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 بقـلم/ فـريد زمكحل 

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

حرية الكلمة بني التقييد والتجديد
الكلمة  حرية  مع  أنا  نعم    
التعبير التي ال تتجاوز  وحرية 
الكلمة  المفهوم الحقيقي لحرية 
ساحات  إلى  التعبير  وحرية 
التكفير والتعتيم المدمر لكل القيم 
األخالقية للمجتمعات، ويقيني 
أمانة  الكلمة  حرية  أن  الدائم 
الكلمة رسالة، البد وأن  وأمانة 
بالمسئولية والموضوعية  تلتزم 
األشكال  وكل  بالفوضوية  ال 
العبثية التي كنا نراها ونشاهدها 
بنا  في السنوات األخيرة وأدت 
الجحيم  محافل  إلى  للوصول 
والفشل على كافة المستوايات 
والشعبية  الرسمية  واألصعدة 
وعلى وجه الخصوص في مصر 

وعالمنا العربي الكبير.
المشروع  التدخل  مع  أنا  نعم 
الدولة في رقابة  لبعض أجهزة 
كل ما يقدم ويطرح في جميع 
الفن  وعالم  اإلعالم  وسائل 
والثقافة، شريطة أن يكون هناك 
من يراقب ويتابع كافة األنشطة 
المصرية  للدولة  الحكومية 
بجميع مؤسساتها حتى ال تقتصر 
وسائل  على  للفساد  مواجهتنا 
اإلعالم وعالم الفن والثقافة دون 

األجهزة الرسمية للدولة.
والسؤال هنا كيف يمكننا تحقيق 
آلية ممكنة،  المعادلة وبأي  هذه 
دون الجنوح أو المساس بحقوق 
اإلنسان التي تندرج تحت لوائها 
التعبير  وحرية  الكلمة  حرية 
المواثيق  كافة  وتنص عليهما 
المتعارف  الدولية  والقوانين 
والمنصوص عليها بكل وضوح 
الكبرى  الدول  في جميع دساتير 
التي سبقتنا في مراحل الرقي 

والتقدم في هذا الخصوص؟

مما  أبسط  تقديري  في  والحل 
النوايا  خلصت  إذا  نتصور 
من  ما  لكل  فهم  وتصدينا عن 
القانون من  شأنه الخروج عن 
أفكار تتعارض مع  خالل بث أي 
مفاهيم الحرية المسئولة بدءاً من 
الدينية والسياسية  المؤسسات 
واإلعالمية والثقافية والتعليمية 
وهو ما يحتاج لشجاعة وإرادة 
التغيير  سياسية حقيقية لتحقيق 
المنشود في جميع أوجه المجتمع 
ال  ُملزمة  قوانين  خالل  من 
تتحكم بها قوانين السوق وفكرة 
الكبار  العرض والطلب ومصالح 
النافذة  المراكز  أصحاب  من 
إعالمياً  أو  دينياً  أو  سياسياً 
الكثير مما ال  مع حذف وتنقية 
للوطن  العام  يتوافق والصالح 
المناهج  جميع  من  والمواطن 
التعليمية وعلى وجه الخصوص 
تُعلم  التي ال  المناهج األزهرية 
طالبها سوى التطرف واألساليب 
المختلفة لتكفير المجتمع والنظام 
وكل من يحاول الحد من نفوذ 
مما  عليها،  القائمين  وسلطة 
الفساد والطائفية  تغلغل  إلى  أدى 
والال مسئولية لجميع قطاعات 
الدولة الرسمية وغير الرسمية 
إليه من  وأوصلنا إلى ماوصلنا 
تردي أخالقي وثقافي وتعليمي 
الرئيس  وكلي أمل في أن يقوم 
القيام به في  السيسي بما يجب 
العقل  هذا الخصوص السترداد 
المصري واستعادة وعيه المفقود 
الثقة وعدم  من غياهب فقدان 
الشعور بالوالء واالنتماء لهذا 
البلد الذي كان عظيماً في يوٍم من 

األيام والبد أن يعود كذلك!!

تهديد إيراني صريح باستئناف ختصيب اليورانيوم 

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

  حذر رئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية 
إيران  الثالثاء من أن  أكبر صالحي  علي 
إلى  اليورانيوم  تخصيب  استئناف  يمكنها 
تخلت  إذا  أيام  مستوى عال خالل خمسة 
الواليات المتحدة عن االتفاق النووي المبرم 

في صيف 2015.
وقال صالحي في مقابلة مع إذاعة »إريب« 
الحكومية »اذا صممنا، يمكننا في غضون 
خمسة أيام على األكثر البدء بالتخصيب في 
مستوى 20% في )منشأة( فوردو« النووية. 
وأضاف »بالطبع ال نحبذ حدوث هذا األمر 
ونبذل جهداً كبيراً لتنفيذ االتفاق النووي«.

وأكد أن »أولويتنا القصوى تتمثل في المحافظة 
ليس  بالتأكيد  النووي، ولكن  االتفاق  على 

بأي ثمن«.
وحصلت إيران لدى التوقيع على االتفاق مع 
القوى الكبرى على وعود بتخفيف العقوبات 
المفروضة عليها مقابل خفض أنشطتها النووية 

وال سيما االمتناع عن تخصيب اليورانيوم 
بنسبة 20% أو أكثر وهو المستوى الذي قد 

يقربها من صنع سالح نووي.
وهدد الرئيس األميركي دونالد ترامب مرارا 
بإلغاء االتفاق النووي خالل حملته االنتخابية. 
وبعد انتخابه، فرض عقوبات جديدة على 
في  الصاروخي  برنامجها  بسبب  طهران 
حين تبادل الجانبان االتهام بانتهاك روحية 

االتفاق النووي.
ولكن صالحي أشار إلى أن إلغاء االتفاق 
في  واشنطن  جهود  على  سلبا  سينعكس 
التعاطي مع برنامج كوريا الشمالية الذري.

وحذر »إذا ألغوا االتفاق النووي مع ايران، 
فستقول كوريا الشمالية إنكم غير ملتزمين 

بتعهداتكم«.
وأضاف »ستنهار مصداقية الواليات المتحدة 
وستطرح االسئلة بشأن األسباب التي تجعلهم 
يقدمون التزاما ومن ثم يقومون بانتهاكه«.

ويسمح االتفاق اليران تخصيب اليورانيوم 
إلى درجة 3,5 بالمئة والتي يمكن استخدامها 

في تشغيل المفاعالت.
يمكن  بالمئة،   20 تبلغ  تخصيب  وبنسبة 
استخدام اليورانيوم في مجال الطب النووي، 
إال أن ذلك يسهل الوصول إلى مستوى 90 
بالمئة الذي يحتاجه تطوير أسلحة نووية.

ولهذا السبب، أثارت ايران المخاوف عندما 
بدأت في فبراير، 2010، بتخصيب اليورانيوم 
بذلك  بالمئة، حيث قصرت  بمستوى 20 
بشكل كبير الوقت الذي قد تحتاجه النتاج 

يورانيوم يمكن استخدامه في السالح.
ونفت ايران بأنها تسعى إلى تطوير أسلحة 
نووية، لكن المجتمع الدولي فرض عليها 
عقوبات قاسية لم تخفف إال بموجب اتفاق 
عام 2015 الذي وقعته مع بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا والصين والواليات المتحدة واالتحاد 

األوروبي. 

حكمة العدداعداد: أنطوانيت جرجوس

املتهم يف هجوم برشلونة يصرح بأنهم كانوا خيططون هلجوم أكرب 
  أقر أحد المشتبه بأنهم شاركوا في هجوم 
برشلونة في المحكمة إن هجوما أكبر خطط له، 

بحسب ما ذكرته مصادر قضائية.
في  بشهادته  يدلي  وكان محمد حولي شمالل 
المحكمة العليا في مدريد، حيث مثل المشتبه 

بهم األربعة في المحكمة.
وجرح الرجل في التفجير الذي دمر منزال في 

بلدة الكنار األربعاء الماضي.
وقد قتل 15 شخصا وجرح أكثر من 100 في 

سلسلة من الهجمات في برشلونة وما حولها.
من  المدعاة،  الخلية  من  أعضاء  ثمانية  وقتل 
بينهما اثنان قتال في تفجير الكنار، وستة قتلوا 
في وقت الحق بعد إطالق الشرطة النار عليهم.
وقتل آخر المشتبه بهم في بستان عنب غرب 

برشلونة يوم االثنين.
ونقل المشتبه بهم الذين نجوا تحت حراسة مشددة 
من برشلونة إلى مدريد لحضور جلسات المحكمة 

اليوم الثالثاء.
التهم  أندريو،  فرناندو  التحقيق،  قاضي  وقرأ 
الموجهة إليهم، والتي تراوحت ما بين اإلرهاب، 

والقتل، وحيازة أسلحة.
أمام  بشهادتهم  اإلدالء  في  بهم  المشتبه  وبدأ 

القاضي خالل الظهيرة.
وكان محمد حولي شمالل أول من أدلى بشهادته. 

وقد أصيب في تفجير الكنار في الليلة السابقة على هجوم 
الس رامبالس في برشلونة.

وكان يرتدي عندما ظهر أمام المحكمة مالبس المستشفى، 
إذ ال يزال يعالج بعد إصابته.

وعثرت الشرطة في وقت الحق على 120 عبوة غاز في 
المكان، لكن يبدو أن االنفجار الذي حدث دفع المهاجمين 

إلى سرعة تغيير طبيعة الهجوم.
الباقي  وقتل في االنفجار مشتبه بهما آخران، منهما عبد 

السعدي، اإلمام المغربي الذي يعتقد أنه هو الذي أثر فكره 
المتشدد في المشتبه بهم.

وأما المشتبه بهم اآلخرون الذين مثلوا أمام المحكمة فهم:
إدريس أوكبير، البالغ من العمر 28 عاما، وقال إنه بريء. 
وقد عثر على جواز سفره في الشاحنة التي استخدمت في 
الهجوم في برشلونة، لكنه قال إن شقيقه موسى - الذي قتل 

في الهجوم في كامبريلس - سرقه.
محمد عال البالغ من العمر 27 عاما، والذي قيل إنه مالك 

سيارة »أودي« التي استخدمت في هجوم كامبريلس
صالح القريب، وهوفي 34 من العمر، ويتهم بإدارة مقهى 
لإلنترنت في ريبول استخدم في إرسال أموال إلى المغرب.
وسيقرر القاضي إن كان سيبقي المشتبه بهم في الحبس، 
ويحرمهم من اإلفراج عنهم بكفالة، كما يطالب االدعاء بذلك.
التفجير، هناك  اللذين قتال في  بهما  المشتبه  إلى  وإضافة 
النار  الشرطة  إطالق  بعد  قتلوا  آخرين  مهاجمين  خمسة 

عليهم عقب هجوم كامبريلس.

يونس  عليه  قبض  من  آخر  وكان 
 22 العمر  من  البالغ  أبويعقوب، 
هو  أنه  يعتقد  مغربي  وهو  عاما، 
الناس  التي دهست  سائق الشاحنة 

في برشلونة.
وقد أطلقت عليه النار بعد مشاهدته 
في بستان عنب غرب برشلونة يوم 
ناسفا  حزاما  يرتدي  وهو  االثنين 

مزيفا.
هتف بصوت  إنه  الشرطة  وقالت 
مسلح  إنه  وقال  أكبر«  »هللا  عال 

بسكاكين.
وقد عقدت المحكمة في مدريد جلستها 
في  وهي  سواريز  أنا  كانت  بينما 
عقدها السادس تدفن في زاراغوسا 

بعد قتلها في هجوم كامبريلس.
وعرضت 45 شركة في كاتالونيا 
تشييع  الجنازات  مجال  في  تعمل 

جنازات الضحايا مجانا.
الفرنسي،  الداخلية  وزير  وأكد 
جيرارد كولوم - من ناحية أخرى 
- التقارير السابقة التي أفادت بأن 
بعض المهاجمين زاروا فرنسا ليال 

قبل أيام من الهجوم.
وأكد أن الزيارة »كانت رحلة سريعة جدا« لمنطقة إيسون 
في باريس في 11-12 أغسطس/آب، وقد رصدت خاللها 

كاميرات المرور سيارة »أودي إيه 3 » وهي مسرعة.
ولكنه أصر على أنه ليس هناك أي صلة للخلية بفرنسا، 

قائال إنهم »كانوا أسبانا تماما«.
وقد عاش معظم المشتبه بهم الـ12 في بلدة ريبول، الواقعة 
شبان  وجميعهم  الفرنسية.  الحدود  قرب  برشلونة  شمالي 

صغار ينحدرون من أصول مغاربية.

year

  أعلنت دار اإلفتاء المصرية، أن 
غدًا األربعاء 2017/8/23 أول أيام 
الجمعة  يوم  الحجة، وأن  شهر ذى 
2017/9/1 هو أول أيام عيد األضحى 

المبارك.
وهنأت الدار، األمة اإلسالمية بمناسبة 
لها على  تغريدة  عيد األضحى عبر 
صفحتها الرسمية بموقع »فيس بوك«.

اإلفتاء: اجلمعة أول أيام عيد األضحى

تتقدم إدارة جريدة الرسالة 
بخالص التهاني وأطيب 
األماني للجالية العربية 

واإلسالمية بمناسبة حلول 
عيد األضحى المبارك
أعاده هللا على الجميع 

بالخير والبركات

صـــ9ـ

 نجح قطاع األمن الوطني بوزارة الداخلية، بالتنسيق 
مع األجهزة األمنية المعنية، في ضبط تشكيل عصابي 
تخصص في اإلتجار باألعضاء البشرية بمحافظة الجيزة.
األمن  قطاع  إلى ضباط  قد وردت  معلومات  كانت 
الوطني، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام ثالثة 
بمستشفيات  أطباء وأربعة ممرضين وثالثة عاملين 
واثنين من السماسرة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم 
لإلتجار باألعضاء البشرية، حيث أشارت التحريات 
إلى قيامهم باالتفاق مع عدد من المواطنين لنقل بعض 
أعضائهم البشرية لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية 

ضخمة مستغلين الحاجة المادية لهم.
وعقب تقنين اإلجراءات األمنية الالزمة، تم ضبط أفراد 
التشكيل العصابي أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال 
كلية وجزء من كبد مواطن بإحدى المستشفيات الخاصة 
 10 مقابل  المرضى  لزراعتها ألحد  تمهيدا  بالجيزة 
آالف دوالر أمريكي، كما تم ضبط مبالغ مالية كبيرة 

بحوزتهم حصيلة نشاطهم اإلجرامي.
وقد تم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة حيال 
الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، كما تم غلق 

المستشفى محل الواقعة.

القبض على تشكيل عصابي لإلجتار باألعضاء 
البشرية يف اجليزة

عادل إمام 
شالنا وشال 
الفن على كتفه

مبشاركة 30 دولة.. إقامة أول معرض 
وسوق للسياحة فى مصر

صـــ15ـ

من حارة صخر إىل فاريا… 
أكرب متثال للقديس شربل

 نقل تمثال القديس شربل مخلوف الذي يبلغ طوله 27 متراً وعرضه 
7 امتار ووزنه 40 طناً ليل السبت األحد ، بعد انجاز تصميمه من حارة 
صخر الى مقر نصبه في اعالي فاريا، وذلك على متن ” لودر” ضخمة 

بطول 27 متراً وعرض 7 امتار.
وكانت المديرية العامة لقوى االمن الداخلي أصدرت بياناً جاء فيه: منع 
وقوف السيارات على منعطفات وجانبي المسار الممتد من المعاملتين 
بالقرب من مطعم االكارم باتجاه مستديرة العنتبلي نحو االوتوستراد – 

المسلك الغربي، مفرق يسوع الملك صعوداً باتجاه فاريا.
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Franchise disponible

Mediterranean & Middle-Eastern food 

 يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان
 أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم

  األماني من الجالية العربية واإلسالمية
 بمناسبة قرب حلول

  عيد األضحى المبارك
 أعاده هللا على الجميع باليمن

والخير والبركات

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

اإليرانية والشرقية  

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   
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   يزيد خالف بشأن مشاركة القطريين في مناسك الحج 
هذا العام من توتر العالقات بين قطر والسعودية ويعمق 

أزمة دبلوماسية أوسع نطاقا مع قوى عربية أخرى.
وتتهم قطر السعودية بتعمد وضع العراقيل أمام مواطنيها 
الالزمة  التصاريح  للحصول على  الحج  في  الراغبين 
للسفر. وتقول السعودية إن قطر تسعى إلى تسييس الحج 

لتحقيق مكاسب دبلوماسية.
لبعض  السماح  الماضي على  األسبوع  االتفاق  وكان 
القطريين بعبور الحدود البرية الصحراوية إلى السعودية 
قد بدا وكأنه إشارة على تخفيف التوترات لكنه سرعان 

ما قاد إلى تبادل أكثر عنفا لالتهامات.
أداء مناسك  الراغبين في  القطريين  الكثير من  ويقول 
أو  أمنية  يسافروا العتبارات  لن  إنهم  العام  الحج هذا 

خوفا من أن يرتهن مصيرهم هناك بصراع سياسي.
وقال أحمد الرميحي )31 عاما( وهو طالب دراسات 
إسالمية بجامعة قطر »سئمنا هذا األمر. بالطبع نريد 
الذهاب لمكة لكن لمن نسمع؟ السياسة انهارت«. وبالنسبة 

للسعودية فإنها تغامر بسمعتها في تنظيم الحج.
ويقول المسؤولون القطريون إن عددا محدودا فقط من 

القطريين من المتوقع أن يؤدي الفريضة هذا العام.
ويوسع الخالف بشأن الحج من نطاق المواجهة الدبلوماسية 
في منطقة الخليج. ففي يونيو حزيران فرضت السعودية 
والبحرين ومصر واإلمارات عقوبات على قطر حليفة 
المواصالت  المتحدة وقطعت جميع وسائل  الواليات 
معها واتهمتها بدعم إيران ومساندة اإلرهاب اإلسالمي. 

وتنفي الدوحة االتهامات.
ولم تنجح محاوالت الوساطة التي قامت بها الواليات 

المتحدة والكويت في حل الخالف.
وبعد اتفاق عبور الحدود البرية األسبوع الماضي، الذي 
القطرية  الحاكمة  أفراد األسرة  احد  إن  الرياض  قالت 
توسط فيه، عرض التلفزيون السعودي لقطات لعشرات 
القطريين وهم يقودون سيارات دفع رباعي عبر الحدود.
واتضح بعد ذلك أن الذي توسط في االتفاق هو عبد هللا 

بن علي آل ثاني أحد أحفاد مؤسس دولة قطر والذي 
استقبله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض 
يقضي  الذي  السعودية  الملك سلمان عاهل  استقبله  ثم 

عطلته في المغرب.
وأبدى المسؤولون القطريون ارتيابهم من الدور الذي 
يلعبه ومن اإلشادات التي أغدقها عليه اإلعالم السعودي 
وقالوا إن الشيخ عبد هللا وهو رجل أعمال مقيم بالخارج 

يقوم بزيارة شخصية وال يتولى منصبا في الحكومة.
وقال دبلوماسي قطري »السعوديون وضعوه في مكانة 
مميزة ونحن نرى ذلك باعتباره محاولة لتقويض األسرة 

الحاكمة )في قطر(«.
وتنفي الدول التي على خالف مع الدوحة السعي لتغيير 
النظام في قطر ونفي الشيخ عبد هللا أن يكون قام بذلك 

لتحقيق مصلحة شخصية.
ويقول المسؤولون السعوديون إن أكثر من 400 حاج 
لكن وسائل اإلعالم  البر  قطري وصلوا عن طريق 
القطرية قالت إن أغلب الذين عبروا الحدود قطريون 
عائدون لمزارع يملكونها في السعودية. ويمكن لقطر 
إرسال ما يصل إلى 1200 حاج بموجب نظام الحصص.
الحجاج  بنقل  وانتقدت قطر كذلك عرضا سعوديا 
السعودية  الجوية  الخطوط  القطريين على طائرات 
القطرية أو شركات  الجوية  السماح للخطوط  بدال من 

أخرى بنقلهم إلى مكة.
وأضر الخالف الدبلوماسي باألعمال وفرق أفراد األسر 
في منطقة الخليج ويشعر بعض القطريين بالغضب من 

أن الخالف قد حرمهم من أداء مناسك الحج.
ذهبوا  ما  إذا  القطريين على سالمتهم  ويخشى بعض 
إلى المملكة لكن السلطات السعودية تقول إنه ال يوجد 
الخوف. وقال محمد وهو مهندس مدني  يبرر هذا  ما 
الجانبين  اسم عائلته »هناك كراهية على  رفض ذكر 
أقدم جواز سفري في  وأنا  باالرتياح  أشعر  لن  ونعم 

فنادق أو أماكن أخرى في السعودية«. 

    تقدم 7 من كبار قادة الجيش التركي 
الدفاع على خلفية  إلى وزراة  باستقالتهم 
التركي رجب  الرئيس  بين  الدائر  التوتر 
طيب أردوغان وقائد القوات الخاصة الفريق 
زكائي أساكاللي الذي قاد عملية درع  الفرات 

التركية في سوريا .
تأتي تلك الخطوة غداة تحذير وجهه أردوغان 
بتكليفه  إلى أساكاللي بسبب رفضه قرار 
بقيادة القوات الثانية في الجيش وتخفيض 

منصبه ورتبته الحاليين .

   قال المرصد السوري لحقوق اإلنسان ومصادر إن 
أكثر من 170 مدنيا قتلوا في ضربات قادتها الواليات 
المتحدة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية خالل األسبوع 
الماضي في مدينة الرقة وهو ما يمثل زيادة كبيرة 
في الخسائر البشرية في إطار حملة طرد المتشددين 

التي بدأت منذ أكثر من شهرين.
وقال التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة ضد الدولة 
اإلسالمية إن الهجمات على أهداف المتشددين تتم 
بصورة روتينية وإنه أبلغ فرقه بهذا الزعم لتقييمه.

وقال المرصد إن 42 شخصا على األقل بينهم 19 
طفال و12 امرأة قتلوا يوم االثنين في ضربات دمرت 

مباني اتخذتها عائالت مالذا لها.
العدد  وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن هذا 
هو األكبر في يوم واحد منذ أن بدأت قوات سوريا 
المؤلفة من فصائل كردية وعربية،  الديمقراطية، 
الرقة في يونيو حزيران بعد حملة  هجومها على 

طويلة لعزل الدولة اإلسالمية داخل المدينة.
وأكد سكان سابقون في الرقة، على صلة بأقارب لهم 

ال يزالون في المدينة، لرويترز هذا أيضا.
ويقول التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة إنه حريص على تجنب وقوع 
الدولة اإلسالمية سواء في  المدنيين خالل هجماته على  بين  خسائر بشرية 

سوريا أو في العراق وإنه يحقق في أي مزاعم بهذا الصدد.
وقال البنتاجون في بيان أرسل إلى رويترز »التحالف يحترم الحياة اإلنسانية 
ويساعد قوات الشركاء في جهودها لتحرير أراضيها من تنظيم الدولة اإلسالمية 
دائما هو عدم وقوع أي خسائر  المدنيين. هدفنا  فيه  الذي تحمي  الوقت  في 

بشرية بين المدنيين«.
وقال المرصد إن الضربات التي استهدفت حارتي السخاني والبدو يوماالثنين 
كانت قريبة من مبنى سكني متعدد الطوابق تعرض يوم األحد لضربة أسفرت 

عن مقتل 27 مدنيا على األقل منهم سبعة أطفال.

ومنذ الشهر الماضي تقود قوات سوريا الديمقراطية، التي تمثل وحدات حماية 
الشعب الكردية رأس الحربة فيها، معارك شرسة داخل منطقة المدينة القديمة 
في الرقة. ويشتد القتال حاليا قرب مركز المدينة حيث تواجه القوات المدعومة 

من الواليات المتحدة مقاتلي الدولة اإلسالمية.
وأظهرت لقطات للمدينة القديمة نشرها ناشطون دمارا كبيرا لحق بالمباني 

الواقعة في محيط الجامع العتيق.
يوماالثنين  فيديو  للدولة اإلسالمية  التابعة  لألنباء  أعماق  ونشرت وكالة 
منها ألطفال. وقالت  كثير  ملقاة على األرض  األقل  عرض 12 جثة على 
الوكالة إن اللقطات جرى تصويرها في الرقة يوم االثنين وعرضت ضحايا 
الذي  الكبير  للدمار  إلى مشاهد  التحالف إضافة  لقوات  الجوية  الضربات 

لحق بمناطق سكنية.

  تجددت االشتباكات العنيفة في مخيم عين الحلوة لالجئين 
الفلسطينيين فى لبنان اليوم في الشارع الفوقاني وحي الطيرى 
وسوق الخضار ومعقل مجموعتي بدر والعرقوب وذلك 
بالتزامن مع أصوات انفجارات قذائف صاروخية مترافقة 

مع اطالق رصاص كثيف .
وكان المخيم قد شهد منذ الصباح إطالق نار متقطع تخف 

حدته حينا وتتصاعد احيانا وقد تخلله عمليات تمشيط 
لحركة “فتح” داخل حي الطيرة بعد احكام سيطرتها ورفع 
راياتها على نحو سبعة منازل كانت تسكنها عناصر لبدر 
والعرقوب المتشددتين كما سجل إحتراق منزلين في الحي 

بعد استهدافهما بقذائف صاروخية .

  أكد وزير الدفاع األمريكي جيمس 
ماتيس أن مسلحي تنظيم “داعش” 
اإلرهابي أضحوا محاصرين في الوقت 
الحالي بعدما باتوا مطوقين من ناحيتي 
نهر الفرات الذي يقسم العراق وسوريا، 
مشيرا إلى أن أيام التنظيم باتت معدودة.

وقال ماتيس – في تصريحات من بغداد 
أوردتها قناة “سكاي نيوز” اإلخبارية 
/الثالثاء/ – إن “تركيزنا حاليا  اليوم 
هو على إلحاق الهزيمة بداعش داخل 
العراق، وإعادة فرض السيادة العراقية 

ووحدة األراضى”.
وكان ماتيس قد وصل إلى بغداد في وقت 
سابق اليوم للتشاور مع القادة األمريكيين 

ومسؤولين في الحكومة العراقية.
ويقوم وزير الدفاع بزيارته بعدما أتمت 
العراقية، بمساعدة أمريكية،  القوات 

تحرير مدينة الموصل، وتخوض اآلن معركة الستعادة مدينة تلعفر.

اجلنايات تقضي برباءة حسني سامل وجنليه 
يف قضية غسيل أموال

ترامب يرتاجع عن سحب القوات األمريكية 
من أفغانستان

فى زيارة مفاجئة لبغداد .. وزير الدفاع 
االمريكى: أيام داعش معدودة وعناصره 

باتوا حماصرين

اشتباكات عنيفة يف خميم عني احللوة لالجئني 
الفلسطينيني فى لبنان

استقاالت مجاعية من 
اجليش الرتكي علي 
خلفية التوتر بني 

أردوغان وقائد القوات 
اخلاصة

املرصد السوري ومصادر: مقتل أكثر من 170 مدنيا يف الرقة 
بضربات تقودها أمريكا

اخلالف بشأن احلج يعمق أزمة قطر

استقبلت القارة األوروبية بمختلف دولها 
أكثر من مليون الجئ على مدار األعوام 
األربعة الماضية و أغلبهم من أفراد الشعب 
السوري الذين هربوا من ويالت الحرب 

التي دمرت سوريا و قتلت شعبها .
و تباينت ردود األفعال بين شعوب الدول 
األوروبية فمنهم من استقبل الالجئين بصدر 
رحب و منهم من استقبلهم بردود أفعال 
منها صيحات  العنصري و  منها  قاسية 
خوف من المستقبل و مما يحمله الالجئين 

لهذه الدول .
الحقيقة أن الحكومات األوروبية  طبقت 
القانون الدولي بحذافيره بحيث أن القانون 
تم  لكل فرد  اللجوء  يكفل حق  الدولي 
قبل  تهديده من  تم  أو  بلده  اضطهاده في 
النظام الحاكم في دولته أو أي جهة سياسية 

أو أمنية في ذات البلد.
الالجئ  أن  يبدو  الشديد  لكن لألسف  و 
أينما ذهب فهو يقع تحت )) حكم القوي 
على الضعيف (( و ذلك ألن الكثير من 
المنظمات التي تعمل على مساعدة الالجئين 
، تقوم باستغالل الالجئين و السيطرة على 
حياتهم بشكل كامل بداية من وسيلة تعليمهم 
اللغة الهولندية ووصوالً إلى إلحاقهم بعمل 
العمل  فيه على  يجبرون  طوعي خدمي 
طوال ساعات عديدة ضمن األسبوع حتى 
يستفيدوا من الدعم المالي الذي تقدمه لهم 
الحكومة طوال الفترة التي ال يعملون بها .
 (( البحث  محرك  عبر  بحثنا  أننا  لو 
Google(( عن السوريين الذين خرجوا 
لوجدنا  الدائرة في سوريا  الحرب  إبان 
الخاصة  أعمالهم  إنشاء  في  أنهم نجحوا 
في دول عديدة مثل مصر و السودان و 
اإلمارات و األردن و غيرها العديد من 
الدول التي وفرت لهم األجواء المناسبة 
لبداية مشاريعهم الخاصة و العمل بها .

بالمقابل أنت كالجئ في أوروبا ال  لكن 
يمكنك أن تعمل ما تحب أو ما تتقنه بل 
يجب عليك أن تكون خاضع لتلك البلدية 
أو المنظمة التي تقدم لك الدعم المالي الذي 
يسمى بالمساعدة االجتماعية و التي تدفع 
منها جميع مصاريف حياتك و منها إيجار 
البيت و التأمين الصحي و فواتير الماء 
و الكهرباء و الغاز و غيرها الكثير من 
التي أنت ملزم بدفعها من قيمة  الفواتير 
الراتب الشهري الذي تمنحك إياه الحكومة .
الشهري ألنه  الراتب  قيمة  عن  بعيداً  و 
يختلف بسبب أفراد العائلة و أعمارهم فأنا 
على علم أن بعض العائالت ال تستطيع 
توفير 100 يورو لشراء احتياجات رئيسية 

ألطفالهم و ألنفسهم .
و لألسف هذا أدى إلى أن العديد من الالجئين 
سلكوا طريق العمل بشكل غير مشروع 
حتى يوفروا لقمة العيش إلى عائالتهم .

في كلماتي هذه  أكون منصفاً  و حتى 
الشهري  الراتب  يكفيهم  العائالت  بعض 
العائلة  أفراد  أن عدد  إلى  يعود  ذلك  و 

قليل ال يتجاوز 
الـ 4 أشخاص .

نحن و من خالل منبرنا هذا نتوجه إلى 
كل من يقرأ هذه المقالة من ذوي أصحاب 
القرار في الحكومة الهولندية أن يفسحوا 
المجال لالجئين السوريين و سوف يجدوا 
أن السوريين قادرون على تحقيق النجاح 

في الكثير من المهن و الحرف .
و سوف نقوم بمتابعة تلك المنظمة التي 
تقوم باستغالل الالجئين و إخضاعهم للعمل 
التطوع و خدمة  اإللزامي تحت مسمى 

المجتمع  و سيكون لنا حديث مطول .

  قضت محكمة جنايات القاهرة في 
جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد 
ببراءة رجل األعمال  عامر جادو، 
حسين سالم ونجليه خالد وماجدة في 
إجراءات محاكمتهم في  إعادة  ختام 
قضية اتهامهم بارتكاب جريمة غسل 
أموال قيمتها تزيد على ملياري دوالر 
متحصلة من جريمة التربح في صفقة 
تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة 
المستشار علي أبوبكر قد أصدرت في 
أكتوبر 2011 حكما غيابيا بمعاقبة حسين 
سالم ونجليه خالد وماجدة بالسجن لمدة 
بدفع  وإلزامهم متضامنين  7 سنوات 
مليارات و6   4 قدرها  مالية  غرامة 

ماليين دوالر.
وعقب تصالح حسين سالم مع الدولة 
في العام الماضي بقيامه وأفراد أسرته 
بالتنازل عن 21 أصال من األصول 
المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية 
بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 
ألفا و50 جنيها والتي تمثل 75 % من 

إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر 
وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 
مليارات و122 مليونا و 466 ألفا 
و733 جنيها مصريا، تقدم حسين 
سالم ونجاله بإعادة إجراءات في 
بهم، ومن  المتعلقة  القضايا  كافة 

بينها هذه القضية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت حسين 
سالم ونجليه إلى محكمة الجنايات 
باشرتها  التي  التحقيقات  في ختام 
نيابة أمن الدولة العليا والتي أظهرت 
بتلقي تحويالت  قيام حسين سالم 
مصرفية من حسابات خارجية 
ومن حساباته الشخصية لدى بعض 
البنوك وقام بربط ودائع بجزء من 
هذه األموال المتحصلة من التربح 
إلى  المصري  الغاز  من تصدير 

إسرائيل، كما أجرى تحويالت مصرفية 
داخل وخارج البالد في حساباته بدول 
األمريكية  المتحدة  والواليات  أسبانيا 

وسنغافورة ودبي.
القضية  في  النيابة  تحقيقات  وأشارت 

إلى أن سالم أمد نجليه ببعض من هذه 
األموال المتحصلة من جريمته واحتفظ 
بالجزء المتبقي ونقله نقال ماديا خارج 
البالد عن طريق وضعها بحقائب وفر 
هاربا بطائرته الخاصة.. بينما قام نجله 
خالد باستبدال جزء من األموال المحولة 

إليه باليورو واالسترليني، وقامت ابنته 
ماجدة بالعديد من التحويالت المصرفية 
إلى حسابها لدى بنك أبو ظبي الوطني 
آلت  التي  المبالغ  باإلمارات من هذه 

إليها من والدها.

  قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
المتحدة  الواليات  إن انسحاب قوات 
أفغانستان سيترك فراغا  السريع من 

لإلرهابيين يستغلونه.
وأشار إلى أنه كان يريد في األصل سحب 
القوات من هناك، لكنه قرر البقاء و«القتال 
من أجل الفوز« متحاشيا األخطاء التي 

ارتكبت في العراق.
المعتمد  النهج  يغير  إنه يريد أن  وقال 
أفغانستان  للبقاء في  على تحديد وقت 
إلى نهج آخر يعتمد على الظروف على 
األرض، مضيفا أنه لن يحدد مواعيد.

ولكنه حذر من أن هذا ال يعني عدم 
وجود حدود لبقاء القوات في أفغانستان.

وأضاف أن »أمريكا ستعمل مع حكومة 
التزاما وتقدما  أفغانستان، طالما رأت 

منها«.

وقالت حركة طالبان ردا على تصريحات 
الرئيس األمريكي إن أفغانستان ستصبح 
»مقبرة أخرى« للواليات المتحدة إن لم 

تسحب قواتها.
وحذر ترامب باكستان من أن الواليات 
تقدم  بأن  اليوم  المتحدة لن تسمح بعد 
باكستان »مالذا آمنا« للمتشددين، قائال 
إلى  لم تقف  الكثير« إن  إنها »ستفقد 

جانب األمريكيين.
لباكستان مليارات  وقال »مازلنا ندفع 
الوقت نفسه  الدوالرات - وهي في 
تؤوي المتشددين أنفسهم الذين نقاتلهم«.

