
  أعلنت القوات المسلحة المصرية حالة التأهب 
القصوى في شبه جزيرة سيناء والظهير الصحراوي 
لوادي النيل، بالتعاون مع قوات األمن التابعة لوزارة 
الداخلية، لشن عملية شاملة تستهدف العناصر المسلحة.
وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر 
الرفاعي، في بيان متلفز نشره على صفحته على موقع 
التواصل االجتماعي فيسبوك، إن »القوات المسلحة 
بالتعاون مع الشرطة بدأت عملية شاملة في شمال 
ووسط سيناء والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، 
وذلك من أجل القضاء على العناصر اإلرهاربية.«

وأضاف أن القوات المسلحة والجيش رفعوا حالة 
التأهب القصوي على كافة االتجاهات الرئيسية، وأن 
عمليات شاملة بدأت في شمال ووسط سيناء والظهير 
الصحراوي لغرب وادي النيل، وهي المنطقة الممتده 

من النيل غربا وحتي الحدود المصرية الليبية«.
وأشار، فيما أطلق عليه البيان رقم واحد للقوات 
المسلحة، إلى أن عمليات عسكرية أخرى قد تشهدها 
مواقع في وادي النيل، مهيبا بالمواطنين »بالتعاون 
مع قوات إنفاذ القانون«، واإلبالغ عما يرونه تهديدا.
وفي البيان الثاني الذي أذيع بعد نحو ساعتين من 
البيان األول، قال المتحدث العسكري إن القوات 
الجوية المشاركة في الخطة استهدفت »بؤرا وأوكارا 

إرهابية« بشمال سيناء.
وقال المتحدث إن القوات البحرية وقوات حرس 

الحدود تشارك أيضا في تنفيذ الخطة.
وأضاف »قامت عناصر من قواتنا الجوية باستهداف 
بعض البؤر واألوكار ومخازن األسلحة والذخائر التي 
تستخدمها العناصر اإلرهابية كقاعدة الستهداف قوات 
إنفاذ القانون واألهداف المدنية في شمال ووسط سيناء«.

وتابع »كما تقوم عناصر من القوات البحرية بتشديد 

إجراءات التأمين على المسرح 
البحري بهدف قطع خطوط اإلمداد 
عن العناصر اإلرهابية، وتشدد قوات 
حرس الحدود والشرطة المدنية 
من إجراءات التأمين على المنافذ 
التأمين  الحدودية وكذا إجراءات 
للمجرى المالحي )لقناة السويس( 
وتقوم عناصر مشتركة من القوات 
المسلحة والشرطة بتكثيف إجراءات 
التأمين على األهداف والمناطق 
الحيوية بشتى أنحاء الجمهورية«.
ونقلت وكالة أنباء رويترز عن 
سكان في مدينة اإلسماعيلية القريبة 
من مسرح العملية بمحافظة شمال 
سيناء قولهم إنهم شاهدوا طائرات 
حربية تحلق فوق المنطقة وسمعوا 
دوي تحليقها. وقال سكان في غزة 
إنهم سمعوا دوي قصف جوي في 

مناطق بسيناء قريبة من القطاع.
في غضون ذلك، أكد مصدر أمني 
رفيع المستوى بوزارة الداخلية 
لوكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية 
المصرية أنه تم رفع حالة االستنفار 
الى الدرجة القصوى في جميع 
محافظات مصر، واتخاذ كافة 
التدابير االحترازية لحفظ األمن 

في البالد وحماية المنشآت الحيوية ومرافق الدولة.
وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 
نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي القوات المسلحة 
والشرطة بالمجابهة الشاملة للعناصر اإلرهابية في 

سيناء خالل ثالثة شهور، وذلك عقب تعيين رئيس 
أركان جديد للجيش المصري.

ورفعت المستشفيات الحكومية في محافظات جنوب 
سيناء واإلسماعيلية، فضال عن مستشفيات شمال سيناء 
القريبة من محيط مركز 
العملية الشاملة للقوات 
المسلحة والشرطة، حالة 

التأهب قبل يومين بموجب نشرة استثنائية تلقتها من 
وزارة الصحة، بإخالء ثالثين في المائة من طاقة 
المستشفيات ووضع غرف العمليات الرئيسية في 

حالة التأهب القصوى.
وتشهد سيناء نشاطا مكثفا لمسلحين يشنون هجمات 
على قوات األمن والجيش، منذ أن عزل الجيش 
الرئيس السابق محمد مرسي إثر مظاهرات حاشدة 

ضد سياسة إدارته للبالد في يوليو/تموز 2013.
وتشن قوات األمن والجيش في مصر حملة عسكرية 
موسعة في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء 

على الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء.
وقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين، 
راح غالبيتهم ضحايا هجمات شنتها جماعة »والية 

سيناء« المرتبطة بتنظيم الدولة اإلسالمية.
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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

اهلل اكرب فوق كيد امُلعتدي 
الخارجية  وزير  تصريح    
الفروف  سيرجي  الروسي 
النوايا األمريكية تجاه  بشأن 
سوريا تصريح خطير يفضح 
اإلدارة األمريكية بقيادة دونالد 
فيه بوضوح  ترامب ويتهمها 
بأنها تعمل على تقسيم سوريا، 
وذلك حسبما جاء في شبكة 
الروسية »سبوتنيك«،  األخبار 
اللواء  والذي اعقبه تصريح 
 » ف شينكو نا كو ر يجو إ «
بإسم وزارة  الرسمي  المتحدث 
قال  ، والذي  الروسية  الدفاع 
هو  للقلق  يدعو  ما  إن  فيه 
إرهابيي هيئة تحرير  حصول 
الشام »النصرة سابقا« على 
مضادة  محمولة  منظومات 
يمكن  والتي  للطائرات 
أنواع  إستخدامها ضد جميع 
العسكرية والمدنية  الطائرات 
بلد  أي  في  أو  سوريا  في 
تنظيم  بأن  مضيفاً  العالم  في 
طيًعة  آداة  أصبح  القاعدة 
المتقدمة  الدول  أيدي  في 
الراضية عن  وغير  تكنولوجياً 
في  لروسيا  الرئيسي  الدور 
تحرير سوريا من قبضة تنظيم 
»داعش«  اإلسالمية  الدولة 
التجربة  أن  إلى  مشيراً 
للشِك  تدع مجاالً  التاريخية ال 
اإلرهابيين سيضربون  أن  في 
القريب  الغد  في  الدول  هذه 
النصرة   تنظيم  أن  على  مؤكداً 
الرئيسي  المصدر  مازال 

األستقرار في سوريا  لزعزعة 
وليس فقط في منطقة خفض 
أكد  أنه  إال  إدلب،  التصعيد في 
بأن روسيا تعمل  النهاية  في 
تعزيز دفاعات قواعدها  على 
في سوريا عالوة   العسكرية 
الجوية  القوات  قيام  على 
األحداث في  بمراقبة  الروسية 

إدلب . 
العلنية  التصريحات  هذه  كل 
النوايا  لنا  تكشف  والرسمية 
تجاه  األمريكية  لإلدارة  الخفية 
حذرت  والتي  المنطقة  دول 
من خالل  وتكراراً  منها مراراً 
التي  النوايا  المكان وهي  هذا 
للنيل من  مبيتة  كانت ومازالت 
الحبيبة  أمن واستقرار بالدي 
لوال عناية هللا ورعايته  مصر 
لها  بوجود الرئيس عبد الفتاح 
جيش  خلفه  ومن  السيسي، 
التاريخ  وهذا  العظيم،  مصر 
الممتد منذ  العظيم  الحضاري 
فجر التاريخ وحتى يومنا هذا. 

الُمشككين  لكل  هذا  أقول 
الذين  المتعلمين  وأنصاف 
قيادتنا  اليوم على  يتطاولون 
القوية  وعزيمتنا  الوطنية 
وإرادتنا الحرة األبية، لذا أقول 
الحمد هلل على  أقول  وسأظل 
ما وصلنا إليه بعد ما كنا عليه 
 .. .. تحيا مصر  وتحيا مصر 
تحيا مصر رغم أنف األمريكان 
أكبر  واإلدارة األمريكية وهللا 

فوق كيد الُمعتدي .  

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

360, boul. Curé-Labelle Laval, Qc. H7P 2P1

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

www.jeankaram.com
jeank@remax2001.net  /  jeankaram@remax2001.net

514.947.2555

    قالت وزارة الخارجية األمريكية 
الخارجية  وزير  إن  الخميس  يوم 
األردن  سيزور  تيلرسون  ريكس 
والكويت  ومصر  ولبنان  وتركيا 

من 11 وحتى 16 فبراير شباط.

أن  بيان  في  الوزارة  وأضافت 
جولته  خالل  سيناقش  تيلرسون 
عدة قضايا بينها األزمة في سوريا 

وإعادة اإلعمار في العراق.

عباس  اإليراني  الخارجية  وزير  مساعد  أعلن     
عراقجي أنه على الحلفاء األوروبيين ضمان صمود 

االتفاق النووي قبل مطالبة طهران بخوض 
حوار بشأن مسائل أخرى كسياساتها اإلقليمية 

وبرنامجها الصاروخي.
مؤتمر  خالل  اإليراني  الدبلوماسي  وقال 
باريس:  في  المنعقد  إيران«  »يوروماني 
مناقشات  بخوض  اآلن  إيران  »يطالبون 
بخصوص مسائل أخرى، وجوابنا واضح 
وهو اجعلوا من الصفقة تجربة ناجحة، ثم 

ابحثوا معنا قضايا أخرى«،
األبيض  البيت  سياسة  عراقجي  ووصف 
ومخالفة  مدمرة  بأنها  إيران  تجاه  الجديدة 
للشروط المنصوص عليها في االتفاق النووي.

وفي وقت سابق من اليوم، رفض الدبلوماسي 
اإليراني، في حديث إلى »رويترز« على 

إلى  الموجهة  االتهامات األمريكية  المؤتمر،  هامش 
بالده بزعزعة استقرار المنطقة، مضيفا أنه ال صلة 

بين نفوذ طهران اإلقليمي واالتفاق النووي.
وحمل عراقجي إسرائيل والواليات المتحدة والسعودية 
في  الحروب  فتيل  وإشعال  التوتر  تصعيد  مسؤولية 
المنطقة، مضيفا أن طهران تقوم دوما بدور رئيسي 

في حفظ السالم وتحقيق االستقرار ومكافحة اإلرهاب 
في المنطقة.

وجاء ذلك في وقت أصبح فيه االتفاق النووي المبرم 
في عام 2015 بين طهران ومجموعة 5+1 أقرب 
من أي وقت مضى إلى االنهيار، حيث توعد الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب بعدم تمديد رفع العقوبات عن 
إيران بموجب الصفقة مرة أخرى ما لم تغير فرنسا 

وبريطانيا وألمانيا »أسوأ اتفاق على اإلطالق«.

year

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

وزير اخلارجية األمريكي يزور األردن 
وتركيا ولبنان ومصر والكويت 

األسبوع املقبل

إسرائيل تستعد لبناء اجلدار الفاصل على احلدود اللبنانية

حالة التأهب القصوى للقوات املسلحة املصرية يف شبه جزيرة سيناء

اعتقال آخر رجلني يف »خلية إعدامات البيتلز« بتنظيم الدولة 
اإلسالمية يف سوريا

إيران تطالب الغرب على إجناح االتفاق النووي   كشفت صحيفة “يديعوت احرونوت” اإلسرائيلية، يوم الخميس، 
النقاب عن شروع القيادة الشمالية للجيش اإلسرائيلي في بناء جدار 

خرساني مرتفع للغاية على طول الحدود مع لبنان.
ولفتت الصحيفة – في مستهل تقرير 
أوردته على موقعها اإللكتروني – إلى أن 
الجدار يمتد من البحر األبيض المتوسط 
غربا وحتى جبل حرمون )جبل الشيخ( 
شرقا ، الفتة إلى أن نقطة االنطالق تبدأ 
من منطقة روش هانيكرا في أقصى 

شمال الساحل اإلسرائيلي.
وأوضحت أن األولوية ُمنحت إلى 
المناطق القريبة من المدن اإلسرائيلية 
والبقع ذات الخطورة العالية التي يمكن 
أن تمنح جماعة حزب هللا اللبنانية )ميزة 
طبوغرافية( تستطيع من خاللها التسلل 

بشكل أسهل داخل إسرائيل.
وأكد الجيش اإلسرائيلي لقوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
بناؤه على األراضي اإلسرائيلية  الجدار سيتم  )اليونيفيل( أن 
بشكل حصري ولن يخترق األراضي اللبنانية ، بحسب الصحيفة.

ونّوهت الصحيفة إلى أن الهدف الرئيسي من الجدار هو منع فرقة 
)الرضوان( – وهي من نخبة قوات حزب هللا – من التسلل إلى 
إسرائيل خالل أي صراع مستقبلي ، ومنعها من محاولة تصوير 
مدن إسرائيلية أو مواقع عسكرية ، وهو أمر – إن حدث – من 

شأنه أن يوجه ضربة قاسية للروح المعنوية اإلسرائيلية.
ومن جانبه ، قال متحدث باسم اليونيفيل يوم األربعاء إن المنظمة 
األممية تراقب األوضاع عن كثب ، الفتا إلى أنها تحافظ على 
اتصالها مع مسؤولين من كال الجانبين من أجل مناقشة االعتراضات 

اللبنانية ومنع أي توترات أو تدهور غير مرغوب به.
الحدود يمس  بناءه على  تنوي إسرائيل  لبنان أن جدارا  وأعلن 
السيادة اللبنانية ، وجاء ذلك خالل اجتماع بين عسكريين لبنانيين 

المتحدة  التابعة لألمم  السالم  وإسرائيليين برئاسة قوات حفظ 
االثنين الماضي.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل ولبنان بسبب الخالف حول الجدار 
وخطط لبنان للتنقيب عن النفط والغاز في مياه بحرية متنازع 
عليها ، حيث تؤكد الحكومة اللبنانية أن الجدار يمر عبر أراض 
تابعة للسيادة اللبنانية ، لكنها تقع على الجانب اإلسرائيلي من الخط 
األزرق الذي حددته األمم المتحدة ، وهو يرسم حدود انسحاب 

إسرائيل من جنوب لبنان في العام 2000.
واتهم وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان، أثناء حديثه عن 
النزاع األسبوع الماضي، جماعة حزب هللا باالستفزاز ، وزعم 
أن إسرائيل انسحبت إلى الحدود الدولية المعترف بها دوليا مع 
لبنان وإنها تواجه اعتراضا على بناء جدار على أرض إسرائيلية.

  أفاد مسؤولون أمريكيون بأن مقاتلين أكراد 
سوريين قد أسروا بريطانيين يعتقد بانتمائهما 
إلى خلية تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية تتهم 

بتعذيب وقتل رهائن غربيين.
وكان الكسندا كوتيه ، 34 عاما، والشافعي 
الشيخ، 29 عاما آخر شخصين من الخلية 
بقيا  »الخنافس«  البيتلز  باسم  تعرف  التي 

مطلقي السراح.
وقد اطلق على األشخاص األربعة في هذه 
الخلية اسم البيتلز، )نسبة إلى الفريق الغنائي 
البريطاني الشهير( للهجتهم البريطانية في 

الحديث، وهم جميعا من مدينة لندن.
وقال مسؤولون أمريكيون إن »خلية اإلعدام« 
الرهائن  من   27 من  أكثر  ذبحت  قد  هذه 

الغربيين وعذبت عددا أكبر.
وقد قتل محمد موازي، الشهير باسم الجهادي 
جون والذي يُزعم أنه قائد هذه الخلية، في 

ضربة جوية في سوريا في عام 2015.
أما العضو الرابع في الخلية فهو إيَن ديفز، 

الذي سجن في تركيا العام 
بتهم  إدانته  بعد  الماضي 

إرهابية.
وأكد مسؤولون أمريكيون 
أنه  بيد  الرجلين،  اعتقال 
من  الكثير  يتوضح  لم 
التفاصيل عنهما بعد، وتقول 
إنها  البريطانية  الخارجية 

ال تعلق على حاالت فردية أو تحقيقات.
تتهم الخلية بذبح رهائن غربيين في سوريا

وقد نقلت وسائل إعالم أمريكية عن مسؤولين 
قولهم إن عناصر في قوات سوريا الديمقراطية 
المدعومة من الواليات المتحدة ممن يالحقون 
فلول تنظيم الدولة اإلسالمية قد أسروا الرجلين.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، أُبلغ مسؤولون 
يناير/كانون  شهر  منتصف  في  أمريكيون 
الثاني بأن الرجلين ربما اعتقال، وقد أُكدت 
هويتهيما الحقا باستخدام بصمات األصابع 

وبيانات حيوية )بيومتريك( أخرى.

وتقول وزارة الخارجية األمريكية إن خلية 
العديد  ذبح  عن  مسؤولة  األربعة  الرجال 

من الغربيين.
وكان إموازي، المولود في الكويت، المسلح 
المقنع الذي ظهر في مقاطع الفيديو المروعة 
التي بثها التنظيم يتحدث ساخرا من القوى 

الغربية قبل أن يقوم بذبح رهائن.
ومن بين الرهائن الذين ظهروا في مقاطع 
الفيديو تلك، عامال اإلغاثة البريطانيان ديفيد 
هاينز وأالن هينينغ، والصحفيون األمريكيون 
جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعامل اإلغاثة 

األمريكي بيتر كاسيك.

ترامب حيض إسرائيل على تقديم تنازالت لتحقيق السالم
  أبلغ الرئيس األمريكي دونالد ترامب إسرائيل 
يوم الجمعة بأنه سيتعين عليها أيضا تقديم ”تنازالت 
كبيرة“ من أجل السالم مع الفلسطينيين، وذلك على 
الرغم من اتهامهم ألحد مبعوثيه إلى الشرق األوسط 
بالتسبب في تعثر الجهود الدبلوماسية بسبب ما يرونه 

تحيزا إلسرائيل.
وأثار اعتراف ترامب في السادس من ديسمبر كانون 
األول بالقدس عاصمة إلسرائيل غضب الفلسطينيين 
الذين قالوا إنهم يتطلعون إلى قوى عالمية إضافية 

يمكنها أن تلعب دور الوساطة.
وفي حديث لصحيفة إسرائيلية أذيعت منه مقتطفات 
قبل نشره بالكامل يوم األحد القادم، وصف ترامب 
القدس بأنه ”نقطة مهمة“ في عامه  قراره بشأن 

األول في الرئاسة.
ولم تستبعد اللغة التي صيغ بها إعالن ترامب وجودا 

للفلسطينيين في المدينة التي يريدون قسمها الشرقي 
عاصمة لهم. وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية 
في حرب 1967 وضمتها إليها في خطوة لم يعترف 

بها المجتمع الدولي.
وقال ترامب لصحيفة )إسرائيل هيوم( اليومية في 
تصريحات نشرت بالعبرية ”أود أن أوضح أن القدس 
هي عاصمة إسرائيل. وفيما يتعلق بالحدود، سأؤيد 

ما يتفق عليه الجانبان فيما بينهما“.
أنه  التفاصيل ”أعتقد  في  الخوض  وأضاف دون 
سيتعين على الجانبين تقديم تنازالت كبيرة من أجل 

إمكانية التوصل إلى اتفاق سالم“.
وتزامن الحديث الصحفي مع أنباء عن توتر جديد 
بين الفلسطينيين والسفير األمريكي لدى إسرائيل 
ديفيد فريدمان في أعقاب مقتل مستوطن يهودي 

على يد فلسطيني.

وبعد مقتل المستوطن طعنا يوم االثنين قال فريدمان 
في تغريدة على تويتر إنه سبق له التبرع بسيارة 
إسعاف إلى مستوطنة القتيل وإنه يصلي من أجل عائلته 
مضيفا أن الزعماء ”الفلسطينيين أشادوا بالقاتل“.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في بيان إن تصريحات السفير األمريكي 
”تدفعنا للتساؤل حول عالقة السفير باالحتالل.. هل 

هو ممثل أمريكا أم إسرائيل؟“
وأضاف ”نصائح واستشارات السفير هي التي أدت 
إلى هذه األزمة في العالقات األمريكية الفلسطينية 
والتي ال تهدف لتحقيق سالم عادل قائم على أسس 

الشرعية الدولية“.
وباإلضافة إلى القدس الشرقية يريد الفلسطينيون 
الضفة الغربية المحتلة إلقامة دولة في المستقبل 
ويعتبرون المستوطنات اليهودية هناك عقبة كبيرة.

ة العدد
حكم

اعداد: أنطوانيت جرجوس

النزاهة هي أن يكون ضميرك أقسى عليك 
من أعدائك، فتخشى طوال النهار، تلك 
اللحظة الذي سيختلى فيها بك قبل النوم .

من أقوال أحالم مستغانمي

تابعونا يوميا على : 
www.el-ressala.com
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بقلم: رفاه السعد

    بقلم : 
وفاء مؤمن

  قبل االنتخابات يعيش المسؤولون 
العراقيون حالة من التخبط والفوضى..

تحالفات تعقد وتحل بعد أيام واالسباب 
تقسيم  على  االتفاق  عدم  ذاتها 
المناصب... بحسب ما يسرب لالعالم.

الحرب االعالمية بين زعماء ورؤساء 
بدأت تظهر على  والكتل  االحزاب 
التواصل  ومواقع  التلفزة  شاشة 
السياسيون  االجتماعي..واصبح 
يتسابقون على الظهور االعالمي ُكٍل 
لغاية في نفسه فمنهم من يتراشقون 
االموال  بالفساد وهدر  االتهامات 
باللوم على غيره  يلقي  ومنهم من 
الموازنة.. ومنهم  اقرار  بتعطيل 
من بدء يكشف ملفات ووثائق تتهم 
زمالءه بالفساد ..وحدث وال حرج ..
يحملون  لمن  فكان  االبزر  أما 
الحياة  سيعيدون  شعارات..انهم 
للمناطق المحررة وإعادة اعمارها 
وتقديم الخدمات اليها إعادة النازحين 

وتوفير كل ما يحلمون به..
العراقي  للمرصد  تقرير  ليظهر 
يتحدث  كالصاعقة  االنسان  لحقوق 
أشهر  بعد سبعة  إنه  التقرير..  هذا 
من تحرير الموصل وتحديدا ساحلها 
ملقاة في  الجثث  تزال  االيمن ال 
الشوارع وتحت المنازل المدمرة .. 
هذه الجثث بحسب المرصد تفسخت 
وبدأت تسبب االمراض واالوبئة 
الهالي الموصل .. نحو سبعة اشهر 
مرت والجثث ال ترفع بعد.. فكيف 
سيعدون اعمارها خالل ثالثة اشهر 
ويعيدون النازحين إلى منازلهم وهم 
حتى ال يرفعون الجثث المتفسخة!! 
»حدث العاقل بما ال يُعقل فأن صدق 

فال عقل له«  
المحلية  الحكومة  المرصد طالب   
العاجل.. التدخل  الى  واالتحادية 
االمراض  انتشار  أن  إلى  مشيرا 
يقابله نقص في المؤسسات الصحية 
الطبية  والمستلزمات  واالدوية 
االمر  المرصد خطورة   ووصف 
كان  التي  تلك  عن  تقل  ال  بأنها 
يشكلها تنظيم داعش في المدينة .... 
الدكتور هاشم شالوي وهو أخصائي 
بطب األسرة والباطنية في مستشفى 
به  التقى  الذي  الموصل  في  االثير 
مراجعيه   اغلب  أن  ذكر  المرصد 
من مدينة الموصل القديمة يعانون 
،إلتهاب  الوبائي   الكبد  إلتهاب  من 
والتحسس  التنفسي  والجهاز  الرئة 
وإلتهاب  العنيد،  والجرب  القصبي 
الدماغ، ونقص المناعة العام نتيجة 
االوتار  وإلتهاب  التطعيم،  فشل 
الصوتية بسبب شرب ماء البير غير 
الصالح للشرب خالل فترة سيطرة 
داعش كلها امراٌض يُعاني منها عدد 
كبير من ُسكان الموصل...فلعل من 
يعلو صوتهم بقضية إعادة االعمار 
يوفرون ما يحتاجه االنسان الطبيعي.. 
قبل  الصحية  والعناية  الدواء  وهو 
أن يفكروا بشراء اصوات الناخبين 
المواطن  يُطعم  بكالم معسول ال 
خبزا وال يشفيه من مرضا ..ومثلما 
يزال  فال  مقال سابق  في  ذكرت 
المخيمات  في  االالف  مئات  هناك 
مناطقهم  إلى  العودة  يستطيعون  ال 
المحررة بسبب الدمار أو بسبب ما 
يذكره بعض النازحين الخوف من 

الثأر أو  المسلحة  الجماعات 

حدث العاقل 
مبا ال ُيعقل

انها مصر ياساده...!!
   في بلدى مصر في الشارع في الحارة  في كل مكان 
... ال حديث اال عن ارتفاع األسعار ...  األسعار المتوحشة 
... ماذا كانت وكيف أصبحت وإلي أين تذهب ... أحاديث 

وأحاديث كثيرة ومتعددة.
ثم تأتي أنتخابات الرئاسة وتمر األيام وتقترب .. وألننا في 
أقتصادية صعبه وديون  المحروسة نمر بظروف  مصر 
أمام كشف حساب  الوقوف  خارجية مرتفعة فكان الزماً 
أنخفاض ميزان  فيه هو  الذى قدمه واهم ما جاء  الرئيس 
الماضيين بمقدار 20 مليار  العامين  التجارى في  العجز 
للخارج  يتخللها 4 مليار دوالر صادرات مصرية  دوالر 
أيضاً انخفاض الواردات لــ 16 مليار دوالر بجانب انخفاض 
البطالة من 13.4% إلي 11.9% وأنخفاض التضخم من %35 
إلي 22% والمستهدف 13% بجانب المشروعات القومية مثل 
المزارع السمكية ومشروعات الطاقة الشمسية والبنية التحتية 
من مشروعات صرف ومياه ومشروع العاصمة اإلدارية 
وقناة السويس واإلسكان والقضاء على العشوائيات. كشف 
حساب يشمل الكثير لمصر وشعبها ثم نأتى إلي اإلستثمار 
وتدفق االستثمار األجنبي المباشر بنحو 400 مليار جنيه 

بنسبة 14% في العام المالى 2017/16.
وبما أننا نتحدث عن األقتصاد واالستثمار الذى هو عماد 
الدول فأننا نتحدث عن وزارة االستثمار التى استطاعت تغيير 
وجه مصر االستثمارى فكان )قانون اإلستثمار الجاذب ... 
والالئحة التنفيذية والشباك الواحد والخط الساخن والمناطق 
 ... المنازعات  أنشائها ولجان فض  التى تم  العديدة  الحره 
ولفض المنازعات أهمية كبري فمنذ اكثر من ثالثة سنوات 
لدينا أكثر من الف مصنع مغلق واألنتاج متوقف  كان 
والعمالة أيضاً متوقفة .... البنك المركزى ال يحرك ساكن 
المتعثرون يرفعون أصواتهم رافضين  ورجال األعمال 
طلبات بعض البنوك بالزامهم بتحرير شيكات على بياض 
حتى ال يدخلوا السجون مثل المجرمين ويقولون إن البنوك 
ربحت منهم المليارات أثناء ممارسة نشاطهم واألن حان 
الوقت بعد التعثر ان تقف معهم في محنتهم ليعود الجميع 
إلي العمل ... لم تقف الدولة موقف المتفرج بل كان هناك 
قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لفض المنازعات 
قانون األفالس عمل  العقبات واقرار  والمشكالت وازالة 
ال يتوقف العادة فتح المصانع المغلقة والمتعثرة بمساعدة 
الجهاز الحكومى العادة فتحها ومؤشر جاذب للمستثمرين 
جدد ينضمون إلي قافلة االستثمار وهو ما أعلن عنه موخراً 
بعد فض 374 منازعة منذ فبراير 2017 تتجاوز قيمتها 

التقديرية 13 مليار جنيه . 
أنها مصر يا ساده تعبر للمستقبل بمالمح جديدة وحلم شعب 

بأكمله..!!

السعودية ترد على تقارير عن »انزعاجها« من زيارة 
احلريري إىل تركيا

اإلستشاري للطباعة والدعاية والتسويق  
يسعده ان يضع خبرته الطويلة في خدمتكم في اجملاالت اآلتية :

تصميم وطباعة كروتك الشخصية أو التجارية بأفضل اخلامات وارخص األسعار 
تصميم طباعة جميع إحتياجاتك الضرورية من فواتير وخطابات وأظرف وخالفه 

تصميم وطباعة كافة منشوراتك الدعائية من واحد لون إلى أربعة ألوان 
مع جاهزيتنا التامة للطباعة احلريرية )البصمة( بالذهبي أو الفضي أو أي لون تختاره 

على كافة هداياك اإلعالنية أو مقتنياتك الشخصية 
جمع وطباعة الكتب األدبية والسياسية والثقافية واإلجتماعية 

تصميم وإخراج أغلفة الكتب اخلارجية ، تصميم وطباعة وإخراج الفصول الداخلية للكتب 
للمزيد من املعلومات، االتصال بالسيد يوسف فؤاد على الرقم التالي: 

Tél.: 438.989.1056

األربعاء، على  السعودية،  الخارجية   ردت وزارة 
تقارير إعالمية عن أن المملكة العربية السعودية »ال 
بها رئيس  قام  التي  الزيارة  إلى  الرضا«  بعين  تنظر 
الماضي،  األربعاء  الحريري،  اللبناني سعد  الوزراء 

إلى تركيا.
السعودية،  الخارجية  بوزارة  وقال مصدر مسؤول 
في بيان، إنه »باإلشارة إلى ما نشرته بعض المواقع 
اإللكترونية وروجت له الصحف القطرية، وما نسبته 
لمصدر سعودي حول انزعاج المملكة من زيارة رئيس 
الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى تركيا، فإنه ال صحة 
لهذه األخبار جملة وتفصيال«، مضيفا أنه »لم يصدر 
عن أي مصدر سعودي أي تصريحات في هذا الشأن«.
االثنين  تقرير  نشر  السعودي  وكان موقع »إيالف« 
الماضي بعنوان »هل تخلى رئيس حكومة لبنان عن 
تنظر  أن »السعودية ال  التقرير  في  المملكة؟« وجاء 
بعين الرضا إلى الحريري وتحركاته األخيرة«. وأضاف 
أن  اللبناني رصدوا  الشأن  المطلعين على  أن  الموقع 
الحريري يتجه نحو الخيار التركي ويبتعد عن المملكة«.

وتابع الموقع بالقول إن »زيارة الحريري إلى تركيا، التي لم تكن فقط للتنسيق ومساندة 
اإلخوانية«.  تركيا  اللبناني في حضن  السني  التموضع  إطار  في  إنما جاءت  لبنان، 
ونقل الموقع عن مصدر قوله إن »مسؤوال سعوديا اتصل بوزير لبناني، وأبلغه بأن 
هرولة الحريري إلى تركيا ستكلفه ثمنا باهظا، ألن المملكة لم تقّصر معه ومع لبنان 

بكل أطيافه في شيء«.

وكان الحريري أعلن عقب زيارته لتركيا واجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ورئيس حكومته بن علي يلدريم قال إنه طلب »دعم الحكومة التركية لمشروعّي 
تعزيز الجيش والقوى االمنية وخطة االستثمار في البنى التحتية، وتشجيعها للقطاع 
الخاص التركي للمشاركة في خطة االستثمار التي نتوقع أن يشارك القطاع الخاص 
المواقف مع  أنه يقوم »بتنسيق  الثلث تقريبا في تمويلها«. وأضاف الحريري  بنسبة 

الحكومة التركية بشأن مواجهة أعباء النازحين السوريين«.

