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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

جريدة نصف شهرية سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    

تريان وصنافري بني التفكري 
وغياب التفسري !

عن  الحديث  أنتوي  كنت    
بشئ  وصنافير  تيران  جزيرتي 
من اإلسهاب خاصة بعد أن باتا 
موضوع الساعة وكل ساعة في 
مصرنا المحروسة على المستويين 
الرسمي والشعبي .. إال أنني عدلت 
عن ذلك في اللحظات اآلخيرة حتى 
قيامي بإستجالء بعض الحقائق 
التي من الممكن أن تساعدني في 
إمكانية إتخاذ موقف واضح في هذا 
الشأن سواء كان مع الحكومة او 
ضد الحكومة إال أن كل المعطيات 
التي توصلت إليها بعد جهد كانت 
تؤكد تضارب كافة المعلومات التي 
اتيح لي التوصل إليها حول هذا 
الموضوع الخطير الذي أكد فيه 
الرئيس جمال عبد الناصر عبر 
شريط مسجل له بالصوت والصورة 
بأن جزيرتي تيران وصنافير جزر 
مصرية مئة بالمائة منذ أكثر من 
بالكمال والتمام في  خمسين عاماً 
الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بأنهما سعوديتين 
ويكشف  سيقودنا  هنا  والسؤال 
لكافة  الرسمي  التخبط  حالة  لنا 
التصريحات الرسمية الصادرة عن 
كبار المسئولين في إدارة شئون 
الجمهورية منذ قيام ثورة يوليو 
1952 وحتى يومنا هذا والتي 
قادتنا ومازالت تقودنا إلى المجهول 

. والسؤال هنا هل كان الرئيس عبد 
الناصر على علم بما يقول في هذا 
الخصوص عندما أعلن بوضوح 
مصرية الجزيرتان بكل المقاييس 
الجادة  ينم عن معرفته  بإصرار 
واألكيدة بما يقول ؟ آم نقبل بما 
السيسي في هذا  الرئيس  أعلنه 
الخصوص دون نقاش متأني وجاد 
وحقيقي إلستوضاح كل ما يتعلق 
في هذا الشأن ؟ والسؤال األخطر 
ما الذي يدفعنا لتكذيب الرئيس عبد 
الناصر وتصديق الرئيس السيسي 
أو العكس ؟ والسؤال األصعب كيف 
أغلق عبد الناصر مضيق تيران في 
وجه السفن اإلسرائيلية وبأي حق 
في 22 مايو 1967 إن لم يكن هذا 
المضيق وهذه المياه ضمن حدودنا 
المصرية اإلقليمية المتعارف عليها 
؟ والتي لو  محلياً وإقليمياً ودولياً 
لم تكن كذلك لقام العالم كله بإدانة 
هذا القرار وإدانته شخصياً وربما 
في محاربته بصورة فعالة في الجو 
والبحر واألرض ؟ مجرد أسئلة 
تبحث عن أجوبة باتت غير ممكنة 
وسط كل هذا الكم من التخبط . 
مع خالص إعتذاري للجميع ألنني 
أقحمت نفسي فيما ال يرغب به 
البعض  به  يرغب  بينما  البعض 

اآلخر ! 

روسيا تقول إنها رمبا قتلت البغدادي قرب الرقة 
وشكوك يف العراق والغرب

   كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية النقاب عن أن قطر أنفقت 65 مليار دوالر فى 4 
سنوات فقط على المنظمات اإلرهابية المسلحة فى الشرق األوسط.

القطرية، أن  لتطورات األزمة  3 سيناريوهات  السعودية، إن هناك  وقالت الصحيفة 
يضج الشعب القطرى بسياسات األمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى وحكومته الموالية 
لإلرهاب، ويقوم بتغيير النظام بنفسه أو أن يتخذ الرئيس األمريكى دونالد ترامب موقفاً 
صارماً من قطر، وهو لديه موقف بالفعل، ويضغط على قطر مما سيكون له صدى على 
الدولية  الكويت، والوساطة  القطرية، أو أن تنجح الوساطة اإلقليمية متمثلة فى  القيادة 
بالعهود  لتكرار نكث قطر  الثالث  الخيار  الخبراء نجاح  متمثلة فى روسيا، وال يرجح 

واالتفاقات السابقة واستثمارها فى التآمر على هذه الدول.

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

إنها ربما    قالت موسكو يوم الجمعة 
أبو  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  قتلت زعيم 
بسوريا  البغدادي في ضربة جوية  بكر 
الشهر الماضي لكن واشنطن قالت إنها 
غير متأكدة من وفاته وأبدى مسؤولون 

غربيون وعراقيون تشككهم.
وأفادت تقارير عديدة في السابق بمقتل أو 
إصابة البغدادي الذي أعلن الخالفة من 
بعدما   2014 عام  الموصل  في  مسجد 
اجتاح أتباعه مناطق واسعة بشمال العراق.

وإن صح التقرير فستكون واحدة من أكبر 
الضربات حتى اآلن ضد الدولة اإلسالمية 
التي تحاول الدفاع عن أراضيها اآلخذة 
في االنكماش تحت وطأة هجوم في سوريا 
والعراق تشارك فيه مجموعة من القوات 

بدعم من قوى إقليمية وعالمية.
قال مسؤوالن  تأكيد مستقل  ومع غياب 
أمريكيان إن الوكاالت األمريكية تتشكك 
أمن  مسؤولو  وقال  التقرير.  صحة  في 
عراقيون إن العراق يشك أيضا في صحته.
»وردت  أوروبي  أمني  مسؤول  وقال 
تقارير متكررة عن وفاته إلى درجة أنه 
ينبغي توخي الحذر حتى تصدر داعش 

بيانا رسميا«.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في صفحتها 
تتحرى صحة  إنها  فيسبوك  موقع  على 
معلومات أفادت بمقتل البغدادي في ضربة 
الرقة بعد ورود معلومات  بضاحية في 
لروسيا عن اجتماع لقادة الدولة اإلسالمية.
»وفقا للبيانات التي يجرى التحقق منها 

اآلن عبر قنوات مختلفة فإن زعيم الدولة 
اإلسالمية أبو بكر البغدادي كان حاضرا في 
االجتماع وتم القضاء عليه نتيجة للضربة«.

قال عقيد في جهاز األمن العراقي لرويترز 
إن ال يعتقد أن البغدادي كان في الرقة في 
وقت الضربة أواخر مايو أيار مضيفا أنه 

يُحتمل أن أحد مساعديه هو الذي قتل.
وأضاف أنه يعتقد أن البغدادي يعمل بحذر 
في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا 
مع مجموعة صغيرة من مساعديه المقربين 
ويبتعد عن استخدام وسائل اتصاالت لتفادي 

أي محاوالت لرصده.
وقال مسؤول مخابرات عراقي إن الروس لم 
يتبادلوا أي معلومات مع السلطات العراقية 
تشير إلى مقتل البغدادي موضحا أن بالده 
تتحرى صحة التقرير وستعلن وفاته إذا 

تلقت »تأكيدا قويا«.

الخارجية  وقال هوشيار زيباري وزير 
في  الكبير  والمستشار  السابق  العراقي 
حكومة إقليم كردستان العراق لرويترز 

إنه لم يرده تأكيد بوفاة البغدادي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنها 
كبار  من  عددا  قتلت  الضربة  أن  تعتقد 
قادة التنظيم إلى جانب نحو 30 من قادته 
الميدانيين وما يصل إلى 300 من حرسهم 

الشخصي.
وأضاف أن قادة التنظيم اجتمعوا في مركز 
القيادة في ضاحية جنوبية من الرقة لمناقشة 
المتشددين  المتاحة النسحاب  المسارات 

من المدينة.
الواليات  بإبالغ  الروسي  الجيش  وأفاد 

المتحدة مسبقا بمكان وتوقيت الضربة.
أصبح مقاتلو الدولة اإلسالمية على شفا 
الهزيمة في معقلي التنظيم وهما الرقة في 

سوريا والموصل في العراق بعد نحو ثالثة 
أعوام من بسط سلطتهم على ماليين السكان 
في مساحة كبيرة من األراضي بالبلدين.

وتدعم القوات الروسية الحكومة السورية 
التي تقاتل التنظيم من ناحية الغرب باألساس 
فيما يدعم التحالف بقيادة الواليات المتحدة 
الحكومة العراقية في قتالها للتنظيم المتشدد 

من ناحية الشرق.
وفي العراق تقاتل قوات الحكومة المدعومة 
مدينة  الستعادة  المتحدة  الواليات  من 
الموصل في حملة بدأت في أكتوبر تشرين 
معظم  من  التنظيم  طردت  بعدما  األول 

المناطق األخرى التي سيطر عليها.
ويعود آخر تصوير علني للبغدادي إلى 
وقوفه الشهير وهو يرتدي عباءة سوداء 
وعمامة سوداء على منبر جامع النوري 
الكبير بالموصل عام 2014 ليعلن قيام 

دولة الخالفة.
اسمه  عراقي  عاما(   46( والبغدادي 
السامرائي وانشق عن  إبراهيم  الحقيقي 
تنظيم القاعدة في 2013 أي بعد عامين 
من مقتل زعيم القاعدة أسامة بن الدن. 
األمريكية  الخارجية  وزارة  وعرضت 
مكافأة قدرها 25 مليون دوالر لمن يقدم 

معلومات تؤدي إلى اعتقاله.
والقى عدد من كبار قادة التنظيم حتفهم 
في ضربات جوية أو عمليات خاصة منذ 
بدأت الواليات المتحدة حملتها ضد التنظيم 
في عام 2014 منهم أبو علي األنباري 
نائب البغدادي و »وزير الحرب« أبو عمر 
الشيشاني ومسؤول اإلعالم في التنظيم 

أبو محمد الفرقان.
وألقى رامي عبد الرحمن مدير المرصد 
السوري لحقوق اإلنسان بظالل من 
بأن  تفيد  التي  التقارير  حول  الشك 
البغدادي ربما قتل. وقال إن المعلومات 
المتوفرة لديه تفيد بأن البغدادي كان 
في  بسوريا  آخر  مكان  في  موجودا 

أواخر مايو أيار.
وأضاف عبر الهاتف أن معلوماته تشير 
إلى أن البغدادي كان في المنطقة بين 
دير الزور والعراق بحلول نهاية الشهر 

الماضي.
وتساءل عبد الرحمن عما كان يفعله 
البغدادي في هذا الموقع وما إذا كان من 
المعقول أن يتواجد »بين فكي كماشة« 
التحالف بقيادة الواليات المتحدة وروسيا

سفريات كالسي

514 448 0788

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 

اعداد: أنطوانيت جرجوس

حكمة العدد
خري لك أن تظل صامتًا ويظن اآلخرون أنك أبله.

من أن تتكلم فتؤكد تلك الظنون

Voyages

»عكاظ«: قطر أنفقت 65 مليار دوالر على 
املنظمات اإلرهابية خالل 4 سنوات

اوتاوا: جهود ملنع تعاطي 
اجلرعات الزائدة من أشباه 
األفيـــون

صــــ10

اجلبري: نعمل على وضع قائمة شكاوى بشأن قطر وسنصدرها قريبا
  أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن بالده تعمل حاليا 
على وضع قائمة تتضمن الشكاوى بشأن قطر وسياساتها، مشيرا إلى أن 

من المتوقع نشرها في وقت قريب. 
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه منطقة الخليج توترا داخليا كبيرا 
على خلفية إعالن كل من السعودية واإلمارات والبحرين ومصر، صباح 
قطر  مع  الدبلوماسية  العالقات  جميع  قطع  عن   ،2017/06/05 يوم 
ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه البالد، لتنضم إلى هذه 
القائمة الحقا حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والحكومة 
الليبية المؤقتة برئاسة عبد هللا الثني، وكذلك دول المالديف وموريشيوس، 

وموريتانيا، وجزر القمر.
واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم اإلرهاب وزعزعة االستقرار 
في المنطقة. ونفت قطر بشدة هذه االتهامات، مؤكدة أن »هذه اإلجراءات 

غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات ال أساس لها من الصحة«.

الربملان اللبناني يقر 
قانون االنتخاب اجلديد 

وفق مبدأ النسبية

 صدق البرلمان اللبناني، اليوم الجمعة، على قانون 
االنتخابات التشريعية الجديد وفق مبدأ النسبية، 

كما قام بتمديد واليته 11 شهرا.
وأفادت وكالة األنباء اللبنانية الرسمية بأن المجلس 
صدق على مشروع قانون االنتخاب، المحال من 
الحكومة، باالجماع، بعد نقاش استمر 3 ساعات.

وقّسم قانون االنتخاب الجديد البالد إلى 15 دائرة 
انتخابية.

هذا وأكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، 
في الجلسة التشريعية، أن التسوية التي حصلت 
حول مشروع قانون اإلنتخاب ال تضر، مؤكدا 

حرصه على حقوق الطوائف وليس الطائفية.

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

La Qualité au meilleur prix
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بيروت  في  الخيرية االسالمية  المقاصد  أقامت جمعية    
حفل افطارها في البيال، في حضور رئيس مجلس الوزراء 
سعد الحريري والرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سالم ومفتي 
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ووزراء ونواب 

وشخصيات.
المقاصد  أشكر جمعية  أن  كلمة: »أود  الحريري في  وقال 
على هذا اإلفطار الذي يجمع خيرة الناس الذين يعطون لكي 
تستمر هذه المؤسسة في نضالها والعمل الذي تقوم به. وأعتقد 
أن كل واحد منكم لديه قصة مع رفيق الحريري وقصة مع 
المقاصد، ونحن سنكمل هذه المسيرة ألننا نؤمن أنها السبيل 
الوحيد كي يتقدم الوطن، حين نعلم األطفال والكبار والصغار 

فهذا ما يبني الوطن. أما إذا بقينا في الجهل نحارب بضعنا 
فإن هذه  بيننا،  ما  في  نتحاور  لبعض وال  نسمع  بعضا وال 
تكون أكبر مشكلة. هذا ما كان حاصال في الوطن، الكل كان 
يتحدث وال أحد يسمع. وأنا أرى أن قوة رفيق الحريري أنه 
كان قادرا على أن يسمع الجميع، وكان قادرا على أن ينتقي 
من كل ما يسمع، األفكار التي تفيد الوطن. ونحن آتون من 

هذه المدرسة وسنكمل في بناء الوطن«.
الجميع،  االنتخاب ولكن مع  قانون  أنجزنا  وأضاف: »نعم 
فأنا لست ممن يدعون العمل وحدهم، كال الجميع عمل. ربما 
كانت هناك تحديات كبيرة ولكن الجميع كان إيجابيا. واألهم 
بالنسبة إلي اآلن هو االقتصاد ولقمة العيش وفرص العمل، 

لذلك علينا ن  المطاف.  نهاية  في  اللبناني  يحتاجه  ما  وهذا 
البحبوحة  نعيد  أن  نريد  نحن  اللبناني.  االقتصاد  نعمل على 
إلى البلد، لذلك علينا جميعا أن نعمل سويا ألن البلد بحاجة 
إلى ذلك وآلن التحديات لدينا كبيرة جدا، خصوصا وأن لبنان 
يأوي حاليا مليون ونصف المليون الجىء سوري، هذا البلد 
الصغير يقدم خدمة لكل العالم، والعالم يجب أن يعرف ذلك. 
وأنا حين أسافر وأحضر المؤتمرات سأؤكد على هذه النقطة«.

وختم: »االنتخابات آتية إن شاء هللا، وغداً سنذهب إلى مجلس 
والنواب  السنيورة وتمام سالم  فؤاد  الرئيسين  النواب، مع 
الكرام، وسنصوت على هذا القانون الذي أنجزناه بعد عناء 

طويل، ومشوارنا معكم مستمر. ورمضان كريم«.

Vendredi 16 juin  2017
الجمعة 16 يونيو 2017

بقلم: رفا السعد

    بقلم : 
خالد عبد القادر بكداش 

رمضان كريم

Bakdash1@el-ressala.com

   انتقدت أحزاب سياسية مصرية بارزة يوم الخميس خطة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي لنقل تبعية جزيرتين في البحر األحمر إلى السعودية 

ودعت األحزاب الناس إلى النزول للشوارع احتجاجا على ذلك.
وصوت البرلمان يوم األربعاء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية بين مصر والسعودية والتي تتضمن تسليم جزيرتي تيران 
وصنافير غير المأهولتين إلى المملكة ومن المتوقع أن يصدق السيسي 

على القرار قريبا.
كانت خطة نقل تبعية الجزيرتين للسعودية، التي أمدت مصر بمساعدات 
بمليارات الدوالرات، قد أعلنت أول مرة العام الماضي وواجهت منذ 

ذلك الحين احتجاجات سياسية ودعاوى قضائية.
ودعا حزب المصري الديمقراطي االجتماعي وعدد من األحزاب 

والجماعات األخرى إلى احتجاجات يوم الجمعة.
وأيد اآلالف صفحة على فيسبوك تحمل االسم »التفريط خيانة« 
تحث الناس على االحتجاج في ميدان التحرير مهد انتفاضة 2011 
الشعبية. ويظهر على الصفحة صندوق مليء بالنقود السعودية تصفه 

بأنه صك ملكية الجزيرتين.
للسعودية إن سيادة مصر  الجزيرتين  تبعية  نقل  ويقول معارضو 

عليهما تعود إلى العام 1906 قبل تأسيس السعودية.
الماضيين برغم حالة  اليومين  ونظمت احتجاجات صغيرة خالل 
أبريل نيسان عقب  البالد في  السيسي في  التي فرضها  الطوارئ 
تفجيرات استهدفت كنيستين وأودت بحياة ما ال يقل عن 45 شخصا.
إنه تم حبس ثمانية  الرسمية  أنباء الشرق األوسط  وقالت وكالة 
التظاهر دون إخطار مسبق  بتهم  أشخاص على األقل 24 ساعة 

وإهانة رئيس الجمهورية.

وقال زياد العليمي وهو سياسي ليبرالي 
الديمقراطي  وعضو في الحزب 
االجتماعي على تويتر »اللي بيخطفوا 
شباب من بيوتهم علشان الشباب دول 
بيبقى اسمهم  بيدافعوا عن أرضهم 

سلطة احتالل«.
العليمي إن ثالثة على األقل  وقال 
الحزب اعتقلوا عقب  من أعضاء 
للحزب  احتجاج بعد اجتماع بمقر 
يوم األربعاء. وفرقت قوات األمن 

المظاهرة.
ويواجه الرئيس المصري انتقادات 
متزايدة بسبب الصعوبات االقتصادية 
بالخيانة لتسليمه  البعض  واتهمه 
الجزيرتين. والقى وسم )هاشتاج( 
على تويتر تحت االسم »السيسي 

خائن« تأييدا واسعا.
وأصدر حزب المصريين األحرار 
وهو مؤيد عادة للسيسي بيانا ندد فيه 

بالمعاهدة بشدة.
وقال البيان »المسؤولية الوطنية والتاريخية تُحتم علينا التأكيد على 
أن أرض جزيرتى تيران وصنافير كانت وما زالت تحت السيادة 

المصرية، فعال و عمال«.
وأيد البيان أيضا حكما قضائيا أبطل االتفاقية في وقت سابق هذا العام. 

ومع استمرار اإلجراءات القانونية ستنظر المحكمة الدستورية العليا 
القضية في الفترة القادمة.

ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن الجزيرتين تابعتين للسعودية 
وإنهما كانتا فقط تحت السيطرة المصرية ألن الرياض طلبت من 

القاهرة حمايتهما في 1950. 

  قتل سبعة أشخاص وأصيب 66 في انفجار 
وقع قرب حضانة أطفال في الصين، حسبما 

نقلت وسائل إعالم محلية.
اقليم  وقالت حكومة منطقة فينغشيان، في 
جيانغسو، حيث تقع الحضانة إن االنفجار وقع 

خارج المبنى.
كما قال التلفزيون المركزي إن شخصين قُتال 
في موقع االنفجار، في حين توفي خمسة في 
المستشفى، باإلضافة إلى تسعة في حالة حرجة.
وليس معلوما إن كان يوجد أطفال بين القتلى.

وأشارت أنباء إلى أن االنفجار وقع في توقيت 
استالم أولياء األمور أطفالهم من الحضانة، في 

نهاية اليوم الدراسي.
ونشر مستخدمون صورا على وسائل التواصل 
االجتماعي أظهرت الضحايا مضرجين بالدماء 

على األرض.
وليس معلوما حتى اآلن أسباب وقوع االنفجار، 
التحقيقات  إنها بدأت  الشرطة  قالت  في حين 

في الحادث.
ويعد الحادث ثاني مأساة تتعرض لها حضانة 

أطفال في الصين.
وكان 11 طفال قتلوا الشهر الماضي في حريق 
شب في حافلة مكتظة بتالميذ حضانة داخل 
نفق بمقاطعة شاندونغ شرقي البالد. وأظهرت 
التحقيقات بعد ذلك أن الحريق شب عمدا بسبب 

السائق الذي توفي في الحادث.

التركي رجب طيب إردوغان في  الرئيس    دعا 
الرسمي  البرتغالي  تلفزيون )آر.تي.بي(  مقابلة مع 
يوم الخميس العاهل السعودي الملك سلمان إلى تسوية 

الخالف مع قطر قبل نهاية شهر رمضان.
ينبغي لدول مسلمة أن  إنه ال  وقال إردوغان أيضا 

تفرض عقوبات على دول مسلمة أخرى.
وتواجه قطر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية من السعودية 
إليهم دول  واإلمارات ومصر والبحرين وانضمت 
أخرى في قطع العالقات مع الدوحة األسبوع الماضي 
في أسوأ خالف بين دول الخليج العربية منذ سنوات.
وتتهم تلك الدول قطر بتمويل اإلرهاب ودعم إيران 

وهو ما تنفيه الدوحة.
وتسعى تركيا التي تدعم قطر لحل الخالف من خالل 
الدبلوماسية قائلة إن الخالف يضر العالم اإلسالمي.

لتلفزيون )آر.تي.بي( »نود تسوية  وقال إردوغان 
هذا من خالل الحوار بنهاية رمضان. بوسع العاهل 
السعودي حاليا اتخاذ مثل هذه الخطوة«       لحل األزمة.
لمثل هذه  يلجأ  وقال إردوغان »ال يجوز لمسلم أن 
العقوبات على مسلم آخر ال سيما في شهر رمضان«.
ومن المقرر أن يزور مولود تشاووش أوغلو وزير 
الجمعة في إطار  السعودية يوم  التركي  الخارجية 

مساعي حل األزمة. 

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  التقى    
ماكرون عصر األربعاء العاهل المغربي 
الملك محمد السادس في أول زيارة يقوم 
الرباط، سادتها أجواء ودية  إلى  بها 
الجهود من أجل  وجرى خاللها بحث 

تسوية أزمة الخليج.
المغربي ترافقه زوجته  العاهل  وقام 
الفرنسي  الرئيس  باستقبال  الال سلمى 
وزوجته بريجيت ماكرون وسط مراسم 
احتفالية على مدرج المطار حيث اصطف 

الحرس الملكي.
ثم استقبل الملك إيمانويل ماكرون ألكثر 
من ساعة في القصر الرئاسي، في حضور 
نجله األمير حسن وشقيقه موالي رشيد.

ودعي ماكرون وزوجته إلى إفطار أقامه 
الملك على شرفهما في مقره في دار 
الخميس  السالم على أن يغادر صباح 

عائدا إلى باريس.
وقال ماكرون خالل مؤتمر صحافي في 
ختام اللقاء »أشكر الملك على استقباله 
الحار، سررت جدا بالصداقة التي أبداها 
التي  للعالقة  وبالطابع الشخصي جدا 

قامت بيننا«.
وتابع »أعدت التأكيد على عزم فرنسا 
التي قام بها  على مواكبة اإلصالحات 
المؤسسات والتطوير  الملك، كتحديث 
االجتماعي والمناطقي، وبرامج مكافحة 
الفروقات االجتماعية وإدخال المغرب 

إلى العولمة«.
التطابق  وأشار الرئيس والملك إلى 

بينهما خالل  النظر  في وجهات 
مباحثاتهما حول ازمة الخليج، في 
وقت تبذل فرنسا والمغرب جهودا من 
أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية 
السياق،  التوتر. وفي هذا  وتهدئة 
يستقبل ماكرون قريبا في باريس 

مسؤوال إماراتيا كبيرا.
الرئيس أن  أكد  من جهة أخرى، 
الملك محمد السادس »قلق« على 
الوضع في منطقة الريف في شمال 
المغرب، التي تشهد حراكا شعبيا 

مستمرا منذ أشهر.
قادة  وسئل ماكرون عن اعتقال 
الحراك خالل األسابيع االخيرة فقال 
»لم أجد ما يدعو إلى التخوف من 
إرادة قمعية« بل هناك »عزم على 
معالجة الدوافع العميقة لالحتجاجات 

بشكل مستديم«.
وتشهد منطقة الريف حركة احتجاج 
منذ االول اكتوبر، ومن أجل تلبية 
مطالب المحتجين، سرعت الدولة 
المغربية سلسلة مشاريع بنى تحتية. 
وكان ماكرون زار خالل حملته 

الرئاسية الجزائر التي سيزورها مجددا 
في األسابيع المقبلة بصفته رئيسا.

وبحث ماكرون والملك محمد السادس 
النزاع في  إقليمية مثل  عدة مواضيع 
إيجاد  ليبيا وأبديا »إرادة مشتركة في 
سبيل إلحالل االستقرار في هذا البلد« 

ومكافحة اإلرهاب في الساحل.

السياسة  وقال ماكرون »ناقشنا أيضا 
اإلفريقية التي يلعب المغرب فيها دورا 
متناميا«، مبديا ارتياحه النضمام هذا البلد 

مؤخرا إلى االتحاد اإلفريقي.
وأضاف أن سياسات فرنسا والمغرب 
في إفريقيا »ال تتشابه لكن لها أهداف 
مشتركة« مثل االستقرار السياسي 

والديمقراطي والتنمية المستديمة.

وبعدما شهدت خالفا عام 2014، عادت 
العالقات وتوطدت بين باريس والرباط 
البلدين على  بين  قيام تعاون كبير  مع 
صعيد األمن واالقتصاد والتربية والثقافة 
كما في مكافحة التغير المناخي. وفرنسا 

هي الشريك التجاري األول للمغرب.
وقام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لودريان الثالثاء بزيارة إلى الجزائر وأعلن 

البلدان عزمهما على توحيد جهودهما وال 
سيما في مكافحة اإلرهاب وإيجاد تسوية 

سياسية في ليبيا.
والعالقات مع دول المغرب العربي تشكل 
أولوية سياسية للرئيس الفرنسي الذي يريد 
رسم شراكة جديدة بين أوروبا وأفريقيا 
المغرب  لدول  والمتوسط حيث يمكن 
ان تلعب دورا أساسيا بحسب االليزيه. 

    أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة 
السويس ورئيس الهيئة العامة االقتصادية لمنطقة 
قناة السويس أن القناة شهدت- اليوم األربعاء- 
 )occl hong kong( الحاويات عبور سفينة 
التي تعد أكبر سفينة حاويات في العالم بحمولة 
216 ألفا و700 طن وتحمل على متنها 21 ألفا 
و413 حاوية في أولى رحلتها البحرية قادمة من 

سنغافورة ومتجهة إلى إنجلترا.
وقال الفريق مميش- في تصريح اليوم األربعاء- 
إن عبور تلك السفينة العمالقة لقناة السويس في 
أول رحلة بحرية لها رسالة تعكس قدرة القناة 
الغاطس  على استقبال السفن العمالقة ذات 
الكبير، معتبرا أن مشروع قناة السويس الجديدة 
خطوة استباقية صحيحة مكنت القناة من مواكبة 
المتالحقة في تكنولوجيا صناعة  التطورات 
السفن حيث تتنافس الشركات العالمية على بناء 
السفن العمالقة لالستفادة من اقتصاديات الحجم.

وأضاف أن قناة السويس واصلت تحطيم األرقام 

القياسية بعبور هذه السفينة بحمولة 216 ألفا و700 
طن، والتي تستطيع نقل 21 ألفا و413 حاوية 
الدانمركية  الحاويات  لتتفوق بذلك على سفينة 
)MAERSK MADRID( التي كانت تحتل 
بفارق 827  السفينة  الصدارة حتى عبور هذه 
بناء سفن  التسارع في  إلى أن  حاوية، مشيرا 
الحاويات العمالقة يعبر عن التنافس القوي بين 
شركات المالحة العالمية في احتالل التصنيف 
األعلى لهذه الفئة التي تمثل أكثر األنواع انتشاراً 

على مستوى العالم.
 OOCL( وأوضح أنه تم االنتهاء من بناء السفينة
HONGKONG( في 18 مايو الماضي بترسانة 
الجنوبية  الثقيلة بكوريا  سامسونج للصناعات 
وأبحرت ألول مرة في 3 يونيو 2017 ويبلغ 
السفينة 400 متر وعرضها 59 مترا  طول 

وغاطسها 16 مترا وعمقها 32.5 متر.
 LUM( من جانبه، أوضح ربان السفينة الكابتن
السفينة  CHU NG FATT( أن عبور هذه 

العمالقة لقناة السويس أصبح أمرا يسيرا بفضل 
كفاءة مرشدي هيئة قناة السويس وتوافر المساعدات 
المالحية الالزمة باإلضافة إلى زيادة عامل األمان 
المالحي وتقليل ساعات االنتظار والعبور بعد 

إنشاء قناة السويس الجديدة.
وأضاف “إن قناة السويس ممر مالحي مميز ال 

القناة  العالم، وقد عبرت  مثيل له على مستوى 
عدة مرات منذ عملي والحظت التطور المستمر 
في القناة وأدهشتني قدرة المصريين على إنجاز 
مشروع القناة الجديدة في عام واحد، وهو أمر 
الذين قاموا  الفراعنة  غير مستبعد على أحفاد 
ببناء األهرامات والحضارة المصرية العظيمة”.

  تقول أوساط مقربة من بعبدا، أن 
ميشال عون سيطلق »ورشة« عمل 
وطنية ترتقي الى مصاف »الثورة«، 
فالرئيس الذي سيدعو خالل ايام رؤساء 
لقاء في القصر  النيابية الى  الكتل 
أنه لن ينتظر  الجمهوري سيبلغها 
المقبلة الطالق  النيابية  االنتخابات 
مشروعه االصالحي في البالد، بعد 
الرئيس  القانون يرغب  اقرار  انجاز 
المناخات االيجابية في  االستفادة من 
البالد واعطاء دفعة معنوية جديدة للعهد 
واللبنانيين من خالل فتح النقاش بملفات 
وطنية كبرى تتعلق بتطبيق اتفاق الطائف 

على نحو صحيح وكامل، وتطبيق 
بالغاء  المرتبطة  البنود االصالحية 
الطائفية السياسية، تمهيدا النشاء مجلس 
الشيوخ، وغيرها من البنود المرتبطة 
باالصالحات الضروية لتطوير الحياة 

السياسة والدستورية اللبنانية.
ولدى الرئيس تصورات وآليات محددة 
التنفيذ في  يأمل في وضعها موضع 
االشهر المقبلة للبدء بتطبيقها، او اقله 
ليبنى على  وضع »حجر االساس« 
النيابي  المجلس  الشيء مقتضاه مع 

الجديد، والحكومة الجديدة.

الديمقراطية  أعلنت قوات سوريا   
تمكنها من تحرير حي الصناعة في الرقة 
بالكامل، من قبضة مسلحي “داعش”، 
مضيفين أنهم بدؤوا باقتحام حي البتاني 

في الجانب الشرقي لمدينة الرقة.
القوات  تقارير إخبارية عن  ونقلت 
قولها – في بيان لها نشرته قيادة حملة 
الفرات” على صفحتها في  “غضب 
“فيسبوك – ” بأن “قوات سوريا 
الديمقراطية قضت، خالل اشتباكات 

عنيفة تتواصل في األطراف الشرقية 
للمدينة، على 22 إرهابيا،  والغربية 
فيما قتل عنصران  قياديين،  بينهم 3 

من مقاتليها”.
يذكر أن “قوات سوريا الديمقراطية” 
بقيادة  الدولي  التحالف  مدعومة من 
الشهر  بداية  في  أعلنت  واشنطن 
الحاسمة  المرحلة  الجاري إطالق 
يعتبرها  التي  الرقة  لعملية تحرير 

“داعش” عاصمة له.

تطابق يف وجهات النظر بشأن أزمة اخلليج يف أول لقاء مجع 
ماذا بعد حترير بني العاهل املغربي والرئيس الفرنسي 

املوصل ؟

قتلى وعشرات اجلرحى 
يف انفجار قرب حضانة 

لألطفال يف الصني

عون حيّضر لـ »ثورة« اصالحية : 
تطبيق الطائف والغاء الطائفية 

قوات سوريا الدميقراطية حترر أحد 
أحياء الرقة من قبضة داعش

  إستعادة محافظة الموصل ثاني كبرى 
المحافظات العراقية من أيدي عناصر 
داعش اإلرهابية باتت قاب قوسين أو 
ادنى بحسب ما حققته القوات المشتركة 
في العراق وبدعم من التحالف الدولي 
من انتصارات على االرض واسترجاع 
مناطق كانت تحت حكم التنظيم اإلرهابي.

التنظيم جلب لهذه المدينة التاريخية فِكر 
إجرامي وحشي زرعه في عقول بعض 
الموصل وحدها  من سكانها ليس في 
بل في جميع المناطق التي سيطر عليها 
وغسل ادمغة البعض بأفكاره وأيدلوجيته 
اإلرهابية التي يعجز اللسان عن وصفها...
فالتنظيم عندما دخل الموصل واالنبار 
تعانيه هذه  الدين استغل ما  وصالح 
المدن من اقصاء وتهميش تعرضت 
له في ظل حكم رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي واصطاد التنظيم في الماء 

العكر سكان هذه المدن.
ففي عام 2014 أي عندما احتل المدن 
المناطق تعج  المذكورة كانت هذه 
بالتظاهرات واالحتجاجات رافعة الفتات 
تطالب حكومة المالكي بعدم االقصاء 
والتهميش ودمجهم في العملية السياسية.. 
وحينها كانت البالد اشبه بطبق يغلي 
بها  التي جاء  بالطائفية والمحاصصة 
التنظيم  .. ليستغل  المالكي وأعوانه 
اإلرهابي هذه الثغرات ويعمل عليها...

مستغال االوضاع المأساوية التي تعيشها 
هذه المدن من تهميش وإقصاء وبطالة 
وحرمان..لكن سكان هذه المدن ما لبث 
وأن اكتشفوا إرهاب داعش »بأسم الدين« 
وباتوا بين مطرقة إرهابيين وسندان 
حكومة تعمل وفق المحاصصة والطائفية.  
احتالل داعش لمدن كبرى في العراق 
كانت تحذيرا كافيا من هشاشة الوضع 

السياسي واألمني في البالد.. 
إذا ذهبت حكومة المالكي بعد أن استشرى 

اإلرهاب والفساد في البالد.. وجاءت 
التي تحارب  العبادي  حكومة حيدر 
حاليا اإلرهابيين طبعا بعد مطالبات من 
السكان  وبعض السياسيين بضرورة 
التدخل العسكري لطرد عناصر داعش 
وال ننسى الضغط الدولي..وعلى رأسهم 
الذي شكل لمكافحة  الدولي  التحالف 
اإلرهاب، وها هي المعارك مستمرة.

والعراق وحكومته أمام تحد كبير 
فالتحرير ليس نهاية اإلرهاب في البالد 
بحسب محللين وخبراء ومتابعين للشأن 
الكثير يجب على  العراقي بل هناك 
الحكومة عمله أولها العمل على إعادة 
بناء الثقة بين الحكومة وأبناء المناطق 
المحررة من داعش، وتقديم ابسط الحقوق 
 , انسان  بها أي  يتمتع  التي يجب ان 
وتوفير الخدمات االساسية,,خبراء طالبوا 
تأهيلية  بإنشاء مراكز  الحكومة ايضا 
للشباب والنساء واألطفال فهناك جيل 
القتل  كبير من االيتام بسبب عمليات 
والخطف الممنهجة التي مارسها التنظيم 

وبسبب المعارك الدائرة..
وهناك ماليين الشباب العاطلين والذين 
يعانون حاليا من مشاكل نفسية بسبب 
اإلرهاب..وعلى الحكومة ايضا إيجاد 
صيغة جديدة للتعايش بين مختلف ابناء 

هذه المدن.
ومن الجدير بالذكر وكي ال ننسى أن 
الشباب  داعش خلق جيل جديد من 
التي سيطر  المناطق  له في  المؤيدين 
عليها ويجب أن نعترف ان هؤالء لن 

يكونوا أقل شراً منه!!!
وان لم تضع الحكومة اسس جديدة 
في التعامل معهم فسيستمر اإلرهاب.  
السؤال هنا هل ستتخذ الحكومة خطوات 
للحد من اإلرهاب بعد تحرير  فعلية 

الموصل!!

