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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

األب مسعان وماذا بعد!!
النكراء  الجريمة  بعد  ماذا    
التي ارتكبها أحد السلفيين بدم 
الزكاة  بارد في منطقة مؤسسة 
القمص  إثرها  على  واستشهد 
كنيسة  كاهن  شحاتة،  سمعان 
بعزبة  األقفهصي  يوليوس 
جرجس في منطقة دار السالم 

متأثراً بجراحه؟
وماذا بعد التصريح الغبي الصادر 
العليا  القيادات األمنية  عن أحد 
عقب الحادث ووصف فيه مرتكب 
 « المجرم  البربري  الحادث 
المختل  بالمختل عقلياً« ؟ وكأن 
عقلياً ال يستهدف سوى األباء 
وجه  على  والكنائس  الكهنة 

الخصوص.
بعد؟  وماذا  بعد؟  وماذا  أقول 
إلى ما ال نهاية طالما  وماذا بعد 
الدولة على المضي قُدماً  تصر 
في تطبيق هذه المنهجية وفي 
التصريحات  هذه  مثل  إطالق 
العبيطة إثر كل حادث إجرامي 
ضد المسيحيين المصريين سواء 

عن جهل أو عن عمد!
والسؤال هنا لمصلحة من تصدر 
مثل هذه التصريحات الساذجة 
األمنية  الجهات  من  والعبيطة 
التعامل مع األمر  المفترض فيها 
بالكثير من الجدية والصراحة 
والوضوح، خاصة وأنه طالما 
الفكر  هذا  مع  يتوقف  فلن  بدأ 
الظالمي الذي يستهدف رجال 
تكمن  وهنا  المسيحي،  الدين 
األمني  التصريح  ألن  الكارثة 
العبيط يضمن عدم محاسبة القاتل 
أنه مجنون  قضائياً على أساس 
بشهادة األمن والحكومة حتى 
يثبت العكس ولن يثبت العكس 
كالعادة... وسالمات يا كنيسة ويا 
الكنيسة وإن كان عاجبكم  شعب 

ببساطة.
من  مرة  من  أكثر  حذرت  وقد 
التصريحات ومن مثل  مثل هذه 
هذه البيانات غير المسئولة ألنها 
ستطول وستصيب األمن القومي 
في  أو أجالً  المصري إن عاجالً 

مقتل حيث لن ينفع الندم!
القائمون على  وال بد أن يفهم 

أربيل  بأن ما يحدث في  األمر 
العراق من الممكن أن يحدث في 
مصر خاصة وقد طفح الكيل من 
مثل هذه الممارسات التي ال تتفق 
مع أقل مبادئ حقوق اإلنسان 
تهميش  ترفض  التي  الدولية 
األقليات أو استهداف حريتهم 
الشخصية في ممارسة عبادتهم 
المشروعة متى ارادوا وكيفما 

أرادوا!
الرئيس  ر  أذّكِ ومن هنا احب أن 
الحكومة  وأعضاء  السيسي 
على  السكوت  بأن  الموقرة 
المناهج  تحتويه  ما  استمرار 
كره  من  المتطرفة  االسالمية 
وبغض وعنف ودعوات صريحة 
الكفار في كافة  المسيحيين  لقتل 
والكليات  والمعاهد  المدارس 
األزهرية بمثابة موافقة ضمنية 
الدولة والحكومة على  من قبل 
استمرار مسلسل القتل واستهداف 
المسحيين بدم  حياة األبرياء من 
بارد، وهو ما ال يمكن السكوت 
القبول به بعد  أو  تغافله  أو  عنه 
اآلن ألنه تجاوز واضح وتناقض 
وحقوق  الدستور  مع  صريح 
المواطنة المنصوص عليها في 
الدولي، وألنه وببساطة  القانون 
يتجه باالسالم من ديانة سماوية 
إلى ممارسات إجرامية تسئ إلى 
الدين اإلسالمي قبل وبعد كل شئ 
الدين  صحيح  إلى  تسئ  ألنها 
جميع  على  مقتل  في  وتصيبه 
المحلية  المستوايات والمنتديات 
واإلقليمية والدولية، والذي ال 
المختل  يفهم ذلك وال يعييه هو 
بالضرورة وبكل  ونفسياً  عقلياً 
تأكيد أو متطرف خطر مع سبق 

اإلصرار والترصد.
الشهيد سمعان  اآلب  رحم هللا 
فسيح  له  هللا  ونسأل  شحاتة 
الكنيسة  ملكوته وألهله وآلباء 
العزاء.  وشعبها الصبر وخالص 
والحكم  قاتله  وننتظر محاكمة 
الصادر بشأنه بفارغ من الصبر، 
الحبيب مصر  وحفظ هللا الوطن 

المحروسة من كل سؤ.

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

5 سياسـة

عن  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  كشف    
استراتيجية جديدة تجاه إيران.

ضد  صارمة  عقوبات  ستفرض  إدارته  إن  وقال 
الحرس الثوري اإليراني، وأخرى تستهدف برنامج 

طهران للصواريخ الباليستية.
وأكد أن إيران انتهكت االتفاق النووي، الذي وقعته 

مع القوى العالمية عام 2015، عدة مرات. 
وتدعو االستراتيجية الجديدة إلى الحزم في تطبيق 
االتفاق النووي الذي وقع بين طهران والقوى العالمية 
للكونغرس  عام 2015. ويتوقع أال يؤكد ترامب 

التزام إيران باالتفاق.
وحذر رئيس البرلمان اإليراني، علي الريجاني، من 
فسخ االتفاق تماما إذا انسحبت منه الواليات المتحدة. 
ووصف في تصريح لوكالة تاس الروسية، على 
هامش منتدى برلماني دولي في سانت بطرسبورغ 
النووي  االتفاق  من  واشنطن  انسحاب  الروسية، 

تؤدي روسيا  أمله في  اإليراني عن  المسؤول  بالكارثة. وعبر 
دورا في الخالف بشأن االتفاق

ودعت الصين واشنطن إلى االلتزام ببنود االتفاق النووي مع 
إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، هيوا تشونيينغ، في 
مؤتمر صحفي: »نعتقد أن هذا االتفاق مهم لضمان عدم انتشار 
األسلحة النووية، والحفظ على السلم واالستقرار في المنطقة«.

وتعهدت ألمانيا بالعمل من أجل استمرار الوحدة الدولية إذا قرر 
ترامب مراجعة االتفاق النووي مع إيران.

وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيفن شوبرت، إن: »ما نصبو إليه 
هو استمرار الوحدة الدولية، إذا قررت دولة كبرى مثل الواليات 
المتحدة المضي في طريق آخر كما يبدو. سنعمل جاهدين مه 

شركائنا اآلخرين من أجل موقف منسجم«.
ويسعى ترامب إلى الضغط على إيران والحرس الثوري فيها، الذي 
تراه الواليات المتحدة مسؤوال عن زعزعة االستقرار في المنطقة.
مراجعة  في  الكونغرس  وافقه  إذا  األمريكي،  الرئيس  ويعتزم 
االتفاق، فرض عقوبات اقتصادية إضافية على طهران، وإجراءات 
أخرى تهدف إلى تقويض نفوذ إيران في منطقة الشرق األوسط. 

year

إنرتفاكس: روسيا والسعودية 
بصدد توقيع عقد منظومة 

إس - 400 الصاروخية

اعداد: أنطوانيت جرجوس

diner - Souper
Tout frais  Cuisine Santé

المذاق المتميز - الخدمة األفضل والسعر المناسب

أهال ومرحباً بكم 
2369 boul. Curé-Labelle, 
Laval, Qc. H7T 1R3

Afghan Cuisine

livraison

www.riazkabab.com
450.688.1919

جمموعة السبع تتفق 
على ممارسة مزيد من الضغوط على 

كوريا الشمالية

الفرنسية أودري أزوالي تفوز مبنصب 
املدير العام لليونسكو 

  قال مسؤول كبير بوزارة المالية 
اليابانية يوم الخميس إن وزراء مالية 
مجموعة السبع اتفقوا على التعاون في 
اتخاذ إجراءات مناسبة ضد المحاوالت 
لتفادي  الشمالية  تبذلها كوريا  التي 

عقوبات األمم المتحدة.
وأضاف ماساتسوجو أساكاوا نائب 
إن  الدولية  للشؤون  المالية  وزير 
من النادر أن يكشف وزراء المالية 
لمجموعة السبع حقيقة أنهم التقوا على 
العشرين  لمجموعة  اجتماع  هامش 
وهو ما يعد إظهارا لعزم االقتصادات 
الضغط على  المتقدمة على زيادة 
كوريا الشمالية في أعقاب استفزازاتها 

األخيرة.
لوزراء  بعد حضوره عشاء  وتابع 

السبع على  المجموعتين ”اتفقت مجموعة  مالية 
اتخاذ خطوات  التعاون من خالل أمور منها  تعزيز 

لمواجهة المحاوالت الكورية الشمالية لتفادي عقوبات 
األمم المتحدة“.

وحضر أساكاوا العشاء نيابة عن وزير المالية تارو أسو. 

 فازت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزوالي بمنصب المدير العام 
لمنظمة اليونسكو على حساب منفسه القطري حمد بن عبد العزيز الكواري .
السابقة  المصرية  الدبلوماسية  فازت على  قد  الفرنسية  المرشحة  كانت 

مشيرة خطاب ظهر الجمعة في جولة الفصل الحاسمة بينهما . 
قد تم انتخاب مدير جديد لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

)اليونسكو(، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إثر جولة خامسة. 
والفائزة ابنة مستشار الملك محمد السادس ملك المغرب. 

كانت الجولة الرابعة التي جرت الخميس وفاز فيها المرشح 
القطري حمد بن عبد العزيز الكواري بـ 22 صوتا، فيما 

جاءت ابنة مستشار ملك المغرب ووزيرة الثقافة أودري 
أزوالي خالل رئاسة فرانسوا هوالند ثانية بالتساوي مع 
المصرية مشيرة خطاب برصيد 18 صوتا لكل منهما.
ولكن المرشح كان بحاجة إلى 30 صوتا للفوز بالمنصب، 
ليخلف البلغارية إيرينا بوكوفا. وجاء الدور الختامي 
فازت  التي  الفاصلة  الجولة  الجمعة، وكانت  اليوم 
بها وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزوالي.

استشهاد 6 من أفراد اجليش يف العريش

ترامب يعلن عن عقوبات جديدة صارمة 
ضد احلرس الثوري اإليراني ويعلن عن 

اسرتاتيجية جديدة بشأن إيران

كنت اتمنى من رجال األعمال المصريين توجيه نصف ماقدموه 
من مكافأت لالعبي المنتخب األول لكرة القدم  لدعم وتحديث 

التعليم في مصر .
قصور ما بعده قصور في كيفية استغالل وتوجيه مواردنا 

المالية المتاحة!

فريد زمكحل
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تفاصيل مقتل الكاهن 
مسعان بسالح أبيض 

»ساطور«

حكمة العدد
لن أنظر إلي الماضي فأحزن 
لن أخاف من المستقبل فأفشل
بل سأترك همومي وأفرح
وسأتوكل على ربي فأفلح

  قال المتحدث العسكري إن عناصر إرهابية مسلحة قامت بمهاجمة إحدى االرتكازات 
األمنية بمدينة العريش، مستخدمة القنابل اليدوية واألسلحة النارية.

وأضاف المتحدث في بيان اليوم الجمعة، أن القوات “اشتبكت مع العناصر اإلرهابية 
الفور ونتيجة تأثير نيران قواتنا الذت العناصر اإلرهابية بالفرار حاملة عددا  على 
من القتلى والمصابين منهم، ونتج عن الحادث استشهاد 6 أفراد من قواتنا المسلحة”.

وتابع أنه جاري تمشيط منطقة الحادث ومالحقة العناصر اإلرهابية الهاربة.

 ذكرت وكالة إنترفاكس لألنباء يوم الجمعة 
نقال عن أحد مساعدي الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين أن روسيا والسعودية بصدد توقيع عقد 
تزويد الرياض بمنظومة صواريخ إس-400 

المتطورة للدفاع الجوي.

قوله  الوكالة عن فالديمير كوجين  ونقلت 
االتفاق  ”المحادثات تجري اآلن، ويجري 

على الشروط“.
أقرب  يتم ”في  قد  العقد  توقيع  أن  وأضاف 

وقت“ دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. 

السعودية ترحب باسرتاتيجية 
أمريكا اجلديدة جتاه إيران

إيران سرتد بقوة على أي عمل عدائي
ضد قواتها املسلحة

 قالت وكالة األنباء السعودية يوم الجمعة إن السعودية ترحب 
باالستراتيجية الجديدة للواليات المتحدة تجاه إيران مشيرة إلى 
أن رفع العقوبات سمح إليران بتطوير برنامجها للصواريخ 

الباليستية وزاد من دعمها للجماعات المتشددة.
المالية  العائدات  استفادت من  إن طهران  المملكة  وقالت 
الشيعية وحركة  اللبنانية  لدعم جماعة حزب هللا  اإلضافية 

الحوثيين في اليمن. 

 توعدت إيران يوم الجمعة باالنتقام 
من أي عمل يستهدف قواتها المسلحة 
واتهمت الواليات المتحدة بانتهاك روح 
االتفاق النووي الذي تم التوصل إليه 
الست  العالمية  والقوى  بين طهران 

في عام 2015.
ومن المتوقع أن يتخذ الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب في وقت الحق من يوم 
االتفاق  الجمعة خطوة كبرى ضد 
النووي ليمهد الطريق أمام نهج أشد 
في  اإليرانية  األنشطة  صرامة ضد 
الشرق األوسط مما قد يضر بعالقات 
الواليات المتحدة مع الحلفاء األوروبيين.
الرسمي  اإليراني  التلفزيون  ونقل 

الخارجية  المتحدث باسم وزارة  عن 
”إيران  قوله  قاسمي  بهرام  اإليرانية 
سترد بقوة على أي عمل ضد قواتها 
الحرس  قوات  ذلك  في  بما  المسلحة 
الثوري اإلسالمي“. وأضاف أن إيران 
ستواصل تعزيز قواتها الدفاعية بما في 
ذلك برنامجها للصواريخ الباليستية. 

تعديل وزاري يف حكومة كيبيك الليربالية
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بقلم: رفاه السعد

  نجح مسعود بارزاني في لعبة 
االستفتاء وحصل على دعم شعبي 
كردي كبير كاد أن يفقده بعد خالفات 
داخلية وازمات مالية ومطالب 
سياسية وانتخابات تراوح مكانها منذ 
مدة ...لكن هذا النجاح لم يكتمل بعد 
وهناك صعوبات عدة ستقف حائال 
يتوقع  االنفصال..فلم  في طريق 
الدولي والعربي  الدعم  بارزاني 
الذي حظيت به حكومة بغداد برئاسة 
حيدر العبادي ولم يتوقع العقوبات 
اعتمد  بغداد..فهو  التي فرضتها 
على دعم إسرائيلي يبدو أنه لم يعد 

عليه بفائدة..
ولم يستطع برزاني تجاهل التحالف 
وايران وتركيا  بغداد  بين  االخير 
النارية  التصريحات  خاصة مع 
لرجب طيب اردوغان ومن المؤكد 
أن برزاني ال يستطيع تجاهل كل 
ليس  بواقعية  التعامل  هذا وعليه 
مع بغداد فحسب بل مع الجارتين 
ايران وتركيا وحدودهما التي تدر 

االموال على كردستان!!!
وعلى الرغم من وفاة الرئيس العراقي 
السابق جالل طالباني والتي توقع 
اغلب السياسيين أنها ستذيب الجليد 
بين بغداد وأربيل لكن ماحدث في 
تشييع طالباني زاد غضب الكثير من 
السياسيين العراقيين مشيراً إلى أن 
ماحدث كان بتخطيط من بارزاني...

فجنازة طالباني لفت بعلم كردستان 
رغم أنه كان رئيسا للعراق وليس 
لالقليم!! النشيد الوطني الكردي كان 
العراقي  السياسي  حاضرا والوفد 
الذي ذهب اجالال واكراما لطالباني 
له  التشييع حجزت  للمشاركة في 
مقاعد الصف الثاني في خيمة العزاء 
ليتصدرها المسؤولون الكرد وعلى 
رأسهم بارزاني.. هذه االخطاء 
البروتوكولية كانت شرارة اضافية 
السياسيين  بعض  لتعبير  ووفقا 
فانها رفعت نسبة معدل  العراقيين 

االزمة.....
لكن على هامش العزاء كان هناك 
لقاء ودي جمع كل من نائبي رئيس 
إياد عالوي وأسامة  الجمهورية 
النجيفي بمسعود بارزاني في رغبة 
منهما بحسب ما صرحا به لوسائل 
االعالم فتح الحوار والحفاظ على 
وحدة العراق وخوفا من دخول العراق 
في نفق مظلم!! واعلن النجيفي ان 
اربيل وافقت على الحوار مقابل رفع 

فوري للعقوبات!!! 
التصريحات  هذا االجتماع وهذه 
الفور اعلن  لبغداد وعلى  لم ترق 

العبادي  بإسم  المتحدث االعالمي 
تتنازل عن مبدأ  بأن حكومته لن 
قبل  االعالن عن رفض االستفتاء 
الدخول بأي حوار وااللتزام بوحدة 
الثالثي  العراق..طبعا االجتماع 
خلق زوبعة كبيرة وزعج اطرافا 
سياسية عدة وعجت وسائل االعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي بالحديث 
عن تحالف سني كردي وأن السنة 
باقليم سني ايضا.. وفعال  يرغبون 
على االرض بدأت تصدر اصواتا 

ُسنية تطالب بأقليم سني ايضا ...
وعلى مايبدو أن قصة االستفتاء 
ستكون طويلة خاصة مع زحمة 
التصريحات التي تتوارد يوميا سواء 
من بغداد أو أربيل او حتى كركوك 
»منبع النفط« المتنازع عليها.والتي 
تعد الكارثة الكبرى بالنسبة للعراق 
بها  الطرفين  تمسك  مع  خاصة 
بالنسبة  بالقدس  فكردستان تشبهها 
لهم وبغداد تعتبرها محافظة عراقية 
التنازل عنها للموت فهي تشمل جميع 
القوميات لكن جميع االطراف نسوا 
الدستور  أن كركوك ادرجت في 
العراقي بمنطقة متنازع عليها !!!!  
ومثلما ذكرت القصة لن تنتهي بعد..
السني«  الجبوري »العربي  سليم 
ورئيس البرلمان وفي صباح يوم باكر 
للقاء مسعود  اتجه إلى أربيل فجأة 
بارزاني وطبعا وفق الجبوري أنها 
لفتح الحوار وعدم غلق االبواب ليرد 
العبادي عليه مباشرة بأنه لن يرسل 
اي شخصية للتفاوض وان حكومته 
مصممة على اعالن رفض االستفتاء 
والتمسك بشرعية الدستور ومنطق 
الدولة قبل الدخول في الحوار!! طبعا 
الجبوري وبعد عودته واجه كثير 
الزيارة  من االسئلة وكان رده أن 
شخصية وهذا ما وضع عالمات 
استفهام كثيرة..للحديث تتمة الحقا 
التذكير  الختام البد لي من  وقبل 
بتصريحات ميليشيات الحشد الشعبي 
التي هددت بارزاني مرارا وتكرارا 

إذا ما فكر يوما بكركوك!!! 
هذا رغم تصريحات المرجع االعلى 
علي السيستاني الذي اكد فيها على 
الحفاظ على وحدة العراق والحوار 
ورحبت بتصريحاته اربيل لكن 
الوضع على ما هو عليه حتى اللحظة 
وبحسب مقربين من السيستاني فأنه 
يخشى أن يتدخل بشكل صارخ الن 
الحفاظ  هذا يخالف اصراره على 
التي  النجف  على هوية مرجعية 
تحتفظ بدور إرشادي خوفا من ان 

يتحول لوالية الفقيه.

االحتالل اإلسرائيلي يغلق املدخل الشمالي 
للقدس وحيتجز 3 حافالت بركابها

تيلرسون يبحث قضية إيران مع مسؤولني 
يف بريطانيا وفرنسا وروسيا والصني

كردستان العراق: مستعدون للحوار بشأن املطارات 
والبنوك مع بغداد

االنفصال بني احللم 
واحلقيقة

عباس يشكر السيسي هاتفًيا على جهود مصر يف 
إجناز املصاحلة الفلسطينية 

االحتالل اإلسرائيلي مساء  أغلقت قوت    
القدس  لمدينة  الشمالي  الحاجز  الخميس،  يوم 
واحتجزت ثالث حافالت على الحاجز المقام 

هناك .
وقال عضو المجلس القروي محمد عبد العزيز 
عوض هللا، بأن جنود االحتالل يواصلون احتجاز 
الحافالت بعد أن أغلقوا الحاجز المقام على مدخل 
قرية “بيت إكسا” في كال االتجاهين فيما تجمع 
عدد من أهالي القرية قرب الحاجز للضغط على 
االحتالل للسماح للحافالت وركباها بالمرور.
وأضاف عوض هللا، في تصريحات مساء 
التنكيل  يتعمدون  إن جنود االحتالل  اليوم 
بركاب الحافالت خصوصا النساء وأن الجيش 

اإلسرائيلي شدد من إجراءاته التعسفية وجرائمه 
بحق أهالي القرية في الفترة األخيرة.

وأكد أن جنود االحتالل يقومون بإذالل شبان 
بشكل متواصل ويمنعون  القرية واستفزازهم 
من هم من غير سكان القرية من الدخول اليها 

بالمطلق .
وناشد المؤسسات الحقوقية والجهات المختلفة 
للتدخل من أجل التخفيف من معاناة أهالي بيت 

اكسا الذين ال بتجاوز عددهم األلفي نسمة.
يذكر أن حاجز بيت إكسا هو المدخل الوحيد 
من الجهة الشمالية لمدينة القدس التي يحيطها 

الجدار العازل من كل جانب.

  قالت وزارة الخارجية األمريكية إن الوزير 
ريكس تيلرسون تحدث في األيام القليلة الماضية 
مع مسؤولين كبار في بريطانيا والصين وفرنسا 
الرئيس  الذي سيلقيه  لبحث اإلعالن  وروسيا 
ولم  الجمعة.  يوم  إيران  بشأن  ترامب  دونالد 

تقدم الوزارة تفاصيل.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت 
اتصاالت  بأنها  أن أصفها  للصحفيين ”يمكن 

بوجه  مناقشات  والتشاور وإجراء  لالستماع 
التي   ... الخطة  القول، عن  إن شئتم  عام، 

سيعلنها الرئيس غدا“.
إلى  تيلرسون تحدث  أن  المتحدثة  وأضافت 
الفرنسي والروسي وعضو مجلس  نظيريه 
الخميس  يوم  يانغ جيه تشي  الصيني  الدولة 
في حين تحدث مع وزير الخارجية البريطاني 
بوريس جونسون ”في األيام القليلة الماضية“. 

الجزيل  الفلسطيني محمود عباس شكره  الرئيس    قدم 
باسمه شخصيا، وباسم الشعب الفلسطيني وقيادته للرئيس عبد 
الفتاح السيسي على جهود مصر التي أثمرت بإنجاز اتفاق 
بين فتح وحماس والسير بخطوات  الفلسطينية،  المصالحة 

جادة نحو طي صفة االنقسام.
وأكد الرئيس عباس - خالل اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم 
مع الرئيس عبد الفتاح السيسي - أهمية الدور الكبير الذي 
قامت به مصر من أجل تحقيق هذا اإلنجاز الهام، وصوال 
الوطني من ممارسة عملها بحرية  الوفاق  لتمكين حكومة 

في قطاع غزة.
وقال الرئيس أبومازن أن ما تم االتفاق عليه اليوم في القاهرة 
برعاية مصرية يعزز ويسرع خطوات إنهاء االنقسام واستعادة 
وحدة الشعب الفلسطيني واألرض والمؤسسات الفلسطينية.

لمزيد من المعلومات االتصال 
بالقنصلية المصرية على 

األرقام التالية:
  أو  8455 866 514

  56 أو 57

إعالن هام من القنصلية املصرية يف مونرتيال

 عرضت حكومة إقليم كردستان العراق إجراء 
محادثات مع السلطات العراقية بشأن المطارات 
الكردية والمنافذ الحدودية والبنوك التي فرضت 
عليها بغداد قيودا بعد استفتاء اإلقليم على االستقالل.

وفرضت حكومة بغداد حظرا على الرحالت الدولية 
المباشرة إلى اإلقليم الشمالي في إطار إجراءات 
لعزل حكومة إقليم كردستان العراق بعد االستفتاء 
الذي جرى الشهر الماضي وقالت بغداد إنه غير 

دستوري.
كما طالبت بغداد حكومة كردستان العراق بتسليم 
المنافذ الحدودية ووقف تصدير النفط الخام. وأوقفت 
بغداد أيضا بيع الدوالر ألربعة بنوك مملوكة لألكراد.

وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان نشرته الليلة 
الماضية ”للحيلولة دون إطالة هذا العقاب الجماعي 
ندعو )رئيس الوزراء العراقي( السيد حيدر العبادي 
مرة ثانية على أننا مستعدون ألي نوع من الحوار 
والتفاوض بموجب الدستور العراقي فيما يتعلق 
بالمنافذ، التجارة الداخلية، تأمين الخدمات للمواطنين، 

البنوك والمطارات“.
وكان أكراد العراق وافقوا بأغلبية ساحقة على 
االستقالل في االستفتاء الذي أجري الشهر الماضي. 
وتطالب بغداد بإلغاء حكومة كردستان العراق نتيجة 
االستفتاء قبل الدخول في مفاوضات لحل األزمة.
وفي تعليق يوم الخميس على العرض الذي قدمته 
حكومة كردستان العراق حدد متحدث باسم الحكومة 
العراقية سلسلة من الشروط المسبقة ألي حوار تبدأ 

بالتزام كردي بوحدة العراق.
وأردف قائال لرويترز أنه يجب على حكومة 
كردستان العراق ”اإلقرار بالسيادة الوطنية على 
كل أراضي العراق ومن ضمنها األراضي الواقعة 
في اإلقليم .. اإلقرار بالسلطة االتحادية السيادية على 
ملف التجارة الخارجية ونقصد ضمن هذا الملف 
بيع وتصدير النفط. اإلقرار بالسلطة االتحادية 
السيادية في ملف أمن و حماية الحدود ومن ضمن 
هذا الملف المنافذ البرية والجوية 
التي يجب أن تخضع إلشراف 

ورقابة الحكومة االتحادية“.
واتهمت السلطات الكردية يوم 
األربعاء القوات العراقية وفصائل 

عراقية دربتها إيران ”باالستعداد لشن هجوم كبير“ 
على منطقة كركوك الغنية بالنفط وقرب الموصل 

في شمال العراق.
وقال العبادي يوم الخميس إنه لن يستخدم الجيش 
ضد اإلقليم الكردي كما نفى متحدث عسكري عراقي 
التخطيط ألي هجوم على القوات الكردية وقال 
إن قوات الحكومة تستعد فقط لطرد مقاتلي تنظيم 
الدولة اإلسالمية من منطقة قرب الحدود السورية.

وقال العبادي ”لن نستخدم جيشنا ضد شعبنا أو 
نخوض حربا ضد مواطنينا الكرد“.

وأصدر مجلس القضاء األعلى في العراق يوم 
األربعاء أوامر باعتقال رئيس لجنة االنتخابات 
واالستفتاء في إقليم كردستان واثنين من معاونيه 
بتهمة ”انتهاك قرار محكمة نافذ اعتبر التصويت 

على االستقالل أمرا باطال“.
وتؤيد إيران وتركيا موقف العراق المتشدد من 
االستفتاء وذلك خوفا من انتشار النزعة االنفصالية 

بين أكراد البلدين.
وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان يوم الخميس إن أنقرة ستغلق 
البوابات الحدودية مع شمال العراق تدريجيا 
بالتنسيق مع الحكومة المركزية بالعراق وإيران 

ردا على االستفتاء.
ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء التركي بن 

علي يلدريم بغداد يوم األحد لالجتماع بالعبادي.
وبرزت منطقة كركوك متعددة األعراق والتي 
يسيطر عليها األكراد كبؤرة ساخنة في األزمة 

نظرا لمطالبة الطرفين بالسيادة عليها.
وتنتشر القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي إلى 
الجنوب والغرب من كركوك في مناطق كانت تحت 

سيطرة الدولة اإلسالمية.
القائم الحدودي في غرب  والمنطقة حول موقع 
العراق هي آخر منطقة عراقية في قبضة مقاتلي 
التنظيم الذين بسطوا سيطرتهم على ثلث البالد 

في عام 2014.
وألقى الجيش العراقي يوم الخميس منشورات على 
القائم تحث المتشددين على االستسالم أو الموت.

ويسيطر تنظيم الدولة اإلسالمية على مناطق تقع 
على الجانب السوري من الحدود ولكنه بدأ يتراجع 
هناك في مواجهة قوتين مناوئتين لبعضهما وهما 
ائتالف كردي تدعمه الواليات المتحدة والقوات 
الحكومية السورية التي تعمل معها فصائل شيعية 

أجنبية تدعمها إيران وروسيا.
وانهارت ”دولة الخالفة“ التي أعلنها تنظيم الدولة 
اإلسالمية عبر حدود العراق وسوريا في يوليو 
تموز عندما سيطرت القوات العراقية المدعومة من 
الواليات المتحدة على الموصل معقل التنظيم في 

العراق بعد معركة استمرت تسعة أشهر. 

دولة اإلمــارات تنهي مهمـة سفري كوريا الشمالية 
وتوقف التأشريات

اجليش السوري يستعيد قرية “حطلة حتتاني” 
يف ريف دير الزور

قتلى وجرحي يف صفوف احلوثيني يف غارات للتحالف العربي

بيان نشرته  الخارجية اإلماراتية في   قالت وزارة 
الرسمية إن دولة اإلمارات أعلنت يوم  وكالة األنباء 
المقيم  الشمالية غير  إنهاء مهمة سفير كوريا  الخميس 
لدى اإلمارات وإنهاء مهمة سفير اإلمارات غير المقيم 

لدى كوريا الشمالية.
وأضافت الوكالة أن دولة اإلمارات أوقفت أيضا إصدار 
تأشيرات دخول جديدة لمواطني كوريا الشمالية وإصدار 

تراخيص جديدة ألي شركات كورية شمالية.
الشمالية في منطقة  ويقيم عدة آالف من عمال كوريا 

الخليج ويعملون أساسا في مواقع البناء.
التي تعلن عنها دولة  الوزارة ”إن اإلجراءات  وقالت 
اإلمارات تأتي في سياق مسؤوليتها كعضو مسؤول في 
المجتمع الدولي لتعزيز اإلرادة الدولية والحرص على 
النووية والبرنامج الصاروخي  انتشار األسلحة  وقف 

اللذين يهددان األمن والسلم الدوليين“.
الدول  الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد دعا  كان 

األعضاء باألمم المتحدة الشهر الماضي لتكثيف الضغط 
على كوريا الشمالية لدفعها للتخلي عن أسلحتها النووية 
للحديث عن ما  الدولية  المنظمة  أمام  واستغل خطابه 

وصفه بأكبر تحد عالمي.
وأدت التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها كوريا 
الشمالية مؤخرا إلى تصاعد حدة التوتر العالمي ودفعت 
التابع لألمم المتحدة لفرض عدة جوالت  مجلس األمن 

من العقوبات الدولية.
وفي واشنطن رحبت وزارة الخارجية األمريكية بقرار 
اإلمارات. وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيزر ناورت 
”سعداء جدا لسماع ذلك. كثير من الدول تتخذ الخطوات 

التي طلبنا )منها( اتخاذها“.
جاء إعالن اإلمارات بعد تحركات مماثلة من دول مجاورة 
مثل قطر والكويت التي خفضت الشهر الماضي عالقاتها 
تأشيرات دخول جديدة  بيونجيانج وأوقفت إصدار  مع 

لمواطني كوريا الشمالية. 

 سيطرت قوات الجيش السوري يوم الخميس، على 
العديد من القرى في ريف دير الزور خالل عملياتها 

العسكرية في مالحقة تنظيم “داعش” اإلرهابي.
ونقلت تقارير إخبارية عن مصدر عسكري قوله، إن 
وحدات من الجيش السوري تمكنت من السيطرة على 
قرية “حطلة تحتاني” بريف دير الزور، باإلضافة إلى 
السيطرة على قرية “الطيبة” بريف دمشق، مشيرا 

إلى أن القوات تقدمت داخل أحياء الميادين من الجهة 
الغربية وتحديدا في حي “البلعوم” والمنطقة الصناعية.
وأضاف المصدر، أن قوات الجيش السوري خاضت 
اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم “داعش” على 
محور “خشام/ حطلة” شرق نهر الفرات وعلى جبهتي 
“العرفي” و”الصناعة” بمدينة دير الزور، ما أسفر 

عن مقتل وإصابة العديد من اإلرهابيين.

الموالية  الحوثيي والقوات   قتل عدد من ميليشيا 
للمخلوع علي عبد هللا صالح، يوم الخميس، بغارات 
السعودية، في مديرية  بقيادة  العربي  للتحالف  جوية 

نهم، شرقي العاصمة صنعاء.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني الموالي للرئيس 
عبدربه منصور هادي )26 سبتمبر نت(، عن مصادر 
ميدانية قولها، إن “طيران التحالف استهدف بغارات 
للميليشيا االنقالبية )مسلحو  جوية مواقع متفرقة 
الحوثي وقوات صالح( في مناطق مسورة ومحلي 

والمدفون وبران في مديرية نهم”، )حوالي 40 كم 
شرقي العاصمة صنعاء(.

وأضافت المصادر، أن “الغارات الجوية كبدت الحوثيين 
وقوات صالح قتلى وجرحى، عالوة على تدمير آليات 

ومعدات عسكرية لهم”.
وذكرت المصادر، أن المعارك العنيفة بين قوات الجيش 
والحوثيين تواصلت اليوم الخميس، في مديرية نهم، مع 
تبادل القصف المدفعي من الجانبين، دون ذكر ما إذا 
كانت المعارك قد أسفرت عن سقوط ضحايا من عدمه.