  اتفق السودان ومصر على تعزيز التعاون 
العسكري واألمني بينهما، وعلى عقد اجتماع 
للجنتين العسكرية واألمنية، و«عقد آلية التشاور 
بين  أية »شواغل«  السياسي واألمني« لحل 

البلدين.
جاء ذلك في بيان صدر في ختم اجتماع رباعي 
ضم وزيري خارجية مصر والسودان ورئيسي 
مخابرات البلدين لبحث العالقات الثنائية والقضايا 

اإلقليمية ذات االهتمام المشترك.
البيان ثوابت العالقات  وأكد الطرفان في 
االستراتيجية الشاملة بين مصر والسودان، بما 
في ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح 
المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام 
الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على 
األمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى 
التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى، 
على النحو الذي يعكس األهمية الكبيرة التي 
توليها الدولتان للعالقات بينهما ووضعها في 

اإلطار الصحيح.
وأضاف البيان أن مصر والسودان اتفقا على 

أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون 
المستقبلي بين البلدين في مختلف المجاالت، 

وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان واآلليات 
المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة 

القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا 
المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادي النيل للمالحة 

النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور 
السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأية 

لجان مشتركة أخرى يتم االتفاق عليها، وتذليل 
أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان.

قدما  المضي  على  البلدين  البيان عزم  وأكد 
التعاون في مجاالت الطاقة والربط  لتعزيز 
الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، 
التحتية، واالستفادة من  البنية  ومشاريع 
المتوافرة  والتنفيذية  االستشارية  الخبرات 

البلدين. لدى 
وأشار البيان إلى أهمية تطوير التعاون والتنسيق 
المشترك بين البلدين في مجاالت مياه النيل في 
إطار التزامهما باالتفاقات الموقعة بينهما بما 
في ذلك اتفاقية 1959، إضافة إلى العمل على 
تنفيذ نتائج القمة الثالثية المصرية السودانية 
في  التي عقدت  النهضة  اإلثيوبية حول سد 
أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعالن المبادئ 
الموقع بالخرطوم في 23 مارس/آذار 2015.
التناول  أهمية تصحيح  البيان على  أكد  كما 
اإلعالمي والعمل على احتواء ومنع التراشق 
األخوية  للعالقات  الصحيحة  الصورة  ونقل 

بين البلدين.

  شن طيران التحالف العربي في اليمن غارات جوية على مواقع 
ميليشيا الحوثي االنقالبية في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.
اليمنية، مساء يوم  وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء 
الخميس، أن مقاتالت التحالف العربي استهدفت مواقع المليشيات 
الحوثية في مفرق اعشار وباُعُرف في مديرية ناطع بعدة 
غارات اسفرت عن تدمير اسلحه وذخائر ومدفعية كانت تقصف 
منازل وممتلكات المواطنين في بعض قرى المديرية اليمنية .

  قال المندوب الفلسطيني لدى األمم المتحدة إن إحياء عملية سالم في الشرق 
األوسط متعددة الوسطاء يمكن أن تكون بقيادة مجلس األمن الدولي أو »رباعية« 
موسعة لتشمل الصين ودوال عربية أو مؤتمر دولي وهي كلها خيارات تنفذ 

بمشاركة الواليات المتحدة.
وطرح المبعوث رياض منصور االحتماالت بعد أن قال الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس الشهر الماضي إنه لن يقبل إال بلجنة موسعة تحظى بدعم دولي 

للتوسط في السالم مع إسرائيل.
وقال منصور للصحفيين »ما نقوله هو أن اعتماد نهج جماعي يضم عدة أطراف 
على األقل سيكون له فرصة أفضل للنجاح من نهج يعتمد على وساطة دولة 

واحدة مقربة بشدة من إسرائيل«.
ويشعر الفلسطينيون بغضب عارم من الرئيس األميركي دونالد ترامب بسبب 
اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل في ديسمبر كانون األول وبسبب خفض التمويل 
األميركي لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(.

وقال منصور إن عملية السالم متعددة الوسطاء ينبغي أن »تتسق مع أطر مجلس 
األمن )التابع لألمم المتحدة( وهذا أمر سنبحث فيه جديا«.

وتابع قائال »بوسعنا أيضا أن نبحث في أمر الرباعية إضافة إلى الصين وجامعة 
الدول العربية وربما دول أخرى ... وربما تكون تلك العملية على غرار مؤتمر 

باريس أو مؤتمر دولي«.

إن  أمريكيون وغربيون  قال مسؤولون     
بأي  المساهمة  تعتزم  المتحدة ال  الواليات 
أموال إلعادة إعمار العراق في مؤتمر يعقد 
يقول  القادم في خطوة  األسبوع  الكويت  في 
لمكانة  تمثل ضربة جديدة  قد  إنها  محللون 
واشنطن على الساحة الدولية. والمؤتمر يهدف 
لبحث إعادة إعمار العراق بعد الحرب على 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقال مسؤول أمريكي يوم الخميس فيما يتعلق 
بالمساعدة المالية في المؤتمر الذي سيحضره 
نعتزم  تيلرسون ”ال  الخارجية ريكس  وزير 
إن  قال  المسؤول  لكن  إعالن أي شيء“. 
تيلرسون ربما يقرر إعالن مساهمة أمريكية 

المؤتمر. قبيل 
وستشجع واشنطن بدال من ذلك استثمارات من 
القطاع الخاص واالعتماد على دول الجوار 

الخليجية خاصة السعودية لضخ أموال هناك 
في إطار نهج جديد متبع مع بغداد بهدف تقليل 

نفوذ إيران في العراق.
وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب خالل 
انتخب  إذا  إنه  االنتخابية في 2016  حملته 

”سينتهي عهد بناء الدول“.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
إن بالده تحتاج ما يصل إلى مئة مليار دوالر 
إلصالح البنية التحتية المتداعية والمدن التي 
الدولة  القتال ضد  للدمار بسبب  تعرضت 

اإلسالمية.
لعمليات  الالزمة  األموال  يتسبب نقص  وقد 
إعادة االعمار في تفاقم خطر الشعور بالظلم 
الحكومة  تجاه  العراق  السنية في  األقلية  بين 

التي تقودها األغلبية الشيعية.
وفي رد على سؤال لوزارة الخارجية األمريكية 

عن غياب المساهمات األمريكية أشار مسؤول 
إلى مليارات الدوالرات التي تعهدت الواليات 
تمويلية  بدفعها في صورة قروض  المتحدة 
في  األساسية  الخدمات  إعادة  ولإلنفاق على 

مدن وبلدات عراقية فور انتهاء القتال.
وقال المسؤول األمريكي الذي طلب عدم نشر 
اسمه ”االحتياجات الفورية الالزمة لالستقرار 
ضخمة والموارد األمريكية وحدها ال يمكن 
والملحة..  الحالية  االحتياجات  بتلك  تفي  أن 
ناهيك عن دعم عمليات إعادة اإلعمار على 

المدى الطويل“.
بقوة  تدعم  أن واشنطن  المسؤول  وأضاف 
المؤتمر وسوف ”تواصل العمل مع حكومة 
تلبية  للمساعدة في  الدولي  العراق والمجتمع 
احتياجات الشعب العراقي وهو يستعيد بالده 

ويعيد بناءها“.

السودان ومصر يتفقان على عقد »العسكرية واألمنية« 
ويضعان آلية لـ »حل الشواغل«

طريان التحالف العربي يشن 
غارات على مواقع احلوثيني 

مبديرية ناطع بالبيضاء اليمنية

مسؤول: خيارات فلسطينية الستئناف 
مسؤولون: أمريكا ال تعتزم املساهمة بأموال يف مؤمتر إعمار العراقحمادثات السالم

واشنطن تتوسط لتهدئة األزمة بني إسرائيل ولبنان
المتصاعدة  المتحدة األميركية على خط األزمة  الواليات  دخلت 
تشييده على  أبيب  تل  تعتزم  فاصل  بسبب جدار  ولبنان  إسرائيل  بين 

حدودها مع لبنان.
أكد  أميركيا  مبعوثا  إن  الخميس  لبنان وإسرائيل  وقال مسؤولون من 
للبنان أن إسرائيل ال تسعى إلى تصعيد بين البلدين في أعقاب حرب 

كالمية احتدمت بينهما.
وتبادل البلدان التهديدات واإلدانات بشأن جدار حدودي تقيمه إسرائيل 
وبسبب عطاء طرحه لبنان للتنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع 
اللبنانية  السالح على جماعة حزب هللا  تدفّق  إلى  باإلضافة  عليها، 

المدعومة من إيران.
ووصل ساترفيلد العاصمة اللبنانية بيروت قادما من إسرائيل، مساء 
الثالثاء، في زيارة رسمية لعدة أيام. والتقى ساترفيلد عددا من المسؤولين 

اللبنانيين وفي مقدّمتهم وزير الخارجية جبران باسيل.



    يقول مسؤول أمريكي إن طائرات 
الواليات  تقوده  الذي  الدولي  التحالف 
المتحدة، والمدفعية قصفت مناطق في 
من  فرد   100 حوالي  وقتلت  سوريا 
القوات الموالية للحكومة ردا على هجوم 

في محافظة دير الزور.
الهجمات شنت ردا  إن  التحالف  وقال 
على ما قال إنه كان هجوما بال سبب 
التي  الديمقراطية  سوريا  قوات  على 

تدعمها الواليات المتحدة.
رد  سورية  إعالم  وسائل  ووصفت 
التحالف على تقدم قواتها بأنه “عدوان 
جديد لدعم اإلرهاب”، وقال التلفزيون 
السوري إن “عشرات قتلوا وأصيبوا”.

وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
- وهو موقع معارض يتخذ من بريطانيا 
مقرا له - يقول إن اإلصابات بين قوات 
الحكومة السورية أقل مما ذكره التحالف.

وقال التحالف في بيان إن “قوات موالية 
فبراير هجوما ال  7 شباط/  في  للحكومة شنت 
أنه  جيدا  مراقبة معروف  له ضد مركز  مبرر 

تابع لقوات سوريا الديمقراطية”.
وأوضح البيان أن جنودا تابعين للتحالف كانوا 
في مهمة استشارة ودعم ومرافقة مع شركائهم 
في قوات سوريا الديمقراطية عندما وقع الهجوم 
على بعد نحو 8 كيلومترات شرق نهر الفرات.

وأشار المسؤول األمريكي إلى أن عدد المشاركين 
في هجوم التحالف بلغ نحو 500 مقاتل مدعومين 
متعددة  وأنظمة صواريخ  والدبابات  بالمدفعية 

الفوهات وقذائف مورتر.
ولم تذكر أي إصابات بين الجنود األمريكيين، 

بحسب مسؤولين.

لكن بعض القوات األمريكية كانت ال تزال متمركزة 
وقت الهجوم مع قوات سوريا الديمقراطية التي 
في محافظة  قيادتها  مقر  يستهدف  الهجوم  كان 
أفراد  واحدا من  إن  المسؤول  الزور.وقال  دير 

قوات سوريا الديمقراطية أصيب.
التي  الديمقراطية  التحالف قوات سوريا  ويدعم 
بقايا  المنطقة وطرد  هذه  على  للسيطرة  تقاتل 

مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية منها.
وكانت واشنطن ابرمت اتفاقا مع موسكو تلتزم 
تقدم  التي  الروسية  الحربية  الطائرات  بموجبه 
اسنادا جويا للقوات الحكومية السورية بالتحليق 
وال  الفرات  نهر  من  الغربية  الضفة  في سماء 
تتجاوز خط النهر الفاصل إلى المناطق الواقعة 

إلى الشرق منه.

الضربات  “نفذ  أنه  التحالف  بيان  وأوضح 
يقاتلون  فعل عدوان ضد شركاء  لصد  الجوية 
)تنظيم  داعش  الدولي ضد  التحالف  إلى جانب 

الدولة االسالمية(”.
يدعم التحالف قوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل 
الدولة اإلسالمية من  بقايا مسلحي تنظيم  لطرد 
مناطق شرق الفرات. وشدد بيان التحالف على أنه 
“ما زال مصمما على تركيز جهوده على مهمة 
دحر داعش في وادي الفرات كما يؤكد على أن 
حقه في الدفاع عن النفس غير قابل للمساومة”.

ويمثل المسلحون األكراد في قوات وحدات حماية 
الشعب الكردية جزءا أساسيا من قوات سوريا 
الديمقراطية التي تحظى بدعم الواليات المتحدة 

وتشارك في قتال تنظيم الدولة اإلسالمية.

                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

 مصر لن تعود إىل الوراء

  يحاول البعض من الذين أفرزتهم لنا ثورة 25 
يناير أن يعيدوا مصر إلى الخلف وبالتحديد إلى 
سبع سنوات مضت من أجل أن تنتشر الفوضى 
وينهار  وتضعف  مصر  وتتخبط  أخرى  مرة 
لها  هناك  يكون  لن  المرة  هذه  وفي  إقتصادها 
قيامة . واليوم باتت الصورة واضحة أن خالف 
بل هو خالف  السيسي  الرئيس  مع  ليس  هؤالء 
أحداث  من  عانى  الذي  كله  مصر  شعب  مع 
مؤسفة  أحداث  من  تبعها  وما  يناير   25 ثورة 
إغالق  إلى  النهاية  في  أدت  تخريب  وأعمال 
اآلالف  وتشريد  والمؤسسات  المصانع  بعض 
المحالت  وأصحاب  والموظفين  العمال  من 
أستتب األمن في  تأثرت تجارتهم وعندما  الذين 
البعض  يحاول  وأستعادت مصر عافيتها  مصر 
اليوم هدمها مرة أخرى واليوم يخرج علينا من 
مواقفهم  نتيجة  ولكن  برئاسة مصر  حلموا  هم 
المصري  الشعب  لفظهم  المتناقضة  السياسية 
إقتصادية  نهضة  أعتاب  على  مصر  واليوم 
بتطوير جيشها  بدأت  األفق  في  تلوح مالمحها 
بالسالح وأصبح من أقوى عشرة جيوش وأصبح 
37 مليار دوالر وتشغيل  حقل  أحتياطي مصر 
غاز ظهر الذي سيغطي كل أحتياجات مصر من 
الغاز وسيوفر للدولة ما يقرب من مائتي مليون 
دوالر شهرياً ويجعل منها مركزاً عالمياً للطاقة 
ومحطات  فدان  ونصف  المليون  ومشروعات 
وغيرها  النووية  الضبعة  المياه ومحطة  تحلية 
أول  على  التي ستضع مصر  المشروعات  من 
ذلك  كل  واألزدهار ورغم  التقدم  نحو  الطريق 
الشاق  والعمل  العمل  من  لكثير  تحتاج  مازلت 
أن  للمصريين  بد  وال  الهدف  تحقيق  أجل  من 
يعملوا بجدية والبد للحكومة المصرية من ضبط 
للفوضى  مرتعاً  أصبح  الذي  المصري  الشارع 
المرور  قانون  أنتظار  في  ومازلنا  واإلهمال 
الجديد بعد أن يوافق عليه مجلس الشعب لتحقيق 
السلوكي  األنفالت  كم   بعد  للشارع  األنضباط 
أو  للقانون  أي مراعاة  السيارات دون  قيادة  في 
اآلخرين  حياة  على  الحفاظ  مراعاة  حتى  دون 
فيه  البعض  يتهم  الذي  النظافة  كذلك موضوع 
والذي  القبح  أعتادوا على  أنهم  المصريين على 
الراقي  المصري  الشارع  بات سمة من سمات 
من  مسئول  أي  أجد  ال  ولألسف  الشعبي  قبل 
بخصوص  بعمله  يقوم  المحافظة  او  المحليات 
وكأنهم  وخالفه  المخلفات  من  الشارع  نظافة 
الغبية  المطبات  عن  ناهيك  عميق  سبات  في 
السيارات  قائدي  حياة  ُتعًرض  أن  ممكن  التي 
شخصية  أهواء  وفق  تنفيذها  بسبب  للخطر 
وليست وفق معايير وسالمة الطرق ، ال بد أن 
يتكاتف المصريين جميعهم دولة وشعباً من أجل 
النهوض بمصر التي كانت يوماً ما رائدة في كل 
شئ وكانت في وقت من األوقات من أجمل مدن 

العالم .. مش كده وأال إيه ؟! 

youssef.zemokhol@yahoo.com
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»مقتل 100« من القوات املوالية للحكومة السورية يف ضربات 
جوية للتحالف الدولي

امللف السوري جيمع بوتني وأردوغان وروحاني يف أسطنبول

آالف الفلسطينيني حيتشدون 
عند معرب رفح بعد أن فتحته مصر 

بشكل مؤقت

أردوغان ينتقد دعوة املعارضة 
بوتين الرتكية للتواصل مع »األسد« فالديمير  الروسي  الرئيسان  اتفق    

والتركي رجب طيب اردوغان في اتصال هاتفي 
الخميس على عقد قمة روسية تركية إيرانية في 
اسطنبول حول سوريا، حسب ما أفاد مصدر في 

الرئاسة التركية.
وقال المصدر “تقرر عقد القمة الثانية )بعد قمة 
سوتشي في نوفمبر( بين تركيا وروسيا وايران 
في اسطنبول” خالل االتصال. وأشار مسؤول 
تركي كبير إلى أنه سيتم تحديد موعد اللقاء قريبا.
من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف لوكالة “ريا نوفوتسي” الروسية االتفاق 
على عقد “لقاء بين الرؤساء الثالثة”، وقال “لم 

يتم تحديد أي موعد”.
وايران  الماضي، عقدت روسيا  نوفمبر  وفي 
المؤيدة  السوري وتركيا  النظام  اللتان تدعمان 
لفصائل معارضة، قمة ثالثية أولى في منتجع 

سوتشي البحري في روسيا.
واتفق بوتين في هذا اللقاء مع اردوغان والرئيس 
االيراني حسن روحاني على تنظيم اجتماع بين 
ممثلي النظام والمعارضة في سوريا. وقد عقد 
هذا االجتماع الشهر الماضي من دون التوصل 

الى نتيجة ملموسة.
معسكرين  تدعمان  تركيا وروسيا  أن  ورغم 

مختلفين في سوريا، اال انهما كثفتا التنسيق في األشهر األخيرة حول هذا الملف 
في إطار توطيد العالقات بعد أزمة دبلوماسية كبيرة في أواخر عام 2015.

وأفاد المصدر في الرئاسة التركية أن أردوغان وبوتين اتفقا خالل لقائهما على 
“تسريع” تثبيت مواقع مراقبة جديدة في محافظة ادلب )شمال شرق سوريا(، 

في اطار منطقة “خفض التوتر” التي تهدف الى تخفيف حدة المواجهات.
وبدأ الجيش التركي اإلثنين انشاء موقع مراقبة جديد في ادلب، في وقت تشّن 
قوات النظام السوري المدعومة من موسكو، عملية واسعة منذ أواخر ديسمبر 

في محافظة ادلب.

وتحدث الرئيسان عن الوضع االنساني في الغوطة الشرقية التي تحاصرها 
قوات النظام بشكل محكم منذ العام 2013، وحيث قتل 150 مدنياً هذا األسبوع 

في قصف جوي.
وقال المصدر إن أردوغان “تقاسم معلومات )مع بوتين( معلومات” حول 
العملية التي تقودها تركيا في شمال غرب سوريا ضد وحدات حماية الشعب 

الكردية.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندالعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 
340 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من 

نصف السكان داخل سوريا وخارجها.

  احتشد آالف المسافرين الفلسطينيين 
عند المعبر الحدودي بين غزة ومصر 
يوم الخميس على أمل أن تتاح لهم فرصة 
للعبور بعد أن فتحت القاهرة مؤقتا المعبر 
الذي تبقيه مغلقا معظم الوقت فيما تحارب 

مقاتلين إسالميين في سيناء.
مشددة  قيودا  كذلك  إسرائيل  وتفرض 
على حدودها مع قطاع غزة مما يعني 
أن سكان القطاع وعددهم مليونان نادرا 
ما تتاح لهم فرصة الخروج من القطاع 
ذي الكثافة السكانية العالية والذي تهيمن 
عليه حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(.
وتفتح مصر المعبر بشكل مؤقت بضع 
مرات في السنة وعادة ما تعلن عن ذلك 
قبلها بفترة قصيرة ومن دون تفسيرات 
تذكر. وفتحت مصر المعبر يوم األربعاء 

دون إعالن مسبق على اإلطالق.
القاهرة  في  الفلسطينية  السفارة  وقالت 

إنها تتوجه ”بالشكر الجزيل للرئيس عبد 
الفتاح السيسي لحرصه الدائم على تخفيف 
المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني“.

وحتى اآلن تقول السلطات المصرية إن 
فتح الحدود بشكل دائم يعتمد على أمن 
الجانب المصري الذي يحارب متشددين 

إسالميين.
وبسبب عدم اإلعالن عن فتح المعبر لم 
يتمكن سوى عشرات من الوصول في 
األربعاء.  يوم  للعبور  المناسب  الموعد 
واحتشد عدد أكبر بكثير عند المعبر يوم 
الخميس. وسيغلق المعبر مجددا بعد حلول 

ليل الجمعة.
اتهمت مصر حركة حماس  وسبق أن 
ما  وهو  سيناء  في  المتشددين  بدعم 
األخيرة  الشهور  وفي  الحركة.  تنفيه 
كثفت حماس اإلجراءات األمنية على 

طول الحدود.

التركي، رجب طيب  الرئيس  انتقد    
الخميس، دعوة زعيم حزب  أردوغان، 
كمال  المعارض،  الجمهوري  الشعب 
كليجدار أوغلو، للتواصل مع نظام بشار 

األسد في سوريا.
وفي كلمة ألقاها خالل استضافته ممثلي 
المخاتير في المجمع الرئاسي بالعاصمة 
أنقرة، قال أردوغان: “في أي شأن سنتحدث 
مع قاتل تسبب بموت مليون سوري!”.
كليجدار  بيد  األمر  كان  “لو  وأضاف: 
أوغلو لطلب منا الجلوس مع األسد على 
طاولة واحدة ومناقشة األزمة السورية”.
أوغلو  كليجدار  اتهامات  على  ورداً 
بدعم  )الحاكم(  والتنمية  العدالة  لحزب 
تنظيم الدولة، قال الرئيس التركي: “إذا 
ثبت دعم حزب العدالة والتنمية لتنظيم 
فعندها سأتخلى عن  اإلرهابي،  داعش 
تتمكن من  لم  في حال  ولكن  منصبي، 
إثبات ذلك، هل سيكون باستطاعتك أن 

تترك منصبك؟”.
من  المنطقة  يطهرون  وتابع: “جنودنا 
اإلرهابيين رغم كل أنواع السلبيات والنفاق 
والدناءة، ورغم حديث السيد كمال )كليجدار 

أوغلو( الذي يقول ال تدخلوا عفرين”.

التركي: “سنحل مشكلة  الرئيس  وقال 
عفرين وإدلب، فنحن نريد عودة إخوتنا 
الالجئين إلى ديارهم، وهم أيضاً يرغبون 
وقت  بأسرع  أراضيهم  إلى  العودة  في 
ممكن، وال يمكننا االحتفاظ بـ 3.5 مليون 
الجئ إلى ما ال نهاية، يمكن لقسم منهم أن 
يبقى هنا”. وأضاف: “أقسمنا بالزيتون إننا 
المسألة، وجنودنا يسطرون  سننهي هذه 

مالحم البطولة هناك”.
وعن الدور التركي في مواجهة تنظيم الدولة، 
قال الرئيس التركي: “أطلقنا كفاحنا األول 
ضد داعش والمنظمات اإلرهابية االنفصالية 
عبر درع الفرات، وقضينا على 3 آالف 
التنظيم، وأحكمنا سيطرتنا  من عناصر 
2000 كم مربع،  على منطقة مساحتها 
ألفاً من أشقائنا  وساهمنا في عودة 135 

السوريين إليها”.
وكانت القوات الخاصة في الجيش التركي 
أطلقت في 24 أغسطس 2017 حملًة عسكريًة 
في مدينة جرابلس )شمالي سوريا(، تحت 
اسم “درع الفرات” دعمت فيها “الجيش 
السوري الحر”، بالتنسيق مع القوات الجوية 
المدينة  تطهير  بهدف  الدولي؛  للتحالف 

والمنطقة الحدودية من تنظيم الدولة.

الربملان األوروبي يدعو لفرض عقوبات 
على رئيس فنزويال

طائرات إسرائيلية »تقصف« مركزا لألحباث العسكرية قرب دمشق
  قصفت الطائرات اإلسرائيلية الحربية موقعا عسكريا سوريا 

الدفاع  أنظمة  وتصدت  دمشق،  السورية  العاصمة  قرب 
ما  بحسب  الصواريخ،  معظم  ودمرت  لها  السورية  الجوي 

نقلت وسائل إعالم سورية عن بيان للجيش.
الرسمية  السورية  سانا  وكالة  نشرته  الذي   - البيان  وقال 
لألنباء - إن طائرات إسرائيلية أطلقت من األراضي اللبنانية 
عدة صواريخ حوالي الساعة 03:42 صباح األربعاء بحسب 

التوقيت المحلي.
وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان، وهو موقع معارض 
يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن الصواريخ استهدفت »مواقع 
للجيش السوري وحلفائه« في منطقة جمرايا، الواقعة غرب 
ديسمبر/كانون  في  للقصف  تعرضها  سبق  والتي  دمشق، 

األول.
إسرائيل  تحمل  المسلحة  القوات  »قيادة  أن  البيان  وأضاف 
عدوانها  على  المترتبة  العواقب  عن  بالكامل  المسؤولية 

المتكرر، ومغامراتها غير المحسوبة«.

في ورفضت إسرائيل التعليق على ما جاء في البيان. العلمية«  البحوث  »مركز  باسم  المعروف  الموقع  وكان 
جمرايا قد تعرض اكثر من مرة لغارات الطيران االسرائيلي.
وتضم  دمشق  العاصمة  شمال  كم   10 نحو  جمرايا  وتبعد 
مركزاً للبحوث العلمية مرتبطا بوزارة الدفاع ومستودعات 
المتحدة  الواليات  واتهمت  وحلفائه.  النظام  لقوات  أسلحة 

المركز بإنتاج »األسلحة الكيميائية المحرمة دوليا«.
وقال الجيش السوري إنه دمر معظم الصواريخ اإلسرائيلية 
تفاصيل  إلى  يشر  لم  ولكنه  الموقع،  على  أطلقت  التي 

األضرار التي لحقت بالمكان، وال إلى عدد اإلصابات.
بدء  منذ  ضربت  إنها  اإلسرائيلية  الجوية  القوات  وقالت 
أسلحة  قوافل  أكثر من سبع سنوات  قبل  الحرب في سوريا 
للجيش السوري ولجماعة حزب هللا اللبناني نحو 100 مرة.
قوافل  تستهدف  كانت  غاراتها  معظم  إن  إسرائيل  وتقول 
إعالم  وسائل  عدة  بثت  كما  هللا  حزب  إلى  متوجهة  أسلحة 
أنباء عن مقتل عدد من قياديي الحزب في غارات إسرائيلية 

دون أن تعلق تل أبيب عليها.

  طالب نواب البرلمان األوروبي بتوسيع عقوبات االتحاد 
نيكوالس  الدولة  رئيس  لتشمل  فنزويال  ضد  األوروبي 

مادورو.
وخالل جلسة البرلمان األوروبي في ستراسبورغ صوت 
فيما  مادورو،  على  عقوبات  فرض  لصالح  نائبا   480

عارض ذلك 51 نائبا وامتنع 70 نائبا عن التصويت.
على  عقوبات  بفرض  األوروبيون  البرلمانيون  ويطالب 
الرئيس مادورو ونائبه طارق العسيمي وكبار المسؤولين 
السياسية  األزمة  »تفاقم  بسبب  الفنزويليين  العسكريين 

واالجتماعية واالقتصادية واإلنسانية« في فنزويال.
االتحاد  أن  له  بيان  في  األوروبي  البرلمان  أكد  كما 
المقرر  الرئاسية  باالنتخابات  يعترف  لن  األوروبي 

إجراؤها في فنزويال يوم 22 أبريل/نيسان المقبل، »إال إذا 
كانت حرة ونزيهة«.

التي  الوحيدة  »االنتخابات  أن  البرلمان  بيان  وأضاف 
ذلك  في  بما  ومؤسساته  األوروبي  االتحاد  بها  سيعترف 
انتخابي  انتخابات تقوم على جدول زمني  البرلمان، هي 
كافة  بين  وطني  حوار  إطار  في  عليه  يتفق  واقعي 
األطراف المعنية واألحزاب السياسية مع شروط مشاركة 

مماثلة للجميع تكون منصفة وشفافة«.
 7 هذا، وكان االتحاد األوروبي قد فرض عقوبات على 
ووزير  االستخبارات  رئيس  بينهم  فنزويليين،  مسؤولين 

الداخلية ورئيس المحكمة العليا.