مميش: عبور أكرب سفينة حاويات يف العامل بقناة السويس

احلريري: سنصوت على قانون االنتخاب الذي أجنزناه بعد عناء طويل

  أيام قليلة و يودعنا شهر الخير و العطاء 
.. شهر رمضان  المحبة  الكرم و  .. شهر 
الكريم .. و يجب علينا في هذه األيام القليلة 
أن نكون أكثر وضوحاً و صدقاً و صراحة 
مع أنفسنا قبل أن نكون صادقين و صريحين 

و واضحين مع الغير .
اليوم  أكتبه  بما  أكثر شفافية  و حتى أكون 
سأنقل لكم عمق ألمي مما شاهدته في قنواتنا 
الشهر  تناولها أليام  الفضائية و عن كيفية 
الفضيل .. القنوات الفضائية العربية حولت 
فيها  إلى )) سبوبة (( تبث  شهر رمضان 
أكبر كمية ممكنة من اإلعالنات التي عجز 
المشاهد عن حفظ أسماء منتجاتها من كثرتها .
لقد حولت هذه القنوات الشهر الفضيل إلى 
موسم لتحصيل النقود و المشكلة األكبر أن 
نوعية اإلعالنات المقدمة ليست على المستوى 
الذي يخدم المشاهد و المتابع بل تحولت نوعية 

اإلعالنات إلى فيديوهات 
و أغاني متخصصة للتسول و الشحاته بطريقة 

فظيعة جداً جداً .
و المشكلة األخرى أن المؤسسات العالجية 
التي نفتخر بأننا نملك مثلها في دولنا العربية 
إلى أسوء مؤسسات على مستوى  تحولت 
العالم في تقديس اإلنسان و كرامته و ذلك 
عبر استغاللها لألطفال المرضى و المحتاجين 
ليكونوا ممثلين  الكاميرات  أمام  لوضعهم 
المؤسسات خزائنها   مشهورين تملئ هذه 

تحت غطاء حاجتهم و دعمهم .
تقدمه  أننا تساءلنا عن كلفة كل إعالن  لو 
المبالغ  الفضائية و عن قدر  القنوات  هذه 
يتم دفعها سنويا على هذه اإلعالنات  التي 
الرديئة لوجدنا أن الرقم ال يمكن أن يتخيله 
عقل مشاهد و ألكون واضحاً أكثر فبعض 
القنوات الفضائية تتقاضى مبلغ يتراوح بين 
10 أالف دوالر و 15 ألف دوالر على كل 
دقيقة تبث فيها اإلعالنات و أترك لكم مساحة 
التقدير حول عدد الدقائق التي يتم بثها يومياً 

على هذه الفضائيات .
بدأنا نشاهد على هذه  أننا  المشكلة األكبر 
الفضائيات ميدان تنافسي بين المشافي الخاصة 
الخيرية و  الجمعيات  العامة و  المشافي  و 
الجمعيات )) الغير خيرية (( و غيرها من 
الكيانات التي ترتدي أقنعة مزيفة على أنها 

سبيل دعم الخير و المحتاجين .
الرقابة  تقوم هيئات  الذي يجب أن  السؤال 

باإلجابة عنه هو :
أين تذهب تلك المبالغ المالية الضخمة التي 

يتم التبرع بها لمثل هذه المنشات ؟
لقاء  المتبرعين  أموال  بتبذير  و من يسمح 
حمالت إعالنية لكسب المزيد من األموال ؟
ملف اقتصادي كبير يجب أن تقوم هذه 
نتفاجئ عما  بفتحه و لن  الرقابية  الجهات 

ستجده داخل هذا الملف .
اتقوا هللا في هؤالء المرضى و هؤالء األطفال ..
اتقوا هللا في هذا الشهر الفضيل الذي حولتم 

الفضل فيه سلعة يتم المتاجرة بها.
اتقوا هللا بأنفسكم و يكفي استغالالً لألطفال 

المرضى و لطفولتهم البريئة .
و لجميع القراء األعزاء  كل عام و أنتم و 

رمضان كريم .

إردوغان يدعو العاهل السعودي حلل اخلالف مع قطر خالل رمضان

تزايد املعارضة يف مصر خلطة نقل تبعية جزيرتني للسعودية ودعوات لالحتجاج



                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

تريان وصنافري ! 
إلى  ملحة  في حاجة  اليوم     مصر 
أعداء  االفتراق ألن  إلى  وليس  التوحد 
المعروفين  وغير  المعروفين  مصر 
لها  يريدون  بالمرصاد  لها  متربصين 
 25 يوم  منذ  ثأر معها  في  فهم  السقوط 
يناير  2011 ، مصر في حاجة  لعقالءها 
لكي يضيئوا  وحكمائها وكل مخلصيها 
مشاعل الفكر أماًل في أن تنجو مصر من 
مأزق تيران وصنافير حتى تصل إلى بر 
ن بعضنا  أن نخوَّ أبداً  . واليصح  األمان 
تعيش مصر  فكلنا مصريون  البعض 
همها  نحمل  عقولنا  وفي  أعماقنا  في 
ونعيش تحت سمائها ونشكر هللا على أننا 
مصريون اصحاب حضارة يمتد تاريخها 
أن  الواجب  من  وكان  السنين  آلالف 
تيران وصنافير  نؤجل مناقشة موضوع 
أن تستقر األوضاع اإلقتصادية في  إلى 
بناء تتضافر  مصر فنحن نعيش مرحلة 
فيها كل الجهود من أجل أن نعبر بمصر 
بنا  بها وتليق  تليق  إقتصادية  إلى مكانة 
إلى  ينظر  اليوم  والعالم   ، كمصريين 
مصر ويترقب خطواتها وهو واضع في 
حسبانه أن مصر قادرة أن تصل ألهدافها 
وتوحدت  النوايا  إذا خلصت  المرجوة 
الرؤى . أن موضوع تيران وصنافير إذا 
قد أطلَّ علينا فجأة وبدون مقدمات  كان 
حاجة  في  وكأننا  بالصداع  ليصيبنا 
لمشاكل وصعوبات ومحن جديدة وكان 
النقاش وسماع  يجب أن نطيل من زمن 
وجهات النظر من كل األطراف المعنية 
بالموضوع  حتى يستطيع الرأي العام أن 
الموضوع ويحلل ويفكر ويصل  يعيش 
إلى قناعة في النهاية بالقبول أو بالرفض 
بهذا الموضوع  ال أن يفاجئ به فيغضب 
ويثور وله في ذلك كل الحق فكيف نطلب 
يتنازلوا عن أرضهم  أن  المصريين  من 
وتخضبت  أجدادهم  عليها  مات  التي 
بدمائهم في حروب سابقة ، البد من أن 
الوقت  النقاش ويطول ويأخذ من  يطول 
ما يأخذ فما وجه االستعجال ؟ أننا يجب 
نستمع لصوت العقل وال لشئ غير العقل 
بنا  الذي يمكن يصل  السبيل الوحيد  فهو 
أن  وأدعو هللا  ننشده   الذي  الهدف  إلى 

يبعد مصر عن كل شر .

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

نتكلم اللغة العربية

ماي  تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة  أمرت    
بإجراء تحقيق عام شامل فى الحريق الذى شب ببرج 
 17 لندن وأسفر عن مصرع  العاصمة  سكني غرب 

شخصا على األقل.
ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا، حيث يستبعد 
المسؤولون في جهاز إطفاء الحرائق العثور على أى 
ناجين آخرين فى برج غرينفيل المحترق فى منطقة 
نورث كنزنغتنون. وكان الناس ينتظرون وقد اسبتد بهم 
اليأس سماع أخبار عن المفقودين من أسرهم وأصدقائهم.
“يستحقون سماع  الناس  إن  الوزراء  رئيسة  وقالت 
كبيرة،  بسرعة  الحريق  انتشار  إجابات” حول سبب 

مشيرة إلى أن التحقيق “سيعطيهم” تلك اإلجابات.
وقالت ماي، التي قامت بزيارة خاصة قصيرة إلى مكان 
الحادث في وقت سابق: “أخبرتني ]خدمات الطوارئ[ 
بأن طريقة انتشار النار والتهامها للمبنى كانت سريعة 
فإنه من  وشرسة وغير متوقعة.” وأضافت: “لذلك، 
الصائب- باإلضافة إلى التقرير العاجل للحريق الذي 
سيصدر وأي تحقيق محتمل للشرطة - أن نجري تحقيقا 

عاما شامال لمعرفة ما حدث.”
وزار زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، 
لقادة المجتمع إن “الحقيقة يجب  الموقع أيضا، قائال 
التحقيق  أن تظهر”. وقال مكتب رئيسة الوزراء إن 

سيكون “قضائيا”.
وقال نورمان سميث، مساعد 
المحرر السياسي في بي بي 
سي: “من المؤكد أن التحقيق 
سيعقد جلسات اإلثبات علنا، 
سيشملون  األدلة  ومقدمي 
والبنائين  المحلي  المجلس 
والمقاولين، وأظن أنه سيشمل 
وأقارب  مستأجرين  أيضا 

بعض الضحايا”.
لشؤون  الدولة  وزير  وقال 
اإلسكان في وزارة الجاليات 
والحكم المحلي، ألوك شارما، 
إن الحكومة تعمل مع السلطة 
المحلية لضمان “إعادة توطين 

جميع العائالت في المنطقة المحلية”.
بأنه  الحريق  اإلطفاء،  نيك هورد، مسؤول  ووصف 
“مأساة وطنية” وقال إنه “ليس هناك مجال للبيروقراطية 
التي تسبب المشقة”. وقال إنه يجب أن “ال ندخر جهدا 
في هذا الصدد، ألننا نفهم تماما الصدمة ومشاعر القلق 

والغضب واالحباط والخوف هناك”.
واستدعى رجال اإلطفاء إلى البرج السكنى المكون من 

24 طابقا فى الساعات األولى من صباح األربعاء، بينما 
كان مئات األشخاص فى الداخل ومعظمهم نائمون.

وأنقذت فرق اإلطفاء 65 شخصا وطفال، لكن بعض 
السكان ظلوا في منازلهم محاصرين بالدخان وألسنة 
اللهب. وال يزال أكثر من 30 شخصا في المستشفيات، 

17 منهم في حالة حرجة.
الملكة عن خالص تعازيها  وفي وقت سابق، عبرت 

ألسر الضحايا.

التي  االنتقادات  من  الرغم  على    
وجهها الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إلى قطر، ترسل واشنطن إشارات تثبت 
أنها لن تتخلى عن اإلمارة الصغيرة، في 
وقت تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة 

الخميس إليجاد حل ألزمة الخليج.
ووصلت سفينتان تابعتان للبحرية األميركية 
إلى مرفأ حمد جنوب الدوحة “للمشاركة 
في تمرين مشترك مع البحرية” القطرية، 
بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع القطرية.

في واشنطن، وّقع وزير الدفاع األميركي 
جيمس ماتيس ونظيره القطري خالد العطية 
الواليات  بموجبه  تبيع  اتفاقا  االربعاء 
المتحدة قطر مقاتالت أف15- مقابل 12 
مليار دوالر، بحسب ما أعلن البنتاغون.
وقالت وزارة الدفاع األميركية في بيان 
ان هذه الصفقة “ستمنح قطر تكنولوجيا 
بين  األمني”  التعاون  وتعزز  متطورة 

البلدين.
أزمة  في خضم  االتفاق  توقيع  ويأتي 
مجلس  داخل  مسبوقة  غير  دبلوماسية 
السعودية  إقدام  بعد  الخليجي  التعاون 
والبحرين واالمارات على قطع عالقاتها 
مع قطر، وحذت حذوها مصر واليمن 
وتتهم  القمر.  وجزر  المالديف  وجزر 
السعودية وحلفاؤها قطر بدعم اإلرهاب.
لالجراءات  تأييده  أعلن  ترامب  وكان 
ضد الدوحة، لكن االدارة األميركية ما 
لبثت أن دعت إلى حل األزمة بالحوار.
قطر  بين  وثيقا  التعاون  كان  ولطالما 
قاعدة  تملك  التي  المتحدة  والواليات 
عسكرية ضخمة في هذا البلد تضم نحو 
يشاركون  اميركي  آالف جندي  عشرة 

في الحرب على تنظيم داعش.
ان  األميركية  الدفاع  بيان وزارة  وقال 
في  أمنية  قضايا  بحثا  والعطية  ماتيس 
داعش،  تنظيم  مكافحة  مسألة  طليعتها 
“وضرورة خفض حدة التوتر كي تتمكن 
التركيز  من  الخليج  في  األطراف  كل 

أهدافها  لبلوغ  المقبلة  الخطوات  على 
المشتركة”.

إقفاال  تشهد  التي  األزمة  استمرار  مع 
بين  والبحرية  والبرية  الجوية  للمنافذ 
العالقات  قطعت  التي  وجاراتها  قطر 
الدبلوماسية من دول عدة  تنشط  معها، 
خشية تفاقم تداعيات األزمة على الصعد 

االقتصادية واالنسانية والسياسية.
قرارها  “استقاللية”  قطر عن  وتدافع 
وتندد بمحاولة لعزلها، في وقت تطلب 
عن  التخلي  وحلفاؤها  السعودية  منها 
دعم االخوان المسلمين وحركة حماس، 

واالبتعاد عن ايران.
ومن ابرز الذين يحاولون القيام بوساطة 
بين الطرفين، أنقرة التي أوفدت وزير 
خارجيتها مولود تشاوش اوغلو االربعاء 

إلى الدوحة.
نقلت  ما  بحسب  اوغلو  تشاوش  وقال 
التركية  “االناضول”  أنباء  وكالة  عنه 
“يجب ان يتم تجاوز االزمة. يجب ان يتم 
تجاوزها عبر الحوار والسالم، وتركيا 

ستساهم في ذلك”.
والتقى الوزير التركي في الدوحة أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونظيره 
الرحمن  بن عبد  الشيخ محمد  القطري 
آل ثاني. وتقود الكويت بدورها وساطة 

لحل االزمة.
وتقيم تركيا عالقات مميزة مع قطر الغنية 
بالغاز وتربطها بها عالقات تجارية مهمة. 
ومنذ بدء االزمة، برز الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان كمدافع عن قطر، 
رغم انه تجنب انتقاد السعودية التي تسعى 

تركيا إلى تطوير عالقاتها معها.
من  قلقها  عن  المتحدة  األمم  وعبرت 
التأثيرات المحتملة لعزل قطر دبلوماسيا، 
محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى معاناة 
واسعة بين السكان خصوصا بسبب قرار 
الرياض وابوظبي والمنامة طرد الرعايا 

القطريين من اراضيها.

 قال شاهد من رويترز والمرصد السوري 
لحقوق اإلنسان إن ضربات جوية استهدفت 
أحياء تسيطر عليها المعارضة شرقي دمشق 
يوم الخميس للمرة األولى في أسابيع بعدما 
العاصمة  أجزاء من  قذائف على  سقطت 

تسيطر عليها الحكومة السورية.
وتراجع القتال والقصف حول دمشق إلى حد 
بعيد منذ توصلت روسيا وتركيا وإيران إلى 
اتفاق بشأن “مناطق خفض التصعيد” في 
أنحاء سوريا في اجتماع في أبريل نيسان 

في آستانة بقازاخستان.
الحين على  القتال منذ ذلك  وتركز معظم 
الصحراء السورية المترامية األطراف في 
وسط وشرق البالد حيث تتسابق األطراف 
المتحاربة على االستيالء على أراض من 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
الضربات  إن  قال  أن شاهد رويترز  بيد 
الغوطة  منطقة  الخميس  يوم  استهدفت 
الشرقية التي تضم بساتين ومزارع خارج 
دمشق بعد سقوط قذيفتين على األقل على 

حي القصاع في العاصمة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان الذي 
يراقب الحرب من مقره في بريطانيا بأن 
أيضا حي جوبر  السوري قصف  الجيش 

في شرق دمشق.
ونقلت وسائل إعالم روسية عن مسؤول كبير 
قوله إن من المرجح أن تعقد الجولة التالية من 
المحادثات في آستانة في مطلع يوليو تموز. 
وقد تستأنف بعد ذلك في جنيف محادثات 

سالم تركز أكثر على القضايا الرئيسية.
وبعد ست سنوات من الحرب بين الرئيس 
التي  المسلحة  والمعارضة  األسد  بشار 
ُقتل مئات األلوف من  به  تسعى لإلطاحة 
أكثر من نصف سكان  وُشرد  السوريين 

البالد قبل الحرب.
ومنذ االتفاق على مناطق خفض التصعيد 
في آستانة حققت القوات الحكومية السورية 
تقدما على حساب الدولة اإلسالمية في عدة 
مناطق منها مناطق صحراوية غنية بالنفط.

وذكر مصدر بالجيش السوري يوم األربعاء 
أن الجيش استولى على حقل آراك النفطي 
ومحطة للضخ شرقي تدمر في إطار الهجوم 
لفك الحصار عن جيب في دير الزور يطوقه 

التنظيم المتشدد.
وذكر اإلعالم الحربي التابع لجماعة حزب 
هللا اللبنانية المتحالفة مع الحكومة أن الجيش 
سيطر على حقل الثورة النفطي جنوبي الطبقة 

في شمال سوريا.

حريق لندن: رئيسة الوزراء الربيطانية تيزيزا ماي 
تأمر بفتح حتقيق قضائي عام شامل

صفقة مقاتالت أمريكية لقطر 
رغم أزمة اخلليج

مليشيات احلوثي تستهدف شاحنات اإلغاثة بالعبوات الناسفة

القوات العراقية على وشك تطويق 
الدولة اإلسالمية يف املدينة 

القدمية باملوصل
ضربات جوية تستهدف منطقة 
دمشق للمرة األوىل منذ أسابيع

الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، عن تعرض ثالث    أعلن مركز 
لتوزيع معونات غذائية في  أثناء استعدادها  انفجار  له، لحادثة  تابعة  شاحنات 

مدينة مأرب الخميس.
وأوضح المركز، في بيان، “أن الفرق المختصة في تحالف دعم الشرعية في 
اليمن شرعت في التحقيق بالحادثة التي تشير الدالئل األولية إلى أنها ناتجة عن 

عبوة ناسفة زرعت في مكان توقف الشاحنات”.
وأشار بيان مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، إلى أن االنفجار 
أدى إلى احتراق الشاحنات الثالث، بما فيها من أغذية ومساعدات موجهة إلى 
الشعب اليمني بمناسبة شهر رمضان، وذلك ضمن برنامج المساعدات المستمر 
المنفذ من قبل المركز. وقال المركز، إن مثل هذه الحادثة لن تؤثر على سير 
المساعدات اإلنسانية والغذائية التي يباشرها لصالح الشعب اليمني الشقيق، في 

إطار عملية إعادة األمل.
وفي حادث آخر، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اإلماراتية، تعرض سفينة 
مليشيا  أطلقته  لهجوم صاروخي  متنها مساعدات طبية،  تحمل على  إماراتية 

الحوثي قبالة ميناء المخا اليمني.
وأوضحت القوات المسلحة اإلماراتية، أن الهجوم لم يسفر عن أضرار في السفينة، 
فيما أصيب أحد أفراد طاقمها، وأكدت في بيان متابعة و تعقب منفذي الهجوم.

وحذرت القوات المسلحة، من استمرار ممارسات الميلشيات الحوثية في أنشطة تهريب 
األسلحة والذخائر إلى األراضي اليمنية، والتي تؤثر على أمن وسالمة المالحة الدولية 

في هذا الجزء الحيوي من العالم.

 قالت القوات العراقية إنها على وشك 
استكمال تطويق تنظيم الدولة اإلسالمية 
في المدينة القديمة بالموصل بعد السيطرة 

علي حي مجاور يوم الخميس.
وقال الجيش العراقي إنه سيطر على حي 
باب سنجار شمالي المدينة القديمة المكتظة 
بالسكان والتي أعلن منها التنظيم المتشدد 
قيام “خالفة” في 2014 على أجزاء من 

العراق وسوريا.
ويتعين على القوات الحكومية وحلفائها 
السيطرة بالكامل على المدينة الطبية وهو 
مجمع مستشفيات إلى الشمال على ضفة 
الذي  الجيب  الطوق حول  دجلة إلحكام 

يسيطر عليه المتشددون.
وبدأ الهجوم الستعادة السيطرة على مدينة 
في  العراق  في شمال  الواقعة  الموصل 
أكتوبر تشرين األول بدعم جوي وبري 
من التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة.

وسيطرت القوات الحكومية العراقية على 
شرق الموصل في يناير كانون الثاني ثم 
الشطر  بشهر هجوما على  بعدها  بدأت 
الغربي حيث كان هناك نحو 200 ألف 
مدني محاصرين في مناطق تسيطر عليها 

الدولة اإلسالمية.
وستنهي استعادة السيطرة على الموصل 
فعليا وجود “الخالفة” في الشطر العراقي 
التي أعلنها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي 
في خطاب من على منبر مسجد أثري في 

المدينة القديمة.
وفر نحو 800 ألف شخص من الموصل أي 
أكثر من ثلث السكان قبل الحرب ولجأوا 
ألصدقاء أو أقارب أو مخيمات للنازحين.
مدعومة  كردية  قوات  أيضا  وتحاصر 
الدولة  تنظيم  أمريكية  جوية  بضربات 
الرئيسي  المعقل  الرقة  في  اإلسالمية 

للتنظيم في سوريا.

أمريكا تصدر أوامر اعتقال ضد أعضاء 
بالفريق األمين إلردوغان

  قال مسؤولون يوم الخميس إن سلطات 
اتهامات  واشنطن وجهت  في  االدعاء 
األمن  قوات  باالعتداء الثني عشر من 
والشرطة التركية بعد هجوم على محتجين 
خالل زيارة الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان للعاصمة األمريكية الشهر الماضي.
وأصيب تسعة أشخاص بجروح خارج 
مقر إقامة السفير التركي في واشنطن أثناء 
مشاجرة في 16 مايو أيار تسببت في توتر 

العالقات بين الواليات المتحدة وتركيا.
وأظهر تسجيل مصور بث على االنترنت 
رجاال يرتدون سترات داكنة وهم يطاردون 
اللكمات والركالت  محتجين ويوجهون 

إليهم بينما حاولت الشرطة التدخل.
في  باوزر  موريل  البلدية  رئيس  وقال 

مؤتمر صحفي معلنا االتهامات “استنكر 
هذا الهجوم. إنه إهانة لقيمنا”.

إدارة شرطة  نيوشام رئيس  بيتر  وقال 
العاصمة األمريكية يوم الخميس إن أوامر 
اعتقال صدرت بحق أعضاء من فريق 

تأمين الرئيس التركي.
الواليات  دخول  حاولوا  “إذا  وأضاف 

المتحدة سيُعتقلون”.
وتابع أنه ال سبب محتمال العتقال إردوغان 

الذي شاهد المواجهة من سيارة قريبة.
 18 لنحو  اتهامات  السلطات  ووجهت 
شخصا في الواقعة. وقال ممثلو االدعاء 

إن بينهم كنديان وأربعة أمريكيين.
األربعاء  يوم  واشنطن  وأعلنت شرطة 
القبض على أمريكيين شاركا في المشاجرة. 

 أكدت وكالة الشرطة األوروبية )يوروبول( 
الخميس أن عدد األشخاص الذين اعتقلوا في 
بنشاطات "جهادية  بقيامهم  أوروبا لالشتباه 
إرهابية" تضاعف تقريبا في العامين الماضيين، 

في حين أن عدد الهجمات الفعلية انخفض.
وذكر الجهاز في تقرير جديد أنه تم في 2016 
اعتقال نحو 718 شخص بسبب ارتكابهم جرائم 
تتعلق بـ "اإلرهاب الجهادي" مقابل 395 خالل 
2014، بينما انخفض عدد الهجمات الجهادية 
من 17 في 2014 إلى 13 العام المنقضي، 
يرتبط ستة منها بتنظيم "الدولة اإلسالمية".

االتحاد  وقتل 142 شخصا في مجمل دول 
بينهم   2016 في  األوروبي خالل هجمات 

135 في اعتداءات جهادية.
كما سجل 142 هجوما فاشال أو تم إحباطه 
وفق ما أبلغت ثماني دول أعضاء أكثر من 
 )23( وفرنسا   )76( بريطانيا  في  نصفها 

وإيطاليا )17( وإسبانيا )10(.

يوروبول: عدد 
املعتقلني لالشتباه 

بتورطهم يف اإلرهاب 
تضاعف يف أوروبا 

خفر السواحل اإليطالي: سفن إنقاذ تنتشل ألف مهاجر من قوارب قبالة ليبيا
  قال خفر السواحل اإليطالي إن سفن إنقاذ انتشلت أكثر 
من ألف مهاجر من تسعة قوارب مطاطية وخشبية قبالة 

السواحل الليبية يوم الخميس.
وأنقذت سفينة )فوس هستيا( التي تشغلها منظمة أنقذوا 
أكثر من مئة مهاجر أغلبهم من بنجالدش من  األطفال 
قارب مطاطي على بعد نحو 21 ميال عن الساحل الليبي 

في المياه الدولية.
وفي وقت سابق من يوم الخميس قالت منظمة )بروآكتيفا 
أوبن آرمز( غير الحكومية على توتير إن مسؤولين من 
خفر السواحل الليبي أطلقوا أعيرة نارية في الهواء للترهيب 

فيما كانت سفينة تنقذ 11 شخصا من قارب صغير.
ولم يصب أحد بأذى وصعد المهاجرون على متن سفينة 
إغاثة. ولم يتسن الوصول لخفر السواحل الليبي للتعليق.
الخميس إن أعداد  الداخلية اإليطالية يوم  وقالت وزارة 

المهاجرين الوافدين إليها ارتفعت بنسبة تقارب 18 بالمئة مقارنة بذات الفترة من 
العام الماضي بوصول أكثر من 65 ألفا.

ومنذ إبرام اتفاق بين االتحاد األوروبي وتركيا إلغالق الطريق على المهاجرين 
بالقوارب الذين ينطلقون من تركيا إلى اليونان العام الماضي أصبحت إيطاليا نقطة 

المهاجرين إلى  الرئيسية لالجئين والمهاجرين. ووصل رقم قياسي من  الدخول 
السواحل اإليطالية العام الماضي بلغ 181 ألف مهاجر.

ويكدس مهربو البشر، الذين يعملون من ليبيا دون رادع، المهاجرين في قوارب 
متهالكة ويرسلونهم نحو المياه الدولية حيث تأتي سفن إغاثة لمساعدتهم. وقال خفر 
السواحل اإليطالي إن كل عمليات اإلنقاذ يوم الخميس نفذتها منظمات غير حكومية.
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بقلم:  علي عبيد

أوهام قطر العظمى
    يبدو أن قطر ال تصغي إلى 
النصائح الجيدة، والمؤكد أنها ال 
تستمع إال إلى النصائح السيئة، 
وتسد أذنيها عما سواها. ولعل 
التصريحات األخيرة المنسوبة 
إلى أميرها، والتي حاولت قطر 
عبثا التبرؤ منها، واالدعاء بأنها 
مزيفة ومدسوسة عليها، كانت 
استجابة لواحدة من هذه النصائح 
التي تجد هوى  الجيدة،  غير 
في نفوس قادة قطر وأصحاب 

القرار فيها.
قبل عشرين عاما وّجه المغفور 
له بإذن هللا تعالى، الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه، 
نصيحة غالية لقطر، عندما طلب 
منها أن ال تقارن نفسها، وهي 
التي ال يزيد عدد سكانها عن 
نزالء فندق، كما وصفها رحمه 
هللا، بدولة  كان عدد سكانها وقتها 
65 مليون نسمة، هي مصر التي 
يربو عدد سكانها اليوم على 90 
مليون نسمة. وكان حمد بن جاسم 
آل ثاني، وزير خارجية قطر 
وقتها، قد شن هجوما على مصر، 
متهما إياها بالتورط في محاولة 
انقالبية تم إحباطها عام 1996 
في قطر. وقال الشيخ زايد، عليه 
رحمة هللا، وقتها: »ال أريد لمصر 
بمكانتها أن تقف لتواجه مثل هؤالء 
الناس.. بل ترحمهم وتعلمهم كيف 
يتكلمون«. وقد أصغت مصر 
لنصيحة حكيم العرب، عليه رحمة 
هللا، وعملت بها منذ ذلك التاريخ 
وحتى اليوم، رغم إساءات قطر 
المتكررة لها، ودعمها لجماعة 
اإلخوان المسلمين، التي فشلت في 
االستيالء على السلطة في مصر، 
وكشفت عن وجهها القبيح بوضوح 
بعد الربيع العربي المزعوم. أما 
قطر فقد سدت أذنيها، ومضت 
تدبر المكائد، وتحيك المؤامرات، 
ليس لمصر فقط، وإنما لجيرانها 
وشركائها في مجلس التعاون 
الخليجي، وغيرهم من الدول 
العربية األخرى، بهدف زعزعة 
األمن واالستقرار فيها، وقلب 
الشعوب على أنظمتها، لهدف 
ال يعلمه إال هللا، وحكام قطر 
العظمة،  بجنون  المسكونون 
المدفوعون بشهوة الهدم، وخراب 

األوطان، وتفريق الشعوب.
لماذا تفعل قطر ذلك؟ 

هذا هو السؤال الذي حير الخبراء 
للحالة  والدارسين  والمحللين 
القطرية الفريدة، بكل ما فيها 
من تناقضات صارخة، ومواقف 
عجيبة، ال تتفق مع العقل والمنطق، 
وال الحنكة  التي تسوس بها 
الحكومات أمورها، وال القواعد 
التي تحكم عالقات الدول باألشقاء 
والجيران، ناهيك عن الحلفاء 
الذين تربطهم مصالح مشتركة، 
إذا ما وضعنا جانبا أواصر الدين 
والدم والقربى والجوار والتاريخ 
المشترك، وكل القيم التي ال تقيم 
لها قطر وزنا، كما هو الموقف 
الذي نمر به اليوم مع قطر المصابة 

بداء العظمة. 
ذهب عراب قطر األول، حمد 
بن جاسم آل ثاني، بكل ما أثارته 
مواقفه وتصريحاته من صخب، 
وبكل ما كان يتصف به من 
الرد على  يتفادى  دهاء جعله 
تصريح الشيخ زايد، عليه رحمة 
هللا، لرؤساء تحرير الصحف 
المصرية، ويصب جام غضبه 
على الصحافيين المصريين 
الذين أدلى لهم، عليه رحمة هللا،  

بالتصريح، مطلقا عليهم »سحرة 
فرعون«، متهما إياهم بمحاولة 
»دق إسفين في عالقات قطر 
الشقيقة« على حد  واإلمارات 
تعبيره، فهل عملت قطر، منذ 
أن أطلق حمد بن جاسم تعليقه 
ذاك، على الحيلولة دون دق هذا 
اإلسفين، أو حاولت إزالته، إذا 
كان قد تم دقه فعال، أو سعت إلى 

توحيد األمة العربية؟
كل الشواهد تنفي ذلك، فقد دقت 
بينها وبين  قطر أسافين كثيرة 
الدول األخرى، وعملت على 
الحكم في دول  أنظمة  تقويض 
عديدة، ولم يسلم من مؤامراتها 
العدو  وال  والقريب،  البعيد 
والحبيب، وأصبحت وكًرا لبث 
بين  الفتن، وإثارة الصراعات 
بأموالها  الواحد،  الوطن  أبناء 
منها  المليارات  تضخ  التي 
المتطرفين واإلرهابيين  لدعم 
ذات  واألحزاب  والطوائف 
األجندات الطائفية، وفتحت أبوابها 
إليواء قادة التطرف الهاربين من 
مالحقة األحكام الصادرة بحقهم 
في بلدانهم، وعلى رأسهم قادة 
المطلوبين  المسلمين  اإلخوان 
القاعدة  باحكام قضائية، وقادة 
والنصرة وحماس، وأعضاء 
منظمات وجماعات متطرفة 
المجال عن حصرها.  يضيق 
ولم تكتف بإيوائهم وتوفير المالذ 
لهم  لهم فقط، بل فتحت  اآلمن 
القنوات الفضائية، ووفرت لهم 
لهم  المنابر اإلعالمية، وهيأت 
مراكز البحوث والدراسات، كي 
يقوموا من خاللها بتنظيم حمالتهم 
الدعائية، وأنشأت مراكز التدريب 
لها  الثورات، واستقبطت  على 
من يقوم بتدريب المنشقين على 
أساليب التمرد، وطرق إشعال 

الثورات في بلدانهم.
هذه ليست ادعاءات مرسلة ال 
يقوم عليها دليل، وإنما هي حقائق 
مسجلة بأصوات حكام قطر، 
وعلى رأسهم أميرها السابق 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
ورئيس مجلس وزرائها ووزير 
خارجيتها السابق حمد بن جاسم آل 
ثاني، وآخرين تزخر باعترافاتهم 
مقاطع اليوتيوب التي من السهل 
االطالع عليها لمن أراد دليال أو 
شاهدا. وبعد هذا كله يخرج علينا 
وزير خارجية قطر الحالي، محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني، قبل أيام 
لينفي دعم بالده لجماعة اإلخوان 
المسلمين، قائال في مقابلة مع 
قناة »سي. إن. إن« األميركية، 
إنه ليس لهم عالقة مع اإلخوان، 
في الوقت الذي توزع فيه وسائل 
اإلعالم القطرية صورا ألمير 
قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
وهو يستقبل في قصره عّراب 
اإلخوان المسلمين ومفتي العمليات 
االنتحارية، يوسف القرضاوي، 
ويقبله على رأسه، فهل نصدق 

األمير أم وزير خارجيته؟
واضح أن أوهام قطر العظمى 
قد تضخمت كثيرا. وإذا كانت 
البلدان التي تضررت كثيرا من 
تصرفات قطر قد صبرت طويال 
على تجاوزاتها، فإن الوقت قد حان 
لوضع حد لهذه الممارسات، ولن 
ينفع قطر استعانتها بإيران وتركيا 
وغيرها من الدول التي ستفرض 
عليها وصايتها، شاءت قطر أم 

أبت، رغم أن وزير خارجيت
ها يقول إنها لن تخضع لوصاية 
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السيسي يؤكد ضرورة تعزيز جهود مكافحة اإلرهاب 

رئيس الوزراء يؤكد أهمية إقرار قانون حظر جتفيف البحريات

شكري: الشروط املوضوعة لقطر من قبل الدول 
االربع ضرورية وحتمية حلماية أمننا القومي

تعيني سحر نصر 
حمافظا ملصر لدى 

البنك الدوىل

  القاهرة/ رامي جورج: 
 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 
الخميس أن العالقات المصرية – 
األمريكية عالقات ممتدة ومتشعبة 
استراتيجي، مشددا  وذات طابع 
على حرص مصر على االرتقاء 
المستمر بها إلى آفاق أرحب بما 
يحقق مصلحة الشعبين الصديقين.
الرئيس  استقبال  ذلك خالل  جاء 
السيسي لمايك بومبيو مدير وكالة 
االستخبارات المركزية األمريكية، 
بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات 
العامة، وريك واديل نائب مستشار 
األمن القومي، والسفير األمريكي 

بالقاهرة ستيفن بيكروفت.
بقوة  السيسي  الرئيس  وأشاد 
العالقات األمنية والعسكرية بين 
البلدين، والتي أسهمت في إرساء 
في  والسالم  االستقرار  دعائم 

التنسيق  أهمية تعزيز  المنطقة لعقود طويلة، مؤكداً 
التي  التحديات  لمواجهة  الجانبين،  بين  والتشاور 
تفرضها الظروف اإلقليمية والدولية الراهنة، خاصة 
فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب وتسوية األزمات القائمة 

في عدد من دول المنطقة.
وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي باسم 
رئاسة الجمهورية بأن بومبيو أشاد بالعالقات االستراتيجية 
بين مصر والواليات المتحدة، مشيراً إلى حرص بالده 
على تعزيزها والبناء عليها في على كافة األصعدة، 
والسيما المجال األمني، في ضوء األخطار المتزايدة 

التي تحيط بمنطقة الشرق األوسط والعالم.
كما أشاد مدير وكالة االستخبارات األمريكية بدور 
مصر كركيزة أساسية لتحقيق االستقرار واألمن والسالم 
في منطقة الشرق األوسط، مثمناً دورها الريادي في 
التصدي لإلرهاب ومكافحته على جميع المستويات.
تباحثاً  شهد  اللقاء  أن  يوسف  عالء  السفير  وذكر 
والدولية، وخاصة  اإلقليمية  القضايا  حول عدد من 
ومكافحة  قطر،  مع  الراهنة  باألوضاع  يتعلق  فيما 
اإلرهاب، واألزمات القائمة في المنطقة، حيث أكد 
الرئيس في هذا الصدد ضرورة تعزيز جهود مكافحة 
اإلرهاب في المنطقة، ومواجهة التنظيمات اإلرهابية 

والمتطرفة بمعيار واحد، وذلك من خالل منهج متكامل 
اإلرهاب  بتمويل  تقوم  التي  للدول  التصدي  يشمل 
السياسي واإلعالمي له، فضاًل عن  الغطاء  وتوفير 
التعامل الفعال مع األبعاد الفكرية والتنموية المتعلقة 

بظاهرة اإلرهاب.
لدعم  الجهد  تبذل أقصى  الرئيس أن مصر  أكد  كما 
الجهود الرامية لتسوية األزمات القائمة في عدد من 
دول المنطقة والتوصل إلى حلول سياسية لها، مؤكداً 
ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسالمتها 
اإلقليمية، وتعزيز تماسك كياناتها ومؤسساتها، بهدف 

استعادة االستقرار بها وحماية مصالح شعوبها.