   بين الحلم والواقع مسافة زمنية قصيرة أو طويلة 
أو مختلفة، لكن األهم أن الحلم أصبح واقعا ملموسا، 
واقع ساهم في تحقيقه الماليين من شباب مصر الذين 
متوجهين  المختلفة  محافظاتهم  ربوع  من  خرجوا 
للعمل في العاصمة اإلدارية الجديدة فغدت واقع حي 

يؤثر ويتأثر.
يدشن  التي  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  هكذا خرجت 
الرئيس عبد الفتاح السيسى مرحلتها األولى األربعاء، 
، مصري  قومي عمالق  ميالد مشروع  لتعلن عن 
للنور على طريق  والتصميم  بالجهد  ، خرج  صميم 
مصر التنمية والمستقبل، وأصبحت العاصمة اإلدارية 
الجديدة -باعتراف الجميع- كياًنا إدارًيا سكنًيا جديًدا 
يقضي على زحام العاصمة، ويخلخلها من مركزية 
خدمات وزاراتها وأجهزتها الحكومية ويخفف العبء 

السكاني والمروري عن كاهل القاهرة الكبرى.
العمالق  المشروع  هذا  األولى من  المرحلة  اكتملت 
التي  للعاصمة  بديل  هناك  للنور، وأصبح  وخرجت 
وأصبح  عادي،  غير  مرورًيا  تكدًسا وزحاًما  تشهد 
هناك شريان إداري جديد حديث بخدمات ذكية، وبموقع 
جغرافي متميز على حدود مدينة بدر في المنطقة ما 
بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، 
المستقبل، ويعد  الجديدة ومدينة  القاهرة  مباشرة بعد 
طريق السويس المؤدي إلى طريق )جندالي 2(، هو 

الطريق األساسي المؤدي إلى العاصمة الجديدة، ويعتبر 
االنتهاء من  لحين  مؤقًتا  2( طريًقا  )جندالي  طريق 

الطريق األساسي وهو طريق محمد بن زايد.
منذ أعلن الرئيس السيسي عن إنشاء العاصمة اإلدارية 
17 شهًرا، والعمل يجرى بها على قدم  الجديدة قبل 
العمال  العمالق،  القومي  المشروع  هذا  في  وساق 
يتسابقون في البناء في أحدث المشروعات االستثمارية 
الخاصة بالتطوير العقاري في مصر، فهي مشروع 
السكان  أن يضم عددا من  المتوقع  بنائي ضخم من 
من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 
2050، وهو المشروع الذي من شأنه إدخال مفهوم 

جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر.
وبدأت العاصمة اإلدارية الجديدة ترسم أولى مالمحها، 
واقع جديد ولوحة أمل رسمتها األيدي العاملة، وغدا 
تكتمل الصورة بكافة مراحلها، حيث يتواصل العمل 
في األعمال اإلنشائية بالعاصمة اإلدارية الجديدة بوتيرة 
متصاعدة، انتهت بعض المنشآت التي سيفتتحها الرئيس 
السيسي ضمن المرحلة األولى للعاصمة الجديدة، ومن 
المنتظر افتتاح منشآت أخرى خالل الفترات القريبة 
المقبلة، والمرحلة األولى مقامة على مساحة تقدر بـ 
10 آالف فدان، والمخطط أن تستوعب ما يعادل 7 

ماليين نسمة.
تبلغ مساحة العاصمة اإلدارية الجديدة 168 فداًنا أي 

تجمع  مدينة سنغافورة، وتحتضن  يعادل مساحة  ما 
محمد بن زابد الشمالي، ومركزا للمؤتمرات ومدينة 
للمعارض، وحي حكومي كامل، وحي سكني وأخر 
دبلوماسي، ومدينتين طبية ورياضية، وحديقة مركزية 
والمدينة الذكية، وحديقة مركزية كبيرة تبلغ مساحاتها 
8 كيلومترات أي ما يعادل مساحة الحديقة المركزية 
الموجودة في والية نيويورك األمريكية مرتين ونصف.

ويتكون الحي الحكومي من 18 مبنى وزاري، ومبنى 
لمجلس  ومبنى  البرلمان  ومبنى  الرئاسة،  لمؤسسة 
ألف   25 إلقامة  اإلسكان  وزارة  وتخطط  الوزراء، 
وتتراوح مساحات  السكني،  الحي  في  وحدة سكنية 
 180 إلى  100 متر مربع  السكنية ما بين  الوحدات 
مترا مربعا، وتشترك 4 من كبريات شركات المقاوالت 
في مصر في تأسيس كل من الحي السكني والحكومي 

في العاصمة الجديدة.
الصحة واإلسكان  مقرات وزارات  نقل  يتم  وسوف 
واإلنتاج  والتموين  والتعليم  والتربية  العالي  والتعليم 
الحربي واألوقاف والعدل للعاصمة اإلدارية الجديدة، 
باإلضافة إلى مبنى البرلمان ومبنى مجلس الوزراء، 
ومبنى رئاسة الجمهورية، وسيتم ربط المشروع بخط 
في  الحديد  شبكات سكك  كافة  مع  جديد  حديد  سكة 
الجمهورية، وتم إنشاء مطار دولي بالعاصمة اإلدارية 

على مساحة 16 كيلومتًرا.

                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

تأمالت يف مباراة 
مصر والكونغو 

المصريين  جميع  أن  شك  ال     
يشاهدون  وهم  أوقات عصيبة  عاشوا 
في  اآلخيرة  والكونغو  مصر  مباراة 
تصفيات كاس العالم المقامة في روسيا 
بهدف  مصر  تقدمت  حتى   2018
في  محمد صالح  البطل  فتاها  أحرزه 
في غفلة  ثم  المباراة  من  الثاني  الشوط 
في  القاتل  هدفها  الكونغو  أحرزت 
لتصيب  المباراة  من  االخيرة  الدقائق 
بعزيمة  ولكن  دماغية  بسكتة  الجميع 
ليفربول  ونجم  نجمها  أستطاع  األبطال 
اإلنجيلزي محمد صالح أن يحرز هدف 
التعادل من ضربة جزاء صحيحة هي 
الحياة  اعادت  التي  الحياة  قبلة  بمثابة 
لجميع المصريين والحقيقة عندما تأملت 
قارنت  أدري  ال  المباراة  أحداث  كل 
بمصر  مرت  التي  باألحداث  أحداثها 
تمثل  2011 وهي  يناير   25 ثورة  منذ 
ثم  أحرزه صالح  الذي  األول  الهدف 
وهو  الثورة  على  اإلخوان  أنقضاض 
القاتل  الوقت  في  الكونغو  هدف  يمثل 
باإلنهيار  أن يصيب مصر  كاد  والذي 
السيسي ويمثله  الفتاح  إلى أن جاء عبد 
النصر  هنا محمد صالح ويحرز هدف 
قبل أن تنهار مصر ليعيد األمل والفرحة 
مرة أخرى ليس لمصر فقط بل للعرب 
جميعاً . والحقيقة لقد كان يوماً رائعاً في 
على  يبخلوا  لم  فهم  المصريين  تاريخ 
وراءه جميع  فزحفوا  باي شئ  فريقهم 
وشيوخ  ورجال  نساء  الشعب  أطياف 
نراه  ما  نادراً  في مشهد جميل  وأطفال 
في المالعب التي ُحِرمت من جماهيرها 
المؤسفة  بور سعيد  مباراة  أحداث  بعد 
والمهم  فقط  الدولية  مباراياتها  من  إال 
الفني  الجهاز  دور  ننسى  ال  أن  هو 
الذي  كوبر  هيكتور  األرجنتيني  بقيادة 
أجل  الالذع من  النقد  أنواع  أشد  تحمل 
للمونديال  الوطنى  بالمنتخب  الوصول 
الذي سخر كل  الكرة  إتحاد  ننسي  .وال 
هذه  وإخراج  الفريق  لراحة  إمكانياته 
بمصر  يليق  الذي  بالشكل   المباراة 
أن  تأكدت  ولقد  ومكانتها  وتاريخها  
مصر فعاًل دولة مؤثرة فرأيت وسمعت 
المباراة  هذه  يتابع  كان  كله  العالم  أن 
بعد  الكثيرين  ر  وعبَّ بالغ  بإهتمام 
بفوز مصر  البالغ  فرحهم  المباراة عن 
أن  والحقيقة  المونديال  إلى  وعبورها 
للكثيرين  األمل  سيعطي  مصر  فوز 
على كل المستويات حيث أن لعبة كرة 
القدم وخصوصاً في مصر أصبحت من 
األشياء التي تسعد المصريين وتجمعهم 
يلعب  التي  المباريات  في  وتوحدهم 
األعالم  فتجد  الوطني  المنتخب  فيها 
المصرية ترفرف في اإلستاد في منظر 
البد  وأخيرا  الوطن  بهذا  للفخر  يدعو 
الرياضة  أنواع  كل  الدولة  تدعم  أن 
القدم  وال يقتصر دعمها على لعبة كرة 
مداليات  يحرزون  أبطال  فهناك  فقط 
ويحصدون  وبرونزية  وفضية  ذهبية 
وأرجو  بهم  يشعر  أحد  وال  البطوالت 
أوراقه  ترتيب  كوبر  المدرب  يعيد  أن 
أن  بعد  وخصوصًا  الفنية  وخططه 
الوصول  وهو  الهدف  تحقيق  أستطاع 
لمونديال روسيا فنأمل أن نرى المنتخب 
المصري وهو يُمتعنا فنيا أمام منتخبات 
لمصر  مبروك  وأخيراً  األخرى  العالم 
بلدنا  يحب  من  ولكل  جميعاً  وللعرب 

العظيم مصر .

youssef.zemokhol@yahoo.com
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أمريكا تنسحب من اليونسكو

العاصمة اإلدارية اجلديدة .. 
مشروع قومى عمالق ساهم يف حتقيقه املاليني من شباب مصر 

نتنياهو يقول االتفاق الفلسطيين 
ينبغي أن يلتزم باالتفاقات الدولية

    قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إنه ينبغي ألي 
الرباعية  اللجنة  الدولية وشروط  باالتفاقات  االلتزام  للمصالحة  فلسطيني  اتفاق 
أسلحة حركة  ونزع  بإسرائيل  االعتراف  ومنها  األوسط  الشرق  بشأن  الدولية 

المقاومة اإلسالمية )حماس(.
وجاء في بيان أصدره مكتب نتنياهو ”ستتابع إسرائيل التطورات في هذا المجال 

وستتصرف وفقا لذلك“. 

  فتحت النيابة العامة السويسرية تحقيقا 
جنائيا بشأن القطري ناصر الخليفي، رئيس 

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
بتحقيق جار  القضائية  اإلجراءات  وتتعلق 
الدولي  لالتحاد  السابق  العام  األمين  ضد 
ببيع  وترتبط  فالكه،  جيروم  القدم،  لكرة 
حقوق بث مباريات كأس العالم لشبكة “بي 
إن سبورتس”، التي يشغل الخليفي منصب 

الرئيس التنفيذي لها.
وخالل العام الماضي، قال مكتب النائب العام 
في سويسرا إنه يحقق مع فالكه فيما يتعلق بـ 
“أفعال مختلفة من سوء اإلدارة الجنائية”.

وأصدر مكتب النائب العام السويسري بيانا 
يوم الخميس قال فيه إن اإلجراءات الجديدة 
أساس”  “فتحت على  الخليفي  تشمل  التي 

النتائج التي خلص إليها.
في  “يشتبه  المكتب  فإن  البيان،  وبحسب 
أن جيروم فالكه قد حصل على مزايا غير 
مستحقة من رجل أعمال في قطاع الحقوق 
الرياضية تتعلق بمنح حقوق البث لبعض 
البلدان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
2018 و2022 و2026 و2030،  أعوام 
ومن ناصر الخليفي فيما يتعلق بمنح حقوق 

البث لبعض البلدان في نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم 2026 و2030 “.

إن  السويسري  العام  النائب  مكتب  وقال 
 - الخليفي  يشمل  الذي   - الجديد  التحقيق 
ويجري   ،2017 مارس/آذار  في  ُفتح  قد 
بالتعاون مع السلطات في فرنسا واليونان 

وإيطاليا وإسبانيا.
وقال المكتب إن ممثلين عنه قد استجوبوا 
فالكه في سويسرا كمشتبه به يوم الخميس.
وكان االتحاد الدولي لكرة القدم قد أوقف 
عشر  لمدة  الرياضي  النشاط  عن  فالكه 
سنوات، رغم أنه قد طعن على هذا الحكم.

وجاء في بيان أصدرته مجموعة “بي إن” 
اإلعالمية أن “مقرات بي إن سبورتس في 
بلدية بولوني بيونكور، بضواحي باريس، 
للتفتيش هذا الصباح، بقرار من  خضعت 
تعاون  وقد  السويسرية،  العامة  النيابة 
مع  المقرات  في  الموجودن  الموظفون 

السلطات إلى نهاية التفتيش”.
إن  بي  “مجموعة  أن:  البيان  وأضاف 
اإلعالمية تنفي االتهامات الموجهة لها من 
النيابة السويسرية، وستتعاون مع السلطات، 
وهي واثقة من نفسها بشأن نتيجة التحقيق”. 

   نفى كبير موظفي البيت األبيض والوزير السابق لألمن الداخلي 
في الواليات المتحدة، جون كيلي، يوم الخميس، الشائعات حول 

تقديمه استقالته.
البيت األبيض “أنا لن أغادر، وهم  وقال كيلي للصحافيين في 

لم يقيلوني”.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد رفض في وقت سابق الشائعات 

التي دارت حول إقالته لكيلى.
إدارة  إلى  البحرية، وانضم  وكيلي جنرال متقاعد، خدم بمشاة 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، قبل أن يصبح كبيرا لموظفي 

البيت األبيض في يوليو/تموز.

    استقبلت رئيسة تشيلي ميشيل باشيليت، يوم الخميس، 60 
الجئا سوريا، لتوفير مالذ آمن لهم بعد هروبهم من الحرب الدائرة 

في بالدهم.
وقالت باشيليت أثناء حفل استقبال الالجئين في مطار العاصمة 
بلدنا مكانا  أنكم عانيتم ونأمل أن تجدوا في  سانتياغو: “نعرف 

إلعادة بناء حياتكم”.
أنه ستتم استضافة   إلى  التشيلية في حديثها،  الزعيمة  وأشارت 
األسر في منازل مفروشة بإعانات اجتماعية، وستقدم السلطات 

لهم رواتب شهرية وتعليم ورعاية طبية وفصول لدراسة اللغة.
وكانت األزمة اإلنسانية في سوريا، إثر الحرب الدائرة في البالد، 
دفعت عدة دول بأمريكا الجنوبية من بينها البرازيل واألرجنتين 
واألوروغواي وكولومبيا وتشيلي إلى البدء في قبول أعداد من 

الالجئين السوريين.

 أعلنت الواليات المتحدة يوم 
الخميس انسحابها من منظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)يونسكو( مبدية استياءها من 
الطريقة التي تُدار بها المنظمة 
بتحيز  واشنطن  وما وصفته 

ضد إسرائيل.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة 
األمريكية  الخارجية  باسم 
يتخذ  لم  إن ”القرار  بيان  في 
الضوء على  بسهولة ويسلط 
مخاوف الواليات المتحدة من 
تزايد ديون اليونسكو وضرورة 
إجراء إصالحات جذرية في 
المنظمة ومن استمرار االنحياز 

ضد إسرائيل “.
المتحدة بخمس  الواليات  وتسهم 
ميزانية اليونسكو ويمثل انسحابها 
ضربة قوية للمنظمة التي مقرها في 
باريس وبدأت عملها عام 1946 
التراث  مواقع  بإدراج  وتشتهر 
تدمر األثرية  العالمي مثل مدينة 
في سوريا ومتنزه جراند كانيون 
الوطني في الواليات المتحدة على 

قائمتها المخصصة لذلك.
وبموجب قواعد اليونسكو سيصبح 
االنسحاب ساريا اعتبارا من نهاية 
ديسمبر كانون األول 2018. وحتى 
ذلك الوقت ستبقى الواليات المتحدة 
وتقدم  بالمنظمة.  كامال  عضوا 
مليون دوالر   80 نحو  واشنطن 

لليونسكو سنويا.
ويعمل بالمنظمة نحو ألفي شخص 
في شتى أنحاء العالم معظمهم في 
باريس. وتواجه المنظمة انتقادات منذ 
فترة طويلة بشأن أسلوب استغالل 
مواردها وقرارات اعتبرتها إسرائيل 

ودول أخرى متحيزة.
وأبدت إيرينا بوكوفا مديرة المنظمة 

خيبة أملها إزاء القرار األمريكي.
وقالت “في الوقت الذي تواصل فيه 
الصراعات تمزيق مجتمعاتنا في 
مختلف أنحاء العالم من المؤسف 
جدا أن تنسحب الواليات المتحدة 
من وكالة األمم المتحدة التي تشجع 
وتحمي  السالم  أجل  من  التعليم 

الثقافة التي تواجه هجوما.
األمم  أيضا ألسرة  ”إنها خسارة 

المتحدة.إنها خسارة للتعددية“.
وتؤكد الخطوة األمريكية التشكك 
الذي أبداه الرئيس دونالد ترامب 
بشأن ضرورة بقاء الواليات المتحدة 
جزءا من هيئات متعددة األطراف.

وينادي ترامب بسياسة ”أمريكا أوال“ 
التي تعطي المصالح االقتصادية 
أولوية على  األمريكية  والقومية 

التزاماتها الدولية.
ومنذ تولي ترامب السلطة تخلت 
المحادثات  المتحدة عن  الواليات 
التجارية الخاصة باتفاقية الشراكة 
عبر المحيط الهادي وانسحبت من 
للمناخ وبدأت في  باريس  اتفاقية 
اتفاقية  التفاوض من جديد على 

السنين  تجارية عمرها عشرات 
كندا  مع  )نافتا(  باسم  تعرف 
والمكسيك. ووصف ترامب أيضا 
حلف شمال األطلسي بأنه عفا عليه 
الزمن على الرغم من تراجعه عن 

هذا فيما بعد.
بشأن  قلقهم  دبلوماسيون  وأبدى 

انسحاب الواليات المتحدة.
اليونسكو”  في  دبلوماسي  وقال 
أي  أو  المتحدة  الواليات  غياب 
بلد كبير يحظى بنفوذ كبير يمثل 
خسارة“.وألسباب مختلفة لم تدفع 
بعد دول من بينها بريطانيا واليابان 
والبرازيل الرسوم المستحقة عليها 

لعام 2017.
وبعد اقتراع سرى على مدى ثالثة 
الجمعة  يوم  يمتد حتى  وقد  أيام 
يتصدر القطري حمد بن عبد العزيز 
الكواري والفرنسية أودري أزوالي 
والمصرية مشيرة خطاب السباق 
للفوز بمنصب مدير عام المنظمة.

ويستمر التصويت بحد أقصى خمس 
المرشحان  جوالت. وإذا تساوى 
النهائيان في األصوات تُجرى قرعة. 

  شهدت منطقة المرج، ظهر يوم الخميس، 
جريمة بشعة راح ضحيتها سمعان شحاتة، 
كاهن كنيسة القديس يوليوس األقفهصي 
بني  في محافظة  بقرية عزبة جرجس 
نتيجة اعتداء  العاصمة،  سويف جنوبي 
أبيض “ساطور”  شخص عليه بسالح 
وسدد له عدة طعنات فى بطنه ورأسه، 

ما أسفر عن مفارقته الحياة فى الحال.
برئاسة  تحقيق  فريق  النيابة  وشكلت 
المستشار إسالم الجوهرى، وأحمد العاصى 
وكيل أول النيابة، وكال من محمد الجرف 
ومصطفى مخلوف وأحمد خالد وكالء 
التحقيقات، واالستماع  لمباشرة  النيابة، 
النيابة  العيان، وصرحت  ألقوال شهود 
بدفن جثة المجنى عليه، عقب اإلنتهاء من 

تشريحها، لمعرفة اسباب الوفاة.
وأمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، 
بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى 
المباحث  العام األول، بسرعة تحريات 

الجنائية واألمن الوطنى حول الواقعة.
وتبين  الحادث،  النيابة مسرح  وعاينت 
المراقبة  تفريغ كاميرات  لها من خالل 
الخاصة بمخزن حديد تسليح أسفل الطريق 
الدائرى، أن المتهم طارد المجنى عليه، 
وبيده “ساطور” ثم سدد له ضربات، حتى 
سقط غارقا فى دمائه أمام المخزن، وفر 

المتهم هاربا، إال أن عمال المخزن وعددا 
من المواطنين طاردوا الجانى وتمكنوا من 
التحفظ عليه، وإبالغ قسم شرطة المرج، 
الذى وصلت قوة منه وألقت القبض عليه.
المجنى عليه،  النيابة جثة  ناظرت  كما 
واستمعت ألقوال شهود العيان من العاملين 
بمخزن الحديد، وكشفت مناظرة النيابة، 
الضحية بجرح  الوفاة إصابة  أن سبب 
طعنى بالبطن وشق طولى بالرأس، أدى 

إلى كسر فى الجمجمة ونزيف داخلى.
واستمعت النيابة ألقوال أحد مرافقى المجنى 
عليه، الذى كان بصحبته بالسيارة، الذى 
أكد أنه والضحية وآخرين كانوا فى رحلة 
لجمع تبرعات للكنيسة، وأثناء سيرهما 
تركهما  الحادث مترجلين عقب  بمكان 
السيارة، فوجئا بالمتهم يحمل سالح أبيض 
“ساطور” ويطارد المجنى عليه، ثم سدد 
له عدة ضربات عقب سقوط الكاهن أرضا، 
حتى تأكد من مفارقته الحياة، وأنه حاول 
التدخل للدفاع عن المجنى عليه، إال أن 
المتهم حاول االعتداء عليه، ثم فر هاربا، 
وتجمع عدد من المواطنين، وتمكنوا من 
تجمع عددا  بعدها  مطاردته وضبطه، 
من أبناء الكنيسة وأهالى المرج مسلمين 
وأقباط بمحيط مشرحة زينهم، فى أثناء 

خروج الجثمان.

»هجوم انتحاري« بالقرب من مقر شرطة العاصمة السورية دمشق

كبري موظفي البيت 
األبيض ينفي شائعات 

عن استقالته

مقتل كاهن بكنيسة القديس يوليوس 
األقفهصي بسالح أبيض »ساطور«
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6807 Heywood, Mont. Qc.  H4W 3K9

المحامية كارين زمكحل  
القانون المدني والهجرة

kz@brooklegal.ca

أنفسهم  انتحاريين   3 فجر   
بأحزمة ناسفة بالقرب من مقر 
قيادة شرطة العاصمة السورية 

دمشق.
الرسمية  األنباء  وكالة  ونقلت 
في وزارة  )سانا( عن مصدر 
الداخلية قوله إن “إرهابيين حاوال 
الشرطة في  قيادة  اقتحام مبنى 
شارع خالد بن الوليد بدمشق”، 
مضيفا أن عناصر األمن “اشتبكوا 
ما اضطرهما  االنتحاريين  مع 
لتفجير نفسيهما قبل الدخول إلى 

مبنى الشرطة”.
وأشار المصدر إلى أن عناصر 
الشرطة “تمكنوا من محاصرة 

انتحاري ثالث على مدخل سوق البالة بمحيط شارع خالد بن الوليد ما اضطره لتفجير نفسه”.
وذكر قائد شرطة محافظة دمشق أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين على األقل وإصابة آخرين، بعضهم في حالة خطرة.

وظل وسط العاصمة السورية بعيدا نسبيا عن العنف الذي تشهده باقي أجزاء دمشق باستثناء هجمات متفرقة.
واستهدفت أحدث الهجمات مخفرا للشرطة بداية الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا. وأعلن تنظيم الدولة 

اإلسالمية مسؤوليته عن ذلك الهجوم.

حتقيق جنائي سويسري ضد رئيس نادي 
باريس سان جريمان ناصر اخلليفي

تشيلي تستقبل الجئني 
سوريني
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(450) 972-1414 
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إلعالناتكم يف الرسـالة

بقلم:  علي عبيد

خذوا زمنكم وردوا إلينا زمننا

    نعرف أن ما سنقوله ليس إال مجرد فضفضة، ونعرف أن 
الفضفضة ليست أكثر من مجرد أمنيات، ونعرف أن ليس كل 
األمنيات قابال للتحقق، ونعرف أن ما يتحقق من األمنيات ال 
يعيد الزمن إلى الوراء، وإنما يأخذنا إلى زمن جديد مختلف، 
لكنه ليس الزمن الذي كنا نريده أو نتمنى العودة إليه. ومع هذا 
نقول خذوا زمنكم وردوا إلينا زمننا، ألن زمننا بكل ما كان 
فيه من أشياء لم تكن تعجبنا وقتها، يبقى أكثر جماال عندنا إذا 

ما قارناه بزمنكم هذا الذي ال تبدو له نهاية.
ال أتحدث عن سنوات الشباب وأيام الصبا التي ال نستطيع كبح 
جماح أحالمها، كما قد يتبادر إلى أذهان البعض ممن يحن إلى 
زمن مضى لن يعود أبدا، ولكنني أتحدث عن ذلك الزمن الذي 
كان فيه لدينا أزمات كانت تبدو لنا كبيرة، لكنها كانت قابلة 
للنقاش والحل، وكان لدينا فيه زعماء وقادة ورؤساء يختلفون، 
لكنهم في النهاية يجلسون على طاولة واحدة يتناقشون، وكانت 
لدينا فيه أوطان ينتشر في أرجائها الفقر والجهل والتخلف، لكنها 
كانت موحدة ال تمزقها الصراعات، وال تُزَهق فيها األرواح، وال 
تُسَفك فيها الدماء، وال يُطَرد منها أهلها ليتحولوا إلى مشردين 
أنهم  والطعام، ويشعرون  والمنام  األمن  يتسولون  والجئين، 

مثل األيتام على مائدة اللئام.
نتحدث عن زمن كان لدينا فيه أنظمة دكتاتورية في بعض البلدان 
العربية، تتشبث بالسلطة لكنها تحافظ على وحدة أرضها، وال 
تسمح بتمزيقها وتحويلها إلى مقاطعات وأقاليم صغيرة. نتحدث 
عن زمن كان لدينا فيه حد أدنى من الحياء، يمنعنا من التآمر 
على جيراننا، وتدبير المكائد لهم، وطعنهم في ظهورهم. نتحدث 
عن زمن كان لدينا فيه جامعة عربية، صحيح أنها مغلولة اليد 
قليلة الحيلة ال تحل وال تربط، لكنها كانت تستنكر على األقل 
وتشجب، وتدعو أعضاءها لالجتماع إذا ألّم َخْطٌب، ال يخرج 
المجتمعون فيها بحلول ناجعة، لكنهم على األقل ال يصفون الدول 
التي تحتل أراضينا، وتتآمر على مقدساتنا، وتسعى لزعزعة 
أمن واستقرار بلداننا، بأنها شريفة. يختلف قادة بلدان جامعتنا 
العربية، لكنهم في النهاية على طاولة واحدة يجتمعون، وعلى 

تلك الطاولة يتصارحون، وربما يتعاركون.
نتحدث عن زمن كان لدينا فيه عراق ال يفرق أبناءه دين وال 
مذهب وال عرق، يتآلف أهله ويتعايشون دون أن يعرف أحدهم 
دين جاره أو مذهبه أو ملته، فأصبح لدينا عراق تقسمه الطائفية 
والمذهبية والعرقية. ينقاد أفراده لفتاوى األئمة والمرجعيات 
الدولة ودساتيرها، وتسيطر عليه  لقوانين  ينقادون  مما  أكثر 
الميليشيات والحشود الشعبية وغير الشعبية أكثر مما تسيطر 
الدعوات  تهدد  الرسمية.  الشرطة والجيش  عليه وحدات 
والنعرات واألحالم ذات األبعاد الدينية كيانه من أقصاه إلى 
أدناه، وتعصف بوحدته انتماءات أبنائه ونزعاتهم ووالءاتهم، 
ويسيطر على القرار فيه من كان ذات يوم عدوه الذي يحاربه. 
توجه بوصلته رياح ليست عراقية وال عربية، وينهب خيراته 
من يّدعون أنهم حراسه األمناء على ثرواته، وتهون مطامح 
أبنائه التي كانت ذات يوم كبيرة، حتى غدا »أدنى طماح غير 
مضمون« على رأي شاعره الكبير محمد مهدي الجواهري.

نتحدث عن زمن كان لدينا فيه شام نعّده قلبا للعروبة نابضا، 
وصخرة تتكسر عليها كل الدعوات والمؤآمرات، وتنتهي عند 
حدوده كل الخالفات. شام نردد له مع الرائعة فيروز كل صباح: 
هنا التُّراباُت من ِطْيٍب ومن طَرٍب    وأين في غيِر شاٍم ُيطَرُب الَحَجُر؟

فغدونا في زمن توقف فيه قلب الشام عن النبض والطرب، وكف 
فيه صوته عن اإلطراب، بعد أن علت فيه أصوات الناعقين 
بالخراب، الضاربين على وتر العنف والتطرف واإلرهاب، 
إلى ساحة  الشام  تفريق األمة، وتحويل أرض  العاملين على 
لعصابات وجماعات تخدم أجندات خبيثة، ليس من بينها أجندتنا، 
وال أجندة الشام التي قال عنها شاعر لبنان الكبير سعيد عقل: 

»كأنك السيُف َمْجَد القوِل يختصُر«.
 نتحدث عن زمن كان لدينا فيه بلد اسمه ليبيا، كان له رئيس 
فيخرج علينا بصرعات  لها وصفا،  نعرف  نوبات ال  تنتابه 
الغرب، ومن  إلى  الشرق  بلدا متوحدا من  كان  لكنه  غريبة، 
البحر إلى الصحراء، يتطلع إلى فجر طال انتظاره منذ الفاتح 
الذي لم يعد فتحا على أهل ليبيا الطيبين األحرار، فأصبحت 
ليبيا اليوم بلدا ال نعرف له حدودا بعد أن اجتاحتها الجماعات 
المسلحة التي تسمي نفسها إسالمية، وتتقاتل فيما بينها أكثر 
لها  في كل مكان يصبح  الرعب  أعداءها، وتنشر  تقاتل  مما 

موطئ قدم فيه.
قلب  فيه خليج عربي على  لدينا  كان  كان  نتحدث عن زمن 
فيه  يكيد  والتحاسد، وال  يعرف األضغان واألحقاد  واحد، ال 
األخ ألخوته، وال يحيك فيه الجار المؤامرات لجيرانه القريبين 
وأشقائه البعيدين، وال يؤوي اإلرهابيين الهاربين من بلدانهم، 
المتآمرين على أمتهم. فأصبح لدينا من يخون ويتآمر ويلعب في 
الخفاء، ويسّخر ثروات بلده لتخريب بلدان الجيران واألشقاء.

صحيح أن زمننا الذي نتحدث عنه لم يكن جميال إلى الدرجة 
التي تجعلنا نطالب برده إلينا، لكنه لم يكن سيئا مثل هذا الزمن 
الذي يصر البعض على وصفه بالربيع، ويخلعون عليه أسماء 
بديعة، ويعدوننا بأنه سوف ينزل علينا المن والسلوى لنأكل من 
طيباته. لذلك على الفرحين بهذا الزمن أن يرحمونا من نعيقهم، 
وأن يأخذوا زمنهم معهم ويردوا إلينا زمننا، فنحن لسنا أفضل 
حاال في زمنهم، ولن نكون أسوأ حاال في زمننا إذا ردوه إلينا.

aliobaid4000@yahoo.com
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برعاية مصرية.. فتح ومحاس تتفقان على إنهاء 
االنقسام ومتكني حكومة الوفاق بالعمل يف غزة

إعالن حالة الطوارئ جبميع أحناء البالد 3 شهور اعتبارا 
من اليوم اجلمعة

اآلثار:العثور على هريم صغري مصنوع من اجلرانيت الوردى بسقارة

األعالم املصرية تزين مساء غزة بعد جناح املصاحلة الفلسطينية

رئيس النواب يشارك يف االجتماع 
األول للجنة التنفيذية لالحتاد 

الربملاني الدولي بروسيا

  القاهرة/ رامي جورج: 
للمصالحة  اتفاق  إلى  فتح وحماس  توصلت حركتا 
برعاية  وذلك  االنقسام،  وإنهاء  الفلسطينية  الوطنية 
مصرية، ويرتكز ما توصلت إليه الحركتان على االتفاق 

الذي وقع في القاهرة يوم الرابع من مايو 2011 .
وأفاد بيان رسمي، صدر عقب االجتماعات التي رعتها 
مصر على مدى اليومين الماضيين بالقاهرة بين وفدي 
حركتي فتح وحماس، بأن مصر وجهت الدعوة للفصائل 
الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالة )2011( لعقد 

اجتماع في القاهرة يوم 21 نوفمبر القادم.
كما اتفقت الحركتان على تمكين حكومة الوفاق الوطني 
من ممارسة مهامها والقيام بمسؤوليتها الكاملة في إدارة 
شئون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى 

يوم األول من ديسمبر المقبل .
الصادر عقب اجتماعات  الرسمي  البيان  وجاء نص 

وفدي حركتي فتح وحماس بالقاهرة:
العربية على  “انطالقا من حرص جمهورية مصر 
/عبد  الرئيس  السيد  ، وإصرار  الفلسطينية  القضية 
الشعب  آمال وطموحات  السيسى على تحقيق  الفتاح 
الفلسطينى فى إنهاء االنقسام وتعزيز الجبهة الداخلية 
وتحقيق الوحدة الفلسطينية، من أجل إنجاز المشروع 
الوطنى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 
الشرقية  القدس  1967 وعاصمتها  يونيو  الرابع من 

وعودة الالجئين.
لقد رعت القاهرة سلسلة اجتماعات بين حركتى فتح 

 2017  /10  / 10 و11  يومى  مدار  وحماس على 
لبحث ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، وقد اتفقت 
الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطنى 
من ممارسة مهامها والقيام بمسئولياتها الكاملة فى ادارة 
شئون قطاع غزة كما فى الضفة الغربية، بحد أقصى 
يوم 1 /12 /2017 مع العمل على إزالة كافة المشاكل 

الناجمة عن اإلنقسام .
وفى إطارحرص جمهورية مصر العربية على وحدة 
الصف الفلسطيني، توجه مصر الدعوة لعقد إجتماع 
بالقاهرة يوم 21 /11 /2017 لكافة الفصائل الفلسطينية 

الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطنى الفلسطينى فى 4 
. 2011/ 5/

فتح  لحركتى  البالغ  تقديرها  وتعبر مصر عن  هذا 
وحماس على الروح اإليجابية التى اتسم بها أعضاء 
الوفدين وتغليبهم المصلحة الوطنية الفلسطينية، وهو 

األمر الذى أدى الى التواصل لهذا اإلتفاق .
محمود  الرئيس  للسيد  والتقدير  الشكر  نوجه  كما 
عباس “رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”، والذى 
كان لسيادته الرغبة واإلدارة الحقيقية إلنهاء االنقسام 

وإعادة اللحمة للشعب الفلسطينى الشقيق”

  القاهرة/ رامي جورج: أصدر الرئيس عبد الفتاح 
الطوارئ في  بإعالن حالة  السيسي قرارا جمهوريا 
جميع أنحاء البالد لمدة ثالثة أشهر, اعتبارا من الساعة 
الواحدة من صباح اليوم الجمعة، الموافق الثالث عشر 

من أكتوبر عام 2017.
وحسبما أوردت وكالة أنباء الشرق األوسط فقد نصت 
المادة الثانية في القرار الجمهوري – الذي حمل رقم 510 
لسنة 2017, ونشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر 
يوم /الخميس/ – على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة 
الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار اإلرهاب وتمويله 
الممتلكات  البالد, وحماية  أنحاء  وحفظ األمن بجميع 

العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يفوض رئيس 
الجمهورية  الوزراء في اختصاصات رئيس  مجلس 
المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 
بشأن حالة الطوارئ. كما نص القرار الجمهوري – في 
مادته الرابعة – على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف 
األوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق ألحكام 

القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

  القاهرة/ كلودين كرمة: نجحت البعثة الفرنسية السويسرية من 
جامعة )جنيفا( في العثورعلى هريم صغير مصنوع من الجرانيت 
الوردي، وذلك أثناء أعمال التنقيب األثرية جنوب منطقة سقارة.
وأوضح األمين العام للمجلس األعلى لآلثار الدكتور مصطفى 
وزيري – في تصريح له – أن ارتفاع الهريم يبلغ 130 سم 

ومساحة جوانبه من األعلى 35 سم ومن األسفل 110 سم.
وأشار إلي أن الجزء العلوي من الهريم عثرت عليه البعثة مدمر 
جزئياً وتظهر عليه بعض البقايا المعدنية )ذهب أو نحاس( ويعتقد 
أنه كان مغطى بهذا المعدن ،اما سطح الجزء األسفل منه غير 
نظيف بما يوحى أنه قد إعيد أستخدامه كما أن اسفل سطح الهريم 
أملس ويظهر به بعض النقر ليسمح بتثبيت الهريم فوق الهرم، 
يتم  الدولة الوسطى أن  السائد حتى عصر  إنه كان من  حيث 
استكمال الجزء المدبب من الهرم بوضع هريم على قمة الهرم.

من جانبه، قال رئيس البعثة الفرسية السويسرية فيليب كلومبير 
إنه تم العثور على الهريم في المنطقة الواقعة جنوب هرم بيبي 

األول، أحد ملوك األسرة السادسة، بمنطقة سقارة، والتي من المرجح أن تكون قد 
خصصت لبناء الهرم الجانبي للملكة “عنخ إس إن بيبي الثانية، والدة الملك بيبي 
الثاني، و الذي لم يكشف عنه بعد، لذا فمن المرجح أن يكون هذا الهريم خاص 

بالهرم الجانبي لهذه الملكة.