ورفض الميجور جنرال آصف غفور، 
المتحدث باسم الجيش الباكستاني، هذا 
االتهام فور صدوره، وقال للصحفيين 
»ليس في باكستان مخابئ للمتشددين«.
الوقت نفسه -  وأوضح ترامب - في 

الحاليين دعمه  أنه يتوقع من حلفائه 
الجديدة، معبرا لهم  في استراتيجيته 
عن رغبته في رفع مساهمات بلدانهم 

»لتتماشى مع ما نساهم به«.
الدفاع األمريكي، جيم  وأشار وزير 
إلى أن »عددا« من  بيان  ماتيس، في 
المتحدة »ملتزمون  حلفاء الواليات 

بالفعل برفع أعداد قواتهم«.
البريطاني، سير مايكل  وقال نظيره 
فالون، إن التزام الواليات المتحدة في 
أفغانستان »مرحب به«، مضيفا »علينا 
المحددة  للفترة  أفغانستان  نبقى في  أن 
للمساعدة في بناء ديمقراطيتها الهشة، 

وللحد من تهديد اإلرهاب للغرب«.
ولكن الرئيس األمريكي رفض اإلفصاح 
عن عدد القوات األمريكية اإلضافية التي 
قد ينشرها في أفغانستان. وكان يتوقع 

أن يعلن عن إرسال 4000 جندي، وهو 
العدد الذي طلبه الجنرال جون نيكلسون، 

قائد الجيش األمريكي في أفغانستان.
السابقة  وقال ترامب منتقدا اإلدارات 
القوات وال  أعداد  نتحدث عن  »لن 

عن خططنا«.
إنه سيكون هناك تصعيد  قال  ولكنه 
في المعركة ضد الجماعات المتشددة، 
مثل القاعدة، وتنظيم الدولة اإلسالمية.
أنه ال  يعرفوا  أن  وأضاف »عليهم 
مهرب لهم، وليس هناك مكان ال يمكن 

أن تطوله يد األمريكيين«.
وقال الجنرال جون نيكلسون، قائد القوات 
األمريكية والقوات الدولية في أفغانستان 
إن »االستراتيجية الجديدة تعني أن طالبان 

لن تنتصر عسكريا«.
وكان ترامب قد أشار من قبل إلى احتمال 
أن يأتي يوم يتم فيه اتفاق سالم مع طالبان، 
ولكنه قال »ال أحد يعرف إن كان هذا 

سيحدث«.
ورفض ذبيح هللا مجاهد، المتحدث باسم 
طالبان، استراتيجية ترامب، معتبرا أنه 
»ال شيء جديدا« فيها، ونقلت عنه وكالة 
فرانس برس قوله إن على الواليات 
المتحدة أن تفكر في استراتيجية خروج 

»بدال من مواصلة الحرب«.
وكانت العمليات األمريكية العسكرية ضد 
طالبان قد انتهت رسميا في 2014، ولكن 
ال يزال يوجد أكثر من 8000 جندي من 
القوات األمريكية الخاصة في أفغانستان 
يواصلون مد القوات األفغانية بالمساعدة.
وكان ترامب قد أيد في السابق سحب 
القوات من الصراع، الذي بدأ في عهد 
الرئيس جورج بوش االبن في 2001 

عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول.



                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

اهلجوم املصري 
على تونس مرفوض 
الرئيس  أقره  الذي  الجديد  القانون     
يدعو  والذي  السبسي  القائد  التونسي 
كل  في  والمرأة  الرجل  بين  للمساواة 
المجاالت بما فيها اإلرث هو في نظري 
العربية اعتبارها  المرأة  إلى  قانون أعاد 
كرامتها  أهدار  بعد سنوات طويلة من 
تعذيبها وال  أحياناً  بل  وإذاللها وإهانتها 
الذي  الضاري  الهجوم  ما سبب  أدري 
شنه األزهر ضد تونس وقلبي مع المرأة 
تواجه  اليوم  التي مازالت حتى  العربية 
أما  وجبروته   وعنفه  الرجل  بطش 
بابتسامة  ترسمها حتى ال تظهر ألمها أو 
بدموع تعلن عن ألمها الذي بات ال يحتمل 
المرأة  يقهر  الرجل  وفي شرقنا لألسف 
عكس  على  الدولة  بمساندة  ولألسف 
تعيش  المرأة  نجد  الغربية  المجتمعات 
والحب  االحترام  بتاج  متوجة  كملكة 
حمايتها   الدولة  على  واجب  وحقوقها 
الذي  الرجل  أيضاً  الغرب  في  ووجدت 
يحاول أن يقهر زوجته ويسيئ معاملتها 
كل  وجهه  في  يقف  منبوذاً  فرداً  كأنه 
وأعجبني  وأفراد  مؤسسات  المجتمع 
الذي يضايق  الرجل  أن  عندما عرفت 
المنطقة  في  يسير  أن  من  يمنع  المرأة 
تمتد  لمسافة  المرأة  تلك  فيها  تقطن  التي 
لكيلومترات، وحزنت من موقف مصر 
السياسي ضد تونس الذي ذكرني بموقف 
السعودي  الخارجية  الجبير وزير  عادل 
الميكرفونات  وراء  يقف  كان  عندما 
الشئون  التدخل في  بعدم  إيران  ويطالب 
نفس  وفي  السعودية  للمملكة  الداخلية 
اللحظة يتدخل في شئون سوريا الداخلية 
.. منتهى  يتنحى  أن  ويطلب من رئيسها 
كما  تفعل  مصر  واليوم  االزدواجية 
تدخل من  أي  فهي ترفض  الجبير  فعل 
وتتدخل  الداخلية  شئونها  في  دولة  اي 
التونسي  الشأن  في  بشكل صارخ  هي 
وشعرت بالمرار عندما قامت النائبة في 
القبطية  السيدة  المصري  الشعب  مجلس 
بحجة  السبسي  قرار  لتهاجم  فهيم  فايقة 
أسألها هل هي  وأنا  للقرآن  أنه مخالف 
تريد أن تكسب موقف في المجتمع لكي 
القبطية  المراة  هذه  ويقول  يشير عليها 
في  والمسلمين  القرآن  تدافع عن  وقفت 
حين لم نسمع تلك المرأة تدافع أو تستنكر 
أنه  الغرب بحجة  الشواذ في  مثاًل زواج 
الطبيعة  الثالث وألنه ضد  األديان  ضد 
باإلستنكار والشجب  أولى  البشرية وهو 
للمرأة  يعيد  السبسي  أقره  قانون  من 
تدافع  أن  أتمنى  الضائعة وكنت  حقوقها 
هذه النائبة عن حقوق المرأة الضائعة في 
مصر وتعلن استنكارها لما يسمى زواج 
مثاًل  تهاجم  أو  األطفال  المتعة وزواج 
تدعو  مناهج  األزهر من  في  يدرس  ما 
تهاجم  أن  بدال من  الدماء  للقتل وسفك 
تونس وتتدخل في شأنه الداخلي لهذا البلد 
أنه  توقعت  فأنا  األزهر  أما  المتحضر 
القانون  سيهاجم ويعلن غضبه على هذا 
التي  لم يغضب على داعش  الذي  وهو 
الحرب ولم  لجرائم  ترتقي  فعلت جرائم 
يقم بتكفيرها وكان عليه أن يلتزم الصمت 
بداًل من أن يهاجم هو اآلخر تونس الذي 
أي  إيمان  باإلسالم عن  إيمانهم  يقل  ال 
مسلم آخر الفرق هو أنهم يملكون العقل 
الذي يتماشى مع العصر وتغيراته بإيمان 

وفكر ال يقبل التزمت أو التجمد . .

youssef.zemokhol@yahoo.com
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بقلم: فرج ميخائيل

من سوريا إىل كوريا

  أكدت الشرطة االسبانية أنها قتلت المدعو 
يونس أبو يعقوب، المشتبه في أنه منفذ هجوم 

برشلونة الخميس الماضي.
كان يضع  يعقوب  أبو  إن  الشرطة  وقالت 
حزاما يوحي بأنه ناسف، وتمت محاصرته 
في منطقة سوبيراتس، على بعد 40 كيلومترا 
غرب برشلونة، بعد أن أخبرتهم سيدة بوجود 

شخص مشبوه.
وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها 
قتلت رجال في منطقة غرب مدينة برشلونة 
أثناء عملية البحث عن المشتبه به الرئيسي 

في هجوم الخميس الماضي.
وكانت الشرطة قد أطلقت عملية بحث واسعة 

النطاق عن أبو يعقوب.
خبراء  استخدم  عليه  النار  إطالقن  وبعد 
المتفجرات إنسانا آليا لالقتراب من الجثمان 
لفحص ما بدا حزاما ناسفا، مما أخر عملية 

التأكد من هوية القتيل.
20 سيارة  إنهم رأوا حوالي  السكان  وقال 

شرطة تتجه إلى الموقع وطائرات مروحية 
تحلق فوقه.

وقالت الشرطة إن التحقيقات ما زالت جارية 
على مستوى دولي.

وكانت الشرطة قد وصفت في بيان سابق 
عملية فرار أبو يعقوب من موقع الهجوم إلى 
إحدى ضواحي برشلونة، حيث استولى على 

سيارة بعد طعن سائقها.
ويدعى السائق القتيل وهو الضحية الخامسة 
عشرة باو بيريز، وهو في الرابعة والثالثين 

من العمر.
التي  المراقبة  كاميرات  وأظهرت صور 
يعقوب  أبو  إسبانية  إعالم  وسائل  نشرتها 

يتمشى في أحد االسواق.
يشتبه  الذي  اإلمام  مقتل  الشرطة  وأكدت 
بتنظيمه أفراد الخلية في انفجار وقع في أحد 
المنازل في بلدة ألكنار جنوبي برشلونة كان 

يستخدم كمصنع للمتفجرات.

هجوم برشلونة: 
مقتل يونس أبو يعقوب

البحرين تعتزم مقاضاة قطر 
لتهديدها أمنها

اجليش اللبناني يبدأ تنفيذ املرحلة الثالثة 
واألخرية من عملية “فجر اجلرود” على مواقع داعش

اليونيسيف: »بوكو حرام« 
تضاعف جتنيد األطفال 

   يبدأ العاهل األردنى الملك عبدهللا الثانى، فى الثامن والعشرين 
من الشهر الحالى، زيارة رسمية إلى كندا، يجرى خاللها مباحثات 
مع الحاكم العام لكندا ديفيد جونستون، ورئيس الوزراء الكندى 

جاستن ترودو، وعدد من كبار المسئولين الكنديين.
وستركز المباحثات، وفقا لبيان صادر اليوم االثنين عن الديوان 
الصداقة وآفاق  آليات تعزيز عالقات  الهاشمي، على  الملكى 
التعاون بين األردن وكندا فى مختلف المجاالت، أضافة إلى 

مناقشة آخر التطورات اإلقليمية والدولية.

     قالت منظمة )اليونيسيف( التابعة لألمم المتحدة، في بيان، 
لتنفيذ  الذين جندتهم جماعة “بوكو حرام”  األطفال  إن عدد 
تفجيرات انتحارية في نيجيريا هذا العام، زاد بـ4 أضعاف عن 

أعداد 2016.
منذ  أنفسهم  83 طفال فجروا  أن  األممية  المنظمة  بيان  وأكد 
بداية 2017 منهم 55 فتاة أغلبهن تقل أعمارهن عن 15 سنة، 
و27 طفال، أحدهم كان رضيعا مربوطا بجسد فتاة، واستخدمت 
العام  التي نفذتها  التفجيرات  الجماعة اإلرهابية 19 طفال في 

الماضي، حسب المنظمة.
وأضاف البيان الذي صدر عن المنظمة اليوم الثالثاء: “اليونيسيف 
قلقة للغاية بشأن الزيادة المروعة في االستخدام الوحشي لألطفال 
خاصة البنات كقنابل بشرية في شمال شرق نيجيريا. استخدام 

األطفال بهذه الطريقة يعتبر عمال وحشيا”.
أكثر  الثامن بحياة  الذي دخل عامه  وأودى تمرد بوكو حرام 
من 20 ألف شخص وأجبر أكثر من مليونين على الفرار من 

ديارهم على مدى ثماني سنوات.
وفي سياق متصل قالت ريبيكا دالي، وهي نيجيرية تدير وكالة 
لتقديم االستشارات النفسية تعنى بمن تعرضوا للخطف، لوكالة 
“رويترز” في مقر األمم المتحدة في جنيف، حيث تلقت جائزة 
من مؤسسة سيرجيو فييرا دي ميلو عن عملها اإلنساني، إن 
أطفاال في الرابعة من أعمارهم من بين 209 أشخاص تمكنوا 

من الفرار وساعدتهم الوكالة التي تعمل بها منذ عام 2015.
بوكو حرام  دربتهما  فتاتان  هناك  كانت   ”: دالي   وأضافت 
أن حياتهما ال  أقنعتهما  انتحاريات...حيث  ليصبحن مفجرات 
تستحق، وأنهما إن ماتتا بتفجير نفسيهما وقتل عدد كبير من 

الناس فسيكون لحياتهما قيمة”.
من جهته قال رئيس نيجيريا، محمد بخاري أمس االثنين إن 
بالده “ستعزز وتقوي” حربها على الجماعة بعد أحدث موجة 

من الهجمات.
 من جانب آخر يقول محللون محليون إن فصيال من بوكو حرام 
لتأمين  الحكومة  فدية من  تقاضى  أبو بكر شيكاو ربما  يقوده 
إطالق سراح 82 فتاة في مايو الماضي وإن األموال استخدمتها 

الجماعة اإلرهابية بعد ذلك في شراء أسلحة وتجنيد مقاتلين.

  اقتحمت سيارة موقفين للحافالت صباح 
االثنين في مرسيليا بجنوب فرنسا ما أسفر 
عن مقتل شخص واصابة آخر قبل ان تعتقل 
الشرطة سائقها، وفق مصادر في الشرطة.
فقد اندفعت سيارة “رينو ماستر” في اتجاه 
الثالثة عشرة  الدائرة  للحافالت في  موقف 
من المدينة واصابت شخصا بجروح خطيرة 
قبل ان تقتحم موقفا آخر في الدائرة الحادية 

عشرة حيث قتلت آخر.
الدائرتين  عمدة  رافييه  جوليان  وأوضح 
الحادية عشرة والثانية عشرة لقناة “بي ام 
اف تي في” ان القتيلة امرأة في األربعينات 

كانت تنتظر بمفردها في الموقف.
السيارة  الشرطة  اعترضت  دقائق  وبعد 
المذكورة في الميناء القديم للمدينة الواقعة 

على ساحل المتوسط واعتقلت سائقها.

“تنفيذ  تويتر  الشرطة الحقا على  وكتبت 
عملية للشرطة”.

وافاد صحافيون لفرانس برس في المكان 
انه تم اغالق منطقة الميناء القديم وانتشر 
وعناصر  الشرطيين  من  كبير  عدد  فيها 

اإلطفاء والعسكريين.
ويبدو ان سائق السيارة المعتقل )35 عاما( ال 
يتحدر من مرسيليا. وتتولى الشرطة القضائية 
في كل من مرسيليا وليون التحقيق في الحادث.

ونصحت الشرطة المواطنين بتجنب منطقة 
الشرطة  في  وقال مسؤول  القديم،  الميناء 
“في الوقت الراهن ليس لدينا معلومات عن 

دوافع هذا الشخص”.
وتأتي الواقعة فيما تتعقب الشرطة اإلسبانية 
سائقا يبلغ من العمر 22 عاما دهس حشدا 

في برشلونة بسيارة فان يوم الخميس. 

التدخالت  قضية  تتجه   
القطرية في الشأن الداخلي 
ه  تصف ا  وم ي،  ن حري ب ل ا
في  الدوحة  بتوّرط  المنامة 
المملكة  بأمن  مخلّة  أنشطة 
االنتقال  إلى  واستقرارها، 
من أروقة السياسة وقنوات 
اإلعالم إلى منابر القضاء، 
مع صدور دعوة بحرينية إلى 
قطر على  مقاضاة حكومة 
اإلرهاب  دعم  في  توّرطها 
ولمطالبتها  البحرين  في 

بالتعويض لضحاياه.
ودعا النائب األول لرئيس مجلس النواب 
مقاضاة  إلى  العرادي،  علي  البحريني، 
الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر 
في دعم الجماعات الراديكالية في البحرين 
والتي تورطت في أعمال العنف واإلرهاب 
والتحريض عليه منذ العام 2011 وحتى اليوم، 
مشددا على ضرورة المطالبة بتعويضات 
من الدوحة لكافة المتضررين من التورط 

القطري في دعم اإلرهاب.
وكشف العرادي عن اتصاالت ومشاورات 
تتم حاليا في أروقة المجلس النيابي التخاذ 
الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة 

القطرية.
ومملكة البحرين واحدة من مجموعة الدول 
المقاطعة لقطر لدورها في دعم اإلرهاب 
واحتضان جماعاته وتمويل أنشطته، والتي 
تضّم أيضا المملكة العربية السعودية ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة ومصر.
وتقول المنامة إنها متضّررة بشكل مباشر 
من تلك السياسات القطرية. وبثت وسائل 
لرئيس  تسجيالت صوتية  بحرينية  إعالم 
بن  الشيخ حمد  السابق  القطري  الوزراء 
التواصل  بصدد  ثاني  آل  جبر  بن  جاسم 
هاتفيا مع علي سلمان زعيم جمعية الوفاق 
الشيعية الذي أدين في قضايا إرهابية وتّم 

حّل جمعيته بحكم قضائي.
الرسمية  البحرينية  األنباء  وكالة  ونقلت 
عن العّرادي مطالبته حكومة بالده بتشكيل 
المواطنين  شكاوى  تتلقى  مركزية  لجنة 
الخصوص  وجه  على  المتضررين، 
والسرعة، للنظر في حجم األضرار التي 
الدعم  جراء  والمواطنين  بالوطن  لحقت 
المتطرفة  والجماعات  لإلرهاب  القطري 
تكون  وأن  شتى،  خسائر  من  سببه  وما 
بالمعلومات  وإجراءاتها  اللجنة  آلية عمل 
التي  واإلثباتات  واألدلة واألرقام  الموثّقة 
الدعم  به  تسبب  الذي  الضرر  تؤكد حجم 
لإلرهاب وجماعاته، فضال عن  القطري 
لرفع  متخصص  قانوني  فريق  تشكيل 
في  السافر  قطر  تدخل  إثر  على  دعاوى 
الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفتها لقواعد 
حسن الجوار وللمواثيق القانونية المحلية 

واإلقليمية والدولية.
وأوضح أنّه يوما بعد يوم تتكشف الحقائق 

التورط  واألدلّة الصريحة والموثّقة حول 
القطري في أعمال اإلرهاب التي شهدتها 
البالد والتي راح ضحيتها العشرات إضافة 
البالد  في  التجارية  األعمال  إلى تضرر 
بشكل كبير، وهو ما يستوجب اإلسراع في 
المطالبة بتعويضات من الحكومة القطرية 
نتيجة لما قامت به من أفعال وتهور بدعم 
الراديكالية وإرهابها، والعودة  الجماعات 
بالحق الجنائي والمساءلة القانونية بما في 
ذلك طلب تدخل األنتربول لضمان مثول 

المتهمين أمام القضاء.
وشدد العرادي على أن من مسؤولية مجلس 
النواب حماية مصالح الدولة والمواطنين 
والمجتمع  األمن  رجال  وكذلك  والتجار 
إلى زعزعة  يهدف  أي عمل  المدني من 
معتبرا  المملكة،  في  واالستقرار  األمن 
أنه على المجلس أال يتنازل عن المطالبة 
بحقوق الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها، 
وإن تطلّب ذلك األمر تحريك دعوى قضائية 

على المستوى الدولي. 

طيب  رجب  التركي  الرئيس  يبحث   
أردوغان خالل زيارته الرسمية إلى األردن 
االثنين، عن رسم حدود جديدة لعالقته مع 
األردن بعد أن اعتراها فتور في السنوات 
األخيرة بسبب تباين المواقف في العديد من 

الملفات اإلقليمية.
وقال أمجد العضايلة سفير األردن في أنقرة 
إن “الزيارة تندرج ضمن تعزيز العالقات 
السياسية واالقتصادية بين البلدين ومناقشة 
التطورات اإلقليمية في سوريا والعراق”.
تكون  أن  في  أمله  العضايلة عن  وأعرب 
زيارة الرئيس التركي إلى بالده “صفحة 
جديدة إلنشاء عالقات اقتصادية وسياسية 
وثقافية تعود بالفائدة على الشعبين الصديقين”.
ويسعى البلدان إلى إعادة إحياء العالقات 
وتمتينها في كافة المجاالت وردم الفجوة 
األحداث  بسبب  ظهرت  والتي  بينهما، 
والفوضى التي طالت العديد من الدول العربية 
وبروز الدعم التركي الكبير للجهاديين من 
خالل فتح حدودها لهم للسفر إلى سوريا.

التركية،  الرئاسة  باسم  المتحدث  وكان 
أكد في مؤتمر صحافي  قد  قالن،  إبراهيم 
الجمعة الماضي أن بالده تربطها عالقات 
سياسية وتجارية جيدة مع عمان التي تتمتع 

بأهمية في المنطقة.
ويرى محللون أن ما حصل في المنطقة العربية 
كان السبب األبرز في توتر العالقات الوثيقة 
بين تركيا واألردن، وإعادة رسم خارطة 
العالقات بين البلدين، وذلك بسبب الموقف 

السياسي المتباين تجاه “الربيع العربي”.

ويقول البعض إن ملف اإلخوان المسلمين 
كان له األثر األهم في تذبذب العالقات بين 

أنقرة وعمان.
وأشاروا إلى أن االنفتاح التركي على دول 
المنطقة يأتي في سياق محاولة تكيفها من 
الذي  السياسي  اإلقليمي  الوضع  جديد مع 
يهدف الحتواء النتائج السلبية لعالقتها مع 

جيرانها.
وأكد العضايلة أن الوضع السياسي واألمني 
في المنطقة سيكون ضمن أجندة المباحثات 
بين الجانبين، ال سيما أن أنقرة وعّمان هما 
األكثر تضررا من التحديات الناجمة عن 

استمرار األزمة السورية دون حل.
وقال إن “األزمة السورية ستتصّدر المباحثات 
السياسية بين الزعيمين إلى جانب مكافحة 
اإلرهاب والمشاكل التي يعاني منها العالم 
فلسطين  بين  السالم  وعملية  اإلسالمي 
وإسرائيل، لكون تركيا تترأس في الوقت 

الراهن منظمة التعاون اإلسالمي”.
ويحتضن كل من األردن وتركيا الماليين من 
الالجئين السوريين، كما أن الممر التجاري 
البري الهام بالنسبة للصادرات والواردات 
بينهما منذ سنوات ُمغلق بسبب التوترات 

الحاصلة في محيطهما.
وطالبت العديد من األصوات األردنية في 
العالقات  بتجميد  األخيرة  الست  السنوات 
تركيا  مع  واألمنية  والعسكرية  السياسية 
بسبب سياستها في المنطقة، لكن ومع ذلك 
حاولت عّمان إيجاد نوع من التوازن مع 

أنقرة طيلة تلك الفترة. 

الرابع  لليوم  اللبناني،  الجيش  واصل   
على التوالي، قصفه المدفعي والصاروخي 
الكثيف على مواقع تنظيم داعش اإلرهابي 
في جرود رأس بعلبك والقاع، بالتزامن مع 
تحليق لطائرات الجيش في أجواء الجرود، 

محققا المزيد من التقدم.
بدأت وحدات من الجيش اللبناني اليوم الثالثاء 
عملية  من  واألخيرة  الثالثة  المرحلة  تنفيذ 
“فجر الجرود” لتحرير جرود رأس بعلبك 
والفاكهة والقاع من تنظيم داعش اإلرهابي، 
المواقع األساسية  حيث سيطر الجيش على 
لداعش في وادي الكيف بعد اشتباكات عنيفة، 
الوادي  باتجاه  تشق طريقها  الدبابات  فيما 

لتعزيز تلك المواقع.
كما وصلت وحدات الجيش إلى أول جزء من 
تلة الكهف في جرود رأس بعلبك وما زال 

يتبقى أمامه جزء يعرف بكهف الكسارات.
ويسعى الجيش اللبناني للسيطرة على المساحة 
المتبقية، التي يوجد فيها مسلحو التنظيم، وتقدر 
الجيش  يواصل  كيلومترا، حيث   40 بنحو 

توغله البري بإسناد جوي وقصف مدفعي.
وتلعب وحدات الهندسة في الجيش اللبناني 
دورا أساسيا في عملية التقدم البري، حيث 
تعمد إلى تفكيك األلغام، التي زرعها مسلحو 

داعش في المنحدرات واألودية.
وكثف الجيش اللبناني، منذ ليلة األحد، قصفه 
على مواقع داعش في تالل القاع، وتحديدا 

منطقة وادي رافق وتلة الدمينة.
يشار إلى أن 3 جنود لبنانيين مشاركين في 
عملية “فجر الجرو”، قتلوا األحد، إثر انفجار 
لغم بآليتهم العسكرية، ومن المقرر أن تشيع 
جثامينهم في جرود منطقة عرسال، االثنين.

العاهل األردنى يبدأ زيارة 
رمسية إىل كندا نهاية 

الشهر احلاىل

قتيل يف عملية دهس مبوقفي حافالت 
يف مرسيليا 

أردوغان يسعى إىل رسم حدود عالقة 
جديدة مع األردن 

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

ألعالناتكم يف الرسالة

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

  المدهش في اإلدارات األمريكية المتعاقبة على البيت 
البيض أنها استبدلت العدو الخارجي للواليات المتحدة 
األمريكية من سوريا إلى كوريا بحذف السين وإضافة 
الكاف بداًل منها إال ان األمر قد يختلف كثيراً في مفهوم 
المواجهة األمريكية لسوريا عن كوريا حيث نجحت هذه 
المواجهة في زعزعة االستقرار السوري لسنوات بينما 
لن تنجح هذه المواجهة العسكرية لو تمت مع كوريا 
سوى في تدمير العالم وضرب استقرار جميع الدول 
وزعزعة مفهوم األمن الدولي بصورة مفزعة وخطيرة 
إن لم يتدخل العقالء من الكبار الذين يحكمون العالم 
اللعب  الكورية من  واإلدارة  األمريكية  اإلدارة  لمنع 
بالنار وإن كنت أعتقد بأنها مجرد حرب كالمية لن 
يسمح لها الطرفان بأن تتطرق إلى الحد الذي قد يهدد 
الضرر من  وأكبر  أجمع خاصة  العالم  أمنهما وأمن 
صغائر الشرر .. وعليه البد من العمل لعودة النظام 
العالمي والممثل في هيئة األمم المتحدة ومجلس األمن 
ال في التدخل لحل مثل  الستعادة قدرتهما ودورهما الفعَّ
هذه القضايا الخالفية بين الدول سواء الكبرى منها أو 
الصغرى وصواًل لتحقيق األمن واالستقرار في العالم 
الذي باتت تهدد وجوده مثل هذه النزاعات المصطنعة 
للدول  االقتصادية  المصالح  منها  الفتات عدة  تحت 
العقائدية  الكبرى ، واإلرهاب والتطرف والخالفات 
والطائفية التي باتت منتشرة كالنار في الهشيم ! مع 
الوعي  غياب  وحالة  الضمير  وغيبة  اإليمان  غيبة 
التي يصر البعض على استمرارها لمزيد من البطش 

والمزيد من القهر .. 
وال حول وال قوة إال باهلل .

Ticket Légal AVOCAT INC.
Me Karine Zemokhol  
Attorney - Avocat
Droit civil et immigration

Tel.: 514.929.0542    
Fax: 514.485.0911

6807 Heywood, Mont. Qc.  H4W 3K9

المحامية كارين زمكحل  
القانون المدني والهجرة

kz@brooklegal.ca



بقلم:  علي عبيد

نأسف هلذا اخللل غري الطارئ
    واضح أن هناك حملة ممنهجة 
لمكافحة  الداعمة  الدول  على 
اإلرهاب من قبل الدول الراعية 
له، وواضح أيضا أن هناك أدوارا 
بمتوالية  تنفيذها  يتم  موزعة، 
متفقا عليها،  يكون  زمنية ربما 
والدليل على ذلك هذا التناغم بين 
وقناة  القطرية  قناة »الجزيرة« 
إذ  البريطانية،  »بي بي سي« 
لم يكد يمر أسبوع على بث قناة 
»الجزيرة« لبرنامج مسئ لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة تحت 
عنوان«إمارات الخوف«، حتى 
خرجت علينا قناة »بي بي سي« 
العربية  للملكة  ببرنامج مسئ 
السعودية تحت عنوان »أمراء آل 
سعود المخطوفون«. والبرنامجان 
البلدين  يصورا  أن  يحاوالن 
اللذين يشكالن ركنا  اآلمنين، 
أساسيا من أركان الدول الداعمة 
أنهما  لمكافحة اإلرهاب، على 
دولتا مخابرات وخوف وخطف 
وتعذيب، تضطهدان مواطنيهما 
والمقيمين على أرضيهما، في 
محاولة لتشويه صورتيهما. فهل 
هو من باب الصدفة أن يحدث هذا 
خالل فترة زمنية متقاربة، أم أن 
هناك تنسيقا، والتوقيت مقصود، 
فيه  تحاول  يأتي في وقت  ألنه 
دولة اإلمارات والسعودية، مع 
شقيقتيهما مصر والبحرين، تجفيف 
منابع اإلرهاب الداعمة للتطرف، 
التي تقدم لدعاته المالذات اآلمنة، 
التي ينطلقون منها للتآمر ونشر 
اإلرهاب في كل مكان، كما توفر 
لهم الدعم المادي الذي يساعدهم 
على تحقيق أهدافهم وفق األجندات 
قياداتهم  قبل  الموضوعة من 
الهاربة من بلدانها األصلية، ومن 

قبل تنظيمهم العالمي؟ 
هذه الحمالت الممنهجة والمغرضة 
الحالي،  الظرف  ليست وليدة 
فمنذ أن انطلقت قناة »الجزيرة« 
1996 وهي تفتح  القطرية عام 
أبوابها لدعاة الفتنة الهاربين من 
بلدانهم، فقد استضافت في بداياتها 
السعوديين  الهاربين  كال من 
المقيمين في لندن؛ الدكتور سعد 
الفقيه والدكتور محمد المسعري، 
استضافة كل  كما عملت على 
من يخون بلده، عدا المعارضين 
لنظام الحكم في قطر، الذين لم 
يجد واحد منهم فرصة لنشر خبر 
عن اعتقاله أو سجنه في بلده التي 
تدعي قناتها أنها منبر من ال منبر 
له، بينما هي تمعن في انحيازها 
لجماعات اإلسالم السياسي التي 
ترعاها قطر، وعلى رأسها جماعة 
»اإلخوان المسلمون« وقياداتها 
الهاربة، ويسّفِه مذيعوها رأي 
كل ضيف يخرج عن هذا الخط 
يقاطعونه على  بل  ويقمعونه، 
الفرصة  له  يتيحون  الهواء وال 
مثلما  للدفاع عن وجهة نظره، 
فعل المذيع جمال ريان مع الباحث 
السياسي المصري توفيق حميد 
الذي كان يتحدث من واشنطن، 
عندما حاول أن يقول إن تقرير 
صحيفة »واشنطن بوست« حول 
اتهام دولة اإلمارات بقرصنة وكالة 
األنباء القطرية أعلن بوضوح أن 
األميركية  المخابرات  وكاالت 
والدوائر األمنية لم تقر بهذا األمر، 
أو تؤكد هذه االتهامات، لينبري 
له مذيع »الجزيرة« مهاجما 
بشراسة، متهما إياه بأنه يحاول 
أن ينسف الموضوع من أساسه، 
مؤكدا أن الجهة التي نسبت إليها 
المعلومات هي االستخبارات 
األميركية، وال يمكن النقل عنها 

دون رضاها، وأن هذا معروف 
في السياسة  والصحافة األميركية، 
يعرف هذا جيدا،  الضيف  وأن 
ثم يقطع الحديث دون أن يعطيه 

مجاال للرد على افتراءاته.
حاضنات التطرف واإلرهاب تعمل 
على تسخير القنوات التلفزيونية 
التي تبث من أراضيها في نشر 
األكاذيب، وتصّيد كل شاردة 
وواردة الستغاللها في تشويه 
لمكافحة  الداعمة  الدول  سمعة 
هذه  رأس  وعلى  اإلرهاب، 
األبواق القنوات اإلخوانية التي 
تبث من تركيا، ويعمل بها مذيعون 
مصريون يدافعون بشراسة عن 
قطر واإلرهابيين الذي تؤويهم، 
ويهاجمون الدول الداعمة لمكافحة 
اإلرهاب، مع التركيز على مصر 
التي أحبطت المخطط اإلخواني 
الذي استولى على السلطة فيها 
عاما كامال، وأوعز إلى التنظيمات 
العربية،  الدول  اإلخوانية في 
والخليجية على وجه الخصوص، 
بالتحرك لالستيالء على السلطة، 
يدفعهم الغرور والجهل بطبيعة 
هذه المجتمعات التي ترفض فكر 
اإلخوان وغيرهم من المتطرفين، 
باإلضافة  االعتدال،  إلى  وتميل 
لقادتها  بالوالء  تدين  أنها  إلى 
التي  الرفاهية  لها  الذين حققوا 
بها كل شعوب األرض،  تحلم 
األمن واالستقرار  لها  ووفروا 
اللذين تفتقدهما دول كثيرة، ليس 
في المنطقة العربية فقط، وإنما 
في الدول الغربية التي تعاني من 
اإلرهاب الذي يمارسه المتطرفون 
المقيمون على أرضها، والوافدون 
تعيث  التي  المناطق  إليها من 
فيها تنظيمات اإلسالم السياسي 

وجماعاته خرابا وتدميرا.
لماذا تثير هذه القنوات موضوعات 
مثل هذه في توقيت مثل هذا؟ ومن 
هو المستفيد من إثارة مثل هذه 
الموضوعات؟ وإلى أي مدى 
يمكن أن تؤثر مثل هذه البرامج 
في مواطني الدول الداعمة لمكافحة 

اإلرهاب؟
هذه األسئلة تكمن إجاباتها فيما 
نعيشه ونشاهده، فالمستفيد من هذه 
البرامج هم الخونة واإلرهابيون 
الهاربون من بلدانهم، أما تأثيرها 
الداعمة  الدول  مواطني  على 
لمكافحة اإلرهاب زالمقيمين فيها 
فهو معدوم تماما، بل هو عكسي 
ألن ما يعيشونه ويشاهدونه على 
الواقع يدحض األكاذيب  أرض 
التي تحاول هذه البرامج ترويجها، 
ففي حين تنعم هذه الدول باألمن 
العالم،  تفتقده أغلب دول  الذي 
السياسي  تزيد جماعات اإلسالم 
وتنظيماته من هجماتها اإلرهابية 
التي تحتضن  الغربية  الدول  في 
قادتها وتقدم لهم المالذ اآلمن 
بدعوى حماية الحريات، غير 
مدركة أن هذه الجماعات ال تعترف 
بحرية ألحد سواها، وأنها تقصي 
الجميع، بمن فيهم جماعات اإلسالم 
السياسي األخرى التي تختلف معها، 
إيمان  أفرادها من  مهما أظهر  
بالديمقراطية، وما هذه الدعاوى  
إال القناع التي تختفي خلفه، وما 

خلف القناع قبيح جدا ومرعب.
ما يحدث في هذه القنوات ليس 
خلال فنيا طارئا، من ذلك النوع 
الذي تأسف له أحيانا، وإنما هو 
الهدف  عمل تخريبي ممنهج، 
منه تشويه سمعة الدول الداعمة 
لمكافحة اإلرهاب، واإلساءة 
يتحقق،  لم  ما  لرموزها، وهو 

ولن يتحقق.

aliobaid4000@yahoo.com
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السيسي يبحث مع وزير الدفاع السوداني سبل االرتقاء 
بالتنسيق العسكري واألمين بني البلدين

رئيس الوزراء: اإلصالح االقتصادي 
ميضي خبطوات ثابتة يف إطار حتقيق 

التنمية الشاملة

تأجيل إعادة حماكمة مرسي يف 
قضية اقتحام السجون

القوات اجلوية تدمر 9 سيارات حمملة 
باألسلحة والذخائر عند احلدود الغربية

شكرى والفروف يؤكدان تطابق وجهات نظر 
مصر وروسيا فى أغلب قضايا املنطقة

تكليف عمران القيام بأعمال رئيس هيئة 
الرقابة املالية

  القاهرة/ رامي جورج: 
الرئيس  السيد  استقبل 
السيسي  الفتاح  عبد 
السيد  األثنين   أمس 
الفريق أول ركن عوض 
محمد بن عوف وزير 
الدفاع السوداني، وذلك 
بحضور السيد الفريق 
أول/ صدقي صبحي 
فضاًل  الدفاع،  وزير 
السودان  سفير  عن 

بالقاهرة.
وصرح السفير/ عالء 
يوسف المتحدث الرسمي 
باسم رئاسة الجمهورية 
أن وزير دفاع السودان 
الرئيس  تحيات  نقل 

السوداني/ عمر البشير للسيد للرئيس، مؤكداً حرص 
السودان على تعزيز العالقات مع مصر ومواصلة 
التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء مختلف القضايا 

للتصدي للتحديات المختلفة التي تواجه البلدين.
تقدير بالده  السوداني عن  الدفاع  كما أعرب وزير 
لدور مصر المحوري في الحفاظ على استقرار األمة 
العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، مؤكداً أن 

أمن مصر من أمن السودان وأن مصر هي صمام 
أمان لألمة العربية بأسرها. كما أعرب وزير الدفاع 
السوداني عن تطلع السودان لمواصلة التنسيق بين 
وزارتي الدفاع في البلدين بهدف تجاوز أية عقبات 

قد تعكر صفو العالقات المصرية السودانية.
 وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلب 
خالل اللقاء نقل تحياته للرئيس/ عمر البشير، مؤكداً 
على ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وعالقات 

خاصة ووثيقة. وأكد السيد 
الرئيس أن سياسة مصر 
الخارجية تقوم على مبادئ 
وقيم راسخة ال تحيد عنها، 
على رأسها حسن الجوار، 
وعدم التآمر أو التدخل في 
للدول،  الداخلية  الشئون 
والتعاون من أجل السالم 
وأشار  والتنمية.  والبناء 
السيد الرئيس إلى ضرورة 
استمرار العمل على دفع 
أطر التعاون بين البلدين 
وتوطيد العالقات الثنائية 
المجاالت،  مختلف  في 
مؤكداً أن المرحلة الراهنة 
تتطلب مزيداً من التنسيق 
بين  المكثف  والتشاور 
مشكالت  ألية  السماح  وعدم  الشقيقتين،  الدولتين 

بالتأثير على قوة وتميز العالقات بينهما.
وذكر السفير/ عالء يوسف أنه تم خالل اللقاء التباحث 
حول سبل االرتقاء بالتنسيق العسكري واألمني بين 
للجنة  اجتماع  عقد  على  االتفاق  تم  حيث  البلدين، 
العسكرية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين

 الجانبين على الحدود.