بقلم:  علي عبيد

»نيكي هيلي« تزّور التاريخ
    اعتبرت نيكي هيلي، مندوبة الواليات المتحدة لدى مجلس 
األمن الدولي، يوم األثنين قبل الماضي، أن تصويت المجلس على 
مشروع قرار يدين قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب باعتبار 
القدس عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة األميركية من تل أبيب 
إليها، إهانة لن تنساها بلدها أبدا، وقالت: »إن القدس طالما كانت 
أرًضا للشعب اليهودي منذ آالف السنين«.  واعتبرت المندوبة 
األميركية، بعد استخدامها حق النقض »الفيتو« لمنع اعتماد مشروع 
القرار المصري، أن العملية مثال جديد على تسبب األمم المتحدة 
بالضرر أكثر مما تتسبب بما هو مفيد في التعامل مع الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي، وقالت إن بالدها استخدمت »الفيتو« دفاعا 
عن دور الواليات المتحدة في الشرق األوسط، ودورها في عملية 

السالم، ووصفت مشروع القرار المصري بأنه يعيق السالم!
ثم  عادت يوم الخميس الماضي لتهدد المجتمع الدولي، وتتوعد 
الدول التي ستصوت في الجمعية العامة لألمم المتحدة ضد القرار 
األميركي، بقطع المساعدات عنها. وقالت، على طريقة تعامل 
المدرسين مع الطلبة المشاغبين، إن بالدها ستكتب أسماء هذه 
المتحدة  الواليات  الدول التخاذ إجراءات ضدها. وكررت أن 
ستتذكر هذا اليوم، وأشارت إلى أن هذا التصويت سيحدد الفرق 
بين كيفية نظر األميركيين إلى األمم المتحدة، ونظرهم إلى الدول 
التي ال تحترمهم في المنظمة الدولية. وأضافت: »سنتذكره حين 
سيطلبون منا مجدداً دفع أكبر مساهمة مالية في األمم المتحدة، 
وسنتذكره حين ستطلب منا دول عدة، كما تفعل غالباً، دفع المزيد 

واستخدام نفوذنا لمصلحتها«.
نحن نعرف األسباب التي دعت »نيكي هيلي« لتهديد الدول التي 
ستصوت في الجمعية العامية لألمم المتحدة ضدها، ونعرف األسباب 
التي دعتها الستخدام »الفيتو« ضد مشروع القرار المصري، بعد 
أن وافق عليه أعضاء المجلس كلهم باستثناء الواليات المتحدة 
األميركية بالطبع، لكننا ال نعرف السبب الذي دعاها للبحث عن 
مبرر لتصويتها الذي كان متوقعا، وتحولها إلى باحثة في التاريخ، 
كي تخرج لنا بأن القدس كانت أرضا للشعب اليهودي منذ آالف 
السنين، متناسية، أو جاهلة، أن »اليبوسيين« الذين هاجروا من 
شبه الجزيرة العربية إلى بالد الشام، هم من بنى المدينة وسكنها 
في األلف الخامس قبل الميالد. وبما أنها قد اختارت أن تنضم إلى 
قائمة المؤرخين، فإننا ندعوها إلى البحث في تاريخ بلدها، لتقول 
لنا إن كانت أميركا أرضا للذين يعيشون على أرضها اليوم منذ 
آالف السنين، أم أن هناك شعبا سكنها قبل أن يصل كريستوفر 
كولومبس إليها قبل 500 عام تقريبا، وقد ظن أنه في الهند على 
أثر اجتيازه للمحيط األطلسي، فأطلق على سكان األرض التي 
اكتشفها اسم »الهنود الحمر« تمييزا لهم عن سكان الهند، وأن 
هذا الشعب قد القى من ويالت األمراض التي جلبها األوربيون 
لم  الذين  ليقضوا على سكانه األصليين، وأن  الجديد  العالم  إلى 
التي  الحروب  القضاء عليهم خالل  تم  تقض عليهم األمراض 
خاضها ضدهم المستعمرون األوربيون، حتى غدا عددهم اليوم 
ال يتجاوز %1.5 من مجموع السكان، بعد أن كانوا هم سكان 
البلد األصليين عندما وطئت رجال كريستوفر كولومبس أرض 
أميركا، لتصبح أرض ميعاد لمن لم تكن لهم أرض، أو هاجروا 

من بلدانهم ليحتلوها ويبيدوا شعبها.
صحيح أن استخدام التاريخ لتثبيت الواقع سالح، لكنه سالح ذو 
حدين، يجرح يد صاحبه إذا كان ال يتقن استخدامه. ونعتقد أن 
نيكي هايلي لم تجرح يدها فقط عندما استخدمت هذا السالح، وإنما 
جرحت بلدها كلها وتاريخه القائم على احتالل أرض شعب آخر 
وإبادته، وعلى االستعمار الذي يمارسه بمختلف األشكال، ومنها 
التهديد بقطع المساعدات، كما فعلت المندوبة األميركية حين هددت 
الدول التي ستصوت في الجمعية العامة لألمم المتحدة ضد قرار 
رئيسها بنقل السفارة اإلميركية من تل أبيب إلى القدس، واالعتراف 
بها عاصمة أبدية إلسرائيل، بتسجيل أسمائها، وتوعدتها بقطع 
المساعادات عنها، وعن األمم المتحدة نفسها، في عنجهية واضحة، 
واستعالء على الجميع، واستكبار توقفت عنده كل الدول، بما فيها 
الدول العظمى دائمة العضوية في مجلس األمن، وصوتت ضده، 
لتقف الواليات المتحدة األميركية وحدها في مواجهة العالم كله، 
مع الدولة الصهيونية التي حلمت بأقل من هذا، فقدمت لها »نيكي 

هايلي« وحكومتها أكثر مما حلمت به.
القرارا والموقف األميركي قضية  فقد دفع  نافعة،  ُرّب ضارة 
الواجهة مرة أخرى، وأعاد تسليط األضواء على  إلى  القدس 
القضية الفلسطينية بعد أن كادت تتراجع إلى الخلف، أو تراجعت 
فعال، وسط زحمة القضايا التي أصبحت تشغل العالم، والرياح 
العربي، ومزقت كل األشرعة، وأغرقت  بالعالم  التي عصفت 
كل السفن في لجة الفوضى التي عمت أرجاءه وقطعت أوصاله، 
وكانت صناعة أميركية أعلنت عنها وزيرة الخارجية األميركية 
سيئة الذكر »كونداليزا رايس« في شهر إبريل من عام 2005، 
وتعهدت بنشرها في العالم العربي، خالل  حديث أدلت به لصحيفة 
»واشنطن بوست« األميركية، كشفت فيه عن نية الواليات المتحدة 
نشر الديمقراطية في العالم العربي، والبدء بتشكيل مايُعَرف بالشرق 
األوسط الجديد، وذلك من خالل نشر » الفوضى الخالقة » في 
الشرق األوسط عبر اإلدارة األميركية، وكانت البداية بالعراق الذي 
كانت قد اجتاحته القوات األميركية، وحولته إلى ساحة للصراعات 
العرقية والمذهبية، ونشرت في أرجائه القتل والعنف والخراب، 
وكل أشكال الفوضى التي كانت مدمرة، كما أراد لها ناشروها.

القوة قد تفرض علينا  لنيكي ورايس وغيرهما: إن  نقول  لهذا 
مؤقتا واقعا ال نريده، لكنها ال تفرض أبدا تاريخا تريدون تزويره. 

aliobaid4000@yahoo.com
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السيسي : اهلدف من املشروعات الزراعية اجلديدة ليس 
التصدير ولكن توفري منتجات زراعية رخيصة للمصريني

افتتح  كرمة:  كلودين  القاهرة/    
اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد 
وزير الداخلية لقطاع السجون عددا من 
المشروعات الزراعية بمنطقة سجون 
وادى النطرون على مساحة 250 فدانا.
وشملت المشروعات التي تم افتتاحها 
المزرعة النموذجية للخضروات والفاكهة 
فدان، وهي   200 وتقع على مساحة 
مزودة بأحدث أساليب الري المستحدثة، 
و المزرعة النموذجية للزراعة المائية 
وتقع  الحديثة  الزراعية  والصوب 
على مساحة خمسة أفدنة وتضم على 
الزراعية وتم  الهندسة  تقنيات  أحدث 
تطبيقها ألول مرة على هذه المساحة 
في تجربة جديدة لتعظيم أوجه وحجم 

اإلنتاج الزراعى بالسجون المصرية.
وزارة  إطار حرص  فى  ذلك  يأتي 
السجون  نزالء  تأهيل  على  الداخلية 
والمساهمة فى تخفيف األعباء المعيشية 
الوزارة  قيام  إطار  وفي  للمواطنين، 
قيم  جهودها إلعالء  دعم  بمواصلة 
حقوق اإلنسان وتقديم الدعم المعنوي 
إعادة  على  والعمل  السجون  لنزالء 
تأهيلهم النخراطهم في المجتمع ليكونوا 
وذلك من خالل  مواطنين صالحين، 
اكتساب المهارات في مخلتف المجاالت 
السيما في المجال الزراعي، بما يسهم 
في مساعدتهم إلقامة مشروعات خاصة 
بهم من الحرفة التى كانوا يعملون بها 

داخل السجون .

  القاهرة/ كلودين كرمة:  أكد رئيس 
يوم  النواب علي عبدالعال،  مجلس 
الخميس، أن الجهود المبذولة في مصر 
لمواجهة اإلرهاب أسفرت عن انحسار 
عملياته، وقال: ان األرقام واألماكن 
تشير بوضوح إلى انحسار العمليات 
اإلرهابية وحصر نشاط االرهاب في 
تقدماً  أماكن محددة، وهو ما يعكس 

حقيقياً في مواجهة االرهاب.
جاء ذلك خالل الجلسة الختامية لمجموعة 
العمل رفيعة المستوى المعنية بشئون 
الدولي  البرلماني  باالتحاد  اإلرهاب 
بجنيف حيث عقدت المجموعة جلستين 
تم االتفاق خاللهما على خطة العمل 

في المرحلة المقبلة.
واتفق أعضاء المجموعة على خطة 
العمل في المراحل المقبلة، واستمعوا 
لعروض توضيحية حول مؤشرات 

اإلرهاب في العالم.

وأوضح عبد العال أن مواجهة اإلرهاب 
ال تقتصر على الجانب التنفيذي فقط 
والشرطة،  الجيش  قوات  من خالل 
وإنما يتعين عالج المسببات، والتركيز 
والثقافية  االقتصادية  الجوانب  على 
واالجتماعية لهذا أنشأت مصر مجلساً 
والتطرف  اإلرهاب  لمكافحة  أعلى 

يركز على الجانب الوقائي.
وخالل الجلسة الختامية للمجموعة ، 
أكدت ممثلة دولة األرجنتين أن منطقة 
األخرى  تشهد هي  الالتينية  أمريكا 
إليها  النظر  يتعين  إرهابية  عمليات 

ومواجهتها.
ومن المنتظر أن يُعقد االجتماع القادم 
للمجموعة في “أبو ظبي” باإلمارات 
في غضون الثالثة أشهر القادمة بعد 
أن تم انتخاب الدكتورة أمل القبيسي 
)االمارات( رئيسا للمجموعة بتوافق 

آراء الحاضرين.

أكد  جورج:  رامي  القاهرة/    
أنه  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
من  انتاجه  يتم  ما  تصدير  يتم  لن 
المشروعات الزراعية الجديدة ومنه 
مشروع الصوبات الذي افتتح اليوم 
،قبل تحقيق االكتفاء الذاتي وتلبية 

احتياجات السوق المحلي.
وقال الرئيس السيسي في مداخلته 
ألف  المائة  افتتاح مشروع  خالل 
أمس  مطروح  بمحافظة  فدان 
الخميس ، إن الهدف من اقامة هذه 
الصوب لم يكن ابدا للتصدير، بل 
توفير المنتجات الزراعية التي تلبي 
في  وتساهم  المواطنين  احتياجات 

خفض اسعار هذه المنتجات.
به  يقوم  ما  يكون  أن   ، السيسي  الرئيس  ونفى 
جهاز الخدمة الوطنية من مشروعات زراعية 
ضخمة منافسا للقطاع الخاص ، بل ألن طبيعة 
قد  تتطلب جهدا وعمال  المشروعات  مثل هذه 
يستغرق بين ثالث إلى أربع سنوات إذا ما قام 
بها القطاع الخاص، داعيا رجال األعمال لتأجير 

تلك الصوب لالستفادة منها.
الدولة حريصة  أن  السيسي  الرئيس  وأضاف 
على توفير منتجات زراعية صحية للمواطنين، 
مشددا على أنه المجال للعبث بصحة أو حياة 

المواطنين ، وال تهاون في هذا األمر. وقال الرئيس 
السيسي في مداخلته خالل افتتاح مشروع المائة 
الف فدان في محافظة مطروح اليوم ، إن الدولة 
هي التي تضمن توفير المنتج الزراعي اآلمن 
دون أي خوف من استخدام أسمدة او مبيدات 
حشرية ضارة او مياه ري غير صالحة يمكن 

أن تضر بالصحة .
وشدد الرئيس على أن الهدف من المشروعات 
توفير  هو  حاليا  الدولة  تقيمها  التي  الزراعية 
طعام صحي وآمن للمواطن وأوالده ، معتبرا 
أن تحقيق هذا الهدف يدخل ضمن األرباح التي 

ستتحقق من هذه المشروعات .
ومن ناحية أخرى تحدث الرئيس السيسي خالل 
مداخلته عن مشروع محور المحمودية الذي سيقام 
بمحافظة األسكندرية وقال إنه ليس مجرد محور 
او طريق بل مشروع تنمية متكامل لخدمة مشروع 
مدينة األسكندرية الجديدة الذي سيقام على 18 
الف فدان ، حيث سيلبي محور المحمودية كل 

مطالب الحركة والتنمية بهذه المدينة.
وأكد الرئيس أن هذا المشروع سيكون جاهزا 
لالفتتاح بعد سنة من اآلن، وسيتم افتتاحه في 

شهر فبراير من العام القادم .

    ماذا بقي من اهم حدث في تاريخنا 
المعاصر؟ من ثورة 25 يناير؟ 

الساطع،  ذكرى أليام من الغضب 
اخرجت المواطن المصري عن صمته 
التقليدي وطواعيته للنظام،   لحظة 
فاصلة بلغت فيها روح الوطن الحلقوم، 
بعد أن تهرأت شخصيته ودفعه حكامه 
خارج الزمن، حولوه إلى كائن هامشي 
يعيش عاله على التاريخ، وهو الذي كان 
واحدا من صناعه، يحكمه ديكتاتور 
عجوز، تعفنت مؤخرته من طول فترة 
جلوسه على مقعد الحكم، وبات يمتلك 
اجهزة أمن تقمع دون رحمة، وتنتهك 
اهله في  دون مساءلة، وطن يعيش 
مناطق عشوائية يطلقون عليها مدن، 
وحفريات يعتقدون أنها قرى، تتآكل 
تنتج ما يكفي  الزراعية فال  رقعته 
غذاءه، ويبيع مؤسساته الصناعية 
بالجدك ليعيش بعد ذلك على قروض 
متراكمة، اصبحنا جميعا نعيش في 

مرحلة الصفر.
بنا قليال  الثورة حنى ترتفع  هبت 
المتدني، وكان  المستوى  عن هذا 
شعارها األول »ارفع رأسك أنت 
لنزع االهانة عن كاهل  مصري«، 
المواطن الذي يأكل التراب، واعادة 
االعتبار له بعد أن جرى اهماله 
طويال، وكانت مطالب الثوار واضحة 
وبسيطة، عيش حرية عدالة اجتماعية، 
التي  لم يطلبوا أكثر من االساسيات 
تحفظ كرامتهم االنسانية، ورغم أن 
الرئاسة قد انهارت، وقوات األمن قد 
تخاذلت، إال أن المطالب ظلت على 
الدرجة نفسها من التواضع، وظلت 
الثورة على الدرجة نفسها من النقاء 
الدم، دم  دون ان تطالب حتى بثمن 
الذين غدر بهم  في  العزل  الشهداء 
األيام األولى للثورة، كانوا يعرفون 
النيران  لهذه  يقدموا ارواحهم  أنهم 
اآلخذة في االشتعال، وكانوا يعرفون 
أيضا مدى قسوة قوات األمن، ففي 
الثورة االولى التي هبت عام 1919 
قتل رجال األمن المصري أعدادا 
من عمال العنابر اضعاف الذين قتلوا 
البريطاني، خرج  ببنادق االحتالل 
شباب يناير وهم يعرفون مدى شراسة 
النظام الذي ينتظرهم، والثمن الفادح 

الذي سيتحتم عليهم دفعه.
ورغم ذلك فقد أخذت الثورة مسارا 
لم تفشل، ولم تنكص عن  حزينا، 
اهدافها، ولكن جرى تشويهها بشكل 
الغرباء  ذلك  يفعل  لم  ال يصدق، 
الذين  أو االعداء، ولكن اهلها هم 
الجارحة،  انقضوا عليها كالصقور 
تمزيقا وتشويها، مارسوا عليها أقدم 
االختراعات المصرية، والذين يعتقدون 
للعالم أي اختراع  تقدم  لم  أن مصر 
هم مخطئون، فقد قدمنا ثالثة منها، 
واحد منها هو االفضل في التاريخ، 
والثاني هو األسوأ، والثالث يقع بينهما 

في مرحلة ما. 
االختراع االول هو الزراعة، وهل 
البداية في  هناك أفضل منها، نقطة 
انتقل  الحضارة االنسانية، بفضلها 
إلى  الطعام  البشر من مرحلة جمع 
مرحلة انتاجه، وبذلك استقر األقوام 
الرحل في مكان واحد، وعرفوا دورة 
تماما مثل دورة  الغرس والحصاد، 
الميالد والموت، ولم يكن التعامل مع 
نهر النيل سهال، فقد كان نهرا بريا 
فيه  افريقيا، تسبح  قادم من اعماق 
التماسيح وافراس النهر، وتنمو على 
البرية  شطآنه ادغال من االعشاب 
واألشواك الجارحة، واستغرق تنظيف 
هذه االحراش عقودا طويلة حتى 
تحولت إلى ارض صالحة للزراعة 
واالقامة، ولكن مشكلة المصري القديم 
أنه ادار ظهره للصحراء الممتدة خلفه، 
لم يشأ التوسع حتى ال يبتعد عن النهر 
الذي اصبح لصيقا به، بل عبدا له في 

الواقع، يتحمل تقلباته القاتلة، فهو احيانا 
يغيض وتقل مياهه حتى تصاب القرى 
بالجفاف والجوع، واحيانا تعلو مياهه 
وتتحول إلى فيضان هائل يدمر البيوت 
ويغرق أهلها، وهكذا عاش مهددا دائما، 
الشبع  إلى درجة  الحال  به  لم يصل 
والرخاء، فالمجاعات واالوبئة كانت 
تهدده دائما، كما أن الغزاة الرحل لم 
يتوقفوا عن محاولة االستيالء عليه، 
وكان يجب ان تكون حكومة تحاول 
تنظيم كل هذه األمور، ولكنه هذه 
الحكومة كانت دائما تتجاوز دورها 
وتكتسب قوة ذاتية تجعلها تتحكم في 
رقاب اهلها بدال من أن تقوم بحمايتهم.

االختراع الثاني،  األسوأ، هو الحكم 
المطلق، لقد حتم النهر الواحد الذي 
يمر على اآلخر قبل أن يمر عليك 
على المصري القديم أن يخضع مبكرا 
بين األطراف،  العالقة  لحاكم ينظم 
ولكن حكام مصر كلهم تجاوزوا هذا 
آلهة،  الدور، تحولوا إلى انصاف 
تزوج الرجال اخوتهم من االناث حتى 
نقاء دمائهم، اكسبوا  يحافظوا على 
انفسهم نوعا من القدسية بحيث ال يمكن 
انتقادهم أو الثورة عليهم، وبدال من 
بناء الجسور وحفر القنوات ومقاومة 
ببناء األهرامات  انشغلوا  الصحراء 
وحفر المقابر في انتظار العالم اآلخر، 
الرعيل االول  انتهى  وحتى عندما 
من الفراعنة وجاءت سالسل طويلة 
الحكام االجانب، اكتسبوا نفس  من 
القالع دون  الصفات واقاموا داخل 
القلعة،  الناس اسفل  مباالة بعذابات 
لم يعترفوا يوما بقانون، وكانوا دائما 
على عداء بأي دستور مكتوب، وجاءت 
ثورة 25 يناير حتى تنهي آخر أثار 
المطلق، كان مبارك هو  الحكم  هذا 
آخر الفراعنة أو هكذا آمن الثوار، فقد 
لبث على العرش ثالثين عاما كاملة 
دون أي انتخابات حقيقية، ومازلنا لم 
نعش أي انتخابات حقيقية حتى اآلن، 
فنحن نخرج من استفتاء لندخل في آخر 
مع تغيرات طفيفة في قواعد اللعبة، 
المكسب الوحيد من الثورة هو نص 
صغير في الدستور يحدد مدة أي حاكم،  
ومع ذلك فإن انصار الحكم المطلق 
الزالوا اقوياء، يحاولون التخلص من 
هذا النص الصغير، من جهة كنوع 
النفاق للنظام وايضا كنوع  من باب 
من االستنامة لتقاليد العبودية القديمة.

االختراع الثالث هو التشويه، اختراع 
قديم مازال مستمرا حتى لحق بثورة 
بدأ هذا االختراع مع بعض  يناير، 
الذين حاولوا إزالة  الفراعنة  ملوك 
نقوش الملوك الذين سبقوهم من على 
الجدران، كان األمر يتم بطريقة غاشمة 
احيانا عندما يمحو الملك كل ما يخص 
سلفه بالكامل، وأحيانا بطريقة ذكية 
عندما يقوم بتحويل النقوش لصالحه، 
ينسب لنفسه كل الفضائل إن كانت 
ثمة فضائل، وهذا ما فعلناه مع ثورة 
آثارها وحولناها من  يناير، محونا 
إلى مؤامرة عالمية،  ثورة شعبية 
القديم  النظام  تبرئة كل رجال  وتم 
الثورة  ناصروا  الذين  ووضع كل 
في السجون، ولم يكن مسح رسوم 
الثوار على  التي خلفها  الجرافيك 
الجدران إال داللة رمزية على اتباع 
اسلوب المحو الفرعوني القديم، ثم 
تواصلت اساليب المحو وتم اختراع 
تاريخ مضاد، اشبه بقناع يخفي الحقيقة 
ويغلفها، وجرى تحميل الثورة ذنب 
كل المشاكل التي نعاني منها منذ مئات 
السنين، واصبحت الثوار  هو العدو، 
وجاءت الذكرى السابعة ونحن نعتقد 
أن هذه الفترة هي األسوأ في التاريخ 
المصري رغم أن الذين يحكمون اآلن 
كانوا بشكل أو بآخر نتاج هذه الثورة، 
ورغم ذلك فهي باقية، عالمة مضيئة 

وسط ظلمة القمع والحكم المطلق.

بقلم: محمد منسي قنديل

ما بقي من ثورة 25 يناير

عبد العال: مصر بذلت جهودا 
ملواجهة اإلرهاب 

الداخلية تفتتح مشروعات زراعية 
مبنطقة سجون وادي النطرون

اجتماع جمللس االمن الدولي اليوم لبحث هدنة انسانية يف سوريا
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مشروع مصري لتصوير وتوثيق النقوش األثرية يف أحناء البالد
حكم نهائي وبات بسجن جنل شقيق “مرسي” 
و11 آخرين إلدانتهم يف اقتحام قسم الزقازيق

  القاهرة/ كلودين كرمة:  بدأت وزارة اآلثار المصرية مشروعا يهدف إلى 
توثيق كافة النقوش المدونة على صخور وجبال المواقع األثرية في شتى أنحاء 

مصر باستخدام أحدث التكنولوجيات في مجال رقمنة اآلثار.
بينها مناطق  النقوش األثرية في مناطق، من  المشروع على تسجيل  ويركز 

األودية في شبه جزيرة سيناء، والمواقع األثرية في أسوان، وصحراء مصر 
الشرقية والغربية. 

وكانت البعثة قد بدأت بالفعل أعمال التوثيق في إطار المرحلة األولى للمشروع 
وتسجيل نقوش الصخور في منطقة آثار السويس، وهي نقوش تضم كتابات بالخط 
النبطي وأخرى بالخطوط المصرية القديمة إلى جانب توثيق عدد من المناظر 

الحيوانية. وقال أيمن عشماوي، رئيس قطاع اآلثار المصرية، إن البعثة انتهت 
بالفعل من توثيق نقوش ومناظر مواقع أثرية في وادي الدوم والسليك في منطقة 

السويس. وأضاف أنه جاري العمل على االنتهاء من توثيق 
النقوش المدونة  كافة المواقع في المنطقة، تمهيدا لبدء توثيق 
على صخور وجبال جنوب سيناء طبق للجدول الزمني المعد 

لعام 2018.
تأتي فكرة المشروع في إطار السعي إلى تسجيل كافة نقوش 
الصخور نظرا ألهميتها التاريخية واألثرية، فضال عن كونها 
تقع في مناطق صحراوية جدباء ونائية يصعب الوصول إليها 

ودراستها بصفة مستمرة.
المصرية  النبطي والخطوط  بالخط  النقوش كتابات  تتضمن 

القديمة إلى جانب عدد من المناظر الحيوانية
الليثي، مدير مركز تسجيل اآلثار المصرية، إن  وقال هشام 
المشروع يستعين بأحدث تكنولوجيا في مجال تصوير اآلثار.

وتستخدم البعثة في أعمال التوثيق تكنولوجيا التصوير المنعكس 
التحويلي والتي تساعد في إبراز النقوش والمناظر اآلثرية التي 
تالشت تفاصيلها بفعل العوامل البيئية أو بُعد الفترات الزمنية 

التي نُقشت فيها.
وقال هشام حسين، رئيس البعثة األثرية المصرية، إنه جرى 
استحداث قاعدة بيانات جديدة خاصة بتسجيل نقوش الصخور 
وربطها بصور فائقة الجودة، ووضع إحداثيات على خرائط 

خاصة بالموقع األثري لكل نقش ومنظر.

  القاهرة/ كلودين كرمة:   قرر مجلس 
الدولي عقد اجتماع مغلق أمس  االمن 

انسانية  لبحث هدنة  الخميس 
لمدة شهر في سوريا طالب بها 
ممثلو وكاالت االمم المتحدة التي 
توجد مقارها في دمشق، على 
ما اعلن دبلوماسيون االربعاء.
والكويت  السويد  وبادرت 
بعد  االجتماع  إلى طلب هذا 
مقتل عشرات المدنيين أمس 
سالح  قصف  في  االربعاء 
الجو السوري الذي يستهدف 
منذ ثالثة ايام الغوطة الشرقية 
التابعة للمعارضة قرب دمشق.
السويدي  المندوب  وصرح 
قلقون  “نحن  اولوف سكوغ 
خصوصا جراء الهجمات على 
المدنية  والمنشآت  المدنيين 

كالمستشفيات”، مضيفا ان هذه الهجمات 
تسببت بنزوح مزيد من السكان.

السويدي بـ”عدم  الدبلوماسي  كما ندد 
المتحدة  لألمم  يتيح  تقدم  اي  احراز 
وشركائها دخول المناطق المحاصرة”، 

معتبرا ان “وقفا الطالق النار لدواع 
انسانية سيجيز تسليم مساعدات اولية 

الذين  المرضى  مئات  وإجالء  حيوية 
يحتاجون الى عالج طارئ”.

مليون شخص   13 من  أكثر  ويحتاج 
للبقاء،  انسانية  لمساعدات  في سوريا 
نازح  ماليين  ستة  من  أكثر  يشملون 

داخل هذا البلد.
األمم  منظمات  ممثلو  دعا  والثالثاء 

المتحدة التي تتخذ مقرا في دمشق في 
بيان مشترك إلى “وقف فوري لألعمال 
األقل  على  كامل  لمدة شهر  العدائية 
في جميع أنحاء البالد للسماح بإيصال 
اإلنسانية،  والخدمات  المساعدات 

وإجالء الحاالت الحرجة من المرضى 
والجرحى”.

النظام  قوات  وتحاصر 
الغوطة الشرقية بشكل محكم 
منذ العام 2013، ما أدى 
الى نقص فادح في المواد 
الغذائية واالدوية. ودخلت 
الى  قافلة مساعدات  آخر 
المنطقة في اواخر نوفمبر 

وفق األمم المتحدة.
وكثفت قوات النظام خالل 
الفترة الماضية قصفها على 
وعلى  الشرقية  الغوطة 
محافظة  في  عدة  مناطق 
ادلب )شمال غرب( التي 
تسيطر هيئة تحرير الشام 
)النصرة سابقاً( على الجزء 

األكبر منها.
دامياً تسبب منذ  وتشهد سوريا نزاعاً 
أكثر  بمقتل   2011 العام  في  اندالعه 
من 340 ألف شخص وبدمار هائل في 
البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من 
نصف السكان داخل سوريا وخارجها.

 أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا بمعاقبة نجل شقيق الرئيس 
األسبق محمد مرسي ، و 11 متهما آخرين، بالسجن لمدة 5 سنوات مع 
وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة لمدة العقوبة، وذلك إلدانتهم 
بارتكاب أعمال العنف واإلرهاب ومحاولة اقتحام قسم شرطة ثان الزقازيق 
في أعقاب ثورة 30 يونيو.. حيث رفضت المحكمة طعون المحكوم عليهم 

وأيدت األحكام الصادرة باإلدانة ضدهم من محكمة جنايات الزقازيق.
كما قضت المحكمة بنقض “إلغاء” الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة محمد 
بإهانة  لمدة سنة التهامه  الشغل  بالحبس مع  سعيد نجل شقيق “مرسي” 
هيئة المحكمة أثناء نظر جلسات الدعوى )قضية اقتحام قسم شرطة ثان 
الزقازيق(، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى 
دوائر محكمة جنايات الزقازيق غير التي سبق وأصدرت حكمها باإلدانة.
الزقازيق،  إلى محكمة جنايات  المتهمين  قد أحالت  العامة  النيابة  وكانت 
بعدما أسندت إليهم عددا من االتهامات في مقدمتها االنضمام إلى جماعة 
أنشئت على خالف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام 
الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة 
أعمالها واالعتداء على الحرية الشخصيِة للمواطنين واإلضرار بالوحدة 
الوطنية والسالم االجتماعي، وتغيير نظام الحكم بالقوة واإلخالل بالنظام 
العام وتعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر، وكان اإلرهاب من الوسائل 

التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
كما أسندت إلى المتهمين أيضا محاولة اقتحام قسم شرطة ثان الزقازيق، 
وارتكابهم لجرائم االشتراك في تجمهر مخل باألمن والسلم العام الغرض منه 
االعتداء على األشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعمال 

القوة والتلويح بالعنف، وحمل أسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت.



التي  الجهات األخرى  اليوم ذكر  نحاول   
ساهمت بشكل أو بآخر باإلغتيال ونبداً بوزارة 

الدفاع )الپنتاغون(.
الدفاع  ٣. جنراالت وزارة 
)الپنتاغون(: يقول “ريتشارد 
وكالة  مدراء  أحد  هيلمز” 
المركزية  اإلستخبارات 
السابقين، أن األخوين كينيدي 
كانا متحمسين جداً إلسقاط 
كاسترو في الوقت الذي كان 
فيه الرئيس “چي إف كي” 
خليج  غزو  حول  متردداً 
الخنازير عام ١٩٦١ ومنع 
الدعم الجوي للغزاة، كما ذكرنا 
سابقاً، مما أدى إلى هزيمتهم 
هزيمة نكراء وسقوط اآلالف 

بأيدي  قتيل وأسير  بين  منهم 
قوات كاسترو. 

إزداد العداء للرئيس، أيضاً بين 
ضباط الوكاله ووزارة الدفاع 
)الپنتاغون( عندما رفض غزو 

كوبا في ذروة أزمة الصواريخ الروسية عام 
١٩٦٢. إذ كان من نتيجة إتفاقه مع خروتشيڤ 
بعدم غزو كوبا مقابل سحب الصواريخ الروسية 
منها ضربة جديدة للرئيس الشاب ألنها تمس 
الذين  الحربية  الصناعات  مصلحة صقور 
يتوقعون أن التعايش مع الشيوعية مستحياًل.    
كان الرئيس كينيدي مدركاً لهذه األخطار المحدقة 
به لهذا طلب من الممثل كيرك دوغالس إنتاج 
أيار/مايو،  أيام في  فيلم سياسي عنوانه سبعة 
يتحدث فيه عن قيام إنقالب عسكري في الواليات 
المتحدة. اعترف روبرت كينيدي )وزير العدل( 
فيما بعد أنهما -هو والرئيس- أرسال في أوج 
أزمة الصواريخ رسالة للروس قاال فيها بأنهما 
قد ال يتمكنان من لجم جنراالتهم المتطرفين من 
القيام بمثل هذا اإلنقالب على غرار محاوالت 
إغتيال الجنرال ديغول واإلنقالب عليه من قبل 
جنراالته عندما منح الجزائر استقاللها. وهذا 
يقودنا إلى الجهة الرابعة التي نقمت على الرئيس 
وأصبح من مصلحتها سرعة التخلص منه.  