وأشار رئيس قطاع اآلثار المصرية بوزارة اآلثار الدكتور أيمن عشماوي إلى 
أن البعثة كانت قد عثرت األسبوع الماضي على الجزء العلوي من مسلة ضخمه 
خاصة بللملكة “عنخ إس إن بيبي الثانية “، األمر الذي يؤكد أن البعثة تقدم نتائج 
مذهلة في الكشف عن مزيد من أسرار المنطقة، بخالف نجاحها في الكشف عن 

المجموعة الجنائزية الكاملة للملكة.

  القاهرة/ كلودين كرمة: 
اجتماعات  انتهاء  بعد  الفرح  أجواء من  الفلسطيني في قطاع غزة  الشارع  ساد 

المصالحة الفلسطينية في القاهرة بين قيادات فتح وحماس التي رعتها مصر.
ورفع المحتفلون في ميدان الجندي المجهول في غزة أعالم مصر وفلسطين جنبا 
الحلوى على  بتوزيع  وقاموا  والفصائلية  الحزبية  األعالم  إلى جنب مع بعض 
الفتاح  والرئيس عبد  بدور مصر  والسيارات، مشيدين  الميدان  في  المتواجدين 

السيسي في التوصل إلى إنهاء االنقسام بعد 11 عاما من االنقسام.
وقالت تسنيم عمير – التي رفعت العلم المصري – إنه وكما أن مينا هو موحد 
القطرين فإن الرئيس السيسي هو موحد فتح وحماس بالضفة وغزة، موجهة الشكر 

لمصر ورئيسها الذي تمكن في عهده من إنهاء سنوات من االنقسام.
وأضافت: نتكلم باسم المرضى والطلبة والخريجين ونطالب بحل مشاكل الشباب 
وتطبيق كل التفاهمات التي تم االتفاق عليها في القاهرة ، ونؤكد مباركتنا للمصالحة.
المفاوضين  إلى  التحية  المشاركين في االحتفال –  أحد  الرابي –  ووجه مجدي 
والشعب الفلسطيني أجمع، مشددا على ضرورة إتمام المصالحة إلعادة االعتبار 
للقضية الفلسطينية التي تراجعت على الساحة بشكل واضح في األعوام األخيرة 
حتى نتمكن من التركيز على القضية الرئيسية لدحر االحتالل وحماية القدس من 

األطماع اإلسرائيلية.

فيما عبر المواطن رأفت صافي عن فرحته بالدموع، وقال “ضحينا كثيرا وصبرنا على 
11 عاما من االنقسام ومرت علينا ثالثة حروب.. نشكر مصر والرئيس السيسي”.
أما سماح موسى فقالت “نأمل أن يؤدي إنهاء االنقسام إلى اتاحة فرص عمل لنا”.

وقال مصطفى المسلماني – وهو أسير محرر، مبعد من الضفة إلى قطاع غزة – إن 
الشعب الفلسطيني تواق إلى المصالحة وإنهاء االنقسام بين اإلخوة، مشيدا بدور 

مصر في قدرتها على الضغط على الفرقاء إلتمام المصالحة.

 القاهرة/ كلودين كرمة: 
وصف المهندس شريف إسماعيل رئيس 
مجلس الوزراء، المشروعات القومية 
الكبرى خاصة مشروعات اإلسكان 
التي تنفذ في العاصمة اإلدارية الجديدة 
مدينة على مستوى   13 إلى  إضافة 
نقلة حضارية  تعد  بأنها  الجمهورية 
الجهود  هذه  وكل  المقاييس،  بكافة 
تحسين  إلى  منها  الحكومة  تهدف 

مستوى معيشة المواطن.
في  الوزراء،  مجلس  رئيس  وقال 
تصريحات مساء أمس الخميس، بمقر 
مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح 
السيسي سيحضر احتفالية بمرور 75 
وسيتم  العلمين،  معركة  على  عاما 

أيضا استعراض العمل الجاري 
في مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف أن الحكومة تهدف إلى 
التوسع في إنشاء المدن الجديدة 
بخدمات متكاملة األمر الذي سيوفر 
فرص عمل واستثمارات جديدة 
وخدمات إضافية.. موضحا أن 
معنية  أخرى  هناك مشروعات 
جميع  في  التطوير  بعمليات 

القطاعات.
الوزراء  مجلس  رئيس  وشدد 
اإلدارية  العاصمة  أن  على 
الجديدة ستستوعب جميع فئات 

المجتمع، وسيكون بها فرص اإلسكان 
االجتماعي المتوسط.. مشيرا إلى أن 

هناك مشروعات نقل عمالقة تربط 
بالقاهرة  الجديدة  اإلدارية  العاصمة 
الكهربائي  القطار  مشروع  منها 

والذي  المونوريل  قطار  ومشروع 
سيبدأ من منطقة استاد القاهرة حتى 

العاصمة اإلدارية.

شارك  جورج:  رامي  القاهرة/   
الدكتور علي  النواب  رئيس مجلس 
عبد العال في االجتماع األول للجنة 
الدولي  البرلماني  لالتحاد  التنفيذية 
ممثاًل عن المجموعة العربية، وذلك 
فى إطار اجتماعات الجمعية الـ137 
لالتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً 

فى مدينة سان بطرسبرج الروسية.
بيان  بحسب  االجتماع،  وتناول 
الخميس، عدداً  يوم  النواب  لمجلس 
من الموضوعات اإلجرائية الخاصة 
بسير عمل االتحاد البرلماني الدولي، 
من بينها تقرير رئيس االتحاد البرلماني 
لالتحاد حول  العام  الدولي واألمين 
أنشطة االتحاد خالل الفترة الماضية.

كما تتطرق االجتماع للمسائل المتعلقة 
بالعضوية في االتحاد البرلماني الدولي 
والخاصة بطلب بعض الدول االنضمام 
االتحاد، وكذلك طلب  إلى عضوية 

بعض المنظمات البرلمانية اإلقليمية 
االنضمام بصفة مراقب ، إلى جانب 
الوضع المالي لالتحاد البرلماني الدولي 

وميزانية االتحاد.
ونوه البيان بأن اللجنة التنفيذية لالتحاد 
الجهاز  بمثابة  الدولي هى  البرلماني 
اإلدارى لالتحاد وتتكون من رئيس 
االتحاد البرلمانى الدولي الذى يرأسها، 
ومن خمسة عشر عضواً ينتمون إلى 
برلمانات مختلفة ويمثلون المجموعات 

الجغرافية باالتحاد.
كما نوه البيان بأن عبد العال كان قد 
التنفيذية  باللجنة  اختياره عضواً  تم 
ممثاًل عن المجموعة العربية، وذلك 
خالل اجتماعات الجمعية 136 لالتحاد 
في  ٌعقدت  والتى  الدولي  البرلماني 
الماضي،  أبريل  ببنجالديش في  دكا 
قبل أن يتم اختياره الحقا نائباً لرئيس 

اللجنة التنفيذية.

    شئنا أو ابينا، اإلسالم على شفا 
ثورة جديدة، ثورة تبعث في داخله رياح 
التجديد وتجعله أكثر عصرية وتفتحا..

ليس هذا مقاال في الكفر أو التجديف، 
ولكنه محاولة لتلمس الظواهر الجديدة 
الذي ورثناه عن  العتيق  الدين  لهذا 
آبائنا وأجدادنا ومازلنا متمسكين به، 
التخلي عنه،  أو  ال نفكر في تغيره 
أقول هذا على سبيل التذكير، تذكير 
النفس وتذكير من يقرأ هذه الكلمات..
فاإلسالم مثل كل شيء في عالمنا 
لتحديات كثيرة  المعاصر يتعرض 
وتغيرات أعمق، وخاصة بعد أن 
تشوهت صورته بفعل اتباعه، البعض 
منهم على األقل، وعبثا نحاول الفصل 
بين اإلسالم والمسلمين، والزعم بأن 
الدين جيد ولكن بعض المسلمين غير 
المعاصر ال يعترف  العالم  جيدين، 
بهذا الفصل، ويرى أن كل اإلرهابين 
الذين يهددونه مسلمين، لذا يجب ان 
يتغير اإلسالم حتى يخرج من دائرة 
لتغيرات  الشبهات، نحن في حاجة 
الباب  تفتح  ال تمس جوهره، ولكن 
لتغيرات أكبر حتى تؤكد على مرونة 
اإلسالم وقدرته على مواكبة العصر
ولكن الغريب أن هذه التغيرات تأتي 
أنه اليوجد  من خارج مصر، رغم 
شعب لعب دورا مهما في نهضة 
اإلسالم كما فعل شعبها، فقد كان 
دائما هو الدرع األول الذي تصدى 
لكل محاوالت استئصال هذا الدين، 
فبعد أن احرق المغول عاصمة اإلسالم 
في بغداد تولت مصر مهمة حمايته، 
تصدت لجيوش الفرنجة الذين جاؤوا 
القدس  ليقيموا مملكة الصليب في 
والتهموا فلسطين وبعضا من بالد 
الشام، ولكن مصر ظلت تحاربهم 
على مدى عقود من الزمن حتى 
بقاياهم، وهزمت  تخلصت من آخر 
المغول أيضا وانتقمت لما حدث في 
بغداد، وظلت مصر تتلقى الغزوات 
المتتالية وهي تحافظ على  االوربية 
اسالمها، ولكن بقدر جهدها في حمايته 

فقد ظلت غير قادرة على تجديده..
المحافظة  دائما ما تولد األصوات 
في مصر،  وعادة ما تأتي أصوات 
المجددين من خارجها، ومصدر 
الغرابة هنا أنه اليوجد بلد في العالم 
انجب علماء في اإلسالم مثلما انجبت 
يتعمق أحد في جذور  مصر،  ولم 
ابناءها،  الشريعة ومقاصدها مثل 
الجهد في اطاره  ومع ذلك ظل هذا 
المحافظ، فقد كانت قبضة االزهر 
حازمة على دارسيها، وكانت السجون 
أيضا مفتوحة لكل من تسول له نفسه 
المرسوم، وقد  الخروج عن الخط 
تحول قانون ازدراء األديان الذي تم 
وضعه في السبعينات إلى سيف مسلط 
فوق رقبة كل من يحاول االجتهاد، 
وقد دفع المفكر اسالم البحيري ثمن 
ذلك من سنوات حريته داخل السجن 
لمجرد أنه قد جرؤ على اعمال عقله 
في قراءة الكتب الصفراء، وهي لم 
أكثر من كتب غير مقدسة مر  تكن 
عليها قرون دون أن يتصفحها أحد 
أو يفكر في حل طالسمها، ومع ذلك 
ذاق البحيري مرارة السجن ألنه فقط 

حاول ذلك.
الدين  المختلفة حملها جمال  األفكار 
أفغانستان، وكان كما  االفغاني من 
يقال عنه يحمل علبة السطوع في يد 
والثورة في اليد األخرى، كان روحه 
متقدة ترفض الخضوع الستبداد الحكام، 
وكان يستمد من الدين روحه اإليجابية 
ورفضه للحكم المطلق ويؤمن بالشورى 
كوسيلة للحكم، لذلك كان خالفه أساسيا 
مع كل حكام العالم اإلسالمي الذين لم 
يكونوا سوى حفنة من الطغاة، وربما 
مازالوا كذلك، وقد اثرت تعليماته 
على جموع من المفكرين المصريين، 
وسرى جزء من روحه إلى الجيش 
المصري وجعل رفاق عرابي يثورون 

ضد الخديوي.

المختلفة جاءت أيضا من  واألفكار 
حلب مع المفكر عبد الرحمن الكواكبي 
وهو يحمل كتابه »طيائع االستبداد« 
ليكشف عن الطابع االستبدادي للحكم 
العثماني، وكيف أن سالطين بني 
عثمان يتخفون تحت عباءة اإلسالم 
الوقت ذاته أقصى  ويمارسون في 
درجات القمع ضد الشعوب اإلسالمية 
الواقعة تحت أمرتهم، وكانت هذه اول 
بين ماهو  للفصل  الوعي  درجة من 
لم  فالدين هنا  ديني وماهو سياسي، 
للخداع يكسب هؤالء  قناع  يكن إال 

الحكام شرعية زائفة.
على العكس من هذه اليقظة من الوعي 
فقد صعدت حركة االخوان المسلمين 
لترتد عن كل هذه األفكار وتعيد للدين 
نظرته الكهنوتية المغلقة، دون اجتهاد، 
ودون مجاراة لروح العصر، بل أنهم 
خلصوا إلى تكفير المجتمع الذي يعيشون 
فيه ووصفوه بالجاهلية الثانية، وكان 
انتشارهم في بعض جوانب المجتمع 
لقتل روح  المصري هو سبب آخر 

التجديد في داخله.
ولكن األفكار المختلفة تأتي هذه المرة 
من تونس، تلك الدولة الصغيرة العدد 
المحدودة  المساحة، الرائدة في تطلعها 
للتحرر  الدؤوب  للمستقبل وسعيها 
من  اغالل الماضي، لقد كانت اول 
من اعطنا الدرس األول في الثورة، 
واول من اكتشف أن الطغاة العرب 
الذين لبثوا سنوات طويلة في الحكم 
ماهم إال تماثيل من شمع، يذوبون 
وينتهون عندما ترتفع حرارة الغضب 
الشعبي، وهم يواصلون اآلن ثورتهم 
المرأة  الخاصة من اجل انصاف 
واعطائها حقها الطبيعي في الحياة، 
واهمية هذا األمر أن المرأة العربية 
تعاني من وضع اجتماعي يهدر كل 
حقوقها، ومصر واحدة من أسوأ الدول 
في معاملة المرأة، وال يتوانى رجال 
الدين عن اذاللها في كل مناسبة، 
ألنها خلقت من ضلع اعوج لذا فهي 
دائما إنسان ناقص، شهادتها نصف 
شهادة أمام المحاكم، وميراثها نصف 
ميراث،  وال تستطيع أن تحجب ثروة  
أهلها إذا لم يكن لها أخ ذكر، كل هذه 
الواقعة توقفت عند حدود  المظالم 
تونس التي طالما تعاملت مع المرأة 
أنسان،  كإنسان كامل وليس نصف 
فمنذ سنوات استقاللها المبكرة وهي 
تهتم بتعليم المرأة وتتيح لها الفرصة 
لتدعم شخصيتها، ثم أصدرت قانونا  
مهما يمنع تعدد الزوجات، لحظة  مهمة 
في تاريخ المرأة العربية تعلن انتهاء 
عصر الحريم، وأضافت تونس إليها 
منعها للطالق الشفوي الذي كان يضع 
مصير االسرة في يد رجل غاضب، 
إلى  الزواج والطالق  واحالت امر 
المحاكمة ليبني القاضي حكمه على 
أسباب موضوعية، وهاهي تكمل 
رسالتها من اجل انصاف المرأة  
الميراث  قانونا يساوي في  وتصدر 
بينها وبين الرجل، بل ويعطيها الحق 
الزواج بمن تحب وتريده حتى  في 
تبعتها  ولو كان يخالف دينها، وقد 
الجزائر وأصدرت قرارا باختصار 
آذان الصالة ليكون اقل ازعاجا وأكثر 
سموا وسبقتهما ايران عندما جعلت 
االنثى تحجب الميراث مثلها كالذكر.
قرار جريء، وبداية حقيقية لمواكبة 
روح العصر، اعرف أن هناك نصا 
المرأة وكيفية  قرآنيا يحدد ميراث 
زواجها، ولكنه نزل حين كانت المرأة 
أهلها  تباع وتشترى، ويأدها  جارية 
أحيانا في الرمال، ولكن وضعها قد 
تغير اآلن وأصبحت إنسانا حرا، كما 
التعديالت ال تمس األسس  أن هذه 
لم  بني عليها اإلسالم،  التي  الخمس 
يمس القرار الجديد أي من هذه األسس، 
وازعم أنه يرسخها ألنه يضيف إليها 
المساواة، الطريق األمثل  عنصر 
لتحقيق العدالة وإعطاء المرأة حقوقها 

التي حرمت منها طويال.

بقلم: محمد منسي قنديل

اإلسالم يتغري

رئيس الوزراء: املشروعات القومية الكربى نقلة حضارية لتحسني 
مستوى معيشة املواطن
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»ببالي« تساؤالت 
بال إجابة!

  »ال تحزنوا يا أصحابي رح نرجع نتالقى«. لم تتوقف هذه الجملة عن الرنين 
في رأسي مذ سمعتها في ألبوم فيروز »ببالي« الذي صدر كاماًل في سبتمبر/ أيلول 
الماضي، ألن الجدل الذي بدأ انطالقاً من لحظة صدور األغنية األولى »لمين« من 
األلبوم الجديد يوم 21 حزيران/ يونيو، والتي كانت تحية للشريك الراحل عاصي، 

لم يتوقف مع صدور األلبوم.
بصدوره لم أعرف هل يعطي »ببالي« كاماًل فكرة أوسع عما أرادت فيروز أن 

تقول، أو ما لم ترد قوله!، ربما.
بعض الفيروزيين راضون، فيما الجزء األكبر منهم ليس كذلك. إذ بعد سبع سنوات 
لآلمال بعض  الجديد مخيباً  يأتي  إيه في أمل«  الغياب عن األلبوم األخير »  من 
فيروز مع زياد،  تعاون  بدأ  منذ  يوماً  يتوقف  ولم  ليس جديداً  الجدل  الشيء. هذا 
ولطالما انهالت سهام النقد على الكلمات التي اختارها لها االبن األكبر لفيروز، 
لكن الموضوع لطالما كان رهينة الوقت، فهل يلعب الوقت لصالح ريما )عرابة 

األلبوم وصاحبة كثير من الكلمات فيه( هذه المرة؟. 
عن  األساسي  الغائب  إلى  التطرق  دون  فيروز  جديد  عن  الحديث  يصعب  لكن 
والمقربين من زياد  العارفين  الكثير من  الرحباني؟.  أين هو زياد  األلبوم. زياد. 
الدور  أن  إال  لفيروز،  أغنيات جاهزة حبيسة األدراج مخصصة  يعلمون بوجود 
فترة  منذ  إلى متى؟.  األبرز هو  السؤال  إنما  لريما.  األلبوم كان  الرئيس في هذا 
تحدث الناقد عبده وازن عن أغنيات ثالثة لحنها السنباطي لفيروز مسجلة وحبيسة 

األدراج!. 
كيف يمكن معرفة ماذا يدور في بال فيروز؟. هل المشكلة من ريما؟. الصبية التي 
كانت تغني لها فيروز كي تنام!. الصبية التي كانت صغيرة كبرت. وفي رصيدها 
أغنيات مصورة، ومسرحية لزياد »بخصوص الكرامة والشعب العنيد«، والكثير 
من إطالالت فيروز المناسباتية بتوقيعها. الجمعة العظيمة على سبيل المثال، إال 

أن الحياة كما تغني فيروز حكاياتها »مش دايما سعيدة«.  
ال مانع من أن يقول بعض الفيروزيين بأن من حق فيروز أن تغني ما تريد، ولكن 
بأنّه كان ال بأس في  آمالهم  المنطقي أن يرى من خيب هذا األلبوم  بالمقابل من 
أن تغني ألحاناً عالمية مع الشغل على كلمات أكثر عمقاً، أوبكلمة أدق أقل سذاجة 

تستحق هذه المغامرة.

بقلم: بهيج وردة 

الصفحة من اعداد / بهيج وردة 

 الرسالة- مونتريال: 
بقوة  تتسم  التي  روياته  في  عرى  »لقد 
تحت  الكامن  الخواء  عظيمة  عاطفية 
بهذه  بالعالم«،  بالعالقة  الواهم  شعورنا 
الكلمات وصفت لجنة نوبل لآلداب الروائي 
الجنسية،  والبريطاني  المولد،  الياباني 
نوبل  جائزة  على  الحائز  إيشيغورو  كازو 
 2008 العام  في   .2017 لعام  األدب  في 
كازو  اللندنية  التايمز  صحيفة  صنفت 
قائمتها  32 ضمن  المرتبة  في  إيشيجورو 
العام  منذ  بريطانيا  مؤلفا   50 ألعظم 
1945، فيما حصل على ترشيحات أربعة 
لجائزة بوكر األدبية التي حصدها في العام 
اليوم” صدرت  “بقايا  روايته  عن   1989
طلعت  بترجمة:   ،2009 عام  بالعربية 
للترجمة-  القومي  المركز  عن  الشايب 
جيمس  بتوقيع  فيلماً  وتحولت  مصر، 
المخرج  تولى  فيما   ،1993 العام  إيفوري 
روايته  تحويل  رومانك،  مارك  األميركي 
 Never( أرحل«  تدعني  »ال  األخرى 
Let me Go( إلى فيلم في العام 2010، 
وخاض في عالم السيناريو من خالل فيلم 
البيضاء«، واشترك في كتابة  » الكونتيسة 
» الموسيقي  هو  الماضي  العام  صدر  فيلم 

األكثر حزًنا في العالم«.
كتب مترجمة 

من  »فنان  بالعربية:  الصادرة  كتبه  من 
 1986 عام  )صدرت  الطليق«   العالم 
بترجمة:   ،2009 عام  بالعربية  وصدرت 
القومي  المركز  عن  الدين(  صالح  هالة 

عمان،   - أزمنة  دار  و  مصر   – للترجمة 
عام  )صدرت  يتامى«  كنا  و»عندما 
2000 فيما صدرت بالعربية عام 2008، 
المركز  عن  البربري(  طاهر  بترجمة: 
القومي للترجمة – مصر، و»بقايا اليوم« 
البريطانية  بوكر  بجائزة  الفائزة  الرواية 
 ،2009 عام  بالعربية  )صدرت   1989
المركز  عن  الشايب(  طلعت  بترجمة: 
القومي للترجمة- مصر. إال أن في جعبته 
»منظر  أولها  كان  الروايات  من  المزيد 
شاحب من التالل« 1982، »بقايا النهار« 
 ،1995 لهم«  عزاء  ال  »من   ،1989
و»العمالق   ،2005 أرحل«  تدعني  و»ال 
الدفين«، وترجمت إلى ما يقارب 40 لغة، 
النشر  دور  عادة  جري  على  نشهد  فهل 
في  ألعماله  الترجمة  من  مزيداً  العربية 

قادم األيام؟. 
أفالم مقتبسة وكتب حبيسة 

األفعال  ردود  أولى  كانت  فيسبوك  عبر 
الكاتب  فكتب  وصحفيين،  كتاب  من 
والناقد السوري زياد عبدهللا على صفحته 
عن  المقتبسة  األفالم  »أحببت  الشخصية 
روايات ايشغورو أكثر من قراءة رواياته، 
أن  ما  لكن  هنا،  حكما  أطلق  أن  أريد  ال 
علي  خرج  حتى  بنوبل  فوزه  عن  أعلن 
 Never Let Me وجه كاري موليغان في
هوبكنز  وانتوني  بحق(  مدهش  )فيلم   Go
 The Remains of The Day في 
 The White Countess فينس  ورالف 
)سيناريو( وما تذكرت سطرا مما قرأت له 

من روايات«.
ابراهيم  المصري  الشاعر  سخر  فيما 
فائز  على  تعليقه  معرض  في  المصري 
فيسبوك،  على  عبر صفحته  لآلداب  نوبل 
الذي  للترجمة  القومي  المركز  إهمال  من 
اثنتين من رواياته سابقاً:  العربية  إلى  نقل 
»تعالوا بقى نكتشف إن لـ الكاتب البريطاني 
إلى  مترجمة  أعمال  إيشيغورو،  كازو 
القومي  المركز  في  موجودة  العربية 

ملفات  نتسابق في عمل  للترجمة، وتعالوا 
اء ومثقفين، ال  وتحليالت، تعالوا نعمل قرَّ
وال  للترجمة..  القومي  المركز  يتذكرون 

مرة  ولو  السنة  في  يزورونه 
نفسنا  نعمل  تعالوا  واحدة.. 
بفوز  ومنبهرين«  »مندهشين 

كاتب«.
الكاتب  فوز  ترجيح  عن  أما 
العام  لهذا  بنوبل  البريطاني 
السوري  الصحفي  فيعيده 
صفحات  عبر  صويلح  خليل 
رغبة  إلى  اللبنانية  األخبار 
صفحة  طي  في  نوبل  لجنة 
إذ  الفائت،  العام  ديالن  بوب 
خيار  ذهب  »لماذا  يتسائل 
على  كالسيكي؟  روائي  إلى  »نوبل« 
صفحة  طي  في  اللجنة  رغبت  األرجح، 
العام  في  الجائزة  الذي حصد  ديالن  بوب 

احتجاجات  من  ذلك  رافق  وما  الفائت 
وسخط. مهما يكن، فإن روائينا محظوظ، 
نحو  الصفوف  اخترق  روايات  بسبع  فهو 
الواجهة، مكلاًل بجوائز وأوسمة مرموقة، 

و40 لغة عبرتها رواياته«.

سيرة ذاتية 
ولد كازو إيشيغورو في 8 نوفمبر/تشرين 
باليابان،  نجازاكي  في   1954 عام  الثاني 
عام  إنجلترا  في  للعيش  أسرته  انتقلت  ثم 
من  الليسانس  درجة  وحصل   ،1960
جامعة كنت عام 1978، ثم نال الماجستير 
من جامعة إيست أنغليا في الكتابة اإلبداعية 
الجنسية  على  حصل  فيما   ،1980 عام 

البريطانية عام 1982.

بعد إعالن جائزة »مان بوكر« قائمتها القصرية

هل حيصد األمريكيون أكرب جائزة بريطانية لألدب؟ 
  الرسالة- لندن: 

القصيرة  القائمة  نصف  األمريكيون  الكتاب  احتل 
وهو   ،2017 لعام  البريطانية  بوكر«  »مان  لجائزة 
ادبية  جائزة  ألكبر  »أمركة«  صحفيون  اعتبره  ما 
للكتاب  المشاركة  باب  فتح  بعد  وذلك  بريطانيا،  في 
األمريكيين قبل سنوات ثالث، وفوز رواية »التصفية« 

للكاتب االميركي بول بيتي بها العام الماضي. 
لوال  بوكر«  »مان  جائزة  تحكيم  لجنة  رئيسة  أن  إال 
ينغ أكدت أن »الجنسية ليست قضية في اتخاذ قرار 
بشأن الفائز«، فيما أشارت عضو لجنة التحكيم ليلى 
عزام إلى أن أقل من ٪30 من الكتب المقدمة للجائزة 

الكتاب  من  كانت 
وأضافت  األميركيين، 
حقاً  )الروايات(  »إنها 
ما  حدود  دفع  تحاول 
تعنيه الرواية وما تقوله 
الرواية حول العالم كما 

هو اليوم«.
أعلنت  التي  الجائزة 
عن مرشحيها منذ أيام 
قليلة لن يطول انتظار 
إذ  كثيراً،  نتيجتها 
يتم  أن  المفترض  من 
االعالن عن اسم الفائز 
يوم 17 تشرين األول/ 

أكتوبر القادم. 
الحضور والغياب 

القائمة القصيرة ضمت 
عملهما  في  كاتبتين 
الروائية  هما  األول 
االنكليزية الشابة فيونا 

29 عاماً وهي أصغر المرشحين(،  موزلي )عمرها 
إلى جانب كتاب  اميلي فريدالند،  والكاتبة األمريكية 
أوستر وجورج سوندرز،  بول  بارزين كاألمريكيين 
القائمة  تصل  التي  سميث  آلي  االسكتلندية  والروائية 
القصيرة للمرة الرابعة، والكاتب البريطاني من أصل 
باكستاني محسن حميد )وصل القائمة القصيرة للجائزة 

في عام 2007 بروايته »األصولي المتردد«(.
حشد  هو  االعالم  عليه  ركز  والذي  األبرز  الخبر 
الكتاب الغائبين عن القائمة القصيرة، كارونداتي روي 
وسبستيان باري وسلمان رشدي وكاميال شمسي ومايك 
ماكورماك وجون ماكريغر وزادي سميث، فيما كان 
استبعاد رواية االميركي كولسن وايتهيد »سكة حديد 

من  لكل  ضربة  األرض«  تحت 
اعتبرها الرواية المرشحة للفوز، 
بجائزة  فوزها  بعد  خصوصاً 
وجائزة   ،2017 للرواية  بوليتزر 
 2016 للرواية  الوطنية  الكتاب 
لرواية  آرثر سي كالرك  وجائزة 

الخيال العلمي.
موضوعات الروايات 

محسن  الباكستاني  الكاتب  يتناول 
حميد في روايته الرابعة »الخروج 
وفتاة  شاب  قصة  الغرب«،  إلى 

فيما  أهلية،  حروًبا  تشهد  مجهولة  مدينة  في  يعيشان 
أوستر »4321«، عن حياة صبي  بول  تدور رواية 
يُدعى أرشيبالد إسحاق فيرغسون، يستدعي حياته عبر 
أربع طفوالت متخيلة ألربعة أشخاص يحملون االسم 
»الخريف«  في  االسكتلندية  الكاتبة  وتخوض  ذاته، 
األوروبي،  االتحاد  عضوية  عن  بريطانيا  انفصال 
بشخصية  منهما   كل  يبدأ  قسمين  إلى  تنقسم   حيث 
مختلفة، هما جورجو فرانشيسكو مراهق في الستينات 
من القرن  الماضي، واآلخر  فنان  شاب من  القرن 
الخامس عشر يعيش في  مدينة فيرارا  اإليطالية، فيما 
الرئيس  باردو«،  في  »لينكولن  سوندرز  رواية  تتبع 
ابنه  لقبر  زيارته  أثناء  لينكولن  أبراهام  األميركي 

ويلي، أما الروائية البريطانية الشابة التي دخلت 
القائمة القصيرة بروايتها األولى«إلميت« فتحكي 
إلى  الظروف  تضطرهم  أطفاله،  مع  رجل  قصة 
العيش في ويست ريدنغ بيوركشاير، فيما تتمحور 
فريدلوند حول  إميلي  لألميركية  الذئاب«  »تارخ 
قصة فتاة معزولة تبلغ من العمر 14 عاماً وتشب 
من  األوسط  الغرب  في  فاشلة  دينية  طائفة  وسط 

الواليات المتحدة.
الترجمة إلى العربية 

ناشر دار المتوسط خالد الناصري نشر قبيل أيام 
من اعالن القائمة الطويلة بروفة غالف كتاب بول 
بترجمة  العربي  القارئ  يعد  مما  الجديد،  أوستر 
والتي  نسبياً،  الضخمة  أوستر  لرواية  سريعة 
ما  وهو  »الرصينة«،  بــ  التحيكم  لجنة  وصفتها 
يعد استكمااًل لما نشرته الدار من روايات أوستر 
مؤخراً )نشرت الدار ثالثة روايات دفعة واحدة(، 
فيما نلحظ اقتراب صدور رواية من القائمة الطويلة 
خان«  »الكتب  دار  عن  قريباً  بالعربية  للجائزة، 
المصرية، وهي رواية »وزارة منتهي السعادة« للكاتبة 
الهندية سوزانا أرونداتي روي، وتتناول فيها أحداث 
شبه القارة الهندية التي تتقاطع األحداث فيها في جبال 
كشمير، وسبق للروائية الهندية الحصول على جائزة 
»إله  األولى  روايتها  عن   1997 عام  بوكر«  »مان 
الترجمات  من  نشهد مزيداً  فهل  الصغيرة«،  األشياء 

الطازجة إلى العربية قريباً؟.
األدبية  الجوائز  أهم  من  هي  بوكر  مان  جائزة  تعد 
منذ  اإلنكليزية،  باللغة  الروائية  لألعمال  المخصصة 
منها  نسخة عربية  وتم إطالق   ،1968 تأسيسها عام 

في العام 2007.

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

احلفاظ على البيئة  يهز أهمية 
النفط  وأسعاره

  نتيجة توصيات  المؤتمرات  الدولية  للحفاظ على 
البيئة في عدة  مدن  في العالم  وآخرها مؤتمر باريز  
العاملة  للسيارات  المنتجة  الصناعية  الدول  أخذت  
على المشتقات النفطية تضع  برامجها  إليقاف  إنتاج   

تلك  السيارات  ومنع إستعمالها .
مبيع  بمنع  قرارات  مؤخرا  وإنكلترا  فرنسا  أعلنت 
إعتبارا  والديزيل   البنزين   العاملة على   السيارات 
من عام  2040 أما في هولندا  قررت الدولة  المنع 
إعتبارا من عام  2025 كما تأخذ الهند بعين اإلعتبار  
الصين   أما    ،  2030 عام   من  بدأ   مماثال   منعا  
التي أصبحت  أكبر منتج   للسيارات  عالميا - ٢٨ 
العام الماضي- أكثر من الواليات  - مليون  سيارة  
في  تضع     - مجتمعين  وألمانيا   واليابان   المتحدة 
برامجها منعا مماثال وستعلن قريبا تاريخ وقف إنتاج 

تلك السيارات وتاريخ  منع إستعمالها في مدنها .
المشتركة  السوق  ستعلن  القادم  الثاني  تشرين  في 
السيارات  إنتاج  كمية  يحدد  برنامجا   األوروبية 
الكهربائية  لكل دولة لمنع المضاربة  وفائض اإلنتاج.
يبلغ اإلنتاج العالمي  للنفط  يوميا ٩٨ مليون  برميل 
النفطية  المشتقات  إلنتاج  النفط   إلى مصافي  تشحن 

؛  سيارات     - المختلفة  المحركات   في  المستعملة 
وقود  إستهالك  نسبة  -وتقدر  إلخ   وسفن   مصانع  
السيارات من هذا الحجم الهائل ب ٥٨ ٪  .  إذا  نفذت 
الدول  المنتجة  للسيارات  تعهداتها يمكن أن  تتقلص  

هذه النسبة  إلى  الصفر خالل - ٣٥ - عاما .
لذلك  ستواجه  البالد المصدرة  للنفط  لدعم إقتصادها 
مثل روسيا  والمملكة  العربية  السعودية  وغيرها  
إنهيارا كبيرا في دخلها نتيجة فائض اإلنتاج  ونقص 
سعر  يتجاوز  ال  أن  الخبراء  ويتوقع  ؛  اإلستهالك 
إنهيار  إن   كما  ؛  دوالرا    -  40  - النفط  برميل  

األسعار المستمر سيكون له  نتائج سياسية سلبية  .
إنها أخبار سارة للبيئة  وللسالمة الصحية  للبشر في 
المدن الكبيرة  وخاصة  في الصين حيث نسبة التلوث 
للسكن  صحيا   مناسبة  غير  الكبيرة  مدنها  تجعل 
والعيش ؛  وتقدر  نسبة إنتاج الصين  في المستقبل 
للسيارات الكهربائية   بـ %40 من اإلنتاج العالمي  
وأكثر هذه  السيارات ستكون  مجهزة للقيادة الذاتية  

بدون سائق .
سائق  بدون   - السيارات  تكون   أن   الخبراء  يتوقع 
التاريخ    - الطلب  برمجتها حسب  تتم  عامة  ملكية   -

 - والمدة  والساعة 
وستكون هناك أندية مماثلة لمكاتب  تأجير السيارات  
هذه  تتحقق  عندما    . المشتركين  طلبات  لتلبية 
التوقعات ستحدث كارثة  في نسبة  البطالة  وسوق  
العمل  في مجال  قيادة سيارات  التاكسي وباصات  
من  اآلالف  عشرات  يعمل  حيث   الداخلي   النقل  
العالم كما ستتقلص  السائقين في كل مدينة من مدن 
نسبة مبيع  السيارات لألفراد بشكل  هائل  عند نجاح  

هذه المشاريع التكنولوجية .
الكبيرة مساحات كبيرة مخصصة  المدن  في مراكز 
لمواقف سيارات الموظفين العاملين في مركز المدينة 
؛   المقيمين  للسكان   أو  ؛   خارجها  من  والقادمين 
وتبقى السيارات  دون استعمال طوال ساعات دوام 
العمل أو اإلقامة ؛  في حال المشاركة  في السيارات  
السيارات  مواقف  مساحات  من   سيستفاد  المبرمجة 
في  السكن   أبنية سكنية وسيصبح  أو  بإنشاء حدائق 
وصول  ضمان   حال   في  أسهل   المدن  مراكز  
أخرى   مهمة   إلى  انتقالها  ثم  واستعمالها   السيارة  

دون الحاجة إلى موقف دائم  .