كلودين  القاهرة/    
يس  رئ كد  أ كرمة: 
مجلس الوزراء المهندس 
يوم  إسماعيل  شريف 
برنامج  أن  /اإلثنين/ 
لإلصالح  الحكومة 
يمضي  االقتصادي 
وفق  ثابتة  بخطوات 
رؤية واضحة وأجندة 
محددة، وذلك لتحقيق 
االقتصادية  األهداف 

الحكومة  التي تضعها  واالجتماعية 
على رأس أولوياتها في إطار تنفيذ 

رؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك خالل ترؤسه الجتماع اللجنة 
الوزارية االقتصادية، والتي استعرضت 
أبرز مالمح الموقف االقتصادي، وجهود 
خطة اإلصالح االقتصادي، ومعدالت 

تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
أهمية  إلى  الوزراء  رئيس  وأشار 
المبذولة الستكمال  الجهود  استمرار 
المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى 
التي يتم تنفيذها في عدد من القطاعات 
والتي من  المحافظات،  في مختلف 
المنتظر أن تسهم في زيادة معدالت 

البطالة وجذب  النمو وخفض نسب 
المزيد من االستثمارات، إلى جانب 
استمرار معالجة عجز الموازنة؛ بما 
يتيح زيادة المبالغ الموجهة للقطاعات 
التي تخدم المواطن السيما في مجاالت 
تقديم الرعاية الطبية، وتوفير الخدمات 
التعليمية، ورفع كفاءة البنية األساسية 
الطرق، فضال عن  وتشييد شبكات 
العشوائية وتحسين  المناطق  تطوير 

جودة الحياة للقاطنين بها.
حضر االجتماع محافظ البنك المركزي، 
ووزراء اإلسكان، واالستثمار والتعاون 
الدولي، والصناعة والتجارة، والمالية، 
والتموين،  العام،  األعمال  وقطاع 

والزراعة، والتخطيط، والنقل.

 القاهرة/ رامي جورج: قررت محكمة 
جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد 
إلي جلسة بعد  شيرين فهمي، تأجيل 
الرئيس  إعادة محاكمة  غد األربعاء 
األسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر 
جماعة اإلخوان اإلرهابية، في قضية 
المصرية واالعتداء  السجون  اقتحام 
على المنشآت األمنية والشرطية وقتل 
ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، 
باالتفاق مع حركة حماس الفلسطينية 
اإلخوان  لجماعة  الدولي  والتنظيم 
وميليشيا حزب هللا اللبنانية، وبمعاونة 
من عناصر مسلحة من قبل الحرس 

الثوري اإليراني.
وجاء قرار التأجيل الستكمال االستماع 
إلى أقوال الشهود ومناقشتهم، وعرض 
اثنين من المتهمين على طبيب السجن 

لتوقيع الكشف الطبي عليهما.
قدم ممثل النيابة العامة مذكرة رسمية 
موضح بها حجم التخريب وأعمال اإلتالف 
التي تعرضت لها السجون جراء أعمال 
اقتحامها إبان أحداث ثورة يناير، كما قرر 
ممثل هيئة قضايا الدولة أنه سبق وأن 
طالب أثناء المحاكمة األولى باالدعاء 
مدنيا بمبلغ مليار جنيه قبل المتهمين 
على سبيل التعويض المدني المؤقت 
التي لحقت بمنشآت  جراء األضرار 
الدولة التي تم اقتحامها وتخريبها، وذلك 

لحين حصر كامل األضرار.
المتهمين لحالة إغماء  وتعرض أحد 
أثناء نظر الجلسة، وهو ما استدعى رفع 
الجلسة واستدعاء طبيب من مستشفى 

أكاديمية الشرطة إلسعافه.

النقض في  وسبق وأن ألغت محكمة 
شهر نوفمبر 2016 ، األحكام الصادرة 
باإلدانة التي تراوحت ما بين اإلعدام 
والسجن المشدد بحق محمد مرسي و 
25 من قيادات وعناصر جماعة اإلخوان 
اإلرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من 

جديد في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة 
قد سبق  الشامي،  المستشار شعبان 
وأصدرت حكمها في شهر يونيو 2015 
حيث قضت باإلعدام شنقا بحق الرئيس 
األسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد 
العام لجماعة اإلخوان اإلرهابية ونائبه 
البيومي، ومحي حامد عضو  رشاد 
مكتب اإلرشاد، ومحمد سعد الكتاتني 
رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي 

اإلخواني عصام العريان.
كما قضت المحكمة حينها أيضا بمعاقبة 
20 متهما- حضوريا- بالسجن المؤبد 
وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد 
أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى 
طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، 
وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد 
السيد  الدين، ومحسن  حسن شهاب 
راضي، وصبحي صالح، وحمدي 
حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد 
حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد 
أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، 
ورجب المتولي هباله، وعماد شمس 
الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد 
البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، 
عالوة على أحكام أخرى بالحبس بحق 

متهمين آخرين.

 القاهرة/ رامي جورج: تعقد األحزاب والقوى السياسية 
والشعبية مؤتمرا جماهيريا ظهر األحد القادم بالقاهرة 
إلطالق وتدشين حملة “معك من أجل مصر” من اجل 
َتْدِعيُم الـــرئيس عبد الفتاح السيسى فـــي االنتخابات 

الرئاسية اْلَقاِدَمـُة.
يشارك فـــى المؤتمر عدد كبير مـــن رؤساء األحزاب 
والقوى الشعبية والمدنية، ومنهم الدكتور أحمد عبد الهادى 
رئيس حزب شباب مصر منسق َسَنة الحملة، المستشار 
جمال التهامى رئيس حزب حقوق اإلنسان والمواطنة، 
اللواء مدحت الحداد رئيس حزب حماة مصر، على 
فريج رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة، الدكتور 
ياسر رمضان رئيس حزب األحرار، خالد فؤاد رئيس 
حزب الشعب الديمقراطى، الدكتور محمد زكريا رئيس 
األمة،  العطفى رئيس حزب  المواجهة، خالد  حزب 
جيهان الشريف رئيس حزب الغد المصرى اْلَحديُث، 

السيد العادلى رئيس حزب االستقالل المصرى.
كما يشارك بالمؤتمر الدكتور ياسر كمال رئيس تحالف 
الدكتور عبد  الوطن ومواجهة اإلرهاب،  الدفاع عن 
الشعوب والبرلمانات  العزيز عبد هللا رئيس منظمة 

العربية، الدكتور محمد السيسى 
رئيس مجلس علماء وصناع 
العرب، مدحت أبو السعد منسق 
السالم، صافي  سفراء  هيئة 
السيد رئيس تحالف الدفاع عن 
قضايا المرأة، مصطفى محمد 
المستقلين،  اإلعالميين  نقيب 
مدير  مبارك  غادة  الدكتورة 
صالون الوعى الوطنى الثقافى، 
عمرو عبد الرحمن رئيس تجمع 

القوى اإلعالمية.
الدكتور  ذكر   ، ناحيته  ومن 
َسَنة  الهادى منسق  أحمد عبد 
حملة “معك مـــن أجل مصر”، 
فـــى بيان صحفى لـــه أمس، 
إن المؤتمر المنتظـر عقده ظهر 

األحد القادم بقاعة عبد العزيز حجازى بالمنتدى الثقافى 
والقوى  األحزاب  يستهدف إعالن موقف  المصرى 
السياسية والمدنية والشعبية مـــن دعم الـــرئيس السيسى 

لفترة رئاسية ثانية ومساندته فـــى مواجهة التحديات 
التي تحاصر الدولة المصرية وتدشين الحملة وإعالن 

خطة عملها خالل المرحلة اْلَقاِدَمـُة.

تمكنت  القاهرة/ كلودين كرمة:    
القوات الجوية من تدمير 9 سيارات 
دفع رباعي محملة باالسلحة والذخائر 
والمواد المتفجرة عند الحدود الغربية.
بيان  المسلحة – فى  القوات  وأعلنت 
أنه استمرارا لجهود  أمس اإلثنين – 
القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية في 
تأمين حدود الدولة علي كافة االتجاهات 
معلومات  وبناًء على  االستراتيجية 
استخباراتية مؤكدة تفيد بتجمع عدد من 
العناصر اإلجرامية واالستعداد للتسلل 
إلي داخل الحدود المصرية عند االتجاه 
وبأوامر من  الغربي،  االستراتيجي 
القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت 
تشكيالت من القوات الجوية الستطالع 
الـ 48  الحدودية على مدار  المنطقة 
ساعة الماضية واكتشاف وتتبع األهداف 

المعادية والتعامل معها.
وأكد البيان أن القوات نجحت في رصد 
وتدمير 9 سيارات دفع رباعي محملة 
بكميات من األسلحة والذخائر والمواد 
المهربه، فيما تقوم القوات بالتعاون مع 
عناصر حرس الحدود بتمشيط المنطقة 
العناصر  الحدودية ومالحقة وضبط 

اإلجرامية.
مع  وبالتعاون  متزامن  توقيت  وفي 
قوات إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثاني 
الميداني، وجهت القوات الجوية ضربة 
جديدة استهدفت بؤرة إرهابية شديدة 
كقاعدة النطالق  تستخدم  الخطورة 
التكفيرية وتخزين األسلحة  العناصر 
والعبوات الناسفة أسفرت عن تدميرها 
بشكل كامل بالقرب من الشريط الحدودي 

بمنطقة رفح بشمال سيناء.

وزيرا  أكد  رامي جورج:  القاهرة/   
سامح شكرى  وروسيا  خارجية مصر 
وسيرجى الفروف على تطابق وجهات 
المنطقة  قضايا  معظم  فى  البلدين  نظر 

خاصة مكافحة االرهاب .
وقال شكرى – خالل مؤتمر صحفى عقداه 
عقب مباحثاتهما بالعاصمة الروسية موسكو 
– قال انه سلم الفروف رسالة من الرئيس 
السيسى إلى نظيره الروسى فالديمير بوتين 

حول دعم التعاون بين البلدين.
وأوضح شكرى انهما بحثا اهمية استعادة 
االستقرار بمنطقة الشرق االوسط والتصدى 
لخطر االرهاب مؤكدا على اتفاق وجهتى 

نظر البلدين .
وفيما يتعلق بمسألة عودة رحالت الطيران 
الروسية الى مصر ، قال شكرى انه تمت 
الى  بشأنها وصل  التفاهم  مناقشتها وان 

مستوى متقدم .
من جانبه ، أكد وزير الخارجية الروسي 
والقاهرة  أن موسكو  سيرجي الفروف 
تجمعهما أهداف مشتركة الستعادة استقرار 
قبل  المنطقة ووضع حد الستغاللها من 

اإلرهابيين.

وقال الفروف إن روسيا ومصر لديهما 
تسوية  حول  المشتركة  األهداف  نفس 
األزمات العديدة في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.
وأكد أن محاربة المتورطين في تهريب 
الجريمة  من  أخرى  وأنواع  المخدرات 

المنظمة هى الهدف األساسى للجانبين.
وأشار الفروف أن الجانب الروسي يهتم 
كثيرا بمواقف القاهرة من القضايا اإلقليمية 
ويريد إطالع الجانب المصري على آرائه 
من مسائل عدة مثل األزمات في سوريا 

وليبيا واليمن والعراق.
كما أكد الفروف أن مصر وروسيا تعمالن 
على دعم تشكيل الوفد الموحد للمعارضة 
السورية على أساس واقعي وفعال من أجل 
الحكومة  بينها وبين  المفاوضات  إطالق 

السورية.
وأضاف الفروف أنه تم مناقشة الوضع في 
سوريا حيث يجري إنشاء مناطق لتخفيف 
التصعيد بمشاركة فعالة من مصر والتي 
ساعدت من خالل سلسلة اجتماعات في 
القاهرة مكن من االتفاق على انشاء منطقة 

للتصعيد في الغوطة الشرقية وحمص.

قالت  رامي جورج:  القاهرة/   
الدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار 
والتعاون الدولى، إن المهندس شريف 
الوزراء،  مجلس  رئيس  اسماعيل، 
الدكتور محمد  اصدر قرارا بتكليف 
عمران، القيام بأعمال رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية،لحين 
اتخاذ االجراءات المقررة بالدستور، 
بعد بدء دور االنعقاد الجديد لمجلس 

النواب.
وأوضحت الوزيرة، أن الهيئة العامة 
المالية، ستعمل على وضع  للرقابة 
المالية  استراتيجية متكاملة لألدوات 
غير المصرفية، بما يعزز دور هذا 
القطاع فى دعم االقتصاد وتوفير التمويل 
الالزم وضخ استثمارات جديدة، بما 
يعزز من معدالت النمو ويساهم فى 
عملية االصالح االقتصادى فى البالد .

وأكدت الوزيرة، أهمية استكمال الهيئة 
العامة للرقابة المالية العمل على عدد 
من القوانين التى تتيح استحداث أدوات 
مالية جديدة بسوق المال، اضافة إلى 
تفعيل أكبر آلليات التأجير التمويلى، 
والعمل على تعزيز الشمول المالى، 
وتحديث القواعد المنظمة للتأمين، مع 

المستثمر  العمل على مؤشر حماية 
فى ضوء  التمويل،  إتاحة  ومؤشر 
فى  ترتيب مصر  بتحسين  االهتمام 
والتنافسية  تقارير ممارسة األعمال 

الدولية.
محمد  الدكتور  أن  بالذكر،  الجدير 
إدارة  مجلس  رئاسة  تولى  عمران 
البورصة لمدة فترتين خالل الفترة من 
21 سبتمبر 2011 وحتى 6 اغسطس 
2017م، وعمل نائبا لرئيس الشركة 
العمليات  لشئون  للتأمين  القابضة 
سبتمبر  وحتى   2010 أكتوبر  منذ 
2011، وأستاذ التمويل بكلية اإلدارة 
العربية  باألكاديمية  والتكنولوجيا 
للعلوم والتكنولوجيا، وشغل منصب 
نائب رئيس البورصة المصرية لمدة 
4 سنوات فى الفترة من 2006 وحتى 
2010، حصل على دكتوراه الفلسفة فى 
التمويل عام 1999 من جامعة بليموث 
كأستاذ  ثم عمل  المتحدة،  بالمملكة 
زائر بالعديد من الجامعات ومراكز 
البحوث مثل جامعة بليموث بالمملكة 
المتحدة وجامعة أوكالهوما بالواليات 
المتحدة والبنك الدولى وجامعة الفيل 

بكندا وجامعة فازا بفنلندا.

    لست من هواة مذيعة التلفزيون 
ريهام السعيد، ال اشاهد من برامجها 
تثير ضجة وتتسبب عادة  التي  إال  
في ايقافها، من  الصعب تقبل الجانب 
الفضائحي والحرص على اإلثارة 
ولكني وجدت نفسي متعاطفا معها 
في ازمتها األخيرة، بسبب تلك الحلقة 
التي تجمع بين زوجة صغيرة السن 
بيتها لتهرب مع عشيقها،  تركت 
واستضافتهما المذيعة معا، ثم استضافت 
أيضا الزوج الذي كان يبدو مخدوعا، 
واألب الذي يتظاهر بالغضب، وتمت 
المذيعة هنا كأنها طرف  محاسبة 
أنها  الشائكة، رغم  العالقة  في هذه 
لم تصنع الحدث ولكنها كشفت عنه 
فقط، وضعته امام كل الذي يغمضون 
الذين  الواقع،  عيونهم حتى ال يروا 
يتحدثون كالببغاوات عن األعراف 
والعادات والتقاليد دون ان يعنوا أي 
حرف منها،  ارادت أن تكشف إلى 
أي مدى تدنت العالقات االجتماعية 
واألخالقية ليس في القاهرة، العاصمة 
المفتوحة فقط، ولكن في المدن اإلقليمية 

الصغيرة أيضا. 
لوقت قريب لم تكن هذه النوعية من 
البرامج تقدم على شاشة التلفزيون إال 
بتحفظ شديد، مثل البرامج التي تقدم 
من داخل السجون، خلف القضبان بعد 
أن يكون المجرم قد نال عقابه وانتهى 
األمر، ولكن األمر اختلف، مع ازدياد 
الفقر وسط الطبقات الدنيا، لم يعد من 
الممكن تجاهل ما يحدث في انتظار 
العقاب، الذي ربما لن يجئ، فالقانون 
اعجز من أن يطول هذا السلوك المختل 
الذي يلوث حياتنا من زنا المحارم إلى 
السحر والشعوذة،  إلى  خيانة األهل 
جرائم من كثرتها خرجت من قاع 
تقدم  المجتمع لتطفو على سطحه، 
صورة قاتمة تنفي ماتقدمه الشاشات 
من ماكيتات ملونة وأرقام زائفة عن 

مصر التي ستصبح قد الدنيا.
ولكن ماذا تكشف عنه الحلقة التي قدمتها 
ريهام سعيد والتي تسببت في ايقافها؟

أنها حالة فردية، لم يقل أحد أنها ظاهرة 
كما ادعى قرار االيقاف، تتكون الحالة 
من عدة مثلثات متداخلة، مثلث تقليدي 
تكونه الزوجة والزوج والعشيق، ومثلث 
المحارم من الزوجة والزوج  زنا 
واألب ومثلث التدني االجتماعي من 
الجهل والفقر والمخدرات، كلها معا 
التي رأيناها  تكون مالمح الصورة 
المارقة هي  الزوجة  الشاشة،  على 
العامل المشترك الذي تدور حوله بقية 
الشخصيات، فتاة في العشرينات من 
عمرها، ظهرت دون زينة أو مكياج 
مليئة  قوية ونظرة  ولكن بمالمح 
بالتحدي تحمل استهانة  من اتخذ قراره 
تهمها نظرات  وتحمل مصيره، ال 
اآلخرين وال تبال بتهديداتهم، رضيت 
أن تتبع عشيقها من بلدتها الصغيرة 
لتضيع وسط زحام القاهرة، وحيدة 
في معظم األحيان، بصحبتها ابنتها 
الشرعية، وفي بطنها جنين آخر غير 
شرعي، ورغم موقفها الصعب فهي 
ال تتردد في مواجهة الكاميرا لتدافع 
عن هروبها من تحت اسر زوجها 
والحاح ابيها ولتعلن أنها مستمرة في 
تمردها، والشخصية الثانية هو العشيق 
الذي قررت الزوجة أن تهرب معه، 
شاب قوي يتمتع بكثير من الوقاحة، 
يكبرها بعشر سنوات ويهيمن عليها 
في زهو من حصل على زوجة 
أنه متزوج، وهو  آخر رغم  رجل 
متأكد أن زوجته األصلية لن تتركه 
مهما لعب بذيله، ويدرك أن الزوج 
األصلي واألب اضعف من أن يأخذا 
بثأرهما منه، يتهمه الجميع أنه تاجر 
مخدرات، وحتى الزوجة الهاربة ال 
تنفى هذه التهمة تماما، ولكنها تراه 
كفارس، انقذها من قسوة ابيها ومن 

أو  لمعاشرتها  المستمرة  محاوالته 
دفعها لطريق الدعارة، وهناك الزوج، 
الحلقة األضعف في هذه المجموعة، 
شاب ضئيل الحجم من السهل ترويضه 
والتنمر عليه، يبدو عاجزا أمام الموقف 
الذي وجد نفسه فيه، اليريد أن يطلق 
زوجته رغم نشوزها، ال يجرؤ حتى 
أن ينطق كلمة الطالق، يعتقد بغرابة 
لم تهرب منه بإرادتها  أن زوجته 
ولكن العشيق هو الذي اغواها تحت 
تأثير مخدر ما، وأنها ستفيق وتعود 
إليه، يسكن في بيت والد زوجته، 
طائعا وخانعا لكل ما يفعله به األب، 
حتى أنه ينام وحيدا في الدور السفلي 
بينما تنام الزوجة في األعلى بجانب 
لتكون تحت حمايته، وأخيرا  ابيها  
هناك األب ، الرجل الذي كان حتى 
وقت قريب يمسك بكل خيوط اللعبة، 
الشاشة بمالمح شرسة ،  يبدو على 
يهدد ويتوعد بطريقة جوفاء، يحاول 
المحرمة،  خلفها ان يخفي رغباته  
يكتشف أن اتهام عشيق ابنته بالمتاجرة 
بالمخدرات هي مجرد تهمة تقليدية، 
غير كافية الستنفار السلطات فيقرر 
أن يضيف إليه تهمة اإلرهاب، يتهم 
العشيق  أنه يقوم بتهريب السيارات 
والدراجات النارية لمنفذي العمليات 
االرهابية، ولكننا نكتشف بعد فترة أنه 
والزوج ال يملكان غير ترديد التهديدات 
نفسها، ونكتشف أيضا أنهما ال يريدان 
إال عودتها رغم كل ماحدث، ربما 
ليعاودا افتراسها من جديد، و يناشد 
كل المسئولين لالنتقام من اجله وإعادة 

الفريسة إلى حظيرته.
تتكلم، وال  التي  الوجوه ليست هي 
الكلمات هي التي تعبر، ولكنه صوت 
الغرائز وقد تغلبت على كل األصوات، 
على العقل والمنطق،  لم نعد نعيش 
في مدن ولكننا اشبه بحيوانات داخل 
غابة مشوشة، تحركنا غرائز الجوع 
والشراهة والبحث عن المتعة، ال نرفع 
رؤوسنا حتى ننظر ألبعد من اقدامنا 
الحادث  للعالم من حولنا، هذه  وال 
فردية، ولكنها تتكرر بصور مختلفة، 
يحكمها قانون الغرائز وحده، عالقات 
متفسخة ارتفعت إلى السطح في ظل 
الفقر وتدني مستوى المعيشة، وتفشت 
مع انهيار مستوى العملية التعليمية، 
التي  فالتعليم هو الوسيلة الوحيدة 
إلى  الحيوانات  ترفعنا من مستوى 
مستوى البشر المتحضرين، فاألمي 
الحيوان االعجم ، تنوب عنه  مثل 
غرائزه،  وما فعلته ريهام سعيد هي 
انها كشفت عن المستوى الخطير التي  
تدنت إليه مستوى الغرائز، وهؤالء 
الذي يظهرون على شاشة برنامجها  
قاتمة على مايحدث  ماهم إال دالئل 

في القاع.
ولكن البد من كلمة أخيرة للصديق 
واإلذاعي القدير حمدي الكنيسي نقيب 

اإلعالميين..
لن  برنامج،  أي  البرنامج،   حجب 
يصلح األمور، فقط سيخفي الحقيقة، 
ومن الغريب  أن يكون هذا القرار 
نقابة  األول عن مولد  هو اإلعالن 
اإلعالميين، لم يكن هذا جدير بشخص 
موهوب مثله ، فهو ليس مذيعا عاديا 
ولكنه كاتب موهوب، عندما كنا جميعا 
تالميذ في ورشة يوسف إدريس كان 
الكاتب الكبير يلقي بقصصنا جميعا 
في الزبالة وينصت باهتمام  خاص 
لقصص حمدي الكنيسي، كان كاتبا 
يلفت األنظار بحساسية أسلوبه ونظرته 
الثاقبة، وكنت احسب أنه عندما يكون 
نقيبا لإلعالميين ال يكون سيفا للمنع 
ولكن درعا يحمي حرية الراي،  لذا 
نشاطه  أوائل  يمارس  أن  استغرب 
لم  بالمنع والمصادرة، ريهام سعيد 
تخترع شيئا ولكنها فقط كشفت جانبا 

صغيرا من المسكوت عنه.

بقلم: محمد منسي قنديل

ريهام السعيد

مؤمتر مجاهريى للقوى السياسية لدعم الرئيس السيسى فى االنتخابات املقبلة



يمينا »ويسارا« علي فراشة  تقلبه  في  ماجد صبحي  إستمر   
إنتابه هذا األرق منذ   ، النوم  أن يري طعم  ، دون  الليل  طوال 
،أشباح غير  أمام عينيه صور ألشخاص مبهمين  تلح  أيام،  عدة 
واضحي المعالم وال يعرفهم ..لم تفد األقراص المهدئة أو المنومه 
في التغلب علي هذا األرق الشديد الذي ال يعرف له سببا«  في 
الحديد والصلب جنوب حلوان  حيث  طريقه صباحا« لمصنع 
يعمل به مهندسا«  ، عرج علي عيادة المصنع ليشكو من أرقه 
المزمن ، نصحه طبيب العيادة بالذهاب لمدينة حلوان عند طبيب 
نفسي مشهور في عالج حاالت األرق .. هناك ، شرح للطبيب 

حالته .. نظر الطبيب لماجد وقال له: 
- لقد تفهمت حالتك واألرق الذي تعاني منه.. عندي عالج مفيد 
الحاد، وقبل أن أعطيه لك يجب علي أن أوضح خلفية  ألرقك 
لهذا العالج ،إننا كأطباء نفسيين نلجأ أحيانا للتنويم المغناطيسي 
 ، ماذا حدث في ماضية  للمريض ومعرفة  الباطن  العقل  لسبر 
أقصاها ساعة  مدة قصيرة  المغناطيسي  التنويم  يستمر  وعادة 
واحدة ، نستمع فيه لما يحكيه المريض عما حدث في ماضيه .. 
وبعد إفاقته ال يتذكر شيئا مما قاله .. ولكني حصلت علي درجة 
الدكتوراة في الطب النفسي من جامعة في هامبورج بألمانيا ، 
ثم عملت لفترة في مركز أبحاث لشركة انتاج أدوية في ألمانيا 
بعد عودتي  األن  تعاون معها حتي  ، وما زلت علي عالقة 
لمصر .. ما أريد أن اقوله ، أن مركز األبحاث هذا قام بتصنيع 
كبسوالت تستخدم بدال من التنويم المغناطيسي وتؤثر في خاليا 
منطقة بالمخ مختصة بالذاكرة .. ويستمر مفعولها ثماني ساعات 
الباطن  عقله  في  فيه  ويبحر  نوم عميق  في  الشخص  فيها  يغط 
يرغبه  معين  في زمن  ما حدث  الدقيقة  بالتفاصيل  فيه  ويري 
 ، الكبسولة  تناول  قبل  فكرة محددة  فيه علي  فيركز  الشخص 
وهذا يسمي في الطب النفسي باإليحاء الذاتي .. والتطور المثير 
لهذه الكبسوله أن الشخص يتذكر هذا الحلم بعد أن يستفيق ..كما 
يمكن ايضا إفاقته في أي وقت خالل الثماني  ساعات بواسطه 

طبيبه أو بمؤثر خارجي قوي ،، سأله ماجد : 
الباطن  العقل  في  أتجول  أكثر كيف  لي  تشرح  - فضال« هل 

بواسطة اإليحاء الذاتي؟ 
- كما قلت لك ، يجب عليك اإلستلقاء علي الفراش واإلسترخاء 
الكبسولة وتغمض  العميق والتركيز علي فكرة محددة وتتناول 
الباطن  للعقل  إيحاءات موجهة  عينيك ،  وتستمر في إرسال 
مباشرة ، فتبتعد تدريجيا عن الواقع الواعي .. ويجب أن تعلم أن 
هذه الكبسولة تعمل علي زيادة إفراز هرمون األندورفين الموجود 

طبيعيا في مخ اإلنسان وغدته النخامية ، وهذا الهرمون يعمل علي 
الالواعي  للعقل  باإلسترخاء والراحة واإلنتقال بسهولة  الشعور 

الذي يحتوي علي ذاكرة أكبر بكثير من العقل الواعي .    
وهنا سأله الطبيب مباشرة : 

الذي يقض  للتخلص من هذا األرق  إذن، هل تريد تجربتها   -
مضجعك؟  وتتمتع في الوقت نفسه بأحالم تشاهد فيها ما حدث لك 

في الماضي؟!!
وافق ماجد تحت تأثير  رغبته القويه  في التخلص من هذا االرق 

اللعين .
قال الطبيب :  

- حسنا فعلت لقد اصبحت األن عضوا في فريق البحث ،  عدني 
بأن تحكي لي كل ما حلمت به، وألن هذه الكبسوالت في مرحلة 
التجارب، سأعطي لك عدد من الكبسوالت مجانا مقابل دراستنا 

لتأثيرها وآثارها الجانبية .  
عاد لمنزله ، في المساء تمدد علي الفراش وتناول كبسولة وفكر 
في البحر بزرقته الخالبة ورائحته المنعشة .. وأغمض عينيه .. 
رأي نفسه يسير علي شاطئ القناة والناس يتجمعون في المقاهي 
لجمال عبد  يستمعون  الطير وهم  المذياع وعلي رؤسهم  حول 
قناة  تأميم  الهواء  مباشر علي  يعلن في خطاب  الناصر وهو 
فرحة  لتصبح شركه مساهمة مصرية وسط  العالميه  السويس 
وتهليل الجماهير .. إقترب من لوحة األسعار المعلقة في المقهي 
، كوب  مليم   15 القهوة  فنجان   ، مليمات   10 الشاي  .. كوب 
ال... يا إهلل .. أدرك أنه في زمن آخر غير زمنه .. وبالتحديد 

في 26 يوليو عام 1956 ..
الكبسولة  وركز  تناول   ، الفراش  تمدد علي  التالية  الليلة  في 
نوم  في  والقناة وغط  بورسعيد  56 ومدينة  تفكيره في عام 

عميق ..    
فتاة جميله  ببور سعيد  األفرنجي  الحي  في  أثناء سيره  رأي 
، ممشوقة  البشرة  بيضاء   ،  ، العشرين عاما  أقل من  عمرها 
 ، ذيل حصان خلف رأسها  هيئة  يتدلي شعرها علي  القوام، 
الركبه وقميص أزرق مفتوح يظهر رقبتها  ترتدي تنوره فوق 
قاني علي شفتيها حسب موضه  أحمر  العاجية وتضع طالء 
أنهما من خارج  ،يبدو  ..رأي شابين  الوقت  ذلك  في  الفتيات 
المدينه يقضون عطلة الصيف ، يسيرون خلف الفتاة يضايقونها 
بالفاظ جارحة ، جري نحوهم وزجرهم بشدة ، فابتعدوا.. شكرته 
الفتاة بلغة عربية لكنتها أجنبية ، فسألها هل هي مصرية ؟ قالت 
له : ال أنا يونانية إسمي اندريانا وأسكن مع أسرتي في بورسعيد 
منذ كان عمري عشر سنوات ، أبي 
السويس  قناة  في  يعمل مرشدا«  
زمالئه  مع  العمل  يترك  ولم 
فعل  مثلما  اليونانيين  المرشديين 
األجانب بضغط  المرشدين  باقي 
من بالدهم اللذين يعارضون تأميم 

القناة . 
 ، أسرتها  علي  للتعرف  دعته   
أبديا  اللذان  والديها  مع  وتقابل 

ترحيبا به ..
  عند مغادرته منزلها ، دعته لحفل 
الثامن عشر ، كان  عيد ميالدها 
منزلها مزدحما بأصدقائها اليونانين 
 ، الدراسه  والمصريين من زمالء 
ايقونه  بها  لها سلسلة ذهبيه  أهدي 
للعذراء مريم ، وضعها حول رقبتها 
فزاد جمالها ..فرحت بهديته ودعته 
أن يرقص مع الجميع رقصات من 
اليوناني تشبه رقصات  الفولكلور 

الدبكة السوريه .
مع  بحلمه  ماجد مجنونا   أصبح 
أو  بمأكله  يعد مهتما  لم  اندريانا..  
فقد ترك  مشربه أو حتي مظهره 
شاربه وذقنه بدون حالقة وأصبح 
لم   ، شعره أشعث وعيناه زائغتان 
لعمله أليام طوال ، أصبح  يذهب 
للفراش ويتناول  يعود  أن  كل همه 
الكبسوله ليعيش مع حبيبته اندريانا، 

مفعول  ينتهي  وعندما 
يتناول بضع  لينام ،كان  المساء  قدوم  ينتظر  يكن  لم   ، الكبسولة 
لقيمات علي عجل ثم يسرع للرقاد علي فراشه ويتناول الكبسوله!!
كاريوكا  لتحية  لفيلم سمارة  األول  العرض  دعاها لحضور 
الحديث  فيلم هوليود  لحضور  أخري  ومحسن سرحان،  ومرة 
بلوم..  بيرتون وكلير  لريتشارد  المقدوني  االكبر  االسكندر 
قاعدة  القناة ويجلسان علي  يتنزهان علي ضفة  كانا  وكثيرا ما 
تمثال دليسبس يأكالن الذرة المشوية واللب والفول السوداني.. 
أحبها لبرائتها وإنطالق مشاعرها وضحكتها الطفوليه ، وأحبته 

لرجولته وشهامته ووسامته ولون بشرته السمراء ..
كان يتمتعان معا بلعب الطاوله في منزلها وكانا يتراهنان قرش 
منها إذا هزمت وثالثة قروش منه إذا ربحت الدور ،هكذا كان 
إتفاقهما !!  وكانت تربح غالبا وتضحك بسعادة وتصفق بكفيها 

مرحا«  وكان يقول لها :
- يا شقية ، ستصبحين مليونيرة علي حسابي !! 