  القاهرة/ كلودين كرمة: أكد المهندس شريف إسماعيل 
رئيس الوزراء أهمية ما أقرته الحكومة  يوم الخميس 
خالل اجتماعها األسبوعي بتغيير بعض مواد القانون رقم 
7 لعام 1991 الخاص بتجفيف البحيرات وحظر تجفيفها.
وشدد رئيس الوزراء ـ في تصريحات خالل مغادرته 
العامة لإلستثمار عقب اجتماع الحكومة ـ  الهيئة  مقر 
على التعديالت الخاصة بتجفيف البحيرات ، ووصفه 

بالموضوع المهم جدا.
كان وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا قد أكد أن 
التعديالت شملت حظر بناء سور أو سدود أو تجفيف 
أي جزء من البحيرات إال بتصريح من مجلس الوزراء 

، وخاصة المشروعات القومية الكبرى.
تشديد  أيضا  التعديالت شملت  أن  الوزير  وأضاف 
التجريم على المخالفة بالحبس ثالث سنوات وغرامة ال 
تقل عن مليون جنيه وال تزيد عن 10 ماليين جنيه من 
يقوم بتجفيف البحيرات ، مشيرا الى أن إجمالي عمليات 
الردم التي تمت خالل الـ 30 عاما الماضية بلغت 525 
مليون متر ، كما شملت التعديالت جعل والية أراضي 

طرح النهر لوزارة الري.
كان مجلس الوزراء وافق صباح اليوم خالل اجتماعه 
االسبوعي على التعديالت المقترحة من وزارة المالية 

بشأن مشروع قانون بتنظيم المالحة النهرية الداخلية.
ويأتي ذلك لمواكبة التطور في وسائل النقل النهري، والعمل 
على توحيد الجهة اإلدارية المختصة بمنح تراخيص 
الوحدات النهرية االلية لتصبح في يد الهيئة العامة للنقل 
النهري، مع إحاللها محل اإلدارات المختصة بوحدات 

اإلدارة المحلية بالنسبة للوحدات غير األلية وذلك خالل 
سنتين من تاريخ العمل بمشروع القانون حال اقراره.

كما وافق مجلس الوزراء 
على مقترح لتجريم ردم أو 
تجفيف البحيرات، من خالل 
تعديالت تشريعية  إجراء 
على قانون صيد األسماك 
واألحياء والمزارع السمكية 
رقم 124 لسنة 1983، وذلك 
الدولة  التزام  انطالقا من 
بحماية بحارها وشواطئها 
وبحيراتها وممراتها المائية 
ومحمياتها الطبيعية وحظر 
التعدي عليها أو تلويثها أو 
استخدامها فيما يتنافى مع 
في ضوء  هذا  طبيعتها، 
نص المادة 45 من الدستور.
وتضمنت التعديالت حظر 
الجسور  أو  الجزر  انشاء 
أو  بالبحيرات  السدود  أو 
في  انشاء مزارع سمكية 

البحيرات إال بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض 
إال  البحيرات  تجفيف  وكذا حظر  الزراعة،  وزير 
القومية إال بموافقة مجلس الوزراء بناء  للمشروعات 
على عرض وزير الزراعة، كما تم تشديد عقوبة الصيد 
بالمواد الضارة أو السامة وتشديد العقوبات على تجفيف 

البحيرات لتصبح الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات 
والتزيد على سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن مليون 

جنيه وال تزيد عن 10 ماليين.
كما تضمن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 
الدولة  بأمالك  المتعلقة  االحكام  بشأن بعض   1991
الخاصة، لجعل الوالية على أراضي طرح النهر لوزارة 

الموارد المائية والري.

أكد  القاهرة/ رامي جورج:   
وزير الخارجية سامح شكري، 
أن الشروط التي وضعت بالنسبة 
لقطر هي من وجهة نظر الدول 
االربع مصر والسعودية والبحرين 
واالمارات ضرورية وحتمية حتى 

يتم حماية أمنها القومي.
وقال شكري- خالل حفل االفطار 
الذي اقامه وزير الخارجية سامح 
األربعاء- على  اليوم  شكري- 
شرف رؤساء تحرير الصحف 
الشرق  أنباء  المصرية ووكالة 
األوسط وكبار المفكرين والكتاب 
التعامل  يتم  انه  واالعالميين- 
بالجدية الالزمة مع وضع استمر 
عليه  وترتب  طولية  لسنوات 
اضرارا للعمل العربي يعاني منها 
هذا الجيل وربما الجيل الذي يليه 
حتى نستعيد مرة أخرى استقرار 
الوطن العربي وإعادة التضامن .
إلى ما  الخارجية  وأشار وزير 
من  العديد  منه  وتعاني  تشهده 
البلدان العربية على ضوء تدهور 
االوضاع في سوريا وليبيا، مؤكدا 
على ضورة تكثيف العمل من اجل 
استعادة االستقرار والمؤسسات 
وبناء مرة أخرى وطن عربي 
على اساس المواطنة والتضامن 

والعمل المشترك.
وردا على سؤال حول االزمة 
مع قطر وما اذا كان يرى انها 
قريب، شدد  في وقت  تحل  قد 
وزير الخارجية على أن التنسيق 
بين الدول االربع مصر والمملكة 
السعودية والبحرين واالمارات 
وثيق وقوي ومتصل ومستمر 
الدولة  به مؤسسات  وتضطلع 
ووزارة الخارجية ونتواصل بشكل 

مستمر مع هذه الدول.
وقال شكري، أن عنصر الوقت 
واحد والقطريين اعتقدوا انه بعد 
٤٨ ساعة أن هناك الحاح أن يتم 
التعامل مع هذه القضية فى اطار 
زمني سريع وأتصور أن هذا االمر 
حدث نظرا لقوة التحرك وأثره 
الذي ترتب عليه واالحساس أن 
تلك االزمة تختلف عن سابقاتها 
قطر،  مع  بالعالقة  يتعلق  فيما 
القدر  وبالتالي اصبح هناك هذا 
من االنزعاج في الساحة والمتابعة 
على المستوى الشعبي والتصور 
بأن االمر سوف يسفرعن نتيجة 

ملموسة وسريعة وحاسمة وهذا 
ليس بالضرورة يكون مسار تحرك 

من قبل الدول.
وأشار الى أن الساحة الدولية بهذا 
الحدث وربما فوجئت به وتتطلع 
الى المزيد من التنسيق حتى تصيغ 
افعالها ازائها،  سياستها وردود 
وكل ذلك تبلور في القوت الراهن.
ايضا  متصل  االمر  إن  وقال 
بتحركات من قبل مؤسسات الدولة 
القطرية في محاولة التنصل من 
االلتزامات المفروضة عليها وهذا 

امر يتبلور ويتم، وعلينا أن يكون 
لدينا الرؤية الواضحة من خالل 
الرباعي واالتصاالت  التنسيق 
القائمة وسوف يحدد ذلك خارطة 
الطريق الخاصة بأسلوب احتواء 
تطبيق  من خالل  االزمة  هذه 
المطلوبة ووضع  االجراءات 
لضمان  الضروروية  االليات 
القطرية  المنهج والسياسة  تغير 
ولتحيد عن دعم االرهاب والتمويل 
واستهداف استقرار الدول االربع 
واالمن القومي العربي بصفة عامة.

 القاهرة/ كلودين كرمة: أصدر المهندس شريف 
بتعيين  قرارا  الوزراء،  مجلس  رئيس  إسماعيل، 
والتعاون  االستثمار  الدكتورة سحر نصر، وزيرة 
الدولى، وتعيين  البنك  لدى  الدولى، محافظا لمصر 
وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد محافظا مناوبا.

وتضمن القرار تعيين وزيرة التخطيط والمتابعة محافظا 
لمصر لدى مجلس محافظى الصندوق العربى لإلنماء 
االقتصادى واالجتماعى، وتعيين وزيرة االستثمار 
والتعاون الدولى محافظا مناوبا، وأيضا تعيين وزيرة 
االستثمار محافظا لمصر فى مجلس محافظى البنك 
للتعمير والتنمية، وتعيين وزير اإلسكان  األوروبى 

محافظا مناوبا.

 القاهرة/ رامي جورج: أجلت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار 
محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول”محمد مرسي” وآخرين في 

القضية المعروفة بـ”إقتحام السجون” لجلسة 22 يونيو، للقرار السابق.
وطلبت المحكمة العقيد محمد عبد الباسط عبد هللا،مع طلب بيان المتهم أحمد 
علي العجيزي، بخصوص اذا ما كان قد سبق الحكم عليه في جناية من عدمه.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي 
الشامي  المستشار شعبان  برئاسة  الجنايات،  الصادرة من محكمة  األحكام 
بـ”إعدام كل من الرئيس األسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة 
اإلخوان اإلرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب اإلرشاد 
ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي اإلخواني عصام 
العريان، ومعاقبة 20 متهًما آخرين بالسجن المؤبد” ، وقررت إعادة محاكمتهم.

اقباط مصر     مرة أخرى يجد 
أنفسهم في فوهة النار، ضحية عداء 
غير مبرر تشنه الجماعات متطرفة، 
مهما اختلفت اسمائهم فهم يعتقدون أن 
تطهير العالم ال يتم إال بالدم، لكنهم 
تدنيسه، ولكن اخواتنا  يزيدون من 
يدفعون، كالعادة،  المساكين  االقباط 
يفتقدون  ثمنا مضاعفا، مرة ألنهم 
الحماية األمنية الكاملة، ومرة أخرى 
ألنهم من حملة الصليب، إنهم الهدف 
السهل الذي ال يرد الضربة، لقد تركوا 
لمصيرهم، ورغم تكرار الهجوم عليهم 
واختالف صوره إال انهم لم يحظوا 
التي يستحقونها كأرواح  بالرعاية 
بريئة لها الحق في الحياة، ولكنه حق 
مهمل في بلد مثل مصر، الموت فيها 
سهل والحياة شاقة والعيش دائما على 

حافة الخطر.
وقائع الحادث واضحة وصادمة، طقس 
ديني يحدث على مدى سنوات، اسر 
مسيحية تخرج بالحافالت في طريق 
صحراوي طويل لتزور أحد األديرة، 
رحلة معروفة وموعدها محدد، تسير 
في طريق ال تحيد عنه، لكنه مكشوف 
دون أي حماية، هل كانت الشرطة على 
علم بهذه الرحلة؟، هل وضعت في 
حساباتها أن هؤالء البشر يحتاجون 
إلى حماية، إلى بضع من سيارات  من 
األمن تسير بصحبتهم؟ أم أن دمائهم 
كانت رخيصة، كيف فات هذا األمر 
على األجهزة األمنية في »الفشن« 
لم تتم محاسبتهم على هذا  وكيف 
االهمال، لقد اوقفهم مسلحون يرتدون 
اقنعة، دون  زيا عسكريا ويضعون 
خشية، وصعد واحد منهم إلى حافلة 
مليئة بالنسوة العزل واالطفال الذين 
ال يفهمون معنى ما يحدث، وبدءوا 
يطلقون النيران على الرؤوس، ولم 
ينسوا أن يتركوا واحدة من الشهود 
على قيد الحياة، حتى تروي بشاعة ما 
حدث، وتحمل رسالة الرعب لنا جميعا. 
يدفع اقباط مصر من دمائهم ثمنا لكل 
االحداث والصراعات، ثمن مضاعفا 
قلنا، يدفعون ثمن سقوط نظام  كما 
المسلمين في مصر ألنهم  االخوان 
وقفوا بجانب النظام الجديد، ولم يكن 
أمامهم إال أن يفعلوا ذلك، ألنهم كانوا 
يحاولون انقاذ انفسهم من نظام كان 
يكرههم، ومازال انصاره يكفرونهم 
عالنية، كانوا يدافعون عن وجودهم 
وحقهم الطبيعي في هذه األرض، ولكن 
بعض المتطرفين ينكرون عليهم هذا 
الحق، وال يدفع االقباط الثمن محليا 
فقط، ولكن ثمن ماتعانيه هذه الجماعات 

عربيا وعالميا ايضا.
 لم تعلن داعش وال أي جماعة أخرى 
عن مسئوليتها عن عملية اغتيال اقباط 
مصر، رغم أن بصماتها االرهابية 
بها  اعترف  آخر عملية  واضحة، 
داعش كانت في مسرح مانشستر في 
بريطانيا، عندما قام سليمان عبيدي 
بتفجير نفسه وسط حفل حاشد، وقد 
قتل 22 شخصا  بما فيهم االنتحاري 
نفسه اضافة إلى عشرات الجرحى، 
واالنتحاري رغم جذوره الليبية العربية 
الذين عاشوا وشبوا  هو واحد من 
استغلت  الغرب، وقد  وتعلموا في 
داعش نقمته على المجتمع الذي يعيش 
فيه وحالة االنفصام االغترابي التي 
أن تخترق  يعاني منها واستطاعت 
عقله وتقنعه باإلقدام على هذه العملية 
االنتحارية، أو هكذا يبدو، ألن كلمات 
البيان الذي صدرت بعد عشر ساعات 
فقد  متناقضة،  الحادث كانت  من 
اعلن البيان الذي ظهر على وسائل 
التواصل بلغات مختلفة،  أنه بعون 
من هللا قام جنود داعش بوضع عبوات 
ناسفة وسط حشد من الصليبين في 
تم  اإلنجليزية، و  مدينة مانشستر 
شرح االمر كما لو أن هناك أكثر من 
عملية، واكثر من قنبلة مزروعة في 
المكان، وهو امر لم يتم اكتشافه بعد 

ذلك، وتجاهل البيان وجود االنتحاري 
وأن قنبلته هي الوحيدة التي انفجرت، 
ولم  يشر البيان أيضا إلى اسم سليمان 
عبيدي الذي قام  بالعملية االنتحارية، 
البيان قد أعد قبل  الواضح أن  ومن 
الحادث، وأن وسائل االتصال الخاصة 

بها ليست كالسابق.
معلومات داعش ليست ناقصة فقط، 
التي  الفعلية  ولكن رقعة االرض 
التناقص أيضا،  تحكمها آخذة في 
أنها تعاني من حرب تدور من بقعة 
إلى أخرى، وهناك دعم أمريكي في 
العراق وروسي في سوريا خلف القوات 
التي تقاتلها، لقد فقدت داعش 66% 
من االراضي التي كانت تحتلها في 
العرق، ونصف اراضيها في سوريا، 
ما يوازي مساحة األردن، و تحرر 4 
مليون شخص من سطوتها، واصبحت 
األرض التي تتحرك فوقها في شمال 
سيناء ضيقة وخانقة، ولكن مازال باقيا 
تحت سطوتهم 2.7 مليون شخص في 
العراق و1.4 مليون في سوريا، كما 
أن المقاتلين االجانب  الذين يعملون 
في صفوفهم قد قتل معظمهم، فمنذ عام 
2014 انضم إلى داعش حوالي اربعين 
الفا من كافة انحاء العالم، ربعهم فقط 
هم الموجودين في ميادين القتال، أما 
الباقية فقد قتلوا أو تراجعوا وتركوا 

ميادين القتال.
 في الموصل التي كانت تمثل اكبر 
الدولة االسالمية  المدن في حيازة 
المزعومة، مازال هناك حوالي الف 
مقاتل يخضون معركة شرسة في الجزء 
القديم من المدينة رغم أنهم قد فقدوا 
تفوقهم، ومع فقدان هذا التفوق وجهت 
داعش دعايتها لبقية الذئاب المنفردة 
التي تعمل في الخارج، وهي تستخدم 
في ذلك مجلتها االلكترونية »رومية«، 
واسمها مأخوذ من المدينة التاريخية 
التي فتحها الخليفة المعتصم، باعتبارها 
انطلقت  الغرب،  المسيحية في  رمز 
»رومية« في الخريف الماضي، 
وكان هدفها كما اعلنت »انها تسعى 
ألتاحت الفرصة للمسلمين المقيمين في 
اوروبا لترويع الصلبيين«، ونشرت 
مقالتين تدعو فيه المجاهدين في اوروبا 
وامريكا إلى استخدام الطعن بالسكاكين 
والدهس بالسيارات في أي زحام ينتج 
عن االحتفاالت  واالسواق، بعد ذلك 
بوقت قصير قام عبد الرزاق ارتان 
العديد من  مسلحا بسيارته بمهاجمة 
الطلبة داخل جامعة اوهايو. وهذا الشهر 
اعلنت داعش عن تكتيك جديد تدعو 
إلى  الكفر  فيها انصارها في ارض 
استغالل مواقع التواصل االجتماعي 
للدعوة إلى اجتماعات بحجج وهمية، 
مثل نشر اعالن عن وظائف خالية، او 
تأجير عقارات، ثم يأخذون الحاضرين 
كرهائن، ليس من أجل طلب فدية، ولكن 
لقتلهم جميعا، والهدف هو الحصول 
على دعاية واسعة وبث الرعب في 

قلوب الكفرة.
  داعش وبقية التنظيمات التي تنتمي 
إليها تتمدد حتى تتفادى االنكماش، تعود 
إلى  جذورها االولى وتقوم بهجمات 
ارهابية لتثبت أن ايدلوجيتها مازالت 
على قيد الحياة، تريد أن يرى الجميع 
أنها مازالت قادرة على القيام بالعمليات 
ومازالت تتمتع بالقوة، رغم ان القتال 
يوشك على االنتهاء، إن االضطراب 
الذي تعاني منه داعش يمكن ان يزيد 
من خطورة هجمات الذئاب المنفردة، 
والهجوم على اقباط مصر هي واحدة 
من هذه الهجمات، انصارها الموجودين 
داخل مصر يحاولون أن يهبوا لها قبلة 
الحياة األخيرة، يبحثون عن الحلقة 
السهلة، غير العنيفة، والتي ال ترد 
بالعنف عالعنف، حتى يستعرضوا عليها 
قوتهم، ولكنهم في لحظات االحتضار 
األخيرة، وسوف يبقى اقباط مصر، 
ينعمون بالسالم الذي دفعوا ثمنه، ألنهم 

جذر الحضارة في هذا البلد. 

بقلم: محمد منسي قنديل

اقباط مصر.. 
يدفعون الثمن مرتني

تأجيل حماكمة مرسي وآخرين يف 
“إقتحام السجون” 

الطريان املدني تؤكد منع الطريان القطري من 
اهلبوط مبطارات مصر

 القاهرة/ رامي جورج: اكدت سلطة 
الطيران المدني المصرى انها ملتزمة 
بقرارها الصادر بتاريخ 5/6/2017 
بمنع كافة شركات الطيران القطرية 
دولة قطر  فى  المسجلة  والطائرات 
الهبوط فى مطارات جمهورية  من 
مصر العربية أو العبور فى أجوائها 
الطيران  . وأضافت سلطة  السيادية 
أن القرار اليشمل شركات الطيران 
والطائرات غير المسجلة بجمهورية 
مصر العربية أو دولة قطر والراغبة 

في عبور أجواء جمهورية مصر العربية من والي دولة قطر، وفيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحالت 
العارضة ألجواء جمهورية مصر العربية من وإلي دولة قطر فيتعين علي الطائرات الخاصة والرحالت العارضة 
غير القطرية تقديم طلب مسبق لإلدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني بما اليقل عن ٢٤ ساعة.
وجددت سلطة الطيران المدنى المصرى التزامها التام بمواد واحكام اتفاقية الطيران المدنى الدولى ( اتفاقية 
شيكاغو 1944 ) واالتفاقيات االخرى ذات الصلة بما يضمن سالمة الطيران المدنى الدولى واستمرار تدفق 
وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق اجواء جمهورية مصر العربية وفى ذات الوقت تحتفظ جمهورية مصر 
العربية فى حقها السيادى الذى يكفله لها القانون الدولى باتخاذ اية تدابير احترازية لحماية امنها الوطنى اذا 

اقتضت الضرورة الى ذلك .
كما أكدت أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة االرهاب وامن الطيران وعلى راسها قرار مجلس 

االمن رقم 2309 والذى اتخذه مجلس االمن فى جلسته 7775 التى عقدت فى 22 سبتمبر 2016.



 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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عـودة سـوزي 
بنت لوسي ...!!!

يوسف زمكحل   همسـات
- ثالثة يتشابهون ... الشاعر والمجنون والمحب

- ليس المهم أن تعيش، المهم أن تستمتع بما تعيشه 
- قلبي بين يديِك فافعل به ما شئت 

- عذاب أن تحب وعذاب أكثر أن ال تحب
- الحب ليس أعمى كما يراه البعض وإنما هو أحياناً يكون في رؤية ما اليراه 

اآلخرون 
- منتهى الظلم أن يمسحوا كل تاريخك الناصع مقابل موقف واحد لم يعجبهم 

- الضمير هو محكمة تالزمك تحاكمك كل يوم على أعمالك 
- بعض الخسارات في الحقيقة تكون ربح 

- كن صادقاً مع نفسك حتى تكون صادقاً مع اآلخرين 
- من كلماتي : أشمعنا أنا يا حبيبي اللي بتقول بحبها .. ما العيون السود كتير 
والخدود الحمر ياما .. وعينيك لو راحت لغيري مش حقول كلمة مالمة .. ده 
أنا ما مملكش في دنيتي إال قلبي ودمعتي .. ونجمة قايدة في السما بتونسني 
حبيبي في وحدتي .                                                                                            

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

يف املنارة

  بقية العدد الماضي
رصد األستاذ أحمد عباس صالح طائفة من األمثلة 
نريد  الذي  لكن  هذه؛  رؤيته  تدعم  التي  والمواقف 
الوحيد  األستاذ »أحمد عباس« هو  أن  عليه  التأكيد 
الذي الحظ على يحيى حقي هذه المالحظة، وصرح 
بها، هذا إذا أخذنا كالم الدكتور »على شلش« على 
في  يجلس  لرجل  قشري،  أنه مجرد وصف عفوي 
وقد  والتكريم.  الرفعة  منصة  على  التواضع  حياء 
حاولت االهتمام بهذه النقطة لتأكيدها عنده أو نفيها 
عنه ؛ فإذا بي أجدها حالة مسيطرة عليه، تنتابه غالباً 
؛ يقول الروائي »صالح مرسي« عنه :«عذبني كما 
أسهر  ني وجعلني  أََمضَّ ؛  كتابنا  من  أحد  يعذبني  لم 
ومستور  فيه،  غامض  شيء  ثمة  عنه،  بحثاً  الليل 
وأفترق  شوق،  في  ألقاه  والصمت،  الكتمان  بكثافة 
عنه بثورة، ويلقاني بعتاب ويتركني دائماً بغضب«.
ويذكر األستاذ »صالح مرسي« أنه حينما شرع في 
كتابة مقالته عن حياة يحيى حقي؛ تلك التي نشرت 
بمجلة الهالل، لم يجد من يحيى حقي سوى الضجر 
من تلك اللقاءات، بل إنه في الجلسة الرابعة تحديًدا 
نهض من مكانه أثناء الحديث وسار إلى الباب وفتحه 

قائاًل : »كفى.. تعال في وقت آخر..!!«
شخصيته )الدبلوماسية(

وظيفته  لكن  ؛  حياته  جل  موظًفا  حقي  يحيى  ظل 
فأبعدته عن جمود  السلك )الديبلوماسي(،  كانت في 
العمل الحكومي، كما أبعدته عن الخضوع المباشر 
فرصة  له  وأفسحت  مصر،  في  اإلدارة  لسلطان 
التنقل بين العواصم ومدارس الثقافة والفن المختلفة، 
وأن يستمتع بالفراغ الذي توفره مثل هذه الوظائف 
في  ـ  شاغلوها  يجد  ال  الوظائف  فتلك  ألصحابها، 
ألغلب األعم ـ ما يشغلهم، فلما عاد إلى مصر عاد 
ظل محتفظاً بطابعه، طابع التنقل الحر بين التداعيات 
المختلفة، واالسترسال مع السليقة..، وعندما انقطع 
لألدب والكتابة، خلع عنه البقية الضحلة من مظهر 
المخلص  الخالص،  »األديب  فأصبح  الرسمية 
لألدب، من منبت الشعر إلى أخمص القدم.. األديب 
أدبائنا  أكبر  وزاحم  األصابع؛  أطراف  حتى  الفنان 

استعبدتهم  الذين  المجتمع،  قيود  من  المتحررين 
بين  التقليدية  والصالت  األلقاب  وأزلتهم  )الرتابة( 
الحاكم الذي ال تهدأ له نفس وال يسكت عنه غضب، 
حتي يصبح الناس جميعاً أرقاماً في عملية حسابية أو 

مسامير في آلة بخارية«.
إن يحيى حقي عقد معاهدة مع السلطة، فال هو من 
نفس، وال  له  تطيب  الذي ال  النديم،  طراز عبد هللا 
يهدأ له لسان إال إذا أصلى السلطان شواظاً من نار 
فنه، وحرض عليه األمة، وفضح سوءاته؛ وال هو 
ينفجر  أن  يمكن  الذي  التونسي«،  من طراز »بيرم 
ضد السلطان في لحظة غضب، ينسى معها النتائج 
حقي  يحيى  لكن  ؛  وجهه  على  يهيم  ثم  والعواقب، 
وال  يخيفها،  وال  سلطة  يؤرق  أال  جانبه  من  التزم 
الظاهر  كل  السلطان  يمنح  وأن  عليها،  يستعصي 
فهو  ؛  الباطن  بكل  احتفاظه  مع  ملق،  نفاق وال  بال 
ال ينفك يسخر من متناقضات الحاكمين وادعاءاتهم 
الحسن  الرأي  والتماسهم  والمستورة،  المكشوفة 
المن،  العطاء مع  الرديء، ورغبتهم في  باألسلوب 
ـ  باإلدبار.. وسخريته  المستمر  التهديد  واإلقبال مع 
مع ذلك ـ هادئة خالية من الحرارة، بريئة من العنف.

زواجه
تقلب يحيى حقي في وظائف كثيرة، كل واحدة منهما 
قبل،  من  يعيشه  كان  لما  مغاير،  بمجتمع  ارتبطت 
حتى استقر به المقام في القاهرة سنة 1939م عندما 
عمل مديرا لمكتب وزير الخارجية، بعد مدة طويلة 
من العمل في السلك الديبلوماسي، تشبع خاللها بكل 
أعراف السلك السياسي، خاصة في نظرته إلى من 
تشاركه الحياة؛ كان حينئذ يعيش عزباً وحيداً، قد بلغ 

السابعة والثالثين من عمره.
كان )الديبلوماسيون( ـ قبل ذلك ـ ال يتزوجون سوى 
السياسيين  يمنع  قانون  »صدور  حتى  أجنبيات، 
للتحايل  بعضهم  فاضطر  بأجنبيات؛  الزواج  من 
األب  من مصريات  تزوج  وبعضهم  القانون،  على 
لهن  تتيح  أجنبية  لغات  يجدن  أجنبيات،  أمهاتهن 
مشاركة أزواجهن في الحفالت والتجمعات الرسمية 
؛ فإذا أراد الرجل )الديبلوماسي( أن يتزوج فعليه أن 

يبحث عن الفتاة التي تتوافر فيها هذه الصفات، لكن 
المال،  عن  فقط  يبحث  كان  )الديبلوماسيين(  بعض 
ومن ناحية أخرى كانت تلك العائالت تعتز اعتزاًزا 

شديًدا بأن بناتهم سيتزوجن من )ديبلوماسيين(..«

في عام 1942م، قرر يحيى حقي الزواج، فلم يجد 
في  تتوفر  لم  ؛ ألن شروطه  تناسبه  من  أسرته  في 
باإلدارة  مكتبه  في  ذلك  يشيع  فجعل  منهن،  واحدة 
فجاءه  المصرية،  الخارجية  بوزارة  االقتصادية 
منطقة  من  فتاة  على  له  عثر  بأنه  أنبأه  له  زميل 
»المعادي«، اسمها »نبيلة«، وهي ابنة األستاذ عبد 
مجلس  عضو  النسابة،  المحامي  سعودي  اللطيف 
النواب بالفيوم، الذي درس الحقوق في سن متأخرة، 
فكافح حتى نال إجازة علمية من )مونبيلييه( بفرنسا، 
بسمة  ذات  مرحة  كانت  بالفتاة،  حقي  يحيى  والتقى 

دائمة يبدو عليها سمت الطيبة والوداعة، لها منظر 
بهي جميل..، وتمت مراسم الخطبة فالزواج، وتزوج 
يحيى حقي من »نبيلة« التي كان يختلط في عروقها 
اإلنجليزي،  العربي  بالدم  الفالحي  المصري  الدم 
أشهر  ثالثة  ؛  عاليتين  في حجرتين  بمنـزله  وسكن 
فقط عاشتها معه »نبيلة«، قبل أن يدهمها المرض، 
على غير انتظار، مرض غريب متوحش مؤلم راح 
ثم  يوم  بعد  يوماً  اليسرى  عينها  من  النور  يسحب 
بدأ المرض يزحف إلى اليمنى، وفي أحشائها تكبر 
»نهى« التي ما إن خرجت إلى الدنيا، عام 1944 
؛ حتى أحست أمها بارتفاع في درجة الحرارة تبين 
بعدها أنها مصابة بمرض »التهاب العضلة القلبية« 
الذي ال عالج له، ـ وقتئذ ـ إال )البنسلين( الذي كان 
بالغة،  وبصعوبة  البريطاني،  الجيش  من  يصرف 
منه  كميات  على  يحصل  أن  حقي  يحيى  استطاع 
بفضل عمله في وزارة الخارجية ؛ لكن دون جدوى، 
شهر  سوى  »نهى«  وليدتها  وضع  على  يمض  فلم 
زوجها  تاركة  »نبيلة«،  السيدة  توفيت  حتى  واحد، 
مع وليدتها إلى وحدته األولى من جديد ؛ وقد رثاها 
بمقال مؤثر نشرته مجلة«الثقافة« وقتذاك، عنوانه: 
ـ  زوجته  وفاة  كانت  فقد  ؛  نبيلة«  إلى  »الموت.. 
بعد عشرة أشهر من زواجهما ـ صدمة كبيرة له ؛ 
عنيفة وقاسية، لكنه احتمل، وظل وفًيا لذكراها لعشر 
للمرة  1954، حيث تزوج  سنوات كاملة حتى عام 
ميري  الفرنسية)جان  التشكيلية  الفنانة  من  الثانية 
التي تعرف عليها من تردده على المراسم  جيهو(، 
اللغة  معلم  ماصيا(  )ميشيل  صديقه  مع  والمتاحف 
الفرنسية، الذي دعاه إلى التعرف ببعض أصدقائه، 
فكانت من بينهم السيدة )جان( ابنة مقاطعة )بريتانيا( 
الفرنسية، وبعد عامين من التعارف والصداقة بينهما 
التي ظل بها  أنقرة  إلى  نقل يحيى حقي من باريس 
المصرية  الثورة  إبانهما  شبت  كاملين،  عامين  مدة 
عام 1952؛ وبعد قيامها بعامين تبوأ مكانة رفيعة في 
السلك )الديبلوماسي( المصري ؛ حيث عين وزيًرا 
بين  فيها عاًما عصيًبا  التي عاش  ليبيا،  مفوًضا في 
وبين  ؛  المصرية  الديبلوماسية  السياسة  اضطراب 

رغبته الملحة في العودة إلى السيدة »جان« والزواج 
منها ؛ األمر الذي يحول دونه وضعه كديبلوماسي 
السياسي،  عمله  ترك  قرر   1954 عام  في  لكنه  ؛ 
ميري  »جان  بالسيدة  ليرتبط  فرنسا  إلى  وتوجه 
الشيخوخة  مرحلة  إلى  يدبان  مًعا  وظال  ؛  جيهو« 

حتي وافته المنية عام 1992.
الجوائز التي حصل عليها

حصل يحيى حقي في يناير عام 1969 على جائزة 
الجوائز  أرفع  وهي  اآلداب،  في  التقديرية  الدولة 
والمفكرين  للعلماء  المصرية  الحكومة  تقدمها  التي 
واألدباء المصريين ؛ تقديًرا لما بذله يحيى حقي من 
دور ثقافي عام، منذ بدأ يكتب، ولكونه واحداً ممن 
الفكر واآلداب  أسهموا مساهمًة واضحًة في حركة 
والثقافة في مصر، بدًءا من الربع األول من القرن 

العشرين.
م، وسام   1983 الفرنسية عام  الحكومة  منحته  كما 
المنيا  جامعة  ومنحته  األولى،  الطبقة  من  الفارس 
عام 1983 الدكتوراه الفخرية؛ اعترافا من الجامعة 

بريادته وقيمته الفنية الكبيرة.
ثم كان يحيى حقي واحًدا ممن حصلوا على جائزة 
الملك فيصل العالمية ـ فرع األدب العربي ـ لكونه 
رائًدا من رواد القصة العربية الحديثة، عام 1990م.

تراث يحيى حقي األدبي والفكري
النَّْقُد َوليُد اأَلَدب..

ا كان األدُب نافذًة لإلطالل على الَعَوالِم اإلنسانية  لَمَّ
وأسرار  اأُلَمِم  مالمُح  فيها  تنعكُس  وِمرآًة  بَخَباَياها 
الوجود ِبِمزاٍج فنٍى رائق وأداًة تهذيبية ترقى بالعقل 
الحضور  بالوجدان وكذا سجاًل شاهًدا على  وتسمو 
الفكرّى  وُرِقيُّه  الحضارّى  وُمنَجَزه  اإلنسانى 
وإخضاع  ِصحافه  تأمل  من  البد  كان  واللغوّى، 
سطوره للدراسة والتحليل ليُفصَح ُكلُّ عمٍل أدبّى عن 
َمكنونه وأخِصّ سماته فتتولد من ثناياه نظرياُت النقد 
فنستشعُر  الفن  االقتراب من مفهوم  تُمّكنُنا من  التي 

وَهجه كلما َسَطَعْت، في أفق اإلبداع، كلمٌة.