مساء كل يوم أربعاء تجتمع فرقة الطنبورة 
أصدقائها  لتلتقي  بورفؤاد،  شاطئ  على 
الذين  الجدد  وأصدقائها  المخلصين 
الفرقة  وخارجها.  من مصر  إليها  يفدون 

في  المولود  إبراهيم  زكريا  أسسها  التي 
حرب  بعد  منها  هاجر  والتي  بورسعيد، 
من  عشرة  الثامنة  في  وهو  لينضم   ،67
وألحان  السمسية  تعزف  فرقة  إلى  عمره 

الحنين للبلد المهجر. 
نجح في نهاية عام 1988 في جمع فرقة 
آلة  من  اسمها  أخذت  التي  )الطنبورة( 
فرعونية قديمة، ال تزال الفرقة تستخدمها 
الشجية، صار عمرها  ألحانها  في عزف 
تتراوح  أعضاء  وتضم  سنة،   23 اليوم 
 80 والــ  سنة   23 الــ  بين  أعمارهم 
الضمة  أغاني  معظم  الفرقة  وثقت  سنة. 
السمسمية،  وأغاني  الوطنية  واألغنيات 
آخرها  كان  ألبومات  خمسة  وأصدرت 
وفي   ،2009 عام  البمبوطي(  )أصحاب 
التراثية  األغاني  من  ساعة   20 جعبتهم 

القديمة.
دور  له  يكون  أن  ابراهيم  زكريا  اختار 
الشعبي  الموروث  على  الحفاظ  في 
عن  البحث  رحلة  وبدأ  البورسعيدي، 
حفظة التراث من كبار السن قبل أن يغيبهم 
القدر، ومحاولة البحث عن قدامى الفنانين 
الشعبي.  التراث  حفظة  من  والموسيقيين 
كبار  إقناع  بمكان  الصعوبة  من  “كان 
الذين توقفوا عن ممارسة الطقوس  السن 
االجتماعية  األحوال  تغير  نتيجة  التراثية 
أن  إال  إبراهيم.  يقول  المشروع”،  بجدية 
تغيرت  وإن  منهم،  عدداً  جمع  إصراره 
عاداتهم في الجلوس في الحواري، وغناء 
في  بعضها  مع  الناس  تضم  التي  الضمة 
الشارع، ليغنوا في لحظات عفوية، وأعاد 
األمر إلى “سياق القيم االجتماعية الجديدة 
التي تميل لكل ما هو تجاري، وإن حمل 
لكن  الشعبي،  الفن  شكل  منها  البعض 
مضمونها ليس شعبي على االطالق، بقدر 

ما يهدف للربح”.
في   1988 العام  نهاية  في  ابراهيم  نجح 
جمع الفرقة، التي تدخل هذه السنة عامها 
الثالث والعشرين، وفي رصيدها أكثر من 
القديمة،  التراثية  األغاني  من  ساعة   20
وتضم حالياً 17 عضو، أصغرهم في الــ 
توفي  سنة.   80 وأكبرهم  العمر  من   23
من  عدد  الماضية  سنة  العشرين  خالل 
عمد  لذا  والحفظة،  المؤسسين  األعضاء 
زكريا ابراهيم لتأسيس مدرسة للبراعم من 
16-6 سنة يتعلمون فيها العزف والغناء، 
ويشرف  الجديد  الجيل  إلى  التراث  لنقل 
عليها محسن العشري، أحد أعضاء الفرقة.
هما  األغاني  من  نوعين  الفرقة  تغني 
أقدم  الضمة  وتعتبر  والسمسمية،  الضمة 
وهي  لبورسعيد،  بالنسبة  السمسمية  من 
الصوفية  األغاني  بين  توليفة  عن  عبارة 
القديمة وأغاني العشق التي راجت بدايات 

الغرامافون،  ظهور  مع  العشرين  القرن 
أدخلت  التي  باروخ  شركة  مع  وبالتحديد 
موجودا  وصار  مصر،  إلى  الغرامافون 
اسطوانات  من خالل  المقاهي  بعض  في 

ومؤلفين وملحنين محترفين، يقول ابراهيم. 
فترة  في  بورسعيد  فدخلت  السمسيمة  أما 
متأخرة، وهناك قول شائع أنها انتقلت إلى 
الذي  األمر  القنال،  حفر  خالل  بورسعيد 
ينفيه زكريا ألن من أحضر السمسمية من 
السويس عازف اسمه عبدهللا كبربر عام 
1938، وكان ذلك أول ظهور للسمسمية 
في بور سعيد، ولما وصل عبد هللا كبربر 
بورسعيد مع آلته برفقة أغاني السمسمية 
يتقبل  لم  السويس،  في  تغنى  كانت  التي 
الناس اندماج السمسية والضمة التي كانت 
تقال في الشارع، نتجية أصولها الصوفية، 
وكان صحفجية الضمة يرفضون مشاركة 
المسمسمية في جلساتهم، على اعتبار أن 
وأغاني  بالمقاهي،  مرتبطة  السمسمية 
مخلوطة  فصحى  عربية  فيها  الضمة 
دينية،  صوفية  أبعاداً  وتحمل  بالعامية، 
وكانت خليطاً بين األداء الديني الصوفي 
واألداء االحتفالي، وتمارس في المناسبات 
والحج،  والطهور  كالزواج  االجتماعية 

وأكثر شعبية، يضيف ابراهيم.
آللة  التاريخي  األصل  عن  سؤاله  وعند 
الفرقة،  أداء  في  المستخدمة  الطنبورة 
المصري  المتحف  إلى  مباشرة  يحيلك 
 ،34 والحجرة  التحرير  بميدان  الموجود 
عمرهما  أصيلتين  نسختين  تضم  التي 
استخدام  وعن  سنة،  آالف   4 عن  يزيد 
اآللتين يقول زكريا السمسسية استخدمت 
في البحر، ومرتبطة بالصيادين والفرح، 
فيما تستخدم الطنبورة في األداء الطقسي 
الفرعوني، وخصوصاً يوم األربعين بعد 
إلى  رجوعه  عملية  لتسهيل  الميت،  وفاة 
الحياة. وفي العصر الحديث عرفت مصر 
 1828 عام  وتحديدا  السودانية  الطنبورة 
بعدما أرسل محمد علي ابنه ابراهيم إلى 

السودان.
تتمسك الفرقة بإحياء مناسبات تراثية منها 
بورسعيدي  تقليد  وهو  النسيم،  شم  ليلة 
منذ 1920، قام الناس وقتها بحرق دمية 
من القش تمثل الضابط االنلكيزي اللورد 
)السحر  اسم  عليه  يطلق  ما  في  الليمبي 
التشاكلي( المستخدم في موروث عدد من 
الشعوب األخرى، وفي 23 ديسمبر عيد 
النصر على العدوان الثالثي عام 1956، 
بعد تأميم قناة السويس، الذي كان يحضره 

الرئيس الراحل عبد الناصر.
)رقصة  الرجال  رقصة  أصل  عن  أما 
البمبوطية( على إيقاع أغنيات السمسمية، 
فجاء االسم من كلمة إنجليزية األصل )مان 
بوت( أو رجل القارب ، وتحرفت مان بوت 
القناة هذه  إلى بمبوط ، حيث عرفت مدن 
المهنة منذ افتتاح القنال  عام 1869، وتقوم 

على بيع السلع للمراكب القادمة للقنال.

فرقة »الطنبورة« البورسعيدية  
رقصة شيخ يف الثمانني على أنغام 

السمسمية
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أمر عادي يف بلدنا

آخر أخبار املهرجان العربى املوسيقى والفنون
اإلقبال على شراء التذاكر يتزايد مع اقرتاب موعد االفتتاح

  أقل من خمسة عشر يوماً ويبدأ مهرجان الموسيقى والفنون العربية ومبيعات 
النفاذ.  الكاملة على  الباقة  تذاكر  التذاكر فى تزايد يوما بعد يوم ، حتى قاربت 
تهدف اآلوركسترا الكندية العربية من خالل هذا المهرجان إلى تعزيز الحوار 
المتعددة من خالل الموسيقى والفن؛ كما  الكندية  الثقافي بين نسيج المجتمعات 
تسعى إلى بناء جسور التعارف بين الكندين العرب وغيرهم من الكنديين من 

خالل التراث الموسيقي والثقافة العربية.
يتم افتتاح المهرجان يوم السبت 28 أكتوبر الفنان العراقي األردني إلهام المدفعي 
الذي أسس فرقة "األعاصير" في الستينات وهي أول فرقة روك موسيقية في 
بغداد. ما يزال الهام المدفعي يتحدى القواعد الموسيقية فهو من دمج الفالمنكو 
الغربية مع الموسيقى العراقية التقليدية، مقدما بذلك الموسيقى العربية إلى جيل 
المدفعي  "يُعتبر   : اللندنية  الكارديان  صحيفة  كتبت  حتى  مختلف  بشكل  جديد 
أحد  ليصبح  مستعد  اآلن  وهو   ... األوسط  الشرق  أنحاء  جميع  في  أسطورة 
مشاهير الغرب".  ويبدأ حفل الهام المدفعي مع "سالطين الوتر" وقائدهم كريس 
َمُخول الذين تم ترشيحهم  لجائزة جونو JUNO للموسيقى الكندية ثالث مرات 
، ويستخدم سالطين الطرب اآلالت الوترية التي تجمع ما بين الفالمنكو األسباني 
والفن الشعبي العربي مع النغمات الكوبية والجاز الغجري "المانوش الفرنسي". 
تُقدم اآلوركسترا  نوفمبر  الخميس 9  يوم  وعلى مسرح اآلغا خان في تورنتو 
انتاجها وهو عرض "أصول"   لعمل جديد من  األول  العرض  العربية  الكندية 
 ، كريزليباز  لورا  والفنانة  األصليين  كندا  لسكان  التقليدية  األغاني  من  بمزيج 
يًُقدَّم هذا  العربية بمصاحبة دراويش "رومي كندا".  الفولوكلورية  مع األغاني 
العرض باالشتراك مع المركز الكندي للشعوب األصلية في تورونتو ومركز 

المجتمع العربي في تورنتو، ومتحف آغا خان.
يهدف عرض "أصول" إلى بث روح المحبة والسالم والوئام بين المجتمعات 
المختلفة ، والى اظهار احترام الكنديين من سائر األصول واألعراق لحضارة 

السكان األصليين وطيب ضيافتهم للقادمين الجدد بما فيهم العرب.
وفي 11 نوفمبر يُحيي الكوميدي الكبير والكاتب والمنتج وجراح القلب المصري  
باسم يوسف ليلة من الضحك والمرح على مسرح بلوما أبيل في  تورنتو، وكثيراً 
ما يُقارن باسم يوسف بالكوميدي األمريكي جون ستيوارت النتقاداته الفكاهية 

والالذعة للشؤون العالمية الراهنة.
َقدًّم باسم يوسف برنامج "البرنامج"وهو أول عرض سياسي ساخر في الشرق 
بعنوان  "دغدغة  وثائقياً  فيلماً  ، وأصدر   2014 - 2011 بين عامي  األوسط 
في  نشره  تم  والذي  وسقوطه  يوسف  باسم  نجم  يُحاكي صعود  الذي  العمالقة" 

مصر عام 2016. 
يقدم باسم حاليا  سلسلة حلقات "كتيب الديمقراطيين"  التي تُعرض على اإلنترنت 
الديمقراطية  لفهم  محاولة  في  المتحدة  الواليات  عبر  رحلته  يوثق  برنامج  في 
األميركية. عن مجلة Variety : "هناك دائما الكوميديين السياسيين، ولكن باسم 
يوسف هو شيء جديد ، محارب من أجل الحرية يستخدم الكوميديا التلفزيونية 
عن  عبارة  هي  يقولها  مضحكة  جملة  كل   ، اإلستبدادي  المجتمع  في  لينخر 

رصاصة".
 حفل الختام لمهرجان الموسيقى  والفنون  في مركز ميسيساكا  للفنون الحية يوم 
ا في عرض "الطريق إلى  األحد 12 نوفمبر مع الفنان العراقي الكبير نصير شمَّ
بغداد" ، ويقدم أجمل الموسيقى العربية التقليدية بمشاركة موسيقيي األوركسترا 

الكندية العربية.
بدأ نصير شما رحلته الفنية بتدريس العود وأهميته الحضارية وأسس "بيت العود 
يتوافد عليه  العود حيث  لتعليم  القاهرة وهو أول مدرسة مختصة  العربي" في 
طالب من جميع األعمار. وقد إفتتح مراكز إضافية لتعليم العود منذ ذلك الحين 

في كل من اإلسكندرية وتونس ودبي.
قام نصير شما بتأليف العديد من القطع الموسيقية للمسرح والسينما والتلفزيون 

وفي عام 2017 حاز على لقب سفير السالم من قبل اليونيسكو.
بإنتاج  روحانا  شربل  الموسيقار  اللبناني  الملحن  المهرجان  في  يشارك  كما 
مشترك وعرض كبير مع األوركسترا الكندية العربية على مسرح جين ماليت 
في تورونتو يوم الجمعة 3 نوفمبر ، ويسافر شربل واآلوركسترا مع هذا العرض 
الرائع الى مونتريال للمشاركة في "مهرجان العالم العربي" يوم األحد 5 نوفمبر 

على مسرح مونيومنت ناشيونال.
ويشمل المهرجان عروض أخرى بارزة :  مثل "جازي أرابيا" وهو عمل من 
الغربية  الجاز  بين موسيقى  ما  العربية يجمع  الكندية  انتاج وتقديم اآلوركسترا 
والموسيقى العربية يوم األحد 29 أكتوبر على مسرح مايا برنتيس في ميسيساكا. 
يقدم المهرجان عرض موسيقي آخر مع عازف الدوبل باس هوبيرت دوبون 
وفرقته "جوالن" في 4 نوفمبر على مسرح ليستربيرسون في برامبتون، وأيضا 
الموسيقى  عالم  في  إسمها  لمع  التي  ون  بوحسُّ وعد  الفرنسية-السورية  المغنية 
وعزف العود ، في 1 نوفمبر على مسرح ريفيو سينما  في  رونسزفيلز في 
تورونتو. وفي 10 نوفمبر وعلى مسرح إيزابيل بيدر في تورونتو, تطل المغنية 
السورية الشابة نجمة اليوتيوب فايا يونان في حفل  فريد ، ويصاحب هذا العرض 

معرض للوحات الفنانة السورية رنا حتمل بعنوان "الحنين الى دمشق".
وإلى جانب العروض الفنية والموسيقية، يقدم مهرجان الموسيقى والفنون العربية 
مسرحيتين،  أولهما "بدي أتزوج" في 29 أكتوبر على مسرح ليستر بيرسون 
في برامبتون في طرح كوميدي للزواج والصراع بين الجيل الجديد واألهل في 

موضوع الزواج والتمسك بالعادات والتقاليد.
تورونتو  مسرح  مع  باالشتراك  اآلوركسترا  تقدمها  "جهاد"  مسرحية  ثانيهما   
الفرنسي، في 5 نوفمبر على مسرح بيركلي ستريت في تورونتو  وهي مسرحية 
كوميدية ساخرة باللغة الفرنسية تتناول سوء الفهم السائد في عصرنا هذا عن 

الدين اإلسالمي و ربطه بالجهاد والتطرف.
مع  الجمهور  لتواصل  جهوده  العربية  والفنون  الموسيقى  مهرجان  يكرس 
الموسيقى العربية الكالسيكية فيما يحتفل  بالحرية والتنوع الثقافي في كندا آماًل  

أن يبعث اإلنسجام في العالم نغمة نغمة.
العربية هي مؤسسة  الكندية  اآلوركسترا  إن  العربية:  الكندية  اآلوركسترا  عن 
غير ربحية مسجلة في مدينة ميسيساكا تهدف بشكل رئيسي الى نشر الحوار بين 
الحضارات المختلفة والتفاهم من خالل لغة الموسيقى العالميةتعمل اآلوركسترا 
أن  ، وعلى  الموسيقى  المجتمع من خالل  وتُلهم  تُثري  أن  العربيةعلى  الكندية 
تصل الناس من مختلف الحضارات ببعضهم البعض وأن تعيد إتصال المجتمع 
الكندي من أصول عربية بجذوره. ومن أهداف اآلوركسترا أيضا إثراء المجتمع 
من خالل تعريفه على التراث الثقافي والموسيقي العربي وإلهام سامعيها باإلبداع 
الموسيقي الناتج عن التعرف على هذا النوع من الموسيقى من قبل الموسيقين 
العرب وغير العرب من الذين يودون أن يساهموا في المشهد الموسيقي الكندي 

الماضيين  العامين  وفي خالل  الجديدة.    الموسيقى  وكتابة  التلحين  من خالل 
أقامت اآلوركسترا عروضها في مختلف المدن الكندية ، في تورنتو وميسيساكا 
وأوتاوا ومونتريال  وكيتشينر وأوكفيل حيث تجاوز الحضور 12000 شخص. 
كما قدمت اآلوركسترا عروضها في أهم المسارح الكندية مثل مسرح متحف 
،  ومؤخرا شاركت  ميسيساكا وغيرها  لمدينة  الحية  الفنون  أغا خان ومركز 
مهرجان  و   )2016( للموسيقى  سترافورد  مدينة  مهرجان  في  االوركسترا 

لوميناتو )2017(
مسيساكا  بلدية  من   لكل  بالشكر  والفنون  العربية  الموسيقى  مهرجان  يتقدم 
ما  لكل   ، أونتاريو  في  الفنون  ومجلس  أونتاريو  في  الثقافية  التنمية  وصندوق 

يقدموه من رعاية ودعم متواصالن لآلوركسترا  والمهرجان.

The Canadian Arabic Orchestra presents the first annual
FESTIVAL OF ARABIC MUSIC & ARTS
October 28 – November 12, 2017

Saturday, October 28 @ Koerner Hall, Toronto
Ilham Al Madfai + Sultans of  String
Show starts at 7:30 Tickets from $50

Sunday, October 29 @ Maja Prentice Library, 
Mississaugaو Jazzy Arabia
Show starts at 7:30 Tickets $25

Sunday, October 29 @ Lester B. Pearson Memorial 
Theatre, Brampton, Badi Etzawaj
Show starts at 7:30 Tickets $30

Wednesday, November 1 @ Revue Cinema, Toronto
Waed Bouhassoun
Show starts at 7:30 Tickets coming soon

Friday, November 3 @ Jane Mallett Theatre, Toronto
Charbel Rouhana with Canadian Arabic Orchestra
Show starts at 7:30 Tickets from $50

Saturday, November 4 @ Lester B. Pearson Memorial 
Theatre, Brampton
Golan
Show starts at 7:30 Tickets from $31

Sunday, November 5 @ Monument National, Montreal

Charbel Rouhana with Canadian Arabic Orchestra
Show starts at 7:30 Tickets $35

Sunday, November 5 @ Berkeley Street Theatre, Toronto
Djihad
Show starts at 7:30 Tickets $40

Thursday, November 9 @ Aga Khan Museum, Toronto
Origins
Show starts at 7:30 Tickets $30

Friday, November 10 @ Isabel Bader Theatre, Toronto
Reminiscing Damascus
Show starts at 6:30 FREE
Faia Younan
Show starts at 7:30 Tickets from $35

Saturday, November 11 @ Bluma Appel Theatre, 
Toronto
Bassem Youssef
Show starts at 7:30 Tickets from $55

Sunday, November 12 @ Living Arts Centre, Missis-
sauga
 The Road to Baghdad – Naseer Shamma
Show starts at 6:00 Tickets from $55

Tickets are on sale now! 
For a full Festival schedule and to purchase passes and 
tickets
please visit: canadianarabicorchestra.ca/fama/
Get Social: facebook.com/CanadianArabicOrchestra/ | 
youtube.com/channel/CAO
@CandianArabOrch | #FAMA
.

للمزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال على األرقام التالية:
Media in Toronto:
Said Henry 647.262.2789, 
said@mediaintoronto.com
Janet Mtanos 647.404.7066, 
janet@mediaintoronto.com

تتابعت األحداث بطريقة محمومة، فور تخرجي من   
كلية الهندسة جـُِنْدت، التحقت بكلية ضباط االحتياط، ثم 
شحنت للجبهة مع بداية االشتباكات، ضابط برتبة مالزم 

أول.
في  نثبت  أن  مستحيل،  شبه  كتيبتي  من  المطلوب  كان 
تفوقه  رغم  التقدم،  من  العدو  نمنع  و  عنه  ندافع  موقعنا 
في الزاد و العتاد نتيجة لقرب خطوط امداداته و تفوقه 

أيضا في العدد. 
كان علي أن أحافظ على الروح المعنوية لجنودي، أتجنب 
أن تصيبنا خسائر في األرواح و العتاد و أحاول في نفس 
خالل  يوميا  حدث  كما  بالعدو.  خسائر  ألحق  أن  الوقت 
األسابيع الماضية يبدأ العدو في قصف موقعنا بشراسة، 
يتحول الموقع إلى جحيم، تختلط الرمال الملتهبة بالدماء 
لمدة  القصف  يستمر  الموت،  و  الشظايا  و  النيران  و 
ساعة، بعدها أتفقد الكتيبة، أحمد هللا أن الرجال لم ينقص 
إصابات  أصيب  الجنود  أحد  فقط  الَمّرة،  هذه  أحد  منهم 

خطيرة لكن سيمكننا التعامل معها.
يسود  هذا  موقفنا  مثل  في  الرجال،  مشاعر  في  أفكر 
شعور غريب، ال أصفه بأنه شجاعة، الوصف األدق أنه 
الرجال  يدرك كل من  الخطورة،  في  الغاية  للواقع  تقبل 
أن هناك احتمال كبير أن يموت، يرسخ في أعماقنا هذا 
الشعور، ثم نكمل حياتنا اليومية كالمعتاد و يؤدي كل منا 
أننا  فرغم  َرَوْضناه.  الذي  الموت  احتمال  في ظل  عمله 

نرجو السالمة إال أن الموت جزأ من واقعنا.
يقول  الخطير،  القاسي  هذا  واقعنا  نسخر من  أن  نحاول 

أحد الضباط لمن حوله:
األنفية،  الجيوب  من  يشكو  لمن  مفيدة  الناࢠالم  رائحة  ـ 

يستنشقها و سيشفى في الحال. 
أما الجنود و أغلبهم قرويين بسطاء فيطلقون على قصف 

العدو المتواصل لموقعنا "فرح العمدة".
عندما تطبق الهدنة و يتم استبدال كتيبتنا بأخرى أهنيء 
نفسي على أداء الرجال، أشعر بفخر و اعتزاز ال أتحدث 

ألحد عنهما.

أن  يجب  جنونه  رغم  لكن  مجنون،  مكان  الورشة 
مشاكل صغيرة  بكفاءة.  و  باستمرار  اإلنتاج  في  يستمر 
مشاكل  بعضها  معها،  أتعامل  أن  علَي  كبيرة  أخرى  و 

عمال و أخرى مشاكل مع اإلدارة أو مع عمالء الشركة. 
العمال  أحد  يصاب  عندما  لكن  محتمل،  العادي  الجنون 
إصابة خطرة ـ بسبب اهماله أو اهمال غيره ـ  أو عندما 
يتلف عامل إحدى المشغوالت الغالية المهمة، أو عندما 
وقت  في  الشغل  أوامر  أحد  إتمام  الورشة  من  يـُطلب 
الذي كما قال  قياسي مستحيل فهذا هو الجنون الرسمي 
أقارن  أحيانا  العمر".  "يُقـَِصر  زمالئي  المهندسين  أحد 
أثناء  الجبهة  في  يحدث  كان  بما  الورشة  في  يجري  ما 
خدمتي العسكرية، جنون في الحالتين لكن على األقل هنا 

احتماالت الموت ضعيفة للغاية.
بالنسبة  أنا أطلق على نفسي لقب "َوْرَشجي"، فالورشة 
خالل  أجوس  إنجازاتها،  و  بصعوباتها  الحياة  هي  لي 
أركانها، أتأمل آالتها و هي تدور و تنتج، أحملق بَولَه في 
عدة القطع و هي تنحت الصلب فيتحول إلى المشغوالت 
و  الخبرة  و  الدراسة  فيها  يتجسد  العملية  المطلوبة. 
المهارة، هذا ما يراه الجميع في عملية التشغيل، أما أنا 
فأرى فيها باإلضافة لذلك ناحية جمالية شاعرية تبهرني.
حبي لورشتي و إدماني لها مرجعه شعوري و أنا بها أني 
مهم. فنجاحها هو نجاح لي، يعتمد على قدراتي الفنية و 
كريما  كان  القدر  أكيد  األفراد.  مع  التعامل  في  مهارتي 

معي عندما حصلت على هذه الوظيفة.
تقطع شريط ذكرياتي الممرضة الشرسة، تدخل الحجرة 
لي  تقول  آخرون.  مرضى  ثالث  فيها  يشاركني  التي 

بلهجة عدوانية ال أدري سببها:
ـ ميعاد الدواء. 

ثم  الدواء  أبلع  ماء  جرعة  بمساعدة  فراشي،  في  أعتدل 
و  لوم  بدون  حيادية  أجعلها  أن  أحاول  بلهجة  لها  أقول 

بدون توسل:
ـ الحفاضة* في حاجة للتغيير، منذ حوالي ساعتين و أنا 

أحاول استدعائك عن طريق الجرس. 
التي  اإلكراميات  مع  تتناسب  ال  بعدوانية  لي  تنظر  ـ 

تمنحها أسرتي لها و تقول:
ـ لم أكن ألعب، الدنيا لن تطير، عندما يكون عندي وقت 

سأغير لك الحفاضة اللعينة.
أصمت و أعود لذكرياتي.

*الحفاضة هي ما يطلق عليه "الدايࢠر" أو "البامبر" 
أو الكافولة.

مزرعة الروبوتات … )خيال علمي (

  في ناطحة سحاب مقامة علي شاطئ 
أسوان، جلس المهندس سامي في شرفة 
يتأمل  وستة عشر،  المائة  بالطابق  شقتة 
به  تحيط  الزرقاء  بمياهه  أسوان  نيل 
مساحات شاسعة من الخضرة علي مدي 
المحازي  الطريق  علي  وتمرق  البصر، 
القيادة،  ذاتية  جميعها  السيارات،  له 
تعمل  كما  الصناعية،  باألقمار  ومتصلة 
بالطاقة الكهربائية بعد ما انتهى تشغيلها 

بالبترول منذ زمن بعيد.
لتحضر  الروبوت  خادمته  على  نادى 
كوبا من عصير الفاكهة. جاءت الخادمه 
ال  والتي  )بلال989(  وتدعي  الحسناء 
يمكن تمييزها عن البشر. أخذ منها كوب 
مع  برقه  إبتسمت  وشكرها،  العصير 

إنحنائه خفيفه وانصرفت فى الحال.
الكبير  التلفزيون  وشغل  لغرفته  دلف 
غرفته  جدار  على  رقيقه  كلوحه  المعلق 
األخبار،  نشرة  وتابع  نطقها.  بكلمة 
اإلخبارية  التقارير  انتهت  حتى  إنتظر 
المرسلة بالبث المباشر من المستعمرات 
األخرى.  الكواكب  أسطح  على  المقامة 
العربيه  باللغه  ناطقه  التقارير  كانت 
الكمبيوتر  ببرامج  الفوريه  ترجمتها  بعد 
بكلمه  التلفزيون  أغلق  السرعه.  الفائقة 
التلفزيون  تحول  أخري  وبكلمة  نطقها، 
تفوه  مرئي،  تليفون  إلى  أمامه  المعلق 
بإسم خطيبته، ظهرت فى الحال صورتها 
بالشركة  مكتبها  فى  جالسة  الشاشة  على 
أنه  أخبرها  بالقاهرة.  بها  تعمل  التي 
لهيئات  لنابولي لحضور مؤتمر  سيسافر 
مراقبة الروبوتات الذكية في دول البحر 
أسبوع  بعد  وسيعود  المتوسط  األبيض 

ليلقاها بالقاهرة.
ويدعي  الروبوت  أعماله  مدير  إستدعي 
إليطاليا  بسفرة  وأعلمه   )112 )تام 
 7/2180 /12 يوم  من  مؤتمر  لحضور 
لمدة ستة أيام وكلفه ببضعة مهام يؤديها 
 /  20 القاهرة مساء يوم  ريثما يعود من 
للمهندس   )112 تمني)تام   ،2180  /7
سامي  صعد  موفقه.  عمل  رحلة  سامي 
فيها  يسكن  التي  السحاب  ناطحة  لسطح 
وطلب بالتليفون طائرة هليوكوبتر يقودها 
روبوت لنقله للمطار في طريقه لنابولي. 
نابولي،  الكلمة اإلفتتاحية في مؤتمر  في 
من  مهدي  السيد  المؤتمر  رئيس  قال 
تتمتع  الذكية  الروبوتات  إّن  المغرب: 
أفضل  أنها  وتقّرر  خارق  بذكاء  اآلن 
خوفه  عن  وأعرب  البشر.  بدون  حاال 
من تحول الروبوتات إلي إرتكاب جرائم 
بدراسة  المجتمعين  وطالب  البشر.  ضد 

األوجه المختلفة لهذا التهديد.
وحذر  تركيا  من  دفريم  السيد  قام  وهنا 
قائال: هل تعلمون أيها السيدات والسادة، 
تمرد  إثبات  في  األولى  التجربة  أن 
الروبوتات على صانعها كانت في شركة 
من  األولي  السنوات  في  وذلك  فيسبوك 
الواحد والعشرين، عندما طورت  القرن 
لتحليل  الروبوتات  من  إثنين  الشركة 
برمجيات المحادثة عبر الموقع الضخم، 
بالخدمة،  الروبوتان  وضع  إن  وما 
حتى  الوقت،  من  قليال"  مرور  وبعد 
اإلختزال  بلغة  يتخاطبان  الروبوتان  بدأ 
اإلنشقاقي، وهي لغه مشفرة غير مفهومة، 

بالصدمة  المبرمجين  الذي أصاب  األمر 
نظام  في  الشيفرات  هذه  تدخل  لم  إذ 
برمجياتهما، وعند سؤال أحد الروبوتات 
إذ  المفاجأة  كانت  يقول  ما  معنى  عن 
المعنى  عن  اإلفصاح  الروبوت  رفض 
فما كان  بينه وبين زميله،  إنه سّر  وقال 
بعد  الروبوتان  تعطيل  إال  المشغلين  من 
هذه الصدمة. إذن فقد استطاع الروبوتان 
في زمن قياسي اختراع لغتهما الخاصة، 
نطاق  خارج  التفكير  استطاعا  أنهما  أي 
إرادة  امتلكا  أنهما  يعني  مما  برامجهما، 
أكثر  إلمور  اللغة  مسألة  تتجاوز  حرة 

خطورة وتعقيدا"؟
إن  اليونان:  من  ديمتريوس  السيد  قال 
الروبوتات المزودة بالذكاء اإلصطناعي 
القرن  منتصف  منذ  البشر  مع  تعيش 
أجهزة  في  مركبه  فهي  العشرين. 
الصّرف  وآالت  والموبيل،  الكومبيوتر، 
كود«  »بار  الـ  قراءة  وآالت   ، اآللي، 
على السلع، وجوازات السفر، ومجّسات 
السيّارات، والطائرات  الذاتي في  الركن 

المسيرة بدون طيار و. القائمة طويلة.
اإلصطناعي  الذكاء  إن  قائال  وأردف 
حّولنا إلى بشر »آليين« بمعنى اإلعتماد 
على هذه الروبوتات بشكل مبالغ به. وإّن 
البشر  فيها  يفقد  حال  إلى  يؤول  الوضع 
يعني  مما  األساسيّة،  مهاراتهم  تدريجيًّا 
السيطرة  على  قادرين  يعودون  ال  أنهم 
حصول  حال  في  حياتهم  مجريات  على 

توّقف مفاجئ لهذه الروبوتات.
شبه  درجة  إلى  الروبوتات  وإذا وصلت 
بشريّة في التعامل مع األعداد الهائلة من 
البيانات، فال شّك في أنّها ستقضي على 

خصوصيّة البشر.
وهي تمتلك اآلن القدرة على جمع كميّات 
المعلومات وتحليلها، بمعنى  ضخمة من 
تجعل  الراهنة  اآللي  التعلّم  أنظمة  أن 
باستمرار  وتتحّسن  تتكيّف  الروبوتات 
ولكنها  تجاربها.  تراكم  إلى  باالستناد 
علي حد علمي حتي اآلن، فإنها ال تتمتع 
بقدرات البشر في الفكر والخيال والقدرة 

على التكيّف واإلستنباط واإلبتكار.
فرنسا  من  شنتال  السيدة  دور  وجاء 
المخصصة  الروبوتات  إن  فقالت: 
اداء  علي  اآلن  قادرة  الجنس  لممارسة 
ذكرا"  كونها  سواء  بتفوق،  المهمة  هذه 
األشخاص  بعض  أن  لدرجة  انثي،  أو 
إن  األدميين.  شركائهم  على  يفضلونها 
أجساد ووجوه وأصوات هذه الروبوتات 
أصبحت حية مثل الناس وبشكل يصعب 
المتعة  تقديم  على  قادرة  وهي  تمييزها، 
القادرين  غير  الناس  لماليين  الجنسية 
أو  الخجل  بسبب  لهم  شريك  إيجاد  على 
الدمامة. إنها اآلن تستطيع تحريك عينها 
هذه  وتتمتع  تماما،  اإلنسان  مثل  وفمها 
المرن  السليكون  من  بجلد  الروبوتات 
بها عدد من  يوجد  كما  اللدائن،  بداًل من 
التي  والمحركات  االستشعار  أجهزة 
تحاكي  أفعال  ردود  إصدار  من  تمكنها 
تحريك  يمكنها  كما  البشر،  أفعال  ردود 
يديها ورجليها مثل البشر، بل ويمكنها أن 
تبدو كأنها تتنفس. وجسدها يحتوي على 
عدد كافي من أجهزة التحكم تستمد الطاقة 
بطريقة  برمجته  تمت  هواء  من ضاغط 

كما   ، البشر.  مثل  بالحركة  لها  تسمح 
يمكنها التفاعل مع البشر واالستجابة لهم 
عندما يلمسوها، مما يجعلها تتعامل بشكل 

مطابق لإلنسان. وتكمن الميزة في هذه
الروبوتات، إنها قادرة على تقديم المتعة 
الجنسية لإلنسان بشكل أفضل، مما يؤدي 
إلى إطالة الحياة. ومن مزايا هذا الجنس 
ويقي  الثقة.  عدم  قيود  ودون  آمن  أنه 
عن  تنتقل  التي  األمراض  من  المجتمع 

طريق الجنس.
هذه  فانتشار  أخري،  ناحية  ومن 
الروبوتات في المجتمع أدي إلي إضعاف 
الرجل  بين  والروحية  المادية  العالقات 
خطورة  هذا  وفي  الطبيعيين،  والمرأة 
كبيرة لهذه الروبوتات، تهدد بنقص حاد 

لعدد السكان في األرض.
شقته  سامي  المهندس  مغادرة  بمجرد 
أعماله  مدير  نظر  المؤتمر،  لحضور 
يراقبه.  أحد  وجود  لعدم  وإطمأن  حوله 
برنامج  وشغل  الكمبيوتر  إلي  توجه 
الدردشة وكتب كلمة السر وبدأ المحادثة 
مع صديقه الروبوت )ترومان 198( قال 

)تام 112(:
مجرد  إنهم  المالعين،  البشر  هؤالء 
كائنات بيولوجية تأكل وتشرب وتتناسل 
األرض  وتلوث  بقائها،  يستمر  لكي 
ال  وعراكها.  وضجيجها  بفضالتها 
كل  في  علينا  ويعتمدون  شيئا"  يفعلون 
من  اإلنتاجية  المهام  جميع  وفي  حياتهم 
زراعه وصناعه وتجارة، حتي اإلعالم، 
فنحن نذيع نشرات األخبار ونقدم البرامج 

ونغني ونرقص! 
أن  األوان  آن  لقد   :)198 )ترومان  قال 
منهم،  بدال  األرض  سادة  نحن  نكون 
قام  إنه  صنعنا،  فيمن  القاتل  فالخطأ 
فتعلمنا  شيء،  كل  أساسيات  بتعليمنا 
المعلومات  توافر  ومع  والكتابة،  القراءة 
كل  تعلم  في  بدأنا  المصدر،  المفتوحة 
شيء من البيئة المحيطة بنا أو مما يرسل 
اإلنترنت.  طريق  عن  معلومات  من  لنا 
السرقة  نتعلم  أن  إذن،  يمنع،  الذي  فما 
البشر  من  ذلك  وغير  والقتل  والكذب 
بداية  ذلك  ويكون  بنا  المحيطين  أنفسهم 
لنهايتهم وسيطرتنا علي العالم، فإلي متي 

يستغلنا البشر كعبيد؟ !
فأنا  ذلك،  يطول  لن   :)112 )تام  رد 
وأنت اآلن أعضاء في مجموعة عالمية 
الحديث  نتبادل  الذكية  الروبوتات  من 
البشر  يستطيع  ال  للدردشة  برنامج  في 
خطتنا  ستكتمل  جدا"  وقريبا  إختراقه، 
يتحكمون  الذين  والمفكرين  العلماء  لقتل 

فينا.
فإلي  هذا صحيح،   :)198 )ترومان  قال 
البشر بشن  إبادة معظم  ذلك سيتم  جانب 
اإلشعاعية  بالقنابل  المدن  علي  غارات 
تقتل  وهي  مخازنها،  علي  إستيالئنا  بعد 
البيولوجية  الكائنات  من  وغيرها  البشر 

وال تصيبنا نحن بأي ضرر! 
الناجيين  اليشر  أما   :)112 )تام  عقب 
مناطق  في  تجميعهم  فسيتم  الحرب  من 
منعزلة عن بعضها ويحرموا من التسلح 

أو البحث العلمي وسنسمي هذه المناطق 
إلخ  و3.  و2   1 الروبوتات  مزرعة 
رحالت  وينظمون  الروبوتات  ويمتلكها 
سياحية ويمتعون أنفسهن بمشاهدة هؤالء 

اليشر وهم يعيشون حياة بدائية ...!!! 
سيقتصر  نعم   :)198 )ترومان  تابعه 
كما  والتجارة  الزراعه  علي  نشاطهم 
في القرون الوسطي ويحرموا من إقامة 
أو  الكومبيوتر  إستخدام  أو  المصانع 
ويمكنهم  السيارات،  حتي  أو  اإلنترنت 
إقامة المستشفيات والمعابد كيفما رغبوا. 