الكوتشينه في  يلعب معها  .. كان  الحارة  األيام  يوم من  عصر 
غرفة األستقبال ، بينما كان والديها يتناوالن الطعام في المطبخ .. 
فجأه سمعا صراخ والدتها  بأن المطبخ يحترق ، اندفعت اندريانا 
لدرجة  كثيفان  كانا  النيران والدخان  لكن   ، المطبخ  وماجد نحو 
إنعدام الرؤية .. سمعت اندريانا أمها واباها يصرخان طلبا للنجدة 
للمطبخ لكن ماجد  الدخول  التحمل حاولت  اندريانا  لم تستطع   ..
امسك بها بقبضتيه ، تملصت بقوه  وأفلتت منه واندفعت صارخه 
تنادي أمها .. صرخ ماجد صرخه هائلة وهو ينادي علي اندريانا 
.. فتح عينيه وهو يناديها بإسمها ويبكي.. جلس علي الفراش وهو 
يرتعش ، أحس بألم ولسعة في كفيه نظر اليهما فوجدهما مشوبان 

باإلحمرار !!..
 في اليوم التالي، سافر ماجد إلي بورسعيد وتوجه إلدارة شئون 
السويس ، سأل مدير األرشيف عن مرشد  قناة  بهيئة  العاملين 
يوناني إسمه ستافرو باولوس كان يعمل في فترة تأميم القناة عام 
له وجود هذا اإلسم  السجالت وأكد  المدير في  .. بحث   1956
ضمن المرشدين ، ولكنه قال إنه توفي في سبتمبر عام 1956 
هو وأسرته إثر إحتراق سكنه بالكامل ، سأله ماجد ألم يكن بالشقة 
شاب أثناء الحريق ؟ قال المدير : مذكور هنا فقط أنه عثرعلي 
جثث المرشد وزوجته وابنته في المطبخ ، وتم نقلهم للدفن باليونان 
علي نفقة هيئة قناة السويس  .. أضاف المدير : إذا كنت ترغب 
في معلومات إضافية ، سأعطيك عنوان صديق يوناني لستافرو 
وهو عجوز إقترب من التسعين عاما إسمه خريستوس .. ويدير 
مع إبنه محال للبقالة بالقرب من هنا .. قال خريستوس : لقد كانت 
مأساه حقيقية فلقد كان هذا المرشد محبوبا من أهالي بورسعيد.. 

تهدج صوته وهو يقول :
كانت  األخري  وباليد  أمها  يد  بيدها  تمسك  الفتاة  لقد وجدوا   -

تقبض علي سلسلة كانت تطوق عنقها .. سأله ماجد :
- هل شاهد أحد شابا يغادر المسكن المحترق ؟

الحريق  األهالي وقت  كثير من  تجمع  فقد   ، متأكدين  لسنا   -
التحقيقات عن سبب  تسفر  ولم  النيران..  إطفاء  في  للمساعدة 

الحريق المفاجئ ،هل هو حادث؟ أم بفعل فاعل ...          
ما  له كل  النفسي وحكي  للطبيب  ماجد  التالي ذهب  اليوم  في   
،ُثم  لبورسعيد  تناولها وحتي زيارته  كبسولة  أول  منذ  حدث  

تسائل : 
لبورسعيد  أذهب  لم  في حياتي  فانا  ؟  هذا  يعقل  ولكن كيف   -
أحيائها  شيئا عن  أعرف  معدودة وال  فقط وأليام  مرتين  سوي 
أو معالمها التي رأيتها في الحلم .. واألدهي من ذلك، لقد كان 
منذ عام  المدة  أضفنا  وإذا  25 عاما  الحلم حوالي  في  عمري 
1956 وحتي األن لكان عمري في الوقت الحالي أكثر من 85 
عاما« .. وانت تعرف يا سيدي إني لم أتعدي األن 29 عاما!!  
نفسه بصوت  النفسي، وحدث  الطبيب  الذهول وجه  طغي 

مسموع:
- هذا تطور غريب لم يكن في الحسبان .. البد أن أخطر مركز 
المانيا  به ، والتفسير المحتمل لما  أبحاث الشركه المنتجة في 
حدث وال يمكن تصوره علميا«  ، إنك حلمت داخل عقل باطن 
 !! بورسعيد وكان صديقا ألندريانا   في  آخر عاش  لشخص 
االبحاث  تجربتك وسيدرسها مركز  إستفدت من  لقد  .. عموما 
لمحاوله تفسير ما حدث.. واآلن ، هل تود أن تأخذ عددا آخر 

من الكبسوالت لتخوض تجربة جديدة ؟
- ال يا سيدي .. فبعد اندريانا ال أحب أن أحلم بأحد آخر ..  !!  

 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 
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بقلم: سليم خليل

فشل يف هوليوود واستقبلوه استقبال 
األبطال واملشاهري يف  يوغسالفيا

يوسف زمكحل   همسـات
- سعادتك دائماً تكمن في رضاك عن حالك
- الحب الصادق كالقمر عندما يكون بدراً 

- أرقص كما لو أن أحداً ال يراك وغني كما لو أن أحداً ال يسمعك 
- ال تنتظر وال تطلب األهتمام من أحد فالجميع يعرفون عنوانك 

- يبدأ الحب بكلمة ويموت أيضاً بكلمة
- حين تختفي األسود تظهر الذئاب 

- قمة الصبر أن تصمت وفي قلبك جرح يصرخ وقمة القوة أن تبتسم 
وفي عينيك ألف دمعة 

- أقوى الناس من سيطر على غضبه 
- الكتب هي بساتين المثقفين

- من كلماتي : يهون عليك تهجر فؤادي وتخاصم ودادي .. وتسيبني 
حيران ما بين دموعي وبين سهادي .. أرحم عينيا وأعطف عليا خلليني 

أحس أنك معايا مش عليا .. خلليني أقول أنك حبيبي ومهما تقسى 
ومهما تبعد .. صورتك عايشة قدام عينيا . 

  فلسفته في الترجمة
الدمج  تحقيق  يحاول حقي  المتنوعة،  ترجماته  في 
بين آفاق التفسير من خالل الوعي المختبر للتاريخ 
الذي يتوسط بين النص ومترجمه من جهة، وبين 
إلى فحص  فيعمد  النص وقرائه من جهة أخرى.، 
المترجم،  للنص  األعم  والتاريخي  الثقافي  السياق 
وتوجهات الكاتب وخلفيته الشخصية والمجتمعية، 
النص  يولده  الذي  يتبعها، والمعنى  التي  والتقنيات 
كلها  العناصر  تلك  ينقل  أن  يحاول  ثم  األصلي 
اإلنسانية  التجربة  خالل  من  المترجم  النص  عبر 
والترجمة  وأديب.  كمثقف  لها  وتفسيره  المتغيرة 
والفروقات  األدبية  باألنواع  الوعي  إلى  يحتاج  فن 
المترجم  الثقافة األصلية والثقافة  بينها في كل من 
تختلف  مثاًل  المسرحية  النصوص  فترجمة  إليها، 
ترجمة  أن  حيث  مقروء  أدبي  نص  ترجمة  عن 
تمتاز  أنها  رغم  الترجمات  أشق  من  المسرحية 
متصلة  غير  ولغة  األغلب،  في  القصيرة  بالجمل 
ولكنها  الحديثة،  والعلوم  الفلسفة  بمصطلحات 
في  تجدها  ال  تحدثية  مصطلحات  على  »تعتمد 
قاموس اللغة إال نادراً، ومن العسير فهمها إال لمن 
خالط الشعب الذي ننقل عنه كالمه اليومي. سأكتفي 
بمثل واحد )بور أولد مان( اإلنجليزية تترجم هكذا: 
المقصود  والرجل  عجوز«  فقير  رجل  من  »ياله 
تعني  ال  اإلنجليزية  العبارة  أو عجوز.  بفقير  ليس 
إال اإلعراب عن العطف عليه والرثاء له ،ألنه إما 
ال  أزمة  في  واقع  أو  الحيلة  قليل  أو  الحظ  سيء 
عالقة لها بالعمر أو المال، هو قولك بالعامية: »يا 
أو »راجل غلبان  قلبي عليه«  »يا   ، عيني عليه« 
مسكين«.]22[ وعن إتقان الترجمة، يؤكد حقي أن 
فائدة  أكثر  بأسرارها  واإللمام  العربية  اللغة  إتقان 
الكلمات  تستبدل  التي  القواميس  إلى  الرجوع  من 
المفردة بكلمات أخرى دون سياق محدد في بعض 
األحيان، فالترجمة معرفة وثقافة ال نقل وتبديل فقط. 
االستعانة بالتراث األدبي أصدق عنده من قواميس 
في  أنظر  ال  الترجمة  علي  شقت  »كلما  اللغات 
قاموس، هو كثيًرا ما يضللني ويبرجلني، بل انظر 
في كتب تراثنا األدبي.. أقرأ »كليلة ودمنة« وكتب 
الجاحظ والشعر الجاهلي، ال ألعثر على طلبي بل 
ذهني حسب  لينعدل  العربية؛  اللغة  سليقة  ألشرب 
عدلها فإن لساني بعد ذلك خليق أن يعتدل.«]23[ 
والترجمة البد أن تكون في الجهتين، أي ال نكتفي 
بنقل العلوم المختلفة من األجنبية إلى العربية، بل 
اللغات  إلى  اللغوية  العربية  كنوز  تنقل  أن  يجب 
للسياقات  نقلها  في  أدق  الترجمة  لتصبح  األخرى 
النقل  ويكون  الفائدة  تعم  وحتى  العربية،  الثقافية 
أميناً وصحيحاً. يقول حقي: »لدينا مشروعات ذات 

األجنبية  اللغات  تنقل  قواميس  كبيرة إلخراج  نفقة 
العربة  اعتقادي هو وضع  في  العربية، وهذا  إلى 
أمام الحصان، أؤمن أنه البد أن نبدأ بوضع قاموس 
بأن  له  نستعد  األجنبية،  اللغات  إلى  العربية  ينقل 
ننشر كل ما في تراثنا من ألفاظ ثم نحاول االهتداء 
الترجمة  إلى ترجمتها، فإذا تم ذلك أمكن أن نعيد 

من اللغات األجنبية إلى العربية.
األعمال المترجمة

فيها  بما  عدة  لغات  إلى  حقي  أعمال  ترجمت 
نذكر  والروسية  واأللمانية  والفرنسية  اإلنجليزية 
منها قنديل أم هاشم )1944( التي نقلها شارل فيال 
التي ترجمها  الفرنسية، والبوسطجي )1955(  إلى 
اما  النجا،  أبو  عطية  السيد  د.  كذلك  الفرنسية  إلى 
حقي  بكتابات  حظاً  أوفر  كانت  فقد  اإلنجليزية 
حيث ترجم إليها د. محمد مصطفى بدوي قنديل أم 
هاشم، وأم العواجز التي ترجمها د. لويس مرقص، 
والسرير النحاس ترجمة د. نور شريف، والفراش 
في  وقصة  المنزالوي،  محمود  د.  ترجمة  الشاغر 
النوم،  وصح  واحتجاج،  ريحة،  وإزازة  سجن، 

وعنتر وجولييت على سبيل المثال ال الحصر.
يحيى حقي وتنوع الفنون

أنَّه  ستجد  حقي  يحيى  ومؤلفات  كتب  تطالع  عندما 
كتب في كثير من مجاالت األدب والفنون فقد تكلم 
في الترجمة والقصة والمسرح والموسيقى والسينما 
الشخصية  في  ثراًء  يعكس  التنوع  ؛وهذا  وغيرها 
وإنساني  ثقافي  مخزون  على  يدل  كما   ، واألفكار 

كبير جًدا.
في السينما

فعندما يتحدث يحيى حقي عن السينما في كتابه ) في 
عن  تتحدث  مقاالت  مجموعة  وهو   ]24[) السينما 
السينما واألفالم والنقد السينمائي كتبت في الفترة من 
األربعينيات إلى نهاية السيتينات من القرن العشرين 
في عدد من المجالت والصحف مثل مجلة )الثقافة(، 
وجريدة )المساء(، و جريدة )التعاون(؛ يبدأ بالحديث 
 ، إليها  بالذهاب  وفرحه  للسينما  وحبه  ذكرياته  عن 
وكيف أن أسرته كانت جميعها تعشق السينما وعن 
كانت  التي  والحالة  واألبطال  األفالم  مع  ذكريات 

تخلقها فيه مشاهدة السينما .
من  العديد  بالنقد  الكتاب  في  حقي  يحيي  يتناول 
األفالم السينمائية في تلك الفترة كحديثه عن أسبوع 
الفرنسي]26[ ، وحديثه عن األفالم الروسية  الفيلم 

واأللمانية وغيرها .
أحباب  ومن  المدمنين،  السينما  هواة  من  »حشود 
كامي  قراء  بالدنا،  في  الالبدة  الفرنسية  الثقافة 
وسارتر ، وقارئات )ماتش(و )هنا باريس(تزاحمت 
..لحضور أسبوع الفيلم الفرنسي الذي أقيم أخيًرا في 

سينما رمسيس«]26[،ثم يأخذ في تحليل األفالم طبًقا 
أو  خاصة  مشاكل  كونها  حيث  من  موضوعها  أما 
حقي  يحيى  .ألَّم  المجتمع  صلب  في  تتجذر  مشاكل 
في فترة كتاباته عن السينما بالتغيرات التي صاحبت 
الحياة  في  شك-  -بال  أثَّرت  التي   ، البشري  العقل 
بجميع تفاصيلها وكان من ضمن ذلك التأثير ما يعبر 
أثر  هناك  حيث  الجديدة  بالموجة  حقي  يحيى  عنها 
والتحليل   ، العمالية  العالمية واالضرابات  للحروب 
فهو  الواقعية  والنظرة   . المادة  وتمجيد   ، النفسي 

عصر التكنولوجيا والمساواة بين الرجل والمرأة .
تعال معي إلى الكونسير

جانب  عن  الكتاب  هذا  في  حقي  يحيى  يتحدث 
الموسيقى وذلك من خالل قسمين القسم األول بعنوان 
بعنوان  الثاني  ، والقسم  الكونسير(  إلى  )تعال معي 
)الكاريكاتير في موسيقى سيد درويش( وهو عبارة 
عن مقاالت كتبت في جريدتي المساء ،والتعاون في 

الفترة من 1965 م إلى 1971 م .
مدرسة المسرح

يتحدث في هذا الكتاب سينمائيات يحيى حقي
بعيًدا،  شوًطا  بالسينما  عالقته  في  حقي  يحيى  قطع 
أواًل  فهو  وأوجهها،  العالقة  تلك  اتجاهات  وتنوعت 
حريًصا  ظل  وقد  السينما،  صالة  داخل  من  متفرج 
على تلك العادة حتى نهاية حياته، كما أنه ناقد متابع 
بعض  وله  السينما  دور  في  المعروضة  لألفالم 
اآلراء المهمة المقدرة التي تمتلك إلى جانب الذوق 

جوالتها  من  اكتسبها  كبيرة  ذاتية  خبرة  الشخصي 
ثم  أوروبا،  في  الكبرى  السينمائية  المعاقل  في 
توجت السينما المصرية عام 1968 عالقتها بيحيى 
حقي بااللتفات إلى أعماله األدبية واالستقاء منها، 
المميزة  السينمائية  األعمال  من  أربعة  فأنتجت 
أبرزها  ومن  المشاهدين  وجدان  في  رسخت  التي 
ما  أهم  وهما  هاشم(،  أم  )قنديل  ثم  )البوسطجي(، 
من  سبقهما  وقد  عامة،  المصرية  السينما  أنتجت 
ووليهما  خاطبة(،  )إفالس  فيلم  حقي  يحيى  أعمال 

فيلم )امرأة ورجل(.
في محراب الفن

حقي،  يحي  لألستاذ  نقدي  مقال   33 يضم  الكتاب 
مقسمة إلى ثالثة أقسام: األول عن الموسيقى ويضم 
هذا القسم 17 مقال والثاني عن التشكيل وفيه 12 
مقال منهم مقال مترجم لسيجموند فرويد، والثالث 
مقال  منهم  مقاالت   4 على  ويشتمل  العمارة  عن 

مترجم بقلم توم بريدو.
القسم األول: الموسيقى

أهم ما يركز عليه األستاذ يحي حقي في كتابته عن 
أن  حقي  يحي  يرى  حيث  التاريخ،  هو  الموسيقى 
قوتها وصالبتها  اآلن هو  األوبرا حتى  بقاء  سبب 
وعدم استجابتها أو خضوعها للتغيرات، فيكتب عن 
األوبرا قائال: »عجيب أمر هذه األوبرات الشامخة 
العتيقة التي ال تبلى رغم مرور الزمن ... لعل السبب 
في أنها بقيت أنها تحجرت كالجوهر الكريم، هيهات 
أن تجد له مبردا يخدشه أو مطرقة تسحقه.« وينتقد 
ما وجده في الحجاز من مصادرة اإلبداع الموسيقي 
الموسيقى الصغيرة »فالموسيقى كلها  ومنع اآلالت 
رجس من عمل الشيطان حتى »هارمونيكا« الفم أم 
قرشين ... يصادرها المذهب الوهابي في الجمرك« 
الجديدة  األغنيات  اسطوانات  تهريب  يتم  كان  لكن 
أبدا  يمكن  ال  ألنه  صدورها  فور  إليها  واالستماع 

حرمان أي شعب من الموسيقى.
يؤكد يحي حقي على ضرورة الحفاظ على الهوية 
الشرقية والعمل على تحسين موسيقاها وتطويرها 
وإعادة تقديمها في صورة جيدة، وقد سجل إعجابه 
بالروح  االحتفاظ  على  لقدرتها  التركية  باألغنية 
الملحن  حفالت  على  فأثنى  والتراث،  الشرقية 
والمعني التركي الشهير منير نور الدين وتمنى أن 
نقتدي بنظام حفالته التي يقدم فيها برنامج مطبوع 
يستعرض األغنيات التي سيتم تقديمها خالل الحفل، 
هذا فضال عن احتواء الحفل على ثالث أقسام تمثل 
جوله في تاريخ الموسيقى التركية: األول لألغنيات 
والثالث  المعاصر  للتلحين  والثاني  الكالسيكية 
ال  أغنيات  أربع  قسم  كل  وفي  الشعبية،  لألغاني 
تزيد الواحدة منهم عن ثالث أو أربع دقائق فضال 

يساهم  مما  المصاحب  التخت  أفراد  عدد  قلة  عن 
يجري  ما  على عكس  السمعي  اإلمتاع  تحقيق  في 
لدينا: »ال أعتقد أن هناك حاجة فنية ألن يصاحب 
أم كلثوم عشرون عازفا للكمان على األقل... ليس 
لرفع  محاولة  أو  التظاهر،  حب  من  نوعا  إال  هذا 

الموسيقى بالكم ال بالكيف«.
األوبرا

تتلخص خصوصية فن األوبرا عند يحي حقي في 
»معجزة الصوت اإلنساني« وإبداع توظيفه، ففي 
الفنون  من  أي  في  يجده  ما ال  الزائر  يجد  األوبرا 
»إنما  األوبرا:  سحر  سر  شارحا  يقول  األخرى؛ 
يذهب الجمهور األوبرا إليها لشئ واحد، إن ضاع 
هو فقد ضاع كل ما عداه... أن يستمع إلى غناء، 
الطبقات:  مختلف  من  الصوت،  لحالوة  ليطرب 
وسوبرانو  للرجال،  وباصو  وباريتون  تينور 
الطبقات  هذه  وكل  للنساء.  سوبرانو  ونصف 
وقت  في  هو  هذا  الواحدة...  األوبرا  في  مجتمعة 
واحد سر سحر األوبرا وسر تعرضها للتضغضغ 

بسهولة.« 
يتلخص  الذي  األوبرا  فن  مأزق  إلى  يشير  أنه  إال 
الكاملة  الصوتية  التوليفة  على  العثور  ندرة  في 
من حيث التقارب في مستوى الغناء والقدرة على 
الهيئة ألدوار األوبرات المختلفة  التمثيل ومالءمة 
وتحقيق التناغم: »ولعل هذا المأزق هو السبب في 
أن اهتمام األوبرا بالديكور واإلضاءة قد ازداد في 
العصر الحديث زيادة كبيرة، كأنها تريد أن تعوض 
بهما على المشاهد ما يجده من ضعف في مستويات 

األصوات. تريد أن تبهر بهما عينه لينسى أذنه« 
أما عن أوركسترا القاهرة فقد قال إن مشكلتنا في 
للقديم  ننظر  دائما وال  الجديد  نتتبع  إننا  مصر هي 
الحسن في محاولة إلحيائه من جديد هذا فضال عن 
إننا ال نتمسك بالروح المصرية بقوة. وكان يتمنى 
إلى  وآدابها  وفنونها  بموسيقاها  مصر  تصل  أن 
الكتابة  أن مشكلة  العالمية. وأوضح  التداول  سوق 
شاملة  إنسانية  فلسفة  من  تنطلق  ال  أنها  هي  لدينا 
متناثرة  وقتية  جزئية  وانفعاالت  أحاسيس  من  بل 
وثقافية  فكرية  »ُعزلة«  من  نعانيه  ما  إلى  إضافة 
حتى عن مجتمعاتنا التي نعيش فيها وقال إن الحل 
الصادق عن  والتعبير  بالشعب  القوي  االلتحام  هو 
األغنيات  من  بدال  جديد  هو  ما  وتقديم  التراث 
هو:  رأيه  في  والمفتاح  الرتيبة  المكررة  واألفكار 
التعبير  مع  المصرية  الشرقية  بالروح  االحنفاظ 

عنها بأسلوب راقي حضاري.

التكملة في العدد القادم

الكندي - نيكالس   الممثل   إنه    
البطولة  الذي لعب دور  سالوتر - 
 -Tropical  Heat  - في مسلسل 
القرن  من  التسعينات  مطلع  في 
الماضي .  لعب نيكالس دور محقق 
الحلقات  في األمن  وكانت نهاية 
مفرحة مع انتصار للحق  والعدالة  .
 - CBS - أخرجت المسلسل محطة
الشهير  المسلسل  لتنافس  للتلفزيون 
الممثلة  - Bay watch- بطولة 
السابقة  الجمال  وملكة  الشهيرة 
لم     - Pamela  Anderson  -
بجانب  مشاهد   المسلسل  ينجح  
اإلغراء وجمال ممثالت وممثلين 
Bay Watch على شواطىء - 
ميامي - الشهيرة  في والية فلوريدا 

األميركية.
العمل  بعد سنتين  ١٩٩١- توقف 
الكندي  الممثل  وانفصل   ١٩٩٣
العمل حامال  نيكالس سالوتر عن 
الفشل  وإهمال  جماهير  عبء  
المشاهدين  للمسلسل  كما هي الحال  

في  أكثر  األعمال الفنية:
الممثلين   شهرة  النجاح  يرفع  
نتيجته  الفشل تكون  أما  والمديرين 
الممثلين  ويمكن  تحطيم معنويات  

إفالسهم  فنيا .
للمثل - نيكالس -  إبن  من  عالقة  
عائلية  فاشلة .   بعد عدة محاوالت  
لم   فنية  جديدة   للعمل في أعمال  
بأي   للمشاركة   يحصل على عقود 
مشروع  ؛  إنهارت  حالته  المادية  
واجبر على مغادرة هوليود مع إبنه 
وعاد ليعيش مع والده في مدينة 
سارنيا في جنوب غرب  والية 

أونتاريو الكندية  .
ترافقت  فترة  بث المسلسل  الفاشل 
الحرب األهلية  اميركا مرحلة   في 
الجوي   والقصف  اليوغسالفية  
لحلف الناتو على منطقة - الصرب 
العصيبة  قرر   الفترة   تلك   - في  
التلفزيون في مدينة  أحد  مدراء 
الصرب   عاصمة    - بلغراد   -
المسلسل  اليوغسالفية بث  حلقات 
على  أقنية التلفزيون ألن المسلسل 
يعرض مشاهد مرحة  وألن الممثل 
- نيكالس - فيه شبه كبير  للرجال 
حلقات  أن  وبما  ؛  اليوغسالف  
المسلسل كانت الوحيدة المعروضة

كان  العصيبة   الليالي  تلك  في 
ليلة  ينتظرون  السكان  في  كل  

موعد المسلسل  بغاية الشوق .
أحب  الشعب  في - صربيا - بطل 
المسلسل  بشكل عجيب !!!وأصبح 
- نيكالس- رمزا للشباب  هناك 
الرئاسة   إنتخابات  حملة   في    .
ترشح  - ميلوزوفيتش -  الديكتاتور  
بدون  الوحيد  المرشح  وكان  
للرئاسة ؛!! خوفا من  منافسين  
المالحقة والسجن وبشكل  هزلي 
بلغراد  الشباب الفتات  في   علق 
العاصمة وفي مناطق أخرى  دعاية 
الوهمية -  المعارضة  -  لمرشح  
والمنافس للرئاسة الممثل - نيكالس 

سالوتر -  حبيب الجماهير !!!
اليوغسالفية   الحرب األهلية  إنتهت 
شباب-  من  مجموعة  وقررت  
البطل -  الممثل  الصرب -  دعوة 
بلغراد   لزيارة  نيكالس  سالوتر – 
.  بعد صعوبة   ليكون ضيفا عليهم 
وجدوا  عنوانه في مدينة  سارنيا 
- أونتاريو - كندا وأخذوا  يتصلون  
به هاتفيا ويدعونه لزيارة بالدهم مع 

الوعد بإرسال بطاقة الطائرة .
بادئ األمر  فكر - نيكالس -  في  
بأن الدعوة نوع من الغش واالحتيال  
المخابرة  عدة   واالبتزاز  فأغلق 
مرات !!! لكن بعد اإلصرار من 
المتصلين والوعد بإرسال بطاقة 
طائرة مع اإلقامة والزيارة حدد 
السفر   ببطاقة  وإذ  للسفر  موعدا 

بالطائرة تصله  .
الدعوة  تحقق من صحة  أن  بعد 
واستالم بطاقة الطائرة ؛ غادر كندا 
إلى -  بلغراد / صربيا / يوغسالفيا  -  
وفوجئ  هناك بجمهور  المستقبلين  
في المطار  وأمضى أسبوعين  في 
السارة   بالمفاجآت   مليئة  زيارة 
وحفالت  ترحيب  ولقاءات  فنية لم 

يكن يحلم بها . 
الدعاية  شاهد  الزيارة  خالل 
باسمه في  الرئاسية   االنتخابية  
مخطوطات والفتات ما تزال معلقة 
في  مدن  عدة   في  جدران  على 

صربيا  .
والمفاجآت  الزيارة  تلك   بعد  
الممثل -  السارة والناجحة  أخرج 
نيكالس  -  فيلم وثائقي بالتعاون مع 
الدعوى   التلفزيون في صربيا عن 
والزيارة  وكانت هذه مناسبة ليعود 
أدوار  التمثيل والحصول على  إلى 

ثانوية في عدة أعمال فنية  .

قصة قصيرة بقلم :  جمنون اندريانا ..... )خيال علمي(
نعمة هللا رياض



تعبران عن  القادمة  والمقالة  المقاله   هذه 
رأي كاتبها، وهما تمثالن أسوأ اإلحتماالت 
الموجوده قيد الدراسة على طاولة مفاوضات 

الكبار حول مصير األزمة 
السورية وتوزيع مناطق النفوذ 
على أراضيها. قمت بنقلها 
كما وردت دون زيادة أو 
نقصان مع تمنياتي ورجائي 
المخلص الذي يشاركني بها 
جميع السوريين الغيورين 
اليكون  بأن  وطنهم  على 
ورد  كما  بالدنا  مصير 
بهذا التحليل الذي أرى أن 
أقل مايقال فيه أنه مخيف. 
)المهندس هيثم السباعي(.   
على ضوء إستمرار الحرب 
األهلية في سورية وذكرى 
مرور ١٠٠ عام على توقيع 
معاهدة سايكس - پيكو حان 
وقت السؤال: كيف سيكون 

حل هذه المشكله؟؟؟
حددت معاهدة سايكس - پيكو مناطق نفوذ 
كل من بريطانيا وفرنسا في الشرق األوسط 
وحددت سورية ولبنان مناطق إنتداب فرنسيه 

إمتد من عام ١٩٢٣ حتى عام ١٩٤٦. 
في عام ١٩٣٦ قدم علي سليمان األسد، جد 
الرئيس السوري بشار األسد، مع علويين آخرين 
عريضة إلى الرئيس الفرنسي ‘ليون بلوم’ 
طالبوا فيها بالبقاء تحت الحماية الفرنسية، 
بعض ما جاء في العريضة المذكوره مايلي: 
“إن روح الحقد والكراهية قد تجذرت، إلى 
األبد في قلوب العرب المسلمين ضد كل شيء 
غير مسلم تغذيه روح الدين اإلسالمي. ليس 
هناك أمل بتغيير هذا الواقع. لذلك في حال 
إلغاء اإلنتداب ستتعرض األقليات في سورية 

لخطر الموت واإلبادة....”
أفكار األسد تتفق مع الخطة المقترحة من قبل 
“چامشيد وكارول تشوكسي” من جامعة إنديانا 
التي تدعو إلى “تقسيم غير متحيز” لسورية. 
اإلقتراح يشمل وقف إطالق النار على طول 
حدود التقسيم الطائفية والعرقية )يرافقه نقل 
وتبادل سكاني( دون وجود أي دور إليران 
أو روسيا أو تركيا الذين كان لهم دوراً في 
الحرب. غالبية العرب السنة ستحصل على 
المناطق الوسطى والشمالية ويأخذ األكراد 
العلويون والشيعه  الشرقي ويحتفظ  الشمال 
المسيحيون  يقتسم  بينما  الساحلية  بالمناطق 
والدروز واليهود الجنوب والجنوب الغربي 
على  أرضاً  اإليزيديون  ويمنح  البالد  من 

الحدود السورية العراقية. 
بشكل  يأخذ  أن  الدولي  المجتمع  يجب على 
جدي إقتراح تشكيل واليات طائفية مستقلة 
أو مناطق عرقية تتمتع بحكم ذاتي وتجنب 
بالدستور  والعرقية  الطائفية  الصفة  تكرار 
العراقي الذي يؤكد العراقيون أنهم ليسوا من 
وضعه. وهذا يعتبر ضد المزاج الغربي الذي 
“يرحب بالتنوع” ولكنه كان يتعامل معه دائماً 
بشكل غير ناجح بسبب الجهود الناجمة عن 
الهجرة المتفلتة من أفريقيا وأميريكا الالتينية. 
هناك أربعة عوامل ستُعطل أي مفاوضات 
للتقسيم الطائفي والعرقي ذوات الحكم الذاتي 
هي: أواًل: النفط والغاز الطبيعي في منطقة 
المتوسط.  األبيض  للبحر  الشرقي  الحوض 
نقل  أنابيب  مد خطوط  التنافس حول  ثانياً: 
يوجد  حيث  سورية،  عبر  الطبيعي  الغاز 
إقتراحان حول هذا الموضوع. ثالثاً: تأمين 
ممر نقل بري عبر سورية تحتاجه طهران 
لدعم نظام األسد وحزب هللا حليفها اللبناني 
ثم هناك رابعاً وأخيراً: مشكلة الالجئين في 

الدول المجاورة والنازحين داخلياً.     
١. النفط والغاز الطبيعي في حوض األبيض 

المتوسط الشرقي: تقدر دائرة المسح الجيولوجي 
األميريكي الفحوم الهيدروجينية القابله لإلنتاج 
من الحوض الشرقي للمتوسط ب ١,٧ مليار 
برميل )٢٧٠,٢٧ مليون متر 
النفط و ١٢٢  من  مكعب( 
تريليون )١٢٢٠ مليار( قدم 
الغاز الطبيعي،  مكعب من 
حل  سوا ل ا ن  ي ب موزعة 
غزة  وقطاع  اإلسرائيلية 
ولبنان وسورية. تقوم إسرائيل 
وأصبحت  حقولها  بتطوير 
دوله مصدرة للطاقة. لبنان، 
الثروة  لديه مثل هذه  أيضاً 
الالزمة  القوانين  وأصدر 
عمليات  على  لإلشراف 
والغاز  النفط  إستكشاف 
التطوير  موضوع  وتأجل 
بسبب الخالف مع إسرائيل 
حول منطقة مساحتها ٣٠٠ 
ميل مربع )٧٧٧ كيلومتراً 
مربعاً( تدعي كل دولة بأنها 

تابعة لمناطقها اإلقتصادية. 
آمناً  مياه غزة غير  في  الغاز  تطوير  يبقى 
بين  جدية  معاهدة سالم  إلى  التوصل  قبل 
اإلسرائيليين والعرب تتبنى إجراءات شفافة 
بسبب فساد السلطة الفلسطينية. أما سورية 
فلديها إحتياطيات نفطية محدودة شرق محافظة 
ور، إستمر إنتاجها أثناء الحرب األهلية  دير الزُّ
وكالهما، نظام األسد وداعش أستفادوا من 

تهريب النفط المذكور إلى تركيا.  
على األغلب، ستطالب الدول الطائفية/مناطق 
الحكم الذاتي العرقية، قبل الموافقة على وقف 
والتقسيم، بحصة من عائدات  النار  إطالق 
التي  والبرية  البحرية  والغاز  النفط  حقول 
يسيطر عليها العلويون والشيعة. من الممكن 
أن يتم حل هذه المشكلة عن طريق تشكيل 
شركة عامله تضع بحيادية عقد مشترك بين 
األطراف أو تقرر منحة تحكمها إدارة تطبق 
التشريعات الصناعية الدولية الشفافة في مثل 

هذه الحاالت.   
من المهم جداً تتبع مصير هذه األموال للحاجة 
لها في إعادة اإلعمار التي تقدر تكاليفها ب 
لدى روسيا  أميريكياً.  دوالراً  مليار   ١٨٠
ولكن  لتمزيق سورية  تكفي  أموااًل  وإيران 
ليس إلعادة إعمارها. أما إهتمامات الواليات 
المتحدة فتتركز على الشؤون الداخلية وإذا 
خرجت أميريكا من اللعبه فلن تدخل أوروپا 
الكعكة  من  قطعة  تريد  تركيا  باللعبة.  كلها 
من  لإلعمار،  أي جهد  يبذل  أحداً  ولكن ال 
الخليج  دول  تحديداً.  الدكتاتور،  الباشا  قبل 
تملك المال ولكنها تفتقد خبرات إدارة العقود 
ترغب  قد  اإلعمار.  إعادة  على  لإلشراف 
واحد  “بحزام  سورية  تشمل  بأن  الصين 
)تعبير  واحد”  لطريق  و شبكة مواصالت 
إلى  لألشارة  الصينية  الحكومة  تستخدمه 
طريق الحرير( ولكن بشرط حصولها على 

ضمانات أمنية ومصادر للطاقة. 
٢. يعتبر التنافس حول تمديد خطوط أنابيب 
لنقل الغاز عبر سورية، حيوياً. قامت قطر 
في عام ٢٠٠٩ باإلتصال بسورية عبرت فيها 
عن خطتها لتمديد خط لنقل الغاز الطبيعي 
إلى أوروپا عبر منطقة حلب السورية بطول 
١٥٠٠ مياًل )٢٤١٤ كيلومتراً(. أرادت قطر 
العمل على تمديد هذا الخط ألن طرق نقل 
تقتصر  ألنها  اآلن،  حتى  محدودة  غازها 
الطبيعي  الغاز  نقل  )سفن(  ناقالت  على 
ْل إلى سائل( إلى آسيا إضافة  الُمَسيَّْل )الُمَحوَّ
إلى شحنات محدودة إلى أورپا أو عبر خط 
أنابيب “دولفين” الممتد إلى اإلمارات العربية 

المتحده وعمان. 
چيمس دورسو لمجلة أسعار النفط اإللكترونية. 

