفاق امضى ساعات وساعات في الحفر والبحث 
ولم يستسلم يحفر ويحفر ويحفر عله يجد منفذاً، يجول ويجول 
في زنزانته عله يجد نافذة أو منفذا للهرب إلى أن طلع الصباح 
ولم يجد المخرج، وحان وقت تنفيذ الحكم، وإذا بالملك جاء له 
وقال: هل وجدت المخرج رد السجين: امضيت ليلى كله احفر 
فاستسلمت، وإذا بالملك يقول: ايها الغبي  وابحث ولم اجد شيئاً 
تنتبه هيا  لم  الليل غير أنك  الزنزانة كان مفتوحاً طول  إن باب 

سر لينفذ بك الحكم.

إيناسيو: الزمالك يسري على الطريق الصحيح 

   إذا شعرت بالملل من زيارة األماكن السياحية التقليدية أو 
رؤية مساحات ممتدة من األبنية العالية والشوارع المزدحمة، 
فربما عليك أن تذهب لزيارة حديقة عامة، الحدائق العامة 
الكبيرة تجدها عادة في وسط المدن الكبيرة وهي بمثابة واحة 
خضراء جميلة في قلب المدن العصرية ذات األبنية الشاهقة 

والتي تشعرك وكأنك في غابة إسمنتية.
تعرف على مجموعة من الحدائق العامة الجميلة في مجموعة 

من أشهر مدن العالم:
-1 حديقة سنترال بارك )Central Park(: هذه الحديقة توجد 
في مدينة نيويورك وتحديدا في قلب منهاتن، وهي تحتوي 
على عدد كبير من األشجار وعدد من البحيرات الصغيرة، 
نوافير مياه، ومساحات خضراء واسعة، حديقة سنترال بارك 
يعود تاريخ بنائها إلى القرن التاسع عشر وهي أول حديقة 

عامة في أميركا، عدد زوار هذه الحديقة يقدر بأربعين مليون 
زائر سنويا، في حديقة سنترال بارك يمكنك االستمتاع برحلة 
بالقارب في واحدة من بحيرات الحديقة ويمكنك التجول في 
الحديقة أو ممارسة رياضة الجري باإلضافة إلى االستمتاع 

بجمال الحديقة من حولك.
 :)Jardin du Luxembourg( 2 حدائق لوكسمبورج-
هذه الحديقة والتي تعرف باسم »حدائق لوكسمبورج« هي 
ثاني أكبر حديقة عامة في باريس، زوار هذه الحديقة يمكنهم 
االستمتاع بنزهة عائلية جميلة في قلب الحديقة ومشاهدة بساتين 
الفاكهة الجميلة في هذه الحديقة والمروج العشبية الواسعة أو 

يمكنهم االستمتاع بممارسة بعض الرياضة كرياضة الجري 
في الطرق المخصصة للجري في الحديقة أو رياضة التنس 
في مالعب التنس الموجودة في الحديقة، حدائق لوكسمبورغ 
تحتوي أيضا على ملعب كبير مخصص لألطفال الصغار 

ومكان لركوب المهور والخيول الصغيرة.
-3 حديقة أوينو: هذه الحديقة تم بناؤها في قلب طوكيو في 
مكان معبد ضخم تم تدميره خالل فترة الحروب األهلية 

في اليابان في القرن التاسع عشر، هذه الحديقة هي واحة 
خضراء جميلة تزين مدينة طوكيو وتحتوي على مساحات 
خضراء واسعة وعدد من المتاحف ويوجد بها أيضا أول 
حديقة حيوانات في اليابان، أفضل وقت لزيارة هذه الحديقة 
في شهري مارس وأبريل ففي موسم الربيع يمكنك مشاهدة 
أشجار الساكورا المزهرة في الحديقة وعددها 1000 شجرة.

-4 حديقة ستانلي: بنيت هذه الحديقة في مدينة فانكوفر الكندية 
في عام 1888 ومنذ ذلك الحين وهي واحد من األماكن المفضلة 
للزيارة لدي سكان وزوار مدينة فانكوفر، هذه الحديقة تطل على 
ميناء فانكوفر وهي عبارة عن غابة جميلة مهندمة األشجار 
وذلت مساحات خضراء ممتدة، في هذه الحديقة يمكنك أن 
تشاهد أعمدة الطوطم الطويلة )totem poles( والتي تم 
وضعها في الحديقة تكريما للسكان األصليين األوائل والذين 
كان يعيشون على هذه األرض قبل أن تتحول إلى حديقة، 
وعلى مدار السنوات تم إضافة العديد من المطاعم إلى هذه 
الحديقة إال أنها مازالت تحتفظ بجمالها الطبيعي وروعتها.