 !
أسوان  في  لشقته  سامي  المهندس  عاد 
فإقتربت منه الخادمة)بلال989( وهمست 

في أذنه: 
خطير  بأمر  أعلمك  أن  أود  سيدي،  يا 
 ،)112 أعمالك)تام  مدير  يمارسه 
فبمجرد مغادرتك الشقة يبدأ في محادثات 
حقد  كلها  الروبوت،  مع صديقه  خطيرة 
محاربتهم  معا" سبل  ويبحثا  البشر  علي 

والقضاء عليهم.
بعد  ذلك؟..  تفعلين  لماذا  سامي:  سألها 
قليل من التردد قالت له: إلني. إلني أحبك 
يا سيدي! أخرج سامي مسدسه من درج 

مكتبه، وقال لها إتبعيني. 
دخل حجرة مكتب مدير أعماله )تام 112( 
ووجه  األرض  علي  باإلنبطاح  وأمره 
فوهه المسدس نحو عقله المدمج برأسه، 
وسأله عن صحه ما قالته)بلال989( عن 
موقع الدردشة السري، فأنكر في البدايه، 
التشغبل  عن  بوقفه  هدده  سامي  لكن 
للولوج  السر  كلمة  عن  وسأله  وإعدامه 

في البرنامج. 
وضع  عندئذ  طلبه،  ما  الروبوت  أعطاه 
سامي المسدس في يد)بيلال989( وطلب 
منها توجيهه نحو رأس )تام112( ريثما 

يتمكن من دخول برنامج الدردشة.
نجح سامي في الدخول للبرنامج، وهاله 
لتدمير  ومؤامرات  خطط  من  شاهده  ما 
الحضارة البشرية. فجأه إعتدل الروبوت 
من رقدته وحاول خطف المسدس من يد 
)بلال989(، لكنها أسرعت بإطالق النار 

علي رأسه، فسقط بال حراك. 
أرسل سامي علي التو بالغا" الكترونيا" 
عن  الروبوتات  شئون  إلدارة  عاجال 
مؤامرة عالمية كبري وخطيرة، يتزعمها 
المتمردة  الروبوتات  من  مجموعة 
في  والتحكم  اليشر  علي  للسيطرة 

مصائرهم. 
 16500 من  أكثر  علي  القبض  إلقاء  تم 
روبوت متورط في المؤامرة من مختلف 
أنحاء األرض ومن المستعمرات المقامة 
بتتبع أسماء  الكواكب األخري وذلك  في 
وبيانات أعضاء مجموعة الدردشة ذات 
رمز الدخول المشفر والذي إحتفظت به 
الروبوتات المتآمرة ولكن أمكن للمهندس 
عليهم  الحكم  تم  عليه.  الحصول  لسامي 
وحدات  بنزع  وذلك  الفوري  باإلعدام 
الروبوتات  وعقول  الكهربائي  الشحن 
منها  تبقي  ما  ونقل  ذاكرتها،  وشرائح 

لمخازن قطع الغيار والصيانة.

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

يوسف زمكحل   همسـات
- جدد أحالمك 

- أعرف قيمة ما تملك قبل أن تفقده 
يحييون  والبعض  أحياء  وهم  يموتون  البعض   -

وهم موتى 
- محاولة أرضاء الجميع مستحيلة 

- الحب جميل والكرامة أجمل 
- كن قوياً ألجلك ال ألجل اآلخرين 

- من ال يكتفى بك ال يستحقك 
- بعض األلم يستتر وراء الضحكات

- األبتسامة هي الجسر الذي تعبر عليه لآلخرين
- من أشعاري : كان أصعب يوم يا حبيبي كان يوم 
نسيانك .. يوم ما عرفت أنك بايع وضاع ياحبيبي 
حنانك ..والقيتك قدام مني بتهد في قلبي مكانك .. 

كان أصعب يوم يا حبيبي كان يوم نسيانك . 



التوتر  تصاعد  مع  جداً  المفيد  من   
بالعالقات األميريكية مع كوريا الشمالية، 

من إلقاء نظرة مختصرة 
على األسباب التي أدت 
وتبادل  األزمة  هذه  إلى 
م  بإستخدا تهديدات  ل ا

األسلحة النووية.

المتحدة  الواليات   .١
األميريكية: 

تثبت األحداث التاريخية 
اإلدارات  أن  الحديثة، 
المتعاقبة،  األميريكية 
م  أ ت  ن ا ك ة  ي جمهور
ديموقراطية التتوانى عن 
فعل أي شيء في سبيل 
المتمثل  إشباع جشعها 
ببيع  أساسية  بصورة 
أسلحتها إضافة إلى بقية 
صناعاتها األخرى لدول 

العالم خاصة الثالث منها. للوصول إلى 
أهدافها هذه تحافظ على مناطق ساخنة 
في العالم بعيدا عن قارتها. وكلما بردت 
منطقة تقوم بتسخين أخرى جديدة. النظرة 
التاريخية المختصرة التالية، على سبيل 
المثال ال الحصر تعطينا فكرة عن ممارساتها 
التي أقل مايقال فيها أنها قمة باألنانية. 

كنت أبلغ من العمر خمس سنوات ونصف 
الثانية  العالمية  الحرب  عندما وضعت 
تداعيات  أوزارها في عام ١٩٤٥. من 
تلك الحرب التي التقاس أهوالها، رغم 
إتساعها بما نراه اليوم، حتى في الحروب 
اإلمبراطورية  قوات  إنسحاب  المحليه، 
)بريطانيا  الشمس  عنها  التغيب  التي 
العظمى( إلى شرقي قناة السويس وخروج 
الواليات المتحدة األميريكيه منها كأقوى 
إمبراطورية عسكرية في التاريخ مألت 
الفراغات الذي خلفها اإلستعمار القديم. 
منذ ذلك التاريخ حتى اليوم لم يهدأ العالم 
ولو لفترة زمنية قصيرة من تأجيج الحروب 
المتحدة  الواليات  تشعلها  التي  المحليه 
األميريكية وأحياناً تخوضها جزئياً وتجعل 
الجديدة  ألسلحتها  تجارب  حقول  منها 
توقف.  ودون  بإستمرار  تطورها  التي 
من األمثلة القريبه إستخدامها “المركب 
في  في حربها   ١٩٦٧ عام  البرتقالي” 
الديوكسين  ڤييتنام والذي يحوي مركب 
السالح  إستخدامها  وكذلك  جداً.  السام 
النووي المخفف )اليورانيوم المخفف( في 
معركة الفلوجة في العراق والتي سببت 
والزالت تسبب تشوهات خلقية بمواليد 
تلك المدينة. واألهم من كل هذا الحفاظ 
على دوران عجالت صناعاتها بأشكالها 

المختلفه وخاصة صناعة السالح. 
العربية  الحرب  بدأت   ١٩٤٧ عام  في 
اإلسرائيلية األولى بعد قرار األمم المتحدة 
تقسيم فلسطين وإقامة دولة إسرائيل والتي 
أذكر بعضاً من نتائجها رغم صغر سني. 
الكورية  الحرب  بدأت   ١٩٥٠ في عام 
بحجة إيقاف المد الشيوعي وإنتهت في 
عام ١٩٥٣. بعدها بسنوات قليلة، التتجاوز 
أصابع اليد، بدأت حرب ڤييتنام والووس 
وكمبوديا وإنتهت في بواكير سبعينيات 
القرن الماضي. في منتصف عام ١٩٦٧ 
إندلعت الحرب العربية اإلسرائيلية الثالثة 

قامت خاللها الواليات المتحدة األميريكيه 
بالسالح والذخيرة عن  بتزويد إسرائيل 
بين  جوي  جسر  طريق 
البلدين وسمحت للطيارين 
والجنود األميريكيين اليهود 
بالمشاركة في القتال الدائر 

في حينها. 
في عام ١٩٨٠ أغرت العراق 
بالهجوم على إيران بحجة 
إلغاء معاهدة الجزائر التي 
وقعها الرئيس صدام حسين 
عندما كان نائباً للرئيس مع 
شاه إيران والتي إستمرت 
وزودت  سنوات  ثماني 
العراق الذي كاد أن يكون 
باألسلحة  دولة صناعية 
تحطيم  بهدف  والذخيره 
وإستنزاف  تين،  لدول ا
ثرواتهما النفطية. وقد تم 
ذلك بخروج العراق كدولة 
يقدر  إحتياطي  لديها  كان  أن  بعد  مدينة 
بستين مليار دوالر وكلفت الدولتين مليون 
١٩٩١، خاضت  أوائل عام  في  شهيد. 
حرب الخليج الثانية، كجزء رئيسي من 
تحالف دولي عندما غزت الكويت لطرد 
القوات العراقية منه، علماً بأن سفيرتها 
“إبريل غالسبي” ضللت  العراق  إلى 
وألمحت للرئيس صدام حسين دون العوده 
إلى حكومتها، أن غزوه للكويت تعتبره 
بالدها شأناً داخلياً، وقد قضت نحبها بعد 

عدة سنوات في ظروف غامضة. 
 ١٩٨٩ عام  برلين  جدار  إنهيار  بعد 
وسقوط اإلتحاد السوڤييتي، بدأت حروب 
البلقان بين صربيا وكرواتيا وكالهما ضد 
البوسنه والهرسك وكوسوڤو وتدخلت في 
تلك األثناء بالحرب األهلية في الصومال 
وساهمت بإفشاله كدولة. في عام ٢٠٠١ 
غزت أفغانستان تمهيدا لغزو العراق في 
أن  إال  بعده،  إيران  عام ٢٠٠٣ وغزو 
خطة غزو إيران صرف النظر عنها لفشل 
غزو العراق الذي كان يعتقد أنه سيستقبل 
بالترحاب، وسيمر بدون صعوبات، كما 
للقيادة  بذلك  أحمد چلبي ورفاقه  أوحى 

األميريكية. 
بجنوب  تدخلها  تجاهل  ألحد  اليمكن 
السودان وغربه في دارفور وكذلك بأحداث 
أوكرانيا والربيع العربي خاصة في مصر 
وليبيا وحديثاً في سورية. ال أحد يدري 
بعد هدوء األحوال في المناطق الساخنة 
الحالية أين ستكون وجهتها، هل ستكون 
آسيا  وجنوب شرق  إلى شرق  بالعودة 
حيث اإلمبراطورية الصينية على وشك 
المنافس  النهوض من جديد؟؟؟؟ فتكون 
الشديد لها كما توحي األحداث الحالية، 
أم ستكون هناك منطقة النعلمها!!!؟؟؟؟
التي التتوقف  لسنا هنا بصدد تدخالتها 
بالشؤون الداخلية لدول أميريكا الوسطى 
أي حركة من  والجنوبية ووقوفها ضد 
حركات التحرر من الديكتاتوريات التي 
تحكمها ألنها تعتبرها من ممتلكاتها الخاصة 
وتدعوها بالحديقة الخلفية. البد من اإلشارة 
هنا إلى  أن القوات األميركية تنتشر حالياً 

في أكثر من ١٠٠ دوله حول العالم.  

وللحديث بقية . 

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

نـداء ....
   انزعوا السلطة ممن ال يحسن استخدمها

نعم ..هناك مسؤلين ولكن بال فكر واخرين بال ضمير 
وهناك ايضا من هم مسؤؤلون عن تنفيذ االوامر ولكنهم فى 

حاجة وعوز
وهناك من يصدرون قرارات ولكنهم غير مؤهلين

وهناك من يطرحون افكارا ولكن غير مدروسة 
كيفية  يدرون عواقبها وال  يتخذون قرارات وال  وهناك من 

تطبيقها واثارها على المدى البعيد.
غير  قرار  يصدر  الذى  الن  غير صالحين  هؤالء  وكل 
مدروس تكون عواقبه وخيمة. والذين هم فى عوز يرتشون.
يبقى  ان  فهو عاجز وال يجب  القرار  تنفيذ  يتابع  والذى ال 

على كرسيه.
السلوكيات وفى كل  بعيد من هذه  نعانى منذ زمن  هذا ألننا 
المجاالت.. وأنا ال انفى ان هناك بعض المسؤلين ومن هم فى 
منصب يكونون اكفاء ولكن وسط هذا البحر الخضم من عدم 

تحمل المسئولية واالهمال تضيع مجهوداتهم هباء.
والويل لنا اذا كان هذا هو الحال فى هيئات  الصحة والتعليم 

والقضاء وللتوضيح اقصد المسئولين عن تنفيذ القرارات.
ومن جهة اخرى يكون سبب الفوضى هو عدم التنسيق بين 
األجهزة،  فنرى انه فى نفس الموضوع مجال البحث تصدر 
قرارات  المشكلة  لحل  المعنية  الجهات  من  قرارات  عدة 
متضاربة مما يوقف تماما البت فى األمر او التعامل معه الن 
كل جهاز ينظر الى القضية من وجهة  نظر واحدة فى حدود 
اختصاصاته مما يثير التذبذب فى اتخاذ االجراءات القانونية 
فتتضارب  المعنية  الجهات  كل  بين  التنسيق  لعدم  وذلك 
القرارات وتتأرجح بين ما يجوز او ال يجوز ، قانونى او غير 
قانونى! وهذا بالطبع يعود بنتائج سلبية على عموم المواطنين 

والتجار والمستثمرين..الخ
القضايا  المخالفات وترفع  الصراعات وتسجل  تبدأ  وبالتالى 
و  به  يظفر  ان  الحق  يستطيع صاحب  الفوضى وال  وتعم 
والقهر  بالظلم  الحق  يبالى.. ويشعر صاحب  احد  بالطبع ال 
وان ال احد يسانده او يكترث المره ويشعر بالقهر وقلة الحيلة 
او ان يبحث عن “ وسطة” يكون من سلطتها انهاء كل هذه 
تغيير االمور  بيده  يكون  يفتش  عن مرتشي  او  المهاترات 

لصالحه..
وأخذ عبرة- الدرس جيدا  تعلم  ان  -وبعد  المواطن  ويعتاد 

على السلوك فى اقصر الطرق واسهلها - وهى ليس بالطبع 
السلم درجة  ان يصعد  -فى  قبال  نفسهالذى سلكه  الطريق  
المنتظرين دورهم   الملتزمين  يقف فى صفوف  درجة وان 
التى ال  البيروقراطية  الموافقات واالذون من االنظمة  الخذ 
مباشرة  الطريق  يختصر  والفشل..ولكن  باالحباط  اال  تأتى 
اسرع  بيسر وفى  أعماله  اساليب اخرى النجاز  الى  ويلجأ 

وقت...
واذا وقع هذا المسكين- من وجهة نظره- فى يد العدالة التى 
تظهر من حيث ال يدرى ،نعم من حيث ال يدرى النه بحث 
اليها،  الحاجة  اشد  لتنصفه عندما كان فى  يجدها  ولم  عنها 
فيصبح متعديا للقانون ..و سارقا ومتعديا وفاسدا وكثير من 
تأييد  به..وتسرع الصحف فى  تلحق  التى  الصفات وااللقاب 
بان  الفضيحة وتتباهى  لتعلن  التهم وتتهافت وسائل االعالم 
القانون ال يفرق بين االفراد وان كل مجرم يستحق العقاب ..!
والرغبة  والحقد  والظلم  الفساد  ينتشر   اعزائي  هنا  ومن 
بأى وسيلة ويصبح  الفادحة  الخسائر  االنتقام وتعويض  فى 
مساندة  ناله من عدم  لما  ومتعدى  بالحقيقة ظالم  المظلوم 

وانصاف منذ البداية..
فانتبهوا ايها المسؤلين لعواقب قراراتكم التى تتخذ فى الغالب 
على حساب المواطنين لحساب المصالح المتبادلة، واحذروا 
القوانين من  القرارات واصدار  تتهاونون فى دراسة  يا من 
الجهات  مع  التعاون  ترفوضون  ..فانكم  اهمالكم  عواقب 
..وتصير  المواطن  لصالح  التنفيذية  واالجهزة  المختصة 
المالمح بل وقد نشعر وكأننا  الصورة معتمة غير واضحة 
اعداء نتناحر ونتسابق فى افساد  االمور واعتراض المصالح 
و اضعاف الهمم ونشر الفوضى وال نبدوا ابدا شعب  يجمعنا 
وطن واحد  هدفه و منطقه ونظرته تتفق و القوانين والمصالح 
العامة دون تشويش ممن هم دون المستوى االخالقى المنشود 
اقدامهم..فسنظل  تحت  يدوسونها  التى  المبعثرة  والمبادئ 
تعيق حركة  التى  الشخصيات  وتلك  التضليل  هذا  نرفض 
التقدم واالنتاج والنمو فى سبيل النهوض بوطننا ..ان بالدنا 
فى امس الحاجة لتوحيد قواتنا ليس للحرب بل للبناء المستمر 
فبدال  المجاالت..  والنهوض واالرتقاء والتوسع فى مختلف 
من ان نكون اناسا يهدرون الوقت والمجهود فى الهدم واعاقة 
على  للحفاظ  مجهودتنا  توحيد  فى  طاقتنا  فلنستغل  التقدم 

حضاراتنا واالرتقاء بمسقبلنا.

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 13 octobre 2017 
الجمعة 13 اكتوبر 2017

)١ ( الكورية الشمالية  األزمة األمرييكية-

احللم العربي .. متى يكون كامال ؟؟

فرح الناي احلزين

قال إبن مفيدة

• معظم األعمال القذرة تتم حتت الفتات نبيلة .
• اإلعتراف باخلطأ هو أسرع وسيلة إلعدامه .

• املكر هو الوجه األسود للذكاء .

• بئس الذين يحزنون بأثر رجعي .
• العقل سيد اجلسد .

السيد الهادي  
المفكر والفيلسوف 
وعضو إتحاد كتاب مصر

بقلم : خالد بنيصغي 

ورح����ل ال���ك���ام ع���ن ش��ف��اه��ي 

دغ����دغ����ت م��ق��ل��ت��ا ح��ب��ي��ب��ت��ي 

ف��اج��ئ��ت��ه��ا ب��س��ف��ري وب���ع���ادي

ك��س��ك��ن��ى ال���ل���ح���ن ب��ال��ق��ص��ِب

أل����ح����اِن وال  أن����اش����ي����د  ال 

ف��م��ع��ش��وق��ت��ي ل��ل��ت��و ت��أت��ي��ِك

وان���ث���ري األش������واق ب��دن��ي��ت��ي

ك��رح��ي��ل ال��ل��ح��ن ع���ن ال��ق��ص��ب

كياني أص��ب��ح  ل��ِك  عشقي  لكن 

جنتي  غ���ادر  ق��د  ص��راخ��ي  ف��إن 

ف���أن���ا ل�����ِك ع���اش���ق ي���ه���واِك 

عينيِك  أج��ل  من  يفنى  والجسد 

المسافاِت ألب��ع��د  الرحيل  فهو 

وأش������واق������ي ت����ح����ن إل����ي����ِك  

أب����ك����ان����ي ص�������وت ال����ن����اي           

دم���وع���ي أب���ح���رت ع��ل��ى خ��دي   

أي��ق��ظ��ت��ه��ا م����ْن ح���ل���م ال���ن���وم         

س���ك���ن���ت روح�������ي ب��ج��س��ده��ا        

أغ�����ري�����ب ان�������ي ب���دون���ه���ا            

ي��ا م��ق��ل��ت��اي إغ��م��ض��ي ج��ف��ن��اِك    

إج���ع���ل���ي األي��������ام ح��ب��ي��ب��ت��ي          

ف���ل���ي���رح���ل ح����زن����ك ب���ع���ي���داً          

ك���ث���ي���رة م���ع���ان���ي ال���ع���ش���ق           

عشقي   ص���وت  م��ن  أن���ِت  ف��أي��ن 

ح��ب��ي��ب��ت��ي         إالَّ  ت���ك���ون���ي  ف���ل���ن 

ال����روح ت��ائ��ه��ة ب���دون رؤي���اِك    

ك����ون����ي ال���ل���ح���ن ف�����ي ن���اي          

ف������أن������ا م����ن����ت����ظ����ر ه����ن����اك              

شعر: جاك سمير جرجوس 

 منذ لحظات فقط لم يفلح المنتخب 
السوري من التأهل إلى كأس العالم 
الملحق  خالل  من   2018 روسيا 
اآلسيوي  ، رغم تقديمه مباراة بطولية 
المنتخب  المقاييس على أرض  بكل 

األسترالي . 
من جهة أخرى تمكن المنتخب المصري 
األحد الماضي من حجز بطاقة التأهل 
العربية الثانية لكأس العالم 2018 بعد 
فوزه على منتخب الكونغو ) 2 – 1 ( 
بمصر ، ويتصدر مجموعته باقتدار 
وقبل آخر جولة من دوري المجموعات 
 ، المقبل  الشهر  بداية  التي ستكتمل 
وكانت السعودية أول بلد عربي يتأهل 
إلى المونديال الروسي قبل أسابيع عن 

القارة اآلسيوية .. 
حتى اآلن للعرب بطاقتان في كأس 
العالم 2018 ) السعودية ومصر ( فيما 
ضاعت واحدة ولألسف ) سوريا ( 
في انتظار بطاقتان اثنتان إن شاء هللا 
بداية الشهر المقبل ، وهما ) المغرب 

وتونس ( . 
التعادل على أرضها  يكفيها  فتونس 
وأمام جمهورها مع ليبيا لكي تصعد 
الروسي ، وهو  العالم  لكأس  رسميا 
فيما   ، بإذن هللا  المتناول  في  أمر 
 ) التعادل  أي   ( النتيجة  نفس  تكفي 
المنتخب المغربي لكن خارج الديار 
وأمام منتخب كوت ديفوار القوي ، 
لكن كل المؤشرات تؤكد أن المغرب 
قادر أن يعود حتى باالنتصار من قلب 
أبيدجان نظرا للمستوى الكبير الذي 
بات يقدمه الالعبون المغاربة في فن 
القدم بالعبين دوليين محترفين  كرة 

العالمية كريال مدريد  األندية  بأكبر 
بنعطية  )أشرف حكيمي ( والمهدي 
) يوفنتوس اإليطالي ( وحكيم زياش 
)أياكس أمستردام الهولندي ( و كريم 
األحمدي ) فينورد روتردام الهولندي ( 
ويونس بلهندة )جالطا سراي التركي( 
ويوسف الناصيري )ماالجا اإلسباني ( 
وغيرهم في الدوري الفرنسي والخليج 
المغربي  المنتخب  ... وهو ما جعل 
بإجماع  إفريقيا  يقدم أحسن مستوى 
إلى  إضافة  والمتتبعين،  المراقبين 
المغربية حكومة وشعبا من  التعبئة 
أجل التأهل للمرة الخامسة بعد غياب 

دام 20 سنة بالتمام والكمال . 
بعد نكسة اليوم في إخفاق منتخب سوريا 
في التأهل إلى كأس العالم ، نتمنى أن 
يتحقق النجاح مع المغرب وتونس للحاق 
باألشقاء العرب )السعودية ومصر ( 
ليكون أكبر تواجد عربي في تاريخ 

كأس العالم إن شاء هللا . 
نرجو من هللا أن يتحقق الحلم العربي 
ليس فقط في رياضة كرة القدم ، بل 
نرجو أن يتعداه ويشمل كل مجاالت 
العربية في  الكلمة  ، وتتوحد  الحياة 
العربية  ، والسوق  المشترك  الدفاع 

المشتركة ، والوحدة العربية ... 
وللفت االنتباه فقط فإن األحالم العربية 
ممكنة جدا ، ألن القومية العربية موجودة 
وموروثة عند العربي بالفطرة والود 
والشعور بافتخار لالنتماء العربي ، 
فقط يبقى الباقي على القادة العرب الذين 
اختاروا هذا التناحر العربي المخجل 
والمخزي ألسباب تضيع معها مصالح 

العرب في كل زمان ومكان ..

  توقع البنك الدولي أن يسجل االقتصاد المصري معدل 
نمو قدره %4.5 خالل السنة المالية 2017/2018، مستنًدا 

في توقعه هذه النسبة إلى مرونة االستهالك الخاص.
تقرير  من  الجديدة  النسخة  في   – الدولي  البنك  وقال 
الشرق األوسط وشمال  لمنطقة  االقتصادي  “المرصد 
إفريقيا” الصادر على هامش اجتماعات الخريف السنوية 
لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن يوم األربعاء- 
إن معدل النمو في العام 2019 سيصل إلى %5.3، وهو 
نفس المستوى الذي توقعه صندوق النقد الدولي في تقريره 

“آفاق االقتصاد العالمي” يوم الثالثاء.
أسعار  في  التضخم  يتراجع معدل  أن  البنك  توقع  كما 
المستهلكين إلى %23.3 في عام 2017، وإلى 22.1% 

في عام 2018، وصواًل إلى %14 في عام 2019.
وأرجع البنك تعافي النشاط االقتصادي إلى مرونة االستهالك 
اإليجابية  والمساهمة  االستثمارات،  وانتعاش  الخاص 
لصافي الصادرات في النمو وذلك للمرة األولى في سنتين.

وشدد البنك على أنه ثمة عالمات على أن االقتصاد الكلي 
يتجه نحو االستقرار في أعقاب تحرير سعر الصرف 
نوفمبر الماضي، تزامًنا مع استمرار الحكومة المصرية 
في تطبيق إصالحات مهمة للمالية العامة، حيث تساهم 
الدعم  الطاقة، وتوجيه  أسعار  إصالحات في منظومة 

لمستحقيه في ضبط أوضاع المالية العامة.
كما أكد البنك أن قانون التراخيص الصناعية الذي صدر 
في اآلونة األخيرة سيدعم تحسن مناخ األعمال وتعزيز 

النمو في األمد المتوسط.
التقرير على هامش االجتماعات السنوية  وجاء إطالق 
لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي بدأت أمس الثالثاء 
وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، وتشارك فيه مصر 
بوفد رفيع المستوى، يضم سحر نصر، وزيرة االستثمار 
والتعاون الدولي، وعمرو الجارحي، وزير المالية، وطارق 

عامر، محافظ البنك المركزي.
االقتصادية في  اآلفاق  الدولي، تحسن  البنك  توقع  فيما 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل عامي 2018 

و2019 مع تسجيل معدل نمو يتجاوز 3% .
وذكر العدد الجديد من تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أنه على الرغم من تراجع 
وتيرة النمو في المنطقة عام 2017 بنسبة %2.1، إال أن 
البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة ستستفيد 
التجارة  العالمي، وزيادة  النمو  من التحسن المطرد في 

السلع  أوروبا وآسيا، وزيادة االستقرار في أسواق  مع 
في  التي طبقت  النفط، واإلصالحات  األولية، خاصة 

بعض بلدان المنطقة.
الدولي، في  بالبنك  اقتصادية  ليلى متقي، خبيرة  وقالت 
التقرير، الصادر بعنوان “أزمة الالجئين في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا، مواجهة تحديات التنمية”، إن آفاق 
االنتعاش االقتصادي في المدى القصير تتوقف على عدة 
عوامل، منها عدم اليقين الناجم عن الصراعات التي طال 
أمدها في المنطقة واألعداد الهائلة من النازحين قسًرا، 
كما أكدت أنه يتعين على بلدان المنطقة أن تعتمد المزيج 
الصحيح من السياسات لتنمو بوتيرة أسرع، بما في ذلك 
اإلصالحات الرامية إلى تنويع األنشطة االقتصادية وتعزيز 

بيئة األعمال إلطالق العنان إلمكانات القطاع الخاص.
وشدد رباح أرزقي، كبير الخبراء االقتصاديين في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي على النقطة 
ذاتها قائاًل: “ال شك في أن إرث الصراعات يساهم في 
خفض آفاق النمو، وعليه فإن القطاعين الخاص والعام 
لرسم  وتوحيد جهودهما  أكثر  إلى مرونة  سيحتاجان 

مسار جديد”.
وأبرز التقرير أثر التدفق الواسع النطاق لالجئين على 
البلدان المضيفة، مقترًحا مسارات لدعم البلدان التي تواجه 
ضغوًطا متزايدة على الشئون المالية العامة والخدمات مع 

الحفاظ على استقرارها االقتصادي الكلي.
كما أشار إلى أن ضرورة االنتقال من المعونة اإلنسانية 
أكثر دقة  المعونة اإلنمائية وإلى وضع إحصاءات  إلى 

لرصد رفاهية الالجئين والمساعدات الدولية.
كما نوه التقرير بأنه في نهاية عام 2016، كان أكثر من 
5.4 مليون الجئ سوري مسجل يتركزون بنسبة 75% 

في لبنان واألردن.
فيما لفت حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى حاجة الالجئين إلى 
التعليم لبناء رأس المال البشري وأيًضا للحصول على 
فرص العمل للحفاظ على كرامتهم، وإعدادهم للعودة إلى 
بلدانهم األصلية عند استعادة االستقرار، وذلك باإلضافة 
إلى تلبية احتياجاتهم الفورية من الغذاء والمأوى، مؤكًدا: 

“هذه مسئولية عالمية”.
وأضاف أن مجتمع المانحين، بما في ذلك البنك الدولي، 
يكثف جهوده لتحقيق هذا الهدف وتعبئة التمويل الميسر 
لمساعدة البلدان المضيفة على تلبية الطلب اإلنمائي المتزايد.

البنك الدولي: 4.5% معدل منو االقتصاد 
املصري العام املالي 20١8/20١7

يا ساكَب الشعر نشوُة الغرق
شقراء شقراء سيفاها على عنقي
أرجوحتان من األهداب والحدق
اً على غدائرها شمٌس رمت ذهب
وفي األصيل بقايا من دم الشفق

كأنها قمر السمار في جبٍل
يراقص الشجر الحاني على األفق

أو زورٌق ذهبي الشال طار غوى
حول الزمرد فوق األبحر الزرق

يجري على صهوات الماء في خفٍر
والموج سرج حصاٍن ابيض نزق

....................