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

ما اشقـانى...
 نعم انى افتقد المأوى واآلمان  وأشياء اخرى كثيرة..

وكلها مرادفات لكلمة منزل...
الذى نطوق  والهدوء  العناء  الراحة من  يعنى  المنزل 
اليه بعد الكثير من الصخب واالطمئنان حيث يتالشى 
المشاعر.. الناتج عن صدق  بالدفء  الحذر والشعور 
يتميزون  الذين  االحباء  اقرب  بصحبة  واالستمتاع 
عن غيرهم من االقارب والمعارف  فهم نفس العائلة 
الحب  نفس  بعروقهم   يسري  اللقب  نفس  يحملون 
تتجزأ  ال  والمصلحة  واحد  فاالهتمام  والمشاعر 
والهدف واحد هو تحقيق االفضل للجميع  فينعم الكل 
بحياة مليئة بالنجاحات بعد ان نجحوا سويا ان يواجهوا 
التحديات ويتحدوا المصاعب وقد اخذوا على نفوسهم  
المساعدة  عن طيب  تقديم   عن  يكفوا  ال  ان  عهدا 
على  تدل  التى  باالبتسامة  دائما  يتحلوا  وان  خاطر 
االمل وهى  تبعث  و  والنية  المشاعر  فى صدق  الثقة 
عنوان لإلصرار على الثبات والمضى قدما فى طريق 
الحياة والمشاركة فى تحويل مرها الى شهد  بالمساندة 

والتدبير الحسن.
الجميلة  الضحكات  فيه   ترن  بيت  الى  اشتاق  نعم 
ويتزين بالفرح وتكون فيه النفس  سعيدة والبال صافى  
والنظرات تتألأل والوجه مضئ والروح هادئة ..ال مكان 

فيه للصراعات والمشاحنات او الغضب والخصام.
بأرقى  يتحلى  الذى  االشخاص  بجمال  يتزين  بيت 
المشاعر واصدق الوعود و وأطيب الكلمات التى تؤثر 
المنزل  هذا  فيكون  بنا  المحيطين  حياة  فى  باإليجاب 
المبنى على هذه االسس هو بمثابة نبراس يشع ضياؤه 
اآلمنة  الحياة  الى مثل هذه  يتوق  اليه كل من  فيجذب 

المستقرة.
بطريق  علينا  يؤثر  تقلبات  من  نراه من حولنا  ما  ان 
مباشر او غير مباشر وبالتالى يفرض نفسه بقوة فيؤثر 
االمور  نقيم  ان  فيمكن   ، عام  بشكل  سلوكيتنا  على 
.. الال  حولنا  ممن  خيفة  نتوجس  او  مختلفة  بطرق 
بمجرد  بهم  السوء  فنظن  اآلخرين  فيشبهون  يتغيروا 
تكرار كلمة او تغير رأى وبالتالى يتسرب  الشك الى 
فى  ونبالغ  التمحيص  فى  ونأخذ  الثقة   وتقل  نفوسنا 
يحيطون  فى من  ايضا  القلق  يثير  مما  االفعال  ردود 
وهذا  المفاجئ  التغير  اسباب  يدركون  ال  انهم  اذ  بنا 
كفيل ان  يخلخل  االساس  ويبعد عنا “ الثقة العمياء 
“ ويجعلنا ندقق فى كل حرف ننطق به وكل اسلوب 
نتخذه  ..و من هنا تكون بداية انهيار  الثقة واألمان اذ 
انه مع بداية التدقيق تبدأ المشاكل ومع كثرة التمحيص 

 .. االبواب  اوسع  الشك من  فيدخل  االفكار  تتضارب 
المرء فى من هم  بائسة عندما يشك  لها من حياة  ويا 
اقرب االقربين اليه . .وهذا كله بسبب عدم الوضوح 
والشفافية او بسبب ضعف ثقتنا وخوفنا من أن يصيبنا 
ما قد اصاب غيرنا من احزان او خيانة ...الى آخره...

فإذا كان لنا احباب فالنحرص أال نفقدهم و ان كان لنا 
اصدقاء اوفياء فلنجتهد أال نضحى بهم ، فعالقة المحبة 
الدءوب  والعمل  التضحية  تستحق  الوثيق  واالرتباط 
العملية  الحياة  اهمية عن  تقل  ال  فهى  علبها  للحفاظ 
اذا هى جوهر الحياة ومنها تنبعث كل القيم واألخالق 
والمبادئ التى تبنى الشخصية السوية التى تؤثر  بقوة 

على نطاق واسع فى كل المجاالت.
امام  انهياره  الصخر يصعب  على  المؤسس  فالبيت 
من  للكثير  يتعرض  ان  فممكن  ..نعم  العواصف  
المصاعب ولكن بالحكمة والمساندة من االوفياء يتخطها 
ويكمل مسيرته على نفس المنوال دون االضطرار الى 
المنشود..اما  الهدف  االنحراف عن  او  المسار  تحويل 
لعدم  فيخرب وذلك  ذاته  ينقلب على  فانه  الهش  البيت 
ان  الثبات وتصحيح االمور ويتبع منهج  المقدرة على 
الذين  الضعفاء  منهج  وهذا   “ الوسيلة  تبرر  “الغاية 
باأللفاظ  التالعب  الى  فيلجئون  قوة   لهم وال  ال حول 
وخداع الناس حتى يحققوا غايتهم ثم بعد ذلك يبتسمون 
ويسخرون ممن وثق بهم بل و اكثر من ذلك يعتبرون 
التعاسة  يسببون  ممن  “أذكياء” عجبا..عجبا  انفسهم 
فيبنون نجاحاتهم  بالسعادة   لآلخرين حتى يشعروا هم 

وبيوتهم على حطام االخرين  .
الزاوية  الى حجر  بيوتنا  تأسيس  عند  ننتبه  ليتنا  فيا 
ثابتة نظيفة متعالية  البيوت حتى تظل  تبنى  الذى عليه 
هذه  اصحابها...ففى  يكون  اشكالها  وعلى  ومترفعة 
افكارنا  انفسنا فى سالم وفرح وتهتدى  المساكن تسكن 
النية وتصفى  بناء وسوي، وتصدق  هو  ما  كل  الى 
الكرامه  لنفسها وتعلو  للغير كما  الخير  فتتمنى  العقول 
االبتسامة  الكريمة، وتعلن  فتدل على االصول  الجباه 
يراها  حين  فرحة  من  القلب  بداخل  ما  الرائعة عن 
قلوبهم  فى  والسكينة  ايضا  الفرحة  وتستقر  اآلخرون 
رغم احزانهم ومتاعبهم ...فنكون “نور للعالم “ بإتباع 
والنجاحات  المجيدة  االعمال  و  الصحيح  الطريق 
المستمرة و السعى فى طلب السالم ..فهذه هى وصايا 
تمييز  ويوصينا  لخلقه دون  بالحقيقة محب  فهو  الهنا 
بهذا حتى ننعم بنعمه الكثير ونحفظ أنفسنا من السقوط 

فى الظالم.

هرطقات سياسية

أدب وثقافة Mardi 22 aôut 2017 
الثالثاء 22 أغسطس 2017

)٢ من   ١ ( تقسيم سورية 

أوقفوا هذي الصور 

سورييت عيوني 

قال إبن مفيدة

اإلحتياج  بني  املسافة  هي   ، نقطتني  بني  مسافة  أقرب   -
واخلطيئة .

نلوم  إلينا ، وال  الوصول  إذا أسرعت في  الشياطني  نلوم  - كلنا 
املالئكة إذا تأخرت في اجملىء .

- احلياة هي اللعبة الوحيدة التي يعرف كل العبيها وجمهورها 
نتيجتها مسبقا .

ألننا  ذلك   ، صغير  وهو  صرخاته  عن  ألمه  منا  أى  يعتذر  لم   -
مازلنا نصرخ .

أعيد  عليه  الضغط  مت  كلما   ، طني  من  لعبة  اإلنسان  هذا   -
تشكيله من جديد .

السيد الهادي 
المفكر والفيلسوف 
وعضو إتحاد كتاب مصر

شعر: ادوار ثابت

 فتحت الواليات المتحدة تحقيقاً 
المتعلقة  الممارسات  في  رسمياً 
في  األمريكية  الفكرية  بالملكية 

الصين.
الممثل  اليتيزير،  وقال روبرت 
مكتبه  إن “  األمريكي،  التجاري 
الحاسمة  القضايا  هذه  أن  قرر 

تستحق تحقيقاً شاماًل”.
بعدما طلب  الخطوة  هذه  وتأتي 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
من اليتيزير النظر في الممارسات 
الصينية التي يمكن أن تضر بحقوق 

الملكية الفكرية والتطور التقني األمريكي”.
وأعربت الصين عن “قلقها البالغ” جراء هذه التحقيقات 

التي قد تؤدي إلى عقوبات تجارية أمريكية.
لالقتصاد  بيترسون  معهد  من  هفبيور  غاري  وصرح 
بشان  قلقة  المتحدة  “الواليات  بأن  واشنطن  في  الدولي 

هذه األمور منذ مدة”.
السلع  من  األمريكي  لالقتصاد  السنوية  الخسارة  وتقدر 
المقلدة والبرمجيات المقرصنة وسرقة األسرار التجارية 

بنحو 600 مليار دوالر أمريكي.
قرصنة  في  النظر  إنها بصدد  المتحدة  الواليات  وقالت 
وفي تقارير تفيد بان الحكومة الصينية توجه استثمارات 

إلى الشركات األمريكية في الصناعات الرئيسية كوسيلة 
للوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.

وسيعمل المسؤولون على جمع التعليقات لعقد جلسة استماع 
في تشرين األول/أكتوبر كجزء مما يسمى بالتحقيق في 

القسم 301.
على  أدلة  ستجد  المتحدة  “الواليات  إن  هفبيور  وقال 
ممارسات غير عادلة، لكن ليس من الواضح كيف ستتعامل 

إدارة ترامب معها”.
التجارة  منظمة  إلى  تقدم شكوى  قد  الصين  أن  وأضاف 

العالمية أو تقرر اتخاذ إجراء فردي .
وأشار إلى أن “ العقوبات قد تستهدف شركات فردية أو أكثر 
اتساعاً، األمر الذي سيعمل على تشكيل رد فعل الصين.

بقلم : خالد بنيصغي 

يستزيد  ش���اع���راً  ي��وم��اً  س��م��ع��ت 

السديد  الرقيق  العشق  عن  يحكي 

ف���ف���ي���ه ي���ه���وى ف���ت���ن���ة وي���ري���د

ي������روُم م����ن وج�����ده ل����و ي��ح��ي��د 

العنيد عنها  ال��ث��وب  ي��زي��ل  وأن 

ُيكيد ش��ي��ئ��اً  م��ن��ه  ت��خ��ش��ى  ول��ي��س 

ي������رى ك��ل��ي��ه��م��ا ك���ق���د وح���ي���د

أب����و رب��ي��ع��ة ال�����ذي ك���م ُي��ج��ي��د

ت��غ��زل��ت اش����ع����اره ف���ي ال��ع��دي��د

ل��ك��ن م���ن س��م��ع��ت م��ن��ه ال��ن��ش��ي��د

القصيد اس��ت��ف��ز  ح��ت��ى  ش��ع��ره  ف��ي 

م���ن ن��ظ��م��ه ي��ب��دو ال��ت��ي��اع أك��ي��د

م���ن���ه���ا ت���ق���رب���اً م�������داه م��دي��د

يبيد ك��ي  خ��وف��ه��ا  م��ن  ب��ه��ا  ع��م��ا 

التليد ه���ذا  ال��ح��ب  ي����ذوق  ح��ت��ى 

ف���ح���ب���ه ل���ه���ا ك���ع���ش���ق رش���ي���د

ش��دي��د ض����ٌر  ذاك  ي���ش���وب  ف���ال 

صعيد ال��ن��س��اء  م���ن  رأى  وك���م 

العميد ف��ي��ه��ا  ص���ار  ح��ت��ى  م��ن��ه��ن 

فريد ال��زم��ك��ح��ل  اب��ن  ع��ن��ه  وزاد 

م����ن س���ي���ت���رج���م ع��ش��ق��ي ل��ك

أرس�����ل ل����ِك ع���ص���ف���وَر س��الم

ج��ف��ت أق��الم��ي وب����اَت ال��ح��رف

س���أخ���ُط ع��ش��ق��ي ل����ِك ب��ن��زِف

وي���ك���س���و ش���ق���ائ���ق ال��ن��ع��م��ان

األشجار  بين  تعصف  وال��ري��ُح 

أغ�������ن�������ي�������ات ح�����زي�����ن�����ة 

غ��������نَّ��������اه��������ا ج������س������دي

ب��ي��ض��اُء أم  أن�����ِت  س����م����راٌء 

ب�����دي�����ُع خ�������ال�������ٌق  وهللاُ 

زي������ن������ُة ال�������م�������رِء ح���ي���ن

وم�����������وت�����������ُه أف�������ض�������ُل

أن������ِت أج����م����ُل ب������الِد ال��دن��ي��ا

ف���م���ن ت����ك����وُن م��ع��ش��وق��ت��ي

  

آه����ات����ي أم  ق�����ص�����ائ�����دي 

ح���ام���اًل ب��ج��ن��اح��ي��ه اش��ت��ي��اق��ي

ض���ع���ي���ف���اً ف�����ي ك���ت���اب���ات���ي

بترجماتي كفيلة  واألرُض  دمي 

نظراتي تحتويها  ال  مساحات 

أُع������������������ذب األل��������ح��������ان

ال����ش����ف����اِه  م�����ن  ت����خ����رج  ال 

ب����������ك����������ّلِ األج�����������������زاء

وال���ل���وُن ح���ائ���ُر ف���ي ع��ي��ون��ي

إح���ت���ارت ب���ه ك���ل ال��ك��ائ��ن��اِت

ي������ول������ُد ف������ي أح����ض����ان����ِك

ح���ي���ن ي����دف����ُن ف����ي ت����راب����ِك

م��ع��ت��رُف ب��ه��ا ف��ي ال��س��م��اواِت

ح���ب���ي���ب���ت���ي إن����ه����ا ع���ي���ون���ي

شعر: جاك سمير جرجوس 

أوقف هذي الصور، وارمها البحر الغريق ..
طفل تحت األقدام يَُدّك كما غبار الدقيق .. 
وامرأة مكلومة بفراق الزوج والشقيق ..
 أو نساء وشباب وبنات وشيخ حقيق ..

هرمنا ، سئْمنا حياة الشهيق والنهيق ..  
لسنا نحن من خذل الُقْدَس يا رفيق ..
أنت من نام الهياً في سبات عميق ..

أنت من َتْأُمر وأنا المأمور كما الرقيق ..
لسُت أنا النائم يا سيدي أرجوك أفق ..
مستعد أنا لرسم الخريطة والطريق ..
فأرجوك أفق .. قد فات األوان أفق ..

األقصى يشم رائحة الخيانة في الحريق ..
أتنسى القرآن أوصانا بالقدس العريق ..؟؟
وباألقصى .. أحقا تنسى هذا البريق ..؟؟
أنت من أوصاك هللا لسُت أنا يا صديق ..
فأنت من َتْأُمر وأنا المأمور كما الرقيق ..

أنت األميُر والرئيس والملُك الشقيق ..

ُقْل ما شئت إن كنَت تؤمن بالمقدسات ..
فأنا ونحن وكلنا العرب نطوي المسافات ..
سمعاً وطاعة ألجمل ما تكون القرارات ..
نحتاج أمراً يقيَنا الهوان وُذلَّ المتاهات ..
نحتاج رضا هللا في األرض والسماوات ..
فأفق من ُسباتك قبل أن تضيع العبارات ..
ْلِقي بك التاريُخ في الُقَماَمات .. وقبل أن يُ
أو يأتيك الموت حيناً باليقين والعالمات ..

إن ِبْعتُم القدس واألقصى ، فبأي ثمن ؟؟..
وإن دفنتموهما فمتى فعلتم دون كفن ؟؟

متم لألعداء الكرامة والتمر واللبن ؟؟ متى قدَّ
متى كان العربي يبيع الخمر والوطن ؟؟
للعدّوِ ويبيع الزرع والشجر والفنن ؟؟

إن لم تكونوا أنتم من باع الوهم لنا َفَمْن ؟؟ 

واشنطن حتقق يف املمارسات املتعلقة بامللكية 
الفكرية األمريكية يف الصني

دة  ص�ي ي عىل �ق ق م�ن عل�ي دة �ق ص�ي هذه ال�ق
د زمكحل  ر�ي اعر �ن ها م�ن ال�ش مسع�ق

اعر أموي  �ش ها �ب �ي هه �ن �ب ه، وُأ�ش ل�ي ها اإ أهد�ي
وان : ع�ن ر  وهي �ب �ي ك�ب

البورصة تربح 1.1 مليار جنيه خبتام تعامالت اليوم

شاعران يتغزالن

  ربح رأس مال السوقى للبورصة، نحو 1.1 مليار جنيه بختام 
تعامالت جلسة اليوم الثالثاء، ليغلق عند مستوى 693.213 

مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى للمؤشرات.
وبلغ إجمالى قيمة التداول على األسهم بالبورصة المصرية 
360 مليون جنيه خالل جلسة تداول اليوم، ومالت تعامالت 

األفراد المصريين والعرب والمؤسسات األجنبية للبيع، بصافى 
قيمة بلغت 32.1 مليون جنيه، 384 ألف جنيه، 6.3 مليون 
األجانب  األفراد  تعامالت  مالت  فيما  التوالى،  جنيه، على 
والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيمة 28.2 

مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة %0.07 ليغلق عند 
 ”50 إكس  “إيجى  نقطة، وصعد مؤشر   13114 مستوى 
بنسبة %0.14 ليغلق عند مستوى 2028 نقطة، فيما تراجع 
مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة %0.07 ليغلق عند مستوى 

11698 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 
70” بنسبة %0.62 ليغلق عند مستوى 683 نقطة، وكذلك 
مؤشر “إيجى إكس 100” األوسع نطاًقا بنسبة %0.38 ليغلق 
عند مستوى 1550 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 

%0.15 ليصل إلى مستوى 484 نقطة.

قالت مصادر في قطاع النفط وأحد المهندسين إن اإلنتاج 
في حقل الشرارة، أكبر حقول النفط الليبية، توقف منذ يوم 

السبت بسبب إغالق خط أنابيب.
وأظهرت وثيقة أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة 

القوة القاهرة بشأن تحميل خام الشرارة من 
مرفأ الزاوية النفطي يوم األحد.

ألف   280 إلى  ما يصل  ينتج  الحقل  وكان 
برميل يوميا في األسابيع الماضية. وتوقف 
بسبب  الحقل  في  مؤقتا عدة مرات  اإلنتاج 
نفط  وعمال  مسلحة  جماعات  احتجاجات 
منذ إعادة افتتاحه في ديسمبر كانون األول 
الماضي بعد عامين من إغالق خط األنابيب.
التي  الجماعة  إن  ليبي  نفطي  وقال مصدر 
أغلقت خط األنابيب منذ السبت أغلقته أيضا 
في الماضي. وقال مصدر بالقطاع إن موقع 

اإلغالق غير معروف وإن مطالب الجماعة لم تتضح بعد.
في طرابلس  الوطنية  المؤسسة  من  تعليق  بعد  يرد  ولم 

التي تدير الحقل في مشروع مشترك مع شركات ريبسول 
وتوتال وأو.إم.في وشتات أويل.

ويمثل إنتاج الشرارة أمرا مهما النتعاش إنتاج النفط الليبي، 
الذي ارتفع إلى أكثر من مليون برميل يوميا في أواخر 

يونيو حزيران، بما يعادل نحو أربعة أمثال مستواه في 
الصيف الماضي.

مصادر: توقف إنتاج حقل الشرارة النفطي اللييب 
بعد إغالق خط أنابيب

س����وريتي إنه���ا 
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جمموعة اخرى من أزياء جورج شقرا للهوت كوتور منها  للتخلص  بسيطة  خطوات  الساقني  دوالي  عالج   

اخطاء جتنبيها أثناء استخدام مكواة الشعر

بالقرب  والمتوسعة  الملتوية  األوردة  بأنها  الدوالي  تعرف   
والكاحلين،  الساقين  في  شيوعاً  أكثر  وهي  الجلد،  سطح  من 
إلى  أحياناً  تؤدي  أن  يمكن  ليست خطيرة، ولكنها  العادة  وفي 

مشاكل أخرى.
أسباب حدوث دوالي الساقين: تنتج عادة عن ضعف في الصمامات 
في األوردة، طبيعياً هذه الصمامات تنقل الدم باتجاه واحد فقط 
من القدمين إلى القلب، وفي حال حدوث خلل ما، يتخثر الدم في 
الساقين، يزداد الضغط وتصبح األوردة ضعيفة، كبيرة، وملتوية.
تسبب  الساقين ال  دوالي  الغالب  في  الساقين:  دوالي  أعراض 
متورمة وملتوية  داكن،  أزرق  بلون  تظهر  والدوالي  ألم،  أي 
الحرقان،  بالثقل،  الشعور  تسبب  قد  أحياناً  الجلد، ولكن  تحت 
التعب، األعراض قد تكون أسوأ بعد الوقوف أو الجلوس لفترات 

طويلة من الزمن.
10خطوات للتخلص من دوالي الساقين:

-1 حسني من الدورة الدموية وذلك عن طريق ممارسة التمارين 
الرياضية، حركي رجليِك أو تحركي من مكان آلخر بدالً من 
الدموية  الدورة  لتنشط  وذلك  المتواصل  الجلوس  أو  الوقوف 

في ساقيِك.
-2 قللي من وزنِك.

الحلول  أفضل  من  فهي  الضاغطة  الجوارب  استخدمي   3-
المعترف بها لعالج الدوالي وهي متوفرة طبية كانت أم تجارية 

في الصيديالت كافة.
-4 قومي بتدليِك ساقيِك.

-5 استلقي على ظهرِك رافعةً رجليِك.
على  تعمل  فهي  الغذائي  لنظامِك  األكسدة  مضادات  أدخل   6-
تقوية أوردة ساقيِك وبالتالي تمنع تورمها وتمددها، وعادة ما 

تكثر مضادات األكسدة في الفاكهة والخضروات مشبعة األلوان 
وكذلك الحمضيات كالبرتقال والجريب فروت، وهذه أهم األطعمة 
الغنية بمضادات األكسدة )مرتبة حسب غناها بمضادات األكسدة(: 
الشيكوالته – البرقوق المجفف – الثوم- الزبيب – التوت األسود 
– توت العليق – الكرنب – الفراولة – السبانخ – التوت األحمر 
– البرقوق – البروكلي – البرتقال – العنب األحمر – الفلفل 

األحمر الحلو – الكرز – البصل – الذرة – الباذنجان.
الرياضات  أهم  الساقين،  تقوية عضالت  تمارين  مارسي   7-
الموصى بها للمصاب بالدوالي: السباحة – المشي السريع – 
قيادة الدراجة – تمارين التمدد، أما أهم الرياضات الموصى 
باالمتناع عنها: كرة القدم – التنس- االسكواش – الكاراتيه – رفع 
األثقال – المالكمة – الجودو – الجري – التايكوندو – التزلج.

-8 استخدمي خل التفاح فهو من أشهر عالجات الدوالي المجربة 
.. ببساطة قومي بمسح الدوالي بخل التفاح أو لف قطعة قماش 
مبللة بخل التفاح حول ساقِك ودعيها لمدة 30 دقيقة وستخفف 

من ظهور الدوالي.
-9 أكثري من األطعمة الحريفة الغنية بالتوابل كالزنجبيل والثوم 
الفيبرين  مادة  تفكيك  تساعد في  المنكهات، فهي  وغيرهما من 
التي تترسب على جدران األوردة والتي تزيد من حدة المشكلة.
-10 امتنعي عن جميع ما يلي لكي تتجنبي دوالي الساقين وال 

تحتاجي إلى عالج دوالي الساقين من األساس:
- الجلوس مع تقاطع الساقين )وضع ِرجل على األخرى( لفترات 

طويلة فالقيام بذلك قد يعيق الدورة الدموية.
- اإلكثار من تناول الملح، فالملح الزائد في الطعام واحد من أهم 

أسباب ظهور الدوالي.
- التدخين، حيث أظهرت الدراسات أن المدخنين أكثر عرضة 

لإلصابة بالدوالي.
- ارتداء األحذية عالية الكعب، فهي تسلط ضغطاً كبيراً على 

أوردة الساقين.
التزمي بهذه الـ 10 خطوات للتخلص من دوالي الساقين وتمتعي 
بصحة جيّدة وتذّكري أن أهم العوامل التي قد تساعد على تفاقم 
دوالي الساقين من خالل زيادة الضغط على األوردة، أو بسبب 
اختالل جريان الدم فيها نتيجة الحمل، زيادة العمر، زيادة الوزن، 

والوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.

     تحلم كل إمرأة بأن يكون لديها شعراً جميالً، ناعماً، أملس و مميز 
حتى تبدو بمظهر رائع.

حالياً أصبح يمكنِك عمل ذلك في المنزل بمساعدة بعض األدوات دون 
أي إضاعة للمال والوقت في الذهاب إلى صالونات التجميل أو شراء 
تماًما على هذه األدوات  الثمن. لكن اإلعتماد  مستحضرات باهظة 
يسبب العديد من المشاكل األخرى للشعر التي تظهر على المدى البعيد. 
لمصففات الشعر خصوًصا مكواة فرد الشعر العديد من األضرار على 
شعرك. لذلك، جئنا لِك في هذا المقال ببعض األخطاء التي يجب عليِك 
أن تتجنبيها عند إستخدامِك مكواة الشعر حتى ال تؤدي إلى تلف الشعر 
وجفافه وتفاقم المشكالت به نتيجة اإلستخدام الخاطىء. إعلمي جيدأً أن 

شعرِك هو سر جمالِك فإعتني به قدر المستطاع.
-1 تجنبي كي الشعر و هو مبلل

قبل إستخدام المكواة ليكون نظيفاً  من الضروري غسيل الشعر جيداً 
وخاِل من الزيوت لكن من أكثر المشكالت خطورة على الشعر وتعرضه 
الشعر و هو مبلل. احرصي على تجفيف  للتلف هو إستخدام مكواة 
الشعر  السيشوار على  أو  المكواة  البدء في إستخدام  قبل  الشعر جيداً 
ألن ذلك يعرضه للتساقط والتكسر بشكل كبير. الشعر وهو مبلل يكون 
في أضعف حاالته وأي قسوة عليه تعرضه للتلف والجفاف والتقصف 
والتكسر لذلك من الضروري اإلبتعاد تماماً عن إستخدام المصففات 

الحرارية على الشعر المبلل.
 -2 ال تستخدمي درجة حرارة عالية

الشعر على درجة حرارة عالية  إحرصي على عدم إستخدام مكواة 
لتتجنبي تلف الشعر. إعلمي جيداً أن درجة الحرارة التي يحتاجها الشعر 

المجعد تختلف تماماً عن الدرجة التي يحتاجها الشعر العادي. حددي 
نوع شعرِك جيداً حتى تتمكني من إختيار درجة الحرارة المناسبة له. 
ليس معنى ذلك القيام بتمليس الشعر بدرجة حرارة منخفضة  فهذا ال 
يعني أنِك تحمين شعرِك من التلف ألن إستخدامِك درجة حرارة منخفضة 

يجعلِك تمررين المكواة أكثر من مرة على خصالت شعرك مما يؤدي 
إلى إضعاف الشعر وتلفه وتقصفه بداًل من الحفاظ على كثافته وصحته 

فاألفضل تمرير المكواة مرة واحدة فقط على الشعر لفرده.
-3 إستخدام رذاد حراري

يجب الحرص على إستخدام رذاد حراري على الشعر قبل إستخدام 
المكواة ألنه يقوم بعمل طبقة عازلة على الشعر ويحميه من الحرارة 
الزائدة و عدم استخدامه يعد واحد من الطرق الخاطئة التي يتم إرتكابها 
أثناء تمليس الشعر بالمكواة. عدم وضعه على الشعر يعرض الشعر 

للحرارة العالية مباشرة مما يجعله يتساقط ويضعف بشكل كبير. لذلك، 
يجب رش الشعر جيداً  ليصبح طرياً ثم البدء في كي الشعر بالطريقة 
الصحيحة حتى ال يتعرض للجفاف والتكسر وبالتالي التساقط الفوري 

أثناء تمليسه.
 -4 عدم إستخدام فرشاة الشعر

يعد عدم إستخدام فرشاة الشعر قبل بدء عملية التمليس من أكثر األشياء 
خطورة على الشعر. يجب عليِك تمشيط الشعر بالفرشاة قبل تمليسه وذلك 
من أجل فك أي تشابك بالشعر مما يعوق سالسة عملية التمليس. من 
األفضل إستخدام فرشاة فك التشابك المخصصة لذلك حتى يتم تمشيط 
الشعر دون تقطيع أن تكسير أو تلف. إحرصي على تمشيط الشعر ببطء 
حتى ال يتساقط من الجذور. إذا كنِت حقاً ترغبين في الوصول إلى أفضل 
النتائج عند إستخدام المكواة على شعرِك فعليِك مراعاة تصفيفه جيداً 
وإختيار كل ما يتناسب مع طبيعية شعرِك، األمر الذي يجعل شعرِك 

صحياً لسنوات عديدة.
-5 إهمال تقسيم الشعر إلى خصالت

لتتمكني من فرد الشعر بكل سهولة عليِك أن تقسمي شعرِك إلى خصالت 
صغيرة قبل البدء في تمليسه فهذا األمر يجعلِك تفردين شعرك جيداً 
دون اإلعادة عليه بالحرارة مرة أخرى. إحرصي على البدء من الجزء 
الخلفي ثم اإلنتقال إلى األمامي بشكل تدريجي حتى تتجنبي تمرير المكواة 
أكثر من مرة على نفس الخصلة. التمرير أكثر من مرة يضعف الشعر 
ويؤدي إلى تساقط. إحرصي أيضاً على عدم شد خصالت الشعر بعنف 
أثناء عملية تصفيفه بالمكواة وإرفعي جذور الشعر إلى األعلى بلطف 

و مرري المكواة على بقية الخصالت ببطء.

     الدهون والسمنة الوحش الذي 
يهاجم رشاقة كل سيدة، يقضي على 
جمالها  بتراكمه حول الخصر 
ومنطقة البطن، وخاصة بعد الوالدة 
المناطق  تكثر السمنة في هذه 
مما يؤثر سلباً على حالة حواء، 
لهذا عقد خبراء  ويفقدها بريقها 
التغذية والرجيم مؤتمر قدموا به 
يُطبق  الذي  الخيار واللبن  رجيم 
التي  أيام، وتتبعه حواء   7 لمدة 
تعاني من دهون ما بعد الوالدة، 
فتكسبها الرشاقة وتكسبها الصحة 
الجيدة أيضاً، ولكن إذا كنتي من 
ذوات األمراض المزمنة أو كنتي 
حامالً عليِك إستشارة الطبيب قبل 
البدء بأي من أنواع الرجيم، وهذا 

لضمان سالمتِك.
اليوم األول

األلبان  من  أي صنف  تناولي 
وإحرصي على  أن تكون قليلة الدسم 
تناولي الخضروات كالخيارأو خس 

اليوم الثاني
تناولي عزيزتس حواء  صنف 
واحد من الفاكهة كالموز أو الرمان 
أو األناناس وغيرهم خالل اليوم  

وتناولي الخيار واللبن على العشاء .
اليوم الثالث

اليوم  تناولي عزيزتي حواء في 
البروتين  الثالث أي صنف من 
اللحوم(  أو  الحليب  أو  ) كالجبن 
الخيار واللبن  أيًضا  + وتناولي 

على العشاء 
اليوم الرابع

المسلوقة  الخضراوات  تناول 
)الكوسة، البسلة، الجزر، البطاطس( 

على مدار اليوم.
اليوم الخامس

اليوم الخامس )اليوم المفتوح( تناولي 
3 وجبات عادية مع مراعاة تجنّب 
المقالي والدهنيات واألطعمة الدسمة.