٤. شركات الصناعات الحربية العمالقة: إذا 
علمنا أن الجيش األميريكي فقد أكثر من ألفين 
الحرب  )هيليكوبتر( خالل  طائرة عمودية 
الڤييتنامية ومقارنتها بقرار الرئيس بتخفيض عديد 
القوات، تمهيداً إلنهاء الوجود األميريكي هناك، 
عدا عن الخسائر بالعربات المدرعة والذخيرة 
وغيرها لعلمنا مدى الخسائر المادية الكبيرة التي 
ستمنى بها الشركات المذكوره، بتنفيذ مثل ذلك 
القرار. وهذا يفسر قيام چونسون بعده بتعزيز 
القوات األميريكيه هناك. يضاف إلى ذلك أن 
اإلنسحاب، دون تحقيق انتصار يعني بالنسبة 

للجنراالت هزيمة. 
المنظمة:   الجريمة  المافيا والقائمين على   .٥
يقال على ذمة الراوي، أن المافيا تبرعت بمبلغ 

مليون دوالر لحملة الرئيس كينيدي اإلنتخابيه. 
كما أنها منيت بخسائر فادحة، تقدر بعشرات 
التي  الدوالرات  الماليين من 
كانت تجنيها من كازينوهات 
والبغاء  والمخدرات  القمار 
نتيجة طردها من كوبا على يد 
الثوري الجديد فيديل كاسترو. 
لذلك كان نجاح معركة خليج 
الخنازير سيعيدها إلى مملكتها 
في كوبا، ولكن رفض الرئيس 
تقديم الدعم الجوي للغزاة أفشله 
وبالتالي فوت الفرصه على عودة 
المافيا إلى مملكتها وأضاع عليها 
فرصة كسب الماليين من جديد 
وأصبح مسؤواًل أمامها عن تلك 

الخسائر. 
يذكر أنه بمجرد دخول الرئيس 
األبيض،  البيت  إلى  الجديد 
العدل  أخاه بوب، وزير  بدأ 
المافيا  على  الشعواء  حربه 
والجريمة المنظمة التي عانت 
األمرين من تلك الحرب، مادياً ومعنوياً ومبرراً 

للتخلص منهما. 
٦. ليندون بي جونسون، نائب الرئيس: يعتبر 
نائب الرئيس من أكثر الناس إستفادة من إغتيال 
الموقع األول. يؤكد  إلى  الرئيس ألنه سينقله 
المؤمنون بنظرية المؤامره أن نائب الرئيس 
إذا لم يشترك بالمؤامرة فهو بالتأكيد على علم 
بخطة اإلغتيال. )نظرية أخرى تقول أنه تلقى 
مساعدة چورچ بوش األب الذي أصبح الرئيس 
رقم ٤١، وكان نجمه، عندها بدأ بالصعود في 
وكالة المخابرات المركزية وتصادف وجوده 
في داالس يوم اإلغتيال(. ولو أن چونسون 
نصح الرئيس بل ترجاه بعدم القيام بتلك الرحلة 
المشؤومة بحجة أن أهل تلك الوالية ال يكنون 
أي ود تجاه الرئيس. رغم ذلك فإن المخابرات 
السوڤييتية )كي چي بي( لديها أدلة قاطعة عن 

تورطه باإلغتيال.   
٧. الثائر الشيوعي فيديل كاسترو، رئيس كوبا: 
أكدت جميع التحقيقات عدم وجود أي عالقة 

لكاسترو باإلغتيال.   
٨. اإلتحاد السوڤييتي بقيادة ‘نيكيتا خروتشيڤ’ 
بناء  بعد  األعلى:  السوڤييت  مجلس  رئيس 
للقارات في  قواعد إطالق صواريخ عابرة 
كوبا عام ١٩٦٢ التي تسببت بأزمة ُعرفت 
الحقيقة، عبر رئيس  الصواريخ. في  بأزمة 
مجلس السوڤييت األعلى شكوكه في لقائه مع 
الكاتب والصحفي األميريكي المعروف ‘درو 
پيرسون’ بتاريخ ١٩٦٤/٠٥/٢٤ في القاهره 
شكوكه حول وقوف اليمين األميريكي وراء 
التي  الحجج  كل  اإلغتيال ورفض  مؤامرة 

قالت عكس ذلك.  
ورد خطأ في العدد الماضي )٥ من ٦( والصحيح 

٥ من ٧، فعذرا.

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

نداء من االعماق

    انادى وانتظر .. انادى واتمنى.. انادى وألتمس ان 
اسمع ولو هاتف من بعيد يجيب ندائى..

فى  النداء  مللت من  و  بمفردى  البحث  تعبت من  لقد 
هناك من هو  لعل  ارفع  صوتى  ان  صمت..فعزمت 
إلَي ويقوي صوتى ويشد عزمى  فينضم  مشتاق مثلى 
فتبرق عيناى  الحياة وتعود  الى  فيبث فى االمل ويعيد 

بعد ان اذهب بريقها اليأس و الخنوع.
أنادى بكل ما اوتيت من عزيمة وإصرار.. وابحث عن 
قيم تالشت ومشاعر اندثرت و ومفردات تفككت احرفها 

ففقدت معانيها.
افتش فى  لهفة عن الصدق والحب والمودة والتعاطف 
لو  الفكر والمضمون وحبذا  الرقى  فى  الى  ..اتعطش 
يرى هذا بالعين المجردة فى المظهر والسلوك.. وانى ال 
اطيق صبرا حتى اري الناس وكأنهم صحبة من الورود 
النفس  فى  فيبعثون  اختالفها  بعضها رغم  تنسجم مع 
فتعلو الضحكات معبرة عن  البسمة  البهجة ويرسمون 
فرط السعادة التى تنبع من تمام الثقة والشعور باألمان 

والجمال .
الحياة  ينابيع  الى  افتقد  وأنا  ان اعيش  لى  يتسنى  كيف 
وأفيد مجتمعى   ذاتى واستثمر مواهبى  احقق  .. كيف 
واخدم من هم فى حاجة لى من حولى ، وأنا ال اقوى 
على الوقوف على ارض صلبة؟! وكيف الى ان اتقدم 

فى حياتى واألرض تهتز تحت قدمي!
اسير ضد  وأنا  الفضائل  الثبات فى  و هل يسهل علَي 
التيار فى بحر هائج ال يخضع لقوانين الطبيعة ويصعب 

السيطرة عليه بثوابت العلم والمالحة؟
تغير  هل  نفسي  فى  بمرارة  اشعر  وأنا  اتسائل  انى 
بالطبع ال يشعرنى  فهذا  االنسان-   وان كان لألفضل 
المعطيات  تغيرت  بالفخر- هل  باألحرى  لكن   - باأللم 
بمبادئها السامية وهل تم مسخ صورة االنسان وتغيرت 
ولم تعد لها مالمح واضحة ومحددة تنم عن ما يجب ان 

يتميز به عن غيره من المخلوقات!
هناك مواصفات ثابتة تتحلى بها النفس البشرية ويحميها 
المجتمع  الضمير ويصونها  يحتويها  و  السليم  الفكر 
العادات االصيلة  اليها  التقاليد وتضيف  وتصر عليها 

واألخالق النبيلة.
انظر من حولى  .. حيرة النى  بداخلى حيرة وغيرة 

متناثرة  فارغة وأفكاراً  فأرى وجوهاً ال اعرفها وقلوباً 
رغم ان اصحاب هذه الوجوه كانوا فى زمن غير الزمن 
التى  الغيرة  و  قلبى..  الى  الشخصيات  وأحب  اقرب 
تتملكنى بسبب ما كان عندى وفقدته من دفئ المشاعر 
الى  النظر  لمجرد  المشروطة  بالسعادة غير  والشعور 
بنظراتها يمألنى االمل  آلفتها وأحببتها وعيون  مالمح 

وكلمات بهمساتها اعلو فوق قمم االحزان واألوجاع.
الوجوه  النداء الستعيد اصحاب  من  فائدة  هناك  فهل 
الصافية  حتى  الدافئة والنظرات  المحبوبة والمشاعر 
تحلو لى االيام واشعر انى انسان   . ام اعيش فى صمت 
وال اندم على ما فات وأتناسى الذكريات فالحلو كالسيئ 
يعيش  ان  لإلنسان  ممكن  ، وهل  االشجان  يثير  فيها 
بدون ذكريات فى حاضره المؤلم ومستقبله الذى يلوح 
له من بعيد وال يعلم ما تخبأه له األقدار؟ فأية حياة هذه 
القلوب  الفرحة من  فتسرق  التنهدات  فيها  تتوالى  التى 

واألحالم من العيون والنوم الهادئ من الجفون!
ولكن وسط الغيوم نرى شعاع الشمس يحاول ان يشق 
فى  االمل   من  دائما بصيص  فهناك  الظالم   ببريقه 
فننسى  ببراءتها  القلوب  تخترق  ضحكة طفل صغير 
التى  الصغيرة  دنيته  لنشاركه  وننطلق  اعمارنا  حتى 
ونقاء  المشاعر  تعكس صفاء  التى  بنظراته   يزينها 
الفكر اذ انه ال يخبئ فى قلبه غير ما يبتغيه ويصر على 

الحصول عليه بدون كلل وال ملل.
فان كنا نريد االستمرار فى الحياة كأحياء فال بد لنا ان 
الى  المظلمة  المتاهة  نجد مسلكا حتى نخرج من هذه 
الرحب المضيء وان نثبت على مبادئنا وقيمنا ونثبت 
صحة معتقداتنا ونمضى قدما فال نتوقف فتسبقنا الحياة 
وتتسرب من بين ايدينا امانينا ونشكو فال نجد من يغيثنا.
للفشل  التعرض  بعيب وحتى  ليس  المحاوالت  فتكرار 
مع  الصراع  الكف عن  انما  المطاف  نهاية  هو  ليس 
فان  بعينه  الموت  نبتغيه هو  ما  الى  الحياة حتى نصل 
قررنا ان نفصل ذاتنا عن ايامنا او ان عزمنا ان نندمج 
لنا وحدنا وال  القرار  فهذا  مع من حولنا وما يالحقنا 
يصح ان ندين احد او نعتب على االحباب و االصحاب 
فلنتقوى اذا ولنثبت ألنفسنا انه برغم الشعور بغربتنا فى 
الصمود واالستمرار وتحقيق  انما نستطيع  الحياة  هذه 

االنجازات والنجاحات. 

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 09 fevrier 2018 
الجمعة 9 فبراير 2018

الرئيس كينيدي،  إغتيال 
)7 6 من  ( عمل فردي أم مؤامرة؟؟ 

املغرب العميق والثلوج : 
أين املسؤولون ؟؟

بقلم : خالد بنيصغي 
ن���ب���ِت ال������ص������وارُم وال����خ����ي����ول ِع���ث���اُر

األش���ف���ار رؤوس����ن����ا  ف�����وق   .. ون����ن����اُم 

وُدوار أس�������ًى  ب��ه��������������������������ا  ن����اء  واألم 

أب��ن��اؤه��������������ا ال��ف�����������ّج��������اُر وال��������������تُّ��ج��ار

ك���لٌّ ُي��������ف�����������اخ�����������ُر أن��������ه ال��������م��غ��������وار

اُر  ك�������رَّ س��اح�����ه  ف��������ي  ع��������ن��������ت��������ٌر  ذا 

وم���ت���ى َم�����ش�����ْوا.. ف��ال��ط��ب��ل وال���م���زم���ار

ن���ح���ن ال���ق���ط���ي���َع وه������م ب���ن���ا أص���ه���ار

ار ف��ال�����ذئ�����ب وال�������راع�������ي ب�����ن��ا ج�������زَّ

وط�����������غ���ى م���غ�����������وٌل واس���ت�������ب���دَّ ت��ت��ار

ه����م����ًا ي����دن����س أرض�����ه�����ا اس���ت���ع���م���ار

م������اذا أق�������وُل وف�����ي ال���ل���س���ان م������رارٌة      

ه����ل ن���س���ت���ك���ي���ُن وُي����س����ت����ب����اُح وج����ودن����ا      

ه����ل ن���ن���ك���ُر ال���م���اض���ي ون���م���ح���ُق إرث����ه   

َولَ������ي������َس َم������ْن أع���ي���ا رك����ائ����ز ب��ي��ِت��ه��ا        أَ

ُدم����ًى      .. ط���واوي���س���اً  ق���ادُت���ه���ا  َولَ�����ي�����َس  أَ

ه������ذا أب������و زي������د ال����ه����ال����ي ُم�����ق�����ِدٌم          

ي����ت����ب����رج����وَن ب���ري���ش���ه���م ون���ج���وم���ه���م       

ف���ال���ذئ���ب ف���ي ال���م���رع���ى ن��س��ي��ب ُرع��ات��ن��ا 

ب��ي��ن��ه��م           ال�����ق�����راب�����ة  ت����ع����ث����رِت  وإذا 

األذى     م����ي����زان  اش����ت����دَّ  م��ه��م��ا  ه�����مَّ  م����ا 

ب����ادن����ا          ت�����ك�����ون  أن  آلن���������ُف  إن��������ي 

ت��ي��ه��ي إب���اً واش��م��خ��ي ي��ا ن��خ��ل��َة ال��ب��ي��ِد

الِصيِد اب��ن��َة  ي��ا  ي��وم��اً  ُط��ْه��َرِك  ُخ��ْن��ِت  م��ا 

ُخ��لِ��ْق��ِت م��ن َرِح����ِم ال��ص��ح��راِء س��ام��ق��ًة

ال�����ع��ن�����اق�����ي�����ِد درُّ  َج��ه��ا  ت�����وَّ ع�������ذراَء 

ُح��ل��ًا ج��ي��ده��ا  ف��ي  ال��ُع��ل��ى  زاَن  ف��ْرع��اَء 

أس���ي���اُف���ه���ا ُس����ُع����ٌف رّي����ان����ُة ال���ع���ود

ه��ي��ف��اَء ش���فَّ ال���ِغ���وى َم���ْي���َد اأَلم��ال��ي��ِد

راِف���ل���ًة ال����ُع����ْرِب  ف���ت���اُة  إالّ  أن����ِت  م���ا 

ت������اِك إل����ُه ال���ُح���س���ِن وال���ج���وِد م��م��ا أَ

ح�����وّريَّ�����ٌة ح���م���ل���ْت ت����اري����َخ أُم��ت��ن��ا

رم���َز ال��ع��ف��اِف وِع��ْط��َر ال����ورِد وال��ع��ود

األستاُر  مهداة اىل كل سيدة وحسناءفْلرتفِع 

شع��ر: 
     د. محمد توفيق صادق

شع��ر: 
   هتاف السوقي

  يعيش سكان األطلس الكبير والمتوسط والريف 
الشرقية وهضاب  العليا  والهضاب  والصغير 
الفوسفاط و “ والماس “  ، في ظروف قاسية منذ 
ثالثة أيام، بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب 
المنطقة، والتي جعلْت أسطح البيوت تستوي مع 
قارعة الطرقات، بسبب االرتفاع الكبير لُسْمك 
الثلوج المتراكمة، ما يهّدُد بانهيارها في أّي لحظة.

وسجل تساقط كثيف للثلوج في المدن والمناطق 
)وسط  وأزيالل  إفران  مثل  الجبلية  القروية 
المملكة(، وتسببت الثلوج في انقطاع عدد من 
الطرق واضطراب حركة المرور، كما أثرت 
الثلوج في الحياة العامة في بعض المناطق بجبال 

األطلس المتوسط وجبال الريف .
رئيسية  في طرق  وسجلت عدة حوادث سير 
وثانوية، وذلك بسبب تساقط الثلوج. وتفاديا لوقوع 
المعنية  السلطات  قررت  الحوادث  المزيد من 
والمسارات  الطرق  بعض  في  المرور  إيقاف 

التي تأثرت بسقوط الثلوج.
واتخذت السلطات المغربية عددا من اإلجراءات 
للحد من تأثير موجة البرد؛ مثل رفع استعداد 
المركبات التابعة للدولة لفك العزلة عن المناطق 
بواسطة  الفوري  التدخل  وتأمين  المتضررة، 
المساعدات  وإيصال  اإلسعاف،  مروحيات 
الغذائية واألغطية للسكان في المناطق الجبلية.

استغاثات بالُجملة حملْتها مقاطع “فيديو” مصّورة 
من”  تونفيت “ ومنطقة الحوز جماعة زرقطن 
والمناطق المجاورة إلى المسؤولين في الرباط، 
تناشدهم التدّخل إلنقاذ سكان المنطقة من كارثة 
التي  الطينية  البيوت  تداعي  بسبب  إنسانية، 
ثقال  الثلوج من كل جانب، وتشّكل  تحاصرها 

كبيرا على أسقفها الهّشة.
الوضع في هذه المناطق وغيرها كارثي، حيث 
أْن  منذ  بيوتهم  داخل  ُمحاصرون  السكان  إنَّ 
هبّت العاصفة الثلجية على هذه المناطق ، والتي 
 ،8 ناقص  إلى  الحرارة  انخفضْت معها درجة 

ويُنتظر أن تستمرَّ إلى يوم السبت القادم.
المركز المغربي لحقوق اإلنسان أصدر بالغا 
طالَب فيه وزارة الداخلية بالتحّرك العاجل إلنقاذ 
هوالء السكان ؛ ففيما تُحاصر الثلوج السكان داخل 
بيوتهم، بدؤوا يفقدون مورد رزقهم الوحيد، وهو 
الماشية، بعد أن نفقت عشرات رؤوس الماعز 

بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة.
يسّدون  ما  يملكون حتى  ال  مواطنون  “هناك 
كانت  التي  المؤونة  نفدت  أن  بعد  به رمقهم، 
بحوزتهم، ويعيشون في بيوت مهّددة باالنهيار 

ولم   ، نفد  التدفئة  ، حتى حطب  لحظة  أي  في 
يعد الناس يتوفرون على ما يدفئون به بيوتهم”

وحسب اإلفادات التي حصلت عليها “ الرسالة “ 
من المكان فإنَّ سكان عدد من الدواوير والمناطق 
العالم  تماما عن  المجاورة أصبحوا معزولين 
الخارجي منذ سبعة أيام، بسبب انقطاع الطرق؛ 
بالرغم من الجهود التي تبذلها السلطات إلزاحة 
الثلوج، نظرا الرتفاع سْمكها ، وفيما يفتقد سكان 
المنطقة إلى المؤونة الغذائية، يعاني المرضى 
في  ميداني  مستشفى  أّي  غياب  في  األمّرين، 
المنطقة، وفي غياب أّي مساعدات من طرف 
الدولة؛ فيما انقطع التالميذ عن الدراسة بعد أن 
بعدم  المساجد  السكان في  إلى  ُوّجهت دعوات 
والذين الزالوا  المدرسة،  إلى  أبنائهم  إرسال 
وتفتقر  مفكك،  بناء  ذات  في مدارس  يدرسون 
إلى وسائل التدفئة التقليدية، المتمثلة في الحطب، 
جراء  عليه  الحصول  واستحالة  نفاده  بسبب 

العاصفة الثلجية التي تضرب المنطقة.
وكاَن أصحاب المواشي يرّحلون ماشيتهم إلى 
مناطق يتوفر فيها الكأل، لكنَّ العاصفة الثلجية 
المباغتة لم تترك لهم فرصة للتحرك هذه السنة، 

ما جعل الماشية تنفق أمام أعينهم” .
لمعالجة مثل هذه  المسؤولين  تدبير  إن طريقة 
الملفات الساخنة ال يعدو أن يكون “ ارتاجاليا 
“ وبدون “ روح ووطنية “ هذه الوطنية التي 
أّواًل  تنبثق منهم كمسؤولين  أن  المفروض  من 
ليشرب منها المواطن العادي بعد ذلك ، على 
المسؤولين أن يجهزوا أنفسهم صيفا ويزوروا 
هذه المناطق الجبلية في ظروف عادية ووضع 
استراتيجية واضحة محددة بالتواريخ قبل شهر 
أكتوبر من كل سنة ليتم إرسالها كحق ضروري 
لهؤالء المغاربة األحرار “ كاألغطية و األلبسة 
دقيق  من  الكافية  األساسية  والمواد  واألحذية 
 ، وغيرها  وقطاني  ومعجنات  وشاي  وسكر 
كما يجب أن تخرج هذه المعونات من ميزانية 
الدولة وليس كـ” إحسان “ أو من “ الصندوق 
 “ الطبيعية  الكوارث   “ أو صندوق   “ األسود 
الموسيقى  في  األنشطة  هذه  لكل  بحاجة  فلسنا 
والمسرح والسينما والرياضة من مثل مهرجان 
“ موازين “ أو “ مهرجان مراكش للضحك “ أو 
تلك الجوائز القيمة في “ التنس “ أو “ السينما “ 
أو “ المسرح “ وغيرها ، والتي يصرف المغرب 
فيها الماليين كل سنة ، فيما فقراؤه من المغرب 

العميق يموتون برداً وجوعاً .

  المفعول المطلق والمنادى والتمييز في بعض اآليات من سورة مريم .
بسم هللا الرحمن الرحيم “ إذ نادى ربه نداء خفياً “ “ قال : رب أني وهن العظم 
مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.” “ وإني خفت الموالي من 
ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لُدنك وليا . “ “يا زكريا اًنا نبشرك بغالم 
اسمه يحي لم نجعل له من قبل سميا .” “ قال : رب اجعل لي آية ، قال : آيتك 
اال تكلم الناس ثالث ليال سويا.” “ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا اليها روحنا 
فتمثل لها بشرا سويا . “ “ قالت : اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا .” “ قال 
النخلة تساقط  بِجْذع  إليك  أنا رسول ربك ألهب لك غالما زكيا .” “وهذي  إنما 
عليك رطبا جنيا . “ “ الم َتر اًنا أرسلنا الشياطين على الكافرين توءزهم أزا . “ 

“ فال تعًجل عليهم إنما نعد لهم عدا .”                      
لقد وردت في اآلية اآلولى كلمة نداء وهي مصدر مأخوذ من الفعل نادى وإعرابه 
الثانية  اآلية  : منادى في  . رب  له منصوب  مفعول مطلق منصوب وخفيا نعت 
لحرف نداء محذوف والتقدير ياربي وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم إلشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم وهي الكسرة . أما كلمة شيبا: 
ترفع اإلبهام عن جملة اشتعل الرأس وتعرب تمييزا منصوبا ومنقوال عن فاعل 
والتقدير اشتعل شيب الرأس . ونصبت الكلمة شقيا خبر للفعل المضارع المجذوم 
أكن وهو فعل ناقص . في اآلية الثالثة نصبت كلمة الموالي ألنها مفعول به للفعل 

خفت وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على الياء للثقل .
 اما امرأتي : أسم الفعل الناقص كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على 
ياء  بين  نميز  ان  هنا  والمقصود   . للياء  المناسبة  بالحركة  المحل  الياء إلشتغال 
المتكلم والياء األصلية في األسماء كربي وامرأتي وورائي والمعالي . زكريا : 
منادى مبني على الضم المقدر على األلف في محل نصب مفعول به لفعل النداء 
المحذوف والتقدير انادي زكريا . اال تكلم : أي ان ال تكلم فالفعل المضارع تكلم 
منصوب بأن الناصبة . اما ثالث ليال فثالث مفعول به ثان للفعل تكلم وليال في 
محل جر باالضافة والكلمة عبارة عن مميز ثالث . قال : ‘إنما أنا رسول : ان 
الجملة  العمل وتعرب  الكافة عن  ما  لدخول  بطل عمله  بالفعل  هذا حرف مشبه 
بعده أنا رسول مبتدأ وخبر . هذي : فعل أمر مبني على حذف النُون التصاله بياء 
المخاطبة . اما الفعل المضارع تساقط فهو مجزوم بالسكون جوابا للطلب بعد فعل 
األمر هذي . َتر: فعل مضارع مجذوم بلم وعالمة جزمه حذف حرف العلة النه 
معتل االخر . أزا وعدا / كلمتان واقعتان في محل نصب مفعول مطلق . كما ورد 
في اآليات الكثير من النواسخ والمفعول به : أني أعوذ ، انا أرسلنا ، كنت تقيا ، 
انا نبشرك ، كانت امرأتي عاقرا ، والمفاعيل : ربه ، الموالي ، وليا ، سميا ، آية، 

الناس ، حجابا ، بشرا ، غالما ، رطبا ، الشياطين ، .
البقية في العدد القادم 

من علوم اللغة العربية 
بقلم أ. / حّسان عبد هللا

مجعية خرجيي 
اجلامعة األمريكية 

يف بريوت - 
قسم مونرتيال 
تقوم مببادرة 

التواصل  لتفعيل 
بني اجلالية

  تتمثل مهمة جمعية الخريجين بتعزيز 
في  األميركية  الجامعة  بين  الروابط 
إلشراكهم  خّريجيها  وجميع  بيروت 
التربوية  والمهام  األهداف  دعم  في 
هذا  من  للجامعة.  والخدماتية  والبحثية 
منصة  مؤخراً  الجامعة  اّسست  المنطلق 
على  الخريجين  تساعد  الكترونية  توجيه 
الحصول  بغيّة  اخصائيين  مع  التواصل 

على استشارات وظيفية بسهولة.
إحياًء لهذه المبادرة، يدعو فرع الجمعية 
وكل  الجامعة  خريجي  مونتريال  في 
الى  الجالية  من  باالنضمام  يرغب  من 
كيفية  حول  تحاور  بجلسات  المشاركة 
االستفادة من الفرص المتوفرة في مختلف 
المجاالت المهنية نهار السبت العاشر من 
متحف  في  مساًء  الخامسة  الساعة  شباط 
يهدف  مونتريال.  مدينة  بوسط  ماكورد 
المشاركين  بين  التقريب  إلى  الحدث 

ورّواد في عدة مجاالت علمية.
وبناء  النقاش  في  للمشاركة  مدعو  الكل 
بالجالية  للنهوض  قوية  مهنية  عالقات 
لمصلحة  الجميع  بين  التآلف  وتعزيز 

المجتمع.



 بقلم :
شريف رفعت
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املنظومة الكبرية 
لألشياء*

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

البحث عن أوليانا ماكسيم !! 

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

اجملنون واملئذنة
)من حكايات اآلباء(

  عندما نفكر بإجراء مقارنة بين االزدهار 
إليها  التي توصلت  الحالية  والحالة االقتصادية 
العالمية  البشرية اآلن وسنين ما قبل الحرب 
األولى والثانية نجد أن الفضل بهذا التطور العظيم 

يعود إلى الواليات المتحدة.
الثانية  العالمية  الحرب  قبل  أنه   جيدا  أتذكر 
اليابان  والصين  خاضعة   البضائع  من  كانت 
الجمركية  الرسوم  لرسوم  جمركية  أعلى  من 
اقتصادية  البضائع األوروبية وهذه سياسة  على 
استعمارية طبقت على دول ٌمحتلة وُمستعَمرة؛ 
مصانع  تخدم  المالية  األنظمة  كافة  وكانت 

وشركات المستعِمر.
كافة دول  الثانية عانت  العالمية  الحرب  بعد 
العالم من أزمة اقتصادية حادة بما فيها الواليات 
العتاد  إنتاج  مصانع  توقفت  حيث  المتحدة 
المتحدة  بمشروع  الواليات  الحربي؛  فخرجت 
الشركات  – مارشال - إلنعاش أوروبا ودخلت 
األميركية بشراكة ومعاهدات تجارية مع  الدول  
والمؤسسات األوروبية  واليابانية المسحوقة  
الكرة األرضية  فترة  نتيجة الحرب؛ وعاشت 
ازدهار هائل  وتطور اجتماعي عالمي تماشى 
الثالث   العالم  مع استقالل دول أطلق عليها اسم 
اقتصادها  بناء  انطلقت بحرية في  الدول  ؛ هذه 
وتأسيس شركات وإنشاء  صناعات  تلبي حاجات 

سكانها  .
بال شك؛  يتبع المعاهدات  التجارية  نفوذ  سياسي  
ودفاعي وحربي  ظهر جليا  بعد الحرب  العالمية  
العالم إلى معسكر غربي  إنقسم  الثانية عندما 
ومعسكر  المتحدة،  الواليات  بقيادة  رأسمالي 
شيوعي اشتراكي شرقي بقيادة روسيا؛  وتنافس 

النفوذ االقتصادي والحربي على  الطرفان في 
العالمية بمعاهدات وبمساعدات  تجارية   الساحة 
المنافسة  سياسية دفاعية  هنا وهناك وترافقت  
بحروب محلية  في أفريقيا وآسيا استمرت أربعة 
عقود لغاية ظهور الرئيس الروسي-جورباتشوف 
-الذي أنهى الحرب  الباردة  بمعاهدات  مع الغرب  
تخلَى اإلتحاد السوفييتي  بموجبها  عن كافة الدول 
الدائرة  في  فلكه  في أوروبا  وآسيا  في منتصف  
الماضي؛ وكانت فرصة  القرن  الثمانينات من 
ذهبية للنفوذ األميركي فسارعت الواليات المتحدة 
لسد الفراغ بمساعدات ومعاهدات تجارية دفاعية 
المتحررة  من  الدول  اكثر  وقواعد عسكرية مع 

اإلتحاد السوفييتي .
كانت تلك الفترة من أصعب المراحل االقتصادية 
! مع وقف المنافسة االقتصادية والحربية انهارت 
العالمية وأسواق األسهم في  التجارية  األسواق 
التفكير  في   أكتوبر ١٩٨٧ وبدأ مع االنهيار 
مستقبل  التجارة  العالمية .  كان الحل بالعولمة 
وفتح  األسواق التجارية  للتبادل الحر بمعاهدات 
المباشرة  نتائجها   تجارية هنا وهناك ؛  كانت  
فيها ضمانات  إلى مواقع  انتقال رؤوس األموال 
للربح وضمانات لإلنتاج السريع  ؛ فكان المستفيد 
الشيوعية  األكبر من فتح األسواق هو الصين  
المتعطشة لفتح األسواق ولالستثمارات  األجنبية.
بتاريخ ١-١١-١٩٩١ خرجت  نساء الصين  في 
المدن الصينية  في مسيرات حزن وبكاء  كافة 
لبلوغ عدد السكان مليار ومأتي مليون  والنعدام 
فرص العمل ! بمدة سنوات معدودة بعد العولمة 
وفتح األسواق  وانتقال االستثمار إلى مصانعها ؛
التاريخ  أصبح   ازدهرت الصين  ومنذ  ذلك 
عمالها  يعملون دواما  كامال  وفي كثير من 
إضافية؛   ساعات  العمال   يعمل  المصانع  
الدول  باقي  العمال في  وذلك على حساب بطالة 
بكاملها  صناعات  انتقلت   حيث   الصناعية 
المكسيك  مثل  أخرى  دول  وإلى  الصين  إلى 

وبنجالديش والهند إلخ إلخ .
منذ ذلك التاريخ  سعت  كافة اإلدارات األميركية  
العاملة في   اليد  المعاهدات لصالح  لتغيير تلك 
بالدها ؛ وكانت العقبة أن الرأسمال األميركي هو 
المستفيد  ويجني األرباح بعيدا عن النقابات والحد 
األدنى المرتفع  بالنسبة  إلى  باقي البلدان وعن 

شروط البيئة المكلفة . 
السوق األوروبية المشتركة واليورو 

في تلك الفترة كانت السوق األوروبية المشتركة 
التداول  عام  اليورو -  في  قد قررت وضع - 
1990 في دول السوق  محل كافة العمالت 

األوروبية األخرى؛  لكن الوضع العالمي المتغيَّر 
العمالت أجبر  بسرعة والمضاربات في أسعار 
التداول مدة عشر سنوات ؛  تأجيل  أوروبا على 
وهذا ما  جرى بعد عشر سنوات  عام - 2000 
للدوالر في  المنافس األول  اليورو  -  أصبح  

االقتصاد العالمي!
المشتركة ألميركا  الحرة  السوق  نافتا -   - ميالد 

الشمالية - كندا والواليات المتحدة والمكسيك 
اإلتحاد  الشرقية من  أوروبا  تحرر دول  بعد 
الدول  بطلبات   السوفييتي تقدمت كافة  تلك 
االنضمام  إلى السوق األوروبية المشتركة وهذا 
النهاية ميالد أكبر سوق تجاري في  يعني في 
العالم وبعملة موحدة  - اليورو - وهذا يعني أيضا 
منافسة أكبر وأهم سوق تجاري عالمي - الواليات 
التطورات  هرعت  . لمواجهة هذه   المتحدة ـ 
الواليات المتحدة  برئاسة جورج بوش -األب - 
في  مطلع التسعينات  من القرن الماضي  لوضع 
األسس التجارية  لسوق أميركا الشمالية  - كندا 
والواليات المتحدة والمكسيك  وذلك للحفاظ على 
أكبر سوق تجاري في العالم في شمال أميركا.  لم 
المعاهدة  المعاهدة ألن  تعارض كندا والمكسيك 

لصالحهما وضمنا مشاركة أكبر سوق عالمي .
كان المستفيد األكبر من المعاهدة هو المكسيك إذ 
أخذت أكثر المصانع في الواليات المتحدة تنتقل 
إلى المكسيك ؛ أو تفتح فروعا لها هناك لالستفادة 
من اليد العاملة الرخيصة مع ضمانات تصريف 

اإلنتاج في الواليات المتحدة وكندا .
منذ توقيع تلك المعاهدة حتى اآلن يخسر العمال 
المتحدة وفي كندا أعمالهم لصالح  الواليات  في 
اليد العاملة الرخيصة في المكسيك باإلضافة إلى 
انتشار  خطوط اإلنتاج األوتوماتيكي واستعمال 

الروبوت.
في   2016 عام  الرئاسة  انتخابات  حملة  في 
العمال   أثار موضوع  بطالة  المتحدة  الواليات 
وإعادة تشغيل األميركيين  كافة المرشحين بوعود 
يصعب تحقيقها؛  ومنذ مشروع - مارشال- 
إنعاش أوروبا واليابان - في الخمسينات من 
الماضي وتتشكى  اإلدارات  األميركية   القرن 
اليابان   التجاري لصالح   الميزان  من  اختالل  
إيجاد حلول جذرية ؛ واستمر  وأوروبا  دون 
خلل الميزان التجاري  واتسع  النفوذ  األميركي 
إنتاجية وجودة   بقوة  العولمة دخلت الصين  . مع 
الرأسمال  منتجات وأسعار منافسة  يستفيد منها 
األميركي ؛ وتبع ذلك معاهدة  سوق أميركا 
األميركية  الشركات  منها  استفادت  الشمالية 
العاملة األميركية  اليد  والمكسيك على حساب 

والكندية.
يتبعه نوع  التجارية  المعاهدات  كل تغيير في 
العولمة  السياسي؛   بعد  النفوذ   من تغيير في 
استطاعت الصين الدخول إلى أسواق في مناطق 
تبعها  كثيرة مهملة بمعاهدات ومشاريع صناعية 
المحلية -  نفوذ سياسي.  تستعمل الصين عملتها 
الياون - وتصدر بالدوالر وهذا ما رفع إحتياطها 
وتهز  تثير  درجة   إلى  األجنبية  العملة  من 
إلى  بالنسبة   التجارية بشكل  خطير   المقاييس 
القوى االقتصادية  التقليدية ويرفعها إلى مستوى  
القوى العظمى؛  كما بدأت الصين بفرض عملتها 
للتداول  في المعاهدات التجارية الجديدة مع دول  
محتاجة  تقبلت  الشروط  على  حساب الدوالر 
وهذه أخطر  خطوة  هجومية  على النظام  المالي 

العالمي  وعلى البنك الدولي.
تدور الكرة األرضية  في دائرة  مفرغة  إقتصاديا 
وأرباح  العاملة  اليد  أزمات  تهزها  وسياسيا 
التجارية  الميازين   رؤوس األموال والخلل في 
؛ واالنسحاب  من المعاهدات يفتح ثغرات تتسلل  
للنفوذ السياسي! قيل إن  منها  دول متعطشة 
أسباب الحروب اقتصادية أكثر من سياسية؛ 
بأنها حروب  الحالية َوِصفت  المحلية  والحروب 
التي لن  تتحارب   العظمى  الدول  بالوكالة عن 
وألنه ال رابح  من تصادم قوى تملك  أسلحة  
الدمار الشامل . كيف  ستعالج  األزمة االقتصادية  
إلى الرسوم الجمركية  الحالية ؟  هناك عودة 
لحماية الصناعات المحلية  وهذا ما يوصل  إلى 

االنعزال ؟ 

أسئلة كثيرة أجوبتها غامضة!