  أبدى أوجوستو إيناسيو المدير الفني 
للزمالك رضاه عن فوز فريقه على وادي 
للدوري   29 الجولة  دجلة 1-2 ضمن 
إيناسيو في تصريحاته  الممتاز. وقال 
الزمالك يسير  لقناة »أون سبوت« أن 
بدأ  الطريق الصحيح بعدما  اآلن على 
النتائج  الالعبون في تجاوز مرحلة 
السلبية. وأضاف المدير الفني البرتغالي 
أنه فوجيء بعدم حصول العبي الزمالك 
على راحة منذ 3 مواسم مما جعله يركز 
على سياسة التدوير وإدارة أداء الالعبين 
إيناسيو  بدنيا بإراحة بعضهم. وتابع 
تصريحاته قائاًل أنه ال يزال يتطلع إلى 
ما هو أفضل من الالعبين خالل الفترة 
فيها على بطولتي  التي سيركز  المقبة 
كأس مصر ودوري األبطال اإلفريقي. 

وإختتم إيناسيو تصريحاته باإلشادة بمرتضى منصور رئيس الزمالك قائاًل أنه يجد كافة الدعم منه إلنجاح 
مهمته مع الفريق. جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق تسع نقاط عن 

مصر المقاصة صاحب المركز الثاني. 

  حافظ منتخب مصر على تواجده في المركز 
الـ19 بالتصنيف الشهري الذي يصدره االتحاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« وذلك للشهر الرابع على التوالي. 
المنتخبات  المصري في صدارة  المنتخب  وجاء 
اإلفريقية ليليه كل من السنغال )30(، الكاميرون 
)33(، بوركينا فاسو )35(، نيجيريا )40(. وكان 
المنتخبات  المصري قد وصل لصدارة  المنتخب 
اإلفريقية في التصنيف عقب نجاحه في الحصول 

على المركز الثاني ببطولة األمم االفريقية األخيرة 
التي إستضافتها الجابون في يناير الماضي. ويستعد 
منتخب مصر لمالقاة تونس في التاسع من يونيو 
المؤهلة  التصفيات  الجولة األولى من  المقبل في 
لكأس أمم إفريقيا 2019. وعلى الصعيد العالمي، 
فحافظ منتخب البرازيل على صدارته للتصنيف 
تاله األرجنتين ثم ألمانيا وتشيلي وكولومبيا وفرنسا 

وبلجيكا والبرتغال وسويسرا وأسبانيا

  يرفض مرتضى منصور رئيس الزمالك بيع 
العب الفريق محمود عبد المنعم »كهربا« بمبلغ 
أقل من 15 مليون دوالر. وأوضح مرتضى في 
تصريحاته للصحفيين أن النادي لن يفرط في كهربا 
نهائياً بأقل من ذلك المبلغ فيما سيتم الموافقة على 
إعارته مجدداً مقابل 5 مليون دوالر. وكان كهربا 
قد لعب لصفوف اتحاد جدة السعودي في الموسم 
المنقضي حيث نجح في قيادة الفريق للفوز بكأس 

ولي العهد للمرة األولى منذ عام 2004. وإنتظم 
كهربا مؤخراً في تدريبات الزمالك الجماعية تحت 
قيادة المدير الفني البرتغالي إيناسيو إنتظاراً لتحديد 
موقفه من قبل إدارة النادي. جدير بالذكر أن أحمد 
مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك كشف 
عن تلقي أكثر من عرض مغري لكهربا في الفترة 
األخيرة عالوًة على رغبة مسئولي اتحاد جدة في 

تمديد إعارة الالعب لموسم إضافي.

  أرجع حسام البدري المدير الفني لألهلي سبب 
تعادل فريقه أمام الشرقية إلى سوء الحظ واإلجهاد 
في  البدري  وقال  المباريات.  توالي  الناتج من 
تصريحاته للصحفيين أن الالعبين واجهوا سوء 
حظ في إنهاء الهجمات أمام المرمى مثلما كان 
الحال في لقاء زاناكو الماضي بدوري األبطال.

وأضاف المدير الفني لألهلي أن بعض الالعبين 
يفتقدون التركيز حالياً في ظل تراجع مستواهم 
رغم محاوالت الجهاز الفني لمنح فرصة المشاركة 

ألكبر عدد ممكن. وأكد البدري أن التعادل في 
المطاف مشيراً  نهاية  ليس  متتاليتين  مباراتين 
الفوز  الحالي في ضرورة تحقيق  إلى تركيزه 
بلقاء القطن الكاميروني المقبل بدوري األبطال 
لتصحيح المسار قبل أن نعود للتفكير في اللقاء 
المرتقب أمام المقاصة صاحب المركز الثاني في 
الدوري. جدير بالذكر أن االهلي يحتل صدارة 
الدوري الممتاز برصيد75 نقطة بفارق 12 نقطة 

عن المقاصة صاحب المركز الثاني. 