اليوم السادس 
كرري نفس اليوم الثاني مع تناول 
الفاكهة ذاتها واللبن والخيار على 

العشاء .
اليوم السابع

تناولي سلطة خضراء على مدار 
اليوم مكونة من )طماطم، خيار، 
جزر، بصل، فلفل ألوان،  خس( 
الدسم  لبن منزوع  وتناولي كوب 

على العشاء.

العالناتكم في »الرسالة«
514 961 0777  / 450 972 1414

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

بقلم: د. أمل زكي
قسم األغذية الخاصة والتغذية

نظفي وجهك بتقنية الزيوت الطبيعية
  تنظيف البشرة بالزيت يعد من أحدث صيحات العناية التجميلية ،  
للزيوت فوائد عديدة جميعنا نعلمها جيداً ، لكن تنظيف و تطهير البشرة 
بالزيت من األشياء الغير معتادة فالمعروف هو إزالة المكياج بالزيوت 
مثل زيت اللوز الحلو و زيت جوز الهند ، لكن تقنية تنظيف الوجه 

بالزيوت تختلف تماماً عن إزالة المكياج بالزيت .
فوائد تظيف البشرة بالزيوت

1 - إذا كانت بشرتك بها عالمات و ندبات فإن تنظيف البشرة بالزيوت 
يعد مثالي لعالجها فهو يقلل من آثار تلك الندبات

-2 البشرة الجافة و شديدة الجفاف و التي تعاني من قشور بيضاء يؤدي 
تنظيف البشرة بالزيوت إلى تغذيتها و ترطيبها و عالجها .

3 - البشرة المجهدة الباهتة يمنحها التنظيف بالزيت حيوية و نضارة 
و ترطيب ، يعيد لها الرونق و الترطيب .

4 - البشرة الدهنية التى تظهر بها البثور و الرؤوس السوداء يعمل تنظيف 
البشرة  بالزيوت إلى تنظيفها جيداً خاصة يعمل على إزالة الشوائب و 
األتربة من المسام و بالتالي يقلل من البثور ، ال يتناسب تنظيف البشرة 

بالزيوت مع البشرة التي تعاني من الطفح الجلدي . 
طريقة تنظيف البشرة بالزيوت

تنظيف البشرة بالزيت يعتمد على إتقان الطريقة و تحديد نوع بشرتك 
جيداً ، فلكل نوع بشرة طريقة تختلف غن األخرى و ينبغي أن نتبع التقنية 

المخصصة لكل بشرة ، كما تختلف الزيوت المستخدمة لكل بشرة .
البشرة الدهنية

إذا كانت بشرتك دهنية تعاني من البثور فقومي بوضع القليل من الزيت 
على قطعة من القطن الدائري و أمسحي كامل بشرتك بالقطنة ثم قومي 
بغسل قطعة من المنشفة القطنية بالماء الساخن و ضعي المنشفة على 
وجهك حتى تبرد أي لمدة من 20 إلى 30 دقيقة ، ثم أمسحي بشرتك 

بلطف بالمنشفة المبللة ، تلك العملية تعمل على تنظيف المسامات و 
الجلد كما تعمل كمقشر  التراكمات على  تجعل بشرتك تتخلص من 

لطيف لبشرتك .

البشرة الجافة و العادية
للبشرة الجافة و العادية قومي بتدليك وجهك بالزيت بواسطة أصابعك 
، و بإستخدام قطنة مبللة بماء الورد قومي بمسح الوجه و إزالة بقايا 

الزيت ، ثم قومي بترطيب البشرة . 
كيف اختار الزيت المالئم للبشرة !

أفضل خليط لزيوت تنظيف البشرة هو خلط زيت الخروع بزيت اللوز 

الحلو بنسبة 1 إلى 3 ، فهو خليط يصلح للبشرة الدهنية و الجافة لكن ال 
يصلح للبشرة الحساسة ، فزيت الخروع معروف بأنة يسحب االتربة 
و الترسبات من الجلد فيما يعمل زيت اللوز الحلو على تغذية البشرة 
و   . بيرق  و  لمعان  الجروح و منحها  و  الندبات  وعالج 
إذا كانت بشرتك شديدة الحساسية و سريعة اإللتهاب فمن 
األفضل اإلبتعاد عن الزيوت مثل زيت الزيتون و زيت 
جوز الهند فهما للبشرة الجافة و الدهنية و يفضل إستخدام 
زيت نواة المشمش و زيت عباد الشمس فهما مهدئان للجلد .

البشرة الدهنية و المعرضة للبثور
الداكن فهو  الخروع  الدهنية بزيت  البشرة  يفضل تنظيف 
الوجه ،  الحبوب في  البشرة بعمق و يمنع ظهور  ينظف 
العنب  بإستخدام زيت بذور  الخروع  يمكنك تخفيف زيت 

أو زيت عباد الشمس .
البشرة الجافة

على عكس اإلعتقاد الشائع أن الزيوت ترطب البشرة إال 
أن هناك زيوت تتسبب في زيادة جفاف البشرة الجافة مثل 
زيت جوز الهند ، لذلك يفضل إستخدام زيت األفوكادو أو 

زيت األرغان المغربي .
البشرة الحساسة

تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية أكبر لذلك يعد زيت نواة المشمش من 
أفضل الزيوت التي تتالئم مع البشرة الحساسة و يتناسب البشرة مع 

البشرة المعرضة لإلحمرار و التحسس من المواد الكيميائية .
ملحوظات هامة

الجلد و إخراج كل  تنقية و تطهير  بالزيوت مثل  البشرة  يعد تنظيف 
السموم من مسامات البشرة ، كما أن البشرة ال تتقبل أي تغيير في روتين 
بالمستحضرات  التنظيف  فإذا إعتادت بشرتك على   ، العناية مباشرة 
الكيميائية فإنها تجد صعوبة في تقبل المواد الطبيعية ، فمن الطبيعي 
أن بشرتك تتفاعل عكسياً عند تنظيف الوجه بالزيوت فال تتوقفي ، فهذا 
رد فعل معتاد للبشرة . يمكنك تنظيف البشرة بالزيت لمرتين أسبوعياً 

ثم لمرة واحدة فقط .

ختلصي من دهون ما بعد الوالدة بسبع أيام

 قدم المصمم جورج شقرا في الرابع من تموز/يوليو 
للهوت كوتور لخريف  الجديدة  2017، مجموعته 
 Musée de l’Homme وشتاء 2017-2018 في
في باريس، في إطار أسبوع الموضة لألزياء الراقية.
ضمت مجموعة شقرا تصاميم عصرية وجذابة 
الخلف والقصات  القصيرة والطويلة من  بالتنانير 
الهندسية المبتكرة ال سيّما على مستوى األكتاف وقد 
ترافقت بعض اإلطالالت مع أحذية الجزمات العالية 
تناسقت  أو مطّرزة،  المرتفع، مرّصعة  الكعب  ذات 
بإمتياز مع األثواب القصيرة. كما تضّمنت المجموعة 
كورسيهات محددة، وتنانيرقصيرة ومتوسطة الطول 
تمايلت بخفة كراقصات الباليه، أما األثواب الطويلة 
الذيول  أوالألحجار وذات  األزهار  المزينة برسمة 

والتنانير الواسعة فأّكدت على األناقة الراقية.. 
شّكل العرض لوحة متكاملة تداخل فيها المخمل النابض 
بالحياة، والحرير والدانتيل والتول المطّرز والغيبور. 
 Swarovski اّما التطريز، من الستراس واألحجار ال

والورد والريش، فزيّنت التصاميم مبرزة دقّتها.
المجمل من األزرق، األخضر،  داكنة في  ألوان 
األرجواني والرمادي خيّمت على معظم تصاميم هذا 
العرض الذي تضّمن نحو57 إطاللة، مع ظهور لبعض 
... واألبيض  كالبرتقالي  الخريف  بألوان  التصاميم 

واألسود والذهبي والفضي.

فيتامني c أفضل الطرق الطبيعية لتبيض األسنان
5 طرق للحفاظ على سالمة العقل

أثبتت كثير من الدراسات أن خاليا العقل 
والدماغ تضعف بكبر السن، فيتعرض 
الفرد إلى النسيان وفقدان الذاكرة، ولكن 
إذا رغبتي في الحصول على عقل صحي 
في مرحلة الشباب لتتخلصي من مشكلة 
الشيخوخة،  المعرفي في سن  التدهور 
الحفاظ  5 طرق تساعدك في  لِك  نقدم 
على سالمة العقل تتضمن أطعمة مفيدة 

وممارسات عقلية صحية.....
تناول فاكهة  -1 أحرصي حواء على 
أنواعها حيث تعتبر حمية  التوت بكل 
غذائية غنية بالفوائد الصحية، و قد أثبتت 
دراسات كثيرة أن تناول التوت يقلل من 

ظهور عالمات التدهور المعرفي.
-2 الحد من تناول السكر والدقيق األبيض، 
حيث أن تناول السكريات والكربوهيدرات 
والدهون المشبعة بكثرة يؤدي إلى فساد 

كبير في الذاكرة الخاصة بِك.
-3 يجب أن تمارسي أي من الممارسات 
العقلية التي تساعدك على التفكير الدائم 

كالكتابة أو القراءة ألنها تقوي عضالت 
الدماغ فيبقى عقلك حاد وصحي مع 

تقدم العمر.
-4 القيام ببعض النشاطات اإلجتماعية 
المقربين  مع مجموعة من أصدقائك 
بإستمرار حتى يصبح عقلك أقل عرضة 

لفقدان الذاكرة والنسيان.

الطعام على درجات  -5 قومي بطهي 
حرارة منخفضة، حتى تتمكني من التخلص 
من المواد الكيماوية السامة التي تسبب 
المواد  الزهايمر وللحفاظ على سالمة 
تناول  الغذائية، كما يجب أن تتجنبي 
كميات كبيرة من األطعمة المشوية أو 

المقلية وخاًصة اللحوم.

 تظل مشكلة إصفرار األسنان من أكبر المشكالت التي تواجه معظم السيدات، 
فدوماً يكتمل جمالك ولكن تبقى هذه النقطة موضع تفكير، حتى تمكن خبراء 
التجميل من طرح بعض الوصفات الطبيعية التي تساهم في جعل أسنانك 

أكثر بياضاً.
وصفة عصير الليمون

إخلطى القليل من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من الملح لعمل عجينة، 
ثم قومي بوضعها على فرشاة األسنان وإبدأي بتدليك أسنانك بالعجين 

لعدة ثوان وأخيراً قومي بشطف أسنانك بالماء جيداً.
وصفة قشرالبرتقال

 إجمعي قشر البرتقال في إناء ثم قومي بتجفيفه حتى تتمكني من طحنه ليصبح 
كالبودرة ثم دلكي بها أسنانك بشكل يومي، سيعمل البرتقال على إمداد األسنان بفيتامين سي 

والكالسيوم الالزمين لقوة األسنان وجعلها أكثر إشراقاً.
ولكي تصلين بالوصفات إلى النتائج المطلوبة عليك أيضاً إدراك اآلتي:

*إستخدمي فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة وليست َخشنة حتى ال تسبب إلتهاب اللثة.
* إستخدامي معجون األسنان مرتين يومياً على األقل، فهو أمر ضروري للحفاظ على 

نظافة األسنان.
*حاولي قدر المستطاع التقليل من شرب القهوة والشاي، فهذه المشروبات تتسبب فى صبغ أسنانك بلون أصفر يصعب 

التخلص منه.
* تناولي علكة خالية من السكر بعد تناول هذه الخضراوات التي تضبع ألوانها آثار على أسنانك كالخيار والجزر، حتى 
تتمكني من التخلص من بقاياها ثم قومي بشرب القليل من الماء لتتخلصي تماًما من اللون األخضر وتحتفظي بلون أسنانك .

* خيوط تنظيف األسنان، شيء البد من إستخدامه حتى تتمكني للتخلص من بقايا الطعام العالقة بين أسنانك، فهى تؤثر 
بشكل سلبي على رائحة فمِك. 

* أكثري من شرب الماء والحليب فجانب الفوائد التي يمنحاها لجسمك إال إنهما  يساعدان بشكل فعال في تنظيف األسنان 
بشكل تلقائي، كما أن الحليب  يحتوي على عناصر مبيضة لألسنان .
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موسوعة السندباد

 بقلم السندباد/ اشرف كمال

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:

الرد بشكل عملي على  الفنانة كندة علوش على   حرصت 
شائعة القبض عليها بتهمة حيازة مواد مخدرة، التي تداولتها 
مواقع إخبارية، من خالل صفحتها الرسمية على موقع 

»انستجرام«.
بيتها في  لمتابعي صفحتها فيديو »اليف«، من  ونشرت كندة 
الجونة، عم صور  الخير من  الجونة، وقالت فيه »صباح 

ألقولكم صباح الخير اليف من الجونة«.
القبض عليها بصحبة زوجها  إلقاء  ونفت كندة ما تردد عن 
الفنان عمرو يوسف بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة 
وبحوزتهما مخدرات، موضحة أنها متواجدة حاليًا في الجونة 
بمحافظة البحر األحمر فيما ال يزال زوجها عمرو بالقاهرة، 
وقالت إنها وزوجها سيقاضيان كل المواقع التي تداولت الخبر، 
الوكيل في  بالقول »حسبي هللا ونعمة  واختتمت تصريحها 

الناس التي ال تراعي حرمة اآلخرين«.
القبض  نفى  الدكتور أشرف زكي،  التمثيلية  المهن  نقيب  كان 
الفنانة السورية كندة  الفنان عمرو يوسف وزوجته  على 
علوش، وقال: »ما تم تداوله عار تماًما من الصحة، ولم يتم 

إلقاء القبض على عمرو وكندة«.

 أطلقت شركة »RAW Entertainment«، المنتجة لفيلم 
»الخلية«، البرومو الثاني قبل أيام من طرحه في دور العرض، 

تزامنًا مع االحتفال بعيد األضحى الُمبارك.
ونشر بطل الفيلم الفنان أحمد عز، عبر صفحته الرسمية على 
موقع »انستجرام«، البرومو، وظهر من خالله وهو يستعد لبدء 

عملية خاصة للقبض على عناصر إرهابية.

الفيلم في إطار من األكشن، ويجسد عز دور  تدور أحداث 
ضابط في العمليات الخاصة يتصدى ألكثر من عملية إرهابية.
»الخلية« أحمد عز، أمينة خليل، محمد ممدوح، سامر 
الجهيني، قصة وإخراج  المصري، سيناريو وحوار صالح 
 RAW Entertainment إنتاج شركتي  العريان،  طارق 

والريماس.

فيلمه  الفنان خالد سليم طرح  ينتظر 
العرض  »اتنين في واحد« في دور 
بعد  الُمقبلة،  الفترة  السينمائية، خالل 

انتهائه من تصوير كافة مشاهده أمس.
بيان صحفي، »انتهيت  وقال خالد في 
الفيلم،  أمس، من تصوير آخر مشاهد 
أقدم من خالله تجربة جديدة  والذي 
قبل«،  قدمته من  عما  تماماً  ومختلفة 
األحداث شخصية  مضيفًا »أجسد خالل 
ولديه  انطوائي وخجول،  لشاب  مركبة، 

التعامل مع كل من  مشكلة كبيرة في 
كبيرة ويجد  مفاجأة  تحدث  حوله، ولكن 
تغير  نفسه متورًطا في مشكلة خطيرة 

حياته«.
تأليف محمود حسن  »اتنين في واحد«، 
عبدالعليم، إنتاج أشرف عبدالعزيز، 
الرومي، بطولة خالد سليم،  إخراج وائل 
لبيب، محمد رضا، سناء شافع،  لطفي 

مي القاضي.

   قالت الفنانة يسرا إنها تعتز كثيًرا بالعمل 
مع الفنان عادل إمام، وبأنها شاركته عدد كبير 
من األفالم، من بينها »جزيرة الشيطان«، 
»اإلنسان يعيش مرة واحدة«، »اإلنس 

والجن«، »على باب الوزير«.
وأضافت : »لم تتح لي فرصة مشاهدة أي 
مسلسل في رمضان الماضي، لكن دائًما ما 
اعتبر مشاركة عادل إمام في السباق الرمضاني 

حالة خاصة، فأعماله لها مذاق خاص، ووجوده 
في حياتنا بشكل عام حالة خاصة كإنسان 

وكفنان. شالنا وشال الفن على كتفه«.
ولفتت يسرا إلى أنها تحدثت مع »الزعيم«، 
عندما عرفت أن الفنانة غادة عادل تقوم بدور 
عفريتة تقع في حبه وتطارده، ومازحته قائلة: 
»بما إنك طلعت العفريت بتاعي زمان في 
)اإلنس والجن(، كان الزم أطلع العفريتة 

بتاعتك، تجيب عفريتة تانية غيري ليه«.
يُذكر أن يسرا شاركت في السباق الرمضاني 
الماضي، من خالل مسلسل »الحساب يجمع«، 
تأليف إياد عبدالمجيد ومحمد رجاء، وشارك 
في بطولته محمود عبدالمغني، كريم فهمي، 
إيمان العاصي، عايدة رياض، بوسي، ندا 
موسى، ومن إخراج هاني خليفة وإنتاج شركة 

العدل جروب.

لقاء سويدان تكشف: »مش دي نوعية األدوار اللي عايزاها«

خالد سليم ينتظر طرح »اتنني يف 
واحد« يف دور العرض

يسرا عن عادل إمام: شالنا وشال الفن 
على كتفه

أمحد عز ينشر ثاني بروموهات 
»اخللية«

كيف علقت كندة علوش على خرب القبض عليها؟

الموضوع :
 تجرى أحداث الفيلم في القرن 13 م 
بأفغانستان بدخول جيش التتار الكافر وقتل 

السلطان جالل الدين بن خوارزم )نظيم 
شعراوي( . ثم محاولة دخلوهم مصر فقتلوا 
من المؤمنين المسلمين بقيادة السلطان قطز 
) أحمد مظهر(. التحليل والنقد : قصة: على 
أحمد باكثير – سيناريو روبرت أندروز – 

حوار : يوسف السباعي . 
عزيزي القارئ تناول السيناريو حقبة 
زمنية مهمة في تاريخ اإلسالم وهي كيف 
قضى المسلمون ببسالة على أبشع جيش 
في تاريخ اإلنسانية وهو التتار« . وقد بدأ 
السيناريست الفيلم من اللحظة الحاسمة التي 
التتار بالفعل  تفجر الصراع وهي دخول 
إلى قصر السلطان جالل الدين بن خوارزم 
وقتلوه وهروب سالمة )حسين رياض( 
باالطفال جهاد ومحمود إلى مصر. وبدأت 
الصراعات تتوالى مع كل شخصية تفجر 
 : قطز(  محمود  )شخصية   . األحداث 
من عائلة السلطان جالل الدين ، حكيم، 
شجاع، مملوك مخلص ألميره عز الدين 
أيبك )عماد حمدي( ، فكسب ثقة األمير 
وشجرة الدر وصديقه بيبرس . يحب جهاد 
التتار  )لبنى عبد العزيز(. )صراعة( هو 
الجيش الكافر الذي ال يرحم )أزمته( عندما 
جاء كتبغا )محمد صبيح( من التتار يأمره 
بخضوع شعب وجيش مصر لهم. بشجاعة 
)الذروة(  بسيفه.  الرسالة  قطع محمود 
هجوم التتار علي مصر فقاتلوهم المسلمون 
بقيادة قطز وتزوج  وقضي عليهم نهائياً 
جهاد . )أحمد مظهر( يعتبر بحق فارس 
السينما المصرية بأخالقياته. )شخصية 
جهاد( الوريثة الشرعية لعرش مصر 
أبنة جالل الدين بن خوارزم . وهي فتاة 
جميلة واعية بما يحدث في القصور بين 
األمراء الطامعين في العرش .مثل إعالن 
رئيسة  الحكيم(  حمدي  )زوزو  انجي 
حريم السلطان بأن شجرة الدر أختارت 
كزوج عز الدين أيبك وليس أقطاي.فقالت 
بسخرية: ايه الفرق بين أيبك وأقطاي ؟ 
تقصد أن لهما نفس األطماع للحصول 
على العرش . وهذا الوعي جعلها تحذر 
محمود)المملوك( أليبك من شر شجرة الدر 
من أستغالل حبهما لتنفيذ أوامرها البشعة. 
وبالفعل األمر كان قتل أيبك أميره . وهي 
التي دفعت الجيش لتكملة الجهاد ضد التتار 
بقولها 3 مرات )واإسالماه( . » لبنى عبد 
العزيز« كانت األميرة الجميلة الحكيمة 
في تصرفاتها. )شجرة الدر – بلطاي(: 
شخصيتان محوريتان تفعالن اي شئ 
للوصول للهدف وهو العرش – فتدفعان 
األحداث إلى األمام – شجرة الدر – ملكة 
مصر ، ذكية ، مقدامة ، ال تتردد في إتخاذ 
القرار . تأمر بقتل أقطاي ألنه لم ينحنٍي لها 
– تزوجت أيبك ألنه شريف ونزيه ولكن 
العرش )حوله( إلى إنسان شرس فأخذ 
العرش، فقتلته. ثم قُتِلت من زوجته. )تحية 
كاريوكا( أدت الدور بأتقان وأظهرت قوة 
المرأة في إخضاع محمود للتجسس على 
أميره بسيكولوجية مقنعة وهي معرفة كيف 
تضع زوجته األولى البرفان - الماكياج – 
داللها مع السلطان – )ذلك يرجع إلى حوار 
يوسف السباعي وقدرته على معرفة نفسية 
المرأة(. )فريد شوقي( جسد بحرفية بلطاي 
بإدراك شديد لإلنسان الذي ال عزيز له. 
فهو يقتل بوحشية ألن أطماعه في العرش 
تدفعه لذلك، فيقتل السلطان جالل الدين، 
وكان القلب الميت بقطع رقبة أقطاى، 
الغدر بشجرة الدر )ولية نعمته( بتسليمها 
للموت على أيدي زوجة أيبك. )فخر الدين 
أقطاي - عز الدين أيبك( : االثنان هدفهما 
الوصول للعرش . أقطاي كان شرس 

ومتكبر ، فخسر ثقة شجرة الدر ثم حياته 
. أيبك كان نزيه وشريف لكن العرش 
)حوله( إلى الشر. فأنكر ما فعلته شجرة 

الدر له، فقتل . )محمود المليجي وعماد 
حمدي( أساتذة في كل شئ . )سالمة(   
اإلنسان المخلص الوحيد لسلطانه جالل 
الدين بحماية جهاد ومحمود . باعهما في 
سوق العبيد لحمايتهما من بلطاي وجمعهما 
بسرد حكايته وتعذيبه من التتار وتوعية 
شعب مصر من خطرهم. )حسين رياض( 
ممثل قديرللدور خاصة وهو أعمى وتفخر 
مصر دائماً بأن هذا الممثل من أبنائها . كما 
تفخر بكل العاملين في هذا الفيلم . )رشدي 
اباظة( الظاهر بيبرس كان انسيابي في 
تجسيده النزيه المخلص ألميره أقطاى.
)محمد صبيح( : أدى دور كتبغا بطبيعية 

كأنه هو . )ملحوظة علمية للدراما( : 
توجد أحداث كثيرة مخالفة للتاريخ مثل 
قطز الذي قال وإسالماه 3 مرات وليست 
جهاد . قطز الذي قتل أيبك – الظاهر 
بيبرس قتل قطز ، وشجرة الدر قتلت 
بالقباقيب وليست من زوجة أيبك - جهاد 
أسمها جلنار – ومثل فيلم )الناصر صالح 
الدين( الذي ألتقى بريتشارد قلب األسد 
وشفاه من جروحه وهما لم يلتقيا مطلقاً 
في التاريخ . »لكن« هذا الفيلم فيلماً درامياً 
وليس فيلما تسجيلياً. فالرؤية السينمائية 
ترجع للسيناريست وحده أو مع المخرج . 
فيختار بداية الفيلم في اللحظة الحاسمة التي 
ينشأ فيها الصراع حسب البناء الدرامي 
التاريخ.   )ألرسطو( وليس السرد كما في 
وأن الشخصيات في التراجيديا )يجب أن 
تكون أفضل مما هي في الواقع( حتى 
تثير عاطفتي الشفقة والرحمة للمتفرج 
ويكمل هدوئه النفسي.   اإلخراج : » اندرو 

 »Andrew MARTON مارتون
هو مخرج ومنتج وسيناريست ومونتير 
المعركة  مشهد  أخرج   . أمريكي 
 1959 Ben-Hur اإلستعراضية لفيلم
وأخذ عليها جائزة جلدن جلوب. لذلك 
أستطاع إخراج معارك الفيلم خاصة معركة 
التتار ضد المسلمين في مصر مثل لقطات 
العجالت الكبيرة أمام العدو من الجهتين 
كأنها سد منيع لألعداء. وقد أشترك في 
تنفيذ أكسسوات المعارك : حبيب ونجيب 
خوري – أما تصميم المالبس والمناظر 
فكانت للعمالق » شادي عبد السالم«. 
ونفذت المالبس في روما. وكانت رقصة 
اسماعيل  علي  انغام  على  فرقة رضا 
متمشية مع حريم القصر. اما المؤثرات 
الصوتية والمكساج فنفذت في نيس فيلم 
بروما. الموسيقة التصويرية فكانت لجون 
ستالري معبرة للمشاهد، فالحالمة للحب 
بين محمود وجهاد ، وقوية في المعارك 
الدامية. وتألقت كاميرا المايسترو » وحيد 
فريد« في تصوير القصور الضخمة – 
شوارع مصر لهذا العصر – عرش شجرة 
الدر وكلوز على وجهها الذي التستطيع 
رؤية تقطيع أقطاي بسيف بلطاي –  أما 
إنتاج » رمسيس نجيب« فكان فخر لنا 
بإنتاج هذا العمل الضخم ، يشعر بقيمة 
الموضوع بقهر )التتارالكافر( على أيدي 
المسلمين المصريين . وقد تم التحميض 
والطبع بمعامل ريهام ) بإنجلترا( والننسى 
مونتاج ألبير نجيب وعلوي فايد بإعطاء 
الحركة الدينامكية خاصة المعارك. كان 
وراء هذا العمل الضخم )المخرج : أندرو 
مارتون( يجمع كل هذا الحشد ليخرج فيلماً 
يخلد به مسلمين مصر للقضاء على التتار 
ويعطي رسالة : العرش لمن يستحقه . 
وسمح له ذلك إنتاج رمسيس نجيب الضخم 

ليليق بمكانة السينما المصرية .

بمناسبة عيد األضحى المبارك 
أقدم نقد فيلم :” وااٍسالماه “

العرش لمن يستحقه 
إنتاج ضخم على مستوى 

السينما المصرية 

أحد  اليوم عن  مقالنا  القارئ  عزيزي   
السينما  فارس  نجوم مصر وأشهرها عن 
. ولد  النجم أحمد مظهر  المصرية عن 
أحمد حافظ مظهر في القاهرة عام 1917 
 1938 عام  الحربية  الكلية  من  تخرج 
من  كل  تضم  كانت  التي  الدفعة  وهي 
الناصر وبطل  الخالد جمال عبد  الزعيم 
السادات  انور  الرئيس  الحرب والسالم 
اللطيف  عبد  األحرار  الضباط  ومن 
الشافعي. وكان أحمد  البغدادي وحسين 
للفروسية  المصري  الفريق  مظهر ضمن 
الفروسية  قائد مدرسة  ثم عين في منصب 
ليتفرغ  الجيش  استقال من  ثم  الثورة.  بعد 
أحمد مظهر  برز  التمثيل. وقد  في  للعمل 
فيلمي  التاريخية كدوره في  األدوار  في 
الدين، فضال  والناصر صالح  واإسالماه 
فيلم ظهور اإلسالم. وأيضا  عن دوره في 
أفالم  أدواره في  العاطفية مثل  األدوار 
المسدود  الطريق  وفيلم  الكروان  دعاء 
لقد جسد أحمد مظهر   . وطريق األمل 
تتكون  والدراما  الدرامية.  الفن  أدوار  كل 
المأساة  التراجيدي وهو  الحدث  من شقين 
والدراما  الملهاة.  الكوميدي وهو  والحدث 
هو الحدث الذي يحدث سواء في المسرح 
هو  أرسطو  والفيلسوف  السينما.    أو 
في  الدرامي  البناء  قواعد  أرسى  الذي 
كتبها  التي  ملكا  أوديب  لمسرحية  تحليله 
أحمد  قدم   . اليوناني سوفوكليس  المؤلف 
اإلذاعية  المسلسالت  مظهر عشرات من 

وله عشر مسرحيات وأخرج  والتلفزيونية 
)نفوس  بنفسه وهما  كتبهما  فيلمين  للسينما 
وفيلم )حبيبة غيري(  حائرة( عام 1968 
عام 1976 ومن أشهر أعماله التلفزيونية 
أبلة  و)ضمير  التيار(  ضد   ( مسلسال 
الفرسان  والعرضحالجي وعصر  حكمت( 
والتفاحة  )الوطن(  للمسرح مسرحية  وقدم 
والجمجمة. وقد حصل على جائزة في 
الليلة األخيرة  فيلم  التمثيل عن دوره في 
كما حصل على عدة جوائز عدة مرات وقد 
الرومانسي  العاشق  نجح في تجسيد دور 
فاتن  أمام  جيداً  ثنائياً  وكون  الجنتلمان 

حمامة من بدايته 
طريق   : أفالم  في  معاً  أدوارهما  كا 
المسدود  الكروان والطريق  األمل دعاء 

العذراء  والزوجة 
اعترف  ولن 
ية  ر طو ا مبر أ و
شاركت  وقد  م. 
آخريات  نجمات 
أحمد مظهر بطولة 
فالفنانة  أفالمه 
مصر  وصوت 
شادية  الذهبي 
لوعة  فيلم  شاركته 
فيلم  أيضا  الحب   
اضواء المدينة. أما 
الشاشة  سندريال 
الفنانة  العربية 

شاركته  فقد  حسني  سعاد 
منها غصن  أفالم  بطولة عدة 
 30 والقاهرة  الزيتون 

والمراهقة الصغيرة وفيلم نادية. أما النجمة 
الشيماء.  فيلم  فقد شاركته  سميرة أحمد 

نادية  النجمة  أما 
شاركته  فقد  لطفي 
الناصر  فيلم  بطولة 
وفيلم  الدين  صالح 
اما  السوداء.  النظارة 
فقد  الشحرورة صباح 
أفالمه  أحلى  شاركته 
الكوميدية وهما العتبة 
واأليدي  الخضراء 
وشاركته  الناعمة 

وأسالماه  فيلم  العزيز  عبد  لبنى  الفنانة 
وغرام األسياد أما الفنانة ماجدة فقد شاركته 
المجاهدة  الذي يحكي قصة  فيلم جميلة 

ايام األحتالل  الجزائرية جميلة بوحيرد 
شاركته بطولة  للجزائر وايضاً  الفرنسي 
الفنانة مريم فخر  أما  )العمر لحظة(  فيلم 
الدين فقد شاركته فيلم األيدي الناعمة وفيلم 
مع الذكريات والفنانة الكبيرة ماري منيب 
أم رتيبة ولصوص  فيلمي  في  عملت معه 
ليلى  لكن ظرفاء. وعملت معه كل من 
فوزي وليلى طاهر في فيلم الناصر صالح 
الدين. أما ملكة األغراء النجمة هند رستم 
فقد شاركته بطولة فيلم رد قلبي وفيلم كلمة 

شرف. لقد مثل أحمد مظهر حوالي 80 
- بور  نذكر منها رحلة غرامية  فيلم 
نلتقي  - حتى  العذراء  الزوجة   - سعيد 
أبو   - يعلم  - آخر من  وسمراء سيناء 
- نور  الحب األخير   - عيون جريئة 
الليل - فيلم أنا بريئة - عاد الحب - حب 
في حب – عمالقة البحار – حياتي هي 
الخافت – حياة وأمل  الضوء  الثمن – 
الضاحكة  الجريمة  – حيرة شباب – 
– جواز في خطر – المتمردة – اللهب 
الزفاف – معسكر  ليلة  بنت عنتر –   –
البنات – اللقاء الثاني – بنت من البنات 
– أكاذيب حواء – لصوص لكن ظرفاء – 
بيت من  ماما –  شقة مفروشة – خطيب 
رمال – الشحات – رحلة العمر – شهيرة 
– الرداء األبيض – على ورق سوليفان – 
الحب – شفيقة  ميعاد مع سوسو – جنون 
ومتولي – بكره أحلى من النهاردة – النمر 
كلمتين وغيرها من  األسود – حكاية في 
السينما  فارس  . رحم هللا  الجميلة  األفالم 
المصرية الفنان أحمد مظهر وأدخله فسيح 

جناته .

أحمد مظهر فارس السينام املرصية

   أثناء حديثها على شاشة »سي بي سي اكسترا« 
الفنانة  خالل برنامج »هذا الصباح« أكدت 
لقاء سويدان، أنه تم عرض العديد من 
السينمائية عليها في بداية  أدوار اإلغراء 
مشوارها الفني، ولكنها رفضت الخوض 

في هذه التجارب.
اللى  وتابعت: »مش دى نوعية األدوار 
عايزاها.. وعندى محظورات.. وعلشان كده 

محدش بيطلبنى في أدوار سينما دلوقتى«.
التمثيل مع نجم كبير بسبب  أنها رفضت  مشيرة 
أنها كانت تتمنى خوض تجربة  الرغم  قبلة، على 

معه.
وأردفت قائلة: »أنا مقدرش اعمل كدا.. ومقدرش 

البس كدا«.
التمثيل مع نجم  أنها رفضت  وختمت حديثها مؤكدة  
كبير بسبب قبلة، على الرغم أنها كانت تتمنى خوض 

تجربة معه.

وفاء صادق تكشف سر ابتعادها عن 
التمثيل خالل السنوات املاضية

 أكدت الفنانة وفاء صادق أن 
نسبة مشاركتها فى االعمال 
خالل  تراجعت  الدرامية 
بسبب  الماضية  السنوات 
رعايتها الوالدها، مؤكدة انهم 

كانوا يحتاجون الى رعاية.
وتابعت خالل استضافتها فى 
برنامج "مساء العاصمة" انها 
عادت بعد ذلك الى الفن، ولكن 

بسبب قيام ثورة 25 يناير عادت مرة أخرى الى عدم المشاركة فى أعمال فنية بشكل 
منتطم، ولكنها فى الفترة الحالية تصب تركيزها على العمل خاصة وأن أوالدها 

يشجعونها على ذلك. 