البقية في العدد القادم

قصة قصيرة بقلم :  نعمة هللا رياض

 في مدينتي اإلسكندرية تقع المقابر في مكانين، 
منطقة  من  لقربها  يرجع  االسم  و  العامود  مقابر 
و  الشهير  الروماني  األثر  وهو  السواري  عامود 
المنطقة  المدينة.  تاريخ  في  مميزة  داللة  له  الذي 
الثانية حيث تقع مقبرتي أسرتي ـ واحدة للنساء و 
أخرى للرجال ـ هي المنارة، ال أدري سبب التسمية 
اإلسكندرية  منارة  مكان  عن  بعيدة  المنطقة  حيث 
الفنار.  أو  الحالية  المنارة  عن  أيضا  و  القديمة 
من  قريبا  شرقي  باب  حي  في  تقع  المنارة  مقابر 
كلية الهندسة و التي تخرجت منها منذ عدة عقود، 
مقبرتنا  هلل  »الحمد  أقول  و  أستظرف  أن  اعتدت 
الرقدة  من  الملل  أصابني  فإذا  الكلية،  من  قريبة 
ينتهي  لكن  دبلومة«،  أعمل  و  أخرج  أن  يمكنني 

األمر بأني الوحيد الذي يضحك على نكتتي هذه.
على  أتردد  أصبحت  التقاعد  على  خروجي  بعد 
المقابر بطريقة منتظمة، أتخير األيام الغير مزدحمة 
بعض  و  الفاتحة  أقرأ  خالية،  شبه  المنارة  حيث 
المقابر  بين  أجوس  ثم  أمواتي  روح  على  القرآن 
مستمتعا بالسير منفردا. بعض أفراد العائلة اعتبروا 
هذه الزيارات داللة على رقة شعوري و أحاسيسي 
المرهفة. بينما البعض اآلخر بالذات الجيل الجديد 
اعتبروها بداية للَخَبل، أنا بصراحة أميل لهذا الرأي 
األخير. الحقيقة أنه ينتابني شعور مريح و انا وسط 
المقابر، شعور ال عالقة له بأخذ عبرة من الموت 
النماذج  فالعـِـبـَر حولي كثيرة آخذها من  العدم،  و 
لزيارة  ذهابي  دون  بي  المحيطة  الغريبة  البشرية 
المقابر. الشعور المريح مصدره البعد عن المباني 
الشديد  الزحام  و  المزعجة  المواصالت  و  القبيحة 
المقيت، هناك هدوء جميل يحتوي المكان، بالتأكيد 
آلالف  تجمع  به  الذي  العالم  في  الوحيد  المكان 
المصريين و مع ذلك يخلو من الضجيج و العراك 

و التصرفات الغبية هو المقابر.
تمر السنين و يزداد عدد نزالء المقبرتين من أفراد 
األسرة و تستمر زياراتي المنتظمة للمنارة. و مع 
تتراجع  و  ينتابني  الوهن  يبدأ  أيضا  السنين  مرور 
صحتي، ال شيء خطير محدد، فقط التقدم في العمر 
و ما يصاحبه من ضعف و عدم قدرة على التركيز.

 
و  أنتقل  أن  مصر  خارج  المقيم  ابني  علي  يقترح 
أعيش معه، الخطوة كبيرة و خطيرة و مصيرية، 
أقاومها في البداية لكن بسبب إلحاح ابني أوافق على 
التجربة ثالث  تستمر  التجربة.  زيارته على سبيل 
فقد  سكندري  مخلوق  أني  بعدها  لي  يتأكد  سنوات 
بدأت سكندريتي تؤلمني، كانت القشة التي قصمت 
فول  صحن  فيه  أعددت  يوم  صباح  البعير  ظهر 

مدمس رائع مليء بالتوابل و عليه طماطم و بصل 
أخضر و طحينة، نظرت له بفخر و وله ثم طلبت 
دائما أطلب  أن تحضر لي خبزا،  ابني  من زوجة 
منهم توفير خبز شامي أو بلدي أو ما يطلق عليه في 
بلدهم »بيتا« لكن في هذا الصباح لم يكن بالبيت هذا 
الفول  أأكل  أن  ابني  زوجة  علي  ـَْتَرَحت  اق الخبز، 
أقول  »توست«  عليه  يطلق  الذي  الغربي  بالخبز 

لها:
ـ عزيزتي ال يصلح أكل الفول المدمس »بالتوست«.

فتجيب:
ـ عندي »كرواسون« هل أحضره لك. 

سيدي  حيث  لإلسكندرية  أعود  و  حقائبي  فأحزم 
مطاعم  و  الشرقي  الميناء  و  العباس  أبي  المرسي 

جاد للفول.

بعد عودتي قررت اإلقامة في نفس السكن مع أختي، 
بمفردها،  تعيش  و  عاما،  عشرة  بستة  تصغرني 
العائلة،  طفلة  الماضي  الزمن  في  أعتبرها  كنت 
اآلن أشعر أنها تعاملني بشيء من األمومية، كما لو 
كنت طفل يحتاج لرعاية، ينعكس ذلك في اهتمامها 
الزائد بأموري و لهجتها التي تميل للنصح و أحيانا 

للتقريع الخفيف.
بعد رجوعي بحوالي إسبوع قررت زيارة المنارة، 
أن  يمكنها  حتى  للغد  أنتظر  أن  أختي  مني  َطلََبت 
تصحبني، أخبرها أنه ال داعي ألن تتعب نفسها و 
أني سأذهب بمفردي بالذات أن الجو جميل يشجع 
على الزيارة. أستقل سيارة أجرة و أذهب للمقابر، 
أجوس بين شواهد القبور باحثا عن مقبرتي األسرة 
بعد حوالي  المكان غريبا،  لي  يبدو  و  أجدهما  فال 
نصف ساعة من البحث و الحيرة أتصل بأختي كي 

أسألها النصح، تقول لي:
فترة غياب، عليك  بعد  كثيرا  يحدث هذا  ـ عادي، 
أن تبحث عن حارس المقابر لهذا الجزأ من المنارة 
إنده  عيسوي،  اسمه  المقبرتين،  على  سيدلك  و 
عليه و سيأتي لك، قل له إنك أخ الحاجة أمال، هو 
يعرفني فعندما أذهب هناك أوصيه على المقبرتين 

و »أشوفه«.
سألتها:

ـ »تشوفيه«
ـ طبعا الزم »أشوفه« بما فيه القسمة.

احتاج األمر مني للحظات كي أفهم المصطلح، ثم 
قلت لها:

ـ معقول، سأشوفه أنا أيضا، عشرة جنيهات معقولة.
ـ عشرة جنيهات ال تساوي شيئا سيعتبرها إهانة.

عيسوي  السيد/  أهين  أن  إطالقا  أود  ال  ألني  و 

قررت ان أشوفه بعشرين جنيه.
شكرت أختي و قلت لها أني سأسأل عن عيسوي، 

فقالت كمن نفذ صبرها:
ـ ال تسأل، مجرد أنك تنده عليه سيحضر لك.

و أنا واقف وسط المقابر ندهت »يا عيسوي«، في 
أدركت  استحياء،  على  و  خافتا  النداء  كان  البداية 
ان عيسوي لن يسمع أبدا هذا النداء الخافت، ناديت 
ال  أعلى،  ثم  أعلى  ثم  أعلى  بصوت  أخرى  مرة 
أنا واقف وسط  أدري لماذا استمتعت بالموقف، و 
المقابر أنادي بأعلى صوتي على شخص ال أعرفه 
و لم أقابله من قبل، كأن هذا النداء يريح األعصاب، 
من  األموات  بين  هناك  يكون  قد  أنه  لي  خطر  ثم 

اسمه عيسوي و أنه قد يظهر لي صائحا:
ـ عاوز إيه يا جدع إنت؟

أزعج  ال  حتى  الشيء  بعض  صوتي  خفضت 
عيسوي،  »يا  النداء،  في  استمريت  و  األموات 
إمرأة،  و  رجل  عني  بعيد  غير  َمـَر  عيسوي«. 
عزيز  فقدت  أني  ظنت  بشفقة،  المرأة  لي  نظرت 
الفجيعة  و  الحزن  أني من  و  اسمه عيسوي،  علي 
باسمه،  أنادي  و  بالمقابر  أطوف  أصبحت مخبوال 

مصمصت شفتيها و قالت لزوجها بصوت خافت:
ـ مسكين ربنا يصبر قلبه.

وسط  من  خرجت  نداءاتي.  على  عيسوي  يرد  لم 
المقابر ألحد الطرقات التي تشق المكان، سألت أحد 
العاملين بالموقع عن عيسوي فأكد لي أنه ال يوجد 

عيسوي.
اتصلت باختي مرة أخرى و حكيت لها ما حدث، 

سألتني:
و  عديدة  البوابات  للمقابر؟  دخلت  بوابة  أي  من  ـ 
قد تقودك البوابة الخطأ لجزأ من المنارة بعيدا عن 

وجهتك.
ـ سائق سيارة األجرة أنزلني عند البوابة المواجهة 

للترام.
صاحت أختي:

إذا  المنارة، أنت ذهبت  ـ ترام، ال يوجد ترام عند 
لمقابر العمود.

بالطبع لم أرى مالمح و جهي و إن كنت متأكد أنها 
اتسمت بالغباء الشديد. رددت: 

ـ ال أدري لقد طلبت من السائق ان ياخذني للمقابر.
ـ كان مفروض أن تحدد له أي مقابر، ارجع اآلن و 

سنذهب غدا للمنارة معا.
قبل انصرافي لم أدري لماذا عدت وسط المقابر و 
عيسوي«.  »يا  أخيرة  مرة  صوتي  بأعلى  صحت 

انصرفت، غدا سأذهب للمنارة.

)الجزء الثاني(
علي  يطل  مقهي  في  وثيرة  مقاعد  علي   
جامعة  من  بالقرب  ميتشجان  بحيرة  شاطئ 
إبنها  مع  سوزي  جلست  بأمريكا،  شيكاغو 
مارتن وإبنتها ماجي بعد ما ألقت محاضرة في 
للجامعة  تلبية لدعوة موجهه  جامعة شيكاغو 
سوزي  تعمل  حيث  بالقاهرة،  األمريكية 
..   راحت تتذكر ما جري لها وأسرتها منذ 
هربت مع حبيبها براون من مركز األبحاث 
إلي  عاما  ثالثين  من  أكثر  منذ  أبابا  بأديس 

غابات أفريقيا الكثيفه..
غور  في  آلخر  مكان  من  متنقلين  عاشوا 
أن  دون  أعوام  أربعة  من  ألكثر  الغابات 
أكواخ صغيرة  في   .. حي  إنسان  أى  يقابلوا 
مارتن  إبنها  ولدت  تنقالتهم  أثناء  شيدوها 
وأسمته علي إسم طبيبها في مركز األبحاث، 
علي  أيضا  ماجي،  وأسمتها  ماجي  ولدت  ثم 

إسم معلمتها في نفس المركز .. 
شاهدت   ، الكبيرة  البحيرة  من  إقتربا  عندما 
سوزي وبراون عدة اكواخ مشيدة علي ضفة 
ليلتهم  أمضوا  المساء  حل  عندما   .. البحيرة 
القريه،  أكواخ  علي  تطل  ربوه  علي  نائمين 
أثناء  يحرسهم  برمحه  ممسكا  براون  كان 
الليل،  سكون  في   .. النوم  في  إستغراقهم 
أحس يراون بخطوات تقترب ، وقف متحفزا 
لحظات  مرت   .. الهواء  في  رمحه  رافعا 
مسلحين  برجال  المكان  عج  وفجأة  بطيئه 
بالسيوف والرماح يصيحون صيحات القتال 
وإحتضنت  مذعورة  سوزي  إستيقظت   ..
به،  يحتمون  براون  خلف  وتكوموا  أوالدها 
 ، برمحه  براون  علي  المقاتلين  أحد  هجم 
راوغه براون وسدد رمحه في جسد المهاجم 
فإندفع  األرض  علي  ووقع  كتفه  في  فاصابه 
مقاتل آخر ليصيب براون في ذراعه ويسقط 
 , ثالث  مهاجم  ليلتقطه  األرض  علي  رمحه 
السالح  من  مجردا  براون  أصبح  وبذلك 
فإستسلم هو واسرته للمهاجمين .. تم أسرهم 
وإقتيادهم لكوخ زعيم القبيله الذي حيا شجاعة 
براون وعرض عليه األمان واإلنضمام إلي 
القبيلة هو وأسرته .. وافق براون وانضم إلي 
كوخ  في  وسوزي  هو  وأقام  القبيلة  مقاتلي 
أطفال  تعلم  سوزي  كانت  بالقرية  صغير 
من  تعلمتها  التي  اإلنجليزية  اللغة  القرية 
معلمتها ماجي بمركز األبحاث  بأديس أبابا، 
أهالي  جميع  وعطف  إعجاب  بذلك  ونالت 
حوالي  وأسرتها  سوزي  عاشت   .. القرية 
خمس سنوات إلي أن فوجئت بمقاتلي القبيلة 
يعودون حاملين براون وبه إصابات جسيمة 
 .. معادية  قبيلة  ضد  خاضوها  معركه  من 
مضنية  جهودا  القبيلة  وسحرة  سوزي  يذلت 
إلنقاذ حياة براون لكنه لفظ أنفاسه وهو يطلب 
من سوزي العودة لمركز األبحاث في أديس 
أبابا.. وافق زعيم القبيلة علي رجوعها ألديس 
وتقديرا  الشجاع  براون  لروح  إكراما  أبابا 
لخدمات سوزي ألطفال القرية , وأرسل مع 
المقاتلين األشداء  اثنين من  سوزي وأوالدها 
علي  توركانا  بحيرة  في  قارب  في  أبحروا 
القرية،  تقع  حيث  األثيوبية  الكينية  الحدود 
وساروا  الغابات  وسط  طريقهم  شقوا  ثم 
علي األقدام بمحازاة بحيرة اربا مينش حتي 
وصلوا لمدينة ديلال، ومنها إستقلوا سيارة نقل 
قديمة قادتهم في طرق ترابية وتابعوا بعد ذلك 
بأتوبيس عام إلي مدينة أواسا ومنها وصلوا 

أخيرا  لمشارف العاصمة أديس أبابا . 
مستشفي  إلي  أسرتها  مع  سوزي  ذهبت 
مركز  مكان  وسألت عن  العاصمة  في  كبير 
األبحاث الذي كانت تقيم فيه قبل هروبها مع 

براون منذ أكثر من عشر سنوات، أخبروها 
أن  بعد  حكومي  مستشفي  إلي  تحول  انه 
نبيه رمسيس  الملياردير  عنه صاحبه  تنازل 

للحكومة األثيوبيه .. 
توجهت لهذا المستشفي الذي كان مقرا لمركز 
ومعلمتها  مارتن  لتسأل عن طبيبها  األبحاث 
ماجي، لكنها علمت من إدارة المستشفي أنهما 
غادرا المركز وعادا لموطنهما في الواليات 
المتحدة األمريكيه ، لكنهم اخبروها أن يوجد 
منذ  يعمل  زال  ما  كهل  حارس  بالمستشفي 
أكثر من خمسة عشر عاما.. حضر الحارس 
وضحك بصوت عالي فور رؤيته لسوزي, 
فقد كان نفس الحارس الذي أغرته وضربته 
ليفقد وعيه ليمكنها الهرب مع حبيبها براون 
له  وإعتذرت  وقبلته  الحارس  إحتضنت   ..

عما فعلت ، فقبل إعتذارها ...
نبيه  بالملياردير  باإلتصال  الحارس  قام    
تقعد  ولم  الدنيا  ..قامت  حدث  بما  وأخبره 
شركات  أرجاء  عمت  التي  الفرحة  شدة  من 
إبنه  ومعه  نبيه  حضر   .. نبيه  الملياردير 
وتحققا  السرعة  وجه  علي  كمال  الدكتور 
الحمض  إختبار  إجراء  بعد  سوزي  إنها  من 
مستندات  نبيه  إستخرج    .. عليها  النووي 
وأبنائها  لسوزي  سفر  وجوازات  شخصية 
طائرته  في  وإصطحبهم  وماجي  مارتن 

الخاصة للقاهرة .  
المقرر  من  كان  مؤتمر صحفي ضخم,  عقد 
عشر  من  أكثر  منذ  أبابا  أديس  في  عقده 
سنوات وألغي بسبب هروب سوزي وبراون 
.. أحدث المؤتمر ضجة علمية وعلي مستوي 
في  إنسانة  أول  أن سوزي هي  لثبوث  دولي 
التاريخ يتم إستنساخها من الحفرية المتحجرة 
ثالثة  من  بأكثر  عمرها  قدر  والتي  للوسي 

ماليين عاما !! .
ضاحية  في  أوالدها  مع  سوزي  أقامت    
هادئه في القاهرة تحت رعاية الدكتور كمال 
فقد  هي  وحتي  مدارس،  ابنائها  وادخلت 
بالجامعه  والتحقت  الثانوية  المرحلة  أنهت 
األمريكيه بالقاهرة ثم أصبحت محاضرة فيها 

بعد التخرج ..   
مستوي  علي  مقننا  اإلستنساخ  أصبح   
حدوث  لعدم  صارمة  شروط  وتحت  العالم 
تجاوزات، أو جرائم أخالقية .. وأمكن للعلماء 
مع تقدم األبحاث أن تكون األم الحاضنة أنثي 
شمبانزي بعد معالجة جيناتها الوراثية, ليمكن 
أن تحمل بويضة آدمية مخصبة وذلك بإدماج 
النواة التي تنتمي للكائن الذي يراد إستنساخه 
أنثي  من  ايضا  النواة  مفرغة  بويضة  داخل 
بشرية, ثم يعرضون البويضة لشحنة كهربية, 
ويتكون  االولية  الخلية  لنواة  االنقسام  فيبدأ 
الزيجوت وهو مجموعة الخاليا االولية التي 
الى  وصوال  المتتالي  االنقسام  عملية  تبدأ 
تشكيل الجنين الذي تحتضنه أنثي الشمبانزي 
الذي  للكائن  األصل  طبق  نسخه  يذلك  وتلد 
الشمبانزي  توفر  ويذلك   .. إستنساخه  يراد 
علي األم البشرية متاعب الحمل والوالدة .. 

الملياردير  من  طلبت  أمنيه  لسوزي  كانت   
نبيه أن يحققها لها .. أن يتم إستنساخ حبيبها 
رأسه  شعر  من  خصله  بواسطة  براون 
األعوام   هذه  طوال  كذكري  بها  إحتفظت 
وافق   .. بجراحه  متأثرا  براون  مات  بعدما 
نبيه لتكتمل فرحة سوزي فلقد عاشت أجمل 
أيامها مع حبيبها المستنسخ  براون ... وعما 
قريب ستحتفل بمولد براون الصغير بإعتباره 

إبنها الجديد المستنسخ ..!!!

البنك الدولي يتوقع منو 
الناتج احمللي مبصر إىل 

2019 5.3% يف 
المحلي  الناتج  نمو  معدل  يرتفع  أن  الدولي  البنك  توقع    
في   % و5.3   ،2018 في   %  4.6 إلى  المصري  اإلجمالي 
عام 2019، لتظهر تعافي االقتصاد المصري بعد اضطرابات 

دامت لسنوات، ويعود إلى مستويات ما قبل عام 2011.
االقتصادية  اآلفاق  عن  الشهري  تقريره  في   – البنك  وأشار 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  أن  إلى  يونيو-  لشهر  العالمية 
المالية 2016-2017،  السنة  بلغ 3.9 % خالل  قد  المصري 
توقعات  مع  يتوافق  بما  الحالي  الشهر  بنهاية  تنتهي  والتي 

الحكومة.
يرجع  التاليتين  السنتين  خالل  النمو  ارتفاع  إن  التقرير  وقال 
الفترة  خالل  المصرية  الحكومة  تبنتها  التي  اإلصالحات  إلى 

الماضية في بيئة األعمال وتحسن القدرات التنافسية.



  تظهر بيانات البنك المركزي الروسي أن احتياطات 
روسيا الدولية بلغت في األول من يونيو/حزيران 
400.988 مليار  405.721 مليار دوالر، مقابل 

دوالر في األول من مايو/أيار.
وبذلك تكون روسيا قد زادت احتياطاتها خالل شهر 
بمقدار 4.723 مليار دوالر، وبنحو 28 مليار دوالر 

منذ مطلع العام الجاري.
الدولية  االحتياطات  ارتفعت   ،2016 عام  وفي 

بلغت أعلى مستوى  فيما   ،2.5% بنسبة  الروسية 
تاريخي لها في بداية أغسطس 2008 بواقع 598 

مليار دوالر.
واحتياطات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية 
المركزي  المصرف  لدى  السيولة موجودة  عالية 
والنقد  الذهب،  من  وتتألف  الروسية،  والحكومة 
واالحتياطي  الخاصة،  السحب  األجنبي، وحقوق 

في صندوق النقد الدولي.

 ذكرنا في العدد الماضي بأننا سنتكلم اليوم عن 
مؤتمرات األستانه ونتائجها، ولكن من المهم 
إلقاء  الهام  الموضوع  لهذا  التطرق  قبل  جداً 

نظرة سريعة على مؤتمرات 
جنيڤ التي عقدت عدة مرات 
تحت إشراف األمم المتحدة. 
تعاقب عليها ثالثة مندوبين 
هم ‘كوفي أنان’ السكرتير 
العام األسبق لألمم والمتحدة 
المخضرم  والديبلوماسي 
اإلبراهيمي’  ‘األخضر 
وأخيراً صاحب النفس األطول 

‘ستيفان دي ميستورا’. 
كان المؤتمر األول أهم من 
بقية المؤتمرات التي عقدت 
فيما بعد ألن ‘أنان’ وضع 
النقاط األساسية التي يجب 
العمل عليها إلنهاء األزمة 
السياسية  السلطة  وإنتقال 
تدريجياً خالل فترة زمنية 
محددة ووضع دستور جديد 

للبالد. ترأس وفد الحكومة السورية إلى جميع 
بشار  الدكتور  واألستانه  چنيڤ  مؤتمرات 

الجعفري سفيرها الدائم لدى األمم المتحده. 
كان واليزال مندوبوا األمم المتحدة يجتمعون 
بوفد الحكومة ووفد المعارضة كل على حده. 
تبين منذ اليوم األول لإلجتماعات غياب النية 
لدى الحكومة على التفاوض وتقديم أي تنازل 
رغم المناورات التي مارستها في اإلجتماعات 
وبقيت متمسكة بالحل العسكري لألزمه، بتشجيع 
إليها  التي إنضمت  إيران  القوية  من حليفتها 
روسيا فيمابعد. إنفضت كافة المؤتمرات السابقة 
دون الوصول إلى أي قرار ينهي األزمة أو 
على األقل يوحي ببداية نهاية لها ألن النظام 

مؤمن أن نهايته ستبدأ مع أول تنازل. . 
عندما فشل الدعم العسكري الذي قدمه الحرس 
الثوري اإليراني وحزب هللا اللبناني والميليشيات 
المعارضة  بالقضاء على  األخرى  الشيعية 
المسلحة، طلبت الحكومتان السورية واإليرانية 
من حليفتيهما القوية روسيا تقديم الدعم الجوي 
بزيادتها.  إيران  وتعهدت  البرية  لقواتهما 
بالفعل دخلت روسيا بتاريخ ٣٠-٠٩-٢٠١٥ 
بقوة جوية دعمتها فيما بعد قوة بحرية وازنه 
وبدأت غاراتها على مواقع المعارضة المسلحة 
ونجحت بإضعافها وشبه القضاء عليها بسبب 
غياب القيادة الموحدة والتشرذم وتدخل الدول 
المتحده  الواليات  العربية واإلقليمية وغياب 
عن الساحة السياسية الدولية في عهد أوباما 
المجال لروسيا كي تكون الالعب  مما فسح 
الرئيسي في حل األزمه. ساعد على القضاء 
على أغلب المعارضة المسلحة عزلها إلى جيوب 
وشراء قادتها حتي قيل أن جميع المصالحات 
المقاتلين  بترحيل  وإنتهت  أخيراً  نُّفِذت  التي 
من المناطق المختلفة إلى شمال سورية قبض 

أثمانها أمراء حرب تلك المناطق. 
كانت حلب الشرقية العقدة التي لم تتمكن قوات 
الشيعية والدعم  الميليشيات  بمساعدة  النظام 
الجوي الروسي من التغلب عليها ألن تركيا 
تنتمي  والتي  فيها  العاملين  المقاتلين  تدعم 

لعدد كبير من المجموعات اإلسالميه وصل 
عددها إلى المائه تقريباً!!!؟؟؟؟. تخلت تركيا 
أو باألحرى تحالفت مع روسيا وإيران على 
المقاتلين من شرق  خروج 
حلب مقابل دعمهما ضد تسليح 
الكردستاني  العمال  حزب 
إرهابياً  تركيا  تعتبره  الذي 
ونواة لتشكيل قوات سورية 
تدعمها  التي  الديموقراطية 
المتحده  الواليات  وتسلحها 

األميريكيه. 
الشرقية  أعقب إخالء حلب 
بين  اإلتفاق  مقاتليها  من 
عقد  على  الثالثة  الحلفاء 
مؤتمرات األستانه عاصمة 
اللغة  تتكلم  التي  قازيغستان 
روسية  برعاية  التركيه، 
وإشتراك  األولى  بالدرجه 
إيران وتركيا طبعاً. قاطعت 
المؤتمرات  المعارضة هذه 
حيناً، بإعتبار أن إيران جزء 
من المشكله وإنسحبت منها أحياناً أخرى لعدم 
تنفيذ النظام والميليشيات الداعمة له إلتفاقات 
وقف إطالق النار، كما أن الغارات الروسية 
على مواقعها لم تتوقف. بجميع الحاالت كانت 
روسيا والتزال تحاول عزل قادة المجموعات 
المعارضة المسلحة عن هذه الموتمرات. وصف 
بيسكوڤ  ديمتري  الكريملين  بإسم  الناطق 
الخالفات  بسبب  بأنها معقدة جداً  المحادثات 

الكبيرة بين األطراف المتصارعة.    
)تعليق: إيران ليست راعية للمؤتمرات ألنها 
المعارضة،  المشكله، حسب رأي  جزء من 
والسؤال ماذا عن روسيا وتركيا أليستا جزءاً 
أنهم جميعاً هم  أعتقد  أيضاً؟؟؟  المشكله  من 

أصل المشكله( 
الموضوع األكثر إضحاكاً أن روسيا حاولت في 
المؤتمر األول العام الماضي فرض مشروع 
دستور لسورية، إدعت بأن النظام يقوم بدراسته 

بينما رفضت المعارضة حتى النظر فيه. 
أصبح  الحالي  الوضع  أن  القول  نافلة  من 
في صالح النظام وحلفائه، ألنهم تمكنوا من 
إسترداد مساحات اليستهان بها من أيادي داعش 
والمعارضة الوطنية المسلحة. لم يبق لديهم سوى 
المنطقة الجنوبية والشرقية. يحاولون-النظام 
وحلفاؤه- حالياً إسترداد المنطقة الجنوبية المحيطة 
بمدينة درعا. إذا تمت السيطرة عليها سينتقل 
الصراع إلى المنطقة الشرقية وعاصمتها دير 
ور التي تسيطر على مطارها وجزء منها  الزُّ
قوات النظام ويسيطر تنظيم داعش اإلرهابي 

على ما تبقى منها.  
تم تأجيل مؤتمر أستانه الذي كان من المفروض 
إنعقاده في ١١ و ١٢ من الشهر الحالي بإنتظار 
نتيجة المعركة في الجنوب ألن إنتصارهم في 
تلك المنطقة ستضع نهاية لكافة المعارضات 

المسلحة ضد النظام. 
في العدد القادم سنتكلم عن نتائج المعركتين 
التي  المادية والبشرية  األخيرتين والخسائر 
منيت بها سورية من بداية األزمه حتى اآلن. 
حتى ذلك الحين، أتمنى للجميع فطراً سعيداً.   

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

هل انا على قيد احلياة؟
 عندما تؤد المشاعر
عندما تحبس الكلمات
عندما تقيد التعبيرات

عندما نفقد التعبير
عندما تنعدم الثقة

عندما نجبر على التسليم
عندما نتحول الى جلمود صخر

عندما ال تعبر نظراتنا عما يجول بخاطرنا
عندما نعيش اكثر من شخصية فى آن واحد

عندما نتقن التمثيل حتى نتوه عن حقيقتنا
عندما تفر ض علينا ايام ال يسعنا ان نحياها

عندما تتصارع افكارنا
عندما تتعقد التحليالت

عندما تتشابك االستنتاجات
عندما يتالشى الحب 

عندما تهجرنا المصدقية
عندما نشعر بالغربة ونحن بين احبابنا

عندما نحبس انفاسنا
عندما تتعثر خطواتنا

عندما تتعلثم الكلمات فى افواهنا
تنهمر حتى  او  عيوننا  فى  الدموع  تتجمد  عندما 

تغرقنا
عندما يرسم الغضب مالمحه عل وجوهنا

عندما تشوه االحزان رسم آمالنا
عندما تتجمد النظرات

عندما يحفر األسي بمخالبه فى قلوبنا
عندما نتغرب عن الحياة ونحاول ان نجد لنا ولو 

زقاق حتى نستطيع ان نسير فيه.
نتعرف  فال  المرآه  فى  انفسنا  الى  ننظر  عندما 

عليها
التعب  ينهكنا  حتى  وندور  وندور  ندور  عندما 
والمر ض ونجد انفسنا وقد عدنا الى نقطة البداية.

عندما يذهب االحباب ونفقد معهم  طعم الحياة.
عندما تتهافت علينا السيئات

عندما تعانقنا المشكالت
عندما تحوطنا المخاطر

عندما يتآمر علينا االحباط
عندما يخنقنا النفاق

عندما يقيد الرعب خطواتنا
عندما يسجن الفقر آمالنا

عندما يحجر اآلخرون على افكارنا
عندما نحارب من اجل حقوقنا

عندما يتم طمس المعالم للحقائق 
عندما نستبيح الحرام

عدما تنتهك الحرمات 
عندما نعبث بمعتقادتنا

عندما نستغل سلطاتنا فى تعميم الفوضى
عندما يسيطر الشر على ايامنا

عندما تتالشى القيم
عندما تفرغ الكلمات من معانيها

عندما تسقط التقديرات واالحترامات
عندما تحجب عن اذاننا سماع ارق التعبيرات

عندما ال ننظر اال الى المنفرات
عندما نفقد الرغة فى البقاء

عندما تتساوى االمور فال يكون هناك ما يستحق 
االهتمام

عندما تختلط االفرح باالحزان
عندما  ييأس االنسان فال دافع لالمام

عندما نكون محرومين من المعطيات
عندما يكون النور الذى فينا ظالم

عندما نتوهم انا سينصلح الحال
عندما ال يمكننا تقديم الخير

عندما ال ندرى كيف تصير االمور
عندما تدفعنا خطواتنا الى المجهول

عندما تقودنا المناهج الى المزيد من التخلف
عندما ال تتوفر لنا الرعية والعناية

عندما تز هق دمائنا بال فائدة
عندما نصرخ وال احد يسمع 

عندما يغض المسؤلين بصرهم  ويرفوع جباههم 
ليس فخرا بل استهانة

عندما نستمر فى مطادة االبرياء
عندما نشجع المزيد من االرهاب

عندما  يعشعش السواد فى  نفوس العباد
عندما ال نتعلم الحب

عندما ال يمكننا تقديم الخير
عندما يستغل عمل الخير فى اغراض غير سوية

عندما نزرع الرفض بدل  القبول
عندما نصافح بعضنا وفى قلوبنا غل موقوت

عندما تنفق االموال فى صناعة االسلحة بدال من 
صناعة السالم.

وليس من  االطفال جوعا ومرضا  يموت  عندما 
معين

وهو  خلقها هللا عز وجل  التى  الدنيا  فى  انا  هل 
اعاشر  جهنم  فى  انا  ..ام  حسن  كل شئ  يخلق 

الشياطين .
فإذا كنت انا انسان على صورة الخالق فى صفاته 
فانى استنكر كل السلبيات فحاشا هلل ان يكون كما 
دينهم  لهم  االرهابيون.فهم  او  السياسيون  يريده 
..ولهم هذه الدنيا ..اما نحن فلنا مكان اخر سوف 
نشعر فيه بكل ما حرمنا منه وسنعوض بأكثر مما 
ليس  الذى  وارادته”  الواسعة  برحمة هللا  نسحق 

عنده تغير او ظل دوران”

هرطقات سياسية

أدب وثقافة Vendredi 16 juin 2017 
الجمعة 16 يونيو 2017

)٨ ( مستقبل سورية 

امـرأة صراع الُبَسَطاء ؟؟  ِسْحُر 

َناس َوَأْطَيْب  َبَلْد  َأْحَلى 

جاك سمير جرجوس

ْط���َي���ْب َن��اس ْح��لَ�����ى َب���لَ���ْد وأَ أَ

اْس ال��َع��الَ��ْم ِج��ْس��م وإْن����ِت ال���رَّ

َن��ْس��م��اِت��ْك ِت��ِح��ي�����ي األْن���ف���اْس

ْم���ت���ْع َك���اْس ْك����ل وأَ ْش�����َه��ى أَ أَ

ْس َس���ه���راِت���ْك َح��بُّ�����وا ال���ُج���اَّ

ْع�����راْس ْوَق���������اِت����ْك ُك��������اَّ أَ أَ

�����ْه ولَ��َط��اِف�����ْه وإْح���َس���اْس ِرّقِ

��اِم��ه ال��لِّ��ي ب��ِت��ن��ْب��اْس ن���ِت ال��شَّ إِ

إن����ِت ال���م���اْدِن���ْه َواألْج������راْس

اْس ب��ك��ن��ي��س��ْه ِن��س�����َم��ع ِق�������دَّ

اْس �����اْم ال��ح�����رَّ َوُك���لُّ���ن ل��ل��شَّ

ب��ِت��ْن��داْس م��ا  وهللْا  وأَرِض�����ك 

ِم����ْن ُع���م���ِرك إن����ِت األس����اْس

َن��اِس�����ْك َي���ا َش����اِم ال��ِح��ْل��ِوي��ْن

ي���ْن ن��َي�����ا وان����ِت ال���ّدِ ن���ت ال��دُّ إِ

وَي��اْس��م��ي��ْن وِف�����ْل  َوْرِد  ِم���ْن 

ِم�����ن ال��ف��ْي��ج��ي��ْه وَم���ّيِ���ة ِب��ّق��ي��ْن

اْل��ع��اْش��ق��ي��ن َج��نُّ�����وا  بلياليكي 

ب���ن���ه���اِرْك َع���َم���ْل وَت��ْح��ِص��ي��ْن

ْن�����ِت ال��ج��نَّ�����ْه ب��ال��تَّ��ْك�����وي��ْن إِ

إْن����ِت ال��ه��الِ��ْه ُف�������ْوِق ْج��ب��ي��ْن

وأن����ِت ال��م��ْع��َب��ْد ل��ل��نَّ��اس�����ك��ي��ْن

وِم����ْن َج���اِم���ع ِن��ْس��َم��ع ت��أدي��ْن

ْه م���ا ب��ْت��ل��ي��ْن َ���ْزم وق���������وَّ ع����

ال��ص��اْل��ح��ي��ْن ال���نَّ���اس  م��ن  إالَّ 

ِوْي���ع���ي�������ْن هللْا  ِي��ْح��م��ي�����ك��ي 

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

www.el-ressala.com

العاناتكم في الرسالة

ارتفاع مجاعي ملؤشرات البورصة 
يف مستهل التعامالت

روسيا ترفع احتياطياتها بنحو 5 مليارات 
دوالر خالل شهر

االحتاد للطريان توقف 
بعض رحالتها إىل الواليات 

املتحدة نتيجة اخلسائر

    قالت شركة االتحاد للطيران يوم األربعاء إنها ستوقف الرحالت 
إلى سان فرانسيسكو في الواليات المتحدة اعتبارا من أكتوبر/
تشرين األول بعد أن قلص تراجع الطلب ربحية تشغيل الخط.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن خفضت الشركة اإلماراتية في وقت 
سابق من العام الجاري عدد الرحالت على هذا المسار، الذي 
جرى تدشينه في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، إلى 3 رحالت 

أسبوعيا مقارنة مع رحلة يومية.
وقالت االتحاد، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، في بيان عبر 
البريد اإللكتروني إن وقف الرحالت سيبدأ اعتبارا من 29 أكتوبر/
تشرين األول، وإن المسافرين الذين حجزوا رحالت بعد ذلك 

الموعد سيجري إعادة الحجز لهم مع شركات طيران أخرى.
وقالت الشركة إن “االتحاد للطيران ستظل ملتزمة بقوة بخدماتها 
يتفق مع  نحو  تؤدي على  والتي  المتحدة،  بالواليات  األخرى 

المستهدف أو يفوقه”.
وتسير االتحاد رحالت إلى خمس وجهات أمريكية أخرى من 

بينها نيويورك وواشنطن دي سي.
ويأتي البيان في ظل مراجعة لالستراتيجية في شركة الطيران، 
المالي  التنفيذي جيمس هوجان، والمدير  وقبل رحيل رئيسها 
جيمس ريجني بشكل رسمي الشهر المقبل بعد استبدالهما بآخرين 

لشغل المنصبين بصفة مؤقتة في مايو/أيار.
وكانت شركة طيران اإلمارات المنافسة لالتحاد، والتي تتخذ من 
دبي مقرا لها، أعلنت في أبريل/نيسان خفض الرحالت إلى خمس 
مدن أمريكية ملقية باللوم في تراجع الطلب على قيود جديدة على 

السفر فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

شعر: ادوار ثابت

شعر: أحمد عيد مراد

عيناها!