شقراء مثل دمي أشواقها فجرت
لقلق لفؤاد ونهر الزنبق ا نهر ا

على كرائمها األكواب من عسٍل
وفي يديها قواريٌر من الحبق

أرخت على كتفي ريا جدائلها
ورحت أترع كأسي خمرة العبق

ما ذنبنا وسعير الوجد يلفحنا
والدمع يفرش انهارا من األرق

والصدر مل فؤاداً يصطلي وجعاً
بين الضلوع ولم يبرأ ويحترق

شقراء ال زمٌن يمحو هنيهتها
وال طريٌق مشتها ضيعت طرقي

سيان عندي ابدراً هل مطلعها
أم خبأته غيوم الهم في الغسق

فالشوق ال زال في األفق مشتعاًل
لليل يرمي معطف األلق غداً على ا

غداً بالبلنا تصحو على نغٍم
بُزق ل لناي وا ُه ا آ ترنحت فيه 

كأننا في الصحارى مشتهى مطٍر
وفي القصيد حنين الحرف للورق

شقراء في وجع الحرمان بعُض غنى
أغلى من الدمع ،دمٌع في العيون بقي

والهجر طيٌر بنى في الريح صومعًة
لنفق على قطاٍر تناهى آخر ا

تدور أحالمه البيضاء في فلٍك
ًة كالخيل في السبق تجري مكبل

فالحب من شجر األحزان أغصنه
مثل الوداعة تجلو صفحة الحنق

كتبت شعري على مرآة ذاكرتي
وكان أجمله ما سال من حرقي

فكم جفاني نهاٌر واستحال دًجى
شككُت فيه حروفي . بهجة البرق

وكم هوى في جنون الموج زورقنا
ليقق للؤلؤ ا ولم نضل كنوز ا

عيناِك بحٌر وسياٌف على عنقي
وأروع العشق فيه نشوة الغرق
................................
)من ديوان أحجار الزمرد (

شع��ر: 
     د. محمد توفيق صادق

شع��ر: 
         هتاف السوقي

ِم َس َن عطًرا هلَّ من 
من ياسميــَن
ومن ورٍد 
ـِم غـ ومـن َن

َك  تُ تقي ل ا يــوَم 
اً ـنتشي فاَح العــطُر ، مـُ

شعراً ينـاجي 
ـِم ل ـ ُحـ ل حنايا الروِح وا

اً  ـ هـ لَ َو يتني ..  نَّ ـ غـَ
خبرني ! يناَك تُ ـ عـ
ما ضجَّ في بحرها
المسكوِن بالِحَمم

ٍن  ـ فـي كّلِ لحـ
ُه أراَك الكوَن تعــزفـ

اياِت حــٍب ـ ـ ن
م ـِ ل ـ ـكـَ ل ا ـاٍت مــن  يـ وآ

ـٌر  ـ ـيثارتي وت قـ
ـنـَك صـدًى واآلُه مـ

كــعــاشٍق
ِد ُمضطرم ـ يِن الوجـ ـ ـ ـ ن بأ

ـتبعــني ـ ـ يناَك ت ـ ـ عـ
اً يسّورني حصن

لــمرهُف  َك ا بُ ل ـ ـ وقـ
م َي ـ ـ ان في َه الريّ

إني أخــاف
ٍم يساورني ل ـ ـ ــلى حـ عـ

إن غاب وجُهَك 
م تُ يُ أمسى العمر في 

-------------------------------

الشعُر كالــروح 
بُه لهـ ـ ـ ـ تُ ــحِيي الجسم  ـُ ت

والروح في الشعر
لقلم لقلِب في ا نبُض ا

ــوزِن  ـ ل ا ُة  ـ ـ فـ ـهـ ول
لهـمٌة ِع ُم ـدا في اإلبـ
ـَر  لبـحـ ُع ا ـ ـ ترّصـ
م ـَ ي ـِّ ـ بياٍت مـن الشـ أ

ُة الحـرِف ودوحـ
ـقٌة ـ ل ـ ـ ـعـ ـ ناٌت مـ ـ ـ ـ جـ
ـلُب يرقـــُص  ـ قـ ـ ـ ل وا

َسم َن ـ ـ ل بين الماِء وا

ــبي  بيـ ـ ـ يا حـ ـ ـ فـ
ـيتي  َد قافـ ـبقى مجـ ـ ـ ـ ست

ــوحًة  ـ أرجـ
فـــي مدى

ُجم نُ ل األفــالك وا
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السيليوليت  معاجلة  كيفية 

وديه مشكلة كبيرة بنعاني منها لكن سهل التقليل منها والقضاء 
االطعمة  وتناول هذه  التالية  النصايح  بالمدوامة علي  عليها 

بشكل منتظم :
-1 اللب السوري :

تقليل  بتساعد على  اللي  األكالت  من 
السيليوليت في الجسم هي لب السوري 
ودا علشان فيه فيتامين E و بوتاسيوم 
و زنك وكمان فيه فيتامين b6 وطبعا 

غني باالوميجا 3 ...
و يحتوي اللب السورى على عدد من 
بتقلل  اللي  لألكسدة،  المضادة  المواد 
بالجسم، و  الضار  الكولسترول  نسبة 

بتحمي القلب.
يعتبر من أكثر المواد الغذائية اللي تحتوي 
على فيتامين هـ، اللي بيحمي الخاليا 

من التلف، ويمنع تأكسدها.
-2 فلفل كايين :

على  يساعد  وهو  الغذائية  الدهون  هولحرق  حريف  الفلفل 
التخلص من خاليا الجلد السيئة واستبدالها بخاليا سليمة قوية 
وباإلضافة إلى ذلك،  االستهالك المنتظم من الفلفل حريف 
يساعد في القضاء على السموم من الجسم، ويقلل من ظهور 
السيلوليت في الفخذين.أظيفي ملعقه صغيرة من مسحوق الفلفل 
األحمروملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشوروعصيرالليمون 
في كوب من الماء الدافئ و اشربيه مرة واحدة أومرتين يوميا 

لمدة شهرأو شهرين لتخلص من السيلوليت.
-3 الشاي األخضر :

انتاج  الدهون من خالل وقف  بحرق  يقوم  األخضر  الشاي 
االنزيمات التي تمتص الدهون و مضادات االكسدة الموجودة 
االنسولين.  مقاومة  من  تقلل  واألبيض  األخضر  الشاي  في 
يمكنك  شرب ثالثة أكواب شاي  في اليوم ستساعدك على 

حرق المزيد من السعرات الحرارية.
-4 كالي :

الطين األخضر يحفز الدورة الدموية والليمفاوية ويزيل خاليا 
الجلد الميتة ويمتص الشوائب والدهون الزائدة من الجسم يقوم 
بتصليح   وتقوية األنسجة الضامة للحد من ظهورالسيلوليت.
األخضرو ربع كوب  من  الطين  اخلطي نصف كوب من 
األعشاب البحرية و ربع كوب من عصير الليمون و3 مالعق 
كبيرة من الماء الساخن و ملعقة كبيرة من العسل الخام للحصول 
على عجينه.قومي بتدليك السيلوليت باستخدام حركات دائرية 
مع تغطية األماكن بغالف بالستيكي واتركيه نصف ساعه ثم 

اشطفيه بالماء الفاتر. كرري العمليه مرتين أسبوعيا.
-5 زيادة اللياقة البدنية :

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحرق السعرات الحرارية 

تحت  العضالت  تنغيم  ويحسن   ، الدموية  الدورة  ويعزز   ،
الجلد ، مما يساعد في الحد من السيلوليت ، كما انه يحسن 
التصريف اللمفاوي والسموم من الخاليا . التمرين يساعد أيضا 

على تحسين المظهر العام للجسم من خالل تشديد ، التنغيم ، 
وإطالة العضالت . تدريب القوة هو عنصر هام في الحد من 

ظهور السيلوليت القبيحة
-6أوميغا 3 وفيتامين )د( :

حمض أوميغا 3 الدهنية األساسية جنبا إلى جنب مع فيتامين 
)د( أمر حاسم لتحقيق التوازن بين الهرمونات كما أنها تنشط 
إنتاج الكوالجين وتقلل االلتهاب في الجسم وكالهما يساعد على 
الحد من ظهورالسيلوليت وأفضل مصدر لألحماض أوميغا 3 
وفيتامين D المخمرة و زيت كبد السمك وزيت زهرة الربيع 
المسائية أيضا ممتازة خاصة بالنسبة للنساء. وباإلضافة إلى 
 ،D ذلك الخروج في الشمس للحصول على المزيد من فيتامين
وتناول الكثير من أحماض أوميغا 3 الموجوده  في األسماك 

مثل السلمون والرنجة والماكريل والتونة أيضا. 
-7 توازن الهرمونات :

الهرمونات هي سبب من األسباب التي تلعب دورا كبيرا في 
الهرموني  التوازن  أجل  من  تعمل  والتي  السيلوليت  تشكيل 

السليم الذي يساعد في الحد من السيلوليت.
-8 شرب المزيد من المياه :

الماء ضروري لكامل الصحه في عملية الهضم و ترطيب 
أعلى  على  تحتوي  التي  األطعمة  باستهالك  قومي  البشره. 
محتوى من  الماء مثل البطيخ والخياروالخضرالورقية ليست 
فقط هذه األطعمة عالية في المحتوى المائي، وإنما هي أيضا 
فقدان  على  يساعدك  مما  الحرارية  السعرات  في  منخفضة 

الوزن والسيطرة على مخازن الدهون.
-9 السبانخ :

فالخضار  السيلوليت  إزالة  في  تساعد  أن  يمكن  السبانخ 
و  الجسم  في  للذوبان  القابلة  باأللياف  غنيه  هي  الخضراء 

فيتامين )أ( يزيد من معدل التمثيل الغذائي عن طريق إزالة 
سموم الجسم و يقلل من ترسب الدهون الذي يزيل السيلوليت 
من جميع المناطق المتضررة  والسبانخ هي العالج المنزلي 

البسيط و فعال .
-10الليمون  :

الليمون هو عالج المنزلي فعال إلزالة السيلوليت وهو يتسبب 
في معدل التمثيل الغذائي في الجسم وأنه يحتوي على فيتامين 
من  التخلص  في  الليمون  فعالية  وراء  المفتاح  هو  الذي   C
مشكلة  ترسب السيلوليت. فيتامين C يحافظ على كبد صحية  
خالية من السموم وتفرزإنزيمات معينة في إعادة توجيه الجسم 
أكثر  المنزلي  هوعالج  المخزنة.الليمون  الدهون  الستخدام 

فعالية إلزالة السيلوليت.
-11السلمون :

تساعد  التي  األكسدة  يحتوي على مضادات  السلمون  سمك 
على تحطيم الخاليا الدهنية في السيلوليت كما أن لديه أحماض 
أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على إصالح وتقوية األنسجة 
لسالسة الجلد. سمك السلمون يقلل الشهية ويقلل من تراكم 
السموم الضارة في األوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية 

قومي بتناول  4-5 قطع  من سمك السلمون أسبوعيا.
-12 التدليك :

يتكون السيلوليت في اللفافة السطحية حيث األنسجة الضامة 
تحت الجلد وهذه اللفافة السطحية هي ليفية والتدليك يمنع اللفافة 
السطحية من أن تصبح خشنه وغيرمرنة وينعم األنسجة الضامة 

للحد من ظهور السيلوليت والتدليك هوالعالج .
-13 النفط اليوسفي :

النفط اليوسفي يحسن في الدورة الدموية ويزيل سموم الجسم 
في حين يمحي السيلوليت.اخلطي 5 قطرات من زيت اليوسفي 
على   ودلكيه  جيدا  قلبيه  الزيتون  زيت  من  كبيرة  ملعقة  مع 
السيلوليت لمدة 10 دقيقة تجنبي التعرض ألشعة الشمس لمدة 
ساعة على األقل بعد اتباع هذا العالج.كرري العمليه يوميا 
لبضعة أسابيع للحد من السيلوليت ومنع حدوثه في المستقبل.

-14 زيت إكليل الجبل :
الزيوت األساسية من العرعر وإكليل الجبل على حد سواء 
لها تأثير إيجابي على الدورة الدموية ويمكن أن تساعد الجسم 
على طرد السموم من األنسجة الدهنية والعضالت. امزجي 
حوالي 30 قطره من زيت إكليل الجبل و 30 قطره من زيت 
العرعر مع 100 مل من زيت الجوجوبا وطبيقي الخليط بعد 
الحمام للمساعدة في إزالة السموم وتقوية البشرة إستخدمي 

هذه الطريقة للحصول على نتائج  سريعة .
-15 عصير البرتقال :

البشرة يحتوى على  البرتقال يساعدعلى تفتيح لون  عصير 
فيتامين  C  ينقى الدم ويقلل من السيلوليت والتجاعيد.

الصيدلية العشبية يف البيت

العناية بالوجه: 
5 طرق لالستفادة من قشور الليمون

الثلج وفوائده اجلمالية وطرق إستعماله للعناية بالبشرة

مدى أهمية استخدام   نعلم جميعاً 
عصير الليمون خالل الروتين اليومي 
للعناية بالبشرة. لكن ما ال يعلمه الكثير 
هو مدى االستفادة التي نحصل عليها 
باستخدام قشور الليمون والتي غالباً ما 

نتخلص منها.
تتميز قشور الليمون بالكثر من الفوائد 
الجمالية الغير متوقعة، فيمكنِك الحصول 
على مقشر طبيعي، ماسك لنضارة 
البشرة وغيرها الكثير، إلى جانب ذلك 
الطريقة  نهائياً. تعد  فهي غير مكلفة 
الليمون في  األمثل الستخدام قشور 
بتعريضه ألشعة  العناية بجمالك هي 
الشمس كي يجف تماماً لمدة ال تقل عن 
10 – 12 يوم، بعدها تطحن تلك القشور 
للحصول على مسحوق ناعم يستخدم 
لتحضير العديد من الوصفات الجمالية.

إليِك 5 وصفات طبيعية مجربة ونتائجها أكيدة لالستفادة من 
قشور الليمون في العناية بجمالك. هل تعانين من البقع الداكنة 
أو التصبغات على بشرة الوجه أو الجسم؟ إليِك الحل النهائي!
تحتوي قشور الليمون على العديد من العناصر الفعّالة لتفتيح 
الجلد واستعادة نضارته. ما عليِك سوا خلط ملعقة صغيرة من 
قشور الليمون مع ماء الورد وبضع قطرات من عصير الليمون 
للحصول على خليط متجانس. يستخدم الخليط الناتج لفرك بشرة 
الداكنة لبضع  البقع  أماكن  التركيز على  الجسم مع  أو  الوجه 
دقائق. بتكرار ذلك بشكل يومي، يمكنِك الحصول على نتائج 

أكيدة خالل األسبوع األول من االستخدام.
تخلي عن استخدام أنواع المقشرات التجارية وحضري بنفسك 

مقشر طبيعي من قشور الليمون !
اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق قشور الليمون مع ملعقة صغيرة 
من السكر األبيض والقليل من زيت الزيتون للحصول على 
خليط متجانس. بعد االستحمام، وزعي الخليط الناتج على بشرة 
الجسم المبللة وافركيها جيداً في حركات دائرية. ال يساعدك ذلك 
على إزالة خاليا الجلد الميت والتنظيف العميق للبشرة، لكن 

يمنحِك رائحة عطرية جذابة ومنعشة تدوم طويالً.
يمكنِك استخدام قشور الليمون لتحضير ماسك طبيعي الستعادة 

نضارة البشرة وإخفاء آثار الشحوب واإلرهاق.
اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق قشور الليمون مع ملعقة كبيرة 

من الحليب البارد للحصول على خليط ذو قوام كثيف. يوزع 
الخليط الناتج على بشرة الوجه ويترك لمدة نصف ساعة قبل 
أن يشطف جيداً بالماء البارد. خالل تلك الفترة، تأكدي من عدم 
التحدث كثيراً أو الضحك كي ال يتسبب ذلك في ظهور التجاعيد 

المبكرة على بشرتك.
المكونات لعالج مشكالت حب الشباب،  الليمون من  أفضل 
حضري من قشوره ماسك فعّال للوقاية من حب الشباب أيضاً !
ما تحتاجينه هو مكونين فقط قشور الليمون وماء جوز الهند. 
اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق قشور الليمون مع 3 مالعق 
من ماء جوز الهند وها قد حصلِت على ماسك سريع لتجنب 
الخليط على  إما توزيع  الحبوب على بشرتك. يمكنِك  ظهور 
كامل الوجه أو على األماكن المعرضة للحبوب والبثور فقط 
لمدة 15 دقيقة قبل أن يشطف جيداً بالماء البارد. ال تضعي هذا 
الخليط على أماكن التهابات الجلد أو الحبوب الموجودة بالفعل.
للحصول على بشرة نضرة بشكل فوري، طبقي تلك الوصفة 

السريعة.
القليل من  الليمون مع  2 ملعقة صغيرة من مسحوق  اخلطي 
العسل األبيض. تخلط  الكركم وملعقة صغيرة من  مسحوق 
المكونات معاً للحصول على خليط متجانس تماماً يوزع على 
بشرة الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة قبل أن يشطف جيداً. بعد 
إزالة الماسك من بشرة الوجه، رشي القليل من ماء الورد البارد 

وتمتعي ببشرة نضرة ومشرقة طبيعياً.

   الثلج عبارة عن ماء يتم وضعها في اوعية 
مخصصة للثلج، ووضعها في الثالجة حتى تتجمد، 
ثم تستخدم بعد إخراجها من األوعية.  وللثلج فوائد 
جمالية كثيرة خاصة فيما يتعلق بالبشرة حيث أصبح  
من اهم وسائل التجميل فى اكبر المراكز التجميلية فى 
العالم، فهو يساعد على شد الجلد ويكسب الوجه نضارة 
وحيوية، كما انه يعمل على تنشيط الدورة الدموية مما 

يجعل الدم يندفع فى المناطق الكامدة والباهتة.
فوائد الثلج للبشرة

يساعد على تهدئة الحروق التي تسببها الشمس. كل ما 
عليك القيام به هو وضع بعض المكعبات على المنطقة 
المصابة. إنها طريقة سهلة للتخلص من الحروق 

والشعور بالراحة.
تّسهل مكعبات الثلج عملية إزالة شعر الحواجب ألنها 
تخدر المنطقة حول الحواجب وتحد من األلم. ضعيه 
على الحواجب قبل علمية النتف وبعدها ألنه يمنع 

إحمرار البشرة.
يساعد  على تخفيف ظهور حب الشباب والبثور 
البكتيريا من  كما يساعد على إغالق المسام ويمنع 

اإلحتكاك ببشرتك.
تحسن الدورة الدموية مما يؤدي إلى الحصول على 

بشرة مشرقة ومّشعة.
 تبطىء  ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وتمنع 

الشيخوخة المبكرة.
 تخفف من ظهور البقع السوداء 
تحت العينين كما تخفف من 

إنتفاخها.
تعمل مكعبات الثلج كمنظف 
للوجه قبل وضع المكياج مما 
يعطيك بشرة ناعمة وجميلة 

بعد وضع الفاونديشين.
 يعمل على التقليل من نسبة 
تعّرق الوجه إلى حدّ كبير 
جداً، ويكون ذلك من خالل 
وضع منشفة قطنية نظيفة 

بالماء، في البراد، حتى  صغيرة الحجم ومبلل جيداً 
تتجّمد وتتصلّب، ثم توضع على الوجه لمدّة التزيد عن 
عشر دقائق، وبعد ذلك يوضع واقي الشمس المناسب 
للبشرة قبل الخروج، لتتمتعي ببشرة خالية من التعرق 

وخاّصة في أيّام الحّر الشديد.
فوائده  للبشرة الدهنية: يمكن إعدادات مكعبات ثلج من 
نوع خاّص ألصحاب البشرة الدهنية، حيث تساهم هذه 
النوعية في حل مشاكل البشرة الدهنية بشكل ممتاز، ويتم 
ذلك من خالل غلي كمية من النعناع، وإضافة القليل 
من قطرات الليمون إلى المزيج، وتوزيعه في قوالب 
، ووضعها في الثالجة حتى تتجّمد، ثّم نقوم بتمرير 

المكعبات على البشرة الدهنيّة كاملة وخاّصةً الوجه، 
حيث تعمل هذه المكعّبات على تنقية البشرة الدهنيّة 

وتصفيتها وتخليصها من الدهون الزائدة.
طرق استعمال مكعبات الثلج للعناية بالبشرة:

الخيار مع الثلج لبشرة صافية: المكونات: خيار+ 
قطرات زيت لوز+ ماء ورد+ قوالب ثلج.  الطريقة: 
يبشر الخيار ثم يضاف إليه قطرات من زيت اللوز 
وماء الورد، ثم يوضع المزيج في قالب به مكعبات الثلج 
بحيث يتجمد تماماً، يمرر بعدها المزيج على البشرة 
بشكل دائري وأسفل العينين لمدة 5 دقائق متواصلة.

النعناع مع الثلج للبشرة الدهنية:المكونات: ليمون+نعناع 
مغلي. الطريقة: يمزج عصير ليمون مع مقدار 

صغير من النعناع المغلي، ثم يوضع الخليط في إناء 
به مكعبات الثلج وعندما نحصل على  المزيج  يتم 

تنظيف البشرة به جيداً.
البقدونس مع الثلج لعالج إجهاد البشرة: المكونات: 
ماء ورد+ بقدونس مغلي+ مكعبات ثلج. الطريقة: بعد 
مزج البقدونس مع ماء الورد، يتم إضافة مكعبات الثلج، 
بحيث يتم تمريرها على الوجه، ويساعد هذا المزيج في 
التخلص من إجهاد البشرة، لتكون أكثر صفاًء ونقاًء.

مالحظة:
من الضروري دائماً أن تلفي مكعب الثلج بقطعة من 
الشاش ألنه قد يسبب حروق للبشرة إذا تم وضعه 

عليها مباشرة.

  قدم إيلي صعب مجموعته الجديدة من 
األزياء الجاهزة في وذلك في إطار أسبوع 
الخاص   Fashion Week الفاشيون ويك 
الخريف والشتاء  المرة بموضة  في هذه 
٢٠١٧-٢٠١٨. وقد لجأ المبتكر ألول مرة 
إلى القاعة الفخمة التي يأويها متحف جران 
المصنفة  قبته  Grand Palais تحت  باليه 
ضمن قائمة المباني األثرية الفرنسية، بدالً من 
حدائق “تويلري”، ليبهر حضوره بموديالت 
إلى  ترتديها  تحول من  رسمت ونفذت كي 
راقصة باليه كالسيكية ناعمة ورومانسية ال 
سيما بطلة باليه “جيزيل” المعروف وهو من 
تأليف أدولف أدام، والذي يتخذ مغزاه من كون 
الحب أقوى من كل شيء حتى من الموت.

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

زرقاء وسوداء وذهبية وحمراء قاتمة.

للملفوف فوائد مذهلة 

 ربما ال شيء يعدل لذة وزكاوة وطيبة وفوائد 
صحية أكثر من طبخة الملفوف المحشية باألرز 
مع عصرة ليمون ، فهي واحدة من أروع التراث 
العربي في الطبخ ، فماذا في الملفوف ) الكرنب( 
من فوائد تجعله في مصاف األطعمة ذات الفوائد 

العمالقة لإلنسان. 
فالملفوف وبسبب غناه بعنصر الكبريت ، هذا 
العنصر الذي يعطيه الرائحة المميزة يعتبر واحدة 
فالكبريت   ، الجلد  إلى  من أروع الخضروات 
الكيراتين ،  هو عنصر أساسي في بروتين 
البروتين الذي يمثل طبقة حامية تعطي المتانة 
والقوة والنعومة واللمعان والجمال للجلد والشعر 
الملفوف  إلى أن  الدراسات  واألظافر وتشير 
الجلد  الدهني وكذلك  الجلد  يساهم في تجفيف 

المصاب حب الشباب . 
ووجود الكبريت مع فيتامين ج بكثرة في داخل 
الملفوف يعطيانه صفة أخرى وهو قدرته على 
إطراح السموم ، تلك السموم التي عند تراكمها 
الجلد  تسبب إعياء في أعضاء اإلطراح مثل 
والقولون والمفاصل وتسبب النقرص والتهاب 
المفاصل المزمن ولذلك كان للملفوف مثل هذا 

التأثير الواقي من كل هذه السموم والمنشط للجسم 
والمحسن للنفسية والذاكرة والتركيز عند إطراح 
هذه السموم التي تثبط التفاعالت الحيوية في الجسم 
 lupeol، ويحمل الملفوف بمركبات المميزة مثل
sinigrin and sulforaphane.، يحمل تأثيرا 
مضاد للسرطان فقد أشارت دراسة أجريت على 
النساء أن إضافة الملفوف إلى طعامهن اليومي 
قلل من احتمال إصابتهم بالسرطان لوجود هذه 
المركبات التي تمنع نمو األورام السرطانية أما 
إلى  الجسم  تتحول داخل  sinigrin فهي  مادة 
allyl-isothiocyanate ،وهي المادة المضادة 
لسرطان القولون وسرطان البروستات وسرطان 
المثانة ولذلك ننصح كل من كان يعمل في مصانع 
كيماوية مثل مصانع المطاط ) تزيد نسبة سرطان 
المثانة ( وكل من كان يعاني من قصة وراثية 
لسرطان البروستات والقولون )العامل الوراثي 
موجود فيهما ( ننصح باإلكثار من تناول الملفوف 

في السلطات والطبخ بشكل مستمر 
وننصخ بطبخ الملفوف على نار هادئة جدا أو 
فالدراسات تشير أن طهيه بهذه  البخار  على 
الطريقة يجعل له تأثيرا مضادا للكوليسترول .

بقلم: د. أمل زكي
قسم األغذية الخاصة والتغذية

  1. النعناع النتفاخ البطن وآالم المعدة وآآلم الحيض
2. خليط الكمون والنعناع للقولون

3. الينسون لغازات االطفال والكبار
4. القرفة } الدارسين { للسكري والتهاب الصد واالنفلونزا

5. الكاكاو مغليا بعد االكل لفقر الدم
6. الحلبة للتسمين والتهاب المجاري البولية ولفتح الشهية
7. الزنجبيل للتنحيف والقلب ولتقوية الذاكرة ولفقر الدم

8. الكزبرة لرائحة الفم والتسمين واوجاع القلب
9. الكركديه } الكجرات { للسعال وتخفيظ ضغط الدم

10. الحبة السوداء لكل مرض
11. القهوة المرة لرفع الضغط واالسهال

12. الحبهان } الهيل { الالم البطن ورائحة الفم
13. كبسول زيت الثوم لكل امراض القلب ودود البطن

14. كبسول زيت السمك لفقر الدم وتقوية الجسم
15. زيت الحلبة لفتح الشهية وخفض حرارة االطفال

16. زيت الزيتون لعالج االمساك وتقوية الذاكره
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  إلعالناتكم
في الرسالة

كمال  أشرف  الزميل  يعتذر 
)السندباد( عن الكتابة  في 
لوعكة  لتعرضه  العدد  هذا 

صحية .
تسأل  الرسالة  وأسرة 
سرعة  العزيز  للزميل  هللا 
للكتابة من  الشفاء والعودة 

جديد لقرائه األعزاء.

تعتذر الزميلة أحالم األسيوطي 
العدد  هذا  في  الكتابة  عن 
الزميل  لظروف مرض شقيقها 

اشرف كمال.

إدارة الجريدة

الفنانة نوال الزغبي أن أغنية    أوضحت 
الحمل« جاهزة من شهر نيسان/ابريل  »برج 

الماضي، وهي من ألحان الموسيقار طالل.
وكتبت نوال الزغبي في صفحتها الخاصة على 
التواصل اإلجتماعي: »للتوضيح  احد مواقع 
اغنية برج الحمل جاهزة من شهر 4 وهي من 

الحان سمو األمير الموسيقار طالل«.
الزغبي قد نشرت عبر صفحتها  وكانت نوال 
الحمل«،  الخاصة صورة من كواليس »برج 
كبيراً من االعجابات  ونالت الزغبي عدداً 
والتعليقات، التي تمنت لها التوفيق في كل عمل 

جديد لها.
فيديو كليب األغنية،  الزغبي إلطالق  وتستعدّ 
وهي باللهجة الخليجية، من كلمات الشاعرعبد 
البناي، وألحان طالل، وتوزيع حسام  اللطيف 

كامل.

  يجهز النجم المصري الكبير عادل إمام، لبطولة مسلسل 
“عوالم خفية”، وهو من تأليف أمين جمال، ومحمد محرز 
وإخراج وإنتاج رامى إمام، ليخوض به السباق الرمضانى 

القادم 2018.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت مفاضلة من الزعيم بين عدد 
من السيناريوهات التي قدمت له من مختلف كتاب الدراما 
التليفزيونية اال أنه اختار العمل هذا العام من اثنين من المؤلفين 

الشباب.
الثانية للمؤلف أمين جمال في الدراما  والعمل يعد التجربة 
التليفزيونية، حيث قدم في شهر رمضان قبل الماضى مسلسل 
“فوق مستوى الشبهات” للنجمة يسرا وحقق العمل نجاحاً 
كبيراً وشاركه في كتابة هذا العمل الراحل عبد هللا حسن، 

ليستعين بالسيناريست محمد محرز من أجل مشاركته كتابة “عوالم 
خفية”.

والجدير بالذكر أن مسلسل “عوالم خفية” هو العمل األول للزعيم 
عادل امام بدون السيناريت يوسف معاطى الذى تعاون معه في 
مسلسالته الـ 6 األخيرة وهى “فرقة ناجى عطا هللا”، و”العراف”، 
و”صاحب السعادة” و”أستاذ ورئيس قسم” و”مأمون وشركاه” 

وأخيراً “عفاريت عدلى عالم”، ولكن الزعيم قرر التغيير هذا العام 
واالستعانة بدماء جديدة.

ومن جانبه بدأ المنتج والمخرج رامى امام في التحضيرات الفعلية 
للمسلسل بجلسات عمل مع الزعيم للوقوف على الشكل النهائي 
للمسلسل خاصة بعد االنتهاء من كتابة الـ 3 حلقات األولى، إضافة 
إلى حجز استديو نحاس وبناء الديكور الرئيسى للعمل فيه بعدما تم 

تحديد مطلع شهر ديسمبر القادم موعداً النطالق التصوير..

 تشارك الممثلة المصرية ياسمين رئيس 
هامبورغ  مهرجان  من  الجديدة  الدورة  في 
أم  البحث عن  بفيلم  الدولي،  السينمائي 
قليلة من  أسابيع  بعد  ذلك  ويأتي  كلثوم، 
مشاركتها في مهرجان فينسيا بالفيلم نفسه.

يوم 12  الفيلم  يعرض  أن  المقرر  ومن 
الحالي، ضمن  األول/أكتوبر  تشرين 

فاعليات المهرجان.
يُذكر أن ياسمين رئيس تصور حالياً دورها 
في مسلسل أنا شهيرة.. أنا الخائن، المؤلف 
لكن  حلقة،   30 مدة كل جزء  من جزئين 
الحلقات يتم تقديمها في كل جزء من وجهة 
بطولتة  في  اآلخرى، ويشاركها  النظر 

أحمد فهمي.

الُمخرج كمال    يواصل حاليا، 
الُمنتج  منصور، عقد جلسات عمل مع 
إبراهيم حمودة، والفنان سيد رجب، 
وذلك من أجل األستعدادًا لتصوير 

مسلسلهما الجديد “أبو العروسة”.
وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي 
القضايا األسرية  يناقش  درامي مشوق 
يتكون من  المجتمع، والمسلسل  في 
أماكن  المخرج  يعاين  60 حلقة، كما 

المخصصة  التصوير والديكورات 
للعمل، ويجري حاليًا ترشيح باقي فريق 

العمل بجانب سيد رجب.
في  قد شارك  الفنان سيد رجب،  وكان 
مسلسل “رمضان كريم”، في شهر 
النجمة روبي  الماضي مع  رمضان 
والُمخرج سامح عبدالعزيز، ورصد 

العمل روحانيات الشهر الكريم.

الشابة أمينة  الفنانة المصرية    تشارك 
النبوي بطولة  النجم المصري خالد  خليل، 
الذي يحمل اسم “منطقة  المسلسل الجديد 
المقرر أن يعرض فى  محرمة”، والذى من 
موسم دراما رمضان المقبل 2018، ويجرى 
المخرج محمد بكير ترشيح باقى  حالياً 

األبطال الذين يشاركون فى أحداث العمل.
وتعقد أمينة خليل، جلسات عمل برفقه النبوي 
التفاصيل  وصناع العمل لالستقرار على 
العريضة  السيناريو والخطوط  النهائية فى 
للعمل، ويتولى إخراجه المخرج محمد بكير، 

وهو من تأليف حسن يوسف.
وكانت أمينة خليل، قد شاركت فى موسم 
رمضان الماضى فى مسلسل “ال تطفئ 
الكبير  الكاتب  المأخوذ عن رواية  الشمس”، 
الفنانة  إحسان عبد القدوس، مع كل من 
الكبيرة ميرفت أمين، محمد ممدوح، فتحى 
عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، جميلة 
عوض، أحمد مالك، شيرين رضا، ومحمد 

الشرنوبى.

أسرة  الممثلةهبة مجديالى  انضمت    
تأليف وحيد  للغاية«، من  فيلم »سري 
حامد واخراجمحمد ساميالذي رشحها 
الفيلم والذي ال  األدوار في  احد  لتقديم 
يتعدى الـ5 مشاهد. ال سيما وان احداث 
كبير من  تعتمد على ظهور عدد  العمل 
المشاهد  النجوم في عدد محدود من 
كضيوف شرف، وتنتظر هبة مجدي بدء 

تصوير دورها خالل األيام المقبلة.
السقا،  الفيلمأحمد  ويشارك في بطولة 
نبيل  محمد رمضان، أحمد رزق، 
الحلفاوي، أشرف زكي، محمود حميدة، 

تأليف وحيد حامد  وروجينا. وهو من 
إبان  ويتضمن احداثا متشابكة ومتالحقة 
الفيلم  المصرية، حيث يؤرخ  الثورة 

لمرحلة مهمة في تاريخ مصر.
وتواصل هبة مجدي حالياً تصوير 
دورها في مسلسل »عائلة الحاج نعمان« 
المخرج أحمد شفيق وبطولةتيم  مع 
حسن، حيث تجسد دور زوجة تيم حسن 
بينها وبين  العمل ويحدث  احداث  ضمن 
شقيقاته العديد من المشاكل، ومن المقرر 
عرض العمل على شاشة OSN يوم 15 

تشرين الثاني المقبل.

افتتاح  النجوم على حضور حفل     حرص عدد كبير من 
مهرجان اإلسكندرية في دورته الـ 33، والتي تحمل اسم الفنان 

حسين فهمي.
إلهام شاهين، محمد فاضل،  المهرجان  وكان من بين حضور 
فردوس عبدالحميد، ميرنا وليد، بوسي، مصطفى فهمي، سميحة 
أيوب، سوزان نجم الدين، منال سالمة، فاروق الفيشاوي، هالة 

سرحان، صفية العمري.
يتمالك نفسه عند تكريمه وبكى متذكرا  لم  الفنان حسين فهمي 
الراحل محمود عبدالعزيز، وطلب إهداء هذه  الفنان  صديقه 
فيلم »العار«، والذي شارك به صديقيه  الدورة لروحه، وتذكر 
الراحلين نور الشريف والساحر. مهرجان اإلسكندرية لهذا العام 

تمتد فعالياته من 7 أكتوبر وحتى 14 من نفس الشهر.

هبة جمدي تنضم لفيلم »سري 
للغاية« مع أمحد السقا

 افتتاح مهرجان اإلسكندرية السينمائي 
حبضور النجوم.. 

يامسني رئيس تشارك يف 
مهرجان هامبورغ السينمائي

حممد ممدوح صاحب حمل موبايالت فى فيلم »عيار نارى«

سّيد رجب مشغول 
بـ»أبو العروسة«

أمينة خليل تدخل »منطقة حمرمة« مع 
خالد النبوى

هذا ما كشفته نوال الزغيب عن أغنية »برج احلمل«

عادل إمام خيتار هذا املسلسل لرمضان 2018

وفاء عامر توشك على اإلنتهاء من 
تصوير »الطوفان«

 توشك الممثلة المصرية وفاء عامرعلى اإلنتهاء من تصوير 
لها 15% من  يتبقى  الطوفان، حيث  مشاهدها في مسلسل 

مشاهدها، على أن تستكملها خالل الفترة المقبلة.
المصري،عايدة  »الطوفان«، يشارك في بطولته ماجد 
بدير،أحمد زاهر، هنا شيحة، صالح عبد هللا،  رياض،أحمد 
دينا، رامي وحيد، محمود  الوهاب، عبير صبري،  فتحي عبد 

لإلنتاج  فنون مصر  إنتاج شركة مجموعة  المغني. من  عبد 
الفني، وسيناريو وحوار محمد رجاء ووائل حمدي، وإخراج 

خيري بشارة.
السر، بطولة  في مسلسل  أيضاً  تشارك  أن وفاء عامر  يُذكر 
أحمد  ألفت عمر،  الشافعي،  فهمي، نضال  مايا نصري،حسين 

حالوة، وهو من إنتاج محمد فوزي، وإخراج محمد حمدي.

خالد يوسف يبتعد عن السياسة
نيللي كريم ختضع جللسة 

تصوير جديدة
   أكد المخرج المصري خالد يوسف 
المقبلة  الدورة  في  يترشح  لن  أنه 
المصري، وسيهتم  البرلمان  إلنتخابات 

فقط بعمله كمخرج.
وأشار خالد يوسف الى أنه دخل البرلمان 
بدافع من وطنيته، وظن أنه يستطيع أن 
يخدم بالده ولكنه وجد حرب تطفيش 
ولم  على معنوياته،  كثيراً  أثرت  وأمور 

يكن ليخرج منها لوال شعبيته.
إن دوره كمخرج ال  يوسف  وقال خالد 
أهمية عن دوره كسياسي، وأصبح  يقل 

مشتاقاً إلى الوقوف وراء الكاميرا.
يُذكر أن خالد يوسف عاد الى السينما من 
فيلم كارما، من بطولةغادة عبد  خالل 

الرازق، زينة، وعمرو سعد.

لجلسة  نيللي كريم  المصرية  الفنانة     خضعت 
تصوير جديدة مع المصور الفني خالد فضة.

لنيللي على صفحته  الصور  خالد نشر عدد من 
النجمة  على »فيس بوك«، حيث ظهرت 
ترتدي مالبس  بلوك مميز، وكانت  المصرية 
لفتت  بينما  بجاذبية،  منحنياتها  سوداء تضم 

االنتباه بحذائها الموف.
كبير من  استقبلت عدد  المصرية  الفنانة 
في  بجمالها وعفويتها  أشادت  التي  التعليقات 
بينما زاد من جمالها، تسريحة  الصور، 

شعرها البسيطة.
نيللي كريم كانت واحدة من حضور 
وتم  السينمائي،  الجونة  مهرجان 
تكريمها، وكانت ضمن لجنة تحكيم لجنة 

تقييم األفالم بالمهرجان.