مصر حتافظ على املركز الـ 19 
بتصنيف الفيفا 

البدري: اإلرهاق سبب التعادل 
املفاجيء أمام الشرقية 

الزمالك يشرتط 15 مليون دوالر لبيع كهربا 
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املقاصة متمسك حبلم املنافسة مع األهلي 
 يرى حمد إبراهيم مدرب المقاصة أن فريقه ال 
يزال منافساً لألهلي على قمة الدوري الممتاز رغم 
الخسارة األخيرة أمام االتحاد 3-1. وقال إبراهيم 
في تصريحاته لقناة "النهار" أن فريقه سيظل يقاتل 
على حظوظه في اللقب حتى اللحظة األخيرة مهما 
كان األمل مشيراً إلى أنه سيبارك لألهلي في حال 
المقاصة  البطولة. وأضاف مدرب  حصوله على 
أن فريقه دفع ثمن اإلرهاق باللعب للمرة الرابعة 
على التوالي في ظل درجة حرارة مرتفعة للغاية 
دون وجود سبب واضح لذلك األمر. وتابع إبراهيم 

تصريحاته قائاًل لدينا 3 العبين انضموا لمنتخب 
90 دقيقة كاملة  المحليين وخاضوا مباراة لمدة 
ليتعرضوا لإلرهاق بشكل واضح عالوًة على 
مطاردة السماسرة ألكثر من العب. وأكد إبراهيم 
أن المقاصة سيسعى لحسم المركز الثاني المؤهل 
أقل  للمشاركة في دوري األبطال اإلفريقي على 
تقدير في حال ضياع فرصة الحصول على اللقب. 
ويحتل مصر المقاصة المركز الثاني برصيد 63 
نقطة بفارق 12 نقطة عن األهلي المتصدر وتسع 

نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est ce qu’on peut lire dans le dernier rapport 
émis par l’Agence ‘Bloomberg’ sur le perfor-
mance de l’économie égyptienne.

De son côté la « Banque Mondiale » avance le classe-
ment de l’économie égyptienne de 4 niveaux pendant 
que l’Agence « Standard and Poor » confirme la côté 
« BB » à l’économie égyptienne avec mention « Stable 
».
On sait que le « Fond monétaire mondial » a déjà 
versé la première tranche d’un prêt de 12 milliards 
de dollars accordé à l’Égypte et s’apprête à payer le 
second versement après avoir fait dernièrement une 
étude satisfaisante sur l’économie égyptienne.
Reste à savoir que ces hausses dans le classement 
de la performance économique de l’Égypte ne sont 
que le fruit de plus d’un facteur positif  dont un des 

principaux facteurs serait 
l’augmentation des réser-
ves de la Banque Centrale 
en devises étrangères qui 
s’élevait aujourd’hui à 29 
milliards de dollars alors 
qu’elles étaient tombées à 
près de 14 milliards à la suite de la révolution.
Un autre facture positif  de l’économie égyptienne 
c’est la hausse du P.N.B. de l’Égypte qui se situé à 
4% entrainant la baisse du taux de chômage de 14% 
à 12% en 2017.
Enfin, l’échange, tout dernièrement, de  8 milliards de 
dollars pour des livres égyptiennes par des investis-
seurs étrangers est une preuve de la confiance que le 
monde a dans l’économie égyptienne.

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

www. el-ressala.com  
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Enquête sur les femmes autochtones disparues : 
même le père d’une ministre s’en mêle

L’Enquête nationale sur les 
femmes et les filles autochto-
nes disparues et assassinées 

continue à susciter des critiques 
acerbes.
Cette fois, c’est le père de la minis-
tre fédérale de la Justice, Jody Wil-
son-Raybould, qui se met de la 
partie.
«Quelle fichue farce ! (...) Huit 
mois, 6 millions $ et rien n’a été 
fait, sauf  payer des salaires et des 
dépenses», a souligné le chef  héré-
ditaire Bill Wilson, sur son compte 
Facebook.
Plus tôt cette semaine, des grou-
pes autochtones sont intervenus 
à Ottawa pour se plaindre du peu 
de résultats concrets de l’Enquête, 

instituée par le gouverne-
ment Trudeau.
Le chef  Wilson estime que 
les commissaires se la cou-
lent douce. Il est outré par 
le fait que les audiences 
soient suspendues cet été. 
On aurait indiqué que la 
suspension est nécessaire 
à cause de «la saison des 
pow-wow» et des vacances 
estivales.
«Vous avez échoué misérablement. 
C’est le temps à vous tous de démis-
sionner», a affirmé le chef  Wilson, 
en s’adressant aux commissaires de 
l’Enquête.
Le chef  Wilson, qui est âgé de 
73 ans, est une figure connue en 

Colombie-Britannique, où il a été 
impliqué dans les mouvements de 
défense des droits des autochtones.
Dans un communiqué, la ministre 
Wilson-Raybould s’est bornée à 
dire qu’elle respectait l’opinion de 
son père et que celui-ci parlait en 
son propre nom.