 نشطت مؤشرات البورصة المصرية 
تعامالت  مستهل  في  جماعي  بشكل 

االربعاء.
الرئيسي  البورصة  مؤشر  وارتفع 
اكبر  الذي يضم   – ”30 إكس  “إيجي 
30 شركة مدرجة – 0.16 % مسجاًل 

13552.71 نقطة.
وزاد “ايجي اكس 50” متساوي االوزان 
النسبية 0.17 % مسجاًل 2102.17 نقطة.
وكسب مؤشر “ايجي اكس 20” محدد 
مسجاًل   % 0.17 النسبية  االوزان 

12412.39 نقطة.
الصغيرة  األسهم  مؤشر  وارتفع 
والمتوسطة “إيجي إكس 70” 0.1 % 

مسجاًل614.78 نقطة.
وزاد “ايجي اكس 100 ” االوسع نطاقاً 

0.13 % مسجال 1443.54 نقطة.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة أغلق 
متاثرا  الثالثاء  امس  صعود  على 
بينما  والعرب  االجانب  بمشتريات 
للتراجع بعد  السبعيني  المؤشر  تحول 

ان فتح صاعدا.

يأتون وعوداً كما " عرقوب " من أجل الفوز ..
في انتخابات واهمة تهديهم وزارات بعد الفرز ..
وآخرون قد جنّوا كيف ضاع منهم مفتاح الكنز ..

بالبسطاء صارت موائدكم من لحم وحمام وإوز .. 
بالبسطاء أكلتم أصنافاً من سمٍك وفاكهة وكرز ..

بالبسطاء ركبتم سيارات فخمة ولبستم حرير القز ..
بالبسطاء ملكتم عقارات وحقول التفاح والموز ..
بالبسطاء ُجْلتُم ربوع العالم وِعْشتُم حياة العز ..

ليته كان من حالٍل .. بارْكنا دون الحاجة للهمز ..
لكن بطشتم واختلستم أموال الشعب المعوز ..

أنتم " لصوص " الوطن بالقهر والظلم والركز ..
وأنتم أيها البسطاء قاصرون لحل هذا اللغز .. 

 وفي أقصى الجوع يكفيكم صحن من ماء األرز ..  
سالم عليكم أيها الشرفاء وتصبحون على خبز ..

صنعتم الفقر واليأس في الوطن والمواطن ..
وزرعتم أنواعاً من الفشل في كل المدائن ..
ليس ألنكم ال تنجحون بالعقل والقرائن ..

ولكن نجاح الوطن يضيع عنكم المحاسن ..
والَمْكُرَماِت والبحر والجبل والوديان ..

ال تهتموا ألمر الشعب المكلوم في الوجدان ..

فإنَّه منشغٌل بالدعاء لكم بالمغفرة والغفران ..
والتوبة لكم من هذا الطغيان والعصيان .. 

شعر: خالد بنيصغي 

لْن أمشي بعَد اآلن ... في حدائِق الزيتون
كي ال أتذكَر أنني ... بها مفتون

لْن أقَف حائراً ُمستغرباً ... أماَم قصائدي في ليالي الجنون
كي ال أتذكَر بأنني ... كتبُت لها كلَّ أبياِت الحّبِ المجنون
كون  لْن أسمَع بعَد اآلن ... موسيقى العشِق في ليالي السُّ

كي ال أعزفها على أوتاِر قلبي ... لحناً يداعُب العشق الحنون
أنا لْن أالعَب الثلَج ... حين يحطُّ على أغصاِن الزيتون

كي ال أشعر ببرودة ... جسدي وناُر قلبي المحزون
أنا لْن أعشَق صوَت المطر ...ألنَّ جميَع كتاباتي أبكت كل العيون

لي يا قلُب رجاء حيَن ... تشتاُق إليها إكسر صمَت الجدران
إصُرْخ لها عالياً ... وتذكر أنها معشوقتي كانت ومازالت حتى اآلن

أفصح عنها وحررها ... فاألرض بدون السماِء لْن تكوَن بأمان
واجعلها تعلم بأنَّ عشقي ... لها هو حدث الزمان

إنها امرأٌة تفوُق  ... نساَء الدنيا مخلوقة بإتقان

ف������ي م���ق���ل���ت���ي���ِك ب����ري����ٌق

أت��������وه ف����ي����ه اش���ت���ي���اق���اً

ف����ي����ه غ�����م�����وٌض وب�������وٌح

م������ُش ي����ع����زُف ل��ح��ن��اً ال������ّرِ

وال�����ل�����ح�����ُظ س�������ٌر ب���ل���ي���ٌغ

ع����ي����ن����اك ب�����ح�����ٌر ع���م���ي���ٌق

ف����ي ع��م��ق��ي��ه��ا ي����ا ل��ش��وق��ي

ع����ي����ن����اك ك�����ن�����ٌز ع����ري����ٌق

وت����ح����ت����ه����ا ن������اض������راٌت

ف���ف���ي���ه���ا م����ن ك�������ّلِ س���ح���ٍر 

وف����ي����ه����ا م�����ن ك��������ّلِ ف����ٍن

أغ�������وُص ف����ي ُق���رِب���ه���ا م��ا

ارت���������واًء م���ن���ه���ا  أروم 

أه�����ي�����م ف������ي م���ح���ت���واه���ا

وأه�������وى ف��ي��ه��ا ان���ت���ظ���اراً

ب��ح��ث��ت ف���ي ال���ش���ع���ِر ح��ي��ن��اً

ف����ي س�����اح�����رات ال���ع���ي���ون

ل����م ُي���غ���رن���ي م���ن���ه���ا ب��ي��ٌت

ه������ل ال������ن������واس������يُّ ك����فَّ

ح��ي��ن��ي ف�����ي  ازْل  ول�������م 

وم�������ن ي����ظ����ن ي���ع���ت���ري���ن���ي

ف����ق����ل����ُت ي���ش���ف���ي ل���ظ���اي���ا

ف����اح����ت����رت م�������اذا أق������وُل

�������اُر ض����������ي����������اؤُه ق�������هَّ

ق�����د ح���اط���ن���ي اإلص���������راُر

َح�����ب�����اُه�����م�����ا االق������������راُر

ه������ل ي������ق������دُر ال����ق����ي����ث����اُر

ف�������ي ص����م����ت����ه أف������ك������اُر

����اُر م�����ن غ�����ي�����ري ال����ب����حَّ

ل�����و ُت������ع������رُف االس���������راُر

أط�����������واُر ه  دّرِ ف�������ي 

اس�������ه�������ا أزه�����������اُر ُح�������رَّ

م����������ق����������داُره م�������ق�������داُر

ف������ي ش������رِح������ه أح�����ت�����اُر

م����ن����ع����ن����ي اإلدب����������������اُر

ه������ل ي����ن����ف����ُع االن������ك������اُر

وراق��������ن��������ي االك�������ث�������اُر

م�����ن�����ه ب���������دا اإلي�������ث�������اُر

وم�������ا ُت���������رى االخ������ب������اُر

�����م�����اُر وم��������ا أت��������ي ال�����سُّ

ال���م���ع���ي���اُر اس����ت����وى  اذا 

ب�����ش�����اُر اك�����ت�����ف�����ي  ام 

ق������د ذاب����������ت االف������ك������اُر

�����س�����ْت ج�����واي�����ا ال����ن����اُر مَّ

ال���ش���ع���ُر ال���ط���ل���ي���ُق ال���ح���اُر

واح�������ت�������ارت االش������ع������اُر

خواط����ر



تعاون مميز بني إتش آند إم وباملان فى 
أحدث جمموعة ازياء

Vendredi 16 juin 2017
الجمعة 16 يونيو 2017

ما ال تعرفه عن الكوليسرتول …

خلطة األفوكادو لتغذية وعالج الشعر اجملهد

 أذيع هذا الخبر وكان غير متوقع 
على اإلطالق في حفل توزيع جوائز 
بيلبورد للوسيقى، عن تعاون بين 
العالمة التجارية إتش آند إم وبالمان 
واصبح الحلم حقيقة في مجموعة 
للثنائي  وجريئة  مميزة  أزياء 

 . H&M,Balmain
أطلقت حملة على وسائل التواصل 
االجتماعي المختلفة، ودعى كال من 
إتش آند إم وبالمان محبيهم بالمتابعة 

على الهاشتاج.
على الرغم أنه لم يتم اإلفصاح إال 
عن إطاللتين فقط للتعاون القريب بين 
إتش أند إم وبالمان، ولكننا نستطيع 
أن نتخيل التصميمات الرائعة التي 
تم تصميمها عن هذا التعاون مع 

دار األزياء الباريسية. 

أفضل املشروبات لتنظيف املعده

عالج الدوخة او ثقل الرأس باملنزل

وصفة قشر املوز ملكافحة التجاعيد
     من الُمؤكد أنه ال مفر من ظهور التجاعيد عاجالً كان ذلك أم 
آجالً ومع ذلك يمكن تأخير األمر من خالل اتباع بعٍض من خطوات 
العناية البسيطة والحرص على تطبيق األقنعة المنزلية من حين آلخر، 
وصفة طبيعية تعتمد أساًسا على الموز وهو عنصر غني بالعديد من 
العناصر الغذائية المفيدة للبشرة والمساعدة على مكافحة عالمات 
)أ( والبوتاسيوم،  الفيتامين  فيها  بما  السن  التقدم في  الشيخوخة و 
مضاف إليه خصائص البيض المساعدة على شد البشرة والحد من 

الخطوط الدقيقة.
المكونات:

قشرة موز ، صفار بيضة.
طريقة التحضير:

- اهرسي قشر الموز وضعيه في وعاء ثم أضيفي إليه صفار بيضة.

- اخلطي جميع المكونات جيّدًا إلى أن تحصلي على كريمة متجانسة.
- طبقي القناع على البشرة 

- بشكل متساوي وتجنبي المناطق المحيطة بالعينين.
- اتركي القناع من 4 إلى 5 دقائق ثم اشطفي بالماء الدافئ.

سيكون من الجيد تكرار هذه الوصفة من 2 إلى ثالث مرات في 
األسبوع.

 كثيرا ما نسمع عن الكوليسترول لكن القليل منا يعرف ما هو 
الكوليسترول. يعرف الكولسترول على أنه عبارة عن الدهون التي 
تتواجد في الدم وإن زيادتها و تجمعها و كثرتها على سطح الشرايين 
يمكن أن تؤدي من تسكير الشرايين و يعيق حركة الدم و تدفقه التي 

تؤدي بذلك الى جلطة قلبية او دماغية او ذبحة في الصدر .
إن مادة الكولسترول مهمة جدا لجسم اإلنسان وممكن أن يصنها 
بنفسه. إن تغذيت على أطعمة ال تحتوي الكولسترول فإن جسمك 
يقوم بإفراز الكولسترول في الدم حوالي 1000 ملج لتمكنه من القيام 
بأعماله اليومية. فهو بمثابة الوقود والطاقة للجسم. لكن ارتفاع نسبة 
الكوليسترول خطير جدا و يجب المحافظة على توازنه . من مسببات 
الكوليسترول إما زيادة الوزن أو أكل البيض و تناول الغذاء المشبع 

بالدهون والتدخين و شرب الخمور .
أنواع الكوليسترول

1( كوليسترول التغذية : الموجود في الطعام والغذاء الذي نتناوله 
مثل األطعمة الحيوانية . حيث إن البيضة الواحدة تحتوي على 279 
مل كوليسترول أما حبة التفاحة ال تحتوي على أي من الكوليسترول .

2( كوليسترول الدم : هو المتوافر في الدم .
3( كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة: هو موجود في الدم 
وله وظيفة التنظيف و تطهير األوردة الدموية وكلما ارتفعت نسبته 

HDL كان أفضل من الجسم. ويرمز له
4( كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة: وهو النوع المضر 
الذي يؤدي إلى إغالق الشرايين و من األفضل أن تنخفض مستوياته 

LDL في الجسم . ويرمز له
عالج الكوليسترول بالوسائل الطبيعية
التخفيف من تناول اللحوم والدواجن .

عدم تناول أكثر من 4 بيضات في األسبوع .
المداومة على التمارين الرياضية .

الطبخ في زيت الزيتون وزيت دوار الشمس فقط من دون الزيوت.
تناول الخضراوات والفواكه والنشويات بكثرة .

التخلص من السمنة لما لها من آثار جانبية ضارة.
تناول تفاحتين إلى 3 تفاحات يومياً الحتوائه على البكتين المزيل 

للكوليسترول .
تناول الثوم والبصل المعالجين للكوليسترول في الجسم .

الجنسنج يعمل على تخفيض الكوليسترول في الدم .
الخردل يحوي كميات كبيرة من المغنيسيوم المفيد في عالج الكوليسترول .

فوائد بعض االغذية في عالج الكوليسترول
زيت بذور التين الشوكي،  التفاح، زيت السمك

الثوم، الكرفس الورقي، الذرة الشامية، الخرشوف
فوائد زيت بذور التين الشوكي في عالج الكوليسترول

اثبتت دراسة حديثة ان الزيت المستخلص من بذور التين الشوكي 
يلعب دورا مهما في خفض نسبة الكولسترول والجلوكوز في الدم و 
يعمل على خفض معدالت االكسدة الحيوية بالجسم لما لهذه البذور 
من غنى في محتواها من الزيت ذو القيمة الغذائية والصحية العالية
الشوكى يشتمل على نسبة  التين  المستخلص من بذور  الزيت  ان 
مرتفعة من االحماض الدهنية االساسية للتغذية كما يحتوي على نسبة 
مرتفعة من احماض دهنية عديدة غير مشبعة والتي تلعب دورا مهما 

في خفض نسبة الكوليسترول في الدم
كما يحتوي هذا الزيت على نسبة عالية من الفيتامينات الذاتية في الدهن 

حيث تقوم هذه الفيتامينات بدور مهم في التغذية البشرية
وقد بدأت المغرب والمكسيك ذات االنتاجية العالية من نبات التين 
الشوكى في التطبيق العملي لنتائج تلك الدراسة حيث بدأت في استخدام 
مخلفات تصنيع التين الشوكى خاصة البذور في انتاج زيت غذائي عالي 
في قيمته الغذائية باالضافة الى توجيهه الى اغراض دوائية وعالجية

التفاح وعالج الكوليسترول
ثبت علميا ان تناول تفاحة واحده الى ثالث تفاحات يوميا يجنبنا العديد 
من االمراض التي قد تصاب بها في المستقبل وتعتبر امراض القلب 
والشرايين التي تنتج عن النسب العالية من الكوليسترول واحده من 

هذه االمراض
فقد ثبت بأن التفاح يقلل نسب الكوليسترول في الدم الحتوائه على كميات 
كبيرة من البكتين القابل للذوبان وتتواجد في الفاكهة والخضروات 
كأدوات نافعة للتقليل من نسبة الكوليسترول الذي يمتصه الجسم عن 
طريق تناول التفاح باالضافة لتواجد المركبات االخرى في التفاح 

مثل فيتامينات أ – ب – ج
زيت السمك يخفض نسبة الكوليسترول في الدم

اثبتت االبحاث ان زيت السمك يخفض من نسبة الكولسترول في 

الدم ولقد وجد ان اضافة زيت السمك الى وجبة غنية بالكوليسترول 
مثل صفار البيض يؤدي الى عدم ارتفاع الكوليسترول الممتص من 
هذا الصفار الذي يعبر لونه الغني بمحتواه الدهني وان زيت السمك 
يحتوي على نوع معين من االحماض الدهنية غير المشبعة الذي يقلل 
من حدوث ما يمكن تسميته بالبقع الكوليسترولية في جدران الرشيان 

وهي الناتجة عن التأثير الضار للكوليسترول
كما يمنع زيت السمك نتيجة احتوائه على هذه االحماض الدهنية غير 

المشبعة التصاق الصفائح الدموية بعضا ببعض 
وبذلك يقطع الطريق مرتين على تكون 

الجلطات الدموية
العمالق  الورقي  الكرفس 

والكوليسترول
يتم زراعة نبات الكرفس الورقي 
المتحدة  الواليات  العمالق في 
االمريكية ويستورد منها على 
شكل بذور هو ونبات الكاو بغرض 
المصرية  الزراعة  في  ادخاله 
واحالله محل الكرفس المصري 
الصغير الحجم ويتميز هذا النوع 

من الكرفس بالقيمة الغذائية والطبية 
العالية حيث يساعد هذا النبات على 

خفض ضغط الدم العالي وادرار البول 
ومهدئ لألعصاب ومزيل للتقلصات ومذيب 

ومخفض للكولسترول في الدم بدرجة متميزة
الذرة الشامية لعالج الكوليستيرول

اكل البذور مغذي ومقوي يشفى قروح المعدة وطارد للغازات ويشفى 
البواسير وقابض لالسهال ويستخرج من البذور زيتا خاليا من مادة 
الكولسترول لذلك يصلح لغذاء المرضى كذلك يستخرج سكرا من 

بذور الذرة
الخرشوف لعالج الكوليستيرول

من  يقلل  مطبوخة  او  طازجة  النورات  الزهرية  االوراق  اكل 
تصلب  مرض  اضرار  من  يخفف  كما  الدم  في  الكوليستيرول 
عام  ومقوي  المرتفع  الدم  ضغط  من  ويقلل  شفائه  او  الشرايين 
للجسم بصفة عامة والقلب بصفة خاصة ومقوي للجنس ويعالج 

االسهال ومطهر للمعدة واالمعاء
HDL تواجد الكبريت في الجسم يرتبط بتواجد الكوليسترول النافع

عقد في مدينة داالس األمريكية خالل الفترة بين 11-13 نوفمبر 2011م 
المؤتمر السنوي الثاني عشر لمؤسسة ويستن برايس الخيرية. وهي 
مؤسسة غير ربحية تدعو إلى رفض األساليب الحديثة في التصنيع 
الغذائي نظراً لتأثيرها على محتوى األغذية من العناصر الغذائية. 
وما سنتحدث عنه اليوم هو ورقة االبروفيسورة ستيفاني سينيف 
Stephanie Seneff، وهي من أكبر علماء معهد ماساتشوستس 
للتكنلوجياMIT ، وتقوم بأبحاث فيه منذ أكثر من ثالثين عاماً. وفي 
ورقة البروفيسورة التي ألقتها في المؤتمر معلومات جديدة قد تكون 
صادمة ألنها تتعارض مع أغلب الممارسات الطبيّة، ولكن المعلومات 

مهّمة ألنها تأتي من عاِلمة معروفة تعمل في معهد جاد مرموق.
وتقدّم البروفيسورة معلومات متخصصة جداً عن كيفية استجابة الجسم 
لنقص الكوليسترول النافع HDL المهم جداً لكافّة وظائف الجسم. 
فتقول إن هناك خلطاً واضحاً فيما يتعلق بالكوليسترول الذي يرتبط 
تواجده في الجسم بتواجد الكبريت. كما أن وجود الكوليسترول النافع 
ووجود الكبريت يرتبطان بشدة بمستويات فيتامين د. وتركز على أن 
سبب اإلصابة بأمراض القلب قد يعود إلى نقص الكوليسترول النافع! 
وتشرح البروفيسورة قائلة: ” تقوم الخاليا البلعميّة في الترسبات 
الشمعية ]التي تؤدي إلى تصلب الشرايين[ بأخذ الكوليسترول الضار، 
أي جزيئات البروتينات الدهنية قليلة الكثافة التي أصيبت بأضرار من 
تناول السكر ]حسب كالم البروفيسورة[، فالكبد ال يستطيع استعادة 
تلك الجزيئات ألنها متالصقة لوجود السكر فيها. ولذا تستمر في العوم 
داخل الجسم حتى تحيط بها تلك الخاليا البلعميّة وتحاول استخالص 
الكوليسترول منها، وهذا الكوليسترول المستخلص هو الكوليسترول 
النافع الذي يحتاجه الجسم. والصفائح الدموية في الترسبات الشمعية تأخذ 
الكوليسترول النافع ومعه تأخذ الكبريت مكّونة كبريتات الكوليسترول، 
وهذا يحدث في الشرايين التي تغذي القلب ألن القلب هو الذي يحتاج 
كبريتات الكوليسترول. وإذا لم يتم إنتاج كبريتات الكوليسترول يحدث 

قصور القلب.”
وكل هذه المعلومات المعقّدة تعني أن وجود الكوليسترول الضار يُعدّ 

عالمة على نقص كبريتات الكوليسترول، ويُشّكل أيضاً محاولة الجسم 
الوصول إلى التوازن عن طريق أخذ الكوليسترول الضار المتضرر 
وتحويله إلى ترسبات شمعيّة تقوم الصفائح الدموية فيها بتصنيع كبريتات 
الكوليسترول التي يحتاجها القلب والدماغ ليعمال بكفاءة. وهذا أيضاً يعني، 
حسب كالم البروفيسورة ستيفاني سينيف، أن تخفيض الكوليسترول 
الضار )أي الترسبات الشمعيّة( عن طريق تناول األدوية التي تخفض 
الكوليسترول كالسستينات ال يتعامل مع المشكلة األساسية بل يفاقم 

المشكلة عن طريق 

حرمان 
الجسم من 
صة  فر

تصنيع 
ل  و ليستر لكو ا
الجيّد من الكوليسترول 

الضار!!
كبريتات  من  حاجته  على  يحصل  أن  للجسم  يمكن  هل  ولكن، 
الكوليسترول بدون الكوليسترول الضار؟ تقول البروفيسورة إن 
ذلك ممكن، بل هو الطريقة المثلى والمطلوبة. وتتم أوالً عن طريق 
د  فيتامين  تصنيع  الجسم على  لمساعدة  الشمس  التعّرض ألشعة 
الكبريتي. وتتم ثانياً عن طريق الحصول على الكبريت من الغذاء 
خاصة البروتينات كاألسماك والبيض واللحوم الحمراء من حيوانات 
تتغذى على األعشاب وليس على الحبوب. كما أن الزيوت النافعة 
مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون المعصورة على البارد تحتوي 
على الكبريت. وهناك أيضاً خضروات تحتوي على مقادير قليلة 
من الكبريت مثل البصل والثوم واللفت والهليون والبقول خاصة 

إذا ُزرعت في تربة غنية بالكبريت.
أسرار اآلغذية التي تساعد على  أنخفاض الكوليسترول الضار
استخالص  في  تساهم  التي  البكتن  مادة  على  يحتوي  التفاح: 
مواد  وهي  الفالفينويدس  ،ومواد  الجسم  خارج  الكوليسترول 
مضادة لآلكسدة التي تمنع ترسب الكوليسترول الضار في الدم.

مجموعة الحبوب الكاملة:  غنيه باأللياف والكاربوهيدرات المعقده 
التي تساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار. وأضافة 
الى ذلك تحتوي النشويات المعقده على نسبة كبيرة من الحبوب 
الكامله الغنيه بمجموعة الفيتامين B الذي يساهم بالحفاظ على صحة 
البشرة والشعر واألظافر. وايضا فيتامينات B كموبلكس تلعب دور 
مهم بتنظيم عملية األيض التي تساهم في حرق الدهون في الجسم.

الشوفان: يحتوي على كميات كبيرة من االلياف التي تساعد على 
من  كوب  تناول  الدم.  مجرى  من  الضار  الكوليسترول  تسريب 
الكوليسترول  للتخلص من  الجسم  لمساعدة  يكفي  يومياً  الشوفان 

الضار على المدى الطويل.
الدارسين:  قد ثبت علمياً في الجورنال االمريكي لمرض السكر 
ان ملعقة من الدارسين المطحون يومياً يساعد على انخفاض معدل 

الكوليسترول الضار والدهون الثالثية في الدم.
الجوز: يحتوي على كميات كبيرة من دهون األوميغا 3 التي تساعد 
على ارتفاع الكوليسترول النافع في الدم ومفيدة لتقوية الذاكرة.

الثوم : يحتوي على مادة اليسين التي تساعد على قتل البكتيريا 
تقليل  فواْدالثوم  آهم  من  لكن   . الهضمي  الجهاز  في  والجراثيم 
التجلطات الدموية و تخفض معدل الكوليسترول الضار في الدم.
السر: يحتوي على كميات كبيرة من دهون   : الكتان  بذر  زيت 
األوميغا 3 التي تساعد على ارتفاع الكوليسترول النافع في الدم. 
فمؤسسة  World Health Organization تنصح بتناول هذه 

األنواع من الدهون على األقل مرتين في األسبوع.
هل تعلم ان الزيت الكتان يسمى ملك الزيوت؟ وتقريباً وكل نظام 
فى الجسم يمكنه االستفاده من خصائص زيت بذور الكتان الطبيعيه.

     إليك بعض العالجات المنزلية لعالج ثقل الرأس 
والدوخة والتي يمكنك تجربتها :

- حاول شرب عصير الليمون مع الزنجبيل لتبديد الغثيان
- االمتناع عن ممارسة ضغوط ال داعي لها على 
مقلة العين . وهذا سوف يسمح عينيك لالسترخاء .
- إبقاء العينين واضحة ونظيفة في جميع األوقات

- اغمض عيون أكثر والقيام ببعض تمارين العين 
تخفيف الضغط على العينين.

- تجنب اإلمساك . ضغط اإلمساك ال مبرر له على 
الرأس بسبب زيادة الضغط باالجهاد خالل حركة 

االمعاء .
- تناول وجبات متوازنة بشكل جيد مع الكثير من 

األلياف
- الكركم . شرب الكركم وطهو واستنشاق الكركم العصا استخدمت كعالج ضد ثقل في الرأس لسنوات .

- النوم . الجيد واالسترخاء
- التأمل سوف يقلل من القلق واألفكار األخرى التي تلقي بظاللها على الدماغ ترك شعورا من االسترخاء وتقليل الصداع .
إذا كنت تمارس هذه العالجات المنزلية ولكن أدت بالسلب ، البد ان تقوم بالتشاور مع الطبيب ما يؤدي إلى نتائج أفضل .

    إليِك أفضل المشروبات لتنظيف المعده فأن ما نتعرض له من 
ضغوط نفسية أو ما دخل حياتنا من طعام غير صحي أصبحنا 

نلجأ له كثيرا أصاب جسمنا ببعض األمراض ، أشهرها و 
أسرعها تأثيرا هي أمراض المعدة و منها ما قد يكون 

بسيط و منها ما يتطور إلى أكثر من ذلك.
ويكون أسبابها في أغلب األحيان يرجع إلى 
أنفسنا ،  التغذية نرتكبها في حق  أخطاء في 
و لكن من المفيد لصحتنا أن نعلم أن لبعض 
تأثير فعال في تخليص أجسادنا  المشروبات 
من ما يصيبها من فيروسات و بكتريا بسبب 
هذه المؤثرات ، وقد جمعنا لحضراتكم في هذا 
التي  المشروبات  المقال مجكوعة من أفضل 

يكون لها دور فعال في تنظيف المعدة.
أفضل المشروبات لتنظيف المعدة :-
: chamomile مشروب البابونج

و هو عشب المادة الفعاله به هي bisabolol  ، و هو 
مطهر و معالج لمشاكل و إضطرابات الهضم و المغص 

بمثابة  التقلصات ، يحتوي أيضا على بعض األحماض تعد  و 
مضادات حيوية طبيعية لها من لإللتهابات .

: wormwood مشروب الشيح
و له رائحة عطرية ، يحتوي على مادة السانتونين ، يقوم بتنظيف المعدة و 

يعالج عسر الهضم و المغص و اإلنتفاخ و يقوم بطرد الديدان .
: pomegranates مشروب قشر الرمان

 و يقوم بتنظيف األمعاء وطرد الديدان و البكتريا و يساعد على هضم 
الطعام و يعالج القولون العصبي .

: carrot  juice مشروب عصير الجزر
و يحتوي على مادة الكاروتين ، و يحتوي على ألياف لتنظيف البطن و 
تطهيرها و يعالج اإلنتفاخات و المغص ، و يعد مضاد حيوي مدمر لبكتريا 
األمعاء و يخلص من اإللتهابات المعوية و قرحة المعدة ) تعرف على أهم 

6 فوائد صحية للجزر ( .
: caraway مشروب الكراوية

 و يحتوي على مادة الكارفون و الفالفوتيدات ، و يعالج إضطرابات الهضم 
و يهدأ المعدة ويطرد الغازات و يعالج قرحة المعدة و إلتهابات القولون .

: mint مشروب النعناع 

و يحتوي على زيوت لتسكين اآلالم  في البطن وطرد الديدان و يطرد الغازات 
و هو مضاد إللتهابات البنكرياس و يسهل عملية الهضم و يعالج المغص .

: cumin مشروب الكمون 
 و يعالج آالم المعدة و عسر الهضم و المغص واإلنتفاخات و الغازات .

: lemon مشروب الليمون 
و يطهر و ينظف المعدة و يطرد السموم الضارة و الغازات من الجسم و 
يعالج الحموضة و يقوي مناعة الجسم بالكامل ) فوائد شرب الماء الدافئ 

مع عصير الحامض ( .
: orange peel مشروب قشر البرتقال

 و هو يزيد من إفراز العصارات الهضمية الطبيعية ، فيخلص الجسم من 
السموم ، و زيت البرتقال الغني  بمادة الليمونين ينظم حركة األمعاء و 
الجهاز الهضمي و يطرد الغازات و يعالج إرتجاع المرئ و يقتل البكتريا 

و الميكروبات و يزيد المناعة .
: ginger مشروب الزنجبيل

و هو مشروب منعش يقي من اإلحساس بالخمول ، و يساعد على الهضم 
و يعالج مشاكل سوء الهضم ، و هو ملين ومعالج لإلمساك .

     هل تشعرين أن شعرك أصبح باهت مؤخرا، إذا كنت تبحثين عن خلطة طبيعية لتغذية الشعر، فيجب أن تجربي قناع خلطة األفوكادو وإذا كنت 
تتسائلين عن سبب فاعلية ماسك األفوكادو، فذلك ألنه يتكون من خليط األفوكادو 

وزيت الزيتون والعسل.
فهو يحتوي على الكثير من األحماض الدهنية، مما يجعله مرطب رائعا 

للشعر الجاف، قناع األفوكادو يساعد أيضا على تطويل الشعر الحتوائه 
على فيتامين E وB، كما أنه يصلح ويغذي بصيالت الشعر.

ماسك األفوكادو للشعر سهل للغاية ويمكنك القيام به في المنزل، 
اقرأي خطوات عمل قناع األفوكادو للشعر المجهد في السطور التالية.

األدوات التي تحتاجينها لعمل خلطة األفوكادو للشعر :
 ثمرة أفوكادو

ملعقة كبيرة زيت زيتون
 ملعقة كبيرة عسل

خطوات عمل ماسك األفوكادو للشعر :
النواة وضعي  إلى نصفين ثم ازيلي  اقطعي ثمرة األفوكادو 

األفوكادو في طبق صغير.
اهرسي األفوكادو بواسطة الشوكة واضيفي إليها زيت الزيتون 

والعسل وقلبي إلى أن تحصلي على خليط متماسك.
 اآلن أصبح قناع األفوكادو لشعرك جاهزا. وزعيه على شعرك 

من الجذور حتى األطراف.
 اتركي الماسك لمدة ٢٠ دقيقة، ثم اذهبي إلى الحمام لغسل شعرك 

بالشامبو والملطف المناسب لشعرك.
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  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:
نقد فيلم »الرجل الثاني «

من يزرع الشر يحصد الدمار
رحم هللا عمالقة هذا الفيلم  

 أكد المنتج ريمون مقار إنه 
سيستكمل تصوير مسلسله الطوفان 
تمهيدا  القادم،   أول أغسطس 

لعرضه، بعد شهر رمضان .
وقال مقار: إن كاتبي السيناريو 
وائل حمدي ومحمد رجاء يؤكدان 
كذب مقولة أن بمصر أزمة كتاب 

سيناريو. 
انتهى من  إنه  وأكد محمد رجاء: 
كتابة الحلقات وسلمها للشركة 
المنتجة منذ عدة أشهر وهو سعيد 

بالتعامل مع مقار ومحمد عبد 
العزيز كمنتجين شباب، وبالرغم 
من هذا قدما عدة أعمال حققت 
نجاحا كبيرا في السنوات الماضية.

 »الطوفان« بطولة أحمد زاهر، 
فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، آيتن 
عامر، عبير صبري، روجينا، هنا 
شيحة، صالح عبدهللا، زكى فطين 
عبدالوهاب، مجدى كامل، نادية 
تأليف وائل  رشاد، عايدة رياض، 

حمدى، ومحمد رجاء.

  قالت الفنانة غادة عبد الرازق عن مسلسلها أرض 
يكون مضيفة طيران. وأضافت  الواحد  جو: صعب 

العمل على مدار 24 ساعة صعب  الرازق،   عبد 
تنتقل من  المضيفة  توجد حياة طبيعية، ألن  جدا، وال 

مكان آلخر. 
 ON تليفزيون  » أرض جو« يعرض حصريا على شبكة 

E، بطولة غادة عبد الرازق وهيثم شاكر وعباس أبو الحسن وأحمد 
أبو زهرة  الرحمن  فؤاد سليم وعبد  الشامى وفريال يوسف وأحمد 
ومحمد كريم ومراد مكرم وأحمد عبد الوارث ومها أبو عوف، ومن 

الشباب عمرو 
صحصاح وعمرو صالح ومؤمن نور ويوسف عثمان ونادية خيرى، 
تامر مرسى، وإخراج  وإنتاج  المعطى،  تأليف محمد عبد  وهو من 

محمد جمعة.

   قال الناقد طارق الشناوى: إن مسلسل ظل الرئيس 
عمل فني جيد وبه قدر كبير من المغامرة، وإن ياسر 
أنه استطاع  إيجابية بدليل  جالل فنان يتمتع بطاقة 
النجوم  العيون فى ظل وجود عدد كبير من  سرقة 

فى رمضان.
المسلسل استطاع  بهذا  ياسر جالل  الشناوى إن  وأكد 
الكاميرا، ويخطف االنتباه من بين  بجدارة أن يسرق 
أعمال كثيرة وأسماء كبيرة، كما أشيد بالمخرج أحمد 

سمير فرج لمهارته وظبط اإليقاع بالمسلسل.
تمتلك  إلى أن مجموعة فنون مصر  الشناوى  وأشار 
ذكاء وإعادة الفنان بشكل جديد، ومن الذكاء أن يكون 
المنتج فنانا، ولديه عيون خارج الصندوق، مشيرا إلى 

للمقدمة مثل ما  به  الثانى ويطلعوا  فنانين الصف  تقديم  أن فكرة 
فعلوا من قبل مع الفنان طارق لطفى فى مسلسل بعد البداية، ويتم 
تكرار التجربة يطلق عليهم تعبير » المنتج الفنى الذى لديه عين 

قادرة على االختيار«.