أسامه كامل أبو شقرا

املعاهدات التجارية من 
السعي لتوقيعها إىل 

السعي إللغائها 

في المنظومة الكبيرة لألشياء ال شيء في حياتي يهم.
صحتي ال تهم سواء كنت مريضا أم معافيا، و سواء كان مرضي 

عضاال أم بسيطا فهذا ال يهم.
حالتي المادية ال تهم فقيرا كنت أم ثريا. إذا كنت ثريا فكيف جمعت 

ثروتي؟ ال يهم. و إذا كنت فقيرا فما مدى فاقتي؟ هذا ال يهم.
تربيتي ألوالدي و عالقتي معهم ال يهمان، هل أحسنت تربيتهم أم 
تركتهم للدنيا تربيهم ال يهم. و كيف كانت نشأتهم؟ صالحة أم فاسدة 
و هل احتفظت معهم بعالقة أبوية حميمة أم أن كل منهم قد هام في 
طريقه بعيدا عني؟ كل هذا ال يهم. تفاعلي مع مجتمعي و محاوالتي 
الدائمة أن أكون إيجابيا ال تهم. إجادتي لعملي في وظيفتي ـ إذا كنت 

فعال قد أجدته ـ ال يهم.
حتى صداقاتي و التي كنت لوقت قريب أعتز بها و أعتبرها من الثوابت 
القليلة في حياتي، صداقاتي أيضا ال تهم. هل أصدقائي مخلصون أم 
هم أصدقاء منفعة؟ بل هل أنا نفسي مخلص لهم و مشاعري نحوهم 
الشخصية من صداقاتهم  أبغي مصلحتي  أيضا  أنا  أني  أم  صادقة؟ 

متمثلة في تعاطفهم معي و فهمهم لي؟ كل هذا ال يهم.
مباهج الحياة و مآسيها أيضا ال يهمان ألنها مشاعر مؤقتة ستنمحي 

سريعا مع األيام.
صدقوني، في المنظومة الكبيرة لألشياء حياتي ال تهم.

أسرته قرأت رسالته فزادت فجيعتها.
أما الشرطة فقد بدأت تحرياتها ألنها لم تعتبر ما كتبه رسالة منتحر.

 The grand scheme of things ترجمة حرفية للتعبير االنجليزي*

المئذنة،   يروى أن مجنوًنا صعد أعلى 
المدن، حاماًل طفاًل ال يتجاوز  في إحدى 
الواحد. ثم راح يهدد ويتوعد  العام  عمره 
بإلقاء الطفل من األعلى إذا لم يجعلوه سلطان 
أبناء المدينة، بمن فيهم كبار  المدينة. فتجمع 
المسجد  باحة  الحل والربط، في  القوم وأهل 
إلى  يتركوا  إثناءه عن عزمه، ولم  يحاولون 
ذلك وسيلة، من ترغيب أو ترهيب، ولكن من 
فقال  بينهم رجٌل حكيٌم،  دون جدوى. وكان 
بالعقل  أنتم تخاطبون مجنوًنا  يا سادة  لهم: 
والمنطق اللذين يفقدهما، فإني أنصح لكم أن 

تأتوه بمجنوٍن مثله ليقنعه.
أتاهم بمجنوٍن  فلنجرب، فأرسلوا من  فقالوا: 
آخر من أبناء المدينة. فقال له الحكيم: يا هذا 
لك منا هدية جميلة إن تمكنت من جعل هذا 

الرجل ينزل ويعيد الطفل سالًما إلى أبويه.
المئذنة ووضع  المجنون نحو  فتقدم هذا 

يده على جدارها وخاطب نظيره قائاًل: إذا لم 
تنزل فوًرا أنت والطفل، فسأهدم المئذنة بيدي 

هذه فتسقط بك وتموت أنت بالحال.
ذاك  هبط  حتى  قليلة  لحظاٌت  تمِض  فلم 

المجنون ُسلّم المئذنة مسرًعا وَسلّم الطفل إلى 
والده والذ بالفرار.

المجنوَن إال  يفهم  الحكيم: حقًّا ال  هنا قال 
مجنون مثله. وكما قال 

الشاعر:
لكل شيء آفة من جنسه              

         حتى الحديد سطا عليه المبرُد

يوسف زمكحل   همسـات
- كبرتنا التجارب وعلمتنا 

- من يهتم يسأل وغير ذلك ال تصدق 
- أروع ما في الحب أنه ليس له عقل أو منطق 

- ال ُسلطة تعلو فوق ُسلطة الحب 
- ما كان لك سيأتيك رغم ضعفك وما ليس لك 

لن تناله رغم قوتك 
- من لن يشرب من بحر التجربة يعيش عطشاناً 

في صحراء الحياة 
شديد  فالقاع  القمة  في  مكاناً  لنفسك  أوجد   -

األزدحام 

- ال ترهق نفسك فالبعض ال يتغير مهما حاولت 
النفس  الحرية وِعزة  - خذ من الصقر ثالثة : 

وُبعد النظر 
- من كلماتي : خليك بعيد يا حبيبي خليك بعيد 
.. ويا ِعندك يا حبيبي عيش وحيد .. ُبكره راح 
تقاسي من ظلم قلبك .. أما قلبي حيحب تاني من 
جديد .. خليك بعيد يا حبيبي خليك بعيد .. يمكن 
في يوم تحن تاني .. وعينيك ترجع تشوف اللي 
حبك .. واللي يوم خالك سعيد .. خليك بعيد يا 

حبيبي خليك بعيد .

أفضل أقوال الشاعر ابن عربي
بن  الدين محمد  الكبير محي  الشاعر  ابن عربي هو  الشاعر    
أشهر شعراء  فهو من  الطائي،  الحاتمي  بن عربي  بن محمد  علي 
العربي الطريقة  المتصوفين خاصة في بالد األندلس، وينسب البن 

الصوفية،  المذاهب  الصوبي األكبر في  واألسلوب 
1164م وتم  لعام  28يوليو  يوم  ابن عربي في  ولد 
األكبر، رئيس  الشيخ  منها  األلقاب  بالكثير من  تلقيبه 
إمام  العارفين،  سلطان  الزاخر،  البحر  الكاشفين، 

المحققين، وبحر الحقائق.
نشأ ابن عربي في مدينة مرسية، وقام بدراسة كال من 
الدول خالل  الكثير من  في  بتنقل  وقام  والفقه  الحديث 
استقر في مدينة دمشق حتي  إلى حين  مسيرة حياته 
وفاته المنية، قام بكتابة الكثير من الكتب أشهرهم كتاب 
الفتوحات الملكية، كتاب شجرة الكون، كتاب فصوص 
القرآن،  تفسير  كتاب  األشواق،  ترجمان  ديوان  الحكم، 

وكتاب اليقين.
أقوال ابن عربي

-1 الُحْكم نتيجة الِحكمة، والعلم نتيجة المعرفة، فمن ال 
حكمة له ال ُحْكَم له، ومن ال معرفة له ال علم له.

-2 الطريق إلى الحقيقة تتعدد بتعدد السالكين
ما خاطبك  فاعرف حالك وانظر  الكتب  فرأت  إذا   3-

فيها، فإن األحوال محل الخطاب والذوات تحمله
-4 كل بقاء يكون بعده فناء ال يعّول عليه و كل فناء ال يعطي بقاء 

ال يعّول عليه.
-5 الحر من ملك األمور بأزمتها ولم تملكه ، وصرفها ولم تصرفه

-6 ال راحة لك من الخلق فارجع إلى الحق فهو أولى بك
-7 لن تبلغ من الدين شيئاً حتى توّقر جميع الخالئق.

-8 العارف من يرى الحق في كل شيء ، بل في كل شيء ، بل يراه 
عين كل شيء.

-9 كانت األرحام اوطاننا ، فاغتربنا عنها بالوالدة.

-10 العقل أفقر خلق هللا فاعتبروا .. فإنّه خلف باب الفكر مطروُح 
.. إّن العقول قيوٌد إن وثقت بها .. خسرت فافهم فقولي فيه تلميُح.

المعرفة فمن ال حكمة له ال  نتيجة  الحكمة والعلم  نتيجة  الحكم   11-

حكم له ، و من ال معرفة له ال علم له.
كا  التيقظ والذَّ -12 ومن بعده سرُّ الطهارة واضٌح *يسير على أهِل 

فكم طاهٍر لم يتَِّصف بطهارٍة * إذا جاور البحر اللدنّي واحتمى
د. -13 الزماُن مكاٌن سائٌل، والمكاُن زماٌن متجِمّ

-14 السماع منشأ الوجود ، فإن كل موجود يهتز
-15  المكان الذي ال يؤنث، ال يعول عليه

-16 إن النّّفرّي من أهل الليل، واعلم أعزك هللا بسلطانه أن هللا جعل 

الليل ألهله، كما جعل الغيب لنفسه !
-17 ِفْريٌة مْنُه و َمْكٌر ؛ فالبَُكا لَْيَس محموًدا إذا لم َيْنَفِع

-18 كل بقاء يكون بعده فناء ال يعّول عليه.. كل فناء ال يعطي بقاء 
ال يعّول عليه

-19 كلُّ سفينٍة ال تجيئُها ريُحها منها فهي فقيرة
ل عليها -20ُكلُّ ُمواَصلٍَة ال تُْشَهد في َعْيِن البُْعِد ال يَُعوَّ

-21 ال تحتقر أحدا أو شيئافاهلل حين خلقه لم يحتقره
-22 لن تبلغ من الدين شيئاً حتى توقر جميع الخالئق…
العالم  انطوى  فيك  أنك ِجرم صغير و  -23 و تحسب 

األكبر
.. ولوال  الهـوى  الهـوى سبب  أن  الهوى  -24 وحق 

الهوى في القلب ما وجد الهوى
-25 وحافْظ على الشفِع الكريِم ووتره * تفز بالذي فاز 

الُخضارمُة األولى
قد  األوتار  ل  بلوغه *وَمن حصَّ يريد  دْخاًل  فإنَّ   26-

َل المنى حصَّ
الجهول يظن  قلُت معتقدي * دع  إذا ما  -27 وما عليَّ 

الحق عدوانا
بخير عباد هللا  يقاوم مكرها …  أنثى  تعجبت من   28-

ناصره األعلى
-29 وجبريُل أيضاً ناصر ثم بعده … مالئكة بالعون من عنده تترى

-30 يا من يراني وال أراه . . كم ذا أراه وال يراني
-31 أوصيك ال تحتقر أحدا و ال شيئا من خلق اللهفإن هللا ما احتقره 

حين خلقه
-32 إذا راح قلُب المرِء من أرض جسمه * إلى الموقف األجلى إلى 

منزِل الرضى
َهت … ركائبه فالحب ديني وإيماني -33 أدين بدين الحب أنّى َتَوجَّ

ليلِة  في  الورث  فيه  الذي * يصحح  قلبك  ماذا رأى  فيا سائلي   34-
رى السُّ

مارك سايكس

  هبطت طائرة مصر للطيران في مطار 
القاهرة.  من  قادمة  بباريس  ديجول  شارل 
المضيفة  الطائرة، الحظت  الركاب  غادر 
أن راكبا ما زال جالسا علي مقعدة، ذهبت 
إليه لتوقظه لكنها إكتشفت وفاته! صرخت 
منادية قائد الطائرة ورجل األمن.. من األوراق 
التي معه علموا انه سامح فهمي األسيوطي.

حضر والداه علي عجل لباريس حيث أشرفا 
علي نقل الجثمان لدفنه بالقاهرة. كانت الجنازة 
بشركات  العاملين  مئات  مهيبة، حضرها 
المهندس / فهمي األسيوطي، رئيس مجلس 
الصناعية  الشركات  من  مجموعه  إدارة 
والتجارية الكبري. في المدفن الخاص باألسرة 
ألقي الوالد خطبة مؤثرة ينعي فيها إبنه الوحيد, 
وهو يبكي بمرارة ولوعه لمصابة اآلليم. بكي 

معه الجميع من الرجال والنساء.
من  والثالثين  الثانية  في  سامح  المهندس/ 
عمره، كان قد تخرج من الجامعه األلمانية 
بهمة  أبيه  في شركات  وبدأ عمله  بالقاهرة 
ونشاط وإبتكر حلوال جريئة لمشاكل كثيرة 
في العمل تقنية كانت أو إدارية، وكان محبوبا 
من العاملين، يأكل معهم ويشاركهم أفراحهم 
وأحزانهم وتوقع الجميع له مستقبال باهرا، 
وعلق الوالد آماال كبيرة أن يخلفه إبنه الوحيد 

في إدارة شركاته بكفاءة ونجاح.
القامة،  طويل  للغاية،  وسيما  سامح  كان 
رياضي الجسم، خفيف الظل، ال ينقصه مال أو 
جاذبيه، تتهافت عليه فتيات المجتمع الراقي. 
لكن يالرغم من ولعه بالنساء، لم يقم عالقات 
عاطفية مع أي من الموظفات الالتي يعملن 
في شركات أبيه، وإقتصرت عالقاته الخاصة 
العمل وكان  بفتيات وسيدات خارج مجال 
يصرف ببذخ في سهراته الخاصة وإنخرط 
في عالقات عاطفية وجنسية متعددة , كانت 
ماكسيم  أوليانا  مع  العالقة  تلك  اسوأها 
وصديقها فالدمير بافل، تعرف عليهما بحكم 
تعاملهما معه بصفتهما ممثلي توكيل شركة 
روسيه لتوريد بضائع هندسية. لفتت أوليانا 
إهتمام سامح بجمالها الصارخ وقوامها الفائر 
ونظراتها المغرية وسرعان ما وقع في حبائلها 
ودعته لسهرة في شقتها المفروشة بالقاهرة 

والتي تسكنها مع صديقها فالدمير في فترات 
حضورهما للقاهرة للعمل. توطدت صداقتهم، 
وتعددت زيارته لمسكنها وكان يغمرها بالهدايا 

الثمينه والزجاجات الكحولية الفاخرة. 
هي  ترقص  أن  مرة  ذات  عليه  عرضت 
وصديقها أمامة رقصة من الفلكلور الروسي، 
رحب وأبدي إشتياقه لرؤيتها ، رقصا أمامه 
رقصة التريباك وأدياها بحركات قويه رشيقة 
وبايماءات حسية واضحة المعني علي وقع 
والحيوية.  بالنشاط  ممتلئة  ايقاعية  موسيقي 
وفي المشهد األخير من الرقصة, ألقت أوليانا 
بنفسها في احضان فالدمير الذي حملها علي 

ذراعيه وسار بها بعيدا. 
تعمد فالديمير بعد ذلك أن يترك سامح مع 
أوليانا بمفردهما متعلال بعمل مهم البد من 
انجازه في الخارج، فبدأت بذلك عالقة ساخنه 
حميمة مع أوليانا. كانوا يشربون الخمر بإفراط 
وبدأت أوليانا تغريه بإستنشاق الهيروين معها، 
وأقنعته انه سيشعر باإلنتعاش والنشوة كما 
لم يشعر في حياته من قبل. رضخ لدعوتها 
الطاغيه. وبدأت رحلته  انوثتها  تأثير  تحت 
لإلدمان، فوصل لحالة عدم اإلستجابة للجرعة 
التي يستخدمها، وعمل على زيادة الجرعة 
التى  بالنشوة  الشعور  إلى نفس  ليؤدى ذلك 
لم  األولى. وهكذا  الجرعة  فى  يحققها  كان 
يستطع التحكم في نفسه لوقف تدهور حالته. 
وفي االيام القليلة التي يذهب فيها للعمل، كان 

يعاني من قلة 
أمام  التركيز ويغمض عينيه وتسقط رأسه 
سكرتيرته التي تعرض علية البريد وخطابات 
العمل، وعندما الحظ أن السكرتيرة ترقبه، كان 
ينفعل ويصرخ في وجهها ويأمرها بمغادرة 
مكتبه علي الفور، فتهرول السكرتيرة خارجه 
والدموع تطفر من عينيها حزنا علي حاله. 
أوليانا وصديقها  مع  مقيما"  سامح  أصبح 
بصفة  يغيروها  التي  المفروشة  الشقة  في 
مستمرة ألسباب أمنية، وكان يغيب عن العمل 
يعجز رجال  وأحيانا ألسابيع وعندما  أليام 
األمن الذين يكلفهم والده بالبحث عنه، كانوا 
يضطرون للبحث عن أوليانا ماكسيم ومقر 
إقامتها عن طريق اإلتصال بالشركه الروسية 

المعلومة، وهناك يحملون  التي عندها هذه 
سامح نصف نائم أو في غيبوبة إلي السيارة.

عندما يستيقظ في منزله، كان يبكي كالطفل 
علي كتف أبيه ويقول له انه عاجز علي إنقاذ 
نفسه من سحر أوليانا وإدمانه للهيروين. كان 
الوالد ينفطر حزنا علي حال إبنه وكان من 
الصعب علي الوالد مواجهه أوليانا، فقد علم 
من مخبريه أن لها عالقات قوية بشبكه المافيا 
الروسيه التي تمدها بالمخدرات وتحميها أينما 
ذهبت. كان الحل المتاح أمامه، هو إرساله 
للعالج من اإلدمان في الخارج وإبعاده عن 
اولجا  مستشفي  إلي  فأرسله  أوليانا،  تأثير 
لعالج اإلدمان بشتوتجارت بالمانيا فتحسنت 
حالته كثيرا وعاد لمصر متورد الخدين لكنه 
سرعان ما رجع ألحضان أوليانا وسقط مجددا 

في بئر اإلدمان. 
مركز  مع  والده  تعاقد  األخيرة،  المرة  في 
ودع  باريس  في  اإلدمان  لعالج  نوفا  دونا 
إلي صدره  المطار وضمه  في  إبنه  الوالد 

وهو يبكي بحرارة .
ذهب سامح  لباريس،  الطائرة  قبل وصول 
جيب  من  وأخرج  الطائره  مياة  دورة  إلي 
سترته كيس صغير يحتوي علي أنقي أصناف 
الهيروين، هدية من أوليانا، كانت الجرعة 
متحامال علي  كبيرة. خرج  استنشقها  التي 
نفسه وسقط علي مقعده وأغمض عينيه وهو 

يتنفس بصعوبه.
إنتهي فعليا فهمي األسيوطي منذ صدمة وفاة 

إبنه القاسية، وأصبح جثة متحركة 
كلف زوجته  يجري حوله.  لما  إدراك  بال 
وعدد من أقاربه بإدارة أعمال شركاته، كان 
أول قرار إتخذته زوجة فهمي هو اإلنسحاب 
من التوكيل الذي تعمل فيه أوليانا وصديقها 

الروسي. 
سيارته  سائق  من  يطلب  فكان  فهمي  أما 
قبر  ليزور  أيام  كل بضعة  للمقابر  التوجه 
إبنه، كان يجلس بال حراك يناجي إبنه. لكن 
السائق الحظ شيئا غريبا لم تصدقه عيناه، 
الهواء  يحتضن  ثم  ينتحب،  الوالد  فقد رأي 
بذراعيه وهو يضحك ضحكات هستيرية! 

. ثم ينتحب مرة ثانية وبصوت عالي... !!

ك�������ل ال�����ن�����س�����اء ف�������ي ع���ي���ون���ي 

أح������ب������ك أك������ث������ر م�������ن ال����ح����ب

راق����ص����ت روح������ي ظ����ل ال��ي��اس��م��ي��ن

دائ����������م����������اً اش��������ت��������اق إل�����ي�����ك

أن�������ا ل�����ن أع�����ت�����ذر م����ن����ك أب�������داً

ك��������ون��������ي ب�������ال�������ق�������رب م����ن����ي

م��ن��ك ب������ق������رار  ت����ت����س����رع����ي  وال 

ف������إن������ن������ي م�����ن�����ت�����ظ�����ٌر أب����������داَ

س���������أت���������ح���������دى ك���������������لَّ ش����ئ

وم������������ن ق���������ان���������ون ال����ع����ش����ق

ول������ن أع����ت����ذر م����ن����ِك ي����ا م��ل��ك��ت��ي

ل�����ك�����ن�����ِك أن�����������ِت ف�������ن ج���ن���ون���ي

ي����ا م����ن م���ل���ك���ِت ق���ل���ب���ي وع���ي���ون���ي

ول�����ّون�����ُت م����ن ع��ي��ن��ي��ك ب��س��ات��ي��ن��ي

وأن����������ِت م������ن ح����ب����ك ت��م��ن��ع��ي��ن��ي

ول�����ن أق���ب���ل ب����دي����اًل ع���ن���ك ل��ع��ي��ون��ي

ف��ب��ع��دك ع��ن��ي ول����و ل���ث���واٍن ي��دم��ي��ن��ي

ي������ك������وي ق����ل����ب����ي وي���ض���ن���ي���ن���ي

وت���س���ك���ن���ي���ن���ي إل���������يَّ  ت���������أِت  أن 

س�����اع�����ات�����ي أي������ام������ي وس���ن���ي���ن���ي

س�������أخ�������رق ك���������لَّ ال����ق����وان����ي����ن

فأنِت متربعة على عرش قلبي وفي شراييني

شعر: جاك سمير جرجوس 

أعتذر  لن 
منك
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جديدة إلطاللة  املكياج  حيل  أغرب 

 بعض األغذية هو صديق للـ »رجيم«، ومساعد في خسارة الوزن، نظًرا إلى 
نات الخمسة الواجب تناولها عند اتباع الـ  فعاليته في ُمحاربة الشهيَّة. فما هي المكّوِ

»رجيم« المخسس:
1. الشاي األخضر: أثبتت 14 دراسة 
أنَّ شرب الشاي األخضر بانتظام، 
يخفض الوزن. وتشير إحدى الدراسات، 
في هذا اإلطار، أن بعد 12 أسبوًعا، 
تمتَّعت عيِّنة البحث التي استهلكت 
857 ميلليغراًما من الشاي األخضر، 
بمستويات أقل بكثير من الـ »غريلين«، 
المعروف بـ »هرمون الجوع«، ُمقارنة 

بالعيِّنة التي لم تشرب الشاي األخضر.
2. الزعفران: يُشير بعض البحوث 
إلى أنَّ تناول ُمستخلص الزعفران، 
له آثار إيجابيَّة على تنظيم المزاج، 
الـ  من خالل زيادة مستويات هرموني 
»إندورفين« والـ »سيروتونين«. إضافة 

إلى آثار الزعفران في خفض الشهيَّة إلى الوجبات الخفيفة.
3. الليمون الهندي )جريب فروت(: كانت فوائد الـ »جريب فروت«، في مجال 
خسارة الوزن، محور عشرات الدراسات. ويبدو أنَّ األحماض النافعة في الثمرة، 
فضاًل عن ُمضادات األكسدة واإلنزيمات، كلها تُساعد في تقليل الشهيِّة، كما في 
تنشيط الجهاز الليمفاوي ومدِّ الجسم بالطاقة. كما أنَّ شم زيت الـ »جريب فروت« 

يُساعد أيًضا في جعل المرء يشعر بالشبع.

4. األطعمة الغنيَّة باأللياف: استُخدمت األلياف، سواء من المصادر الغذائيَّة أو 
ة  الت مركزة، لمئات السنين لغرض تعزيز الشبع، وتحسين صحَّ على هيئة مكّمِ

ة القلب. األمعاء وأداء جهاز الهضم، وتقوية المناعة وصحَّ
لماذا تُقلِّل األلياف الشهية؟ يرجع السبب 
ة واحدة،  إلى كون األلياف ال تُهضم مرَّ
باإلضافة إلى أنَّها تمتصُّ الكثير من 
وزن الماء. كما أنَّ األطعمة الغنيَّة 
باأللياف تُساعد في إبطاء عمليَّة الهضم 
في الجسم للغلوكوز )السكر(، وتُحافظ 
على الشعور بالشبع لفترة أطول. وتتعدَّد 
األطعمة الغنيَّة باأللياف، وللشعور 
بالشبع بشكل أسرع ولفترة أطول، 
يُنصح باستهالك بذور الشيا وبذور 
الكتان والخضروات الطازجة النشوية 
أو غير النشوية والفاصولياء والبقوليات 

والفواكه )التوت، خصوًصا(.
5. الطعام الحار: الفلفل األسود والفلفل 
نات طبيعيَّة قد تساعد  الحار والكاري والكركم والزنجبيل والقرفة، كلُّها مكّوِ
في زيادة قدرة الجسم على إحراق الدهون، وقمع الجوع وتعديل مستويات 
ة المرتبطة بالشيخوخة وتقليل  الـ«غلوكوز«، مع الحدِّ من ضرر الجذور الحرَّ
ة، مع وجبات طعام  الشهيَّة للحلويات. وقد وجدت دراسات أنَّ تناول التوابل الحارَّ
ذات نسبة عالية من الكربوهيدرات، يزيد من توليد الحرارة لتدفئة الجسم وإحراق 

الدهون وأكسدة الدهون.

 عندما تقومين بطهو البامية، تواجهين مشكلة ظهور الخيوط 
اللزجة عليها. لكن يمكنك منع حدوث ذلك من خالل اتباع حيلة 

بسيطة جداً.
قبل الطهو بنحو 30 دقيقة، إنقعي حبات البامية في الخل. وبعد 

ذلك قومي بغسلها جبداً بالماء وجففيها.
لكن  نار قوية.  تعملي على طهوها على  أن  ومن األفضل 

احرصي على عدم احتراقها.
ويمكنك أن تضيفي أيضاً عصير الليمون أو الطماطم المفرومة. 

فهما يساعدان على منع تكون المادة اللزجة وعلى تجفيفها. 

5 مكونات حملاربة الشهية أثناء الـ »رجيم«

أطباق تزيل تورم األطراف أثناء احلمل
لكنه  يكون جذرياً  قد ال  لكل مشكلة طبية حل على األغلب   
مساعد، في تخفيف الكثير من العوارض أثناء الحمل، ومنها تورم 
األطراف، وتفيدك اختصاصية التغذية، جوانا بدري، بهذه األطباق 

التي تحتوي على مواد عالجية لهذه المشكلة.
األرز البني

تودين طهيها.  التي  الكمية  الرواسب، واختاري  نظفي األرز من 
انقعي األرز األسمر في الماء لحوالي )6( ساعات أو )12( ساعة، 
فيه  الماء. أحضري قدراً وضعي  ثم اغسليه جيداً وصفّيه من  ومن 
الماء واألرز، مع تذّكر أّن كل كوب أرز يحتاج إلى كوب ونصف 
واتركيه على  القدر جيداً  أغلقي  الملح.  ثم أضيفي بعض  الماء،  من 
نار عالية لحوالي )30( دقيقة أو إلى أن يغلي الماء، ومن ثم خففي 
القدر حتى ينضج األرز. تخلطي األرز األسمر مع  النار تحت 
الخضار المشوية أو ضعي فوقه اللحم أو مع الدجاج، ومع األطباق 

التي يقدم معها األرز األبيض عادة.
تارت السبانخ

اخلطي كوباً من لبن زبادي، ونصف كوب زيت نباتي، وكوبين من 

التارت واعملي  افرديها في صينية  العجينة،  تتكون  الدقيق، حتى 
ثقوباً بالشوكه وأدخليها الفرن حتى تأخذ لوناً ذهبياً.

من  مثلجاً  كيساً  له  الزيت وأضيفي  واشويه من  ناعماً  الثوم  افرمي 
والكريمة، وضعي  الجبنة  ثم أضيفي  ينشف  وقلبيه حتى  السبانخ، 
الحشوة على التارت المخبوز بعد أن يبرد ورشي على الوجه قليالً 

من الجبنة وأدخليه الفرن حتى تذوب الجبنة.
أو يمكنك تجريب طعم آخر من السبانخ بوضع قطع الدجاج عليها.

فواكه باللبن الرائب

قد ال تتصور الكثيرات أن الفاكهة تشكل طعماً لذيذاً من اللبن ولكن 
جربيه، بتقطيع أنواع ترغبينها، وامزجيه باللبن، وتناوليه طازجاً.

والبقدونس، وفص  والجوز  الشمندر  اللبن مع قطع  يمكن خلط  أو 
من الثوم إن رغبت.

سلطة الخضار

المتوفر  اختيار  نفسها، ويمكنك  الورقية تحكي عن  الخضراوات 
منها فكلها مفيدة في تحضير سلطة مفيدة إلزالة التورم أثناء الحمل.

تناولوا هذه األطعمة 
للحفاظ على شبابكم

هذه احليلة متنع تكّون 
اخليوط اللزجة أثناء طهو 

البامية

حيلة جتعل تقطيع البصل 
ميرّ من دون دموع... 