Une femme accusée d’avoir menacé 
Sophie Grégoire Trudeau 

Une femme de 49 ans a été 
accusée d’avoir proféré, 
sur les réseaux sociaux, 

des menaces contre la femme du 
Premier ministre et le gouverne-
ment fédéral, selon la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC) citée par 
le «Global News».
Les enquêteurs de la GRC ont pu 
retracer la provenance des messa-
ges jusqu’à une adresse postale, de 
la ville de Lethbridge en Alberta.
Lisa Seymour-Peters a été arrêtée 
le 12 mai, et accusée d’avoir pro-
féré des menaces, dont les détails et 
la nature n’ont pas été révélés.
En attendant sa comparution 
devant le tribunal, le 8 juin pro-
chain, la femme de 49 ans a été 
libérée sous condition.
Le tribunal lui a interdit d’entrer 
en contact et de se trouver à moins 

de 100 mètres de 
Sophie Grégoire 
ou de sa famille. Il 
lui est également 
interdit d’assister 
à un rassemble-
ment politique.
Dans un commu-
niqué, la GRC 
en a profité pour 
mettre en garde 
les Canadiens: 
«Utiliser les 
réseaux sociaux pour menacer un 
individu ou un groupe de person-
nes ne doit pas être pris à la légère 
et peut entraîner des accusations 
criminelles si une enquête policière 
obtient des preuves pour appuyer 
les accusations.»
L’année dernière en Ontario, un 
homme de 57 ans avait été arrêté 

puis finalement acquitté après avoir 
proféré des menaces de mort contre 
le Premier ministre, sa famille et des 
députées fédérales. Le juge a estimé 
que les déclarations de l’accusé, au 
cours d’une conversation télépho-
nique et sans plus de contexte, ne 
constituaient pas des raisons suffi-
santes pour le déclarer coupable.

Moody’s accorde à l’économie égyptienne le 
meilleur classement (B2) de la région

Le chantier du CHUM bloqué Grève dans la construction : 
Couillard brandit à son tour la menace d’une loi 

spéciale Les travailleurs de la construction en grève

Une cinquantaine de tra-
vailleurs de la construction 
grévistes bloquent ce matin 

l’entrée du chantier du CHUM, rue 
Saint-Denis.
Les grévistes qui se réclament de 
l’alliance syndicale filtrent l’accès 
au chantier depuis le petit matin 
et empêchent les travailleurs de la 
construction d’y accéder. Le jour-
nal a constaté que les autres pro-
fessionnels s’activant sur le CHUM 
ont accès au chantier.
«Ce qu’on veut c’est protéger nos 
horaires et notre qualité de vie. On 
est prêts à rester aussi longtemps 
qu’il le faudra», explique Claude, 
un tuyauteur rencontré par le Jour-
nal à l’entrée du chantier.
Entamé en 2011, le chantier du 
CHUM est le plus grand projet 
hospitalier en Amérique du Nord. 
Plusieurs centaines d’ouvriers y tra-

vaillent et l’on estime son coût total 
à 2,575 milliards.
Initialement prévue en avril 2016, 
sa date de livraison a été plusieurs 
fois reportée. Il est désormais ques-

tion que l’établissement accueille 
ses premiers patients au début de 
l’année 2018.

Un patrimoine immatériel syrien à l’UNESCO 

El-Ressala a apprit que M. Nahed Koussa, 
chercheur canadien d’origine syrienne, ex-
professeur chargé de cours à l’UQAM, pré-

sentera à l’UNESCO (L’Organisation des Nations 
Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture) à 
Paris, le 12 juin prochain l’ouvrage de l’auteur Khei-
reddine el-Assadi : « L’Encyclopédie Comparative 
d’Alep » qui recouvre en sept volumes une grande 
partie du patrimoine linguistique de la ville d’Alep, 
en Syrie, afin qu’elle soit enregistrée au Patrimoine 
immatériel culturel de l’humanité. 
Une conférence et une lecture de poèmes accom-
pagnée de musique d’Alep suivront la présenta-
tion de l’UNESCO, en collaboration avec l’Institut 
des Textes et Manuscrits Modernes, CNRS/ENS, 
au Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) en hommage à l’auteur Khayreddine el-
Assadi (1900-1971). À souligner que le CNRS figure 
au premier rang mondial, selon l’Institut Scimago, et 
au quatrième rang selon le classement mondial des ins-
tituts de recherche. 
El-Rassala félicite chaleureusement son ex-Conseiller 
culturel, Dr Nahed Koussa, de ses longues années de 

recherches sur le 
patrimoine cultu-
rel de sa ville 
natale « Alep » 
avec ses « Amis de 
la Société Archéo-
logique d’Alep au Canada ».