) محمود شكوكو )رائد فن الأراجوز موسوعة السندباد

اجملهولون واألشباح يطاردون 
دراما رمضان هذا العام

غادة عبد الرازق: عمل 
املضيفة صعب جدا

طارق الشناوى: 
ياسر جالل سرق العيون من النجوم.. 

حممود عبد املغين يستخدم سالحا جديدا يف 
مواجهة يسرا يف »احلساب جيمع«

  جاء السباق الرمضاني هذا العام مليئًا 
الثرية والُمختلفة، ولكن لفت  باألفكار 
االنتباه وجود األشباح والمجهولين في 
بعض األعمال الدرامية، ومنها ما يسعى 
لتحقيق العدل واآلخر من يتسبب في كل 
الخراب والفساد في األرض، وفيما يلي 
تناولت  التي  سنعرض بعض األعمال 

هذا األمر.
مسلسل الحالل

فقيرة تسكن  المسلسل حول أسرة  يدور 
حارة مصرية، وتدور األحداث من خالل 
قصة فتاه تريد أن تخرج من لباس الجوع 
للعمل مع المشعوذين  والفقر لتستسلم 
الدنيا من  لتأخذ ما حرمتها  والسحرة 
امتالكه، ولكن بالطبع يغلب عليها الطابع 
الشرير الفاسد لتجعلها تقابل بعض 
المصائب إثر سلوكها هذا الدرب، ويغلب 

على العمل الطابع الكوميدي الخفيف.
العمل بطولة سمية الخشاب، يسرا 
اللوزي، بيومي فؤاد ودينا فؤاد ومها 

أحمد. 
 مسلسل عفاريت عدلي عالم  

تدور أحداث المسلسل حول أسرة 
مصرية بسيطة مكونة من موظف يعمل 
الكتب، يعيش بين رفوف  في هيئة دار 
الثقافة والمعرفة، وأيضا مع زوجته 

وأخيها، وتنقلب األحداث بظهور عفريته 
المنزل لتطلب منه الدخول  لرب 
في حياته بمقابل أن تلبي له ما 
يريده في حياته ويحاول جاهدًا طوال 
الحلقات التخلص منها ولكنها تصمم هي 
أنها طلبت  األخرى على مساعدته حتى 

منه الزواج.

المسلسل بطولة عادل إمام، هالة صدقي، 
غادة عادل، كمال ابو رية، مي عمر. 

 مسلسل كفر دلهاب  
يأتي مسلسل كفر دلهاب بوجه مختلف، 
حيث يناقش قصة فتاة قتلت غدًرا، 
وظهرت روحها المظلومة لطبيب 
القرية، وجعلته مسؤوال عن كشف 
حقيقة موتها والقبض على من شاركوا 
لعنات  قتلها، وتدور األحداث حول  في 
أصابت أهل القرية بسبب ذلك الظلم من 

بين قتل وجوع وخراب حتى تستطيع 
الضغط على القاتلين بأخذ جزائهم.

الشريف، محمد  المسلسل بطولة يوسف 
رياض، روجينا، هادي الجيار. 

 مسلسل 30 يوم 
المصنف  يوم،   30 مسلسل  جاء 
بالميلودراما، وهو يختلف تماما عن 

المعهودة، وينغمس  الدرامية  األعمال 
البحث عن  الحلقات في  المشاهد طوال 
حل العقدة، وهو يدور حول قصة طبيب 
نفسي يتعرض لكوارث متتالية في إطار 
تجربه من رجل ما، ويأتيه اتصال هاتفي 
المأزق  منه ليخبره بكيفية تفادي ذلك 
بعمل جرائم أخرى، وليؤكد عليه بحلول 
التالية.المسلسل بطولة  وقت الكارثة 
آسر ياسين، باسل الخياط، إنجي المقدم، 

نورهان.

عزت أبوعوف: انتهيت من تصوير كل 
أعمالي الرمضانية ما عدا« ظل الرئيس«

إنه  أبو عوف  الفنان عزت    قال 
الجديد ظل  يواصل تصوير مسلسله 

الرئيس.
وأضاف أبو عوف، »انتهيت من 
تصوير جميع المسلسالت، التى 
أشارك فيها، ويبقى فقط ظل الرئيس«.
الفنان عزت أبو عوف   يذكر أن 
إنى صائم،  اللهم  يشارك فى مسلسل 
وعفاريت عدلى عالم، وظل الرئيس.

الجزء الثاني:
السيناريست “يوسف جوهر” مع  الثانوية في تطور األحداث: استطاع   اهمية األدوار 

المخرج عز الدين ذو الفقار أن يوظفا كل شخصية لصالح الدراما مثل:
البديل: الذي يدخل السيارة من الجراج ويضلل البوليس على انه عصمت.

تستسلم  رصيد،  بدون  شيكات  تكتب  المتعجرفة،  القمار  العبة  قدري(  )قدرية  قدرية: 
بسهولة لنزوة عصمت. فتتأكد سمرة من خيانته لها، فيزيد من صراعها.

الضابط حسام: )صالح نظمي( كان حلقة الوصل بين كمال والشرطة.
عصفور )محمود فرج( الذي يسخر دائما من »ديورس« )بدر نوفل( ويجرح  كرامته 
على  الكأس  ديورس  يسكب  وسمرة(.  عصمت  )مثل  يحبها  سيدة  يزوجه  سوف  »بانه 
وجهه فيكسر عصفور قدم ديورس وبذلك يستطيع عصمت تهريب المال والمجوهرات 

في الجبس المحاط بالساق.
الساحر الهندي: )أحمد غانم( الذي احل أكرم مكانه في الكباريه السيد شريف الفاضل: 

)عبد الخالق صالح( هو الشخصية المحورية الذي اليرحم واليلين. يرفض مساعدة أكرم 
القاتل. فتلجأ امياء لعصمت وبذلك تنجح الشرطة في دخول كمال للعصابة. ثم نكتشف أنه 
»الرجل األول« الذي يخشاه عصمت فهو اآلب الروحي له. وشريف كإنسان،  يخشى 
ايضا عصمت لمعرفة اسراره فيغدر به ويقتله. »عبد الخالق صالح« كان بالحق على 

ثقل »الرجل األول«.
بسمة الفيلم العمدة: »عبد الغني النجدي« العمدة الساذج الذي يعتقد أنه أذكى من الكل، 
وفي الواقع يستغله عصمت، لتهريب المال إلى لبنان، وقد دعم  السيناريست حوار هذه 
الشخصية بقفشات مضحكة تدل على سذاجته. »وعبد الغني النجدي« هو أجدر من يمثل 

هذه الشخصية، واليك عزيز القارئ بعضا منها:
 – الثاني  بعد  بالشوق  ويفيض   .. يحلي  قربك  كأس  أول  في  عطشانة:  تغني »صباح« 
)الكأس(. يرقص عصمت  كأنه  لها  ليقدمه  بالزجاجة  الثلج  لها وعاء  يمأل  بالنجدي  فاذا 
البيضة عسل نحل والسمرة شيكالته، عسل  يابوى!  بالجوز  مع سمرة ولمياء : فيقول: 
يد  »العمدة«  يقبل  يزور.  ياكل وحده  اللي  ده  فلي بالص،  احد  العليل،  يشفي  سرياؤس 
»سمرة« : هي: بتعمل إيه؟ هو : بنظف مطرح خشمي – حرير يا بوي – آه لوتشوفي ايد 

ام العيال عليها جشف تخن جشرة البطيخ..رحم هللا صعيدي السينما المصرية.
االخراج: »عز الدين ذو الفقار: 

مخرج الرومانسية الكبير الذي ولد في 28 اكتوبر 1919 وتوفي 21 يوليو 1963 عن 
عمر يناهز 44 عاماً فقط. وقد أخرج »انا الماضي، سلو قلبي، موعد مع الحياة، رد قلبي، 
الحب،  نهر  الحب،  شارع  الثاني،  الرجل  األطالل،  بين  راحلة،  أني  حياتي،  من  اغلى 

والشموع السوداء، وكلها افالم خالدة خلود االنسانية.
وفي الرجل الثاني اخرج االجرام الرومانسي المدروس. فيعتبر هذا الفيلم بصمة واضحة 
وهم:  الذهبي  العصر  من  نجوم  اربع  يجمع  ان  واستطاع  المصرية.  السينما  تاريخ  في 
صباح، سامية جمال، رشدي اباظة، صالح ذو الفقار، ووفق في توزيع األدوار المناسبة 
لهم وكانوا على المستوى الرفيع للفن األصيل. وكانت المباراة قوية في األداء والتعبير 
النتيجة »لصالح  إلعطاء كل ما يملكون من موهبة وخبرة ووعي بأبعاد الدور. فكانت 

الجمهور على مر العصور«.
كان مهندس الديكور:« انطون بوليزوس« دقيقاً في ابراز المناظر التي تليق المشاهد مثل: 
فيال عصمت الفاخرة، مكتب الرجل األول في مكان هادئ ال يشعر به احد، غرفة لمياء 
وأكرم في األوتيل، وخاصة ديكورات تابلوهات الرقص لسمرة ولمياء في الغناء وديكور 
الكباريه. وال ننسى كاميرا مدير التصوير الكبير » وحيد فريد« في أخذ الصور الظهار 
واالستعراضات  لصباح،  األغاني  في  الطويلة  واللقطات  الوجه،  على  الداخلي  التعبير 
الراقصة لسامية جمال، واللعب باالضاءة والظالل في استعراض )آه من عينه( لالثنين. 
وأكرم  سمرة  ظهور  عند  فنجد  العمق  ليظهر  باإلضاءة  يلعب  افالمه،  في  دائما  وهو 
وبمفاجأتهم لعصمت مع لمياء، نجد )عصمت ولمياء من الظهر في وسط الكادر- اضاءة 
مظلمة( )اكرم بروفيل يمين الكادر – اضاءة متوسطة(، )سمرة على درجات السلم شمال 
الكادر – اضاءة كاملة ليظهر العمق(. وال ننسى الموسيقى التصويرية: »اندريه رايدر« 
الذي امتعنا بجملة الموسيقى السسبنس كلما ظهر عصمت بمفرده اومع الرجل األول – 
رد فعل لمياء لمعرفتها انه  الرجل الثاني – نداء أكرم الحقيقي لكمال ... ألخ ... لذلك كان 
المناسب  بالموسيقى. مونتاج : »البير نجيب« استطاع أن يعطي االيقاع  الفيلم متكامال 
واالستعراضات  لالغاني  تنسيق  اجمل  كذلك  التطويل.  أو  بالرتابة  نشعر  فلم  لألحداث. 

لصباح وسامية.
كل ذلك كان ورائه مخرجاً كبيراً في فنه هو عز الدين ذو الفقار. يعشق السينما ويهتم 
بالتفاصيل الدقيقة ويعطي ملحوظة لكل العاملين في الفيلم. فقدم فيلما كبيراً يعتبر بصمة  
هللا  رحم  الدمار.  يحصد  الشر  يزرع  من  وهي  قوية  رسالة  ويحمل  المصرية  للسينما 

المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار.

 عزيزي القارئ أسمح لي أن أقدم اليوم فنان 
ال يوجد في مصر فردا ال يحبه أو يعجب به 
فهو محبوب للجميع الصغار والكبار فالكبار 
والخفيفة  الراقية  الكوميديا  فن  لهم  قدم  ألنه 
لهم  قدم  كما  إسفاف  يشوبها  التي ال  النظيفة 
المنلوج الجميل الذي يعالج بعض األوضاع 
والمشاكل األجتماعية ولذا أعجب به وأحبه 
الكبار أما الصغار فقد أحبوه ألنه قدم لهم شئ 
األراجوز  كان  وقد  األراجوز  وهو  عشقوه 
هو السمة التي أشتهر بها هذا الفنان وكانت 
في األسواق تباع عرائس وُدمي على شكل 
وعلى  الجلباب  المشهور  وبلباسه  األراجوز 
وبيده  طرطور  رأسه  وعلى  حزام  وسطه 
عصا وهو إشتهر بهذه العصا ألنه كان يدافع 
عن نفسه في المنازعات التي تقوم بينه وبين 

زوجته أو أفراد آخرين .. 
عزيزي القارئ فنان اليوم هو زعيم المنلوج 
ورائد فن العرائس الكوميدي الراحل محمود 

شكوكو .
ولد الفنان محمود شكوكو في 1مايو 1912 
اسماعيل  إبراهيم  محمود  بالكامل  وأسمه 
موسى وقد ولد بحي الدرب األحمر بالقاهرة 
لديه محل نجارة وعندما وصل  وكان والده 
في  وعمل  الدراسة  ترك  السابعة  سن  إلي 
بلغ سن  يعمل حتى  نجارا وظل  والده  محل 
العشرين وقد أكتسب محمود لقب شكوكو من 
صغره  ومنذ  شكوكو  إبراهيم  األسطى  أبيه 
وذلك من خالل  الفن  عشق محمود شكوكو 
وسليمان  وهبي  بك  يوسف  الكبار  الفنانين 
الوقت  هذا  مشاهير  من  وغيرهم  نجيب  بك 

وقد دفع حبه للفن للعمل مع الفرق الفنية التي 
تقدم عروضها من خالل المقاهي التي كانت 
تواجه محل والده وكان يعمل في البداية مع 
لهم  يقدم  كان  حيث  الهواية  باب  من  الفرق 
وقد  هذا  الشعبية  والمواويل  الفكاهية  النكت 
كتابة  في  شكوكو  محمود  ذلك  بعد  اشترك 
النكت مع صديق عمره اسماعيل يس وأيضا 
الفنان الكوميدي الصعيدي  شاركهما الكتاب 
المنلوجات  عدد  بلغ  وقد  النجدي  الغنى  عبد 
التي قدمها محمود شكوكو أكثر من ) 600 
( منلوج قام بتأليف معظمها وقد كان يدخل 
في بعض المنلوجات بعض الكلمات األجنبية 
باإلنجليزية أو الفرنسية ومن أشهر منلوجات 
محمود شكوكو منلوج ) حبيبي شغل كايرو 
مفيش في القلب غيره يموت هوه في عذابي 
الف  يو  الف  أي  ضافيره  في  أنا  وأموت 
أمور  مون  اآلخر  والمنلوج  كايرو  يو شغل 
كامن هير Mon Amour come here  يا 
حبيبي مون أمور كما أيضا قدم منولوجات 
تتحدث معينة وأشهرها منلوج العبور في 6 
 6 في  المسلحة  قواتنا  لعبور  نسبة  ساعات 
أكتوبر وذلك في 6 ساعات وقد ذهب محمود 
شارع  إلي  الفنية  حياته  بداية  في  شكوكو 
وإلقاء  األفراح  في  بالغناء  وقام  على  محمد 
خبرة  فأكتسب  مجانا  والنكات  المنلوجات 
اإلذاعة  أفتتاح  وبعد  صيته  وذاع  وشهرة 
بعامين وذلك عام 1936 طلبه كبير المذيعين 
يلقب  وكان  عنها  والمسئول  الوقت  ذلك  في 
الرنان  الجميل  لصوته  وذلك  اإلذاعة  ببلبل 
األستاذ  وهو  اإلذاعة  ميكرفون  خالل  من 

شكوكو  وقام  فتحي  محمد 
وإلقاء  اإلذاعة  في  بالغناء 
كبيرة  لفترة  بها  المنلوجات 

بفرقة  ذلك  بعد  شكوكو  التحق  ثم 
على الكسار المسرحية وكان عمله 
عرض  خالل  المنلوجات  إلقاء  هو 
الفكاهية  النكات  وإلقاء  المسرحية 
في األستراحة بين الفصول وكانت 
بترحيب  تقابله  الحاضرين  جموع 
القفشات  معهم  يتبادل  وكان  شديد 
على  ذلك  وساعد  المرحة  والنكات 
مسرحيات  على  الجماهير  أقبال 
الكسار  على  فقام  الكسار  على 
باشراكه في بعض المشاهد التمثيلية 
ذلك  بعد  ثم   .. المسرحيات  في 
المنلوجست  بفرقة  شكوكو  التحق 
كان  الذي  المليجي  حسن  الكبير 
انتقل  ثم  الشديدة  ألناقته  مصر  بوجيه  يلقب 
محمد  الكبير  الشعبي  المطرب  بفرقة  للعمل 
الكحالوي وشارك الكحالوي بعض األعمال 
بالتمثيل معه في عدة أفالم ومن  الفنية وقام 
هنا ذاعت شهرته وقام باالشتراك في التمثيل 
مع نجوم الفن الكبار ومشاهيره العظام وقام 
مع   ) بغداد  في  بحبح   ( فيلم  في  باالشتراك 
نجوم الكوميديا فؤاد الجزايرلي وأبنته إحسان 
الجزايرلي وكان دور شكوكو صغيرا نوعا 
ثانوية  بأدوار  أفالم  عدة  في  شارك  ثم  ما 
فاكهة  تكون  وتكاد  الدم  بخفة  تمتاز  ولكنها 
) حسن وحسن   ) البلدي  أحب   ( منها  الفيلم 
 ) حنطور  تاكسي  و)   ) طيب  الصبر  و)   )
الفنان محمود شكوكو نجوم  هذا وقد شارك 
عنوان  وكان  أفالمهم  في  والطرب  الغناء 
األفالم  هذه  في  المرحة  والروح  الكوميديا 
وهذا نابع عن إنضمامه لفرقة بديع مصابني 
وكان يجمعه في الفرقة اسماعيل يس وفريد 
األطرش وعبد الغني السيد وإبراهيم حمودة 
وقد  الفنانين  من  وغيرهم  كاريوكا  وتحية 
مراد  ليلى  الجميل  الثنائي  مع  شكوكو  عمل 
فيلم عنبر  أفالمهم وهو  وأنور وجدي أحلى 
رأسهم  الكوميديا وعلى  فنانين  معه  وشارك 
اسماعيل يس وعزيز عثمان والياس مؤدب 
والفنان  صدقي  زينات  الكوميديا  ونجمة 
بعدة  شكوكو  اشتهر  وقد  فائق  حسن  الكبير 
يا   ( مثل  مشهورة  وأفيهات  فنية  الزمات 
خرب أبيض( و) يا خرابي ( ويخبط بالكف 
كما   ) خرابي  يا   ( يقول  وهو  جبهته  على 

 ( منلوج  في  يس  اسماعيل  شكوكو  شارك 
دليلي  قلبي   ( فيلم  في  وذلك   ) بهدلة  الحب 
( مع أنور وجدي وليلى مراد وبشارة واكيم 
فريد  الموسيقار  شكوكو  محمود  شارك  كما 
أحبك   ( فيلم  أهمها  أفالم  عدة  في  األطرش 
أنت ( وشاركتهم البطولة سامية جمال وثريا 
وحسن  يس  واسماعيل  ولوال صدقي  حلمي 
كارم  المطرب  شكوكو  شارك  وقد   .. فائق 
محمود عدة أفالم أهمها فيلم ) تحيا الرجالة 
توفيق  ماهر وسميحة  الفنانات شريفة  مع   )
عبد  الشعبي  المطرب  شكوكو  شارك  وقد 
وجميل  أسمر   ( منها  أفالم  محمود  العزيز 
ثم   ) الجميل  خد  و)   ) حبيبي  شباك  و)   )
استعان به المطرب كارم محمود مرة أخرى 
في فيلم ) حضرة المحترم ( مع زهرة العال 
والراقصة  منيب  وماري  نجيب  وسليمان 
الرحيمية قبلي  التابعي ) كبير  كيتي ومحمد 
مكاوي  وسعاد  بدير  سيد  الكبير  والفنان   )
وشارك محمود شكوكو المطرب محمد عبد 
المطلب فيلم ) تاكسي حنطور ( وقد شارك 
في  أفالم  أكثر من ست  في  محمود شكوكو 
السنة على األقل وكان دائما ما يكتب معظم 
كان  التي  المنلوجات  أو  أفالمه  حوارات 
محمود  شارك  وقد  األفالم  هذه  في  يغنيها 
شكوكو مع النجم الملك فريد شوقي في أحلى 
أحد أفالمه وهو فيلم ) األسطى حسن ( حيث 
زميل  مصنع  في  عامل  بدور  شكوكو  قام 
فريد شوقي وعندما يقوم فريد شوقي بأفعال 
بالدين  تليق  وال  المصري  بالعامل  تليق  ال 
وعاداتنا يحاول شكوكو في الفيلم إثناءه عن 
الدور مناسب جدا  قيامه بهذه األفعال وكان 
هذا  له  يذكر  وأصبح  باتقان  وأداه  لشكوكو 
العمل وشارك شكوكو صوت مصر الذهبي 
الفنانة شادية عدة أعمال ولكن أهمها فيلم ) 
ليلة العيد ( وشاركهم البطولة نجم الكوميديا 
اسماعيل يس واشترك الثالثة في أداء أغنية 
الثالثة  أحنا   .. نبات   سكر  الثالثة  أحنا   (
التالتة  أحنا  بالتباته  مش  باالنسانية  شربتاته 

أحنا التالتة ..
الشاشة  سيدة  شكوكو  محمود  شارك  كما 
في  حب   ( فيلم  أهمها  عدة  أفالم  العربية 
في  األول  الشاشة  فتى  ومعهم   ) الظالم 
وأيضا  حمدي  عماد  الفنان  الوقت  ذلك 
رياض  حسين  والعمالق  شوقي  فريد  الملك 

وسيدة التمثيل الراقي الفنانة أمينة 
نجمة  الفنانة  الرعب  وملكة  رزق 
ثانوية في  بأدوار  إبراهيم وشارك 
الفيلم ملكة األغراء هند رستم والفنانة سعاد 
الفنانة  ووالدة  الريحاني  فرقة  نجمة  حسين 
الراقصة  الفيلم  في  معهم  وكان  أنور  سماح 
تابلوه  في  شكوكو  شارك  وقد  حمدي  هاجر 
لوال   ( تابلوه  راقص مع هاجر حمدي وهو 
يا لوال أنا عطشان ومعاكي القلة ( ثم شارك 
الذي  الفيلم  شكوكو هاجر حمدي في بطولة 
الوقت  ذلك  في  وزوجها  هي  بإنتاجه  قامت 
كمال  دنيانا  عن  رحل  الذي  الكبير  الفنان 
يس  اسماعيل  البطولة  وشاركهم  الشناوي 
المعلم   ( بعنوان  كان  والفيلم  مكاوي  وسعاد 
بلبل ( هذا وقد استعان المخرج زهير بكير 
التي  األغنية  لغناء  وذلك  شكوكو  بمحمود 
قدمها في تيترات فيلمه ) صراع في الحياة 
وأحمد  رستم  هند  بطولة  من  كان  والذي   )
رمزي ومحمود المليجي وأمال فريد وسهير 
في  التي  أغنية  شكوكو  غنى  وقد  البابلي 
عن  أما  فقط  صوته  وظهر  الفيلم  تيترات 
هوايات الفنان محمود شكوكو فقد كان يهوى 
سواء  المضحكة  والقفشات  النكات  تبادل 
يس  اسماعيل  أمثال  الفنانين  زمالءه  مع 
وعبد  واكيم  وبشارة  النابلسي  السالم  وعبد 
الغنى النجدي وكان هذا األخير يجيد سرعة 
وتأليف النكت وكان إذا لم يكن لديه عمل كان 
رزقه يقوم على تأليف النكت وكثيرا ما كان 
اسماعيل يس ومحمود شكوكو يشترون منه 
النكت وذلك لكي يضيفوها في منلوجاتهم أما 
الهواية الثانية فكانت لعبة كرة القدم وقد كان 
وكان  األهلي  النادي  فريق  يشجع  شكوكو 
المباريات في أستاد مخنار  دائما ما يحضر 
التيتش مع الجماهير وكثيرا ما يقوم بالتعليق 
على المباريات والتريقة على العبي الفريق 
الخصم وكان كثيرا ما يشاهد معه المباريات 
يجعلوها  األثنان  وكان  شوقي  فريد  الملك 
الهواية  أما  األهلي  النادي  خسر  إذا  محزنة 
الشيشة  وشرب  الطاولة  لعب  فكانت  الثالثة 
من  الكثير  في  شكوكو  محمود  ساهم  وقد 
اليتامى  لألطفال  وخاصة  الخيرية  الحفالت 
ألرضاء  األراجوز  بعمل  قام  ما  وكثيرا 
األطفال وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم 
والمشروبات  الحلوى  عليهم  يوزع  وكان 
كل  يأخذ  العرض  نهاية  وفي  العرض  أثناء 
طفل تمثال األراجوز لشكوكو وعندما أنشئ 

حفالته  في  شكوكو  محمود  ساهم  التلفزيون 
وفي وقد شارك شكوكو في حوالي أكثر من 
ثمانين فيلما ولكنه لم يتطلع للبطولة المطلقة 
إال في فيلم واحد وهو فيلم ) عنتر ولبلب ( 
مع الفنانين سراج منير وعبد الفتاح القصري 
عن  عبارة  الفيلة  وقصة  حسن  وحورية 
يجب  ال  بدنيا  القوي  اإلنسان  أن  في  درس 
أن يستعمل قوته في أذي الناس فلقد هباه هللا 
وليس  الخير  حفل  في  ليستعملها  القوة  بهذه 
في عمل الشر ويحكي الفيلم عن أحد هؤالء 
ولكنه  البدنية  القوة  هللا  أهداهم  الذين  الناس 
كان شريرا ويقوم باألفتراء على الخلق فقرر 
أن  له  بالمقارنة  بدنيا  الضعيف  وهو  لبلب 
وهو  يستطيع  ال  أنه  معه  وتراهن  منه  ينتقم 
الضعيف أن يصفعه سبع صفعات على خده 
وأنه إذا توصل لذلك يستطيع أن يكسب منه 
كازينو  يمتلك  القوي  الرجل  وكان  الرهان 
ومقهى ويدور الفيلم في مفارقات عدة يستطيع 
القوي سبع  الرجل  ينجح في صفع  أن  لبلب 
صفعات وينتصر في النهاية الخير على الشر 
ويكسب منه الرهان وقد اشترك شكوكو مع 
سندريال الشاشة العربية في فيلمها الجميل ) 
أميرة حبي أنا ( وأيضا شارك راقص مصر 
حرامي   ( فيلم  رضا  محمود  الفنان  األول 
في  شكوكو  محمود  شارك  وقد   ) الورقة 
ضمن  ومن  الشخصيات  كبار  أفراح  إحياء 
المنعم  عبد  المنعم  عبد  فرح  األفراح  هذه 
الصاوي نجل وزير اإلعالم السابق السيد / 
المنعم الصاوي وشارك معه في إحياء  عبد 
الفرح الفنانة الكبيرة وذات الصوت الساحر 
المطربة فايزة أحمد كما شارك معهم أيضا 
المطرب محمد ثروت والراقصة نجوى فؤاد 
وقد شارك في الحفل مطرب صاعد من فرقة 
الموسيقى العربية وهو المطرب توفيق فريد 
السهرة  نهاية  في  بالغناء  يقوم  أن  قرر  وقد 
وجلس المطرب واضعا يده على خده واأللم 
بأن  أفاد  حزنه  سبب  عن  وبسؤاله  يعتريه 
الناس بعد أن تنتهي فايزة أحمد من وصلتها 
الغنائية فمن الطبيعي أنهم سينصرفون ولن 
يستمعوا لمطرب جديد ناشئ فقمت أنا وهللا 
فايزة  إلي غرفة  التوجه  في  يرحمه شكوكو 
الوضع  فتفهمت  األمر  لها  وشرحنا  أحمد 
وصلتها  قبل  فريد  توفيق  يغني  أن  ووافقت 
فنانة  بالفعل  أحمد  فايزة  كانت  .لقد  الغنائية 
أما  الجمهور  لدى  بمكانتها  وتشعر  عظيمة 
الجماهير  وعرفته  ونجح  فغنى  فريد  توفيق 

أن  النادر  من  لدرجة  أعماله  في  مقل  ولكنه 
نسمع له أغنية .

محمود  أعمال  كان  لقد  القارئ  عزيزي 
يبلغ حوالي  لما  السينما وصلت  في  شكوكو 
في  بحبح   ( قلنا  كما  بداية  منها  فيلما  ثمانين 
 – وحسن  حسن   – البلدي  أحب   –  ) بغداد 
الصبر طيب – تاكسي حنطور – الدنيا بخير 
الحب –  اكسبريس  األغنياء –  بنت  ليلى   –
صاحب بالين – يوم في العالي – عودة طاقية 
دليلي –  قلبي   – الثالثة  الفرسان   – اإلخفاء 
وجنون  حب   – هانم  سعاد  طالق   – عنتر 
أوعى   – أنت  أحبك   – الجزيرة  أميرة   –
المحفظة – حدوة الحصان – ليلة القدر ست 
البيت – الستات كده – غرام راقصة – أسمر 
 – العذارى  سجن   – وخفة  بلدي   – وجميل 
ظلموني الناس – األسطى حسن - السر في 
بير – عنترولبلب – حضرة المحترم – بائعة 
والمكتوب  المقدر   – الظالم  في  حب  الخبز 
فالح   – ناس  يا  دلوقتي   – والبنون  المال   –
الحب  أنتصار   – الرجالة  يحيا   – ومحتاس 
– تار بايت – من رضى بقليله – حب ودلع 
– زقاق المدق – واحد في المليون – أميرة 
كان  ولقد   . األنس  شلة  وفيلم   – أنا  حبي 
محمود شككو بالفعل ملك المونلوج ومنافسا 
يخلق  لم  وهذا  يس  اسماعيل  للفنان  خطيرا 
بينهم ضغينة أو حزازيات بل كانوا متحابين 
زمن  في  كانوا  لقد  ومتعاونين  درجة  ألكثر 
وسنظل  خالدين  سيظلوا  ولذا  الجميل  الفن 
شاشة  على  نشاهدها  كلما  بأعمالهم  نستمتع 
محمود  الكبير  الفنان  هللا  رحم   . التلفزيون 
شكوكو ملك المنلوج ورائد فن األراجوز في 

مصر . 
عزيزي القارئ كل عام وأنت بخير وأتمنى 
أن تحقق كل أمالك في هذا العام وتكون سنة 
2012 سنة خير وسالم ورخاء على مصر 
بقاع  كل  في  المحبة  يعم  وأن  أجمع  والعالم 

األرض وجميع أرجاء المعمورة .

 يبدو أن محمود عبد المغني لن 
أمام نجاح يسرا في  يستسلم بسهولة 
تسديد ديونها في مسلسل #الحساب_ 
الثامنة  يجمع حيث ستشهد الحلقة 
عشر استخدامه لسالح جديد لديه 
أنه سينجح في إجبارها  اقتناع كبير 
على بيع منزلها، فماذا يكون هذا 
السالح؟ وهل سينجح في تحقيق خطة 

االستيالء على حارة الوراق؟
المسلسل تم تصوير معظمه في 
قامت  حيث  الوراق،  جزيرة 
العدل جروب ببناء حارة 
شعبية كاملة خصيًصا 
النيل  شاطئ  على 

بالجزيرة، ويشمل هذا 3 بنايات تم إنشاؤها بالكامل وسوقًا شعبيًا يضم أكثر من 12 متجًرا، إضافة إلى 3 استراحات 
ومقاهي شعبية.

"الحساب يجمع" من إنتاج شركة العدل جروب، وبطولة النجمة يسرا في تعاونها التاسع مع الشركة، والفنان كريم 
فهمي، ويشارك في التمثيل به كل من محمود عبد المغني، إيمان العاصي، بوسي، عايدة رياض، مراد مكرم، 

ندى موسى والوجه الجديد ديانا، تأليف محمد رجاء وإياد عبد المجيد، إخراج هاني خليفة.

أول أغسطس.. استئناف تصوير مسلسل الطوفان
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العالناتكم يف الرسالة

مائدة رمضانية للمركز اإلسالمي اللبناني باملركز  اجلندي يقيم حفل اإلفطار السنوي برعاية 
فواز وحضور زيادة 

  اوتاوا: املصارف الكندّية الكربى 
تدافع عن نفسها أمام جملس العموم

 تحّدثت مجموعة من كبار الموّظفين  
من  ستّة   لدى  يعملون  والكوادر 
كبريات المصارف الكنديّة أمام لجنة 
الماليّة في مجلس العموم  الكندي.

وجاء مثولهم أمام مجلس العموم في 
أعقاب األخبار التي تناقلتها وسائل 
بها  يقوم  ممارسات  بشأن  االعالم 
تعزيز  بهدف  المصارف   موّظفو 
أرباح المصرف الذي يعملون لديه.
و نفوا االّدعاءات حول ممارسات 
موّظفيهم  أّن  وأّكدوا   ، وضغوط 
يلتزمون بقواعد السلوك وأّن االدارة 
تتعامل بجّد مع كّل من ينتهك هذه 

القواعد.
هيئة  سي  بي  سي  تلفزيون  وكان 
تحقيقا  أجرى  قد  الكنديّة   االذاعة 
أشار  الفائت  آذار مارس  في شهر 
فيه إلى  ممارسات يقوم بها  بعض 
ضغط  تحت  المصارف  موّظفي 

اإلدارة.
وتحّدث الموّظفون الذين لم يتّم الكشف 
لزيادة  ضغوط  عن  هويّاتهم  عن 
مبيعات الخدمات ، وعن اللجوء إلى 

الخدعة أو الكذب أحيانا لتحقيق أهداف 
غير واقعيّة من المبيعات والحفاظ 
على وظائفهم كما أشار التحقيق الذي 

أجراه تلفزيون سي بي سي. 
مهّددين  كانوا  إنّهم  البعض  وقال 
بفقدان وظيفتهم في حال لم يحّققوا 

سقفا معيّنا من المبيعات.
و نقلت سي بي سي عن أحد المتحّدثين 
أنّه أصيب بنوبة هلع عندما هّددته 
المديرة بالقضاء على مهنته المصرفيّة 
في حال لم يحقّق األرباح المتوقّعة منه.

ونقلت عن آخر ما سمعه من اإلدارة 
من أّن المال يهّممها أكثر بكثير من 

الزبائن.
لجنة  أمام  المصارف  مدراء  ونفى 
مجلس العموم  كّل االّدعاءات حول 
الموضوع وأّكدوا أّن المصارف تقوم 
وأصول   يتطابق  ما  وفق  بعملها 

القواعد المسلكيّة المعتمدة لديهم.
وترفع اللجنة تقريرها في وقت الحق 
وترفع فيه توصياتها على ضوء النتائج 

التي تتوّصل إليها. 

مونتريال  مدينة  شرطة  تقوم   
بالتعاون مع منظمات شريكة بأنشطة 
وقائية في إطار اليوم العالمي لحماية 

المسنين.
وأعلنت الشرطة في بيان أنها تلقت 
إشعارا بحدوث 1474 حالة سوء 
معاملة لمسنين في عام 2016 تتعلق 
بأشخاص في الخامسة والستين من 
العمر وما فوق مؤكدة أن هذا العدد 
يمثل ارتفاعا مقارنة بالعام 2015

يشار إلى أن األنشطة التي تقوم بها 
إطار  في  مونتريال  مدينة  شرطة 
اليوم العالمي لحماية المسنين فهي 
تجري في مراكز الشرطة في األحياء 

اإلجرامية  العمليات  بالتعاون مع مركز ضحايا  السكنية 
والمراكز الجامعية للصحة والخدمات االجتماعية. يشار 
إلى أن منظمات للدفاع عن حقوق المسنين تحث حكومة 
كيبك التي تدرس حاليا مشروع قانون حول سوء معاملة 
المسنين أن تذهب قدما وتلزم بالكشف عن حاالت إساءة 
للموظفين  الحماية  تتوفر  أن  على  الصحية  المراكز  في 

الذين يكشفون مثل هذه الحاالت
لوقاية  العالمي  اليوم  أن  مونتريال  مدينة  شرطة  وتقول 
عن  للكشف  مناسبة  سيكون  المعاملة  سوء  من  المسنين 

طريقة تدخل الشرطة لحماية األشخاص المسنين ضحايا 
سوء المعاملة بعد مرور عام على اعتماد هذه الطريقة.