جربيها

التلف  المصبوغ وحمايته من  بالشعر  العناية   
المرأة تطبيقها  تتطلب حيل سهلة على  خطوات 
بشكل يومي، لمنع تعّرض أطراف الشعر للجفاف، 
الصبغة واللمعية  الوان  الحفاظ على  وبالتالي 
لذلك  التقصف واالضرار.  بعيداً عن  المطلوبة 
الشعر  أنوثة أفضل طرق لحماية  تابعي مع 
تكون اطاللتك مشعة  لكي  التلف  المصبوغ من 

هذا الشتاء.
شامبو مخصص للشعر المصبوغ

الشعر  للحفاظ على  الخطوات االساسية  من 
الخاص  الشامبو  من  أنواعاً  استخدام  المصبوغ 
الحفاظ على  التلف من خالل  الخصل من  لحماية 
بالشعر  العناية  التي تضمن  الطبيعية  الزيوت 
تطبيق  الحرص على  لونه، مع  المصبوغ وثبات 
للحفاظ على  الشامبو 3 مرات في االسبوع  هذا 

الخصل صحية ألطول فترة ممكنة.
البلسم على األطراف فقط

الضروري  البلسم  استخدام  بعدها، واظبي على 
الصحيحة  العناية  الشعر وتنعيمه، الن  لترطيب 
الرطب  بتمشيط  الشعر  تبدأ  المصبوغ  بالشعر 
أثناء اإلستحمام، مع تخصيص  بالبلسم  والمغلّف 
عناية خاصة لألطراف من خالل بدء  التمشيط من 
تعّرضه  أو  تكّسره  لمنع  األسفل  الى  الشعر  وسط 

للتلف.
ماسكات مغذية للشعر المصبوغ

الضروي على  الماسك  استعملي  بعد كل حمام، 
المصبوغ.  الشعر  المبللة لحماية  فروة رأسك 
الشعر ألنه  المستحضر على أطراف  وكثّفي هذا 
الفعّال مع  العالج  الطرق االساسية لضمان  من 
الذي  للجاف  منع  تقّصف أطراف الشعر وتعرضه 

يؤدي الى التلف.
خلطات طبيعية للشعر المصبوغ

- خلطة زيت الزيتون مع الزبادي: لحماية الشعر 
تعمل على  التلف بخطوات طبيعية  المصبوغ من 
الصبغة،  الشعر وحمايته من أضرار  ترطيب 

الزيتون مع كوب من  ضعي ملعقتين من زيت 
الرأس  تدليك فروة  قبل  الزبادي واخلطيهم جيداً 
بعد صبغ  الخلطة خصوصاً  بهذه  الشعر  وكامل 

بيومين. الشعر 
الشعر  بعد الصبغة: لحماية خصل  - زيت الصبار 
بعد  الصبار  الجفاف والخشونة، ضعي زيت  من 
دقيقة على أطراف  الصبغة مباشرة حوالى 20 
الشعر قبل غسل الشعر بالماء الفاتر. وستالحظين 
للتلف  لم يعد يتعرض  المصبوغ  الشعر  أن 

والجفاف.

كيف حتمني شعرك املصبوغ من التلف؟

صيحة الكاروهات للسراويل هذا الشتاء... أناقة ورقي يف االطاللة!

السيدات   تواجه كل 
أي  نفسها،  المشكلة 
الشعور بحريق شديد في 
الدموع  تساقط  العينين مع 

أثناء تقطيع البصل.
يمكن  أنه  يبدو  لكن 
أن تضع  الحيل  بعض 
ينصح  المشكلة.  لهذه  حداً 
العلكة بطعم  بمضغ  مثالً 

النعناع المنعش أثناء تقطيع البصل.
التي يتم تقطيع البصل  المفيد إضاءة شمعة على الطاولة  كما من 

عليها. فهذا يحدّ من تأثير المواد المكونة له على العينين.
دقيقة  إلى 15  لمدة 10  الثالجة  في  البصل  األفضل وضع  كذلك 

قبل البدء بتقطيعه. 

أنظمة غذائية  السن  كبار  اتبع  كلما  أنه   ذكرت دراسة حديثة 
المتوسط، تراجع  البحر  المطلة على  الدول  أنظمة  مستوحاة من 

احتمال إصابتهم بالوهن مع الوقت.
وحلل الفريق الذي أجرى الدراسة بيانات تخص قرابة ستة آالف 
من كبار السن، شاركوا في 4 دراسات، 3 منها أجريت في دول 

مطلة على البحر المتوسط وواحدة في آسيا.
لـ«رويترز  الدراسة كيت والترز  الباحثين في  وقالت كبيرة 
الثمانينات  العالم حتى  هيلث«: »تعيش أعداد متزايدة من سكان 
وما بعدها ويوجد اهتمام كبير بمعرفة كيف يظل الناس أصحاء 

ومستقلين مع التقدم في العمر«.
وأضافت والترز، الباحثة بكلية لندن الجامعية بالمملكة المتحدة: 
متراكمة  يعانون مشاكل صحية  الذين  الناس  »قد يصاب بعض 
مع التقدم في العمر بالوهن، وهو ما يجعلهم يشعرون بأعراض 
الشهية وفقدان  العضالت وتراجع  الطاقة وضعف  مثل نقص 
أبطأ ويجدون صعوبة في  باتوا  بأنهم  العام  الوزن والشعور 

التعافي بعد المرض«.
أو  المستشفى  باحتماالت دخول  يرتبط  ذلك  إن  قائلة  وتابعت 
لمنع  اآلخرين. وأضافت: »درسنا وسائل  اعتناء  االعتماد على 
ذلك تشمل اتباع أنظمة غذائية وممارسة التمرينات الرياضية«.

التمرينات، لكن هناك  أنواع  وقالت إن هناك »أبحاثا كثيرة عن 
المختلفة مثل  الغذائي وأنواعه  النظام  أبحاثا أقل بكثير عن دور 

نظام البحر المتوسط الغذائي«.
أنماط غذائية تقليدية

)الجمعية  الباحثون في دورية  وكتبت والترز وزمالؤها 
األميركية ألمراض الشيخوخة( أن نظام البحر المتوسط الغذائي 
إيطاليا،  اليونان وجنوب  في  للطعام  تقليدية  أنماط  يعتمد على 
تشمل أطعمة أساسها نباتي مثل الخضر والبقوليات والمكسرات، 
الرئيسي  المصدر  أن  كما  البحري.  والطعام  السمك  إلى  إضافة 
الدهون  بدال من  الزيتون  النظام هو زيت  للدهون في هذا 

الحيوانية.
أجريت  بيانات دراسات نشرت سابقا  تحليل  الدراسة  وأعادت 
قد  الدراسات  وإيطاليا وإسبانيا. وكانت هذه  الصين وفرنسا  في 
بمبادئ  التزامها  لمدى  تبعا  للمشاركين  الغذائية  األنظمة  سجلت 

أنظمة البحر المتوسط الغذائية.
وقالت والترز إن المشاركين في الدراسات كانوا في السبعينات 
اتباع  أن  إلى  يشير  المتوسط، مما  العمر في  والثمانينات من 
كبار السن لهذه األنظمة الغذائية قد يكون مفيدا في الحفاظ على 

الصحة واالعتماد على النفس.
وجهة نظر مغايرة

التابع  لكن مايكل بوجايسكي من قسم طب )الشيخوخة( 
والذي  نيويورك،  في  الصحي(  )نظام مونتيفيوري  لمستشفيات 
تكون  قد  إن هناك عوامل أخرى  قال  الدراسة،  في  يشارك  لم 
الدراسات من حيث  في  المشاركين  بين  االختالفات  في  السبب 
الذي  بالشخص  بالوهن، وهي عوامل مرتبطة  خطر اإلصابة 

يتبع النظام الغذائي وليس بالنظام نفسه.
الزيتون  فإن زيت  المثال  وأضاف بوجايسكي »على سبيل 
تكون  قد  الطازجة  والفاكهة والخضر  واألسماك والمكسرات 
باهظة. كما أن من يقدرون على شراء هذه األطعمة قد يكونون 

قادرين أيضا على الحصول على رعاية صحية أفضل«.
أو  التعليم  قد يكونون أيضا على قدر أعلى من  إنهم  قائال  وتابع 
تناولهم طعاما  العلم بالجوانب الصحية، وبالتالي تزداد احتمالية 
يقلل  قد  ما  الرياضية، وهو  التمارين  أكثر وممارستهم  صحيا 

خطر إصابتهم بالوهن.
لكنه أضاف أن نتائج الدراسة »مثيرة لالهتمام«، وأن هناك أدلة 
لتجنب  الغذائية  المتوسط  البحر  أنظمة منطقة  اتباع  تدعم  قوية 

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

إن كنت تبحثين عن الفرادة وترغبين بكسر التقاليد والروتين الكالسيكي في االطاللة الشتوية، ما عليك سوى اللجوء الى موضة أكثر جرأة ورقياً، وهي موضة السراويل ينقشة الكاروهات. 
اليك في هذه الصور التي جمعها موقع أنوثة من عروض أزياء أشهر الدور العالمية طريقة اعتماد صيحة الكاروهات لسراويل شتاء 2018. 

  نقدّم لِك قائمة من 5 أغذية »خارقة« في محاربة االلتهابات:
الفلفل األحمر

القوة المضادة لاللتهابات، ولكن  فائقة  أنواع األطعمة  الفلفل من 
يفضل تناول األحمر منها، فهو يحتوي على كمية أعلى من فيتامين 
الحيوية لاللتهابات، باإلضافة  المؤشرات  الذي يخفّض   C »سي« 
إلى الفالفونيدات الحيوية والبيتا كاروتين، والكيرسيتين، واللوتولين، 
 .  The Journal Food of Science نُشر في مجلة  لبحث  وفقًا 
الحّرة ويقلل االلتهابات.  الجذور  اللوتولين يحيّد عمل  أّن  وقد وجد 
والبيتا كاروتين من الكاروتينات، وهي مرّكبات دهنية قابلة للذوبان، 
لها صلة بتخفيض نطاق واسع من أنواع السرطان فضاًل عن تقليل 
المفاصل  الربو والتهاب  الحاالت االلتهابية، مثل:  مخاطر وشدّة 
الكيرسيتين  أّن  الحساسية  الروماتويدي. وأثبت بحث حول مرض 
إلى تخفيض  الذي يؤدي  البدينة، األمر  الخاليا  يعمل على استقرار 
التي تسبب لها  فعل تجاه العوامل  التي لديها ردّ  عدد الخاليا 
الهيستامين خالل  البدينة مسؤولة عن إطالق  الحساسية. والخاليا 

اإلصابة بااللتهابات، وردود الفعل تجاه الحساسية.
الكركم

إّن مرّكب الكركمين النشط المسؤول عن اللون األصفر، يحتوي على 
أّن  الدراسات  خصائص قوية مضادّة لاللتهابات واألكسدة. وأثبتت 
الكركمين يمنع مباشرة تنشيط الممرات االلتهابية في الجسم، بإغالق 
إنزيم  المنّشطة لاللتهابات وهما  إنتاج نوعين من اإلنزيمات  عملية 
COX-2 وإنزيم LOX-5 . ولهذا السبب يُعتبر الكركمين مرتبًطا 
بنطاق واسع من التأثيرات الصحية المفيدة، ابتداًءا من منع التراجع 
القلب. ويخفف في  الكبد وأمراض  إلى تلف  المعرفي واإلدراكي، 

الوقت ذاته من ألم والتهاب المفاصل.
الشمندر- البنجر

النباتية،  الكيميائية –  المواد  للعديد من  إلى كونه مصدًرا  باإلضافة 
فإّن  بما فيها حمض اإلسكوربيك والكاروتينات والفالفونيدات، 
الشمندر مصدر فريد ألصباغ بيتالين والتي اكتُشف أنها تحتوي على 
عناصر قوية مضادّة لألكسدة وااللتهابات والنشاط الكيميائي. وأحد 
هذه األصباغ هو بيتايين، من العناصر الغذائية التي إلى جانب أنها 
تحارب االلتهابات، تعمل أيًضا على تنشيط عملية التمثيل الغذائي، 

المزاج  آلية مقاومة األنسولين، وتحّسن  إيجابي على  وتؤثّر بشكل 
البقاء في  الدهون على  التي تشجع  الوراثية  العوامل  وتغلق عمل 
الجسم. وربط بحث نُشر في مجلة Nutrients بين أكل الشمندر مع 
مستويات أقل من مؤشرات االلتهابات بما فيها CRP ، فضاًل عن 
عوامل االنترلوكين -6 وعامل نخر األورام ، والتي تطلقها دهون 
اللويحات – بالك –  بناء  المضّرة، وكذلك تخفيض مخاطر  البطن 

وضغط الدم المرتفع والنوع الثاني من مرض السكري.
البروكلي

البروكلي قد تكون  الموجودة في  المضادة لاللتهابات  الفوائد  هذه 
مرتبطة بمحتوى البراعم من الغلوكوزينوالت، وهذه المرّكبات تمنع 
االلتهاب غير المرغوب فيه عندما تتحول إلى I3C ، وهو مرّكب 
المنّشطة لاللتهاب  الوسائط  إنتاج  يقلل مستوى  أنه  أثبتت األبحاث 

على المستوى الوراثي.
كما أّن البروكلي يحتوي كميات عالية من فيتامين »ك« K الموجود 
العديد من الخضروات الصليبية، والنباتات ذات األوراق  في 
الخضراء، حيث إنه يساعد على تنظيم االستجابات تجاه االلتهابات 

في الجسم.
الفاصولياء السوداء

الفاصوليا السوداء ومعظم أصنافها األخرى تحتوي على كمية 
للطاقة  الذي يوفر مصدًرا  النشا. األمر  عالية وقوية من مقاومة 
الهضمية والتي تعمل على  القناة  الموجودة في  للطفيليات الصحية 

تقليل االلتهابات.
الفاصوليا السوداء من مضادات األكسدة عالية المحتوى 
باالنثوسيانين، وقد ارتبطت بتخفيض االلتهابات. ووفقًا لدراسة 
الذين  المرضى  أّن  فقد وجد   ،Nutrients حديثة نُشرت في مجلة 
يعانون متالزمة األيض، الذين تناولوا وجبة من الفاصوليا السوداء، 
انخفضت مستويات األنسولين بعد األكل، وأصبح تركيز مضادات 
تناولوا وجبة تحتوي كميات مماثلة  بآخرين،  األكسدة أعلى مقارنة 
أّن  من األلياف أو كميات مماثلة من مضادات األكسدة. وقد ثبت 
السكر واألنسولين بعد األكل، ترتبط بزيادة  المستويات األعلى من 
الفاصوليا  الذي يجعل  السام، األمر  في حدوث االلتهابات والتوتر 

السوداء محاربًا قويًّا لاللتهاب المرتبط بالنظام الغذائي الغربي.

  هل تُعتبر عملية وضع المكياج بالنسبة إليك 
أمراً صعباً؟ إذا كانت إجابتك »نعم«، فأنت بالتأكيد 
تمضين الكثير من الوقت أمام المرآة لتطبيق المكياج 
بأدق طريقة، لكنك دائماً ما تفشلين في الوصول 

إلى اإلطاللة التي تبحثين عنها.
فما رأيك في بعض الحيل التي ستجعل تطبيقك 
للمكياج أمراً أكثر متعة وسهولة؟ ومن خالل هذه 
الحيل البسيطة، ستزداد خبرتك حتى تصلي إلى 

مستوى الخبراء في وضع المكياج.
إليك التفاصيل في ما يلي:

-1 حيلة الملعقة: لوضع الماسكرا بطريقة سليمة 
على الرموش السفلية والعلوية، قومي بإحضار 
ملعقة من المعدن أو البالستيك، وضعيها أسفل 
الرموش العلوية وأعلى الرموش السفلية قبل وضع 
الماسكراعليها، هذه الطريقة ستساعدك على وضع 
الماسكارا من دون تلطيخ منطقة حول العينين، 

فضالً عن مظهر رموشك الملفوفة والجذابة.
-2 حيلة الشريط الالصق: إذا كنت تحبين إطاللة 
عين القطة، وال تعرفين كيفية رسمها، عليك أن 
تستخدمي خدعة الشريط الالصق للقيام بهذا 
األمر، فعين القطة من أشكال العيون التي من 
الصعب تطبيقها بحرفية، كل ما عليك فعله هو 
إحضار ورقة أو شريط الصق، وتثبيها عند 

طرف عينيك بشكل مائل لتحديد 
رسمة عين القطة بال أخطاء.

-3 زيت الزيتون إلزالة المكياج: 
في حالة عدم توافر مزيل المكياج 
الخاص بك، وكنت تريدين إزالة 
المكياج، قومي بوضع زيت 
الزيتون أو زيت جوز الهند 

على قطنة نظيفة، ومّرريها 
على بشرتك للتخلص من كافة 
آثار المكياج الموجود على وجهك.

-4 حيلة النظارة الشمسية: بالتأكيد 
تستخدمين النظارة الشمسية باستمرار، 

لكنك اليوم ستستعملينها بشكل مختلف، 
كل ما عليك فعله هو وضع طرف 

النضارة فوق حاجبيك، وملء فراغات 
الحاجب من أعلى وأسفل باستخدام قلم 

الحاجب.
-5 قلم الحواجب: من الطبيعي أن يستخدم قلم 

الحواجب لملء فراغات الحاجب، لكن يمكنك 
استخدامه أيضاً لملء فراغات الشعر األمامية 

لتحسين مظهر شعرك ومكياجك أيضاً.
-6 تحويل فرشاة المكياج إلى فرشاة كونتور: بدالً من 
شراء فرشاة معينة لوضع الكونتور، ما عليك سوى 

ضع  و
»بنسة« 
شعر في 

فرشاتك العادية حتى تظهر الشعيرات بشكل 
عرضي، وتستخدم لوضع الكونتور.

كافحي االلتهابات يف 
موسم الشتاء بـ 5 

أغذية عنيدة
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أحالم  الزميلة  تعتذر 
األسيوطي عن الكتابة 
هذا العدد وسوف تعود 
العدد  في  أخرى  مرة 

القادم إن شاء هللا.

إدارة الجريدة

نشرت اإلعالمية بوسي شلبي 
عدداً من الصور والفيديوهات 
الفنان فاروق  من حفل عيد ميالد 
الفيشاوي، حيث ينتمي لمواليد 
5 فبراير 1949، وذلك عبر 
تبادل  صفحتها الشخصية بموقع 
الصور والفيديوهات »إنستجرام«.

وظهر في الفيديو عدد من النجمات 
العزيز،  لبلبة ودنيا عبد  بينهن  من 
الفنان  خالل احتفالهن بعيد ميالد 

فاروق الفيشاوي.
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان 
الفيشاوي مسلسل »قصر  فاروق 
البطولة سهير  العشاق«، وشاركه 
العاليلي، ورانيا  رمزي، وعزت 
فريد شوقي، ومن تأليف محمد 

الحناوي، وإخراج أحمد صقر.

للنجم  اللبنانية نور مشاهدها فى مسلسل »رحيم«  النجمة     تصور 
التى  ياسر جالل، داخل استوديو »أحمس« وبعد قصة الحب الطويلة 
تجمع بينها وبين بطل العمل منذ أيام الجامعة تشتعل حرب باردة بينها 
وبين حبيبها ألسباب تكشفها الحلقات ويكون رحيم من أعدائها ضمن 
أحداث المسلسل، ومن المقرر عرض العمل فى موسم دراما رمضان 

المقبل.
الجامعات، وطبيبة  إحدى  دكتورة جامعية فى  نور شخصية  وتجسد 
الوقت ومعالجة روحانية، وتدخل فى صراعات مع  ذات  نفسية فى 
رجال األعمال، ويقف بجوارها دائًما والد رحيم ويجسده النجم القدير 

حسن حسنى.
الرئيس  أعمال من رجال  ياسر رجال رجل  العمل  بينما يجسد بطل 
األسبق محمد حسنى مبارك، ويتاجر فى جميع األعمال غير المشروعة 

منها تجارة السالح واألدوية والمخدرات.
مسلسل »رحيم«، من بطولة ياسر جالل واللبنانية نور ومحمد رياض 
فهمى  وإيهاب  دينا  والراقصة  العزيز  ودنيا عبد  العزيز  وطارق عبد 
فواز وحسن حسنى  وسامى مغاوري وكارولين عزمى  وصبرى 
ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسالم شوقى وياسمين غيث، 
تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج »مجموعة فنون مصر«، وإخراج 

محمد سالمة.
يشار إلى أن نور عادت للمشاركة فى األعمال الفنية بعد غياب سنوات 
الهتمامها بأسرتها، حيث كان آخر أفالمها السينمائية فيلم »تصبح على 

خير« مع تامر حسنى.

 انطالق تصوير مسلسل »مصطفى 
خاطر« بصحبة هالة فاخر مبدينة اإلنتاج

شريين رضا تصور »الضيف« من »بنى يوسف«

جنوم الفن حيتفلون بعيد ميالد فاروق 
الفيشاوي

للمرة الثانية أمري كرارة يتوقف عن »كلبش 2« بسبب 
»حرب كرموز«

قصة حب جتمع بني نور اللبنانية وياسر جالل داخل 
»استوديو أمحس«

جوائز هلند صربى وياسر جالل 
وحممد فهيم مبهرجان 

املركز الكاثوليكى للسينما

إهلام شاهني وفيفي عبده واجلالد حيتفلون 
خبطوبة جنل ماجد املصري

 هدايا متنوعة
لجميع المناسبات

بالدكتورة جورجيت سافيدس  الفنانة يسرا   إستعانت 
الجديد »بني  لتكون ضمن فريق عمل مسلسلها 
يوسف« المقرر عرضه خالل شهر رمضان المقبل.

استشارات  قدمت  التي  الدكتورة جورجيت  وتظهر 
قبل تجسيد  الفنانين  لمجموعة من  قبل  عديدة من 
لديهم اضطرابات نفسية  أدوار أشخاص 
بشخصية طبيبة نفسية حيث تتواجد بشخصيتها 
الحقيقة ضمن األحداث، علماً بأنها صورت 

بالفعل عدداً من المشاهد الخاصة بها.
بتصوير مسلسلها في »بني  يسرا  وتباشر 
إدارة  الحالية تحت  الفترة  يوسف« خالل 
لعرضه خالل  تمهيداً  المخرج محمد علي 
ببطولة  فيما يشارك  الرمضاني،  السباق 
العمل نجالء بدر، شيرين رضا، وأحمد حاتم.

انتهت الفنانة شيرين رضا من تصوير 
الجديد  فيلمها  عدد من مشاهدها فى 
»الضيف«، حيث تصور مشاهدها فى 
إجازتها من مسلسل »بنى يوسف«  أيام 
النجمة يسرا وإخراج محمد على  مع 
والمقرر عرضه فى شهر رمضان 

المقبل.
إبراهيم عيسى  تأليف  فيلم »الضيف« 
الباجورى وبطولة خالد  وإخراج هادى 
الصاوى وشيرين رضا وأحمد مالك 
أحداثه حول  وجميلة عوض، وتدور 
شاب يحل ضيفًا على أسرة خالل 
العشاء، ثم تتطور األحداث فى اتجاه ال 

يتوقعه أحد منهم، فالحبكة تعتمد على أن 
تكون  لن  بأفراد األسرة  الضيف  عالقة 

واضحة من البداية«.
يتعاون  ثانى عمل  ويعد »الضيف« 
إبراهيم عيسى مع شركة »  الكاتب  فيه 
فيلم »موالنا«،  بعد   « iProdcutions
الباجورى  للمخرج هادى  وثانى عمل 
المحاضرة  فيلم »هيبتا:  بعد  الشركة  مع 
إيرادات  أعلى  األخيرة«، والذى حقق 
السينما  تاريخ  لفيلم رومانسى فى 
بـ27 مليون جنيه، وأول  المصرية 
إبراهيم عيسى وهادى  فيها  يجتمع  مرة 

الباجورى فى عمل فنى.

الفنان ماجد المصري ، بخطوبة نجله أحمد علي      احتفل 
عروسته هند صادق ، وذلك بأحد فنادق التجمع الخامس .

الفنانة فيفي عبده ، وإلهام شاهين  بداية الحضور  وكانت في 
،وأمير كرارة ، وعمرو سعد وزوجته ، واإلعالمي مجدي 
أونا للصحافة واإلعالم وحرمه ، وبوسي  الجالد رئيس وكالة 

الحفل  الفيديوهات من كواليس  التي قامت بنشر عدد من  شلبي 
إلي جانب عدد من نجوم   ، باالنستجرام  الرسمي  علي حسابها 

الفن .
المعروف أن أحمد نجل ماجد المصري هو أبنه األكبر ، ويعمل 

مخرجا .

  قررت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي 
المصري للسينما، إهداء هذه الدورة إلى روح الفنانة 
الراحلة شادية، ومنح تكريم خاص باسمها  القديرة 
ابن شقيقها األستاذ خالد شاكر، كما استقرت  يتسلمه 
اللجنة على األعمال الفائزة بجائزة األعمال الدرامية 
العام، حيث تقررمنح  جائزة أحسن ممثلة في  لهذا 
القديرة هند صبري عن دورها  للفنانة  عمل درامي 
في مسلسل »حالوة الدنيا«، وجائزة أحسن ممثل في 
القدير ياسر جالل عن دوره في  للفنان  عمل درامي 
التشجيعية  المركز  الرئيس« وجائزة  مسلسل »ظل 

للفنان الشاب محمد فهيم.
العليا للمهرجان برئاسة األب  اللجنة  وقد َعقدت 
بطرس دانيال وعضوية األستاذ مجدي سامي 
لوضع الخطوط  واألستاذ ميشيل ماهر إجتماعاً 

العريضة لهذه الدورة.
الدورة برئاسة  بالذكر أن لجنة تحكيم هذه  وجدير 
المخرج القدير د.سمير سيف وعضوية كل من الفنانة 
التصوير د.سمير فرج والكاتب  لبلبة ومدير  القديرة 
والسيناريست عاطف بشاي والموسيقار تامر كروان 
والفنانة المتميزة شيري عادل والناقدة حنان شومان، 
الماضي بعد مشاهدة  انتهت من أعمالها األسبوع  قد 

األفالم المشاركة بهذه الدورة. 

  أوقفت أسرة مسلسل »كلبش 2«، للنجم أمير كرارة، التصوير خالل األسبوع الجارى، 
المشاهد األخيرة  بيتر ميمى بتصوير  المسلسل  الماضى، النشغاله هو ومخرج  السبت  ومنذ 
لفيلم »حرب كرموز«، حيث يتعاون االثنان معا فى الفيلم والمسلسل، ومن المقرر أن يستكمال 

تصوير الجزء الثانى لـ«كلبش«، بدءا من بعد غدا الخميس.
الماضى بمدينة اإلنتاج  يناير  التصوير مطلع  وكانت أسرة مسلسل »كلبش 2« قد بدأت 
اإلعالمى، وذلك بعد إبرام جميع التعاقدات بالمسلسل بين المنتج تامر مرسى وجميع الفنانين 
المشاركين فى حضور المنتج الفنى للعمل فتحى إسماعيل، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من 
هيثم أحمد زكى وأحمد صالح حسنى وأشرف زكى ومحمد محمود عبد العزيز وعبد الرحمن 
أبو زهرة وأحمد حالوة وصبحى خليل، باإلضافة لعدد كبير من أبطال الجزء األول منهم هاله 

فاخر ومحمود البزاوى وضياء عبد الخالق.
يذكر أن فيلم »حرب كرموز« بطولة كل من أمير كرارة وغادة عبد الرازق وروجينا وبيومى 
فؤاد ومصطفى خاطر وفتحى عبد الوهاب، ومحمود حجازى ومايان السيد ومحمد على رزق 

وإيمان العاصى ودياب، من إنتاج محمد السبكى وسيناريو وإخراج بيتر ميمى.

كريم حممود عبد العزيز والسبكى 
يستعدان لفيلم جديد

يحضر النجم كريم محمود عبد العزيز والمنتج أحمد السبكى لفيلم جديد ولم يستقرا حتى 
اآلن على فكرة محددة والمفترض أن يتم توقيع العقود األيام المقبلة، حيث إن السبكى يريد 
أن ينافس بالعمل فى موسم عيد األضحى، وذلك بعد نجاح فيلمهما األخير »اطلعولى 

برة«، للمخرج وائل إحسان والذى طرح فى السينمات منذ شهر تقريبًا.
يشار إلى أن أحداث فيلم »اطلعولى برة«، تدور فى إطار اجتماعى كوميدى 
بين سكانها، وتبرز فى  الصراعات  العديد من  تشهد  داخل حارة شعبية، 
المواقف  للعديد من  يتعرضون  الصاوى،  يقودها خالد  األحداث عصابة 

الدرامية، إلى أن يتم القبض على رئيس العصابة.
فيلم »اطلعولى برة« يشارك فى بطولته خالد الصاوى، ملك قورة، كريم 

محمود عبد العزيز إخراج وائل إحسان، إنتاج أحمد السبكى.

شريين عبد 
الوهاب تروج 

حلفالتها بالسويد
تروج النجمة شيرين عبد الوهاب، 
الغنائية يومى 9 و10 فبراير  لحفالتها 
الجارى بالسويد، وستقدم شيرين من 

خالل الحفل مجموعة من أبرز أغانيها.
ونشرت شيرين بوستر الحفل معلقة 
الغالى هستناكم  قائلة: "جمهورى  عليه 
فى السويد فى حفلتين.. يوم 9 و10 
فبراير هيكونوا حفلتين حلوين جداً يارب 

تتبسطوا".
وكانت قد أحيت حفال مؤخرا ضمن 
هال  مهرجان  من  الجديدة  الدورة 
فبراير، وحققت من خالله رد فعل قويا، 
وسيشارك عدد من كبار نجوم الوطن 
بينهم عبد  المهرجان ومن  العربى فى 
العرب محمد  الرويشد وأنغام وفنان  هللا 

عبده، ونوال الكويتية.

شيكاغو.. احملطة 
الثانية لراغب 

عالمة فى جولته 
األمريكية

بعد أن تعاقد على عدد من الحفالت 
الواليات خالل  التى يحييها فى عدد من 
جولته األمريكية التى تبدأ يوم 16 فبراير 
اللبنانى راغب  الجارى، أعلن النجم 
الذى يحييه فى والية  عالمة عن حفله 
شيكاغو بتاريخ 2 مارس المقبل، والذى 
التى يغنيها  سيكون ضمن هذه الجولة 
العربية فى  اللبنانية والجاليات  للجالية 

الواليات المتحدة األمريكية.
القليلة  راغب زار مصر خالل األيام 
الماضية ليسجل أغنيته الجديد اللى باعنا 
البوغة  الغنائى محمد  الشاعر  التى كتبها 
الملحن محمود خيامى ووزعها  ولحنها 
التسجيل فى  الموزع مدحت خميس وتم 
ستوديو إم 2 ساوند لمهندس الصوت 

الشهير هانى محروس.
كان راغب عالمة قد احتفل مؤخرا بعيد 
زواجه، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع 
التواصل االجتماعى "إنستجرام" رسالة 
مؤثرة ورومانسية لزوجته جيهان عالمة 
المميزة والرائعة  فيها أن عالقتهما  أكد 

كانت دائما سر سعادة واستفادة أبنائهما.

عمرو يوسف 
يصور »طايع« 
فى سويسرا 

النجم  المنتجة لمسلسل  قررت الشركة 
عمرو يوسف "طايع"، السفر إلى 
سويسرا يوم 10 مارس المقبل، لتصوير 
عدة مشاهد خارجية هناك، وتستغرق 
الرحلة 10 أيام كاملة، وهو العمل 
المقرر عرضه فى رمضان المقبل، 
تأليف محمد دياب، وإخراج عمرو  من 
سالمة فى أولى تجاربه اإلخراجية فى 
التليفزيونية، وإنتاج شركة  الدراما  عالم 
المملوكة لرامى إمام وشريكه  ماجنوم 

هشام تحسين.
من ناحية انتهى عمرو سالمة من 
العمل حتى اآلن،  تصوير 3 أسابيع من 
فى ديكورات مختلفة، ومنها ديكور فيال 
بشبرامنت، ومدينة السينما، على أن ينتقل 
إلى ديكورات أخرى خالل األيام المقبلة، 
إلى  العمل سيسافر  خصوصا أن فريق 

أكثر من مدينة ومنها األقصر.
مسلسل "طايع" تدور أحداثه فى صعيد 
مصر، ويجسد عمرو يوسف ضمن 
أحداث العمل مدرس صعيدى يعيش رحلة 
صعود وخالل مشواره تواجهه العديد من 
يتغلب عليها،  التى  العقبات والصعوبات 
العمل بجانب عمرو  ويشارك فى بطولة 
يوسف، عمرو عبد الجليل، سلوى محمد 
على، صبا مبارك، سهير المرشدى، 
ومحمد على، وآخرون، تأليف محمد 
دياب، وإخراج عمرو سالمة، وإنتاج 
للمنتجين رامى  المملوكة  شركة ماجنوم 

إمام وهشام تحسين.