Le Canada et le Mexi-
que ont plaidé mardi 
pour une renégo-

ciation tripartite, avec les 
États-Unis, de l’accord de 
libre-échange ALÉNA, 
malgré les différences de 
situation de chaque parte-
naire.
Washington a lancé offi-
ciellement jeudi dernier le 
processus de renégociation 
de cet accord, maintes fois 
attaqué par le président 
Donald Trump, mais selon 
le secrétaire au Commerce 
américain, Wilbur Ross, 
la Maison-Blanche n’a pas 
encore décidé si les discus-
sions se feraient avec chaque 
pays ou de manière collec-

tive.
«L’ALÉNA est un accord tri-
partite. Pour le Canada, c’est 
tout simplement une ques-
tion de bon sens, l’ALÉNA 
doit être modernisé avec 
l’accord des trois membres», 
a déclaré la ministre cana-
dienne des Affaires étrangè-
res, Chrystia Freeland, lors 
d’une rencontre à Mexico 
avec son homologue Luis 
Videgaray.
Mme Freeland a reconnu 
qu’il existe des conflits 
bilatéraux avec les États-
Unis, notamment sur la 
question du bois canadien 
pour la construction, auquel 
Washington applique déjà 
des taxes d’importation.

Le même genre de taxes 
pourrait bientôt peser sur le 
sucre mexicain si les deux 
pays ne trouvent pas d’ac-
cord d’ici le 5 juin.
Les différends bilatéraux 
«ne sont pas nécessairement 
une partie importante de 
l’ALÉNA, mais je veux être 
très claire sur le fait que, 
pour parvenir à un (nouvel) 
accord tripartite il faut une 
négociation tripartite», a 
insisté la ministre cana-
dienne.
Son homologue mexicain 
a exprimé le même avis: 
«Toute autre chose serait 
une occasion perdue, car 
nous avons une région inté-
grée et essayer d’avoir trois 

accords différents au lieu 
d’un, cela ne peut pas être la 
manière la plus efficace», a 
déclaré M. Videgaray.
Mexique, États-Unis et 
Canada s’apprêtent à rené-
gocier cet accord en vigueur 
depuis 1994 et vivement 
critiqué par Donald Trump, 
selon qui l’ALÉNA aurait 
précipité les délocalisations 
d’emplois vers le Mexi-
que où le coût de la main 
d’oeuvre est bien moins 
élevé.
L’accord a permis, depuis 
son entrée en vigueur, un 
bond de plus de 400% des 
exportations du Mexique 
vers les États-Unis, son prin-
cipal partenaire commercial.

La police de Laval 
sollicite l’aide 
de la popula-

tion pour localiser un 
homme suspecté d’être 
l’auteur d’un meurtre, 
survenu à Laval le 18 
mai dernier.
Le suspect, Mohamad 
Achraf  Maatoug est âgé 
de 26 ans. Il mesure 1,80 
m (5 pi 11 po) et pèse 91 
kg (200 lb).
Il est recherché relati-

vement à une bagarre 
qui a éclaté le 18 mai, 
à l’intérieur du bar Le 
Moomba, au cours de 
laquelle il aurait poi-
gnardé la victime avec 
une arme blanche avant 
de fuir. Le décès de la 
victime a été constaté à 
l’hôpital.
Dans un communiqué, 
«les policiers demandent 
aux personnes qui aper-
cevraient cet homme de 

communiquer immédia-
tement avec le 911. Il est 

considéré comme vio-
lent et armé.»

ALÉNA: Mexique et Canada pour une renégociation tripartite

La police de Laval recherche un homme suspecté de meurtre
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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.

Mediterranean & Middle-Eastern food 
للمنتجات الغذائية اإليرانية والشرقية

 يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان
 أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم

  األماني من الجالية العربية واالسالمية
   بمناسبة

حلول شهر رمضان المبارك
 أعاده هللا على الجميع باليمن

والخير والبركات

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

اإليرانية والشرقية  

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

www.akhavanfood.com



من واقعنا

احتفاالت يوم منح اجلنسية الكندية. 

 صرحت السفيرة إيمان الفار مساعد وزير الخارجية للعالقات 
الثقافية، بأنه فى إطار التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة اآلثار، 
بتسليم وزارة اآلثار قطعة مسروقة من  الخارجية  قامت وزارة 
معبد حتشبسوت بالدير البحري، والتى تم وقف بيعها بأحد صاالت 
تمثال أوشابتى من  إلى  لندن، باإلضافة  المعروفة فى  المزادات 

الخشب مسروق من مخزن آثار بجزيرة فيلة بأسوان فى 2013.
وأضافت مساعد وزير الخارجية، بأنه قد تمت عملية االسترداد لهاتين 
القطعتين فى ضوء بالغ مقدم لوزارة اآلثار والسفارة المصرية فى 
لندن، حيث تواصلت السفارة مع مقدم البالغ إلى أن قامت صالة 

المزادات بتسليم القطعة المسروقة من معبد حتشبسوت إلى السفارة يوم 19 
ديسمبر 2016. كما قام مقدم البالغ بتسليم التمثال األوشابتى إلى السفارة يوم 27 
يناير 2017 بعد وقف بيعه لدى أحد تجار اآلثار فى لندن، حيث أوضح له أن 
ذلك التمثال أحد مسروقات مخزن آثار بجزيرة فيلة بأسوان فقام برده طواعيًة.