في  األشخاص  أن عدد  مونتريال  مدينة  وكشفت شرطة 
الستين من العمر وما فوق الذين يستفيدون من مساعدة مركز 
مساعدة ضحايا األعمال الجرمية قد زاد بصورة ملموسة.
عام  خالل  األشخاص  من  الفئة  هذه  في  الزيادة  وبلغت 
2016 بنسبة %35 عما كان عليه الحال في إحصاءات 

العام الذي سبقه.
وأعلنت الشرطة أن تقريرا سيكتب عن كل حالة لسوء معاملة 
محتملة حتى في حال رفض الضحية رفع شكوى بالقضية.

 لم يعد لسيرز كندا ما يكفي من سيولة 
أو مداخيل لتبقى على قيد الحياة طيلة 
األشهر االثني عشرة المقبلة، الوضع 
حرج بحيث تجد اإلدارة نفسها مضطرة 

إلعادة هيكلتها المالية أو بيعها .
تعطي  السنة  من  األول  الفصل  نتائج 
التي  الصعوبات  حجم  عن  صورة 
تدنت  فالمداخيل  الشركة  واجهتها 
الصافية  والخسارة   15% بنسبة 
مليون   144 إلى  لتصل  تضاعفت 
لم  سيرز  أن  إلى  اإلشارة  مع  دوالر 

تجني أرباحا منذ ثالث سنوات. 
سيرز  باعت  خزائنها  تمأل  ولكي 
وضاعفت  تملكها  التي  المباني  بعض 

االقتراض لكن هذه االستراتيجية بلغت حدها األقصى ولم 
تعد ذات جدوى بالنسبة للشركة.

يذكر أن الشركة تمكنت من الحصول على 109 ماليين 
لتؤمن  لها  بحاجة  كانت  مليون   175 أصل  من  دوالر 
شخص   17000 من  نحوا  أن  إلى  يشار  استمرارها. 

يعملون في سيرز كندا
سيرز هولدينغز في الواليات المتحدة باعت كل أسهمها 
إنهاء خدمة  أعلنت عن  كما   2014 كندا عام  في سيرز 

4000 موظف يعملون لديها في الواليات المتحدة.

والمساهمون لم تعد لهم ثقة بالشركة ما تسبب بتدني سعر 
عشر  بسبعة   2014 عام  مطلع  كان  الذي  الشركة  سهم 

دوالرا ليصل إلى أقل من دوالر واحد سسهم حاليا.
)التسويق(  الماركيتينغ  قسم  من  البريك  جوان  األستاذة 
في معهد العلوم التجارية العليا في مونتريال ردت على 
الحالي  الشركة  وضع  حول  التساؤالت  من  مجموعة 
استمرار  إمكانية  وعن  تعانيها  التي  الجمة  والصعوبات 
هذا النوع من الشركات الكبرى على قيد الحياة في وجه 
البنى  تغير  مع  اإللكترونية  والتجارة  الشرسة  المنافسة 

الديمغرافية وطبيعة األسواق.  

 أّكد جيم واتسون عمدة اوتاوا 
اتّخذتها  التي  باإلجراءات  ثقته 
المدينة لمواجهة تعاطي جرعات 
زائدة من أشباه األفيون وال سيّما 
المخّدر الصناعي فانتانيل، خالل 
المهرجانات الصيفيّة واالحتفاالت 
التي تجري في إطار الذكرى المئة 
والخمسين على تأسيس االتّحاديّة 

الكنديّة.
»آمل  واتسون،  جيم  العمدة  قال 
أّن الناس يفهمون، وثّمة معلومات 
الزائدة  الجرعات  حول  كثيرة 
والفانتانيل وحاالت الموت، آمل 
االحتياطات  كّل  الناس  يأخذ  أّن 
الضروريّة وسوف نكون حاضرين 

في كّل المواقع«.

من  الوقاية  مخزون  أّن  وأّكد 
في  متوّفر  الزائدة  الجرعات 

صيدليّات العاصمة.
وكانت السلطات في اونتاريو قد 
وضعت استراتيجيّة لمواجهة أزمة 

المخّدرات في المقاطعة.
ومنحت الصيدليّات  حّق إعطاء 
ترياق  وهو  نالوكسون،  ماّدة 
المخّدرات، مجانا ودون وصفة 
طبيّة لكّل شخص يحمل البطاقة 

الصحيّة الكنديّة.
كما أّن عناصر االطفاء سيحصلون 
على كميّات من ترياق نالوكسون 
كيفيّة  حول  تأهيلهم  يتّم  وسوف 

استخدامها بالطريقة المناسبة.

الكندية  الحكومة  أعلن رئيس   
مشاركة  عن  ترودو  جوستان 
أوتاوا بمبلغ 1,28 مليار دوالر 
في شبكة القطار الكهربائي التي 
ستخدم منطقة مونتريال من خالل 
كيبيك  مقاطعة  مدن  كبرى  ربط 
بضواحيها وبمطارها الدولي الذي 
يحمل اسم والده رئيس الحكومة 
الكندية الراحل بيار إليوت ترودو.
وأعلن ترودو عن هذه المساهمة 
الفدرالية اليوم من محطة القطار 
المركزية في مونتريال وبحضور 
الليبرالية  كيبيك  حكومة  رئيس 
مونتريال  وعمدة  كويار  فيليب 
صندوق  ورئيس  كودير  دنيس 

الودائع واالستثمارات في مقاطعة 
 Caisse de dépôt et( كيبيك
 )placement du Québec

مايكل سابيا.
الكيبيكية  كويار  حكومة  وكانت 
وصندوق الودائع واالستثمارات في 
مقاطعة كيبيك قد أعلنا في كانون الثاني 
)يناير( 2015 توصلهما إلى اتفاق بشأن 
بناء شبكة القطار الكهربائي المذكورة، 
وطلبت حكومة كيبيك من أوتاوا أن 
في  دوالر  بمليار  األقل  على  تساهم 
المشروع الذي تبلغ تكلفته اإلجمالية 

المتوقعة 5,9 مليارات دوالر.
وستساهم حكومة كيبيك بـ1,28 مليار 
دوالر أيضاً ويتكفل صندوق الودائع 

واالستثمارات بالمبلغ المتبقي.

اوتاوا: جهود ملنع تعاطي اجلرعات 
الزائدة من أشباه األفيون

1,28 مليار دوالر من أوتاوا لشبكة 
القطار الكهربائي يف مونرتيال

برعاية  اللبناني  اإلسالمي  المركز  أقام    
األعلى  الشيعي  اإلسالمي  المجلس  ممثل 
إفطاره  عباس  نبيل  السيد  سماحة  كندا  في 
بحضور  والعشرين  الواحد  السنوي  الرسمي 
والدبلوماسيين  السياسيين  من  واسعة  مروحة 
ورجال الدين من كل الطوائف وبعض شرائح 
الجالية ووجهائها من ممثلي األحزاب اللبنانية 

والجمعيات ووسائل اإلعالم وغيرهم.
تالها  الحكيم  الذكر  من  بآي  الحفل  بدأ  وقد 
نايف  األستاذ  قدم  ثم  بحسون  أكرم  الحاج 
الوطنيين  بالنشيدين  فبدأ  البرنامج  مصطفى 
الكندي واللبناني وتوالى على الحديث كل من: 
السيد  سماحة  اللبناني  اإلسالمي  المركز  إمام 
نبيل عباس والذي رحب بالحضور بالفرنسية 

ثم تحدث باللغة العربية .
وفي ما يلي كلمة سماحة السيد عباس:

بأنه طريٌق  لدينا  ْف مفهوم الصوم  نُعّرِ عندما 
التقوى  معناه  ليس  فهذا  التقوى،  إلى  موصٌل 
في  التقوى  بل  للمجتمع،  المجانبة  العبادة  في 
والتربية  والثقافة  والفكر  واالقتصاد  السياسة 
إحالل  في  التقوى  كله  ذلك  واالجتماع وفوق 
العدل في حياتنا كمفهوم أساسي تتمحور عليه 
الفردية  برمتها،  حياتنا  شؤون  كل  وحوله 
فليس  وإال  واإلنسانية  والوطنية  واالجتماعية 

لنا من الصوم إال الجوع والعطش ليس إال.
هذا الصوم الذي نرى فيه تساوي في البواطن 
الصوم  هذا  الظواهر،  في  المختلفين  لجميع 
الذي يعلمنا الصبر، وصقل اإلرادة، ومعاينة 
آالم الضعفاء وتحسس معاناتهم يجعلنا ندخل 
إلى مجتمعاتنا العائلية والوطنية واألممية بهذه 

الرؤية له.
معاً  واألنجيل  القرآن  في  الديني  النص  إن 
العالقة  من  النمطية  الصورة  بهذه  يرغبنا 
تظهر  والتي  الناس  من  والعامة  الطليعة  بين 
تلك  عن  وبعده  فداحته  حالنا  مع  بالمقارنة 

النصوص عامة.
» أنتم ملح األرض ولكن ان فسد الملح فبماذا 

يَُملّح« )متى ٥(.
المشي  يرغبون  الذين  الكتبة  من  احذروا   «
االسواق  في  التحيات  ويحبون  بالطيالسة 
والمتكآت  المجامع  في  االولى  والمجالس 
بيوت  يأكلون  الذين  الوالئم،  في  األولى 
االرامل ولعلة يطيلون الصلوات« )لوقا ٢٠(.
يقول القرآن الكريم: » َواَل تَْمِش ِفي اأْلَْرِض 
َمَرًحا ۖ إِنََّك لَْن تَْخِرَق اأْلَْرَض َولَْن تَْبلَُغ الِْجبَاَل 

ُطواًل« )اإلسراء ٣٧(.
إِلَيَّ  أََحبَُّكْم  إِنَّ   « )ص(:  الرسول  عن  وجاء 

أََحاِسنُُكْم  الِْقيَاَمِة  يَْوَم  َمْجلًِسا  ِمنِّي  َوأَْقَربَُكْم 
يَْألَفُوَن  الَِّذيَن  أَْكنَاًفا،  ئُوَن  الُْمَوطَّ أَْخالًقا، 

َويُْؤلَفُوَن«.
بامتياز  أمم  لعبة  اإلرهاب  اخترعوا  لقد 
وضعونا وسطها أسرى ال حول لنا وال طول 
بما  والتأثر  الفعل  وردات  األفعال  لنتبادل 

يجري لغاية في نفس يعقوب.
أسرى  المسلمين  نحن  والسادة  السيدات  أيها 
رحاها  تدور  والتي  هذه  األمم  للعبة  وضحايا 
الدول  وبعض  الكبرى  الدول  من  بإدارة 
والبنيان  الناس  ووقودها  الشرق  في  اإلقليمية 
مخافة  أو  من ضمير  وازع  دونما  والعمران 

من موقٍف بين يدي جبار السماء واألرض.
كل  ونستنكر  ندين  الشرعي  موقعنا  من  إننا 
أوروبا  في  وقعت  التي  اإلرهابية  العمليات 
وخاصة  وافريقيا  االوسط  والشرق  وأميركا 
وهو  اوطاننا  في  المسيحيون  له  يتعرض  ما 
الذي نحن فيه براء براءة الذئب من دم يوسف 

الِصّدِيق.
يهون  يجري  ما  لفهم  المطلوب  الوعي  إن 
طرق الحل ولكن حذار االنقسام والفتن فانها 

ال تحل شيئاً من المشكلة.
» فعلم أفكارهم وقال لهم كل مملكة تنقسم على 
نفسها تخرب، وبيت منقسم على بيت يسقط، 
فان كان الشيطان أيضاً ينقسم على ذاته فكيف 

تثبت مملكته« )لوقا ١١(.
ُقوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيًَعا لَّْسَت ِمْنُهْم  »إِنَّ الَِّذيَن َفرَّ

ِفي َشْيٍء«.)االنعام ١٥٩(
يقول تيودور هرتزل: » كل شعب ينقسم إلى 

شعبين يصبح في قبضتنا«.
معرفة  أواًل  يشترط  لإلرهاب  التصدي  إن 
ينابيعه التنظيرية له، ثم المخططين والممولين 
والذين  المنفذين  قبل  والمروجين  والداعمين 
يفترض  كما  ضحاياه.  من  يكونوا  أن  يمكن 
التصدي لإلرهاب مواقف واضحة في ادانته 
شرعي  غطاء  أي  ورفع  ورفضه  واستنكاره 
عنه وإال فان الذين يمرون مرور الكرام حياله 
احوالهم ومتواطئين معه  أحسن  في  ُسذج  هم 

مغطين له في اسوئها.
إننا بحاجة إلى الوضوح في التعاطي مع الشأن 
العابر  والمرور  التمويه  يكفي  يعد  فلم  العام 
والناس يقتلون ظلماً وعدواناً تحت رايات هي 
قبل  تُستغل من  بريئة من هذه األعمال وهي 
الدول واألحزاب والجماعات ذوي المصلحة 

في ذلك.
اليوم يجب  العالم  إن أصحاب السلطة وحكام 
الدينية  المرجعيات  قبل  من  يُفضحوا  أن 

شعوبهم  في  هللا  يخافون  ال  أنهم  طالما 
وشعوب غيرهم، ويجب أن يوقفوا هذا 
والتسلط  الحكم  على  المجنون  التسابق 
لمصلحة  بالثروات  واالستئثار  والطمع 
مواجهة الفقر والمرض والجهل واألمية 
اإلنسانية  برخاء  ننعم  حتى  والبطالة 

وسعادتها ال العكس.
في بداية هذا الشهر الكريم بدأت بقراءة 
بروحية  الكريم  القرآن  مع  األناجيل 
الكهنة  رؤساء  على  فوقفت  الصائم، 
االسخريوطي  ويهوذا  الجند  وقواد 
الزمي  وبيالطس  بالفضة  له  ووعدهم 
عداوة  على  هيرودوس  مع  المتصالح 
والسنهدرين  قيافا  على  وقفت  المسيح. 

على  الملك  يسوع  بالجليلي  والتقيت  طوياًل. 
يقول  الذي  عامل  جبل  في  الكنعانيين  تخوم 
المؤرخون أنه جزء من الجليل. وقرأت خيبة 
يسوع الملك ونعيه على كورزين وبيت صيداء 
عنادهما، وانصافه لصيدا وصور الكنعانيتين 

من حيث استعدادها للقبول.
في  الشر  بيت  عن  ابحث  أن  لي  يجوز  فهل 
من  والظلمة  الظلم  مكامن  في  مطاوي غدنا؟ 

هذا الغد؟.
وأجد  ذاكرتي،  تشكيل  أعيد  أن  بد  ال  إذن 
والقرآن  التشكيل،  لبداية  الئقاً  مكاناً  األنجيل 

الكريم يؤكده ويعضده على هذا الصعيد.
جاء في انجيل )متى ٢٣(: » وتقولون لو كنا 
في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم األنبياء، فأنتم 
أبناء قتلة األنبياء،  أنكم  تشهدون على أنفسكم 
أوالد  الحيات  أيها  آبائكم،  مكيال  أنتم  فامألوا 

األفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم«.
َكَفُروا  الَِّذيَن  لُِعَن  الكريم:«  القرآن  في  وجاء 
ِمن بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَٰى لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن 
َكانُوا  يَْعتَُدوَن،  َكانُوا  وَّ بَِما َعَصوا  لَِك  َذٰ  ۚ َمْريََم 

َكانُوا  َما  لَبِْئَس   ۚ َفَعلُوُه  نَكٍر  مُّ َعن  يَتَنَاَهْوَن  اَل 
يَْفَعلُوَن » )المائدة ٧٨ – ٧٩(. ولكن السؤال 
إلى  يأتي هذا األميركي  أين  الكبير اآلن: من 
والمتنكر  بالده  في  المتعثر  وهو  حاضرنا 
للعهود والمواثيق، إذ لم يستطع حتى اآلن أن 
األرض  بين  مازالتا  فرجاله  جواده،  يمتطي 
أتى  التي  الثغرة  من  جاء  بالتأكيد   .. والسرج 
اليوم  الخاسر  وهو  باألمس  األوروبي  منها 
والذي يكاد يُشرف على اإلفالس أو كاد.. إن 
نكبح جماح  أن  أوطاننا ومجتمعاتنا  في  علينا 
الشهوة إلى االستيالء علينا واستالب ثروات 
شعوبنا بهذا الشكل المهين!!!؟ وذلك بإعماٍل 
الداخل،  الذاتية، حركة  الحركة  لقوانين  حكيم 
إنساني وطني  وحركة األطراف على مركز 
أتانا  المرة  لنا، هذه  ننجزه معاً جامعاً حصيناً 
الخارج ليستغلنا جميعاً وليهزمنا جميعاً وعلينا 

أن نؤمن بأننا ننهض معاً ونسقط معاً.
الجدال  الطيبة،  الكلمة  تبقى  الختام  وفي 
الحسنة  بالموعظة  هللا  إلى  الدعوة  بالحسنى، 
جسراً بين العقول والقلوب، بين الحاضر القلق 
والمستقبل الغامض والذي يمكن لنا جميعاً أن 

نزيل غموضه بوضوحنا وحوارنا الواضح.
َطيِّبًَة  َكلَِمًة  َمثاًَل   ُ للاَّ َضَرَب  َكْيَف  تََر  أَلَْم   «
ِفي  َوَفْرُعَها  ثَابٌِت  أَْصلَُها  َطيِّبٍَة  َكَشَجَرٍة 

َماِء« )إبراهيم ٢٤(.   السَّ
» َولِي ِخَراٌف أَُخُر لَْيَسْت ِمْن هِذِه الَْحِظيَرِة، 
َصْوتِي،  َفتَْسَمُع  أَْيًضا  بِتِلَْك  آتَِي  أَْن  يَْنبَِغي 
)يوحنا  َواِحٌد«  َوَراٍع  َواِحَدةٌ  َرِعيٌَّة  َوتَُكوُن 
الَِّذيَن  الَْكَذبَِة  اأَلْنبِيَاِء  ِمَن  اْحتَِرُزوا   «  .)١٠
َداِخل  ِمْن  َولِكنَُّهْم  الُْحْماَلِن،  بِثِيَاب  يَْأتُونَُكْم 
)متى  تَْعِرُفونَُهْم«  ثَِماِرِهْم  ِمْن  َخاِطَفٌة،  ِذئَاٌب 

.)٧
الشهر  هذا  في  القدير  العلي  هللا  إلى  نبتهل 
وسالم  حرية  واحة  كندا  لنا  يحفظ  أن  الكريم 
جميعاً  المواطنين  ربوع  بين  ومساواة  وعدل 
نسأله  كما  وقضاياه،  الدولي  المسرح  وعلى 
تعالى ان يحفظ لنا لبناننا وان يلهم المسؤولين 
فيه ان يتفقوا على الصالح الوطني العام لجميع 
المستعرة  الفتنة  نار  تطفئ  وأن  المواطنين، 
وليبيا  والبحرين  واليمن  والعراق  سوريا  في 
المعذبة  والشعوب  البلدان  وكل  ومصر 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

اليوم العاملي حلماية املسنني: أنشطة لشرطة مونرتيال

شركة سريز: ضحية املنافسة والتجارة اإللكرتونية

كندا: ارتفاع عدد 
جرائم الكراهية 

بأكثر من %5 عام 
 2015

 ارتفع عدد جرائم الكراهية الُمبلغ 
بنسبة   2015 عام  كندا  في  عنها 
الذي  العام  في  بلغه  عّما   5,17%
سبق، أي 2014، حسبما أفادت اليوم 

وكالة اإلحصاء الكندية.
وجاء في تقرير الوكالة أن عدد جرائم 
الكراهية الُمبلغ عنها ألجهزة الشرطة 
في كندا والتي استهدفت مجموعة 
محددة بلغ 1362 حالة عام 2015، 
مقارنة بـ1295 حالة عام 2014.

ومن أصل هذا العدد اإلجمالي كانت 
%48 من جرائم الكراهية في عام 
2015 ذات طابع عنصري. وشكل 
السود الجالية األكثر عرضة لتلك 
الجرائم العنصرية، إذ استهدفتهم 224 
جريمة مقارنة بـ238 عام 2014، أي 
%16,45 من العدد اإلجمالي لجرائم 
الكراهية في 2015، وتالهم العرب 
بنسبة %7، والجنوب آسيويون بنسبة 
%4، فالسكان األصليون والبيض 
من أصول أوروبية بنسبة %3 لكل 

من هاتْين المجموعتْين. 
وشكلت جرائم الكراهية ذات الطابع 
الديني %35 من إجمالي عدد جرائم 
2015، وبلغ عددها  في  الكراهية 
469 في السنة المذكورة، أي أكثر 
بـ40 حالة من عددها عام 2014.

الدينية  المجموعة  اليهود  وشكل 
األكثر استهدافاً عام 2015، إذ بلغ 
عدد جرائم الكراهية ضدهم 178 
في العام المذكور متراجعاً من 213 
عام 2014، وتالهم المسلمون بـ159 
جريمة كراهية استهدفتهم عام 2015 
ولكن بزيادة %60,6 عن عدد الجرائم 
 2014 استهدفتهم عام  التي  نفسها 

والبالغ 99 حالة.
وبالتالي تكون %13,07 من إجمالي 
جرائم الكراهية في كندا قد استهدفت 
اليهود عام 2015، مقابل 11,67% 
استهدفت المسلمين ونحو من 4% 
الكاثوليك،  المسيحيين  استهدفت 
في  مستهدفة  محددة  كمجموعة 

الحاالت الثالث.
أما الجرائم التي استهدفت أشخاصاً 
فبلغ  الجنسية  ميولهم  خلفية  على 
ما  أي   ،2015 عام   141 عددها 
نسبته %10,35 من إجمالي جرائم 
الكراهية، بعد بلوغه 155 عام 2014. 
وما يميز الجرائم التي تطال هذه الفئة 
من المجتمع هو أنها األكثر عنفاً، 
فنحو من %60 منها عام 2015 كانت 
عنفية، وفي %42 من الحاالت أفاد 
ضحاياها عن تعرضهم إلصابات 

جسدية. 

كندا: 55 ألف وظيفة جديدة يف أيار )مايو( ومعدل 
البطالة 6,6%

 أوجدت سوق العمل الكندية 55 ألف وظيفة جديدة في 
محصلة صافية في أيار )مايو( الفائت، وفق ما أفادته يوم 

9 يونيو حزيران الجاري  وكالة اإلحصاء الكندية.
وكان خبراء االقتصاد يتوقعون 15 ألف وظيفة جديدة فقط 

في الشهر المذكور.
وما زاد من إيجابية بيانات العمل هو أن السوق أوجدت 

77 ألف وظيفة جديدة بدوام كامل.

لكن رغم ذلك ارتفع معدل البطالة، وإن بـ0,1 نقطة مئوية 
فقط، ليبلغ %6,6. ومرد ذلك هو االرتفاع الكبير في عدد 

الباحثين عن عمل، حسب وكالة اإلحصاء.
كما تفيد البيانات الصادرة ذلك اليوم أن كندا أوجدت 317 
ألف وظيفة جديدة في محصلة صافية في فترة الـ12 شهراً 
المنتهية في أيار )مايو( الفائت. وهذا أفضل أداء لسوق العمل 
الكندية لفترة 12 شهراً متتالية منذ شباط )فبراير( 2013.

جمموعات تطالب ترودو  بزيادة تعويضات األطفال
 طالب ائتالف وطني لمكافحة الفقر 
الحكومة الكندية برئاسة جوستان ترودو 
بزيادة تعويضات األطفال بهدف تخفيض 
الفقر بنسبة خمسين بالمئة عند األطفال 

الكنديين بحلول العام 2020 .
وحثت المجموعة حكومة أوتاوا على 
من  االستفادة  بشروط  النظر  إعادة 
l'Allo�  للتعويضات الكندية لألطفال  

 cation canadienne pour enfants
ACE((  بما يسمح للعائالت ذوات 
الدخل المحدود االستفادة من دفعات أكثر 
أهمية وأن ترتبط التعويضات العائلية 
بغالء المعيشة على أن يكون لها مفعول 
رجعي منذ دخولها حيز التطبيق في 

شهر يوليو تموز الماضي.
يشار إلى أن االئتالف يهدف لتخفيض 
نسبة الفقر عند األطفال الكنديين بنسبة 

خمسين بالمئة خالل مدة أقصاها ثالث 
سنوات حسب وثيقة قدمها االئتالف 
اعتماد  حول  المشاورات  إطار  في 

استراتيجية كندية لتخفيض الفقر.
كما طالبت منسقة االئتالف الوطني آنيتا 
خانا الحكومة الكندية بزيادة تعويضات 
ضمان العمل وخاصة بالنسبة للعائالت 
الجديدة وتوسيع برامج اإلعداد للعمل.
تخصص  الكندية  الحكومة  أن  يذكر 
ميزانية قدرها 23 مليون دوالر سنويا 
لتعويضات األطفال التي تعتبرها وسيلة 
هامة للوقوف في وجه الفقر عند األطفال.

يشار إلى أن دراسة رفعت إلى وزير 
دوكلو  إيف  جان  االجتماعية  التنمية 
أظهرت أن ما يقرب من 213000 
طفل أقل يوجدون في حالة فقر مقارنة 

بعام 2013.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حتذر كندا من 
الطفرة العقارية

 أوصت منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية )OECD( السلطات الكندية 
بفعل المزيد من أجل الحد من المخاطر 
المتصلة بالطفرة العقارية لديها، السيما 

في سوقْي تورونتو وفانكوفر.
دولية  مؤسسات  اقترحته  بما  وأسوة 
أخرى من قبلها، من بينها صندوق النقد 
الدولي األسبوع الفائت، دعت منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية أوتاوا لتشديد 
االجراءات التي وضعتها العام الماضي 

والتي تتضمن معايير جديدة ُفرضت 
على مانحي القروض العقارية وشركات 
التأمين من مخاطر عدم تسديد الديون.
وشككت المنظمة التي تضم 35 دولة 
الضريبة  فعالية  في  كندا  بينها  من 
العقارية اإلضافية التي فرضتها حكومة 
مقاطعة أونتاريو الليبرالية على الشارين 
األجانب في تورونتو الكبرى، كبرى 
مدن المقاطعة وكندا، للحد من ارتفاع 

اسعار العقارات.

 تحت رعاية ممثل دار الفتوى 
كندا  في  اللبنانية  للجمهورية 
فضيلة الشيخ سعيد يوسف فواز 
أقام الحاج زهير الجندي رئيس 
اللبنانية  اإلسالمية  الجمعية 
الكندية حفله اإلفطاري المعتاد 
منذ 25 عاماً على  إقامته سنوياً 
التوالي بمناسبة شهر رمضان 
الخميس  مساء  وذلك  الكريم 
في   �2017  6  15� الموافق 

بيروت  ليالي  مطعم 
فادي  السيد  بحضور 
زيادة قنصل لبنان العام 
في مونتريال وعدد من 
من  الكنديين  الفيدراليين 
اصول عربية باإلضافة 
الكنائس  آباء  من  للفيف 
المشرقية واألئمة والشيوخ 
من رجال الدعوة ورؤساء 
الجمعيات ورؤساء تحرير 
رحب  والذي  الصحف 
بهم الحاج زهير الجندي 

وبذوييهم من خالل كلمة قال فيها : 
بسم هللا الرحمن الرحيم

السادة ممثلي األحزاب والجمعيات والمؤسسات، باسمي 
وباسم عائلتي وباسم الجمعية االسالمية اللبنانية الكندية 
ارحب بكم اجمل ترحيب متمنيا لكم صياما مقبوال ورمضانا 
مباركا وشاكرين لكم تلبيتكم لدعوتنا لهذا االفطار الرمضاني 
الذي اعتدنا عليه منذ خمسة وعشرين عاما فاهال وسهال بكم 

وكل عام وانتم بخير 
منذ بدئ لقاآتنا كان يرافقنا اخ عزيز وغالي غيبه الموت عن 
هذا اللقاء االخ المرحوم فارس مالك اطلب منكم وقوف دقيقة 

صمت عن روحه .
ان الصيام هو فرض على جميع البشر بقول هللا سبحانه 
وتعالى )ياايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون( . اعلموا بان الصيام ليس 
فقط االمتناع عن الطعام والشراب بل وعن االيذاء والغيبة 
والنميمة ، كما ان الدين هو االخالق وعندما وصف الحق 
سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم بكتابه الكريم 
)وانك لعلى خلق عظيم( اتعلموا ما اكثر ما يدخل الناس الجنة 
هو تقوى هللا والخلق الحسن اذا كان رب العالمين ينادي عباده 
باالخالق والخلق الحسن لدخول الجنة فمن اين اخترعوا قتل 
الناس واالبرياء يدخل الجنة انما يدخل جهنم وبئس المصير . 
وهللا يقول )انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 

لتعارفوا( وليس لتتقاتلوا.
ابتهل الى هللا ان يجعل المحبة التي نادى بها جميع االنبياء 
والمرسلين فيما بيننا ويلهمنا الى الخير والعطاء وااللفة 
والتراحم ونبذ البغضاء لنعيش بامن وامان متمنيا ان يعم 

السالم على جميع العالم ويعيد االمن واالمان والسالم الى 
جميع الدول العربية، ابتهل الى هللا ان يديم المحبة فيما بيننا.

اعود الخي وصديقي المرحوم فارس مالك واقول كان جميل 
الخلق فهوته القلوب كان انسانا يتعامل مع الجميع بروح 
االخوة والمحبة محتفظا لنفسه عالقته بربه وبذلك اكتسب 
محبة جميع من عرفه ،  ان الجمعية االسالمية اللبنانية الكندية 

تكرم رئيس  لذكراه   ايفاء
 FONDATION FARES MALEK POUR LES

BOURSES D’ÉTUDES
الغائب الحاضر في قلوبنا واطلب من سعادة القنصل العام 
واصحاب السعادة والسماحة ورئيس االتحاد االرثوذكسي 
االنطاكي الكندي الدكتور نديم قربان والسيدين عادل مالك 
وآدي جدعون للتفضل بتسليم درع الجمعية لذوي المرحوم 

فارس مالك 
باسم جمعية االمام احمد الرفاعي اقدم كتاب الخط العربي في 
باكستان لسعادة ممثلنا في بالد االغتراب رافعا اسم وطننا 
الحبيب وارزه الشامخ ادامك هللا زخرا للوطن والجالية 
الحبيبة االستاذ فادي زيادة ، الى االخ والصديق والصاحب 
صاحب السماحة ممثل دار الفتوى في كندا الشيخ سعيد فواز 
، سعادة ممثل المملكة العربية السعودية في الطيران المدني 
رافعة راية االسالم والعروبة والسالم ادامها هللا زخرا لالمة 
العربية واالسالمية االخ والصديق االستاذ سعود الهاشم  . 
وختاما اقول لحضراتكم السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
عشتم عاشت كندا عاش لبنان وعاشت االمة العربية متحدة 

موحدة ويعمها االمن والسالم 
رئيس الجمعية االسالمية اللبنانية الكندية 
    زهير الجندي            



حلوة يا بلدي

اعداد : مايك انجلو

Vendredi 16 juin 2017
الجمعة 12 يونيو  2017

الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا:

من  سابق  ارجنتيني  رئيس   1-
أصل سوري 

-2 نوع من الطيور- دواء يستعمل 
لمكافحة المالريا 

-3 سالح قديم – حائط يلف القصر 
– نصف كلمة أريد 

-4 متشابهة – منظمة فلسطينية – 
حيوان أليف

-5 سياسي فرنسي أشتهر بدهائه 
– من أجله 

-6 متشابهة – حمام بري 
-7 ساعدت – مدينة امريكية 

-8 ضعف )معكوسة( – من العلوم 
-9 ملك جبيل – وبل 

-10 عاصمة سلوفاكيا 

رأسيا :  

اللون  صفراء  معدنية  مادة   1-

شديد االتقاد – نوع من النباتات 

-2 المانيا )مبعثرة( – طليق 

دولة   – )معكوسة(  ساخن   3-

أوربية على البلطيق 

-4 قلب – حرف جر – اضاءت 

-5 بورصة نيويورك – في الجبر 

-6 أمحو )مبعثرة( – رجاء 

-7 مكر – خادم في حانة 

-8 لم ينضج – من الخضار 

نابليون  -9 جمع عندليب – منفي 

بونابرت 

-10 إمرأة تأثر بها جبران 

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

- Ne reveillez pas le chat qui dort
 - ابعد عن الشر وغنيله

- Qui se ressemble s’assemble 
- الطيور على اشكالها تقع
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احتاد الكرة يعلن جدول البطولة العربية

  حديقة هايد بارك: حديقة هايد بارك هي أكبر وأشهر 
حديقة في مدينة لندن وال يمكنك القول أنك قد قمت بزيارة 
لندن بدون زيارة هذه الحديقة الجميلة، هذه الحديقة تشتهر 
بوجود مكان مخصص للتجمعات وإلقاء الخطابات في 
نهاية طرف الحديقة، ونافورة تذكارية جميلة تم بناؤها 

لألميرة ديانا في الطرف اآلخر من الحديقة، هذه الحديقة 
تحتوي على مساحات خضراء واسعة ومسطحات مائية 
صغيرة يمكن التنزه فيها عن طريق القوارب، باإلضافة 
الجري أو  المخصصة لممارسة رياضة  إلى الطرق 
المشي ورياضة ركوب الخيل ومالعب التنس الموجودة 

في هذه الحديقة.
الحديقة هي واحدة من  -6 حديقة غولدن غايت: هذه 
إذا شاهدت هذه  أشهر معالم مدينة سان فرانسيسكو، 
الممتدة لن  المساحات الخضراء  الرائعة ذات  الحديقة 
تصدق أنها كانت في السابق عبارة عن مجوعة كثبان 
رملية القاحلة، هذه الحديقة تحتوي على مكان مخصص 
للنزهات العائلية وتناول الطعام، مالعب لألطفال، ملعب 
للجولف، عدد من المتاحف، وطاحونة هولندية كبيرة 
ومكان مخصص إلقامة الحفالت والمناسبات الخاصة، 

عدد زوار هذه الحديقة: 13 مليون زائر سنويا.
الحديقة توجد في مدينة  -7 حديقة بارك جويل: هذه 
الحديقة كان  بنيت فيها هذه  التي  برشلونة، األرض 
مخطط لها في السابق أن تكون منطقة سكنية إال أنه لم 
يتم بناء أي منازل فيها سوى منزلين فقط وبعد ذلك تم 
بيع هذه األرض إلى مدينة برشلونة والتي قامت ببناء 
حديقة بارك جويل في هذا المكان، هذه الحديقة ال تحتوي 
على مساحات خضراء واسعة فحسب بل تحتوي أيضا 
على عدد من التماثيل والمنحوتات الجميلة وبالقرب من 

هذه الحديقة يوجد عدد من األماكن السياحية الجميلة التي 
تشتهر بها مدينة برشلونة.

-8 حديقة بالبوا بارك: توجد هذه الحديقة في مدينة سانت 
دييجو وهي تحتوي على مساحات واسعة من النباتات 
الخضراء والنباتات الزهرية ونباتات الصبار، ويوجد بها 

15 متحف وهي تتنوع ما بين متاحف الفنون ومتاحف 
التاريخ الطبيعي ومتاحف العلوم، ويوجد أيضا في هذه 
 ،)miniature railroad( الحديقة سكة حديد مصغرة
.»Old Globe « حديقة حيوان سان دييجو، ومسرح
-9 حديقة لومبيني: هذه الحديقة توجد في مدينة بانكوك 
الحديقة كان  الجمال، هذه  وهي واحة خضراء رائعة 
من المقرر لها أن تكون مقرا لزراعة النباتات الزهرية 
وممارسة الحرف اليدوية في تايالند إال أنها تحولت فيما 
الحديقة تحتوي على  بعد إال حديقة عامة جميلة، هذه 
مساحات خضراء واسعة ومساحات مائية واسعة وتقام 
في هذه الحديقة عروض وحفالت موسيقية مجانية في 

فترة ما بعد الظهر في يوم األحد من كل أسبوع.
-10 الحديقة اإلنكليزية )Englischer Garten(: هذه 
الحديقة توجد في مدينة ميونخ األلمانية وتطل على نهر 
الحدائق  أكبر  إيسار )Isar River( وهي واحدة من 
العامة في العالم، وأطلق عليها اسم الحديقة اإلنجليزية 
ألنها بنيت على طراز الحدائق اإلنجليزية التقليدية في 
السنوات تم إضافة  أنه وعلى مدار  1786، إال  عام 
مقهى ياباني يقدم الشاي على الطريقة اليابانية التقليدية 
القدم، معبد  لكرة  )Japanese teahouse(، مالعب 
تقليدي، وطرق مخصصة لممارسة رياضة  صيني 

ركوب الدرجات ورياضتي الجري والمشي.