انتقل تصوير أولى مشاهد مسلسل نجم مسرح مصر مصطفى خاطر "البطولة المطلقة"، داخل بالتوهات مدينة 
اإلنتاج اإلعالمى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة 

سينرجى المملوكة للمنتج تامر مرسى.
ويعد اسم "البطولة المطلقة" مؤقتا، لحين تغييره واالستقرار على االسم النهائى حسبما أكد بطل العمل لـ"عين"، 
التعاقدات األخيرة حيث تعاقدت مع كل من هالة فاخر، محمد سالم، ميرنا جميل،  المنتجة  الشركة  وحسمت 

ومجموعة من الشباب، وبعض ضيوف الشرف لدعم خاطر فى أولى بطوالته المطلقة فى الدراما التليفزيونية.
المقرر طرحه فى دور العرض  من ناحية أخرى أوشك خاطر على االنتهاء من تصوير فيلم "حرب كرموز"، 
السينمائى فى عيد الفطر المقبل، ويشارك فى بطولته غادة عبد الرازق، فتحى عبد الوهاب، إيمان العاصى، محمد 

على رزق، وآخرون، قصة وإنتاج محمد السبكى، وإخراج بيتر ميمى.
كما يعرض لخاطر حاليا فيلم "طلق صناعى" بدور العرض، ويشارك فى بطولته النجوم حورية فرغلى، وماجد 

الكدوانى، إخراج خالد دياب.
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مخضرم:
هذه الكلمة كثيرا ما نسمعها أو نقرأها في وسائل اإلعالم خصوًصا 
عندما يريدون وصف رجل بالحكمة التي اكتسبها من تجارب الحياة 
البستاني  أما  العمر.  السادس من سني  أو  الخامس  العقد  بلغ  والذي 
لم  المحيط« باب »خضرم«: »المخضرم: من  فيقول في »محيط 
الجاهلية ونصفه في اإلسالم  ُيخَتَتن، ومن مضى نصف عمره في 
تشبيًها بالناقة المخضرمة...، ومن هو أسود وأبوه أبيض، والناقص 
الحسب، والدِعّي، ومن ال يعرف أبوه أو والدته، ولحم ال يُْدَرى أمن 
ذكر أو أنثى، والطعام التافه أي الذي ال طعم له، والماء بين الثقيل 
والخفيف. وناقة مخضرمة، قطع طرف أذنها.« ألم يكن األصح أن 
نقول: »رجل عركته التجارب« أو »رجل حكيم« أو »رجل نضيج 

أو ناضج«... حسب الحالة؟
بعض وكل:

أَلف  أَلنهما معرفة بغير   »اأَللف والالم ال يدخالن في بعض وكل 
والٍم. وفي القرآن العزيز: وكلٌّ أََتْوه داِخرين« )لسان العرب – ابن 

منظور(

سوف لن أفعل:
أفعل كذا«.  الغريب: »سوف لن  التعبير  أو نسمع هذا  نقرأ  كثيًرا ما 
البستاني في »محيط امحيط« باب )سوف(:  المعلم بطرس  يقول 
بينها  للسين... واليفصل  »سوف حرف تسويف واستقبال، مرادفة 
وبين الفعل ألنها بمنزلة السين في سيفعل.« كما يقول: » لن حرف 
نصب ونفي واستقبال.« ويدخل على الفعل المضارع فينصبه، وينفي 
عمله، ويحوله من الحاضر إلى المستقبل.« ولست أدري كيف يمكن 
أن يستقيم المعنى بأن يقرن النفي باإليجاب؟!!! فلو اكتفيت بقول: »لن 

أفعل كذا«. أال يستقيم المعنى المراد بأنك »ستمتنع عن فعل كذا«؟

ما زال وما دام:
كثيًرا ما يستعمل بعضهم »ما زال« بدل استعمالهم »ما دام«، فيقول 
قائلهم مثاًل: »لن أزوَرَك ما زلُت حًيا« ، بينما كان األصح أن يقال: 
»لن أزورك ما دمُت حًيا«. إذ علينا أن نفرق بين »ما« في »ما زال« 
و »ما« في »ما دام« فاألولى » نافية«، )محيط المحيط للبستاني، باب 
»زول«(، أما الثانية » فمصدرية ظرفية«، )محيط المحيط للبستاني، 
باب »دوم«(، والفرق في عمل كل منهما مختلف تماًما عن اآلخر. 
المصدرية، يؤّول ما بعدها بمصدر، كما في قوله تعالى: }... فما 

وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيا*{ )مريم 31( أي، في مدة 
دوامي أو بقائي حًيا؛ أما النافية، فتنفي أو تنكر أو تجحد حصول الفعل. 
فهل هو المعنى الصواب الذي نقصده إذا قلنا: »لن أزورَك مدة زوالي 

حًيا«؟ فهل يمكن أن يجتمع الزوال مع الحياة؟

سلسلة:
)5 أخطاؤنا يف اللغة )

أسامه كامل أبو شقرا

تعلن جمعية خالص النفوس 
عن بدء أول اجتماعات لها بمونتريال كندا 

كل يوم اثنين من الساعة السادسة والنصف مساَء من كل اسبوع 
وترحب بالجميع على العنوان التالي:

1200 Vincent Massey Laval, Qc. H7V 3N1

إعالن إعالن

اعتذار ترودو على نكتة سخيفة صدرت منه 
  اعترف جاستن ترودو انه قدم 
»نكتة غبية« االسبوع الماضى عندما 
اقترح استخدام مصطلح »بوبليكيند« 
بدال من »البشرية«، وانتقد فى كندا 

وعلى الصعيد الدولى.
وقال رئيس الوزراء الكندى صباح 
يوم االربعاء عندما وصل الى التجمع 
نكتة غبية  قدمت  الليبرالى »اننى 

قبل ايام«.
وفي جلسة علنية عقدت في إدمونتون 
السيد  قام  الماضي،  الخميس  يوم 
ترودو بتصحيح مواطن الستخدامه 
»البشرية«  اإلنكليزي  المصطلح 
وقال  اإلنسان«(.  »عرق  )حرفيا 
الناس،  ان  نقول  ان  نفضل  »اننا 
النها  البشرية،  بالضرورة  وليس 

اكثر شموال«.
ولما كانت السيدة قد بدأت سؤالها 
المرأة  قوة  مع خطاب طويل عن 
والجانب اإللهي من حب األم، لم يكن 

واضحا ما إذا كان رئيس الوزراء يحاول أن يجعل مزحة 
أو إذا كانت كلماته أن تؤخذ في المنزل على محمل الجد.
واضاف »لقد سارت االمور بشكل جيد في القاعة وفي 
سياق هذه المسألة، لكنها خارج السياق تبدو اقل جدية«. 
انها تذكير يذكر ان ال يجب ان اصنع النكات، حتى إذا 

اعتقدت انها مضحكة«
وسارعوا  والنقاد  الفيروسي  تبادل  من  الفيديو  أصبح 
الطالق النار على جوستين ترودو، على حد سواء على 
استغلت  وقد  العموم.  االجتماعية وفي مجلس  الشبكات 

وسائل اإلعالم الدولية األخبار.
في عمود في صحيفة ديلي ميل البريطانية، انتقد الصحافي 

بيرس مورغان النسوية المتطرفة لرئيس الوزراء. كما 
تحدث في الصباح األمريكي »فوكس & فريندس« عن 

ذلك في مقابلة استنكرت انزالقا أيديولوجيا.
وصرح النائب المحافظ جيرارد دلتيل صباح يوم االربعاء 
ان جوستين ترودو فعل الشيء الصحيح باعتذاره عن 

»نكتة سخيفة«، لكنه شكك فى صدق رئيس الوزراء.
شئ  كل  لتحييد  ترودو  السيد  منطق  فى  »انه  واضاف 
تقريبا«، مشيرا الى ان الليبراليين غيروا كلمات النشيد 
الوطنى لجعله اكثر شموال، وهو تغيير ندد به المعارضة 

الرسمية.

4.1 مليون دوالر ملكافحة املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال 
على شبكة اإلنرتنت

  في مواجهة الزيادة المقلقة في 
حوادث استغالل األطفال في المواد 
البالد،  أنحاء  جميع  في  اإلباحية 
ستقدم الحكومة االتحادية أكثر من 
4 ماليين دوالر على مدى خمس 
سنوات إلى المركز الكندي لحماية 
الطفل )CCPE( من أجل إجراءات 

المراقبة على اإلنترنت.
وقال وزير السالمة العامة رالف 
فى  االربعاء  يوم  صباح  جوديل 
»ان  البرلمان  فى  مؤتمر صحفى 
االستغالل الجنسى لالطفال جريمة 

متزايدة لها عواقب مدمرة«.
ووفقا الحصاءات كندا، في عام 2016، تم اإلبالغ 
عن 6،245 حادثة إباحية لألطفال في كندا، بزيادة 

قدرها ٪41 عن العام السابق.
وسيتلقى البرنامج مبلغا قدره 000 123 4 دوالر للسنوات 

الخمس المقبلة، و 000 857 دوالر سنويا بعد ذلك.
لتحديث  المقام األول  وسوف تستخدم األموال في 
برنامج الكمبيوتر العنكبوت، الذي يكشف الصور 
وأشرطة الفيديو من االعتداء الجنسي على األطفال 
صورة  تظهر  أن  وبمجرد  اإلنترنت.  شبكة  على 

إشكالية، يبدأ البرنامج في إزالتها فورا .
ووفقا للمركز أنه منذ إطالقه قبل عام، قام أراشنيد 
بمسح 1.1 مليار صفحة على شبكة اإلنترنت، وقدم 

اإلنترنت  خدمات  مزودي  قام  تقرير.   238،000
بإزالة الصور المسيئة في ٪97 من الحاالت.

وقال الوزير غودال: »أثبتت أراشنيد أنها أداة أكثر 
فاعلية من أي طريقة أخرى للتحقيق، بما في ذلك 
الطريقة الصادمة للغاية من وجود وكالء يبحثون 

يدويا عن هذا النوع من المحتوى«.
في  الطفل  حماية  لمبادرة  أيضا  التمويل  وسيسمح 
مجال استغالل األطفال باستغالل موقع اإلبالغ عن 
.cyberaide.ca ،استغالل األطفال على اإلنترنت
الفيدرالي  المغلف  من  جزء  سيخصص  وأخيرا، 
المعلن يوم الثالثاء إلنشاء شبكة اتصال بين الناجين 
من االعتداء الجنسي وحيث يمكنهم الوصول إلى 

موارد الدعم.

  ترغب المعارضة الرسمية 
في إجبار جوستين ترودو على 
المتعلقة  العامة  النفقات  تسديد 
خان  آغا  جزيرة  في  بإقامته 
انتهك  فترة  وهي  الخاصة، 
فيها رئيس وزراء كندا قانون 

تضارب المصالح.
وقال زعيم المحافظ اندرو شير 
فى مؤتمر صحفى فى البرلمان 
أنه »أمضى في رحلة شخصية 
ان  قانونية.و  غير  أنها  اتضح 
لثقة  خطيرا  انتهاكا  يعد  هذا 

الجمهور.«
قدمه  الذي  االقتراح  ويطالب 
بأنه  العموم  مجلس  في  حزبه 
»إذا انتهك أحد األعضاء قانون 
تضارب المصالح ... أو ينتهك 

قانون تضارب المصالح بين األعضاء، من خالل القيام 
بذلك، الذي يتكبد تكاليف لدافعي الضرائب، يجب على 
هذا العضو أن يسدد هذه التكاليف إلى دافعي الضرائب ».

وقد طالب المحافظون منذ أسابيع بسداد أكثر من 200،000 
دوالر قد انفقت علي رحلة جوستين ترودو  إلى جزر البهاما 
لمقابلة الزعيم الروحي المليونير للجالية اإلسماعيلي.

مع  باألسئلة  النواب  مجلس  في  المحافظين  واجه  وقد 
بعدم  نيته  ابدى  الذي  يوم   بعد  يوما  الوزراء،  رئيس 

سداد هذا المبلغ.
وبرر جوستين ترودو نفسه يوم االثنين الماضي خالل 
فترة األسئلة »كما قلت مرات عديدة، وكما كان الحال 
مع جميع رؤساء الوزراء من قبل، ال تزال هناك تكاليف 
كبيرة مرتبطة بسفر رئيس الوزراء، بغض النظر عن 

المكان الذي يذهب إليه«.
الكاملة عن  المسؤولية  يتحمل  بأنه  في كل مرة  ر  ويذِكّ
األفعال التي يتهم بها، وقد التزم بأن يوافق على جميع 

رحالته الشخصية في المستقبل.
في التحقيق الذي قدمته مفوضة األخالقيات السيدة ماري 
داوسون من عدة أشهر في 20 ديسمبر، في السيد ترودو 
، تلخص إلى أن رئيس الوزراء انتهك أربعة أقسام من 
قانون تضارب المصالح عندما بقى في جزيرة آغا خان 
 4 2016 إلى  26 ديسمبر / كانون األول  الخاصة من 

يناير / كانون الثاني 2017.
وأشارت السيدة داوسون نفسها إلى لجنة أخالقيات مجلس 
العموم في أوائل كانون الثاني / يناير أنها ال تعتقد أن 
السفر، ألن هناك  نفقات  الوزراء أن يسدد  على رئيس 

تكاليف متأصلة في كل تحركاته.

حركة من احملافظني إلجبار ترودو على تسديد النفقات 

املقاطعات األطلسية تستقبل أعلى نسبة من الالجئني
  أشار تحليل لقرارات لجنة الهجرة 
واللجوء الكندية أن الغالبية العظمى 
المقاطعات  إلى  اللجوء  طلبات  من 
تمت  الكندي  الشرق  في  األطلسية 

الموافقة عليها.
من  األولى  التسعة  األشهر  فخالل 
على  الموافقة  تمت  الماضية  السنة 
تسعين بالمئة من طلبات اللجوء إلى 
المقاطعات الشرقية مقابل سبعين بالمئة 
في سائر المقاطعات الكندية. علما أن 
طلبات اللجوء إلى مقاطعات الشرق 
ال تتعدى النصف بالمئة من مجموع 

طلبات اللجوء إلى كندا.
وأفاد التحليل أن غالبية الالجئين إلى المقاطعات األربع 
هم من ليبيا وسوريا وإيران وكوبا وهم يقدمون طلبات 
اللجوء عند وصولهم إلى كندا، إن في المطارات وإن 

على الحدود البرية أو خالل إقامتهم على األراضي 
الكندية كطالب أوسيّاح.

إلى  تقدم  اللجوء  غالبية طلبات  أن  المعلومات  وتفيد 
كيبيك وأونتاريو وبريتيش كولومبيا. 

 بريتيش كولومبيا: مثليو اجلنس يطالبون مبمثل يف احلكومة
تحالف  يطالب    
الجنس  لمثليي 
الميول  ومزدوجي 
والمتحولين  الجنسية 
 )LGBTQ( جنسياً 
في بريتيش كولومبيا 
بتعيين ممثل عن هذه 
حكومة  في  الجالية 

المقاطعة.
وتقول فيرونيكا غرير 
التي أطلقت عريضة 
إن  بذلك  للمطالبة 
كل  أصل  من  واحداً 
ستة أشخاص يقيمون 
في بريتيش كولومبيا 

مزدوج  أو  الجنس  مثلي  إّما  هو 
الميول الجنسية أو متحول جنسياً.
وترى غرير بالتالي أنه يتوجب 
على الحكومة أن تضم بين أعضائها 
هذه  شؤون  عن  مسؤواًل  وزيراً 

الشريحة من المجتمع.
المطلب  هذا  أن  غرير  وتؤكد 
خمسٍة  بتأييد  اآلن  لغاية  يحظى 
التشريعية  الجمعية  أعضاء  من 
في بريتيش كولومبيا، وهي تأمل 
بأن تجمع العريضة 2000 توقيع 

لترفعها فيما بعد إلى حكومة الحزب 
اليساري  الجديد،  الديمقراطي 

التوجه، في المقاطعة.
الحزب  مرشحة  غرير  وكانت 
األخضر في إحدى دوائر ضواحي 
فانكوفر في االنتخابات التشريعية 
العامة األخيرة في بريتيش كولومبيا 
التي جرت في أيار )مايو( 2017، 

لكنها لم تفز بمقعد الدائرة.
وللحزب األخضر ثالثة مقاعد من 
أصل 87 مقعداً تتكّون منها الجمعية 

التشريعية لبريتيش كولومبيا في 
المقاطعة.  عاصمة  فيكتوريا، 
ويدعم هذا الحزب حكومة الحزب 
الديمقراطي الجديد التي هي حكومة 
أقلية ينقصها ثالثة مقاعد لتكون 

حكومة أكثرية.
الواقعة على  وبريتيش كولومبيا 
ثالثة  هي  الهادي  المحيط  ساحل 
حيث  من  العشر  كندا  مقاطعات 
عدد السكان، يقطنها نحٌو من 4,85 

ماليين نسمة.

استعداد اونتاريو ملواجهة محلة ترامب لشراء 
املنتجات األمريكّية

اونتاريو إلصدار  حكومة  تستعّد    
مشروع قانون يهدف لمواجهة االجراء 
الذي اتّخذته إدارة الرئيس األميركي 
دونالد ترامب لشراء المنتجات األميركيّة 

.Buy american
وتأمل اونتاريو في التعاون مع مقاطعات 
كنديّة أخرى لمعاقبة إجراءات الحماية  
le protectionnisme  في السوق 

العاّمة.
وأّكدت رئيسة حكومة اونتاريو كاثلين 
وين أّن حكومتها تعكف على مشروع 
استئناف  لدى  تقّدمه  القانون وسوف 
أعمال الدورة البرلمانيّة العاديّة في وقت 
الحق من شهر شباط فبراير الجاري.

األسواق  في  العمل  فرص  من  القانون  مشروع  ويحّد 
خّطة  تعتمد  التي  األميركيّة  للواليات  بالنسبة  العاّمة 
"شراء المنتجات األميركيّة" ويتيح استهداف واليات 

محّددة دون سواها.
وأوضحت كاثلين وين أّن مدى العقوبة سيكون موازيا 
المنتجات األميركيّة  المتعلّق بشراء  لمستوى االجراء 
أّي  إثارة  تجنّب  في  ترغب  أنّها  إلى  مشيرة  إاّل  ليس 

تصعيد يسيء لالقتصاد. 

وأوضحت رئيسة حكومة اونتاريو أّن الحكومة الكنديّة 
هي على علم باإلجراءات التي تتّخذها المقاطعة.

بها  قامت  زيارة  أعقاب  في  وين  تصريحات  وجاءت 
يوم الثالثاء 6 فبراير الجاري  إلى واشنطن، تندرج في 
إطار الجهود التي تبذلها لحماية العّمال والمؤّسسات في 

مقاطعة اونتاريو.
وأعربت "كاثلين وين" عقب الزيارة عن تفاؤلها بشأن 
المفاوضات التجاريّة الجارية  بين كندا والواليات المتّحدة. 



حرامي بيقول ألمه: الدنيا معدش فيها إخالص، 
بسرق محفظة أبويا لقيت محفضتي معاه.

سألوا مصري ليه المصريين بيحلفوا كثير؟
قال: طب وهللا العظيم دي إشاعة

قسما باهلل دن إفترى
والمصحف ما صحيح

وعهد هللا ده ظلم
وربنا إحنا مش كده

مرة إثنين محششين خالص
االول عطس والثاني كح

األول قال للتاني: بتغير الموضوع ليه

واحد جزار راح يخطب واحدة
قالولو أهل البنت الزم تعطينا 40 ألف جنيه في بنتنا

قاللهم ليه بكام الكيلو

ورقته  بإعطاء  صغير  تلميذ  قام  الرسم  حصة  فى 
للمدرس

فقال المدرس ليه مارسمت وليه عاطيني الورقة بيضاء
فقال التلميذ: ال يا أستاذ لقد رسمت ارنب ابيض وسط 

الثلوج

معلم سأل التلميذ : أين توجد الهند ؟
طالب  في  ألنه  أستاذ  يا  بعيدة  ليست   : أجاب  التلميذ 

رفيقي هندي بيجي بالدراجة كل يوم.

راجل دخل لبيته متأخر وسكران
سألته زوجته : كنت فين يا سوبرمان ؟

قالها : كنت في القهوة مع صحابي
قاتلو : كنتو بتعملو إيه في القهوة للوقت المتأخر ده يا 

سوبرمان ؟
قالها : كنا بنلعب طاوله

بس ليه من لما دخلت و انتي بتندهيلي يا سوبرمان ؟
قاتلو : إلنه اللي باعرفه سوبرمان بس هو اللي بيلبس 

الكالسون فوق البنطلون

نكتة اليوم عن واحد محشش راح يزور صديقه الياباني 
في اإلنعاش

وفجأة صرخ الياباني بصوت بيحتضر : ” تشين يون 
تشاااااااااااااااان ” ومات !!

استغرب المحشش وراح للسفارة اليابانية
يسال عن معنى كالم صاحبه لظنه انها وصيته االخيرة

قالولو ترجمته هي : شيل رجليك عن كيس األوكسجين 

دكتور مجانين دخل على المرضى، شاف واحد مجنون 
بيخبط دماغه في الحيطة سأل الممرضة ليه بيعمل كدة 
فيها  وبيموت  واحدة  بيحب  كان  ده  الصراحة  قالت  ؟ 
بس ألسف متجوزهاش. بعدين شاف مجنون ثاني جنبه 
بيضرب نفسه بالشبشب سأل الممرضة وده ليه بيعمل 

كدة. قالت أصل دا هو لي اتجوزها.

واحد ومراته ما بيتكلموش
مراته جابت ورقة وكتبتله أنا عايزة أروح عند اهلي

كتبلها ... ما فيش مرواح
راحت جابت ورقة كبيرة وكتبت له وقالت له أنا عايزة 

أروح عند أهلي
كتب لها ما فيش مرواح وما تعليش صوتك عليا تاني.

السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو

Vendredi 09 fevrier 2018
الجمعة 9 فبراير 2018

الكلمــات املتقاطعة 
افقياً :

المتحدة  األمم  منظمة   1-
للطفولة 

-2 ممثلة امريكية 
أنا   – السمن  غاية  سمن   3-

)مبعثرة(
-4 قارئ وطبيب مصري 

-5 يخصني – والدة 
للمطربة  الحقيقي  األسم   6-

أسمهان 
منكر  أمر   – اآلن   7-

)معكوسة(
-8 آلة موسيقية 

-9 قنص – اإللهام 
-10 مسرحية لتهاني الكاشف 

وىيات مجدي 

راسياً :
اسطورة   – متشابهان   1-

المخابرات المصرية 
-2 دار لف حول نفسه – عاصمة 

بيرو – تلهب وأضطرم 
-3 ثغر القدس الرئيسي – الطبقة 
اتحاده  عند  الحديد  تعلو  الهشة 

ببعض عناصر الهواء 
واألرض  السماء  بين  ما   4-

)معكوسة( – حامل 
 – أمريكية  فضاء  وكالة   5-
المريض  توجع   – متشابهان 

وتآوه 
جمل   – ويمضي  يذهب   6-

)مبعثرة(
 -7 حاجز – من زهور الزينة

الحيطة)  تتخذ   – يرقد   8-
معكوسة(

-9 الفرار )مبعثرة(- شعاع شمس 
10 – رتبة عسكرية  

حل الكلمات المتقاطعة

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

عني على ماليزيا 
أضخم عجالت العامل يف كواالملبور

Les proverbes en français et arabe

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

- Il faut tourner sept fois sa langue dans 
sa bouche avant de parler 

- لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك 
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  تعرف عين على ماليزيا أو كما تعرف باالنجليزية 
المناطق  أجمل  بأنها من   Eye On Malaysia

بزيارتها  تقوم  أن  يمكن  التي  و  الرائعة  الترفيهية 
في مدينة كواال لمبور حيث أنها عبارة عن عجلة 
دوارة ضخمة المحمولة و التي تعتبر هي األضخم 
في العالم أجمع حيث أنها قد تم تشييدها و افتتاحها 
في العام السابع من األلفية الجديدة حيث أنها توجد 
تحديدا عند حدائق بحيرة تيتي و انجسا الشهيرة و 
التي يتوافد عليها الكثير من السائحين من مختلف 
و  الشهيرة  الحدائق  بأرض  ليستمتعوا  العالم  دول 
العاصمة الماليزية مدينة كواال لمبور حيث حدائقها 
إلى  باإلضافة  المدينة  أنحاء  في  المنتشرة  العديدة 
الحيوانات المختلفة التي تعيش بها كما أنها تشتهر 
أيضا بالمسارح العالمية التي تقوم بها الكثير من أهم 
الحفالت و المهرجانات الدولية , و من الجدير بالذكر 
أيضا أن هذه الوالية هي تعتبر العاصمة الرسمية 
للدولة الماليزية , و التي هي تعتبر من أكبر المدن 
الماليزية في الحجم و في عدد السكان و تعتبر هذه 
المدينة الحافلة و الرائعة من أهم المراكز االقتصادية 
و المالية و الثقافية و السياسية أيضا , و من الجدير 
بالذكر أيضا أن هذه المدينة الرائعة قد قامت باستضافة 
الكثير من األنشطة الرياضية الدولية المختلفة , وكل 
هذا إلى جانب أن هذه الوالية الرائعة تحتوي على 
أطول برجين توأم في العالم و هما برجي بترو ناس 
التوأم واللذان يعرفان بأنهما من أهم المعالم السياحية 
و لكن كل هذا ال يغني عن الحضارة القديمة التي 
اشتهرت بها دولة ماليزيا بأكملها في السابق حيث 
قد  التي  و  االستعمارات  لكثير من  أنها تعرضت 
ساعدت في تبادل الثقافات الكثيرة و تشييد الكثير 
لها  التي أصبح  التاريخية و  المنشآت الصينية  من 
أهمية سياحية مميزة في يومنا هذا حيث أنها تحتوي 
على الكثير من المعالم الحضارية و الطبيعية و التي 
يمكن زيارتها و التي من أهمها العجلة األشهر في 

العالم و هي عجلة عين على ماليزيا.
تعتبر من أجمل المناطق السياحية الرائعة التي توجد 
في مدينة كواال لمبور حيث أنه يمكن زيارتها طوال 

أيام العام حيث يمكن من خاللها مشاهدة مدينة كواال 
لمبور بأكملها على الهيئة البانورامية الشهيرة و ذلك 

مائة و ستون درجة مما  ثالثة  عن طريق زاوية 
يجعلها من أجمل المناطق التي يمكن أن تستكشف 
بها مدينة كواال لمبور بأكملها و من الجدير بالذكر 
أن هذه الجولة تستغرق حوالي اثني عشر دقيقة فقط 
و لكنها تأخذك على أرفتاع شاهق حيث يصل إلي 

حوالي ستون متر تقريبا .
و من الجدير بالذكر أيضا أنه قد أصبحت حدائق 
بحيرة تيتي و انجاسا واحدة من أهم المناطق و أكثرها 
عجائب و خاصة بعد تشييد هذا المبنى العمالق و 
الضخم و هو عجلة عين على ماليزيا الضخمة و 
الرائعة و بذلك فقد أصبحت هذه الحديقة تحتوي على 
أربعة من أهم العجائب في العالم أجمع , و من أهم 
هذه العجائب هي العجلة الدوارة التي تعرف باسم 
عين على ماليزيا إلى جانب أنه يوجد أيضا شاشة 
التي لها صوت مميز و إضاءة  عرض عمالقة و 
واضحة و رائعة , كما أنه يوجد أيضا العديد من 
األلعاب النارية الشهيرة و التي يقوم بها واحد من 
النارية على مستوى  الخاصة باأللعاب  الفرق  أهم 
العالم أجمع مما تجعلها من أهم المناطق السياحية 

روعة و جمال .
و أخيرا فإن حدائق بحيرة تيتي و انجسا تحتوي 
على عرض رائع للتزلج على المياه داخل البحيرة 
مما  ذهول  حالة  في  الحاضرين  يجعل جميع  مما 
يعرض أمامهم إلى جانب األلعاب النارية التي تعمل 
بشكل رائع و منتظم يبهر المشاهدين و الحاضرين 
العجلة  أن  أيضا  بالذكر  الجدير  من  و  جميعهم، 
الضخمة و التي تعرف باسم عين على ماليزيا يمكن 
زيارتها من قبل جميع السائحين و المواطنين جمع 
أيام األسبوع بداية من الساعة العاشرة صباحا و 
حتى الساعة العاشرة مساءا، و من المعروف أنه 
يمكن للكبار الدخول مع دفع رسوم حوالي خمسة 
عشر رينجت ماليزي أما للصغار فإنه يصل إلى 
النقصان  أو  للزيادة  قابلة  ماليزي  رينجت  ثمانية 

حسب اقتصاد البالد .

األهلي يوضح موقف فتحي والسعيد من التجديد
قيام  تفاؤله بشأن  أبدى سيد معوض مدرب األهلي    
الثنائي أحمد فتحي وعبد هللا السعيد بالتجديد مع الفريق.

وقال معوض في تصريحات إذاعية أن الكل يدرك قيمة 
الثنائي داخل صفوف األهلي مشيراً إلى أن تأخر عملية 

التجديد أمراً طبيعياً ال يستحق إثارة قلق الجماهير.
وأضاف مدرب الفريق األحمر أن فتحي والسعيد من أهم 
الحالي مما سيجعل األهلي  بالوقت  الالعبين في مصر 

حريصاً على إستمرارهما ضمن صفوفه.
وتحدث معوض عن عدم دخول الصفقات الجديدة في تشكيل 
أمام االتحاد قائال أن أي  إنتصاره األخير  الفريق خالل 
العب جديد بحاجة لبعض الوقت قبل الدخول في أجواء 

الفريق حتى نضمن ظهوره بالشكل المناسب.
وتابع معوض تصريحاته قائاًل أن الجهاز الفني حريص 
الجدد إلزالة الضغوط من  الالعبين  الجلوس مع  على 
المعقودة عليهم  الكبيرة  التوقعات  عليهم السيما في ظل 

من الجماهير.
وإختتم معوض تصريحاته قائاًل أن الجهاز الفني يسعى دوماً لتجهيز أكبر عدد من الالعبين في ظل ضغط المباريات المكثف 

والذي تسبب في تعرض أكثر من العب لإلصابة.
ويحتل األهلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة بفارق تسع نقاط عن االسماعيلي مع وجود مباراة مؤجلة في جعبته.

جالل: الفوز على طنطا بداية لزمالك أفضل

 عبر إيهاب جالل المدير الفني للزمالك عن سعادته بفوز فريقه على طنطا 
بنتيجة 1-2 ضمن المرحلة الـ22 للدوري الممتاز.

وقال جالل في تصريحاته للصحفيين أن الزمالك كان بمقدروه تحقيق الفوز بنتيجة 
أكبر بعدما خلق الالعبون أكثر من فرصة تهديفية محققة على مدار المباراة.

وأبدى جالل تفاؤله بتحسن األداء والنتائج خالل الفترة المقبلة مشيراً إلى حاجة 
الالعبين لبعض الوقت لتطبيق فكره بشكل كامل داخل الملعب.

وتحدث المدير الفني للزمالك عن إستبعاد الثنائي أحمد فتوح وكاسونجو قائاًل 
أنهما سيعودا للتدريبات بشرط اإللتزام مستقباًل وعدم تكرار التصرفات الغير 

مسئولة مرة أخرى.
وكان الثنائي قد عبر عن غضبه بعد إستبادلهما في لقاء إنبي الماضي الذي تعادل 

فيه الزمالك سلبياً ليتم توقيع غرمات مالية عليهما.
جدير بالذكر أن إيهاب جالل قاد الزمالك في ست مباريات حقق خاللهما إنتصارين 

مقابل نفس العدد من الهزائم والتعادالت.
ويحتل الزمالك الرابع برصيد 36 نقطة بفارق 18 نقطة عن األهلي المتصدر 

مع وجود مباراة مؤجلة في جعبة األخير.

مرتضى: أتعاقد مع الصفقات اليت 
يطلبها جالل

 أوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك أن تعاقده مع الصفقات األخير 
يكون بناًء على طلبات المدير الفني إيهاب جالل.