وأردفت مساعد وزير الخارجية، بأن وزارة الخارجية قامت بتسليم وزارة اآلثار 
قطعة مسروقة من المخزن المتحفى بالقنطرة شرق أثناء فترة اإلنفالت األمنى 

عقب ثورة 25 يناير 2011، والتى تمثل رأس من الزجاج، وذلك بعد وقف بيعها 
ضمن عدد من القطع األثرية التي عرضت للبيع على الموقع اإللكترونى لصالة 
العرض Artemission فى لندن، حيث قامت الشرطة البريطانية بتسليم هذه 
القطعة إلى السفارة يوم 30 يناير 2017 بعد أن قامت صالة العرض بردها، 
باإلضافة إلى أن الشرطة البريطانية قامت بتسليم قطعة أثرية زجاجية أخرى 
البعثة األثرية  موضحًة أنها واحدة من ضمن عدد من القطع المسروقة من 

اإليطالية، والتى كانت معروضة للبيع لدى صالة مزاد “بونهامز” بلندن.

أبو حجاج

 جمرد كلمة
أهدى الملك سلمان ملك السعودية للرئيس األمريكي ترامب قالدة 
الملك عبد العزيز وعقد البلدان صفقة تقدر ب 380 مليار دوالر .. 

لك هللا يا سوريا . !!!

كيندة الجيوش

Vendredi 26 mai 2017 الجمعة 26 مايو 2017

Call Allstate First
Fouad Zemokhol

Montreal East Agency
4875, av. Van Horne

Montreal, Québec H3W 1J2

438-807-0593
 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%

اخلارجية واآلثار تسرتدان 4 قطع أثرية 
مصرية من إجنلرتا

Canadian  Realities  ــ       
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

عادت قصيدة
ـــي لــقــصــيــدة ــــــْك عـــشـــق ــــــب ِح وألنـــــــي أُ

ـــل مــــشــــاعــــر عــــاشــــت طــــريــــدة ـــم ـــح ت

ــــدة ــــي ــــول ـــا الــــفــــرحــــة ال ـــه ـــي أنــــــــِت ف

ـــدة ـــي ـــف ـــم ـــي ُجــــمــــلــــي ال ـــب ـــل ـــي ق ـــض ـــب ن

ـــدة ـــوحـــي ــي ال ــت ــب ــي ــب ــــــي ح ـــي روح ـــات حـــي

ـــك فـــريـــدة ـــل ـــث ســـتـــأتـــي الـــمـــعـــانـــي م

ـــــت أكـــيـــدة ـــــازال ــــد أمـــــانـــــي م ــــّسِ ــــج ُت

ــدة ــشــري ــور ال ــض ــقــت فـــي حــضــنــي ح ــل إســت

ــدة ــي ــع ــب ـــرح فــــي حــضــنــي وأنـــــــِت ال ـــم ت

ـــدة ـــفـــري ــة ال ــظ ــح ــل ــــواهــــا ل ــع ق ــم ــج ــت ــس ت

ــدة ــي ــع ـــر تـــضـــحـــك س ـــاع ـــش ُتــــضــــاجــــع م

ـــدة ـــدي ــــشــــْق بــــطــــرٍق ع ــــع تــــشــــرْب وَت

ـــدة ـــدي ج ــــاٍن  ــــع م ــــب  ــــت وأك  .. ــــي  ــــوح ُت

ــدة ــي ــه ـــاً ش ـــم ـــدي ــــــي ق ــــا روح ســـقـــطـــت ي

ــدة ــي ــص ــــادت ق ــــع ـــا وجــــــــــوِدْك ف ـــاه ـــي أح

حفل  ثالثة  او  مرتين   حضرت 
منح الجنسية الكندية وكل مرة يكون 
ذو نكهة مختلفة ولكنها دوما جميلة 
ملؤها اإلحساس بالمحبة واالمان في 
بلد فتحت ذراعيها لتكون أم جديدة 

سمحة وجميلة بكل المعاني. 
وهو يوم مشحون بالعواطف الكثيرة.. 
ويعكسها من يحضرها ومن يرأس 

االحتفال. 
في حفل حضرته مؤخرا قال  رئيس 
االحتفال وهو صحفي كندي عريق 
للحاضرين -- بما معناه -- أنكم انتم 
نقدم  ونحن  كنديون جميعا..  اْلَيْوَم 
لكم بلدنا على راحة يدنا المفتوحة 
وتكونوا  بكم  لتمسك  محبة  بكل 
كنديين وتشاركوننا في كل شيء.. 
تشاركوننا هويتنا وتاريخنا وقانوننا 
وإنجازاتنا.. وتشاركوننا ديمقراطيتنا 
التي  االخرى  األشياء  والكثير من 
باالنتماء  فخورين  ستجعلنا جميعا 
الى هذا البلد!! الى كندا!! والسماء 