البطولة  المصري جدول  الكرة  اتحاد    أعلن 
العربية لألندية المقرر إقامتها بالقاهرة في الفترة 

من 21 يوليو – 5 أغسطس.
وحدد اتحاد الكرة ستاد السالم إلستضافة مباريات 
المجموعة األولى التي يتواجد بها كل من األهلي، 
الفيصلي األردني، الوحدة اإلماراتي ونصر حسين 
داي الجزائري حيث يفتتح األهلي مشواره بمالقاة 
الحادي والعشرين من يوليو على  الفيصلي في 
ثم نصر حسين  يوليو   25 الوحدة يوم  أن يواجه 

داي يوم 29.

ويستضيف ملعب برج العرب باالسكندرية مباريات 
المجموعة الثانية التي يتواجد بها كل من الزمالك، 
اللبناني والنصر  العهد  المغربي،  الرباطي  الفتح 
الفريق األبيض مشواره  يفتتح  السعودي حيث 
بمالقاة الفتح يوم 23 يوليو، ثم مع العهد يوم 26 

يوليو، وأخيرا مع النصر يوم 29 يوليو.
ومن جانبه، أرسل اتحاد الكرة خطاباً خطابا لألندية 
المشاركة في البطولة بتعليمات قيد الالعبين في 
قوائم البطولة حيث سيكون التاسع من يوليو الموعد 

النهائي إلرسال القوائم.

  أرجع كريستيانو 
رونالدو نجم لاير مدريد 
األسباني سر الفوز بلقب 
دوري األبطال األوروبي 
إلى مديره الفني زين الدين 

زيدان.
في  رونالدو  وقال 
لقناة »لاير  تصريحاته 
اللحظة  أنها  مدريد« 
األروع في موسمنا من 
الذي نجح  أجل زيدان 
في تحفيز جميع الالعبين 
من اجل إخراج أفضل 

ما لديهم.
وأضاف صاروخ ماديرا 

أن زيدان يثق في جميع الالعبين مما جعلنا نقدم 
مستوى رائع على مدار الموسم حتى تكلل ذلك 

بحصد لقبي الليجا ودوري األبطال.
وأبدى رونالدو سعادته بنجاح الريال في الدفاع عن 

لقبه األوروبي بنجاح ليصبح أول فريق يتمكن من 
ذلك األمر بنظام البطولة الحديث.

وكان رونالدو قد أنهى البطولة متصدراً ترتيب الهدافين 
برصيد 12 هدف بعدما هز شباك يوفنتوس بهدفين 
في المباراة النهائية التي حسمها الريال بالفوز 4-1.

  أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 
منع كاميرات قنوات »بي إن الرياضية« من دخول 
مباريات الزمالك في بطولة دوري األبطال اإلفريقي.

ويأتي قرار مرتضى على خلفية قيام مصر مع بعض 
دول الخليج العربي بقطع العالقات الدبلوماسية مع 
قطر بسبب إتهام النظام الحاكم لها بدعم اإلرهاب.
وتابع رئيس الزمالك تصريحاته اإلذاعية قائاًل أنه 
القيام  المغرب وتونس والجزائر  يتمنى من دول 

بمثل تلك التصرف تجاه قطر.

وأكد منصور أن أي شخص منتمي للزمالك سيسافر 
لقطر ستنتهي عالقته بالنادي فوراً أي كان سبب السفر.
وكان النادي األهلي قد أصدر قراراً مماثاًل بمنع 
النادي  القطرية من حضور مؤتمرات  القنوات 
الكاميرات  لم يعترض على تواجد  فيما  الصحفية 

لنقل المباريات.
جدير بالذكر أن قنوات »بي إن الرياضية« تملك 
حقوق البث الحصري لكافة البطوالت التابعة لالتحاد 

اإلفريقي لكرة القدم بمنطقة الشرق األوسط.
.

  أبدى جونيور أجاي مهاجم األهلي سعادته 
بنجاحه في قيادة فريقه للفوز على الوداد المغربي 
المجموعات  بهدفين نظيفين ضمن مرحلة 

بدوري األبطال.
وقال أجاي في تصريحاته لقناة »بي إن الرياضية« 
أن الجميع يساندونه في األهلي مما يجعله يشعر 

بالراحة ويدفعه للمزيد من التألق.
يتعرض  لم  أنه  النيجيري  المهاجم  وأضاف 
أو  األهلي  نوع من العبي  أي  لمضايقات من 
جماهيره وذلك رداَ على بيان سليماني كوليبالي 

األحمر  الفريق  برر هروبه من  الذي  األخير 
بتعرضه لمضايقات دينية.

أن  قائاَل  الوداد  الفوز على  وتحدث أجاي عن 
الجميع كان في قمة تركيزه من أجل الوصول 
بعد فوز زاناكو األخير  المجموعة  لصدارة 

أمام القطن.
ويحتل األهلي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط 
الزامبي صاحب  األهداف عن زاناكو  بفارق 
المركز الثاني فيما يحتل الوداد المركز الثالث 

برصيد ثالث نقاط.

رونالدو: الفوز بدوري األبطال أروع 
أجاي: اجلميع يساندني من أجل نهاية للموسم

التألق يف األهلي

مرتضى: لن نسمح لكامريات قطر بتغطية 
مباريات الزمالك

برج العرب يستضيف لقاء مصر وأوغندا
 حدد اتحاد الكرة الخامس من سبتمبر المقبل 
موعداً للقاء المنتخب المصري أمام نظيره األوغندي 
ضمن الجولة الرابعة لتصفيات مونديال 2018.

واختار اتحاد الكرة ملعب برج العرب إلستضافة 
اللقاء بناًء على رغبة الجهاز الفني بقيادة األرجنتيني 

هيكتور كوبر.
المنتخب  لقاء  إستضاف  قد  العرب  وكان برج 
الثانية  الجولة  في  الغاني  نظيره  أمام  المصري 

والذي شهد فوز الفراعنة بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يخرج المنتخب المصري لمالقاة 
أوغندا في الجولة الثالثة بنهاية أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتصدر مجموعته 
برصيد 6 نقاط مقابل 4 للمنتخب األوغندي ونقطة 
وحيدة للمنتخب الغاني صاحب المركز الثالث فيما 

تتذيل الكونغو المجموعة بال نقاط.
التأهل  المصري إلدراك حلم  المنتخب  ويسعى 

للمونديال للمرة األولى منذ عام 1990.

تقف على شرفتها  كّل صباح  كانت  بتقواها،  عجوز معروفة 
وتخاطب الماّرين في الّشارع قائلة: "المجد هلل!"

لها جار ملحد يتضايق من دعائها،  فيخرج  من داره  وكان 
ويجيبها:

"هللا غير مجود!".
ثّم مّرت العجوز بظروف عسيرة، فأخذت تدعو هللا أن يرزقها  

ما تقتات به.
إلى  فقّرر أن  يوّرطها. وعليه، ذهب  الملحد صالتها،   سمع 
السوق، ومأل كيًسا من المأكوالت المتنّوعة، ثّم وضعه خلسًة 

على شرفة العجوز. واختبأ خلف شجرة يرقب ماذا ستفعل.
وجدت العجوز كيس الُمَؤن،  فأخذت تشكر هللا بملء صوتها ألنّه 
استجاب دعاءها. حينئذ وثب الملحد من كمينه وقال لها مقهقًها:
 " أنا الذي اشتريت لك األغذية، وليس هللا. كم مّرة قلت لك: 

هو غير موجود!"
 فضحكت العجوز منه، وواصلت الّدعاء قائلة:

"لك الحمد والشكر، يا رّب، ألنّك لم ترزقني القوت فحسب، 
بل أيًضا أرغمَت الّشيطان على دفع الفاتورة!"

العجوز المؤمنة وجارها الملحد
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est sous la nouvelle direction, de M. Clément 
Gargour, (administrateur en Chef) de la Tour 
du « Caire » ou encore « Borg El Guézireh 

» qu’on a fini de rénover l’antérieur de la « Tour 
en forme de la fleur de Lotus, symbole préféré des 
pharaons, que le jeune architecte égyptien Nahoum 
Chébib à tenu a mettre en relief  et à qui on avait 
confié la construction de cette tour de A à Z.
Quant aux travaux de rénovations de l’intérieur ils 
consistent à moderniser et à améliorer l’arrangement 
des 2 restaurants 5 étoiles dont l’un d’eux est un res-
taurant pivotant situé au dernier étage d’où l’on a une 
vue superbe de la Capitale et ses environs aussi loin 
que les pyramides de Guizèh que la forteresse (Cal-
héte Salah El Dine).
De plus on compte rénover les 3 autres cafeterias 
situées aux étages inferieur de la Tour du Caire. 
Reste à dire un mont sur l’architecture même de la 

Tour du Caire « Borg El 
Guézireh » qui s’élève à 
187 mètres du sol, (43 
mètres plus haut que 
la grande pyramide de 
Kéops) est bâter sur  des 
fondations ultra solides faites de granite d’Assouan 
pour devenir en 1956 une des rares tours de cette 
hauteur construite sous supports extérieurs (Free – 
Standing tower) et qui se classe aujourd’hui parmi 
les 10 plus solides bâtisses au monde pouvant résis-
ter aux tremblements de terre jusqu’à 7.5 degrés à 
l’échelle Richter.
Enfin, cette magnifique Tour n’a coûté en 1961 que 
6 millions de livres égyptiennes aux frais du gouver-
nement et ce malgré une situation économique bien 
difficile qui sévissait en ce temps là en Égypte.    

Rassemblement des Chrétiens du Moyen-Orient
2265 Nicolas-Perrot, Montréal, H3M 1W9

www.rcmo.ca

Le 28 mai 2017
Le T.H. Justin Trudeau
80 rue Wellington
Ottawa, ON, K1A 0A2
Justin.trudeau@parl.gc.ca
pm@pm.gc.ca

Monsieur le Premier Ministre :

En date du 12 mai je vous avais écrit, au nom du 
Rassemblement des Chrétiens du Moyen-Orient, une 
lettre qui rapportait la perception d’un média égyp-
tien quant à la politique et aux politiciens canadiens, 
incrédules et naifs, vis-à-vis des activités terroristes 
de la Confrérie des Frères musulmans en Égypte et à 
travers le monde. Je n’ai pas reçu de message de votre 
part que vous avez reçu ou lu ou apprécié cette mise 
en garde.
Le 17 mai 2017, vous avez assisté à la Messe qui lan-
çait le départ des festivités du 375e anniversaire de 
la fondation de la Ville de Montréal. Il était rafraî-
chissant de vous voir au premier rang des assistants 
et que vous aviez même communié. Vous avez ainsi 
souligné l’importance de l’Église de Montréal dans 
l’histoire et le devenir du Canada, aussi participé 
dans un acte de foi personnel aux valeurs chrétiennes 
qui dynamisent ce grand pays. Ceci a été apprécié par 
de nombreux canadiens.
Deux évènements récents sont survenus depuis et 
ébranlé la Communauté internationale : une attaque 
terroriste à Manchester au Royaume-Uni et une autre 
près de El Minya en Égypte. Les deux évènements 
ont tué sur le champ plus de 22 personnes chacune 
en grande partie des enfants. L’État islamique Daech 
avait orchestré ces deux massacres d’innocents qui 
ont payé de leurs vie pour le lourd silence de ceux qui 
savent et n’agissent pas.
Le Président égyptien Abdel-Fattah El-Sissi l’avait 

pourtant dit quelques jours auparavant devant M 
Donald Trump et les chefs de 55 états islamiques 
en Arabie Saoudite: le terrorisme est un cancer qui 
touche tous les pays et devra être combattu par tous 
les pays. Ces déclarations d’un Chef  d’État musul-
man doivent être prises au sérieux, ils en savent 
quelque chose en Égypte et ils en souffrent quotidien-
nement dans leur vie et dans leur chair. 
Le Canada doit demeurer cette force de bien dans le 
monde et protéger les innocents, nous devons rester 
fidèles aux vraies valeurs canadiennes. Nous devons 
être ouverts et généreux envers les réfugiés de toutes 
origines et respecter toutes leurs croyances mais 
nous ne pouvons pas ignorer ce tsunami islamique 
qui détruit des pays. L’Irak, la Syrie, la Lybie ont été 
détruits et le reste s’en vient. N’oubliez pas que le 
Canada et surtout le Québec sont à faible natalité et 
que nos enfants seront demain contestés et  devien-
dront minoritaires dans un pays qui ne ressemblera 
pas à celui que nous avons hérité. Le danger vient 
plus rapidement qu’on pense Monsieur le Premier 
Ministre. L’histoire sera-t-elle fière de nous? Prenons 
le conseil d’un Chef  d’État d’un grand pays musul-
man qui nous implore.
Je suis sûr que vous avez l’intérêt des Canadiens et 
du Canada à cœur et je suis confiant que vous pour-
rez trouver –avec vos conseillers- des moyens de nous 
préserver de cette menace imminente qui nous guette.
Agrez recevoir Monsieur le Premier ministre l’assu-
rance de nos sentiments respectueux.

Raouf Ayas, président.

Pièces jointes :
https://www.lorientlejour.com/article/1054083/
les-coptes-egyptiens-executes-apres-avoir-refuse-de-
renier-leur-foi.html

Des centaines d’autres procès avortés, 
prévient un sénateur

De 500 à 1000 procès, dont certains 
pour crimes graves, pourraient 
avorter l’an prochain au Québec 
à cause de délais jugés déraison-
nables en vertu de l’arrêt Jordan, 
prévient le sénateur Pierre-Hugues 
Boisvenu.
Les cas de criminels allégués qui 
éviteront un procès dans les pro-
chains mois sont appelés à se multi-
plier, a laissé entendre M. Boisvenu 
en conférence de presse à Ottawa, 
mercredi.
«Entre 500 et 1000 procès n’auront 
pas lieu dans la prochaine année 
au Québec. C’est ma perception», 

a-t-il déclaré.
Les inquiétudes 
du sénateur Bois-
venu pourraient 
se matérialiser, 
si on en croit 
les plus récen-
tes données du 
Directeur des 
poursuites péna-
les et criminelles 
(DPCP).
Depuis l’été der-
nier, le DPCP a reçu 895 requêtes 
en arrêt des procédures pour délais 
déraisonnables.

De ce nombre, 126 décisions ont 
été rendues, dont 59 dossiers ont 
été abandonnés, pour une moyenne 
de 47 %.

La « Tour du Caire » une des 10 plus solides 
bâtasses au monde se rénove tant de l’exté-

rieur que de l’intérieur

L’OTAN sollicite l’aide du Canada en Afghanistan

Trois ans après le retrait de 
ses troupes de l’Afghanis-
tan, le Canada pourrait à 

nouveau y déployer des effectifs 
à la demande de l’OTAN.
Le ministre de la Défense Harjit 
Sajjan a affirmé, en entrevue à 
l’émission «Question Period» de 
CTV, que les autorités canadien-
nes étudient la possibilité d’en-
voyer des entraîneurs de police 
en Afghanistan. Cette demande 
de soutien provient des États-
Unis et a été formulée au gouver-
nement canadien par le biais de 
l’OTAN.
Des entraîneurs provenant de la 
police civile ou des rangs militai-
res pourraient ainsi être dépêchés 
en Afghanistan pour travailler au 
renforcement des capacités poli-
cières locales.
Bien que le Canada entend conti-
nuer d’apporter son support dans 

la région, Sajjan 
a précisé que 
les Casques 
bleus cana-
diens n’y seront 
pas déployés 
puisqu’il ne 
s’agit pas d’une 
mission des 
Nations unies.
«Nous sommes 
toujours enga-
gés en Afgha-
nistan, où nous finançons le 
développement et les forces de 
sécurité nationale, a commenté 
Sajjan, qui en a profité pour rap-
peler l’importance du multilatéra-
lisme et des institutions comme 
l’OTAN.
«Nous allons toujours considé-
rer les différentes demandes de 
soutien. Mais lorsque nous avons 
des discussions, ce n’est pas 

juste une nation qui doit se lever 
et dire: je vais le faire. Il faut tra-
vailler tous ensemble.»
Entre 2014 et 2017, le Canada a 
octroyé 227 millions $ aux pro-
grammes de développement 
international en Afghanistan. 
Pour la période de 2015 à 2018, 
330 millions $ ont été alloués aux 
forces de l’ordre afghanes.

Même si l’ombuds-
man de Montréal 
a traité un nombre 

record de dossiers, presque 
tous les problèmes identi-
fiés ont pu être réglés avec 
l’administration municipale, 
a mentionné l’ombudsman 
de la Ville Johanne Savard, 
mardi.
Dans son rapport annuel, elle 
mentionne que 72 plaintes 
ont été jugées fondées. Une 
de celles-là a permis d’annu-
ler une facture concernant 
des droits de mutation immo-
biliers d’environ 36 000 $. 
Dans un autre cas, un citoyen 
qui s’était fait imposer des 
frais de 2850$ pour l’occu-
pation du domaine public a 
vu cette facture être annulée 
puisqu’il devait seulement la 

traverser pour accéder à son 
garage. L’intervention de 
l’ombudsman a aussi permis 
d’annuler 250 constats d’in-
fraction de stationnement 
imposé le long d’une piste 
cyclable en novembre der-
nier.
«Les dossiers traités sont non 
seulement plus nombreux, 
ils se démarquent également 
par leur grande variété et leur 
plus grande complexité. Nos 
interventions permettent de 
corriger les erreurs et d’amé-
liorer les processus; certaines 
ont également un impact 
financier direct», a précisé 
Me Savard.
L’ombudsman n’a émis que 
trois recommandations for-
melles durant toute l’année. 
La seule à avoir été refusée 

concerne l’arrondissement 
de Rosemont-La Petite-Patrie 
qui n’a pas voulu modifier 
l’aménagement d’une ruelle 
verte pour redonner à un 
commerçant un accès sans 
entrave à son stationnement.
L’administration de cet 
arrondissement est d’ailleurs 
la plus souvent visée par 

des plaintes faites en 2016 à 
l’ombudsman avec 96, dont 
28 enquêtes approfondies. 
Le Plateau-Mont-Royal est 
deuxième avec 75 plaintes, 
suivi de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce avec 
74 et le Sud-Ouest avec 62 
plaintes.

Ottawa va transfé-
rer 7,5 milliards 
$ sur 11 ans à 

toutes les provinces et ter-
ritoires, sauf  le Québec, 
qui a son propre régime 
de CPE, pour créer 40 
000 places en garderies à 
faible coût en vertu d’une 
entente signée lundi.
Pour compenser, le gou-
vernement du Québec 
recevra 88 millions $ par 
année pendant trois ans.
«Par l’entremise de cet 
accord, nous offrons aux 
jeunes enfants canadiens 
le meilleur départ pos-
sible dans la vie et nous 
assurons un soutien aux 
familles qui en ont le 

plus besoin», a dit le 
ministre de la Famille, 
Jean-Yves Duclos, lors 
d’un point de presse à 
Ottawa.
Le Québec, qui bénéfi-
cie d’un réseau de gar-
deries subventionnées 
depuis maintenant 20 
ans, servira d’exemple 
pour d’autres provin-
ces.
L’Ontario a d’ailleurs 
annoncé la semaine 
dernière un investisse-
ment de 1,6 milliard $ 
pour créer 45 000 places 
abordables d’ici 2022.
L’entente signée entre les 
provinces et Ottawa met 
en marche une initiative 

incluse dans le dernier 
budget fédéral.
En vertu de cet accord, 
les gouvernements pro-
vinciaux devront faire 
rapport annuellement à 
Ottawa pour s’assurer que 
l’argent est bien dépensé.

Le Québec a, de son côté, 
peu ou pas de compte à 
rendre. L’enveloppe que 
lui verse Ottawa devra 
toutefois être dépensée 
dans les «services aux 
familles».

Presque toutes les plaintes à l’ombudsman de Montréal ont été réglées

Ottawa injecte 7,5 milliards $ dans les garderies
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“الدولي للمتاحف” يصدر قائمة محراء ملنع 
االجتار يف آثار سورية

الجامعة  إنها تسلمت من  قالت وزارة اآلثار   
األمريكية بالقاهرة 5000 قطعة أثرية تعود لعصور 
مختلفة من الحضارة المصرية القديمة كانت بحوزة 

الجامعة منذ ستينيات القرن الماضي.
ونقلت مصادر عن محمود عفيفي رئيس قطاع 
نتاج أعمال  القطع هي  بالوزارة إن هذه  اآلثار 
الحفائر التي قام بها العالمان األمريكيان جورج 
سكانلون وكارما بيفين عام 1964 بمنطقة اسطبل 

عنتر األثرية بمدينة الفسطاط في القاهرة.
وأضاف أن قانون اآلثار آنذاك كان يقضي بالقسمة 
بحيث يحق للبعثات األجنبية العاملة في مصر أن تأخذ 
نسبة من نتاج حفائرها بالمواقع األثرية فقام سكان 
لون بإيداع نسبته في الجامعة األمريكية بالقاهرة.
وعقب صدور قانون حماية اآلثار رقم 117 لعام 
القطع  1983 قامت وزارة اآلثار بتسجيل كافة 
الجامعة في سجالت  الموجودة بحوزة  األثرية 

عام 1984.
وقال محمود خليل مدير عام الحيازة بوزارة اآلثار 
إن الجامعة األمريكية بالقاهرة خاطبت الوزارة 

وأخطرتها برغبتها في تسليم جميع القطع األثرية الموجودة بحوزتها.
وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة متخصصة لمعاينة القطع وجردها ونقلها وإيداعها 

بالمتحف القومي بالفسطاط.
وأوضح أن القطع تعود لمختلف العصور التاريخية إال أن أغلبها يؤرخ بالعصر 

اليوناني-الروماني وقد تنوعت ما بين تماثيل أوشابتي وأوان فخارية وأقنعة خشبية 
من العصر اليوناني-الروماني وبعض شواهد القبور من العصر القبطي ومسارج 

ذات بريق معدني من العصر اإلسالمي.
وتأسست الجامعة األمريكية بالقاهرة عام 1919 على يد تشارلز واطسون بهدف 

خدمة التعليم والمجتمع في منطقة الشرق األوسط.

أبو حجاج

إلى من يهمه األمر : جمرد كلمة
-1 قطر أصبحت خطر

-2 حمدين صباحي وخالد علي وخالد داود ومعهم البرادعي أسوأ ما 
أفرزتهم ثورة 25 يناير 

-3 ماذا ينتظر ترامب لمواجهة الدول الداعمة لإلرهاب ؟

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

من قصيدة »أنِت دوماً في الصداره!«
للشاعر/ فريد زمكحل

Vendredi 16 juin 2017 الجمعة 16 يونيو 2017

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

اجلامعة األمريكية بالقاهرة تعيد 5 آالف قطعة أثرية ملصر

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

أنوثة قطة
قطــٍة بالفعـــل  حبيبـتي 

طالسم ــن  م تــخــلــوا  ال 

ــــن مــعــان ـــبـــر ع ُتـــعَّ

تـــفـــرُح بـــكـــل هــمــســة

ــة ــام ــوس ــئ مـــن ال ــش ب

وإبتسامة ضحكة  مــع 

لحظة ــل  ــك ب ــمــســك  ــت ت

حضوره فــي  تستعذب 

ــوره ــض ـــو ح تــتــمــنــى ل

المداعبة من  القليل  مع 

جروح بجروح  تــداوي 

ـــروح ب روح  ــتــعــلــق  ب

روحي  كياني  في  كونِك 

بروحه يرسم  سمارك 

بقلبي ــق  ــلِّ ــح ُي ــان  ــن ح

زاد لــلــوحــي  ــــدِك  ووح

ــي أهــــواِك ــأن تـــقـــوُل ب

نـــوثـــْة ــون أُ ــن ــع ج ــدف ت

ــــادٌر ـــي ق ـــأن ـــن ب ـــؤم ت

في ِحوارها  نياو نياوات

الترجمات ســيــاِق  فــي 

الممنوعات إطــاِر  فــي 

الُمعطيات حـــدوِد  فــي 

الُمفردات رضــوِخ  في 

ــــن شــتــات ــــــادت م ع

مـــع عــاشــق لــلــمــمــات

ــات ــف ــص ـــن ال ـــة م ـــاق ب

حــضــور كــل الــســاعــات

ــات ــش ــرب ــخ ومــنــهــا ال

األمسيات احتفاِل  فــي 

ــونــوات ــن ـــوار ال ــي ح ف

ذات ذاتــي  فــي  وذاتـــك 

ِسمات جــمــال  تقاطيع 

ــداعــات فــي ســمــاِء اإلب

ــدُة بــغــيــر أبــيــات ــصــي ق

ُقبالت الشفاه  وفيض 

ــراِك مــن الــثــبــات ــح ــل ل

الُمعجزات صنع  على 

ملك بلجيكا يشارك أسرة مغربية مأدبة اإلفطار 

الروبوت إميا ترفه عن 
مرضى اخلرف

زاهي حواس يطلق موسوعة “احلضارة املصرية”
  بحث الدكتور حسين الشافعي رئيس 
للثقافة والعلوم  المصرية  المؤسسة 
ورئيس تحرير أنباء روسيا )الطبعة 
المصري  األثار  العربية( مع عالم 
الدكتور زاهي حواس وزير اآلثار 
المشترك  التعاون  آليات  األسبق 
لنشر األعمال الكاملة للدكتور زاهي 
حواس عن تاريخ الحضارة المصرية 
القدامى  والملوك  وآثارها  القديمة, 
وأسرهم فى موسوعة جديدة سيتم 
إطالقها باسم )زاهي حواس يكتب 

تاريخ مصر القديم(.
الموسوعة  بأن  الشافعي  وصرح 
العربية  لغات هى  بثالث  ستصدر 
والروسية واإلنجليزية عن المؤسسة 
والعلوم  للثقافة  الروسية  المصرية 
ودار نشر أنباء روسيا, مؤكدا أن هذا 
العمل الموسوعى سيمثل عصارة فكر 

وكشوفات أثرية وبحوث على مدى يزيد عن نصف قرن للعالم األثرى 
المصرى زاهى حواس , الذى عرفه العالم واجهة للتاريخ المصرى 

القديم وحضارته العظيمة.
وأوضح أن اإلصدار األول فى إطار موسوعة )زاهى حواس يكتب 
تاريخ مصر القديم( سيتم خالل فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب 

أواخر يناير القادم باللغات الثالث.
يذكر أن مئات من الكتب – بمختلف لغات العالم – كانت قد صدرت 
للدكتور زاهى حواس, وستتميز عنها موسوعة األعمال الكاملة الجديدة 
)زاهى حواس يكتب تاريخ مصر القديم(, التى سيتم إصدارها بشمولها 
لكل أوجه التاريخ المصرى القديم وتحديثها ورصدها ألحدث الكشوف 

األثرية بما فيها ما تم منها بإستخدام أجهزة وتقنيات حديثة .

فيليب أسرة من  البلجيكي  الملك   شارك 
أصول مغربية مأدبة إفطار رمضان.

البلجيكية،  أنباء “بلجا”  وحسب وكالة 
الملك فيليب، االثنين، منزل أسرة  زار 
من أصول مغربية قرب مدينة “غنت”، 

وشارك أفرادها مأدبة اإلفطار.
الملك، مثل كافة  إلى أن  الوكالة  وأشارت 
بأكل حبات من  بدأ طعامه  أفراد األسرة، 

التمر، وهي سنة عن النبي محمد.
البلجيكي من  المواطن  الوكالة عن  ونقلت 
أصول مغربية، عبدالعزيز بن حدّو، رب 
الملك اإلفطار معها،  تناول  التي  األسرة 
إن زيارة الملك فيليب تعتبر رسالة “وحدة 

وتضامن”.
إمام مدينة غنت خالد بن  من جانبه، رأى 
حدّو، أن زيارة الملك تعدّ “يد عون ممتدة 

للمجتمع المسلم في البالد”، وفقًا للوكالة.
يشار إلى أن قرابة 760 ألف مسلم يعيشون 
يبلغ عدد سكانها 11.4  التي  في بلجيكا 

مليون نسمة. 

 تأتي الروبوت إيما كل أسبوعين إلى دار في 
مدينة كيل شمالي ألمانيا، للترفيه عن مرضى 

الخرف.
وقال مبرمج إيما مهندس الروبوتات هانز 
إيلرس )29 عاما( من جامعة العلوم التطبيقية 
في المدينة “نريد أن تصبح الروبوت إيما جزءا 
من المجموعة، ال أن ينظر إليها سكان الدار 

كجسم غريب.. إيما يجب أن تندمج”.
وتزور إيما الدار منذ ثالثة شهور، وحتى اآلن 
حققت نتائج إيجابية. يبدو أن مرضى الخرف 
يحبونها عندما تعزف الموسيقى المفضلة لديهم.
وأفاد ثوربن ماك مدير الرعاية “بالطبع 
تعيد األغاني الذكريات. هناك العشرات من 

األشخاص في الدار، تتراوح أعمارهم بين 
75 و93 عاما، ويظهر المرض بشكل مختلف 

على كل منهم”.
وقالت إريكا كراتيت )87 عاما( من سكان الدار 
وهي مولعة للغاية بإيما “الحركات والعيون… 
أنا أحبها”، مضيفة أنها اعتادت أن تغني بنفسها 

وسط جوقة “مازلت استمتع بالغناء”.
ووفقا لما قاله عميد النزالء إنجريد فريتش، 
فإنه في البداية كانت الشكوك تنتاب النزالء 
تجاه إيما، ولكن ذلك سرعان ما تغير، ويضيف 
“لقد لمسوا الروبوت، وطرحوا أسئلتهم عليها”.
وذكر إيلرس أن إيما قادرة على اإلجابة عن 
أربعة أسئلة، من بينها سؤال “من أين أنت؟”. 

 احتفل االتحاد األوروبي بمرور 30 
للتبادل  عاما على برنامج إيراسموس 
الثالثاء وتباهى الرئيس  الطالبي يوم 
التنفيذي للمفوضية األوروبية بأن قصص 
الحب عبر الحدود ربما تمخضت عن 

مليون طفل.
المفوضية األوروبية جان  وقال رئيس 
إنه كان  للبرلمان األوروبي  كلود يونكر 
يقع في حب أوروبا من جديد كل مرة 

يسافر فيها عبر القارة.

وأضاف »يبدو أن هذا حدث أيضا مع 
التبادل  بعض المشاركين في برنامج 
الوقوع في الحب  الطالبي بما في ذلك 
بشكل رومانسي. هناك شائعات عن أن 
برنامج التبادل تمخض عن مليون طفل«.

وتابع قوله »ال يمكن أن تنسب المفوضية 
الفضل لنفسها في ذلك لكني أرحب 
التقريب« بين  بشدة بهذه الطريقة في 

األوروبيين.
وأشادت االحتفاالت في ستراسبورج 
الذي استقبل الطالب رقم تسعة  بالبرنامج 
تأسيسه عام 1987. ويساعد  مليون منذ 
تمويل البرنامج وشبكاته طالب الجامعات 
في متابعة بعض دراساتهم في دول أخرى 

باالتحاد األوروبي

البريطانية  الجارديان  مالك صحيفة  أعلن   
إلى  أنها ستتحول في مستهل عام 2018 
حجم أصغر )تابلويد( بعد قرار إسناد طبعها 
ثانية  إلى جهة  مع صحيفة أخرى معروفة 

التكلفة. لخفض 
ميديا  الناشرة )جارديان  المجموعة  وأعلنت 
جروب( أنها وافقت على إبرام عقد مع شركة 

لتتولى طباعة صحيفتي  )ترينيتي ميرور( 
أوبزرفر االسبوعية في  الجارديان وذي 
مطلع 2018 مع تحول الصحيفتين إلى حجم 

التابلويد اعتبارا من ذلك الحين.
الخطوة  وقالت جارديان ميديا إن هذه 
أهدافها  تحقيق  »ستسهم بشكل ملحوظ« في 

المالية.

طيار فرنسي يعرب القنال اإلجنليزي بسيارة طائرة

قصص حب ومليون طفل.. 
30 عاما من التبادل 

الطالبي األوروبي
اجلارديان الربيطانية 

ستتحول إىل حجم التابلويد 
اعتبارا من 2018

القنال اإلنجليزي يوم   عبر طيار فرنسي 
األربعاء في سيارة طائرة يبدو جزء منها 
الدواب والجزء  التي تجرها  العربات  مثل 

اآلخر شراعي.
وتحت سماء صافية انطلق برونو فيزولي 
أيام  بمركبته الطائرة على مدرج مهجور من 
الحرب قرب كاليه وكان يتحرك بشكل متعرج 

إلى أن ارتفع ببطء.
لتلفزيون رويترز وهو يفحص  وقال فيزولي 
أكبر  القول إن  المركبة قبل اإلقالع "يمكنني 
مخاطرة، مثل أي آلة تعمل بمحرك، هو تعطل 
المحرك.. عادة يهبط المرء على األرض لكن 

في هذه الحالة سنضطر للهبوط في البحر".
وهبط فيزولي بسالم على بعد 59 كيلومترا 

قرب ميناء دوفر اإلنجليزي.
تيمنا  التي تحمل اسم "بيجاسوس"  والسيارة 
اليونانية هي  المجنح في األساطير  بالحصان 

ابتكار جيروم دوفي وهو رجل أعمال  من 
البرازيلي  استلهم رحالت طيارين قدماء مثل 

ألبرتو سانتو دومونت والفرنسي لوي 
القنال  الذي كان أول من حلق عبر  بليريوت 

انِت دومًا يف الصداره
ٍة أو عباره يف كِل مجل
ٍة أو إشاره يف كِل فصل

كنقشِِ احلروْف على سطِح احلجاره
كشيِب السنني يف رأِس احلضاره

للمتاحف قائمة  الدولي   أصدر المجلس 
حمراء لمنع اإلتجار في عدد من القطع األثرية 
القائمة كما يذكر  المسروقة. تضم  السورية 
الوطنية  اللجنة  الدكتور خالد عزب؛ رئيس 
المصرية للمتاحف وعضو مجلس إدارة 
للمتاحف، 33 قطعة محددة  العربية  المنظمة 
المعالم تعود إلى حقب متعددة، منها قطع تحمل 
نقوش مسمارية وآرامية وسريانية، وكذلك 
دمى طينية من الصلصال، وتمائم وتعاويذ 
ومنحوتات عاجية وأواني فخارية ومعدنية 
الفسيفساء عبارة عن مشاهد  وأرضيات من 

طبيعية تمثل البيئة السورية.
وهذه القطع مسروقة من متحف معرة النعمان، 
التمانعة وهي  وكان قد عثر عليها في قرية 
الخامس قبل  القرن  الثاني من  للنصف  تعود 
القائمة قطع سرقت من  الميالد، كما تضم 
متحف دمشق الوطني منها بالطات من 
المذهب ذو  القاشاني، وبالطة من الزجاج 
زخارف على شكل صليب، وكذلك اسطرالب 

للقرن  معدني من العصر اإلسالمي يعود 
الميالدي، وكان محفوظا في  السادس عشر 

متحف دمشق الوطني.
القائمة ضمت عمالت أثرية تعود للحقبة 
اإلغريقية وعمالت رومانية وإسالمية، وقد 
العالم  للمتاحف متاحف  الدولي  المجلس  ناشد 
ودور المزادات، وتجار الفن وجامعي التحف، 

عدم التعامل مع هذه القطع.
وأضاف خالد عزب أنه يجب التعامل مع أي 
قطعة خرجت من سوريا بحرص شديد والتأكد 
من المستندات الخاصة بها، حيث إن ملكية أي 

قطعة على هذه القائمة تعود للدولة السورية.
المعاهدات واالتفاقيات  إلى أن  وأشار عزب 
اتفاقية  السوري خاصة  التراث  الدولية تحمي 
التدابير  اليونسكو الصادرة عام 1970 بشأن 
الواجب اتخاذها لحظر ومنع االستيراد 
الثقافية  والتصدير ونقل ملكية الممتلكات 
واتفاقية اليونسكو لعام 1972 المتعلقة بحماية 

التراث العالمي الثقافي والطبيعي.