كندا: بعض املناطق تتأّثر بالكسوف الكلّي للشمس
من  عدد  يتوّجه   
الكنديّين نحو الواليات 
لمشاهدة  المّتحدة 
الكلّي  الكسوف 
للشمس، األّول  منذ 
يمّر  الذي  عاما   99
من  عديدة  بأجزاء 
سواحلها  من  البالد 
األطلسيّة في الشرق 
المحيط  سواحل  إلى 

الهادي غربا.
ويمّر الكسوف جزئيّا بعدد من المناطق 
مدينة  من  مشاهدته  ويمكن  كندا  في 
فكتوريا في مقاطعة بريتيش كولومبيا 
الهادي حتّى سانت جونز  على سواحل 
في  نيوفاوندالند والبرادور  عاصمة 
المطّل على األطلسي  الكندي  الشرق 

مرورا بوسط البالد.
لمشاهدة  المناطق  أفضل  تحديد  وتّم 
الكسوف، ونصحت السلطات المواطنين 
الكسوف  الحذر وبعدم مشاهدة  باعتماد 
المجّردة بل من خالل نّظارت  بالعين 

معّدة خّصيصا لهذه الغاية. 
وتشرح نيكول مارسيّو خبيرة الفلك في 

تلفزيون  سي بس سي هيئة االذاعة 
الشمس في  الكندّية كيف ساهم كسوف 
معرفة االنسان لكوكب األرض والنظام 

الشمسي وكيف يعمل الكون.
ناسا   األميركّية  الفضاء  وتقوم وكالة 
الفضائّية  المحّطة  الكسوف من  بمراقبة 
وثالث  صناعّيا  قمرا  و11  الدولّية 

طائرات و50 محّطة رصد جّوي.
تفاصيل  كّل  متابعة  يمكن  كان  و 
تطّور الكسوف التي تنشرها ناسا عبر 
االنترنت اعتبارا من ظهر يوم اإلثنين 
21 آب أغسطس الجاري  بتوقيت مدينة 

مونتريال.

Tel.: (514) 961-0777 /  (450) 972-1414 
  elressala@videotron .ca    www.el-ressala.com

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

تركيز على أهمية التنوع يف مسرية مونرتيال 
ملثليي اجلنس

  كانت مسيرة الفخر لمثليي الجنس ومزدوجي 
الميول الجنسية والمتحولين جنسياً في مونتريال 
أول أمس مناسبة للتركيز على أهمية التعددية 

والتنديد بالعنصرية.
رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو شارك 
في هذه المسيرة برفقة نظيره اإليرلندي، ليو 
فارادكار، الذي ال يخفي مثليته والذي يُعتبر 
أول رئيس حكومة أجنبي يشارك في مسيرة 
للمثليين في كندا برفقة رئيس حكومة  فخر 

كندي حسب مكتب ترودو.
التنوع  أن  يعلمون  وإيرلندا  كندا  »مواطنو 
ال  أنه  نعي  ضعف.  مصدر  ال  قوة  مصدر 

يكفي فقط أن نتقبل جيراننا بل أنه ينبغي أن نحتفل بما 
يجعل كاّلً منّا فريداً. قد يتعلق ذلك باللغة التي ننطق بها 
أو بالدين الذي نمارسه، قد يتعلق بجنسنا وبالطريقة التي 
نعبّر بها عنه«، قال رئيس الحكومة الفدرالية الليبرالية 

خالل المسيرة.
كما شارك في مسيرة الفخر للمثليين في مونتريال رئيس 
الليبرالية فيليب كويار وعمدة مونتريال  حكومة كيبيك 

دنيس كودير ووزيرة التراث الكندي ميالني جولي.

رئيس وزراء كندا حيذر املهاجرين من دخول بالده بصورة 
“غري مشروعة”

جاستن  كندا  وزراء  رئيس  قال    
ترودو يوم األحد إنه »ال فرصة« ألحد 
يدخل البالد »بصورة غير مشروعة«.
وكان ترودو قد كتب على تويتر يوما 
أنه يرحب بدخول الالجئين السوريين 

إلى بالده.
وأبلغ ترودو الصحفيين في مونتريال بعد 
محادثات أجراها مع نظيره األيرلندي 
مفتوح  مجتمع  »كندا  فارادكار  ليو 
دعوني  لكن  )باآلخرين(...  ويرحب 

أقول بوضوح. نحن أيضا بلد تحكمه 
غير  بصورة  كندا  دخول  قوانين. 
قواعد  هناك  فرصة.  ليس  مشروعة 
والجمارك  بالهجرة  خاصة  صارمة 
سوف يتعين إتباعها. ال شك في ذلك«.

كانت إحصائيات حكومية قد أظهرت 
األسبوع الماضي أن عدد المهاجرين 
الذين عبروا الحدود إلى كندا بصورة 
الواليات  من  قادمين  مشروعة  غير 
المتحدة زاد بأكثر من ثالثة أمثال في 

يوليو تموز.
وقالت الحكومة االتحادية إن أكثر من 
3100 شخص عبروا الحدود بصورة 
غير مشروعة في يوليو تموز لتقديم 
بنحو  مقارنة  واعتقلوا  لجوء  طلبات 

884 في يونيو حزيران.
وذهب كل هؤالء تقريبا إلى إقليم كيبيك 
الذي يتحدث سكانه الفرنسية. وأدى تدفق 
طالبي لجوء غالبيتهم من هايتي غادروا 
الواليات المتحدة خوفا من حملة على 
الهجرة من جانب الرئيس دونالد ترامب 
إلى انتقادات من سياسيين معارضين 
وجماعات مناهضة للمهاجرين في اإلقليم. 

األخوات واألخوة أبناء الجالية العريقة
تحية طيبة

األخوات  جميع  إلى  المؤسسة  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  يتقدم 
واألخوة من متطوعين ومشاركين سواء بحضورهم أو بوسائل أخرى 
الذي  السعيد  الدولي  اليوم  لهذا  إضافي  وتفوق  جمال  من  قدموه  لما 
التجمعات  ويضم  سنويا  فيه  ونشارك  الجزيرة  غرب  بلدية  تنظمه 
 !DDO الجزيرة  غرب  في  المتواجدة  الثقافية  العرقية  والجاليات 
ويمكن القول بأن المشاركة الفعلية من شباب وصبايا قد أثبت وجودنا 
الذين  نشكر  كما  السنوي.  الحفل  هذا  في  شارك  من  وأكرم  كأعرق 
انضموا إلى المؤسسة، على أمل أن يزيد هذا العدد لما فيه خير جاليتنا 
وتثبيت وجودنا و إبراز قضيتنا أمام هذا العالم الذي يفتقر إلى الحقائق 

التاريخية التي تخص قضيتنا العادلة في االغتراب وغيره.
اللقاء في مناسبات أخرى والسالم  أمل  نكرر شكرنا وتقديرنا، على 

عليكم.

عن المجلس/ نقوال أ. صايغ – أبو مازن
أمين سر المؤسسة الكندية الفلسطينية في كيبيك بمونتريال

يف سبيل جالية قوية
المركز  في  المجتمعون  تداول    
إدارة  بحضور  اللبناني  اإلسالمي 
المركز وإمامه وممثلين عن جمعية 
الرسالة الكندية اللبنانية وصحيفة صدى 
الجالية  فعاليات  من  وعدد  المشرق 
الكرام في الشؤون واألوضاع العامة 
في  اللبنانية  جاليتنا  بها  تمر  والتي 
مونتريال حالياً، وتوقفوا عند بعض 
المتضاربة  والمواقف  االجتماعات 
لبعض األفرقاء وخلصوا إلى التأكيد 

على األمور التالية:
- أواًل: إن وحدة الجالية على المسار 
الوطني الجامع لكل مكوناتها هو أمر 
مقدس بالنسبة إلينا نعمل على تحقيقه، 
ونمد يدنا لكل المخلصين في الجالية 
هذا  في  كلمتها  إعالء  إلى  توصاًل 

المجتمع الكيبيكي الكندي.
الفئوية  اللقاءات  بعض  إن  ثانياً:   -
الطائفية والمذهبية قد خاب سعيها في 
قرن  يقرب من  ما  قبل  المنشأ  وطن 

من الزمن فكيف بالبعض منا يحاول 
ونحن  جاليتنا  فضاء  في  استنساخها 

على أبواب الـ ٢٠٢٠؟؟؟!.
- ثالثاً: إن جاليتنا اللبنانية في مونتريال 
بحاجة إلى تثمير كل الطاقات وتوظيف 
الفاعلة،  والعناصر  اإلمكانيات  كل 
التلهي  بدل  منها  االستفادة  ومحاولة 
في معارك طواحين الهواء والتي ال 
تعود على الجالية إال بالخسارة واالنقسام 

وخيبات األمل!!!؟.
في  وجودنا  تواجه  التي  فالتحديات 
هذا المغترب إنما تواجه أبنائنا وبناتنا 
بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية 
والمذهبية والمناطقية في لبنان وتستدعي 
منا الحضور الفاعل والمواكبة القوية 
صنع  ومحاولة  عليها  التغلب  ألجل 
وواعد  تليد  ومستقبل  مجيد  حاضٍر 

بالنسبة لجاليتنا.
- أخيراً: إننا نتوجه بكل محبة واحترام 
لمن يظن على أنه قادر على إدارة عجلة 

األمور في الجالية بمفرده، أو بأدواته 
ونقول أن وجودنا على ارض مونتريال 
في هذا الوقت بالذات يستدعي منا جميعاً 
العمل معاً والتعاون ورص الصفوف 
والتفاني في سبيل خدمة الجالية بعيداً 
الفئوية والخاصة علَّنا  عن المصالح 
بذلك نستطيع أن نؤمن ألنفسنا وجوداً 
الئقاً في هذا المغترب ونتوجه بالتحية 
للبنان الوطن األم بجيشه الباسل الذي 
أجمع  الوطن  عن  الدم  ضريبة  يقدم 
في مواجهة اإلرهاب هذه األيام وإلى 
جانبه الشعب اللبناني المقدام وكل القوى 
المخلصة التي تقدم ضريبة الدم نيابة 
الجيش  إلى جانب  الوطن أجمع  عن 

المغوار.
كما نتوجه بالتحية لكندا وطننا الحالي 
والتقدم  النجاح  دوام  لها  ونتمنى 
سبيل  في  للعمل  ودمتم  واالزدهار 
حاضرة  لتكون  الجالية  كلمة  إعالء 

وفاعلة وقوية.

 الكندي تابريول حسيب على الئحة االنرتبول
الكندي  اسم  ورد   
على  حسيب  تابيرول 
االنتربول  الئحة 
المشتبه  لألشخاص 
بانتمائهم أللوية االنتحار 
"الدولة  لتنظيم  التابعة 
المعروف  االسالمّية" 
إعالمّيا بداعش حسبما 
أفاد به خبير كندي في 

شؤون التشّدد والمقاتلين األجانب.
وكان حسيب قد توارى عن األنظار 
إلى  توّجه  عندما  سنوات  خمس  قبل 
الشرق األوسط برفقة ثالثة أشخاص من 
تورونتو  مجهولي الكنية هم عبد الملك 

ونور وأديب.
وحاول أهلهم إقناعهم بالعودة إلى كندا 
حيث استجوبتهم الشرطة الفدراليّة ووكالة 

االستخبارات الكنديّة.
وفي العام 2014، توارى ثالثة منهم مّرة 

أخرى عن األنظار .
ويقول أمارنات أماراسينغام الباحث في 

برنامج التشّدد في جامعة جورج واشنطن 
األميركيّة  إّن اسم تابيرول حسيب ظهر 
على الئحة االنتربول للمّرة األولى في 

آذار مارس 2015.
و يضيف بأنّه تفاجأ لمشاهدة اسمه على 
الئحة  لواء االنتحاريّين  ألنّه كان مقاتال 
في صفوف داعش، ومن غير المعروف 

ما إذا كان ال يزال على قيد الحياة.
ويفيد تقرير لألمن العام الكندّي أّن 180 
شخصا على صلة بكندا غادروا البالد 
لاللتحاق بداعش ومجموعات إرهابيّة 

أخرى، وعاد نحو من ستين منهم . 

نافتا: انتهاء اجلولة األوىل من “إعادة التفاوض والتحديث”
 نهت كندا والواليات المتحدة والمكسيك 
يوم األحد 20 آب أغسطس الجاري في 
واشنطن الجولة األولى من المفاوضات 
ألميركا  الحرة  التجارة  اتفاقية  بشأن 
الشمالية )نافتا( التي بدأت يوم األربعاء 
المسائل  أن  فيه  أعلنت  بيان  بإصدار 
الكبرى ســتــُـفـرز في المحادثات المقبلة.

لكن البيان المشترك الصادر عن ممثلي 
حول  الخالف  يبدد  لم  الثالث  الدول 
التفاوض بشأنه:  توصيف ما يجري 
حيز  دخلت  التي  االتفاقية  "تحديث" 
التنفيذ عام 1994، ما يدل على إدخال 
تعديالت بسيطة عليها، وهو المصطلح 
الُمفضل من قبل كندا والمكسيك، أم 
"إعادة التفاوض" بشأنها وفق المصطلح 
الذي غالباً ما تستخدمه إدارة الرئيس 

األميركي دونالد ترامب.
البيان  نص  في  المصطلحان  وورد 
الصادر بعد ظهرذلك اليوم ، فأعلنت 
فيه الدول الثالث "أطلقنا إعادة التفاوض 

والتحديث".
وتنعقد الجولة المقبلة من المفاوضات 
في العاصمة المكسيكية مكسيكو في 
األول من أيلول )سبتمبر( المقبل وتدوم 
أيضاً خمسة أيام. وسيُتاح في غضون 
ذلك لكل من حكومات الدول الثالث 

إجراء استشارات داخلية مع األطراف 
المعنية وتحضير نصوص جديدة تشكل 

الركيزة األساسية لالتفاقية الجديدة.
من  ثالثة  جلسة  عقد  الُمقرر  ومن 
الشهر  أواخر  كندا  في  المفاوضات 

المقبل. 
إلى  بالتوصل  الثالث  الدول  وتأمل 
اتفاق في غضون بضعة أشهر، قبل 
بدء الحملة االنتخابية في المكسيك في 
الربيع المقبل، وإاّل قد تمتد المفاوضات 
لسنة إضافية على األقل، إلى ما بعد 
في  النصفية  الكونغرس  انتخابات 

الواليات المتحدة، أي إلى عام 2019.
والتزمت الدول الثالث في بيانها بإجراء 
المفاوضات "بهذه الوتيرة السريعة".

ويرى خبراء متمرسون في المفاوضات 
التجارية أن الدول الثالث وضعت لنفسها 
أكثر الجداول الزمنية طموحاً لهذا النوع 

من االتفاقيات.
يُذكر أن ترامب كان جعل من انتقاد 
االنتخابية  حملته  أعمدة  أحد  "نافتا" 
الرئاسية العام الماضي، واصفاً إياها 
على  تجارية"  اتفاقية  "أسوأ  بأنها 

اإلطالق وقعتها واشنطن. 

 مهرجان رميوسكي املتعدد الثقافات
 في موازاة الجدل الدائر حول الهجرة 
المتشدد  اليمين  وتظاهرات  واللجوء، 
وأحداث شارلوت فيّل، ترتدي األنشطة 

العرقية  الجاليات  مختلف  تجمع  التي 
الخطاب  حدة  لتقليص  متنامية  أهمية 
والتوتر االجتماعي، وهذا ما هدف إليه 
المهرجان الثامن عشر الذي جمع أبناء 
حوالي أربعين جالية عرقية تسكن مدينة 

ريموسكي الكيبيكية.
ويعتبر المشاركون أن أنشطة كهذه تشكل 
مناسبة لمكافحة األفكار المسبقة حول 
أوطانهم األم والتعريف عنها بصورة 
إيجابية وجذابة كما تقول الكندية السورية 
وتضيف:  محمد  قره  سوسن  األصل 

"عندما يتحدث الناس عن سوريا، فهم 
عادة ما يتحدثون عن الحرب وأنا أريد 

تقديم صورة مختلفة عن وطني األم". 

نويل  جان  الكندي  يعتبر  جهته  من 
سوسيه" إنها متعة متجددة أن نلتقي بأناس 

من ثقافات مختلفة". 
وتؤكد منظمة "االستقبال والتأقلم" التي 
ترعى المهرجان على أهمية مثل هذه 
األنشطة لتسهيل اندماج المهاجرين في 
المجتمع الجديد فالمسألة " ليست مجرد 
مسألة إدارية، وليس كافيا أن نسّهل لهم 
األمور ونشرح لهم نظامنا االجتماعي، 
إنما يجب أن نعيشه معهم يوميا عبر 

عالقات شخصية. 

حمكمة كندا العليا لن تنظر يف قضية إلغاء إقامة دائمة
 قررت محكمة كندا العليا، أعلى سلطة قضائية 
في البالد، عدم النظر في قضية الجئ سريالنكي 
أُلغيت إقامته الدائمة في كندا بعد زيارته بلده 

األصلي.
وكان نسرين أحامد محمد نيالم قد حصل على 
حق اللجوء في كندا عام 2009 بعد فراره من 

بلده سريالنكا عام 2008.
وبعد عامْين على حصوله على حق اللجوء، أي 
في 2011، حصل نيالم على اإلقامة الدائمة من 
سلطات الهجرة الكندية. ثم قام بعد ذلك بزياة 
بلده األصلي سريالنكا مرتْين، عامْي 2011 

و2013، وأقام فيه أشهراً طويلة.
سفر  جواز  بواسطة  سريالنكا  إلى  نيالم  ودخل 
قّدم طلباً للحصول عليه وأعاد  سريالنكي كان قد 

فيما بعد تجديده. 
وعندما قّدم نيالم طلباً للحصول على الجنسية الكندية 
قررت الحكومة الكندية تجريده من إقامته الدائمة وحق 
اللجوء وترحيله عن كندا بسبب زيارته سريالنكا. 

لتفقد  بلده األصلي  بأنه زار  من جهته جادل نيالم 
والدته المريضة وبهدف الزواج.

وبعد أن خسرت الحكومة الكندية القضية أمام محكمة 
بدائية، ربحتها أمام محكمة االستئناف الفدرالية.

من جهتها ال تفصح محكمة كندا العليا مطلقاً عن 
في  النظر  ترفض  أو  تنظر  تجعلها  التي  األسباب 

قضية ما. 

ترانزات: 400 دوالر لكل مسافر احتجز يف مطار أوتاوا 
 أعلنت شركة الخطوط الجوية ترانزات 
بقيمة  وضرر  عطل  تعويض  ستدفع  أنها 
أربعمئة دوالر لكل مسافر على متن الرحلة 
تي إس 157 الذين احتجزوا ألكثر من خمس 
ساعات داخل الطائرة على مدرجات مطار 
أوتاوا جراء العاصفة الرعدية التي ضربت 
مونتريال في الحادي والثالثين من الشهر 
الفائت، وأضطرت الطائرة إلى تغيير مسارها 

والهبوط في اوتاوا.
وأكدت مديرة التسويق في شركة ترانزات، 
ديبي كابانا، أن التعويض ليس بسبب التأخر 

الناجم عن الظروف المناخية الخارجة عن سيطرة 
الشركة، إنما "إلدراكنا ، أيا كانت األسباب، بالظروف 

التيار  انقطاع  جراء  ركابنا  عاناها  التي  الصعبة 
الكهربائي وجهاز التهوئة ألكثر من ساعة. 

اوتاوا: مبعوث إىل الواليات املّتحدة لتوعية اهلايتيني على سياسة 
اهلجرة واللجوء الكندّية

  
الليبرالي  الفدرالي  النائب  الكنديّة   الحكومة  أوفدت   
ايمانويل دوبورغ   إلى الواليات المتّحدة في مسعى من 
اوتاوا لتوعية الجالية الهايتيّة على حقيقة سياسة الهجرة  
واللجوء الكنديّة والمحاذير التي قد تواجه كّل من يحاول 

عبور الحدود البريّة نحو كندا بصورة غير نظاميّة.
ويقوم  النائب دوبورغ، وهو من أصل هايتي، بزيارة 

لمدينة  ميامي حيث تقيم جالية هايتيّة كبيرة العدد.
ومن المقّرر أن يعقد لقاءات مع وسائل االعالم لتوضيح 
سياسة الهجرة واللجوء الكنديّة وتصحيح كّل ما تتناقله 

وسائل التواصل االجتماعي بهذا الشأن.
وقام وزير الهجرة أحمد حسين ووزير األمن العام رالف 
غوديل بتفقّد معبر الكول الحدودي إلى جنوب مونتريال حيث 
نصب الجيش الكندي الخيم إليواء طالبي اللجوء بصورة 
مؤّقتة ريثما يخضعون للتدقيق األمني قبل دخولهم إلى كندا.  
ووّجه الوزيران رسالة واضحة مفادها أّن من يدخل كندا 

ال يحصل بصورة تلقائيّة على وضع الجىء.
وأّكد الوزير غوديل أّن طالبي اللجوء يخضعون  على 
الحدود لتدقيق أمني ويتّم إبعاد كّل من لديه سوابق جرميّة 

بصورة فوريّة.
وينبغي على من يجتاز مرحلة التدقيق األمني أن يقّدم 
لسلطات الهجرة األسباب المقنعة لقبول طلبه باللجوء، 

وإاّل يصار إلى إبعاده هو اآلخر عن كندا.
وتشهد كندا منذ فترة تدّفق مئات الالجئين من الواليات 

المتّحدة ومعظمهم من الهايتيّين.
ألغى  أن  بعد  الهايتيّين  اللجوء  طالبي  وتيرة  وارتفعت 
التي  المؤّقتة  الحماية  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
المقيمين  للهايتيّين  اوباما  باراك  السابق  الرئيس  منحها 

بصورة غير شرعيّة في الواليات المتّحدة.
واتّخذت الحكومة إجراءات جديدة لتقليص فترة  البّت في 

الطلبات التي تصل حاليّا إلى خمسة أشهر.  

نصائح إلطالة استقاللية بطارية هاتفك اجلوال
 تعتبر طول استقاللية بطارية الهاتف المحمولة من أهم 
الخصال التي يبحث عليها مستخدمي الهواتف المحمولة.
باقتصاد  تسمح  التى  النصائح  بعض  هنا  عليكم  نقترح 
طاقة البطارية وتمديد استخدام الهاتف دون الحاجة إلى 

شحنه باستمرار 
إال  بلوتوث"  والـ"  فاي"  الـ"واي  استعمال ميزتي   .  1
في حالة الضرورة . " الواي فاي " على سبيل المثال 
تستهلك قدرا هاما من طاقة البطارية. ولذا يجب تشغيله 
في حالة االبحار على االنترنت فقط وعدم جعله مفتوحا 

اوتوماتيكيا.
2 . تعطيل ميزة التحديث اآللي للتطبيقات المحمولة و 
القيام بهذه التحديثات يدويا عندما تشحن بطارية الهاتف 

بواسطة الطاقة الكهربائية.
3. شحن البطارية يجب أن يكون عندما تكون البطارية 

تحمل اللون االخضر. ومن االحسن تفادي الشحن في حالة 
نفاذ البطارية ) اللون االحمر( وتجنب الشحن المستمر 
بواسطة الطاقة الكهربائية حتى وان كانت البطارية معبأة. 

هجمات برشلونة االرهابّية: كندّيون يف عداد الضحايا
 نقلت وكالة الصحافة الكنديّة عن 
مسؤولين في اسبانيا وجود كنديّين  في 
عداد ضحايا الهجوم االرهابي الذي 

وقع ظهر الخميس في برشلونة.
الكندّية  الخارجّية  وزارة  وأّكدت 
أّية  إصابة كندّيين دون أن تعطي 
تتعلّق  ألسباب  إضافّية  تفاصيل 

بالخصوصيّة.
باسم  الناطق  جان  اوستان  وقال 
تتواصل  اوتاوا  أّن  الخارجّية 
مع عائالت الضحايا وأّنها تسعى 
للحصول على المزيد من المعلومات.

وكانت كندا قد نصحت الكنديّين الموجودين في برشلونة 
التي استهدفها الهجوم  بتجّنب ساحة الس رامبالس 
السلطات  التي تصدر عن  التعليمات  االرهابي وباّتباع 

االسبانيّة.
الموجودين في  الكندّيين  ووضعت اوتاوا في تصّرف 
القنصلّية  بالمراجع  برشلونة رقم طوارىء لالّتصال 

الكنديّة للحصول على المساعدة.

مونرتيال: الفتات تدعو لعودة املهاجرين إىل بالدهم 
 اقدم ناشطون معادون للهجرة على رفع الفتات 
 Remigration في مونتريال يظهر عليه تعبير

الذي يشير إلى عودة الالجئين إلى بالدهم.
وأزال عناصر األمن بسرعة الفتة رفعها 
الناشطون ليل األحد االثنين فوق االستاد 
طالبي  مئات  يستضيف  الذي  األولمبي 
اللجوء الهايتيّين الذين وصلوا حديثا إلى 

مونتريال.
قال سيدريك اسيميني الناطق باسم االستاد 
األولمبي »األمن متوّفر دوما في الموقع، 
وعناصر األمن متواجدون 24 ساعة على 
أربع وعشرين. وأزيلت الالفتة وتّم تسليمها 

لجهاز شرطة مونتريال«.
وأّكدت مجموعة أتاالنت كيبيك Atalante Québec اليمينيّة 
المتشّددة على صفحتها على فيسبوك أنّها رفعت عشرات 

الالفتات التي تحمل هذه العبارة  في مونتريال.
واشارت المجموعة  إلى أنّها تأخذ على وسائل االعالم عملها 
الديماغوجي القبيح  واعتبرت أنّها ضحيّة محاكمة النوايا .

ونقلت شرطة مونتريال هذه المعلومات إلى وحدة مكافحة 
الخطاب الحاقد للتحقيق حول احتمال وجود نوايا جرميّة 

وراء هذه األعمال.
وكانت الفتات مناهضة للهجرة قد ُرفعت األسبوع الماضي 

في مدينة كيبيك.
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الكلمــات املتقاطعة 
افقيا:

األهلي  بالنادي  كرة  العب   1-
المصري

-2 جمع يتيم – سئم 
-3 تاج )مبعثرة( – في الماكينة 
-4 للتخيير – أماكن للتصليح – 

نصف كلمة )واسع(
-5 شاعر ايطالي – من الورود 

ذات الرائحة الجميلة 
عن  يدافع  من   – ضعف   6-

الوطن 
أحرف   – ابجدي  حرف   7-

متشابهة 
-8 منحدر بين الجبال – والدي 

-9 من الفنون – عكس سمين 
 – مصر  ملكات  إحدى   10-

ضمير المخاطبة 

رأسيا : 
 

-1 عاصمة بوركينا فاسو 
-2 دولة من دول أوربا 

-3 جاء )معكوسة(- يقوم بعملية 
الردم )معكوسة(

في   – )داني(  كلمة  نصف   4-
الجيتار – يغلق 

 – للزراعة   – قاتلة  مادة   5-
مفرد هموم )معكوسة( 

-6 نصف كلمة )تشيب(- أسرة 
للشرط   – رب   – يفوت   7-

)معكوسة( 
-8 للصعود عليه )معكوسة( – 

عظم )معكوسة( – أشتاق 
-9 سدد ما عليه – منزل 
-10 فنان مصري راحل 

حل الكلمات المتقاطعة

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

ركن الرياضة

مصر الرومانية 
بدأ من الكسندر األكرب

Les proverbes en français et arabe

- A bon entendeur, salut ! 
- الكالم لِك يا جارة  

- blanc bonnet bonnet blanc
- وفسر الماء بعد جهد بالماء
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  تاريخ مصر القديمة تحت الحكم 
الروماني 

بقية العدد الماضي
التقسيمات الثقافية واالجتماعية

 – ظلت المعابد والكهنوت المصرية 
بمعظم امتيازاتها ، على الرغم من أن 
لها  لم توجد  عبادات اإلمبراطورية 
ظهور في حين أنه لم يسمح للمدينة 
األم من كل منطقة جزئية بالحكم الذاتي 
، وتم تغير وضع العديد من المدن 

الرئيسية في المحافظة تحت اإلشغال الروماني باإلسكندرية 
” حيث بلغ سكان المدينة نحو 1،000،000 ” وتمتعت 
بأعظم التنازالت، وحافظ أوغسطس علي سجل السكان 
المتأثر باليونانية في كل مدينة ، وأحيل غير السكندريين 
ببساطة باسم المصريين ، كما عرضت روما التسلسل 
الهرمي االجتماعي الجديد ، كواحدة مع إيحاءات ثقافية 
جادة . وتشكلت النخبة االجتماعية والسياسية من السكان 
اليونانيين – ذوي أصول يونانية ، وكان من مواطني 

اإلسكندرية ، بطليموس ، وناوكراتيس 
معفاة من الجزية التي أدخلت حديثا ، في 
حين تم منح ” المستوطنين األصليين” في 
المدن األم خفض ضريبة الرأس . وحدث 
االنفصال الثقافي الرئيسي ، كما هو الحال 
دائما ، بين الحياة اإلغريقية من المدن 
والقرى الناطقة بالمصرية ؛ وبالتالي ، ال 
يزال الجزء األكبر من السكان ، كما كان 
فالفالحين يعملون كمزارعين ومستأجرين . 
وتم تصدير الكثير من المواد الغذائية المنتجة 
من هذه المزارع إلى روما إلطعام السكان 
المتزايدة لها ، كما كانت المدينة على مدى 
عقود ، في حاجة الستيراد المواد الغذائية 
من محفظاتها – وهي مصر وسوريا ، 
وقرطاج – وذلك للبقاء على قيد الحياة 
، بتوفير الطعام ، هذا بجانب الحصول 
علي السلع الفاخرة والتوابل من الشرق 
، لتركض من أسفل النيل إلى اإلسكندرية 

ثم إلى روما .
وبحلول القرن الثاني والثالث م ، ظهرت 
الملكيات الخاصة الكبيرة التي تديرها 
مالك األراضي اليونانية األرستقراطية . 
ومع مرور الوقت تم السيطرة علي هذه 
البنية االجتماعية الصارمة مثل مصر ، 
واإلسكندرية خاصة ، التي شهدت تغييرا 
كبيرا في عدد سكانها ، حيث انتقل المزيد 
من اليهود واليونانيين إلى المدينة ، ونشأت 
المشاكل التي تحدت صبر األباطرة في روما 
، وشهد عهد اإلمبراطور كلوديوس خالل 
عام ” 54-41 م ” ظهور أعمال الشغب بين 

اليهود وسكان اإلسكندرية الذين يتحدثون باللغة اليونانية 
. حيث ذكر ، كاليجوال ، أن اليهود كان ال بد من التماس 
العذر لهم . وفي وقت الحق ، في ظل اإلمبراطور نيرون 
خالل عام ” 68-54 م ” تم قتل 50،000 من اليهود عندما 
حاولوا حرق مدرج اإلسكندرية – وقتل اثنان من الجحافل 

الالزمة إلخماد الشغب .
الموقف من السيطرة الرومانية – في البداية ، قبلت مصر 
السيطرة الرومانية ، وأصبحت عاصمتها اإلسكندرية تلعب 
دورا رئيسيا في صعود واحد من أباطرة اإلمبراطورية 
األكثر شهرة ، بعد انتحار نيرو في عام 68 م ، وكان 
أربعة رجال يتنافسون على العرش هم : Galba ، أوتو 
، فيتليوس ، وفيسباسيان – حيث أصبح هذا العام يعرف 
باسم عام األباطرة األربعة ، وفي النهاية ، تراجعت معركة 
فيتليوس وفيسباسيان ، مع آمال تأخير الشحنات الثمينة من 
الحبوب إلى روما ، وسافر فيسباسيان إلى اإلسكندرية ، 
وفي الوقت نفسه كان ، Mucianus القائد الروماني حليف 
فيسباسيان ، وسار في روما ، وتم القبض على فيتليوس 
بعد هزيمته ، وجروه خالل الشوارع مع التعذيب وقتل 
، وألقيت جثته في نهر التيبر ، وال يزال في اإلسكندرية 
، وأعلنت جيوش فيسباسيان باإلجماع بأنه إمبراطورا .

وفي عام 115 م ، كان هناك عدد من أعمال الشغب 

اليهودية في برقة ، وقبرص ، ومصر ، معربين عن عدم 
رضاهم عن الحكم الروماني والهائجين ضد المقدسات 
الوثنية ، وفي نهاية المطاف قمعت أعمال الشغب من قبل 
القوات الرومانية ، ومع ذلك ، كان اآلالف من الرومان 
واليونانيين الذين قتلوا فيما أصبح يعرف باسم الثورة 
البابلية أو حرب Kitos . وأصبح السخط عن السيطرة 
الرومانية هو جزءا من الحالة النفسية المصرية ، حتى 
سقوط روما في الغرب ، بعد الثورة ، وسادت الفوضى 

التي أصبحت تطارد الوالة المصرية .

وفي أوائل عام 150م ، قمع اإلمبراطور أنطونيوس بيوس 
التمرد في موريتانيا ، وداسيا ، ومصر ، وبعد أكثر من 
قرن ، في عام 273 قبل الميالد ، قمع اإلمبراطور أورليان 
االنتفاضة المصرية األخرى ، وبعد تم تقسيم اإلمبراطورية 
تحت قيادة دقلديانوس ، واندلعت الثورات في عامي 295 

و 296 من قصر دقلديانوس .
النهاية الرومانية في مصر – عندما جاء اإلمبراطور 
دقلديانوس إلى السلطة في أواخر القرن الثالث قبل الميالد 
، أدركت اإلمبراطورية بأنها كانت كبيرة جدا للحكم بكفاءة 
، لذلك قام بتقسيم اإلمبراطورية إلى حكومة رباعية مع 
عاصمة واحدة ، بحيث تكون روما في الغرب ، واآلخري ، 
نيكوميديا ، في الشرق ، علي أنها ستواصل توريد الحبوب 
لروما ” وتم تحويل معظم الموارد الالزمة لسوريا ” ، 
ووضعت مصر في النصف الشرقي من اإلمبراطورية، 
ولألسف ، أصبحت العاصمة الجديدة التي في الشرق ، 
هي القسطنطينية ، وهي المركز الثقافي واالقتصادي للبحر 
األبيض المتوسط . ومع مرور الوقت سقطت مدينة روما 
وأصبحت في حالة من الفوضى وعرضة للغزو ، وانخفضت 
في نهاية المطاف في عام 476 م ، وظلت محافظة مصر 
جزءا من اإلمبراطورية الرومانية / البيزنطية حتى القرن 

السابع عندما أصبحت تحت السيطرة العربية .
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حل 10 اسماء على الصورة

سمر، سحر، منى، هبة ، لينا 
، قمر، سمية ، رقية ، سناء 

، هنا 

احتاد الكرة يتمسك بقيد 3 أجانب
  حسم االتحاد المصري لكرة القدم الجدل 
بشأن عدد الالعبين األجانب في قوائم الفرق 
خالل الموسم الجديد بإعالنه تمسكه بوجود 

3 العبين فقط.
وأصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً اليوم الثالثاء 
ذكر خالله أن عملية قيد الالعبين تسير 

بانتظام ووفق شروط وتعليمات القيد التي تم 
إرسالها من قبل لألندية دون  أي تغيير على 

تلك الشروط والتعليمات.
وأوضح البيان أنه يمكن قيد الالعب الفلسطيني 
أو السوري بحد أقصى العبين اثنين فقط دون 

أن يتم احتسابهم ضمن األجانب.