والعال هي لكم ولنا معا!! 
كان  والمحبة هذا  األحتضان  كالم 

كبيرا ومهما لكل من عاني االمرين 
ليصل الى بر األمان في كندا كالجىء. 
الحقوق  بكل  كندي  اْلَيْوَم  ويصبح 

وكذلك الواجبات! 
ليقفوا  األطفال  الحفل  وئيس  ودعا 

معه ويغنوا النشيد الوطني!! 
انهم أبناء كندا ومستقبلها وهم ونحن 
جميعا ابناءها وال خير في األبناء 
ان لم يكن لهم قدوة حسنة في اآلباء 

واالمهات! 
هذه هي قيم كندا الجميلة!

وتكريما للكنديين الجدد، يمكن لهم 
لإلنترنت  موقع  على  يسجلوا  ان 
ويحصلوا على حق الدخول المجاني 
الى المتاحف والحدائق العامة وغيرها 
من مميزات السفر المخفض للتعرف 

على البالد. 
ونحن  بأبنائها  وقوية  جميلة  كندا 

اْلَيْوَم  جميعا ابناءها. 
جميعا نفخر بانتمائنا الى بلد اجمل 

ما يميزه هي هي انسانيته.

بدء التحضرات لالحتفال مبرور 200 عام على 
اكتشاف معبد أبومسبل بأسوان

إقامة حفل زفاف أثناء انتظار فحص جوازات السفر

البابا تواضروس يتسلم جائزة 
“تعزيز الوحدة بني األرثوذكس” من روسيا

   تسلم البابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية 
بطريرك الكرازة المرقسية مساء يوم الثالثاء جائزة 
دولية من المؤسسة الدولية لوحدة األمم المسيحية 

األرثوذكسية بروسيا.
حضر حفل منح الجائزة البطريرك كيرل بطريرك 
المرافق  الرسمي  والوفد  موسكو وسائر روسيا 

للبابا تواضروس.
يأتي منح قداسة البابا الجائزة نظرا للنشاط المتميز 
الذي يقوم به في تعزيز وحدة الشعوب المسيحية 
األرثوذكسية ولتوطيد وتعزيز القيم المسيحية في 
حياة المجتمع, وفقا لما ذكرته المؤسسة في حيثيات 

منحها للجائزة.

Centres de services financiers

989 Décarie, #200, V.S.L. Qc. H4L 3M6
lescentresprofessionnels@videotron.ca

Tél: 514-956-0666  Fax: 514-956-8428
www.professionnelinc.ca

IMPÔTS - CREDIT REVIEW - BUDGET 
RECRUTEMENT - FINANCEMENT DE 

DETTES - COURS DIVERS - 
HYPOTHÈQUE 

Consolidation de dettes et propositions
 الضرائب - الميزانية - تمويل مالي - الرهن العقاري

دين التوحيد والمقترحات

تم  إنه  آثار أبوسمبل   قال األثرى حسام عبود مدير عام 
التحضيرات مبكرا لالحتفال بمرور 200 عام على  البدء فى 
بالتزامن  القادم، وذلك  أكتوبر  أبوسمبل في 22  اكتشاف معبد 
الملك  تمثال  الشمس على  مع احتفاالت مصر بظاهرة تعامد 

رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان.
اثنين من  بالقاهرة أوفدت أمس  السفارة اإليطالية  إلى  وأشار 
مسئوليها، وهما المستشار الثقافى للسفارة والسيدة مدير معهد 
أبوسمبل جنوب أسوان  إلى معبد  بالقاهرة،  اآلثار اإليطالى 
لبحث التحضيرات الخاصة بمشاركة الجانب اإليطالى فى هذه 
إيطالى  باليه  أو حفل  أوبرا  تنظيم  تتمثل فى  اإلحتفالية، والتى 
أبوسمبل ، مع دعوة كبار الشخصيات اإليطالية  بساحة معبد 

للمشاركة فى هذا الحدث.
ونوه إلى أن مشاركة الجانب اإليطالى فى احتفاالت اكتشافات 
المعبد هو األثرى اإليطالى  تأتى بسبب أن مكتشف  المعبد 
المعروف جيوفانى بلزونى الذى قام بهذا الكشف فى األول من 

أغسطس عام 1817.
المسئولين  أن  وأكد 
زارا  الذين  االيطاليين 
مشاركة  أعلنا  المعبد، 
بالدهم فى جزء كبير من 
التى ستقام بهذه  االحتفالية 
المناسبة، باعتبار أن الهدف 
من االحتفالية من ناحية 
إبراز  الجانب اإليطالى 
التى قام بها عالم  الجهود 
الكشف  اآلثار اإليطالى فى 
وأعرق  أشهر  أحد  عن 

المعابد التاريخية المصرية وهو معبد أبوسمبل.
واعتبر حسام عبود مدير عام آثار أبوسمبل أن هذه االحتفالية 
تعد فرصة لترويج السياحة اإليطالية فى مصر، نظرا للعالقات 

القدم،  الشعبين المصرى واإليطالى منذ  التى تربط  المتميزة 
والتى تعود ألكثر من 2000 عام منذ الحكم الرومانى لمصر، 
كما أن العديد من المعابد الرومانية بإيطاليا تم بناءها من أحجار 

جبال البحر األحمر.