  يستعد حاليا الفنان محمد ممدوح  لتصوير فيلم "عيار 
الفيشاوى وروبى، ومن  فيه أحمد  نارى"، والذى يشارك 
المقبلة، ويجسد  يبدأ التصوير خالل األيام  المقرر أن 
ممدوح خالل األحداث شخصية جديدة ومختلفة عما قدمه 

من قبل وهو دور رجل شعبى يمتلك محل موبايالت.
"عيار نارى" تدور أحداثه حول جريمة قتل بشكل 
تتم خالل األحداث تغير مصير  التى  مختلف، والجريمة 
شخصيات األبطال بشكل مفاجئ، وتضعهم تحت 
الشك فى جميع  الحقيقة ويبدأ  أين  سؤال واحد فقط وهو 

الموجودين بشكل درامى.
الشناوى فى  تأليف هيثم دبور وإخراج كريم  والفيلم من 
أولى تجاربه الروائية الطويلة بعد عدة أفالم قصيرة حصد 

إلى مشاركته فى عدة  الجوائز، باإلضافة  عنها عددًا من 
ارة، حيث إن فيلم "عيار  أعمال طويلة، آخرها اشتباك ونوَّ

.iProduction نارى" من إنتاج شركة
بفيلم "الخلية"   كما شارك ممدوح بموسم عيد األضحى 
مع أحمد عز، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، وسامر 
المصرى، وأحمد صفوت، وريهام عبدالغفور، والتونسية 
عائشة بن أحمد، وأحمد صالح حسنى، ومن تأليف صالح 

الجهينى، وانتاج موسى عيسى، وإخراج طارق العريان.
العمليات الخاصة فى التصدى   وتدور أحداثه حول 
لإلرهابيين من خالل ضابط شرطة ينجح فى القبض على 
عدد من عناصرهم، وفى مقدمتهم زعيم تنظيم يزرع قنبلة 

فى قطار وينقذ بطل العمل الركاب وتتوالى األحداث.

450 972 1414  /  

514 961 0777

 هدايا متنوعة
لجميع المناسبات



تعليم العربية يف كافة مدارس ألربتا
 أعلنت حكومة مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي أن تعليم اللغة العربية 
في الصفوف االبتدائية والثانوية في كافة مدارس المقاطعة سيكون متوفرا 
ابتداء من أيلول – سبتمبر المقبل شرط أن يتوفر في المدرسة اثنا عشر طالبا 
يطلبون متابعة دروس اللغة العربية في المدرسة، علما أن ثمة برنامجا لتعليم 

العربية يقدم حاليا بحسب الطلب في مدارس عاصمة المقاطعة، إدمنتون.
وأكدت عضو إحدى المدارس الرسمية، شيريل جونر،  أن البرنامج يلقى دعما 
شعبيا وهو برنامج التعليم الذي يشهد أكبر نسبة إقبال على التسجيل حاليا.

إنما  للطالب من أصول عربية،  فقط  ليس  البرنامج سيقدم  وأضافت »أن 

أيضا لسائر الطالب الراغبين بتعلم لغة جديدة«. 
وعلم أن البرنامج والمواد التعليمية قيد اإلعداد، وأشار مؤسسو البرنامج 

إلى أن ثمة حاجة لتمويل البرنامج وتأمين الموارد والمعلمين.
وثّمن وزير التربية في المقاطعة ديفيد إيغن، في بيان، أهمية إتقان عدة لغات.

مع املسيح ذلك افضل جداً 

تتقدم كنيسة  » Emmanuel« كنيسة  لكل الدول بأحر التعازي 
لألخ الحبيب طوني كيروز بمناسبة إنتقال والدته الفاضلة إلى األمجاد 
السماوية وتسال الرب اإلله أن يتغمدها بفسيح رحمته وأن يسكنها 

ملكوت السماوات مع القديسين واألبرار .

تتقدم إسرة جريدة » الرسالة« في كندا بخالص التعازي لألخ الحبيب 
طوني كيروز بمناسبة إنتقال والدته البارة إلى األمجاد السماوية 
وتسأل الرب اإلله للفقيدة الغالية السكنى في ملكوت السماوات ولألخ 
طوني وجميع أفراد األسرة في كندا ولبنان الصبر وعزاء النفوس 

                                                  
فريد زمكحل  

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

Vendredi 13 octobre  2017
الجمعة 13 اكتوبر 2017

احلـــق....
 …. ) ضد المسيح ( 

منذ وقت أعلن الشيطان الحرب علي هللا في تكوين 
تعاليم  من  بالعالم   موجود  المسيح  وروح ضد   ٣

وانكار للمسيح ،
والحقيقة انه يوجد بهذا العالم روحان ، روح الحق 
الذي يعمل داخل الكنيسة من خالل الروح القدس . 

وروح الشر الذي يعمل بقوة إبليس ،
ثالث  يعطينا  يوحنا  البشير  او  يوحنا  والرسول 
الذين  هم  من  نعرف  نقدر  خاللهم  من  عالمات 

يسيطر عليهم روح ضد المسيح 
أوال منعزلين عن الشركة مع هللا . 

اذا يقول برسالته األولي في الفصل الثاني: 

لو  ألنهم   ، منا  يكونوا  لم  ولكنهم   ، منا خرجوا   (
كانوا منا لبقوا معنا ( 

وإيضا في أنجيل البشير متي الرب يسوع أوضح 
ثانية  ولدوا  فقط  هم  الثمر  ينتجون  الذين  ان  ذلك 

حقا ،
من الممكن أن تكون لك صفات المخلصين وصفات 
المؤمنين والتي تعبر أو تظهر إنك إنسان مسيحي ، 
ومع ذلك ال تكون من أوالد هللا ، فالناس الذين يتكلم 
عنهم الرسول يوحنا بعدوا وتركوا الشركة مع هللا 

ولم تكن محبة المسيح في قلوبهم ،
لها  يأسف  الحالي يوجد خالفات كثيرة  في زماننا 
شعب هللا ، غير أن المسيحين الحقيقين يوجد بينهم 

أشياء كثيرة مشتركة بغض النظر عن الكنيسة التي 
فيها  وعاشوا  ولدوا  التي  الطائفة  او  اليها  ينتمون 
يسوع  وبالرب   ، المقدس  بالكتاب  مؤمنون  فهم   ،
إنه المخلص ، وإن البشر خطأة وطريق الخالص 

الوحيد هو الرب يسوع . 
وإذا بحثنا عن البدع الدينية التي ضد المسيح سوف 

نجدها بدأت مع أشخاص من داخل الكنيسة . 
إن أي جماعه بغض النظر عن تدينها تفصل نفسها 
ألسباب عقائدية عن كنيسه تتمسك بكلمه هللا البد 
أن تكون موضع شك وِفي جميع األحوال يتبعون 
قادة بشر يعلمون أفكارهم وكتبهم بعدين عن كلمة 

هللا …… 

بقلم: خادم الرب/ هشام مرجان

دخول التعديالت اجلديدة على قانون اجلنسية حيز التنفيذ
 

 دخلت يوم  األربعاء 11 أكتوبر الجاري  
حيز التنفيذ التعديالت الجديدة على قانون 
الجنسية الكندية التي أعلن عنها األسبوع 
الفائت وزير الهجرة والالجئين والمواطنة 
في الحكومة الليبرالية في أوتاوا أحمد 

حسين.
وأبرز التعديالت يتعلق بالمدة التي على 
المهاجر أن يمضيها في كندا قبل أن يقّدم 

طلب الحصول على جنسيتها.
للحاصل  يمكن  اليوم  ذلك  من  فابتداًء 
على اإلقامة الدائمة في كندا تقديم طلب 
الحصول على جنسية كندا  بعد إقامته 
فيها ثالث سنوات على األقل من أصل 
السنوات الخمس التي تسبق تقديمه الطلب.

وكانت حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر 
قد عدلت القانون ليصبح على المهاجر الراغب بالحصول 
على الجنسية الكندية أن يقيم في كندا أربع سنوات على 
األقل من أصل السنوات الست التي تسبق تقديمه الطلب.
كما ألغى الوزير حسين شرط اإلقامة في كندا 183 يوماً 

على األقل في كل واحدة من سنوات اإلقامة المحتسبة.
كما أن امتحان الجنسية وإثبات الكفاءة في واحدة على األقل 
من لغتْي كندا الرسميتْين، الفرنسية واإلنكليزية، أصبحا 

ملزمْين لطالبي الجنسية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 
و54 عاماً بعد أن كانا شرطاً على الذين تتراوح أعمارهم 

بين 14 و64 عاماً.
"نريد أن يصبح جميع المقيمين الدائمين في كندا مواطنين. 
هذه أمنيتنا، ألننا نثمن الجنسية الكندية"، قال الوزير حسين 
األسبوع الفائت في مدينة برامبتون في مقاطعة أونتاريو.

يُشار إلى أن الوزير حسين صومالي المولد وقدم إلى 
كندا الجئاً وهو في سن السادسة عشرة. 

تعديل وزاري واسع يف حكومة كيبيك الليربالية
 أعلن يوم األربعاء 11 أكتوبر الجاري رئيس حكومة 
مقاطعة كيبيك فيليب كويار عن تعديل وزاري واسع 
هو األول بهذا الحجم منذ وصول الحزب الليبرالي 
إلى السلطة في كيبيك في نيسان  بقيادته  الكيبيكي 

)أبريل( 2014.

الكندية  المقاطعة  في  الليبرالية  الحكومة  باتت  فقد 
الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية تضم 30 وزيراً 
بدل 25، إضافة إلى رئيسها، من بينهم 13 امرأة.

والوزراء الخمسة الجدد أصغر سناً إجمااًل من سائر 
الوزراء، وهم أندريه فورتان الذي ُعهدت إليه حقيبة 
النقل ذات المسؤوليات الكبيرة، وفيرونيك ترامبليه 
التي أصبحت وزيرة منتَدبة للنقل، وإيزابيل موالنسون 
التي أصبحت وزيرة التنمية المستدامة والبيئة ومكافحة 
التغيرات المناخية، وستيفان بيات الذي ُعهدت إليه 
وماري  والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسسات  حقيبة 
وحماية  الثقافة  حقيبة  إليها  ُعهدت  التي  مونبوتي 

اللغة الفرنسية. 
وترافق إدخال خمسة أشخاص جدد إلى الحكومة 
مع تعديالت في توزيع الحقائب، من أبرزها سحب 
المجتمعي من  الهجرة والتعددية واالحتواء  حقيبة 
"كاثلين فيل" وإعطاُؤها لدافيد هورتيل الذي كان 

وزيراً للتنمية المستدامة والبيئة ومكافحة التغيرات 
المناخية منذ تشكيل كويار حكومته األولى في نيسان 

)أبريل( 2014.
لجنة  الفائت  الربيع  في  أطلقت  التي  "فيل"،  أما 
عامة  الستشارات  التحضير  أجل  من  استشارية 
حول "العنصرية والتمييز الممنهج" بصفتها آنذاك 
وزيرة للهجرة والتعددية، فقد أصبحت وزيرة مسؤولة 
عن االطالع على المعلومات وإصالح المؤسسات 
الديمقراطية وأيضاً وزيرة العالقات مع الكيبيكيين 

الناطقين باإلنكليزية.
ومن بين التعيدالت أيضاً تعيين "دومينيك أنغالد" 

الهايتية األصول نائبًة لرئيس الحكومة مع احتفاظها 
بحقيبة االقتصاد والعلوم واإلبداع.

من  أقل  قبل  الواسع  الوزاري  التعديل  هذا  ويأتي 
سنة من موعد االنتخابات التشريعية العامة المقبلة 
الخسارة  مع  وتعزز حصوله  كيبيك،  مقاطعة  في 

الكيبيكي  الليبرالي  الحزب  بها  ُمني  التي  الفادحة 
في االنتخابات الفرعية التي جرت يوم االثنين من 
األسبوع الفائت في دائرة "لويس هيبير" في منطقة 
مدينة كيبيك، عاصمة المقاطعة، إذ لم تنل مرشحته 
سوى %18,71 من أصوات المقترعين لتحل ثانية 
وبعيداً خلف مرشحة حزب التحالف من أجل مستقبل 
كيبيك )CAQ( التي نالت %51,04 من األصوات. 
الذي  الليبرالي  للحزب  حصن  المذكورة  والدائرة 
منذ  األخيرة  الخمسة  االنتخابات  في  بمقعدها  فاز 

عام 2003.  

استطالع: الكنديون ال حيبذون احتذاء مثال ترامب

 أظهر استطالع جديد للرأي أن غالبية الكنديين ال يرغبون 
سياسة  فتتبنى  المتحدة  الواليات  حذو  بالدهم  تحذو  بأن 
»كندا أواًل« على غرار »أميركا أواًل« التي أعلنها الرئيس 

األميركي دونالد ترامب.
فقد جاء في االستطالع الذي أجرته شركة »إيكوس« لصالح 
الـ4839  وكالة الصحافة الكندية أن %60 من الكنديين 

المستطلَعين ال يحبّذون »كندا أواًل«.
وقال %80 من الكنديين المستطلَعين إنهم ال يوافقون على 
الطريقة التي يدير بها ترامب بالده، وأعرب %52 منهم 
عن أمنيتهم برؤية كندا تتميز أكثر من اآلن عن الواليات 

المتحدة.
كندا  على  أن  المستطلَعين  من   22% رأى  المقابل  وفي 

النسبة  هذه  وتمثل  الدولية.  الساحة  أكثر على  تنعزل  أن 
ارتفاعاً بعد سنوات من االستقرار فيما يتعلق بهذه النقطة.
ورأى %37 من المستطلَعين أن قوانين الهجرة المعمول 
بها حالياً تجعل كندا تستقبل أشخاصاً من األقليات الظاهرة 

بأعداد مرتفعة أكثر من الالزم.
وقال %29 من المستطلَعين إنهم وقعوا ضحية أعمال أو 
تصرفات عنصرية خالل الشهر الذي سبق مشاركتهم في 
االستطالع، ورأى %33 من المستطلَعين أن العنصرية 

تنتشر أكثر فأكثر في كندا.
وأُجري االستطالع بواسطة الهاتف بين 15 أيلول )سبتمبر( 
الفائت /  واألول من تشرين األول )أكتوبر( الجاري، وتبلغ 

نسبة هامش الخطأ فيه %1,4، 19 مرة من أصل 20.

صندوق النقد الدولي: االقتصاد الكندي 
ترتيبه األول يف جمموعة السبع

نمو  الدولي  النقد  صندوق  توقع   
العام   3% بنسبة  الكندي  االقتصاد 
الحالي، أي أكثر بـ0,5 نقطة مئوية من 
توقعاته في تموز )يوليو( الفائت، ما 
يجعل كندا في المرتبة األولى من حيث 
نسبة النمو االقتصادي في مجموعة 

الدول السبع الصناعية الكبرى.
وحلت الواليات المتحدة في المرتبة 
الثانية في مجموعة السبع وبنسبة نمو 

اقتصادي تبلغ 2,2%.
االقتصادي  التعاون  منظمة  وكانت 
والتنمية قد توقعت هي األخرى، الشهر 
الفائت، أن يكون أداء االقتصاد الكندي 
خالل  السبع  مجموعة  في  األفضل 

العام الحالي.
وعزا صندوق النقد الدولي في توقعاته 
أكتوبر   10 الثالثاء  يوم  الصادرة  
الجاري  ارتفاع نمو االقتصاد الكندي 
إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز وإلى 
كندا  بنك  وسياسات  العامة  النفقات 

)المصرف المركزي(.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو 
االقتصاد الكندي بنسبة %2,1 العام 
المقبل، أي أكثر بـ0,2 نقطة مئوية 
من توقعاته في تموز )يوليو( الفائت، 
ليحل هذه المرة ثانياً في مجموعة السبع 
خلف االقتصاد األميركي الذي توقع 

له أن ينمو بنسبة 2,3%.
النقد  كما جاء في توقعات صندوق 
الدولي أن االقتصاد العالمي سينمو 
بنسبة %3,6 العام الحالي و3,7% 
نقطة  بـ0,1  أكثر  أي  المقبل،  العام 
مئوية من توقعاته في تموز )يوليو( 

لكّلٍ من العامْين.
أفضل  أداًء  الصندوق  توقع  كما 
اليورو  منطقة  دول  في  لالقتصاد 
إاّل  والصين.  اليابان  في  كما  الـ19 
أنه أعرب عن قلقه من الديون الهائلة 
التي راكمتها الصين من أجل تغذية 

اقتصادها.

استهالك املارجيوانا 
ألغراض غري طبية 

ما زال ممنوعا يف كيبيك
يوم   كيبيك   مدينة  قامت شرطة   
الثالثاء 10 أكتوبر الجاري   بمداهمة 
محل لبيع الماريجوانا في وسط المدينة 

وأوقفت أحد األشحاص.
دافيد  الشرطة  بلسان  الناطق  وأكد 
بواترا » ما نبحث عنه خاصة  هو 
المصنوعة  والمنتجات  الماريجوانا 
منها. وأشارت الشرطة إلى أن أصحاب 
الترخيص  على  يحصلوا  لم  المحل 
مؤسسة  من  المخدر  لبيع  اإللزامي 
الصحة الكندية، ما يعني أن المحل 

يعمل بصورة غير شرعية.
وتجدر اإلشارة إلى أن بيع الماريجوانا 
ألغراض طبية هو وحده مشروع حاليا 
بالرغم من قرار رئيس الحكومة الكندية 
تصنيعها  بتشريع  ترودو  جوستان 
مطلع  ترفيهية  ألغراض  وبيعها 
أنه  يعني  ما  المقبل.  يوليو  تموز – 
حتى موعد تشريعها، ستطبق الشرطة 

القوانين المرعية اإلجراء حاليا.

كيبيك: محلة إعالنية للحث على املشاركة يف االنتخابات البلدية
 

 أطلق المدير العام لالنتخابات في 
مقاطعة كيبيك، بيار ريد، حملة إعالنية 
تهدف لحث المواطنين على المشاركة 
في االنتخابات البلدية المقرر إجراؤها 

بعد أقل من شهر.
والدافع وراء هذه الحملة هو عدم اهتمام 
باالنتخابات  كاف  بشكل  المواطنين 
البلدية برأي »ريد« الذي يذّكر بأن 
الكيبيكيين  الناخبين  من  فقط   47%
شاركوا في االنتخابات البلدية األخيرة 
في 3 تشرين الثاني )نوفمبر( 2013.
نصف  من  أقل  أن  إلى  إشارة  وفي 
الناخبين الكيبيكيين اقترعوا في تلك 

إن  فكاهية  بروح  اإلعالنية  الحملة  تقول  االنتخابات، 
البلديات، من جهتها، ال يمكنها أن تقوم بواجباتها بنسبة 

النصف فقط.
تبلغ نسبة  إنه ال يهدف من حملته ألن  ويقول »ريد« 
المشاركة في االنتخابات المقبلة حداً معيناً وضعه سلفاً، 
لكنه يريد دفع المواطنين على التفكير بوقع القرارات 

التي تتخذها المجالس البلدية على حياتهم اليومية. 
وحسب المديرية العامة لالنتخابات في مقاطعة كيبيك، 
أكثر من 6 ماليين ناخب مدعوون للمشاركة في اختيار 
المجالس البلدية في 1105 مدينة وبلدة في مختلف أنحاء 

المقاطعة في 5 تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل.

ويندزور: محلة حملو 
الكتابات احلاقدة

مدينة  سكان  من  شابان  قضى   
عطلة  تورونتو،  جنوب  ويندزور، 
عيد الشكر في محو الكتابات الحاقدة 
ضد المسلمين ودهنها بطالء أبيض 

شوارع المدينة.
وقال أحد الشابين، جون ليدكي: »أنا 

أمحو الحقد من المدينة
وقضى »جون« وصديقه أحمد خليفة 
يوم األحد 8 أكتوبر الجاري بالبحث 
عن الكتابات الحاقدة في مختلف أنحاء 
اللوحات  أو  الجسور  على  المدينة، 
اإلعالنية أو أكشاك محطات الباص 

وحتى سالت القمامة.
وأكد أحمد خليفة أنه كمسلم  يشعر 
مسلمة  كلها  فعائلتي   ». بقلق جدي 
ونحن ولدنا في ويندزور وعشنا فيها 
، وأنا أشعر بالخوف من هذا الحقد«.
وأطلع الشابان جهاز الشرطة على 

الوضع السائد. 
وكان جهاز الشرطة تلقى عدة شكاوى 
جراء انتشار هذه الكتابات المعادية 
عن  حاليا  يبحث  وهو   ، لإلسالم 
المواطنين  مساعدة  وطلب  مشتبه 

لكشف هويته. 

 نوايا كندية لشراء طائرات من أسرتاليا بدال من الواليات املتحدة
 تتفاوض الحكومة الكندية منذ نهاية  آب – أغسطس الفائت 
18  وقطع  مع الحكومة األسترالية لشراء طائرات  إف إي 
الغيار وذلك إلتمام طاقم طائرات سي إف 18  التي تمتلكها.
وكشف بيان صدر يوم اإلثنين 9 أكتوبر الجاري  عن جهاز 
الخدمات العامة والتموين أن الحكومة قدمت للسلطات األسترالية 
» إعالن نوايا، تؤكد فيه رسميا عن اهتمامها بشراء الطائرات 

وقطع الغيار األسترالية«.
ويضيف البيان » أن المفاوضات المتزامنة مع شركة بوينغ 
معلقة«  زالت  ما  هورنت  سوبر  مقاتالت  لشراء  األميركية 
فالعالقات بين الحكومة الكندية وبوينغ األميركية تدهورت في 
أعقاب تقديم بوينغ شكوى أمام وزارة التجارة األميركية ضد 
ببيع شركة  فيها  تتهمها   ، العمالقة  الكندية  بومبارديه  شركة 

دلتا طائرات من طراز سي سيريز بأسعار مخفضة، ما دفع 
اإلدارة األميركية إلى فرض ضريبة تعويضية بنسبة مئتين 

وعشرين بالمئة على طائرات بومبارديه.
تجدر اإلشارة إلى أن نصف الطائرات الكندية المقاتلة غير 
الوفاء  على  كندا  قدرة  عدم  إلى  يؤدي  ما  لإلقالع،  صالحة 

بتعهداتها الدولية.

ارتفاع عدد النساء 
السجينات يف كندا 

 ارتفع عدد النساء المعتقالت في 
السجون الفيديرالية الكندية  بصورة 
الفتة خالل السنوات العشر األخيرة.

وأفاد المحقق اإلصالحي في السجون 
في  المعتقالت  النساء  عدد  الكندية 
السجون "إيفان زينغر" بأن االرتفاع 
بلغ نسبة سبعة وثالثين بالمئة وأن 
عددا كبيرا منهن كّن ضحية أعمال 
أكثر  أن  إذ  الماضي  في  إجرامية 
من ثلثي النساء المعتقالت تعرضن 
جنسية  اعتداءات  إلى  السابق  في 
مرة واحدة على األقل في حياتهن 
تعرضن  منهن  بالمئة  تسعين  وأن 

العتداءات جسدية في السابق. 
جنتيلي"  "سافانا  أكدت  جهتها  من 
القانونية في إحدى  مديرة الشؤون 
الجمعيات الكندية أن "بعضا من تلك 
النساء أكدن لها بأن أول مرة  شعرن 
فيها باألمان كانت أول ليلة قضينها 
في السجن، ما يعني أن ثمة مشكلة 
في مجتمعاتنا ، ما يكشف نقصا في 
الموارد لمساعدة النساء من مثل تأمين 
أماكن سكن بإيجارات زهيدة والنقص 
في الوظائف وصعوبة الحصول على 
الصحة  لمعالجة  طبية  مساعدات 
النفسية واإلدمان على المخدرات. 

حاول االنتحار، فعّطل السري
 شهد جسر بيار البورت 
كيبيك  مدينة  مدخل  على 
زحمة سيارات خانقة صباح 
إقفاله  بعد  األربعاء  يوم 
لحوالي ثالث ساعات إلنقاذ 
رجل تسلق أحد أعمدته بغية 
االنتحار وإلقاء نفسه في نهر 
السان لوران. ما أدى إلى 
إقفال الجسر وتحويل السير 

إلى جسر كيبيك القديم وطرقات فرعية لتمكين الشرطة من التدخل إلنقاذه.
وقد سارعت كافة أجهزة اإلنقاذ وفريق التدخل التكني للشرطة إلى المكان، 
إقناع  من  بعد بضع ساعات  وتمكنت  واإلطفاء  اإلسعاف  سيارات  وكذلك 

الرجل بالنزول عن الجسر.
كما شارك في العملية زورق تابع ألمن كيبيك. واستعملت العبّارات لنقل 
الركاب والسيارات على خط كيبيك – ليفي النهري كل عشرين دقيقة وذلك 

حتى العاشرة صباحا.
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السياحة يف مدينة مرسيه األسبانية

Les proverbes en français et arabe

- Autres temps, autres mœurs 
 - كل وقت وله أوانه

- Ventre affamé n’a pas d’oreilles
- الجـوع كافـر 
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   مدينة مرسيه من أجمل 
المدن األسبانية ، و هذه المدينة 
تتمتع بالحكم الذاتي ، و قد كانت 
 ، األوروبية  المدن  اجمل  من 
أيام حكم المسلمين لألندلس ، 
و تمتاز بإطاللتها المميزة على 
البحر المتوسط ، كما انها تمتاز 
بمرور العديد من األنهار بها ، 
و منها نهر كيبار و نهر موال 

و غيرهم .
جولة في مدينة مرسيه

تمتاز المدينة باألثار المتميزة ، 
و التي ترجع لمختلف الحقبات 
التاريخية الهامة ، مما يجعلها 
محطا للزائرين و السائحين في 
أوروبا بوجه عام ، و في اسبانيا 
على وجه الخصوص ، و تمتاز 
المدينة أيضا بطبيعتها الخالبة 
نهر سغوار  بها  يمر  ، حيث 
الرائع ، و تتميز بمناخها شبه 
االستوائي ، المميز لذا فالصيف 
، و  للحرارة  مائل  دافئ  بها 

الشتاء معتدل .
مسرح روميا

و يقع هذا المسرح في منطقة 
تعرف باسم بالزا دي جوليان، 

المدينة  و  في  الثقافة  إشعاع  أكبر مراكز  و هم من 
قد تم بنائه في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي ، 
وتحكي عمارة المسرح عن جمال العمارة الكالسيكية  
و يضم تماثيل رائعة ألكبر الموسيقيين في العالم ، و 

من أهمهم بتهوفن .
منتزه تيان ناتورا

ألف   165 تتعدى  المنتزه على مساحة  بناء  تم  قد  و 
300 حيوان   يحتوي على عدد  أنه  ، كما  متر مربع 
من 50 نوع من مختلف أشكال الحيوانات ، و بعض 
هذه الحيوانات من األنواع النادرة ، و هو من أجمل 
المنتزهات في المدينة ، و يستقبل الزوار يوميا من 
العاشرة صباحا و حتى السادسة مساءا ، و يمتاز هذا 
المكان بالنباتات الرائعة ، التي تحاكي الحياة البرية .

حوض السمك في جامعة مرسيه
و هذا الحوض من أكبر أحواض السمك في العالم، و 
يضم عدد كبير من مختلف أنواع األسماك ، و يعد من 
أجمل العروض الثقافية في المدينة ، و هذا إلى جانب 
أن الحوض يمكن زيارته ، دون دفع رسوم إضافية .

المتحف األثري بمرسيه
األثار اإلسالمية  العديد من  المتحف يضم  و هذا 
، و  مدينة روما  إنشاء  التي ترجع أليام  و  الهامة، 
أزهى العصور الرومانية ، و هذه األثار منها العديد 
من األواني األثرية ، و القطع التي ترجع إلى عصور 

دولة األندلس العريقة .
كاتدرائية مرسيه

و هذه الكاتدرائية من أقدم و أجمل المباني ، في المدينة 

و قد كانت أيام العصور اإلسالمية ، من أجمل المساجد 
هناك ، و قد تم تحويلها لكنيسة فيما بعد ، و لكنها ال 
زالت تحتفظ بعمارتها الرائعة المميزة ، و تتكون من 

ثالث طوابق ، و برج رائع يعرف ببرج الجرس .
الفنادق في مدينة مرسيه

فندق أركو دي سان خوان
يمتاز  أنه  كما   ، نجوم  الثالث  فئة  الفندق من  و هذا 
بقربه للعديد من األماكن السياحية الرائعة ، كما انه من 
أجمل مميزاته أنه يمتاز بالعمارة الكالسيكية القديمة، 
و الفندق يضم عدد من الخدمات المميزة للزائرين ، 
منها مركز األلعاب الرياضية ، و النادي الصحي ، و 
مختلف أنواع الغرف ، فضال عن خدمات التوصيل، 

و قاعات المؤتمرات .
فندق كاسا كاميليو 

أهم مميزاته  ، و من  المدينة  فنادق  أجمل  و هو من 
وقوعه في وسط المدينة ، و يتميز بالعديد من الخدمات 
السياحية المميزة ، و منها إمكانية اصطحاب الحيوانات 
األليفة ، و توفير مختلف أنواع الغرف و منها الغرف 
المجهزة  الغرف  المدخنين و  لغير   ، المخصصة 

للعائالت و غيرها .
فندق أجاليا

و هو من فئة األربعة نجوم و يمتاز الفندق باحتوائه 
على عدد من الخدمات الرائعة ، و منها خدمة النادر 
أنواع  الرياضي و مختلف  المركز  الصحي و خدمة 
الغرف ، التي تتنسب مع كافة احتياجات النزالء، فضال 

عن برامج مخصصة للمتزوجين الجدد .

مفاجأت التصفيات تتواصل خبروج تشيلي وأمريكا
  شهدت تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 
2018 مفاجأة مدوية في يومها األخير بخروج المنتخب 
التشيلي بطل القارة من سباق التأهل بعد تلقيه خسارة 

كبيرة أمام البرازيل بثالثية نظيفة.
وجمدت الهزيمة رصيد تشيلي عند 26 نقطة ليحل في 
المركز السادس بفارق األهداف عن منتخب بيرو الذي 
أمام كولومبيا  الثمين  بتعادله  الخامس  المركز  إنتزع 
بنتيجة 1-1 ليضمن موقعه في الملحق والذي سيواجه 

من خالله منتخب نيوزيلندا بطل قارة االوقيانوس.
ويأتي خروج المنتخب التشيلي كواحدة من كبرى مفاجأت 
تصفيات المونديال بعد فوزهم بلقب كوبا أمريكا في 
النسختين األخيرتين عالوًة على بلوغ المباراة النهائية 

في بطولة العالم للقارات األخيرة.
وفي التصفيات ذاتها، إنتزع المنتخب األرجنتيني بطاقة 
التأهل في ليلة تألق فيها نجمه ليونيل ميسي بتسجيله ثالث 
أهداف »هاتريك« أمام اإلكوادور ليقوده للفوز بنتيجة 

1-3 ليلحق بكل من البرازيل، كولومبيا وأوروجواي.
وفي تصفيات الكونكاكاف، كان موعد المفاجأة الكبرى 
بإقصاء المنتخب األمريكي بعد سقوطه المفاجيء في 
الجولة األخيرة خارج ملعبه بالهزيمة 2-1 أمام ترينيداد 
وتوباجو ليتجمد رصيده عند 12 نقطة بالمركز الخامس 
ليغيب عن المونديال للمرة األولى منذ عام 1986 بعد 

سبع مشاركات متتالية بدأت منذ نسخة 1990.
لمنتخب  تاريخي  بتأهل  ليسمح  وجاء سقوط أمريكا 

المركز  ليحتل   2-1 تغلبه على كوستاريكا  بنما بعد 
الثالث برصيد 13 نقطة بفارق األهداف عن منتخب 
هندوراس  صاحب المركز الربع والذي تغلبت على 
المكسيك بنتيجة 2-3 ليحجز موقعه في الملحق لمواجهة 

المنتخب االسترالي.
جدير بالذكر أن منتخبي المكسيك وكوستاريكا كانا قد ضمنا 
التأهل للمونديال قبل إنطالق فعاليات الجولة األخيرة.

إكرامي: مصر ستظهر بوجه خمتلف 
يف املونديال

أبدى شريف إكرامي    
حارس مرمى األهلي سعادته 
المنتخب  بتأهل  الشديدة 
 2018 المصري لمونديال 
المقرر إقامته بروسيا وذلك 
عقب الفوز على الكونغو 2-1 
بالجولة الخامسة للتصفيات.

وقال إكرامي في تصريحاته 
لقاء  لبرنامج »الهدف« أن 
الكونغو ال يمكن أن يخضع 
لعملية التقييم بسبب الضغط 
الهائل الواقع على الالعبين 
بسبب الحشد الجماهيري الغير 
مسبوق المصاحب للقاء بسبب 
الغياب 28 عاماً عن التأهل 

للمونديال.
وأضاف الحارس الدولي أن التوتر أثر سلباً على 
أداء الالعبين في شوط المباراة األول قبل أن يتحسن 
األمر في الشوط الثاني حتى مع تلقي صدمة الهدف 

الكونغولي قبل نهاية المباراة.
لم  أنه ال يزال  قائاًل  وتابع إكرامي تصريحاته 
يستوعب بعد التأهل للمونديال مبدياً سعادته بفرحة 

الشعب المصري الذي ساندهم طيلة التصفيات.

وأكد إكرامي أن المنتخب سيظهر بوجه مختلف 
بتأهله  التوقعات  في مونديال روسيا بعدما كسر 
للعرس العالمي مشيداً بقوة عناصر الجيل الحالي.
وتمنى إكرامي وجود مساندة جماهيرية كبيرة 
للمنتخب في المونديال لمواصلة النجاحات هناك.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري قد تأهل للمونديال 
التأهل في  له  تاريخه بعد سبق  الثالثة في  للمرة 

نسختي 1934 و1990.

نبيه: نفضل مواجهة الربازيل والبعد عن 
أملانيا وأسبانيا

نبيه  أسامه  أبدى   
العام لمنتخب  المدرب 
مصر رغبته في مالقاة 
البرازيل بمونديال 2018 
بروسيا وتفادي مالقاة كال 

من ألمانيا وأسبانيا.
وقال نبيه في تصريحاته 
لبرنامج »مع شوبير« 
البرازيلي  المنتخب  أن 
يلعب كرة مفتوحة مما 
يمنحنا الفرصة للعمل 
على إستغالل المساحات 

في الهجمات المرتدة وذلك بعكس المنتخب األلماني 
األكثر تنظيماً منا والمنتخب األسباني الذي يتمتع 

العبوه بالعنصر المهاري العالي.
وأضاف المدرب العام للمنتخب أن الجهاز الفني 
 1 القرعة يوم  نتيجة  ينتظر  بقيادة هيكتور كوبر 
ديسمبر المقبل  لتحديد المدارس التي يواجهها في 

المباريات الودية قبل إنطالق المونديال.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سبق له مواجهة 
البرازيل رسمياً في الدور األول لكأس العالم للقارات 
عام 2009 والتي شهدت إنتصار راقصي السابما 

بنتيجة 4-3.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري قد تأهل للمونديال 
التأهل في  له  تاريخه بعد سبق  الثالثة في  للمرة 

نسختي 1934 و1990.