وال يزال اتحاد الكرة يدرس إمكانية قيد أجنبي 
السن وفقًا لتصريحات عضو  رابع تحت 

الجبالية مجدي عبد الغني.
بالذكر أن مرتضى منصور رئيس  جدير 
الزمالك قد طلب رسمياً زيادة عدد األجانب 

إلى أربع العبين في قائمة الموسم الجديد.

نبيه يكشف سبب إستبعاد وردة وموقف كوكا 
أمام أوغندا

  نفى أسامه نبيه المدرب العام 
للمنتخب المصري إستبعاد عمرو 
التي  الالعبين  قائمة  من  وردة 
ألسباب  أوغندا  لقاء  ستخوض 

أخالقية.
وقال نبيه في تصريحاته لقناة "إل 
تي سي" أن إستبعاد وردة جاء 
بالالعب  فنية فقط مشيداً  ألسباب 
للمنتخب المصري  كعنصر هام 

على المدى الطويل.
البرتغالية قد نشرت  وكانت صحيفة "ريكورد" 
خبراً حول قيام نادي فيرنسي بإنهاء إعارة الالعب 
بسبب واقعة تحرش، وهو ما رد عليه وردة 

بمقاضاة الصحيفة.
وتحدث نبيه عن أسباب إستبعاد عمرو السولية العب 
األهلي قائاًل أنه يقدم مستوى الفتاً في الفترة ا ألخيرة 
إال أن الجهاز الفني فضل عدم ضمه في تلك الفترة.

وتطرق المدرب العام للفراعنة للحديث عن المهاجم 
أحمد حسن "كوكا" بعد إصابته األخيرة مع فريقه 
الفني  الجهاز  قائاًل أن  البرتغالي  سبورتنج براجا 

يتابع موقف متمنياً له الشفاء.

وكان كوكا قد تعرض إلصابة قوية في الرأس خالل 
مشاركته مع سبورتنج براجا أمام هافنارجاردار 
اإليسلندي في تصفيات ما قبل مرحلة المجموعات 

بالدوري األوروبي.
ومن المقرر أن يالقي المنتخب المصري نظيره 
بنهاية   2018 األوغندي في تصفيات مونديال 

أغسطس الجاري.
ويتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 6 
للمنتخب األوغندي صاحب  نقاط   4 نقاط مقابل 
المركز الثاني ونقطة وحيدة للمنتخب الغاني صاحب 

المركز الثالث.

بيكيه: ريال مدريد أفضل حاليًا
  أبدى جيرار بيكيه مدافع برشلونة 
حزنه لخسارة فريقه كأس السوبر 
األسبانية لصالح غريمه التقليدي لاير 

مدريد.
وقال بيكيه في تصريحاته للصحفيين 
أن الخسارة كانت مؤلمة بعدما شعر 
أقل من لاير  للمرة األولى أن فريقه 
مدريد منذ أن بدأ مسيرته في برشلونة 

منذ تسع سنوات.
وأضاف مدافع البرسا أن الجميع عليه 

تقبل الهزيمة حالياً نتيجة ألفضلية الريال في الوقت الذي يعاني فيه فريقه ألكثر من سبب.
ودعا بيكيه الجماهير لمساندة الفريق لعبور تلك الفترة الصعبة من أجل العودة بقوة مع بداية الموسم الجديد.
وكان برشلونة قد خسر لقاء الذهاب على ملعبه بنتيجة 3-1 قبل أن يخسر مجدداً أمام الريال في اإلياب 

بهدفين نظيفين.
ويسعى برشلونة لتعويض إنتقال نيمار المفاجيء لباريس سان جيرمان الفرنسي وذلك قبل نهاية فترة 

االنتقاالت الصيفية في 31 أغسطس الجاري.

مجال يعود لقائمة املنتخب أمام أوغندا

 أعلن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر 
قائمة الالعبين التي ستخوض لقاء أوغندا في تصفيات 

المونديال المقرر إقامته بنهاية أغسطس الجاري.
وشهدت القائمة عودة عمرو جمال مهاجم األهلي 
المنتقل مؤخراً لصفوف بيدفيست الجنوب إفريقي 
وذلك بعد تألقه الالفت في نهائي كأس مصر الذي 

لعب دوراً رئيسياً في تتويج فريقه به.
وإستبعد كوبر الالعب عمرو وردة المحترف بصفوف 
باوك وذلك بسبب تأخر انضمامه ألي فريق وعدم 

خوضه للمباريات بالفترة األخيرة.
وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري "التعاون السعودي" 
أحمد الشناوي "الزمالك" - شريف إكرامي "األهلي" 

- محمد عواد "اإلسماعيلي
الدفاع: أحمد المحمدي "أستون فيال" - أحمد فتحي 
"األهلي" - سعد سمير "األهلي" - رامي ربيعة 
"األهلي" أحمد حجازي "وست بروميتش ألبيون" 

- علي جبر "الزمالك" - "أيمن أشرف "األهلي" 
- محمد عبد الشافي "أهلي جدة السعودي" - عمر 

جابر" بازل" - كريم حافظ "النس الفرنسي"
النني "أرسنال" - حسام عاشور  الوسط: محمد 
"األهلي" - عبد هللا السعيد "األهلي" - صالح جمعة 
"األهلي" - طارق حامد "الزمالك" - سام مرسي 
"ويجان" - أحمد الشيخ "األهلي" - رمضان صبحي 
باشا  "ستوك سيتي" - محمود تريزيجيه "قاسم 

التركي" - محمد فتحي "اإلسماعيلي"
الهجوم: محمد صالح "ليفربول" - محمود كهربا 
"اتحاد جدة السعودي" - حسام حسن "سموحة" - 
أحمد حسن كوكا "سبورتنج براجا" - عمرو جمال 

"بيدفيست الجنوب إفريقي"
ويتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 6 
للمنتخب األوغندي صاحب  نقاط   4 نقاط مقابل 
المركز الثاني ونقطة وحيدة للمنتخب الغاني صاحب 

المركز الثالث.

مؤمن: مستمر مع األهلي 

 أكد مؤمن زكريا العب وسط األهلي 
إستمراره مع الفريق بعد قيام مجلس اإلدارة 
برفض عرض الفيصلي السعودي المقدم لديه.

وقال مؤمن في تصريحاته لقناة "صدى البلد" أن 
الجهاز الفني أكد حاجته لي، وبالتالي فإستمراري 

مع الفريق أمر ال نقاش فيه.
وطالب العب األهلي وسائل اإلعالم بالكف 
الشائعات عن دخوله في خالف  ترديد  عن 
مع المدير الفني حسام البدري بسبب عرض 
تعاقده  يحترم  أنه  السعودي مؤكداً  الفيصلي 

مع األهلي.

قائاًل  الفوز بكأس مصر  وتحدث مؤمن عن 
أن الفوز باللقب كان أمراً رائعاً السيما بعد 

إبتعاده عن األهلي لمدة 10 سنوات.
وتابع مؤمن تصريحاته قائاَل أن التوفيق لم يحالفه 
في التسجيل طيلة 90 دقيقة حتى تم إستبداله 
مع بداية الشوطين اإلضافيين إال أن مصلحة 

الفريق وتحقيق المكسب هو األهم.
وإختتم مؤمن تصريحاته برغبته في تحقيق 
الثالثية خالل الموسم الجاري بالفوز بدوري 
الدوري  لقبي  بعد حصد  اإلفريقي  األبطال 

والكأس.
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Samir SidarousC’est précisément le 11 juillet passé que 
M. Laurent Boyer, sous directeur géné-
ral régional de la compagnie Bombar-

dier de Montréal, a signé avec l’ingénieur Tarek 
Gamal, directeur général de l’organisme natio-
nal du Metro sous-terrain du Caire, un protocole 
d’entende selon lequel la compagnie Bombardier 
ferait les études techniques nécessaires pour la 
construction de la 6ème ligne de Metro du Caire 
ainsi que la fabrication et l’entretien des wagons 
qui rouleraient sur cette ligne au coût de 4 mil-
liards de dollars américaines.   
A ce propos, il est intéressant de savoir que le 
Metro sous terrain (El Anfaques) du Caire a été 
inauguré en 1987 avec 35 stations.  Aujourd’hui 

on compte 64 stations 
réparties sur 3 lignes 
en plus de 21 autres 
stations en cours de 
construction ce qui 
permet aux 3.5 millions d’utilisateurs du Metro 
par jour de voyager d’Héliopolis jusqu’au début 
du boulevard des Pyramides.
Une fois toutes les stations en construction ter-
minées, le Metro du Caire relirait l’aéroport 
international du Caire au grand musée d’anti-
quités (le plus grand au monde situé à deux pas 
des pyramides de Guizah) dont l’ouverture est 
prévue pour la fin de 2018. 

Bombardier signe un protocole d’entente pour 
la construction de la 6ème ligne du Metro du 

Caire au coût de 4 milliards de dollars.

ALÉNA: États-Unis, Canada et Mexique veu-
lent un «résultat ambitieux»

Les États-Unis, le Canada et le 
Mexique, qui étaient réunis 
cette semaine à Washington 

pour entamer la renégociation du 
traité de libre-échange nord amé-
ricain (ALÉNA), se sont engagés 
dimanche à un «résultat ambitieux» 
et à une négociation rapide.
«L’étendue et le volume de proposi-
tions au cours de ce premier cycle de 
discussions reflètent l’engagement 
des trois pays à parvenir à un résul-
tat ambitieux et ils montrent de nou-
veau l’importance de moderniser les 
règles régissant le plus grand traité 
de libre-échange du monde», ont-ils 
indiqué dimanche dans un commu-
niqué commun.
Ils se réuniront ainsi de nouveau 
dans moins de deux semaines.
«Les négociateurs de chaque pays 
vont continuer leurs consultations 
nationales et travailler pour faire 
avancer l’élaboration d’un texte de 
négociation tout au long de la fin 
du mois d’août et se réuniront de 
nouveau au Mexique pour le second 
cycle de discussions du 1er au 5 sep-
tembre», ont-ils précisé.
Ensuite, «les négociations se pour-

suivront à ce 
rythme rapide» 
avec une troi-
sième réunion au 
Canada «fin sep-
tembre» et une 
quatrième aux 
États-Unis «en 
octobre».
D’autres réu-
nions sont en 
outre prévues 
d’ici la fin de l’année.
Imposée par le président américain 
Donald Trump qui en a fait une 
priorité de sa politique économi-
que, la modernisation du traité de 
l’ALÉNA, en vigueur depuis 1994, 
est incontournable, avaient unani-
mement souligné les pays mercredi 
au premier jour des discussions.
Le président Trump n’a eu de cesse 
de dénoncer l’ALÉNA qu’il quali-
fie de «désastre», lui attribuant la 
responsabilité de nombreuses dis-
paritions d’emplois aux États-Unis.
Washington entend ainsi s’attaquer 
au problème du déséquilibre de sa 
balance commerciale avec le Mexi-
que, qui, depuis la signature du 

traité, est passée d’un excédent de 
1,6 milliard de dollars à un déficit 
de près de 64 milliards de dollars.
La ministre canadienne des Affai-
res étrangères, Chrystia Freeland, 
a de son côté qualifié cette renégo-
ciation d’«historique», soulignant 
l’importance de ce traité.
«Le Canada, les États-Unis et le 
Mexique représentent conjoin-
tement le quart du PIB (Produit 
intérieur brut) mondial avec 7% de 
la population mondiale», a-t-elle 
insisté.
Le Mexique s’est quant à lui engagé 
«à obtenir un accord gagnant 
gagnant pour les trois pays».

TVA Nouvelles a obtenu en 
exclusivité le cahier de propo-
sitions qui sera débattu lors du 

prochain congrès du Parti québécois 
(PQ), qui aura lieu au début du mois 
de septembre à Montréal, pour jeter 
les bases de sa plateforme électorale.
Ce 47e congrès va se tenir du 8 au 10 
septembre prochain à Montréal.
Il s’agit d’une brique: on compte 
457 propositions sur lesquelles les 
membres ont travaillé au cours de la 
dernière année. Parmi ces dernières, 
on trouve beaucoup de propositions 
économiques qui émanent des diffé-
rentes circonscriptions.
Plusieurs propositions sont des idées 
traditionnelles du PQ. Entre autres, 
les membres de Deux-Montagnes 
reviennent avec l’idée d’une élection 
référendaire à la majorité des sièges. 
Toutefois, cette proposition risque 
d’être battue et il est fort probable 
que le Parti québécois ne voudra pas 
aller jouer dans ce scénario-là.
De son côté, Laval revient avec l’idée 
de baisser le droit de vote à l’âge de 
16 ans. Il s’agit d’une idée qui avait 

déjà été amenée par le 
gouvernement Marois.
Quant à la nation fran-
cophone en Amérique 
du Nord, on remet de 
l’avant l’idée d’appli-
quer la loi 101 aux CPE 
et aux garderies subven-
tionnées, de modifier 
la charte pour tous les 
immigrants pour qu’ils 
reçoivent une forma-
tion en français - une 
idée que le chef  Jean-François Lisée 
proposait déjà pendant sa course à la 
direction - et d’instaurer une épreuve 
de français dans les cégeps anglopho-
nes. Ces sujets risquent de donner de 
bonnes discussions lors du congrès.
Dans le dossier du développement 
économique du Québec, on demande 
entre autres la mise en place d’un 
programme de prêts et bourses pour 
le démarrage d’entreprises et un pro-
gramme de mentorat.
Des militants de la Capitale-Natio-
nale proposent aussi de créer une 
sorte d’IKEA dans sept villes où le 

Québec à des bureaux à l’étranger 
pour mousser la vente de produits 
québécois.
En environnement, des membres 
proposent de cesser la surexploita-
tion de l’eau potable au profit des 
multinationales. Ils demandent aussi 
une augmentation des redevances et 
un moratoire sur les projets gaziers et 
pétroliers sur l’ensemble du Québec.
Lors du congrès, Jean-François 
Lisée devra faire face à un vote de 
confiance. Le chef  du PQ n’est pas 
obligé de se soumettre à ce vote, mais 
a choisi de le faire.

En réplique au maire de Mon-
tréal qui n’avait pas l’intention 
de demander à ses employés 

de faire appliquer une éventuelle loi 
sur la neutralité religieuse, le pre-
mier ministre Philippe Couilard a été 
clair: «la loi s’applique à tous sans 
exception».
Le premier ministre a profité de 
l’occasion pour rappeler qu’il tient le 
même discours depuis qu’il est chef  
libéral: la neutralité religieuse de 
l’État, l’encadrement des accommo-
dements et le visage découvert pour 
la prestation et la réception des ser-
vices.
M. Couillard a affirmé qu’il n’a pas 
changé d’idée.
«On ne parle pas de dire aux gens 
de Montréal comment s’habiller, 
on parle de prestation de services à 
visage découvert pour des raisons 
de communication, d’identité et de 
sécurité. C’est loin d’être aussi com-
plexe que les gens le prétendent», a 
dit Philippe Couilard lors d’un point 
de presse, en marge d’une conférence 

sur la diversité 
sexuelle, à Mon-
tréal.
Mercredi, le maire 
de Montréal s’est 
montré réticent 
à appliquer la loi 
sur la neutralité 
religieuse. «Ce 
n’est pas aux gou-
vernements, quels 
qu’ils soient, à 
décider comment 
vont se vêtir nos 
employés, com-
ment ils vont 
rendre des ser-
vices», a affirmé 
Denis Coderre 
mercredi.
Le projet de loi stipule qu’on ne 
peut donner ou recevoir un service 
de l’État qu’à visage découvert. Le 
gouvernement a déposé mardi des 
amendements qui assujettissent les 
municipalités, les communautés 
métropolitaines et les sociétés de 

transport à la loi.
«C’est mon travail. C’est mon devoir 
de légiférer pour le Québec sur le 
vivre ensemble et sur cette question 
de liberté religieuse et on peut pas 
faire en sorte que la plus grande ville 
du Québec ne fasse pas partie du 
même paysage», a précisé M. Coui-
lard.

Plus de 450 propositions à débattre au prochain 
congrès du PQ

Neutralité religieuse: tout le monde doit suivre la loi, 
dit Couillard

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

www.rcmo.ca
Le 28 juillet 2017

Mme Chrystia Freeland
Ministre des affaires étrangères
Édifice Lester B Pearson, 125 Promenade Sussex
Ottawa, Ontario,      chrystia.freeland@parl.gc.ca

Madame la Ministre :
Le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient est sensible à tout ce qui peut toucher ou aggraver la crise au 
Moyen-Orient. Les conflits qui perdurent et ne se règlent que par le sang et la violence ont poussé beaucoup de chré-
tiens à quitter leurs pays ancestraux et chercher refuge partout à travers le monde.
Nous sommes en même temps sensibles aux traitements injustes et aux comportements agressifs dont souffrent les 
palestiniens dans les Territoires occupées. Qu’il soit chrétiens ou musulmans le problème est le même car la violation 
des droits de la personne qu’ils subissent est la même.
Les incidents et les affrontements qui ont fait 450 blessés palestiniens, 3 morts palestiniens et 3 morts israéliens depuis 
dix jours sont regrettables mais ne pourront pas être jugulés par un surplus de violence. Pourquoi empêcher les gens 
d’aller prier? Pourquoi humilier les populations civiles?
Des millions de canadiens rejettent l’usage de la force et regrettent que notre gouvernement canadien n’ait  pas trouvé 
bon d’avertir Israël que la violence n’amène que plus de violence et que seuls le dialogue et l’entente peuvent amener 
à une paix durable.
Les Lieux Saints en Terre-Sainte ne devraient pas être des lieux de violence et d’humiliation. Le Canada doit jouer un 
rôle pour favoriser le dialogue ainsi que protéger les Lieux Saints. Le Canada pourrait faire plus mais visiblement ne se 
prononce pas de façon claire.
Madame la Ministre, nous vous demandons d’agir pour le respect mutuel entre les peuples et pour la paix.

Raouf  Ayas
c.c. Le T.H. Justin Trudeau

Sears Canada: une enquête parlementaire sur 
la liquidation réclamée

Afin de prévenir la mise à pied 
de travailleurs sans indem-
nité de départ, une enquête 

parlementaire sur la liquidation de 
Sears Canada est réclamée par le 
Nouveau Parti démocratique (NPD).
L'enquête permettrait d'examiner 
comme la loi pourrait être changée 
pour éviter que lors d'une liquida-
tion, des primes soient accordées 
aux dirigeants, malgré la mise à pied 
des travailleurs sans indemnité de 
départ.
«Il faut que nous examinions l'hor-
rible cas de Sears Canada afin de 
voir comment cela a pu se produire 
et de nous assurer qu'aucun autre 
travailleur au pays ne soit traité 
de cette façon», a affirmé vendredi 
Scott Duvall, porte-parole du NPD 
en matière de pensions.
En juin dernier, Sears Canada a 
amorcé une importante restruc-
turation, en sabrant environ 2900 
emplois et en annonçant la ferme-

ture 59 magasins 
au pays.
Au début juillet, 
le juge qui 
supervise la res-
tructuration a 
autorisé le paie-
ment de primes 
de rétention de 
9,2 millions $ 
à 43 cadres et 
hauts dirigeants 
de l'entreprise. 
Mais rien pour 
les employés réguliers.
Vendredi, un fond de 500 000 $ pro-
venant des primes a toutefois été 
réservé aux employés, selon la chaîne 
BNN. Cet argent ne se remplace pas 
les indemnités de départ qui font 
toujours l'objet de discussions, a 
expliqué Susan Ursel, une avocate 
qui représente des travailleurs.
Les employés qui remplissent les 
conditions pourront recevoir jusqu'à 

huit semaines de salaire. Des mon-
tants supplémentaires sont aussi 
prévus en cas d'urgence.
La compagnie s'est placée sous la 
protection de la Loi sur les arran-
gements avec les créanciers des 
compagnies le 22 juin. Elle est 
actuellement à la recherche de pro-
positions d'achats et d'investisse-
ment pour se remettre sur pied. La 
date limite pour déposer des propo-
sitions a été fixée au 31 août.
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يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

 يسعد اإلدارة أن تتقدم خبالص التهاني
مبناسبة قرب حلول عيد األضحى السعيد

أعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم

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

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

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

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

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

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

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

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

خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian

Joyeuses P
âques



البيت األبيض: ترامب والسيدة األوىل لن حيضرا 
تكريم مركز كنيدي

انتهاء استعدادات املؤمتر الوزاري ألمن 
الطريان بالقاهرة وشرم الشيخ

بيل غيتس يتربع بـ4.6 
مليار دوالر لألعمال اخلريية

  كشفت البعثة األثرية المصرية 
التابعة لوزارة اآلثار عن مقابر 
منطقة سكنية  صخرية وأطالل 
أثناء   ، القبطي  للعصر  ترجع 
بها  تقوم  التي  الحفائر  أعمال 
بجوار  األثرية  بالمنطقة  البعثة 
البهنسا  بمدينة  النصارى  جبانة 

في محافظة المنيا.
وأوضح جمال السمسطاوي مدير 
عام آثار مصر الوسطي – في بيان 
أصدرته الوزارة مؤخراً – أن المقابر 
الخامس  للقرن  الصخرية تؤرخ 

الميالدي وتحتوي علي مجموعة من حجرات 
المنطقة  أما   ، مترا   ٧٠xللدفن مساحتها ٥٠
مترا   ١٢٠xفمساحتها حوالي ١٠٠ السكنية 
وبها بقايا منازل من بينها بقايا سكن لراهب من 
الطوب اللبن ، األمر الذي يدل على أن المنطقة 
األثرية بجبانة النصاري كانت مجمعا للرهبان 
، حيث تم العثور بها أيضا على مجموعة من 
“المنشوبيات” وهي كلمة قبطية )مانشوبي ، أو 
منشوبي( بمعنى “قاليات” أو “أديرة صغيرة” 

إلى جانب بئر للمياه.
األثري  الحفر  أعمال  أن  السمسطاوي  وأكد 
في جبانة النصاري بدأت عام ٢٠٠٨، حيث 
نجحت البعثة في الكشف عن بقايا مبني لكنيسة 
من القرن الخامس الميالدي من الطوب اللبن 
للصالة وبعض  به مقصورة وصالة رئيسية 
الحجرات ذات جدران مغطاة من المالط عليها 
زخارف ملونة وكتابات وترانيم باللغة القبطية 
تحمل اسم القديس فيبامون ، مشيرا إلى أن هذا 
االنفالت  للتدمير خالل حالة  المبنى تعرض 

األمني عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
من جانبه ، قال جمال أحمد محمد مدير 
عام آثار منطقة مغاغة إن البعثة استكملت 
تم  ، حيث  الحفائر عام ٢٠١٣  أعمال 
الطوب  من  بقايا جدران  العثور على 
اللبن لحجرة الصالة و حجرة لراهب و 
حجرة للطعام ومطبخ و مخزن للغالل 

كلهم زينت جدرانهم بصلبان .
وأضاف أنه تم كذلك العثور على الجزء 
السفلي لشاهد قبر كاهن بعمق ٦.٣متر 
العثور  تم  تقريباً ؛ كما  أمتار  وقطر ٣ 
علي بعض العمالت المعدنية واألواني 
المتحفية  المخازن  إيداعها  تم  التي  الفخارية 

للترميم والدراسة.
الضفة  على  تقع  البهنسا  مدينة  أن  وأوضح 
الغربية لنهر النيل قرب مدينة بني مزار شمال 
محافظة المنيا ، وعرفت في العصور الهللنستيه 
باسم أوكسيرنخوس ، كما عرفت في العصر 
بهاء  إلى  نسبة  البهنسا  باسم مدينة  اإلسالمي 
النساء الذي عرفت به بنت حاكم المدينة عند 

الفتح اإلسالمي لها.

الشيخ، أول معرض وسوق    تستقبل مدينة شرم 
للسياحة “STM” والمقرر أن يقام خالل الفترة من 
15 إلى 18 سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 160 
شركة من حوالى 30 دولة، ما يعد تأكيدا لمكانة مصر 
فى السوق السياحى العالمى تحت رعاية وزارة السياحة 

ومحافظة جنوب سيناء.
الدول  بين  السياحى  التبادل  لزيادة  المعرض  يهدف 
المشاركة، فضاًل عن عقد ندوات ومحاضرات عن 
أحدث أساليب التسويق السياحى والمعوقات التى تواجهه.
المشرف على  فوزى،  السياحى محمد  الخبير  قال 
المعرض والسوق، إن المعرض والسوق السياحى، 
يشارك فيه أكثر من 10 آالف شخص ما بين صانعى 
السياحة والسفر والشركات والفنادق والصحافة الدولية 
والمحلية”، الفًتا إلى أن بورصة شرم الشيخ للسياحة 
والسفر ستعقد مؤتمرها السنوى الذى يتضمن المعرض 

السنوى لألعمال السياحية العالمية ألكثر من 5 آالف زائر خالل أربعة أيام 
فى سوق شرم الشيخ.

وأضاف أنه من المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 1000 من العاملين فى 
الدولية لعرض واكتشاف أحدث  الحكومة والصحافة  السفر، ووزراء  مجال 
اتجاهات صناعة السياحة من خالل “بورصة شرم للسفر والسياحة”، موضحاً 

أن المؤتمر يسهم فى مساعدة العاملين فى مجال صناعة السفر إلجراء اتصاالت 
والوصول إلى األخبار والتطورات من جميع أنحاء العالم من خالل الشبكات 
الصناعية، والوصول العالمى والتركيز اإلقليمى لخلق فرص تجارية أفضل.

وأشار محمد فوزى، إلى أن بورصة شرم الشيخ للسياحة والسفر توفر، من خالل 
فعالياتها، فرصة لتعزيز العالقات مع قطاع السياحة، وتقدم فرصة للعارضين 

الدوليين منصة للوصول إلى كل من العمالء اإلقليميين والدوليين.

أبو حجاج

 يقال أن التهديدات بين رئيس كوريا  جمرد كلمة
والرئيس  أون  جونغ  كم  الشمالية 

المهدئات  أدوية  لترويج  بينهما  أتفاقاً  كانت  ترامب  دونالد  األمريكي 
ان  والغريب  السابقة  الفترة  في  كانت في حالة ركود  التي  العالم  في 
التهديدات بين الرئيسين أحدثت رواجاً كبيراً أيضاً في أدوية اإلسهال .!  
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

مبشاركة 30 دولة.. إقامة أول معرض وسوق للسياحة فى مصراكتشاف مقابر وأطالل منطقة سكنية ترجع للعصر القبطي باملنيا

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل
 أعلن البيت األبيض يوم السبت أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب والسيدة األولى 
ديسمبر  المقرر في  كنيدي  لمركز  السنوي  التكريم  لن يحضرا حفل  ترامب  ميالنيا 
األبيض  بالبيت  استقبال  لحفل  مقاطعتهم  المكرمين  أعلن عدد من  بعدما  األول  كانون 

قبل حفل التكريم.
كما أعلن مركز كنيدي في بيان عدم إقامة حفل االستقبال في البيت األبيض.

كنيدي  يشاركا في حفل مركز  لن  األولى  الرئيس والسيدة  إن  األبيض  البيت  وقال 
»إلتاحة الفرصة للمكرمين لالحتفال دون أي انشغال بالسياسة«.

ليونيل ريتشي  والمغني  لير  نورمان  التلفزيوني  المنتج  أعلن  بعدما  وجاء اإلعالن 
والراقصة كارمن دي الفااليد عدم مشاركتهم في حفل االستقبال بالبيت األبيض الذي 
كان من المقرر إقامته قبل الحفل السنوي لمركز كنيدي في الثالث من ديسمبر كانون 

األول. 

المؤتمر  فعاليات  النهائية النطالق  استعداداتها  المدني  الطيران  انهت وزارة   
الوزاري اإلقليمي ألمن الطيران المدني بأفريقيا والشرق األوسط ، وذلك بالتعاون مع 
شركة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران الناقل الرسمي للمؤتمر ، والذى تستضيفه 

الثالثاء  اليوم   ، المدنى “اإليكاو”  للطيران  الدولية  المنظمة  بالتعاون مع  الشيخ  شرم 
. )GASEP تحت شعار )الخطة العالمية ألمن الطيران

قامت شركة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران بوضع الالفتات الخاصة بالمؤتمر 
الشيخ، وذلك الستقبال  القاهرة وشرم  السفر والوصول بمطاري  داخل صاالت 
ضيوف المؤتمر، تم تجهيز فرق من العالقات العامة إلنهاء إجراءات وصول الوفود 
لتعليمات شريف  وفقا  الشيخ،  إلى شرم  الداخلية  الرحالت  المشاركة، وتسفيرهم علي 
القاهرة وشرم  المدنى لجميع االجهزة األمنية والعاملة بمطارى  فتحى وزير الطيران 
الشيخ، بسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود وتقديم التسهيالت وتخصيص كاونترات 

لهم.
يعقد المؤتمر على مدار ٣ أيام متتالية من خالل عدة جلسات، يتم خاللها مناقشة العديد 
لإليكاو،  العمومية  للجمعية  الدورة )٣9(  أعمال  نتائج  الهامة، وبخاصة  القضايا  من 
التى  والمخاطر،  العالمية  والتحديات  الطيران  لقطاع  األمني  المجال  تطوير  ومناقشة 
يتعرض لها قطاع الطيران المدنى واالحتياجات األمنية، واستخدام وسائل تكنولوجية 
بأفريقيا والشرق  الطيران  أمن  المراقبة، وكيفية تطوير منظومة  عالية فى مجال 

األوسط.
المدني  للطيران  الدولية  المنظمة  اليو رئيس  بينارد  الدكتور  المؤتمر  يشارك في 
“اإليكاو” ، وعدد كبير من وزراء النقل والطيران بافريقيا والشرق االوسط، وممثلى 
سلطات الطيران العربية واالفريقية، وعدد كبير من ممثلي منظمات الطيران المدنى 

الدولى وخبراء فى مجال أمن الطيران.

المؤسس  غيتس،  بيل  كشف   
المشارك لشركة مايكروسوفت، عن 
حصته في الشركة إذ تبلغ ١.٣% فقط، 

بعد أن كان يمتلك ٢4% العام ١99٦.
وأعلن غيتس خالل تقديمه وثيقة 
المالية والبورصات  لهيئة األوراق 
األمريكية، اإلثنين ١4 أغسطس، 
عن تبرعه بـ٦4 مليون سهم من 
مايكروسوفت بقيمة إجمالية بلغت ٦.4 

مليار دوالر.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن هذا التبرع 
الضخم هو األكبر منذ أن تبرع غيتس 
العام  بأسهم قيمتها ١٦ مليار دوالر 
١999، ثم تبرع عام ٢٠٠٠ بأسهم 

قدرت بـ ٥.١ مليار دوالر.
التي  الجهة  المقدمة عن  الوثيقة  ولم تكشف 
تبرع لها بيل غيتس بأسهمه في مايكروسوفت، 
السابقة  التبرعات  الرغم من أن معظم  على 
لغيتس ذهبت لصالح مؤسسة »بيل آند 
أنشأها برفقة  ميليندا«، وهي مؤسسة خيرية 
لها سنويا بحوالي ٨٠  يتبرع  زوجته، حيث 
مليون سهم، لكن هذه الهدية األخيرة تشير إلى 

أنه تبرع بـ١٠٣ ماليين سهم.
إلى أن ميليندا غيتس تمتلك  التقرير  ويشير 

4٢٥ ألف سهم من مايكروسوفت.
المنوال،  بالتبرع على هذا  وإذا استمر غيتس 

فقد تنخفض حصته في مايكروسوفت إلى 
الصفر بحلول العام ٢٠١9، وما يزال الرئيس 
التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، ستيف 
بالمر، أكبر مالك ألسهم مايكروسوفت يليه بيل 
غيتس ومن ثم الرئيس التنفيذي الحالي للشركة 

ساتيا ناديال.
بها تعد  المتبرع  المبالغ  الرغم من أن  وعلى 
ضخمة، إال أن غيتس ما يزال يحمل لقب 
أغنى رجل في العالم حيث تقدر ثروته الحالية 
بـ٨٦.١ مليار دوالر، بعد أن انخفضت عن 

السابق حيث كانت تقدر بـ9٠ مليار دوالر..

ولُيسراَي عنفوان َيضمْك
لحنين ا جــنــحــِة  بــأ ِك  ســمــا فــي  ــق  ــلِّ ح أُ دعــيــنــي 
يــقــيــن بـــل  ِل  لـــخـــيـــا ا فـــي  ومـــاعـــدِت وهـــمـــاً 
حين كل  في  لفريدة  ا بدموعي  ُة  لقصيد ا ُتوثقُه 
لسنين ا بمرور   . . تي  حيا يا  لوجود  ا عمر  في 
لــحــزيــن ا فــرحــي  ــي  ف ِك  هـــوا كــتــب عــن  أ نـــا  وأ
لمبدعين ا فـــد  روا مــن  فــد  را ِك  هـــوا ووحـــده 
دين تــه  ا ذ في  وِعشُقِك  تــي  ا ذ بحر  في  َيسبح 
وترقصين قِصني  ترا نبضي  قرِع  على  ووحدك 
َتقُطنين تي  حيا يــا  ــدك  وح ني  كيا فــي  ــِت  ن وأ
لمخلصين ا لــوفــاء  ئر  شعا ُتقيم  لمشاعر  وا
لــرصــيــن ا ــبــيــت  ل ا هــبــة  ــردات  ــف ــم ل ا وفــصــيــح 
لرزين ا لجنوني  ني  للمعا ني  األما شوق  في 
نين لنعسا ا لعيون  وا لشفايف  با لشفايف  ا يمان  وإ
لعاشقين ا تــم  خــا ــدي  وح شفتيِك  على  نــي  بــأ
لمرسلين ا ــر  آخ وحــدي  شفتيِك  عــلــى  نــي  بــأ
لياسمين ا ِك  ــطــُر وِع رْك  َســمــا شــجــون  ــذوق  ت أ
ليمين با كتب  أ نا  وأ َيضمْك  عنفوان  َي  وليسرا
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وفاة  والسكان،  الصحة  أعلنت وزارة   
السعودية  باألراضى  ثالث حاج مصرى 
العمر ٦٠  تبلغ من  لسيدة  السبت،  مساء 
القليوبية، من حجاج  عاما، من محافظة 

قرعة الداخلية.
أحمد األنصاري، رئيس  الدكتور  وأكد 
المتوفية تدعى  أن  الطبية،  الحج  بعثة 
الرؤوف، وذلك  سميرة محمدي عبد 
إلى  نقلها  القلب، وتم  توقف بعضلة  إثر 

مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة.
بالبعثة  الطوارئ  تلقي غرفة  إلى  وأشار 
بالوفاة، الفتاً  الطبية في مكة بالغاً 
المختصة  السلطات  التنسيق مع  إلى 

الستخراج شهادات الوفاة.