 اضطر زوجان إلى إقامة مراسم زواجهما 
في أحد مطارات أستراليا، بعدما تسبب خلل 
المستخدم  السفر،  في نظام فحص جوازات 
عالميا، في تكدس الركاب بالمطارات 

األسترالية. 
بمدينة  الدولي  وفوجئ ركاب مطار بريسبان 
سيدني األسترالية، بحفل زواج أقيم في الطابق 

المطار، ما أضفى حالة من  الرابع من مبنى 
الذين كانوا  السعادة على الموجودين بالمطار 

يعانون من تكدس بسبب الخلل.
التواصل االجتماعي بصور  واشتعلت مواقع 
اللذين قاما بجميع مراسم حفل  العروسين، 
الزفاف في المطار، ونظما حفل استقبال 
الطائرة  المطار قبل استقالل  بسيطا لرواد 

لقضاء شهر العسل.
ورغم أجواء التكدس والزحام ظهرت العروس 
كيلي بفستان أبيض بسيط وجميل فيما بدا 
ستيف في مالبس عملية أكثر وإن لم يتخل عن 
القميص األبيض الناصع. وساعد حفل الزفاف 
على كسر روتين االنتظار لعملية فحص بيانات 
الركاب، حيث اضطر موظفو شركات الطيران 

إلى تسجيل تفاصيل جوازات السفر يدويا.
وقال متحدث باسم إدارة حماية الحدود 
إنهم مازالوا يحققون في مصدر  األسترالية 
المطارات في دول أخرى بما  المشكلة وإن 
فيها نيوزيلندا تواجه أيضا صعوبات. كما 
صرح متحدث باسم المطار أن الركاب، 
إلى مطاري سيدنى وملبورن  الذين وصلوا 
اضطروا إلى االنتظار لمدة تصل إلى ساعتين 
السفر من  قيام ضباط مراقبة جوازات  أثناء 
التحقق من الوثائق يدويا، مما تسبب في تأخير 

لفترة  المطارين  إقالع بعض الرحالت من 
تجاوزت الساعتين.

وأفادت مصادر إعالمية أن المطارات الدولية 
في مدينتي سيدني وملبورن األستراليتين 
عادت إلى العمل بشكل طبيعي بعد تعطل نظام 

فحص جوازات السفر لمدة ثالث ساعات.
وقال الراكب جوناثان هارلي “بصورة عامة، 
للموقف”،  الركاب صبورين ومتفهمين  كان 
لمدة ساعة في طابور  انتظر  أنه  إلى  مشيرا 
لم يكن يتحرك. وتابع “ال أعرف شيئا عن 
الطاقم  أفراد  الطيران األخرى لكن  شركات 
األرضي لشركة كانتاس كانوا جيدين للغاية”.

المسافرون من  الدوليون  الركاب  تأثر  كما 
العطل اإلعالمي.  نيوزيلندا بسبب هذا  وإلى 
النيوزيلندية أن أنظمتها  وأكدت السلطات 
أصبحت تعمل أيضا بشكل طبيعي بعد أن 

توقفت عن العمل لمدة ثالث ساعات. 

للمزادات أن الطائرة الشخصية للموسيقي والمغني   GWS Auctions أوردت دار 
األسطوري، إلفيس بريسلي، ستباع في مزاد في الواليات المتحدة، في 27 مايو الجاري.

 ،Jetstar التلفزيونية أن الطائرة التي عرضت للبيع هي من موديل Fox6Now وذكرت قناة
الثمن  الداخل وفقا لرغبة بريسلي، ويقدر  العام 1962، وصممت من  أنتجت  لشركة لوكهيد، 

األولي لها بـ2-3.5 مليون دوالر.
وأشار ممثل عن دار المزادات إلى أن محرك الطائرة أزيل منها، حيث ظلت خارج الخدمة نحو 

35 عاما.
يذكر أن وسائل إعالمية أوردت سابقا خبرا حول بيع آلة بيانو، وخاتم بحجر ألماس، من ممتلكات 

إلفيس بريسلي بـ112.5 و204.8 ألف دوالر على التوالي.

ظلت خارج اخلدمة 35 عاما.. 
طائرة إلفيس بريسلي 

يف مزاد علين 