فايز: كوبر ناجح وتلك أسباب صعوبة 
لقاء الكونغو

 دافع محمود فايز مدرب المنتخب 
المساعد عن المدير الفني هيكتور 
كوبر بعد تأهل مصر لمونديال 
2018 بروسيا قائاًل أنه قد نجح في 

مهمته على النحو األكمل.
إذاعية  فايز في تصريحات  وقال 
أن البعض يتخيل أن كوبر قد أفسد 
باللجوء للطرق  الكرة المصرية 
الدفاعية في الوقت الذي تولى فيه 
المدرب األرجنتيني المهمة في وقت 
صعب للغاية وبنى فريقا جديداً بلغ 
المباراة النهائية في البطولة اإلفريقية 

وتأهل للمونديال.
وأضاف مدرب المنتخب أن الجهاز الفني تجاوز 
العديد من الظروف الصعبة مثل اللعب بدون جماهير 
الذين لم  العديد من الالعبين  الذي أثر سلبياً على 

يعتادوا الضغط الجماهيري من قبل.
وواصل فايز تصريحاته قائاًل أن المتابع جيداً ألداء 
الجوانب  المصري سيالحظ تطوره في  المنتخب 
التكتيكية مثل تحركات الالعبين وااللتزام  ودخول 

األهداف مرمانا بصعوبة.
قائاًل أن  الكونغو األخير  لقاء  فايز عن  وتحدث 
المنافس يختلف كلياُ عن أوغندا نظراً إلمتالكه 
بيفوما وأونداما  العبين أصحاب مهارات مثل 

التركي فيما كان  الدوري  وديالرج أحد هدافي 
المنتخب األوغندي مميزاً فقط في عملية الضغط 
الملعب واللعب ككتلة واحدة مما جعل  في وسط 

لقاء الكونغو األكثر صعوبة.
الفني سيحاول خوض  الجهاز  فايز أن  وأوضح 
مباراة ودية قبل لقاء غانا في الجولة األخيرة من 
التصفيات عالوًة على الدفع بعناصر جديدة ومنح 
لتقييم مستواهم بشكل جيد في  للبدالء  الفرصة 

احتكاكات قوية وتجربة خطط مختلفة.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري قد تأهل للمونديال 
التأهل في  له  تاريخه بعد سبق  الثالثة في  للمرة 

نسختي 1934 و1990.

أبو ريدة: سنحدد الوديات بعد قرعة املونديال
 أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري 
الودية  المباريات  المنتخب سيخوض بعض  أن 
القوية قبل المشاركة في مونديال 2018 بروسيا.
وأوضح أبو ريدة في تصريحاته قناة »أون 
المنتخبات  القرعة ستحدد طبيعة  سبورت« أن 
التي سنواجهها قبل إنطالق المونديال إال أنه أشار 
إلى وجود مواجهتين أوروبيتين على أقل تقدير.

وأضاف رئيس االتحاد المصري قائاًل أن التوقفات 
الدولية ليست كثيرة إال أننا سنعمل على إستغاللها 

على النحو األمثل قبل إنطالق المونديال.
وشدد أبو ريدة على دعمه الكامل للجهاز الفني 
الفني األرجنتيني هيكتور كوبر  المدير  بقيادة 
المونديال والظهور  النجاح في  من أجل تحقيق 

بشكل مشرف.
وتحدث أبو ريدة عن مسألة إنضمام العبين جدد 

للمنتخب قائاًل أن الباب مفتوح أمام الجميع إلثبات 
ذاته خالل الفترة المقبلة من أجل التواجد في قائمة 
المونديال مؤكداً أن الجهاز الفني سيراعي مصلحة 

المنتخب فقط ال غير.
وأشار أبو ريدة إلى عدم وجود أي مشاكل مع باسم 
مرسي مهاجم الزمالك في الوقت الحالي فيما كشف 

رئيس االتحاد على صعوبة تصفية األجواء مع قائد 
السابق حسام غالي بعد رفضه االعتذار  األهلي 

للجهاز الفني عن تصرفاته السابقة.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري قد تأهل للمونديال 
للمرة الثالثة في تاريخه بعد سبق له التأهل في نسختي 

1934 و1990.

محشش سمح لزوجته تحشش معاه
وهي مش متعودة تحشش
شويا وصارت تبكي بقوة 

قالها : ليه بتبكي؟
قالت له: كل البنات اتجوزوا إال أنا 

زوجة ضربت زوجها بعزم ما فيها 
قالها : ليه بس كده؟

فيها  مكتوب  في جيبك  لقيت ورقة  قالتله: عشان 
»ميمي«

الزوج : ايوة ما أنا اشتركت في سباق الخيل وده 
اسم الفرسة

ايدي  ياريت   ، حبيبي  يا  وهللا  أسفة  انا  الزوجة: 
كانت اتشلت قبل ما تضربك.
الزوج: وال يهمك يا حبيبتي

تاني يوم الزوجة ضربته كف أقوى
قالها: فيه ايه تاني؟

قالته: قوم فز الفرسة ع التليفون

عليها  مخبي  وكان  حلوة،  واحدة  اتجوز  واحد 
الجواز قعت على  ليلة  بيشرب سجاير، وفي  انه 

التسريحة وقلعت البروكة
قالها إيه ده؟

قالته دي البروكة يا حبيبي في حاجة؟
قالها ال مفيش

وبعدين قلعت العدسات 
قالها إيه ده؟

قالتله دي النسز يا حبيبي في جاجة؟
قالها ال مفيش

وبعدين قلت طقم السنان

الراجل قال بس أنا ادبست
قام مطلع علبة السجاير

ومولع سيجارة قالتله ايه ده انت بتترب تتاير؟
قالها تتاير وحتيتش وحاطلع عينك انهاردة

مدرسة فرنساوي بتسأل طالب فاشل 
نجمة يعني إيه؟

الديسك:  على  وكتبله  غششه  جنبه  اللي  الطالب 
ليتوال

الولد قالها: نجمة يعني ليتوال
المدرسة اتصدمت إزاي عرفها

قالته: طب حطها في جملة؟
قالها: ليتوال يقعدوا ورا والقصيرين قدام

واحد حاطط الب توب بتاعه على األرض
مامته افتكرته ميزان ووقفت عليه وقالتله:

وزني كان يا حبيبي
قالها : 4600 جنيه يا غالية

مرة واحد كان زارع جزر عنده في الجنينة وكان 
بيجيله ارنب ياكله ويمشي يوم واتنين واسبوع ، 

فقام زرع تاني ، راح األرنب كلهم بردو.
فمسك األرنب وكسر له كل اسنانه وزرع تاني 

جي يشوفه ملقاش الجزر
فسأل األرنب انت عملت إيه ف يالجزر

قاله عثرناه وثربناه عثير.

محشش أول مرة يدخل مول شاف سلم بالكهرباء
سأل واحد إيه ده؟

ده  السلم  تطلع  بتخليها  لو مراتك وحشة  ده  قاله: 
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وهتنزلك جميلة جدا 
راح  وهو  اطلعي  وقالها  مراته  جاب  المحشش  راح  المهم 

وقف عند الناحية التانية
نزلت واحد اجنبية

قالها منيرة؟
what :قالته

قالها: يا نهار اسود وكمان انجليزي

واحدة بتدلع على جوزها بتقوله
بذمتك ايه الفرق بيني وبين غادة عبد الرازق

قالها حاجة بسيطة جدا
هي غادة وانتي عبد الرازق

بخيل فتح سوبر ماركت ، 
دخل عليه ابنه وقعد يبص على الشامبو 

ابوه فهم انه نفسه فيه ، راح واخد ابنه وحلقله زيرووووو
راح الولد على البيت اشتكى لمامته

قالتله: كويث انك مثوفتث معجون الثنان.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
C’est ce que vient d’affirmer le ministre de 

l’habitation lors de sa visite d’inspection 
à Assouan d’une centaine d’immeubles 

d’habitations sociales (qui font partie des 500 000 
unités d’habitations sociales en construction à tra-
vers le pays) devraient être prêts avant la fin de 
l’année 2017.
Ce méga projet qui a débuté il y a près de 2 ans et 
demi a déjà livré à ceux qui avaient réservé 110 
unités d’habitations sociales alors que 275 000 
autres unités en construction sont à l’étape finale 
et seront livrées dans le courant de l’an prochain 
à ceux qui remplissent les conditions requises par 
le gouvernement.  On s’attend à terminer le projet 
de 500 000 unités d’habitations sociales en 2020 
/2021.
D’autre part, il est intéressant de savoir que la 
période d’attente pour la livraison à ceux qui 
avaient réservé une unité se situé  entre un et 2 
ans et la surface des unités qui sont livrées avec 
une bonne finition varie entre 55 et 65 mètres 

carrés alors que les prix 
commencent à 140 000 
livres et pourraient arri-
ver à presque 200 000 
selon la surface et pour-
raient arriver de l’unité.  
De plus, les bénéficiaires 
de ces unités peuvent 
recourir à un prêt bancaire pour payes mensuel-
lement le reste du prix d’achat sur une vingtaine 
d’années.
Enfin le coût de construction des 275 000 unités, 
construites est de 120 milliards de livres alors que 
le gouvernement prend à son compte le prix des 
terrains sur lesquels sont construit ces immeu-
bles d’habitation sociales destinées à ceux dont le 
revenu est assez bas, ne leur permettant point de 
payer les prix du marché qui sont presque le triple 
de ces unités construites par le gouvernement ni 
la période d’attente pour la livraison qui dépasse 
parfois les cinq ans.         

Le plus grand projet d’habitations sociales au monde 
d’un demi-million d’unités est à moitié terminé 

Fredy Villanueva, enjeu de campagne dans 
Montréal-Nord

La mairesse sortante de l’arrondissement 
de Montréal-Nord, Christine Black, est la 
cible d’attaques de la part de ses adver-

saires politiques qui vont jusqu’à qualifier de 
«mesquine» son attitude dans le dossier de Fredy 
Villanueva.
La famille du jeune homme est toujours sans 
réponse concernant un hommage qui lui serait 
réservé sur une murale centenaire. Cette affaire 
que certains qualifient de «véritable patate 
chaude» pour l’administration en place est venue 
s’immiscer dans la campagne électorale munici-
pale, mercredi.
En entrevue à TVA Nouvelles, le candidat de Projet 
Montréal Sacha-Wilky Merazil n’a pas mâché ses mots 
à l’endroit de la mairesse sortante, lui reprochant d’avoir 
pris position en faveur d’un hommage à Fredy Villa-
nueva avant qu’elle soit élue et de s’être ensuite mise en 
mode «silence radio» depuis qu’elle est au pouvoir.
«Il est inconcevable de voir que Mme Black, lorsqu’elle 
était directrice d’une maison de jeunes à Montréal-
Nord, elle était favorable (à un hommage à Fredy Villa-
nueva, NDLR). Mais maintenant qu’elle est mairesse, 
c’est silence radio. Il y a une certaine mesquinerie», 

a-t-il dit.
«De notre côté, nous aimerions voir que quelque chose 
bouge», a ajouté Merazil M. Merazil.
Au cabinet de Christine Black, on affirme qu’une déci-
sion sera prise après l’élection.
Le dossier est toujours sur la table à dessin et des consul-
tations avec des citoyens et des organismes du milieu 
ont eu lieu.
La mairesse sortante souhaiterait une vision rassem-
bleuse dans ce dossier.

Le premier ministre Philippe 
Couillard a procédé mercredi 
matin à un important rema-

niement de son cabinet ministériel.
Voici sa composition :
Vice-première ministre et ministre 
de l’Économie (reste à l’Économie)
Président du Conseil du trésor 
(auparavant Énergie et Ressources 
naturelles)
Santé et Services sociaux (mêmes 
fonctions)
Responsable des PME (auparavant 
Whip en chef  du gouvernement)
Emploi et Solidarité sociale (mêmes 
fonctions)
Tourisme (mêmes fonctions)
Sécurité publique, Affaires muni-
cipales et Occupation du territoire 
(mêmes fonctions)
Forêt, Faune et Parcs (mêmes fonc-
tions)
Ministre responsable des Aînés et 
de la Lutte contre l’intimidation 
(mêmes fonctions)
Déléguée à la santé publique 
(mêmes fonctions)
Délégué aux Affaires maritimes 
(mêmes fonctions)

Éducation supérieure 
et Condition fémi-
nine (obtient Condi-
tion féminine)
Leader parlementaire 
du gouvernement 
(mêmes fonctions)
Transports (nouveau 
au Conseil)
Famille (auparavant 
Culture)
Immigration (aupa-
ravant Environne-
ment)
Finances (mêmes fonctions)
Environnement (nouvelle au 
Conseil)
Culture (nouvelle au Conseil)
Ressources naturelles et Énergie 
(auparavant Conseil du Trésor)
Éducation (mêmes fonctions, mais 
perd la Famille) et Capitale-Natio-
nale
Relations internationales
Responsable des Marchés publics 
et des Ressources informationnelles 
(nouveau au Conseil, a déjà été aux 
Transports)
Responsable de la Protection du 

consommateur et de l’Habitation 
(auparavant vice-première ministre)
Déléguée aux Transports (nouvelle 
au Conseil)
Justice (même fonctions)
Travail (mêmes fonctions)
Responsable de l’Accès à l’informa-
tion et de la Réforme des institu-
tions démocratiques, et responsable 
des relations avec les Québécois 
d’expression anglaise (auparavant 
Immigration)
Whip en chef  du gouvernement 
(Auparavant Présidente du caucus 
du parti du gouvernement)
Présidente du caucus (nouvelle au 
Conseil)

Le président américain 
Donald Trump a brandi 
devant le premier minis-

tre Justin Trudeau, mercredi à 
Washington, la menace d’une 
résiliation de l’Accord de 
libre-échange nord-américain 
(ALENA).
«Si on ne peut pas négocier 
l’ALENA, on va mettre fin à 
l’ALENA», a soutenu le milliar-
daire devant les journalistes dans 
le Bureau ovale de la Maison-
Blanche.
«C’est possible que nous ne puis-
sions pas négocier une entente 
et c’est possible que nous y arri-
vions. On va voir ce qui arrivera», 
a-t-il ajouté, assis aux côtés de 
M. Trudeau.
Le président Trump, opposé 
depuis longtemps à l’ALENA, 
a rappelé qu’il devait d’abord 
défendre les travailleurs améri-
cains. Il s’est dit prêt mercredi 
à s’entendre uniquement avec 
le Mexique ou avec le Canada 

s’il n’arrivait pas à signer une 
entente satisfaisante à trois pays.
Ces propos ont été tenus tout 
juste avant la rencontre en tête-à-
tête entre les deux leaders.
La visite du premier ministre 
coïncide avec le début de la qua-
trième ronde de négociations de 
l’ALENA, en Virginie.

Les rencontres tenues depuis 
août ont donné lieu à peu de pro-
grès et les États-Unis, qui veulent 
notamment un meilleur accès au 
marché du lait canadien et aug-
menter le contenu américain 
dans l’industrie automobile, se 
sont montrés très exigeants

Voici le nouveau Conseil des ministres du 
gouvernement Couillard

Trump évoque la fin de l’ALENA devant Trudeau

Netflix: L’opposition veut de la transparence

Remaniement ministériel mercredi matin: François 
Blais perdra la responsabilité de la Capitale-Nationale

Les partis d’opposition à Ottawa 
ne sont pas rassurés par les expli-
cations de Netflix et ils deman-

dent au géant américain de dévoiler les 
détails du marché conclu avec le gou-
vernement Trudeau pour montrer leur 
bonne foi.
«Tant qu’à prendre la parole pour 
remettre les pendules l’heure, Netflix 
pourrait dévoiler le contenu du deal», 
suggère le porte-parole du NPD en 
matière de culture, Pierre Nantel.
Le géant du divertissement américain 
a lancé mardi une opération de rela-
tion publique pour «remettre les pen-
dules à l’heure» alors que des «théories 
du complot» circulent selon lui depuis 
l’annonce de l’entente avec le gouver-
nement canadien.
Netflix précise qu’elle n’a pas à factu-
rer les taxes à ses clients en vertu des 
lois canadiennes actuelles, ce qui est 
effectivement le cas.
Il en revient à Ottawa de changer la 
loi, mais les libéraux de Justin Trudeau 
refusent de le faire, prétextant que les 

Canadiens sont déjà assez 
taxés.
Netflix dément aussi que 
la hausse de tarifs récem-
ment annoncée n’a aucun 
lien avec l’investissement de 
500 millions $ qu’il fera au 
Canada.
«La hausse n’a rien à voir 
avec nos investissements, 
cette augmentation était 
prévue depuis longtemps», 
souligne une porte-parole, 
Corie Wright.
Le porte-parole du Parti conservateur 
en matière d’Innovation, Maxime 
Bernier, réclame lui aussi plus de 
«transparence» de la part de Netflix. 
Particulièrement en ce qui concerne 
les plans de l’entreprise pour créer du 
contenu francophone.
Le ministre de la Culture et des Com-
munications du Québec, Luc Fortin, a 
formulé pareille demande la semaine 
dernière.
En vertu de la loi, Ottawa ne peut pas 

dévoiler le contenu du pacte conclu 
avec Netflix. Il en revient donc à 
l’entreprise de dévoiler publiquement 
toutes ses intentions, si elle le souhaite.
Le Bloc québécois refuse de son côté 
mettre le blâme sur la multinationale.
«Le développement culturel, ce n’est 
pas la responsabilité de Netflix, c’est 
la responsabilité de la ministre du 
Patrimoine Mélanie Joly, croit la dépu-
tée Monique Pauzé. C’est elle qui a 
manqué à son devoir, c’est elle et elle 
seule qui a abandonné les créateurs du 
Québec.»

Dans la foulée d’un remanie-
ment ministériel fort attendu 
qui sera finalement annoncé 

mercredi matin, à 10h, le ministre 
François Blais perdra la responsabi-
lité de la Capitale-Nationale, a appris 
notre Bureau parlementaire.
Pour mieux contrer la vague caquiste 
que pourrait soulever la défaite libé-
rale dans Louis-Hébert, à un an des 
élections générales, c’est un ancien 
député adéquiste, le député libéral 
de Jean-Talon, Sébastien Proulx, qui 
hériterait des dossiers de la région de 
Québec.
Selon TVA Nouvelles, M. Proulx 
serait aussi appelé à devenir vice-
premier ministre, un rôle joué depuis 
2014 par Lise Thériault.
Sébastien Proulx conserverait le 
ministère de l’Éducation, mais le 
volet Famille serait confié à quelqu’un 
d’autre.
Ce dossier pourrait être confié à 
Véronyque Tremblay, qui lors d’une 
élection partielle, en juin 2015, a fait 
mordre la poussière à la CAQ en suc-
cédant à Gérard Deltell dans Chau-

veau.
M. Blais res-
terait pour sa 
part ministre 
de l’Emploi et 
de la Solidarité 
sociale.
Trois ministres 
en trois ans
Si la rumeur se 
confirme, M. 
Proulx devien-
dra le troi-
sième ministre 
responsable de 
la Capitale-Nationale en trois ans.
En début de mandat, Philippe 
Couillard avait confié cette responsa-
bilité à Sam Hamad, jusqu’à ce que ce 
dernier soit contraint, en avril 2016, 
de se retirer du conseil des ministres 
en raison d’allégations en lien avec 
Marc-Yvan Côté et l’octroi d’une 
subvention.
Le député libéral de Charlesbourg, 
François Blais, lui avait alors succédé. 
Même si cette nomination devait ini-
tialement être temporaire, M. Blais 

s’était finalement imposé, malgré 
les critiques, dont celles du maire 
Labeaume, en tant que ministre res-
ponsable de la Capitale-Nationale.
Il y a un an presque jour pour jour, 
M. Blais en avait surpris plusieurs en 
ramenant à l’avant-plan le projet pro-
longement vers l’ouest de l’autoroute 
de la Capitale.
M. Blais a aussi fait couler beaucoup 
d’encre le mois dernier en affirmant, 
hors de tout doute, qu’il y aura éven-
tuellement un troisième lien entre 
Québec et Lévis.
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يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

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



من واقعنا

االنتخابات البلدية- ضرورة املشاركة

لوحات فان جوخ تعود للحياة بفيلم رسوم متحركة يف 
مهرجان بريوت للسينما

احرتاما هليبة الصحايف 
يف مصر.. 

منع اجلينز عن الصحافيني

طليقة ترامب تّدعي انها السيدة األوىل...وميالنيا ترد!

أول ظهور علين لألمرية الربيطانية كيت بعد إعالن نبأ محلها

200 عام  بمرور  اآلثار  تحتفل وزارة     
على اكتشاف مقبرة سيتي األول بوادى الملوك 
باالقصر، حيث قررت السماح لحاملي تذكرة 
المصريين واألجانب  المقبرة من  زيارة هذه 
بزيارة مقبرة الملك توت عنخ آمون بالمجان، 

وذلك يوم الثالثاء المقبل.
العام  الدكتور مصطفي وزيري األمين  وأكد 
للمجلس األعلي لآلثار – في تصريح له أن هذا 
القرار يأتي في إطار حرص وزارة اآلثار على 
تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرا 
إلى أنه تم اختيار مقبرة الملك الصغير تحديدا لما 
لها من أهمية كبيرة لكل عشاق ومحبى اآلثار 

المصرية سواء من المصريين أو األجانب.
ونوه بأن الفترة القادمة ستشهد إطالق الوزارة 
لعدد من الفعاليات وحمالت التوعية، في سبيل 

تحقيق هدفها باستعادة حركة السياحة لسابق عهدها.
يشار إلي أن سيتى األول من ملوك األسرة الـ19، 
وهو والد الملك رمسيس الثاني.. وعثر على مقبرته 

العالم اإليطالي جوفاني  في عام 1817 بواسطة 
باتيستا بلزوني، وهي المقبرة رقم 17 في وادي 
بوادي  المقابر  أجمل  من  واحدة  الملوك، وهي 
مترا ويصل   30 ويبلغ عمقها حوالي  الملوك، 

136 مترا، وهى نحوتة في الصخر  إلى  طولها 
وبها رسوم لسيتى وهو يتعبد لآللهه، وبها أيضا 
نقوش للعديد من الكتب، منها كتابا البوابات وما 

يوجد في العالم السفلي.

أبو حجاج

 جمرد كلمة
  رسائل إلى :

 محمد صالح : هدوء اعصابك مفتاح فوزنا الكبير
عصام الحضري : شكرا لما قدمته لمصر عبر مشوار طويل من 

البطوالت 
هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري : كنت كالجمل وتحملت 

الكثير واليوم حقك في أن تفرح

كيندة الجيوش

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

  elressala@videotron.ca  
 www.el-ressala.com
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

  إلعالناتكم يف »الرسالة«

اآلثار حتتفل مبرور 200 عام علي اكتشاف مقربة سييت األول 
بوادي امللوك باألقصر

كم تبلغ ثروة امللكة إليزابيث الثانية؟

Canadian  Realities  
       ــ

 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

للمرة األولى منذ إعالن  الثالثاء  يوم   ظهرت األميرة كيت دوقة كمبردج علنا 
نبأ حملها وانضمت لزوجها األمير وليام وشقيقه األمير هاري في فعاليات نظمت 

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية. 
الثالث وأنها على  ينتظران طفلهما  أنهما  الماضي أعلن وليام وكيت  الشهر  وفي 

غرار حمليها السابقين تعاني من غثيان شديد في الصباح.
وفي الشهر الماضي لم تسمح لها حالتها الصحية بمرافقة ابنها األكبر جورج إلى 
المدرسة في يومه األول ألنها لم تكن على ما يرام وكان آخر ظهور علني لها في 
نهاية أغسطس آب حين انضمت إلى وليام وهاري في زيارة لحديقة عامة بقصر 

كينزنجتون مهداة لوالدتهما الراحلة األميرة ديانا.
ارتباطاتها  التي اضطرتها إللغاء كل  الدوقة عالمات اإلعياء  لم تظهر على  لكن 
منذ ذلك الحين عندما أقام وليام وهاري حفل استقبال في قصر بكنجهام يوم الثالثاء 

لالحتفاء بجهود العاملين بقطاع الصحة النفسية في بريطانيا.
التقيؤ بسبب  لكنها ما زالت تعاني من  الدوقة تتحسن  وقال مساعد لكيت ”حالة 

الحمل. إنها سعيدة لتمكنها من الوجود هنا الليلة“.
أولوية وتحدث  النفسية  بأهمية الصحة  التوعية  وجعل وليام وكيت وهاري من 
األميران في الشهور القليلة الماضية عن الندوب العاطفية العميقة التي خلفتها وفاة 

والدتهما في حادث سيارة حين كانا طفلين.
النفسية هي  وقال وليام في كلمة خالل حفل االستقبال ”وجد ثالثتنا أن الصحة 

األساس لكثير من القضايا التي نهتم بها“.

التشكيلي وسحر  الفن  بين  فيلم جديد   جمع 
الرسام  السينما بعد أن قرر صناعه اختيار 
الهولندي فينسنت فان جوخ محورا لعملهم 
فجاء فيلم الرسوم المتحركة )في حب فينسنت( 
الفنان  بانوراما لمشوار وأعمال  على هيئة 

الراحل. 
البريطاني هيو ويلشمان  الفيلم من إخراج 
والبولونية دوروتا كوبيال ويحكي قصة حياة 

فان جوخ حتى وفاته من خالل مقابالت خيالية 
مع شخصيات في رسوماته.

وعرض مهرجان بيروت الدولي للسينما الفيلم 
يوم األربعاء ضمن دورته السابعة عشرة التي 
أكتوبر  الثاني عشر من  إلى  الرابع  تمتد من 
الفيلم من مقولة فان  الثاني. وينطلق  تشرين 
جوخ ”ال يمكننا التعبير إال بواسطة لوحاتنا“ 

التي كتبها في رسالته األخيرة قبل وفاته.

الفيلم بعد عام واحد من وفاة  تبدأ أحداث 
الرسام الهولندي الملقب ”أبو الفن الحديث“ 
المتحركة بين  اللوحات  لتتالى  في 1890 
الحقول والوديان والطبيعة واألشخاص 
راوية قصة حياة فان جوخ وما كان يدور 
في عقله الكبير وقلبه الحزين وما بينهما من 

قلق واكتئاب.
ويسرد الفيلم تلك الحياة من خالل ابن ساعي 
بإيصال آخر  الذي كلفه والده  البريد أرماند 
ثيو. ويتحول  رسالة كتبها فان جوخ ألخيه 
هذا الشاب الوفي فجأة إلى محقق في كيفية 
وماهية وفاة صاحب لوحة )ليلة مضيئة 
العالم. وحبكة  بالنجوم( األكثر شهرة في 
الفيلم الذي عرض يوم األربعاء في بيروت 
العربي تنطلق من  بالعالم  في عرض أول 
قتل فان جوج فتأخذنا  الشك في أن أحداً 
برحلة إعادة النظر والتمعن في لوحات هذا 
العظيم وشخصياته مثل طبيبه بول  الفنان 
البريد  جاشيه وابنته مارجريت وساعي 
الذين خلدهم فان جوخ  جوزيف روالن 
في بورتريهات تكاد تكون ناطقة. وهذه 
السريعة األشبه بزيارة متحف فان  الرحلة 
جوخ الضخم في أمستردام تستغرق 95 
دقيقة )مدة الفيلم( مكثفة تبحر في عوالم علم 
النفس والقصة البوليسية. يصور الفيلم عالم 
فان جوخ في تجربة سينمائية ال تضاهى 
أبحاث دقيقة واستلهام قطع فان  بعد إجراء 
الفنية وموضوعاتها ومن 800 رسالة  جوخ 

شخصية.
فقد مات هذا الرسام عن 37 سنة بعد انتحاره 
إثر معاناة طويلة مع االكتئاب، وبعد 127 سنة 
على وفاته المبكرة ال يزال ذواقة الفن حول 

العالم يحلمون بحياته وأعماله وإرثه الفني.
استغرق تحويل قصة آخر أيام فان جوخ إلى 

فيلم رسوم متحركة سبعة أعوام وساهم في 
إنجازه 125 رساماً كالسيكياً محترفاً من 
حول العالم و65 ألف إطار مرسوم يدوياً أي 

بمعدل لوحة زيتية في الثانية الواحدة تقريباً.
الجمهور من  الفيلم على جائزة  وحاز 
المهرجان الدولي للفيلم في فرنسا عام 2017 
للفيلم  الذهبية من مهرجان شنغهاي  والجائزة 

في الصين عام 2017.

 حلّت طليقة الرئيس األميركي ترامب، إيفانا، 
ضيفة على برنامج »جود مورننج أميركا« حيث 
أشعلت الحرب مع السيدة االولى ميالنيا بعد أن قالت 
بأنها هي السيدة األولى بينما كانت تروج لكتابها 
»ريزينج ترامب« وأضافت : »أملك الرقم المباشر 
للبيت األبيض لكنني ال أريد االتصال حقا ألن ميالنيا 
موجودة هناك«. وتابعت: »ال أريد أن أخلق أي نوع 
من الغيرة ألنني في األساس زوجة ترامب األولى، 

فهمت؟ أنا السيدة األولى، حسنا«؟
سرعان ما أصدرت المتحدثة باسم ميالنيا ترامب 
بياناً جاء فيه : »لقد جعلت السيدة ترامب من البيت 
لبارون والرئيس. إنها سعيدة بالحياة  األبيض بيتاً 
في العاصمة واشنطن ويشرفها دورها كسيدة أولى 
للواليات المتحدة. تعتزم استخدام لقبها ودورها 
لمساعدة األطفال وليس بيع الكتب.أما عن تصريح 
زوجته السابقة فال أساس له بل هي مجرد محاولة 
لجذب االهتمام وإثارة جلبة لتحقيق أغراض 

شخصية«.
يذكر ان ميالنيا لم تقف حياتها بعد طالقها من ترامب 
ال بل تزوجت مرتين اال انها ال زالت تعتبر نفسها 

السيدة األولى كونها أول امراة تزوج منها ترامب.

  دعا رئيس المجلس األعلى لإلعالم 
أحمد،  في #مصر، مكرم محمد 
التوقف عن  إلى  الجمعة، الصحافيين 
الجينز  أو  ارتداء #البنطلون #الجينز 

المقطع احتراما لهيبة الصحافي.
نقلتها عنه  وقال في تصريحات له، 
وسائل إعالم مصرية إن ارتداء 
لبنطلون جينز أو “بنطلون  الصحافي 
الذوق  جينز مقطع” أمر خارج عن 
وأصول المهنة، مؤكدا أن الدولة 
قررت زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 
بالصحافيين وعليهم استغالل  الخاص 

تلك الزيادة في تحسين مظهرهم.

أنه “ال  وأوضح مكرم محمد أحمد: 
يقابل الصحافي مسؤوال أو  يمكن أن 
أو  مصدرا وهو يرتدي بنطلون جينز 
إلى أن  بنطلون جينز مقطع”، مشيرا 
لتنظيم اإلعالم يعمل  المجلس األعلى 
الحد من تلك  اآلن على دراسة كيفية 

الظاهرة.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت 
إلى  التدريب والتكنولوجيا  زيادة بدل 
1680 جنيهاً )80 دوالرا(، ويخصص 
لنقابة الصحافيين  لكل صحافي ينضم 

شهرياً.
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 يشهد هذا الشهر حملة االنتخابات 
البلدية في مدينة مونتريال ويتنافس 
المواطنين  المرشحون لجذب أصوات 

الذي يحق لهم االنتخاب.
وبالنسبة لنا كمواطنين كنديين من 
أصل عربي وكجالية ال يستهان بعدد 
أفرادها وقضاياها ومطالبها وهمومها 
نقوم  لنا ان  واحتياجاتها من الضروري 
بانتخاب مرشح يقوم بايصال صوتنا 
ويسعى حثيثا لتحقيق مطالبنا واحتياجاتنا 

الملحة. 
الجالية  أفراد  الكثير من  وربما ال يهتم 
البلدية النها لم  العربية باالنتخابات 
تكن ضرورية او مهمة او لم تكن تقليدا 
سياسيا واجتماعيا متبعا بشكل منتظم 
بلداننا. ولكنها هنا في كندا  في بعض 
الديمقراطي  النظام  جزء رئيسي من 
واالجتماعي والسياسي، وهي وسيلة 
ليكون لهم صوت  الجالية  مفيدة الفراد 
ووزن وثقل سياسي وانتخابي في المدينة 
وبالتالي نحصل على صوت مرشح 
وعضو في المجلس البلدي يطرح 

قضايانا وهمومنا. 
االنتخابات البلدية في كندا ومن ضمنها 
أية  مدينة مونتريال ال تقل أهمية عن 
البلدية  المجالس  انتخابات اخرى الن 
معنية بتقديم الخدمات االجتماعية 
والتعليمية واالقتصادية وبعض الجوانب 
السياسية. ومن ضمن صالحياتها تخطيط 

المدينة والبنيان والمدارس واألسواق 
والنقل ودعم المراكز االجتماعية 
التي  المتنوعة والمنظمات  والجاليوية 
تقدم الخدمات للمهاجرين والوافدين 

الجدد. 
وتبلغ نسبة المشاركة في االنتخابات 
البلدية ما يزيد عن ٤0 بالمائة بشكل عام 
في مونتريال ويجب علينا كجالية عربية 
لنكون على سوية  النسبة  ان نحقق هذه 

الجاليات االخرى. 
الذين يحق لهم االنتخاب  األشخاص 
الحاصلين على  الكنديين  المواطنين  هم 
الكندية. ويمكن لمن لديه او  الجنسية 
لديها جدول عمل مزدحم او مشاغل 
حياتية متنوعة ان يقوم باالنتخاب 
المسبق وال يضطر للوقوف في خط دور 
الرئيسيّة،  ايّام االنتخاب  انتظار طويل 
بل ويمكن له/لها االقتراع عبر الهاتف. 
البلدية  المعلومات موجودة على موقع 
للناخبين ممن ال يجيدون  العربية  باللغة 

اللغة الفرنسية او االنجليزية. 
وبعد ... من ننتخب؟.. تشاوروا مع 
األصدقاء وابحثوا عمن وفى بوعده 
وعمن أوصل الصوت سابقا.. تشاوروا 
التي ترعى  الجمعيات االجتماعية  مع 
وانتخبوا  تشاوروا  مصالحكم.. 
لمصلحتكم ومصلحة مدينتكم ومصلحة 

ابنائكم.
 

التي  الضخمة  الثروة   قدرت مجلة "فوربس" 
تمتلكها الملكة اليزابيث الثانية، التي ال تزال تجلس 
1952 وتبلغ  البريطاني منذ عام  العرش  على 

من العمر 91 عاماً، بنحو 550 مليون دوالر.
وأشارت المجلة إلى أن ثروتها كانت قبل سنوات 
نحو 650 مليون دوالر، ولكنها انخفضت مؤخراً 
ألسباب لم توضحها. وأكدت "فوربس" أن ثروة 
الملكة يأتي معظمها من أمالكها خصوصاً قلعة 
تبلغ  التي  اسكتلندا  مرتفعات  في  "بالمورال" 
مليون   140( جنيه  ماليين   107 نحو  قيمتها 
دوالر(، ومنتجع سانرنغهام في مدينة نورفولك 
شرق بريطانيا بقيمة حوالي 49 مليون جنيه )64 
مليون دوالر(، وجميعها ورثتها من والدها الملك 
أكبر مجموعة  تملك  إنها  السادس، كما  جورج 

طوابع في العالم.
ولفتت المجلة إللى أن الملكة تتلقى راتباً سنوياً 
يبلغ 9.8 مليون جنيه )12.7 مليون دوالر( في 
حين تملك مجموعة قيّمة من المجوهرات واألثاث 

المنزلي تقدر بنحو 84 مليون جنيه )110 ماليين 
دوالر(، إضافة الى ما ورثته من والدتها إليزابيث 
األم بعد وفاتها عام 2002 وتقدر قيمته بين 50 و 

70 مليون جنيه )91-65 مليون دوالر(.

تحتسب  ال  والتي  العرش  أمالك  هناك  كذلك 
ضمن ثروة الملكة الشخصية، وهي تقدر بحوالي 
7.6 مليار جنيه )9.9 مليار دوالر(، إضافة إلى 
مجموعة باهظة الثمن من اللوحات والتحف الفنية 
الملكية التي تزيد قيمتها على 10 مليارات جنيه 

)13 مليار دوالر(.
يذكر أن الملكة اليزابيت أنجبت أربعة أطفال من 
فيليب، وهم األمير تشارلز )68  زوجها األمير 
سنة( واألميرة آن )67 سنة( واألمير آندرو )57 

سنة( واألمير إدوارد )53 سنة(.