وقال مرتضى في تصريحاته للصحفيين أن الصفقات األخيرة طلبها المدير 
الفني إيهاب جالل من أجل تنفيذ فكره داخل الملعب مشيراً إلى تعاون اإلدارة 

الكامل مع المدرب إلنجاح مهمته.
وتابع رئيس الزمالك تصريحاته قائاًل أنه قد أنهى صفقة محمد عنتر األخيرة 
مهاجم األسيوطي مقابل 15 مليون جنيه مشيراً إلى زيادة األسعار الواضحة 
على الجميع في سوق االنتقاالت بدليل قيام المصري بشراء إسالم عيسى 

من النصر مقابل 10 مليون جنيه.
وأكد مرتضى ثقته في حسم أي صفقة لصالح الزمالك مهما حاول األهلي 
الدخول فيها مستشهداً بحسم صفقتي عنتر ومحمد عبد الغني مدافع فريق مصر.

وكان الزمالك قد تعاقد مع كال من نانا بوطو، عماد فتحي، حمدي النقاز، محمد 
عبد الغني، محمد عنتر باإلضافة لعودة إسالم جمال من إعارته مع بتروجيت.

ويحتل الزمالك الرابع برصيد 36 نقطة بفارق 18 نقطة عن األهلي المتصدر 
مع وجود مباراة مؤجلة في جعبة األخير.

ميدو: مل أطالب الزمالك بعدم ضم شريف
  نفى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لوادي دجلة مطالبته 
المنتقل  السابق محمد شريف  الزمالك بعدم ضم العبه  لمسئولي 

حديثاً لصفوف األهلي.
أنه فوجيء  الهدف«  لبرنامج »ستاد  وقال ميدو في تصريحاته 
بزج إسمه من قبل مسئولي الزمالك في تلك الصفقة بعد حسمها 

لصالح األهلي.
وأوضح المدير الفني السابق لدجلة قيامه بنصح مسئولي الزمالك 
بمتابعة الثالثي شريف ومحمد هالل ومرعي بإعتبارهم العبين 

مميزين تأسسوا بشكل جيد.
وتابع ميدو تصريحاته قائاًل أنه يتوقع مستقبل مبشر للثالثي سواء 
الزمالك  أو  أو اإلنتقال لصفوف األهلي  باإلحتراف في أوروبا 
بشرط إزالة الضغوط من عليهم بشأن مسألة األسعار الحالية مع 

أهمية الدفع بهم في الوقت المناسب.
وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد سخر من تعاقد األهلي 
مع شريف قائاًل أنه تجاهل ضمه لصفوف فريقه بناًء على نصيحة 

من مديره الفني السابق ميدو.

مصر حتتل املركز الـ30 بتصنيف الفيفا
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واحد عنده صداع راح للدكتور .
الدكتور: انت لما بتنام بتخلي الشباك مفتوح وال مقفول؟

المريض: بأخليه مقفول
الدكتور: ال افتح الشباك وانت نايم

ثاني يوم رجع المريض للدكتور
الدكتور: ها اخبار الصداع أيه

والمسجل...  والتليفزيون..   .. الصداع  راح  ال  صداع  اي  المريض: 
والطباخ هو كمان راح!!!

  إرتقى منتخب مصر مركزا في التصنيف الجديد لالتحاد الدولي 
لكرة القدم الصادر اليوم الخميس ليحتل المرتبة الثالثين.

وجاء المنتخب المصري في المركز الثالث على الصعيد اإلفريقي 
بعد كال من تونس )23(، السنغال )24( فيما جاء المنتخب المغربي 
بالمركز الرابع على الصعيد القاري بحلوله في المرتبة )39( 
ليليه كل من الكونغو الديموقراطية )43(، بوركينا فاسو )44(، 
الكاميرون )45(، غانا )50(، نيجيريا )51(، الجزائر )57(.

المقبل  المصري لخوض وديتين في مارس  المنتخب  ويستعد 
إستعداداً للمونديال حيث من المرجح أن يواجه كال من البرتغال 

وبلغاريا حسب تأكيدات مسئولي اتحاد الكرة.
ويلعب المنتخب المصري في المجموعة األولى بالمونديال بجوار 

كل من روسيا، أوروجواي والسعودية.
وعلى الصعيد العالمي، لم يشهد ترتيب العشر األوائل أي تغيير ببقاء 
المنتخب األلماني على الصدارة ليليه كل من البرازيل، البرتغال، 

األرجنتين، بلجيكا، أسبانيا، بولندا، سويسرا، فرنسا وتشيلي.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est précisément dans  la nouvelle « El Alamein» 
à une centaine de kilomètre à l’ouest d’Alexan-
drie que le gouverneur de Marsa Matrouh 

et Liza Mary Stephen, administrateur délégué de 
la compagnie américaine « Entertainment world en 
association avec une compagnie de l’Arabie Saoudite, 
ont signé le contrat de construction dans la nouvelle 
El Alamein, d’un village récréatif  sur le modèle de « 
DisnyLand » sur une superficie de 5080 feddans (21 
million de mètres carrés) du coût de 3.3 milliards de 
dollars américains.
Selon les déclarations de Mme Stephen, ce contrat 
représente le plus grand investissement au monde pour 
la compagnie américaine à l’extérieur des États-Unis.
De plus, a ajouté Mme Stephen, les travaux de 
constructions devront prendre près de 8 ans alors 

que la première étape de 
ce projet sera complétée en 
2020.
Reste à savoir que ce méga 
projet créera, à lui seul, 
40.000 nouveaux emplois 
directs et indirects.
Enfin, en plus de la récente 
signature de cet important contrat, voilà que, pres-
que en même temps, la compagnie des Émirates « El 
Hourouba » représentée par son directeur général « 
Aly BenHedar » signe avec le gouverneur de Marsa 
Matrouh le contrat de construction à « Abou Markik 
» en banlieue de Marsa Matrouh, sur une superficie de 
172 feddans, un complexe hôtelier « 5 étoiles » au coût 
de 1.2 milliard de livres égyptiennes.  

Disnyland Egypt : Signature d’un contrat de construction 
d’un   village récréatif « DisnyLand Egypt », au coût de 3.3 

milliards de dollars américaines.

L’opposition officielle sou-
haite forcer Justin Tru-
deau à rembourser les 
dépenses publiques liées 

à son séjour sur l’île privée de 
l’Aga Khan, un séjour au cours 
duquel le premier ministre du 
Canada a enfreint la Loi sur les 
conflits d’intérêts.
«Il a dépensé pour un voyage 
personnel qui s’est avéré illégal. 
C’est une grave violation de la 
confiance du public», a déclaré 
le chef  conservateur Andrew 
Scheer, mardi matin, en confé-
rence de presse au Parlement.
La motion déposée par son parti à 
la Chambre des communes exige 
que «si un député enfreint la Loi 
sur les conflits d’intérêts [...] ou 
s’il enfreint le Code régissant les 
conflits d’intérêts des députés, et, 
ce faisant, qu’il entraîne des coûts 
pour le contribuable, ce député 
doit rembourser ces coûts au 
contribuable».
Les conservateurs demandent 
depuis des semaines le rembour-
sement des plus de 200 000 $ de 
dépenses publiques en sécurité et 
en transport encourues en raison 

du voyage de 
Justin Trudeau 
dans les Baha-
mas chez le 
richissime leader 
spirituel de la 
c o m m u n a u t é 
ismaélienne.
Confronté jour 
après jour aux 
questions des 
c o n s e r va t e u r s 
en Chambre, le 
premier ministre n’a manifesté 
aucune intention de rembourser 
ce montant.
«Comme je l’ai dit plusieurs fois, 
et comme c’était le cas pour tous 
les premiers ministres avant moi, 
il y a toujours des coûts impor-
tants liés aux déplacements du 
premier ministre, peu importe où 
il va au pays ou dans le monde», 
s’est justifié Justin Trudeau lundi 
à la période des questions.
Il rappelle chaque fois avoir pris 
l’entière responsabilité des torts 
qui lui sont reprochés et s’être 
engagé à faire approuver tous ses 
voyages personnels à l’avenir.
Au terme d’une enquête de plu-

sieurs mois, la commissaire à 
l’éthique Mary Dawson a déposé 
le 20 décembre son rapport Tru-
deau. Elle conclut que le premier 
ministre a contrevenu à quatre 
articles de la Loi sur les conflits 
d’intérêts lorsqu’il a séjourné sur 
l’île privée de l’Aga Khan, du 26 
décembre 2016 au 4 janvier 2017.
Mme Dawson a néanmoins elle-
même indiqué devant le comité 
d’éthique de la Chambre des 
communes, au début du mois de 
janvier, qu’elle ne croyait pas que 
le premier ministre devait rem-
bourser les frais du voyage, car 
des frais sont inhérents à tous ses 
déplacements.

«Peoplekind»: Trudeau fait son mea culpa Voyage chez l’Aga Khan: une motion conserva-
trice pour forcer Trudeau à rembourser les frais

J
ustin Trudeau a 
concédé avoir fait 
une «blague stu-
pide», la semaine 

dernière, quand il a pro-
posé en anglais l’utilisation 
du terme «peoplekind» 
plutôt que «mankind», des 
propos critiqués autant au 
Canada qu’à l’internatio-
nal.
«J’ai fait une blague stu-
pide il y a quelques jours», 
a admis le premier minis-
tre du Canada, mercredi 

matin à son arrivée au 
caucus libéral.
Lors d’une assemblée 
publique à Edmonton 
jeudi dernier, M. Trudeau 
a corrigé une citoyenne 
pour son utilisation en 
anglais du terme «man-
kind» (littéralement «race 
de l’homme»). «Nous pré-
férons dire «peoplekind» 
(«race des personnes»), 
pas nécessairement «man-
kind», parce que c’est plus 
inclusif», a-t-il dit.

Puisque la dame 
avait débuté sa 
question par un 
long discours sur 
le pouvoir des 
femmes et l’aspect 
divin de l’amour 
maternel, il n’était 
pas clair si le pre-
mier ministre ten-
tait de faire une 
blague ou si ses 
propos étaient à 
prendre au sérieux.
«Ç’a bien passé 
dans la salle et 
dans le contexte de 
la question, mais 

hors-contexte ça paraît 
moins bien, a-t-il ajouté 
mercredi. C’est un petit 
rappel que je ne devrais 
pas faire de blagues, même 
quand je crois qu’elles sont 
drôles.»
La vidéo de l’échange est 
devenue virale et les criti-
ques n’ont pas tardé à fuser 
à l’endroit de Justin Tru-
deau, tant sur les réseaux 
sociaux qu’à la Cham-
bre des communes. Des 

médias internationaux se 
sont même emparés de la 
nouvelle.
Dans une chronique parue 
dans le tabloïd britannique 
«Daily Mail», le journaliste 
Piers Morgan a critiqué le 
féminisme poussé à l’ex-
trême du premier ministre. 
L’émission matinale amé-
ricaine «Fox & Friends» 
en a également parlé dans 
une interview déplorant un 
dérapage idéologique.
Le député conservateur 
Gérard Deltell a jugé mer-
credi matin que Justin 
Trudeau a fait la bonne 
chose en s’excusant pour 
sa «blague niaiseuse», mais 
il doute de la sincérité du 
premier ministre.
«Ça va dans la logique de 
M. Trudeau de neutrali-
ser à peu près tout», a-t-il 
observé, rappelant que 
les libéraux ont fait chan-
ger les paroles de l’hymne 
national pour le rendre 
plus inclusif, un change-
ment dénoncé par l’oppo-
sition officielle.

4,1 millions $ pour combattre la pornographie 
juvénile sur le web

F
ace à une hausse alar-
mante des incidents de 
pornographie juvénile au 
pays, le gouvernement 

fédéral accordera plus de 4 millions 
$ sur cinq ans au Centre canadien 
de protection de l’enfance (CCPE) 
pour ses actions de surveillance en 
ligne.
«L’exploitation sexuelle des enfants 
est un crime qui ne cesse de pren-
dre de l’ampleur, et qui a des consé-
quences dévastatrices», a déclaré 
mercredi matin le ministre de la 
Sécurité publique, Ralph Goodale, 
en conférence de presse au Parle-
ment.
En 2016, 6 245 incidents de porno-
graphie juvénile ont été rapportés 
au Canada, une hausse de 41 % par 
rapport à l’année précédente, selon 
Statistique Canada.
Le CCPE touchera 4 123 000 $ 
pour les cinq prochaines années, 
et 857 000 $ chaque année par la 
suite.
L’argent servira principalement 

à mettre à jour 
le programme 
i n f o r m a t i -
que Arachnid, 
qui détecte les 
images et les 
vidéos d’agres-
sion sexuelle 
d’enfants sur 
le web. Dès 
qu’une image 
problématique 
est identifiée, le 
programme notifie les fournisseurs 
internet afin qu’elles soient retirées.
Depuis son lancement il y a un 
an, Arachnid a balayé 1,1 milliard 
de page web et procédé à 238 000 
signalements. Les fournisseurs 
internet ont retiré les images offen-
santes dans 97 % des cas, selon le 
centre.
«Arachnid s’est avéré un outil 
plus efficace que toutes les autres 
méthodes d’enquêtes, dont celle, 
très traumatique, d’avoir des agents 
qui fouillent manuellement pour 

ce type de contenu», a indiqué le 
ministre Goodale.
Le financement permettra aussi 
au CCPE de continuera à exploi-
ter le site de signalement des cas 
d’exploitation d’enfants en ligne, 
cyberaide.ca.
Finalement, une partie de l’enve-
loppe fédérale annoncée mardi sera 
consacrée à la création d’un réseau 
de communication entre survivants 
d’abus sexuels et où ces derniers 
pourront avoir accès à des ressour-
ces de soutien.

L
e ministre de la Santé 
Gaétan Barrette a accusé 
vendredi le chroniqueur 
Bernard Drainville de faire 

«de la politique» dans le dossier de 
l’épuisement professionnel chez les 
infirmières.
Gaétan Barrette n’a pas apprécié 
la chronique de son ex-adversaire 
péquiste à l’émission Puisqu’il faut 
se lever, sur les ondes du 98,5FM. 
Bernard Drainville y affirmait que le 
ministre ne s’était pas engagé à ren-
contrer à court terme la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du 
Québec, principal syndicat des infir-
mières.
Le chroniqueur précisait toutefois 
que, selon l’entourage du ministre, 
Gaétan Barrette comptait les rencon-
trer «bientôt, à nouveau».
Dans l’échange qui s’en est suivi avec 
l’animateur Paul Arcand, Bernard 
Drainville a ajouté que la réponse du 
premier ministre Philippe Couillard 
aux problèmes des infirmières était 
une «réplique de fin de régime». 
«Gaétan Barrette pis les libéraux 
voudraient convaincre les Québécois 
de changer de gouvernement qu’ils 
n’agiraient pas autrement», a lancé le 
chroniqueur.
Il a ensuite poursuivi en affirmant 
que Philippe Couillard pourrait reti-
rer au ministre Barrette le dossier des 
infirmières, comme il l’a fait pour 
les négociations avec les médecins 

spécialistes. «Il y a 
des libéraux, avant 
longtemps, qui vont 
dire à Couillard : 
‘’Tu l’as tassé des 
négociations avec 
les spécialistes pis 
les généralistes : 
tasse-le du dossier 
des infirmières. Il 
est en train de nous 
couler !’’», a affirmé 
Bernard Drainville.
Réponse sur Twitter
Le ministre a rapidement réagi sur 
Twitter en publiant des captures 
d’écran d’un échange de messa-
ges texte entre le chroniqueur et 
un membre de son entourage où 
on peut lire que le ministre rencon-
trera la FIQ «à nouveau», sans fixer 
d’échéancier précis.
«J’ai été clair à plusieurs reprises 
sur la colline parlementaire et [à 
Puisqu’il faut se lever] :je rencon-
trerai Mme [Nancy] Bédard, prési-
dente de la FIQ, a écrit le ministre 
Barrette sur Twitter. Par contre, que 
les choses soient claires, je n’ai pas à 
gérer les scoops de [Bernard Drain-
ville]. Quelle mauvaise foi! Un chro-
niqueur qui fait de la politique.»
Il a ensuite ajouté : «J’ai une action 
publique depuis 1996. Je n’ai jamais 
vu mes propos ni ceux de mon entou-
rage aussi déformés et utilisés avec 
autant de biais. Jamais. La popula-

tion a le droit de savoir votre modus 
operandi pour bien saisir la portée de 
vos propos».
Bien que les versions du chroniqueur 
et de l’entourage du ministre sur une 
éventuelle rencontre avec la FIQ ne 
semblent pas diverger grandement, 
son attachée de presse du ministre, 
Catherine W. Audette, a déclaré que 
«ce qui a été affirmé [par Bernard 
Drainville] est totalement le contraire 
de ce qui lui a été expliqué».
Questionné sur cette controverse 
impliquant son ministre, Phi-
lippe Couillard a évoqué le lien de 
confiance qui doit subsister entre un 
journaliste et une source qui commu-
niquent en «background». «Je pense 
qu’il faut que ce lien de confiance 
soit toujours présent et renforcé, a-t-il 
commenté avec prudence. Pour le 
reste, je laisserais la situation comme 
elle est. Je pense que les choses pour-
ront se tasser par elle-même.»

Dossier de l’épuisement chez les infirmières: 
Barrette piqué au vif par Drainville

Une adolescente lavalloise de 15 ans portée disparue

La police de Laval a sol-
licité l'aide du public, 
mercredi, afin de retrou-
ver une adolescente de 

15 ans portée disparue depuis 
samedi dernier.
Tia Blanchette a été vue pour la 
dernière fois à son domicile le 3 
février. Elle a quitté sa demeure 
pour aller rencontrer un ami à 
Montréal et n'est jamais rentrée 

chez elle.
L'adolescente mesure 1,5 m (4' 
11''), pèse 65 kg (145 lb), a les che-
veux bruns et les yeux pers. Elle a 
des piercings au nez et à la lèvre 
inférieure, ainsi que des tatouages 
sur l'avant-bras et l'omoplate. Tia 
Blanchette portait un manteau 
noir au moment de sa disparition.
Selon la police de Laval, la dis-
parue se déplacerait à l'aide des 

transports en commun. Elle 
pourrait donc se trouver près de 
stations de métro ou de termi-
nus d'autobus dans les régions de 
Montréal et de Laval.
Quiconque aperçoit Tia Blan-
chette peut aviser la police via le 
911 ou le 450 662-INFO (4636) 
pour transmettre de l'information 
confidentiellement.
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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

 دعوة مجيلة تعطرها 
روح اخلري.. 

أبو حجاج

 جمرد كلمة
   إلى كل من أفرزتهم ثورة 25 يناير 2011 .. مصر 

أنطلقت لألمام ولن تعود للوراء مرة أخرى .

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

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

100 فيلم يف الدورة الثانية ملهرجان أسوان الدولي ألفالم املرأة مشاركة 

Canadian  Realities  ــ       
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

الذي  العالمي  للمعرض  قناة السويس استعدادا  بباريس تاريخ  العربي  العالم   استعرض معهد 
سيستضيفه خالل الفترة من 28 مارس إلى 5 أغسطس، مؤكدا أن تاريخ القناة يسلط الضوء على 

نهضة سياسية واقتصادية وثقافية ألقدم دولة في العالم.
السويس.. من عهد  قناة  الذي سيحمل عنوان “ملحمة  المعرض  بأن  بيان –  المعهد- في  ونوه 
الفراعنة حتى القرن الواحد و العشرين” سينتقل بعد اختتامه بباريس إلى متحف التاريخ في مدينة 
مارسيليا خالل الفترة من 17 أكتوبر 2018 إلى 31 مارس 2019 و ينتقل من ثم إلى مصر 
حيث تعرضه وزارة اآلثار في متحف الحضارة قي القاهرة لالحتفال بالذكرى الـ150 الفتتاح 
القناة على أن يتم بعد ذلك إرسال المعدات التي استعملت في هندسة المعرض لمتحف قناة السويس 

المنتظر افتتاحه في مدينة اإلسماعيلية.
وأضاف أن المعرض سيتضمن مجسمات وصور فوتوغرافية ولوحات فنية وأفالم تسجيلية وقطع 

أثرية من العصور القديمة تبين مدى أهمية قناة السويس.
وقال معهد العالم العربي إن معرض قناة السويس يعد واحدا من أهم وأكثر المشاريع إثارة في تاريخ 
اإلنسانية وسيبرز الشخصيات القوية و النافذة التي صنعت تاريخ القناة وكذلك التحديات الهائلة التي 
اعترضت إنشائها فضال عن قصص ونوادر وأحداث بارزة دمغت تاريخ هذا المكان الرمزي القائم 

على مفترق طرق ما بين القارات الثالث: أسيا وأفريقيا وأوروبا.
وسيذكر باستقبال الخديوي إسماعيل، بمناسبة افتتاح قناة السويس عام 1869، ممثلين عن مختلف 

األسر المالكة في أوروبا بينما حلت 
اإلمبراطورة “أوجيني” ضيفة شرف، 
فنية وصورا سينمائية  وسيتضمن لوحات 
وآلة ديوراما أحضرت خصيصا وكل ذلك 

مصحوبا بإيقاعات موسيقى أوبرا عايدة.
كما تحدث معهد العالم العربي عن 
الفرعون سسوستيس الثالث أول، وقال إنه 
قبل  الـ 18  القرن  كان أول من سعى منذ 
الميالد إلى وصل نهر النيل بالبحر األحمر 
البحر المتوسط  مما أتاح المالحة بين 

وبحار الجنوب.
المعرض سيسلط الضوء  المعهد أن  وأكد 
الراحل جمال عبد  على خطاب الزعيم 
الناصر عام 1956 الذي أعلن خالله في 
قناة  أمام تجمع متحمس أن  الوطني  العيد 
إلى فشل  تأميمها، وسيتطرق  تم  السويس 
العدوان الثالثي على مصر باعتباره نهاية 

لإلمبريالية االستعمارية االوروبية.
كما سيتوقف بشكل واسع عند النصر الذي حققته مصر في حرب 1973 وما نتج عنه من إعادة 

فتح القناة للمالحة.
ولفت معهد العالم العربي إلى أن المعرض المرتقب سيبرز التاريخ المعاصر للقناة تحت اسم “قناة 

المتمثل في إطالق مشروع  المستقبل” و 
فرعوني جديد عام 2015 لجعل مجرى 
القناة مزدوج االتجاه وإنشاء منطقة صناعية 

وأخرى سكانية لجذب ماليين السكان.

ُيقسم يَمين
ــن ــي ــن ــح ل ــــِك وَيـــــرِســـــُمـــــِك ا ــــي ل إ أشــــتــــاُق 
لــدفــيــن ا ــي  ــي ــســْة فـــي وع ــي ــحــب ل ِبــحــروفــي ا
ــن ــدي ــراش ل لـــزمـــِن ا ــة  ــي ــل ــجــاه ل ــــِن ا مـــن زم
لــســجــيــن ــي ا ــال ــي ــدة فـــي خ ــصــي ــق ل ـــأســـُر ا وي
ــن ــي ــق ــي ل ا ــــحــــِب  ــــراِب وُس ــــس ل ا ــــــِق  ف أُ فـــي 
الحزين لــقــلــِب  ا ونــبــضــُة  لــعــشــِق  ا همسُة  يــا 
لـــضـــنـــيـــن ـــــســـــخـــــاِء وبـــــيـــــن ا ل ا ــــن  ــــي ب
ـــوطـــيـــن َت ـــِب  ـــل ـــق ـــل ل ٌر  ـــــا ـــــحـــــُب إشـــــه ل وا
ــن ــي األن يــتــجــنــب   .. لـــمـــواجـــع  ا ــهــجــن  ــســت َي
حين وكـــل  لــحــظــة  ــل  ك ــاهــْك  ــب ــت ن ا يــســتــدعــي 
ــن ــي ــن ــــــحــــــدث ط بــــحــــبــــْك وُي لـــَيـــشـــهـــد 
ــن ــي ــم ـــســـم ي ـــق ـــُي ل ــــْك  ِق ــــا ــــي ومـــــعـــــُه اشــــت
ــــــْك حــنــيــن ــــــلِ ــــي وك ــــاق ــــي أمـــــــــام اشــــت
ـــــن ـــــْك رزي ـــــشـــــِق ـــْك وِع ـــق ـــش ـــع ب ـــــرُّ  ـــــق ُي
ــن ــي ــِكّ لــــصــــدِر س ا ـــي  قــــي ف ـــُر اشــــوا ـــم وج
ــلــعــيــن ل ا ـــن  ـــزم ل ا ـــي  ــب حـــضـــورْك ف ــطــل ــت ي
ــْن ــي ــل ــرس ــُم ل ا ـــاْء حـــضـــوْر  ـــي ـــب حـــضـــوْر األن
ــن ــي ــق َي لــــضــــبــــاَب وُيـــــشـــــرق  ا ـــمـــحـــي  لـــَي
ــــْن ــــَب دي ــــح ل ا ـــــأن  ب ـــــاراً  ـــــه ِج وَيـــعـــلـــن 
لـــمـــؤمـــنـــيـــن ا لــــقــــلــــوِب  ــــــــِه  وهــــبــــُة اإلل

  

 نعم هي دعوة وللجميع.. وتستدعي ان يتم 
الحجز بسرعة الن موعدها قريب  يوم األحد 
المقبل March 11 ! وليس اجمل  من ان 
نحضر حفال موسيقيا سيمفونيا ناجحا للسنة 
الثالثة على التوالي يرعاه وينظمه المركز الثقافي 

Centre Culturel Syrien السوري
بالتعاون مع جامعة ميجيل McGill وثمن 
استمتاعنا سيذهب كتبرع لمساعدة األطفال 

والمحتاجين داخل سوريا ..!!! 
اَي طفل محتاج في العالم هو اهٌل للمساعدة 
القائمة الن الحرب  اْليَْوَم يتصدر  .. والسوري 
شردته .. وسرقت طفولته وبسمته وأصدقاءه 
وهدمت منزله .. بل وحتى لقمة الطعام من فمه.. 
اْليَْوَم من خالل حفل موسيقي لكي  نساعدهم 
يكون لديهم عيادة تطبب الكبار والصغار .. 
وخدمات دراسية وخدمات لألطفال المعاقين 
عقليا ممن تأثروا بالحرب.. هذه هي المشاريع 
اْليَْوَم.. وربما.. في المستقبل... وربما ثياب 
تكسوهم .. ربما .. قطعة خبز يطعمونها الطفالهم 

قبل الذهاب الى المدرسة... انهااألساسيات ..  
ربما .. ليعود الطفل الى المدرسة .. ويكون 
لدى أستاذه وسائل تدريس تفتح عقل الطفلة 
وعقل الطفل ومواهبه ومواهبهارغم الذكريات 
االليمة التي تزدحم في صدور األطفال ورغم 
الخوف من عنف الحرب التي الزالت دائرة... 

نعمل معا!
هذه هي التفاصيل : المركز الثقافي السوري 
يقيم حفال موسيقيا سيمفونيا خيريا لمساعدة 
األطفال بالدرجة االولى و المحتاجين داخل 
سوريا بالتعاون مع جامعة McGill يوم األحد 
 St Andrews  11 آذار مارس في كنيسة
and St Paul في مونتريال. ومن اجل الحجز 
www.يمكنكم الذهاب الى موقع االنترنت
centreculturelsyrien.org  والتفاصيل 

االخرى موجودة في صفحة المركز الثقافي 
السوري أيضا على الفيسبوك .. ورقم الهاتف 
8423 431 514 وانتم اهٌل الخير .. ولألطفال 

والدعوة االخرى هي لمساعدة األطفال 
المحتاجين في مونتريال من خالل بيع وتصفيات 
 Actions Enfance تقوم بها جمعية خيرية
السيدة نائلة مظلوم وزوجها االسيد سرياني 
بأسعار زهيدة جدا لمالبس جديدة بجودة عالية 
من ماركات عالمية تبرعت بها  شركات 
ومحالت تجارية كبرى. وهذه حقا فرصة مفيدة 
للجميع.. والبيع العلني ينتهي قريبا في اخر شهر 
فبراير/ شباط. )هناك بيع خاص دوما عبر 

االتصال بالهاتف حسب الطلب( 
من لديه وارد مادي جيد هي فرصة له سيستفيد 
بشراء بضاعة ذات جودة عالية بسعر زهيد.. 
ومن ليس لديه وارد مادي جيد فهذه فرصة 
ليشتري مؤونة الثياب الوالده وبناته ولنفسه 
وزوجته بأسعار زهيدة.. واالجمل من هذا كله 
ان الثمن الزهيد الذي سيدفعه سيذهب لمساعدة 

جمعيات خيرية ترعى الطفل المحتاج!!!!  
والطفل المحتاج في مونتريال هو ربما طفل 
ألجئ شردته حرب او كارثة إنسانية  .. 
اْليَْوَم وتحاول ان تخفف عليه  وتحتضنه كندا 
ذكريات ماض اليم وتحاول بناء مستقبل أفضل 
.. هو طفل وطفلة نحاول ان  نساعدهم .. 
ليرتدوا حذاءا مريحا الى المدرسة ومعطفا يدفئ 
صدورهم .. وهم ربما عاشوا شهورا طويلة او 
ربما سنوات في مخيم بارد.. او أسرى في منزل 

دون تعليم.. وبعد... هذه هي التفاصيل:
 www.actionsenfance.org 

514 569 3693
وكلكم خير وأهل الخير والمحبة 

الكويت تدشن صرحا ثقافيا عمالقا يضم ستة متاحف متنوعة
   احتفلت الكويت بافتتاح مركز الشيخ عبد    
للمشهد  ليكون واجهة جديدة  الثقافي  السالم     هللا 
الثقافي والفني تضم ستة متاحف إلى جانب 

مسرح وقاعة مؤتمرات ومركز معلومات.
الشيخ  الديوان األميري  ووصف وزير شؤون 
ألقاها في حفل  علي جراح الصباح في كلمة 
الجديد ”بالصرح  المركز  ليل االثنين  االفتتاح 
العلمي والثقافي والتاريخي الذي يسترجع 
الماضي ويعكس الحاضر ويتطلع إلى المستقبل 

بأجنحته المختلفة“.
المشروع هو أحد ”المشاريع  وأضاف أن هذا 
تنفيذها  الديوان األميري  التي تولى  الحيوية 
القانونية والمحاسبية  والتي تخضع للضوابط 
الحكومية  المشاريع  من  كغيرها  للدولة 

األخرى“.
افتتحت قبل نحو عام مركز  الكويت  وكانت 
الثقافي الذي يمثل دار  الشيخ جابر األحمد 

األوبرا الوطنية.
وكان وليد السيف مستشار األمين العام 

للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب قال في كلمة له أمام 
ملتقى الكويت لالستثمار في 2016 إن الديوان األميري يشيد 
بكلفة 234  الثقافية هما دار األوبرا  التحتية  للبنية  مشروعين 
الثقافي بكلفة 194 مليون  السالم  مليون دينار ومركز عبد هللا 

دينار.
الشيخ صباح األحمد  الكويت  أمير  ليل االثنين  شهد االفتتاح 
الثقافة  الجابر الصباح ومسؤولون خليجيون منهم وزير 
للثقافة  البحرين  العواد ورئيسة هيئة  السعودي عواد  واإلعالم 
المعرفة  الثقافة وتنمية  الشيخة مي آل خليفة ووزيرة  والتراث 
الثقافة والرياضة في  الكعبي ومستشار وزير  اإلماراتية نورة 

قطر فالح الهاجري.
وقالت وكالة األنباء الكويتية )كونا( إن مساحته اإلجمالية تبلغ 
نحو 127 ألف متر مربع بمساحة مبان تصل إلى 30 ألف متر 
مربع وحدائق على مساحة 97 ألف متر مربع مشيرة إلى أن 

بناءه استغرق 38 شهرا.
المالية  الشؤون  العزيز إسحاق رئيس  الوكالة عن عبد  ونقلت 
التنفيذية إلنشاء  اللجنة  الديوان األميري رئيس  واإلدارية في 
وإدارة المراكز الثقافية التابعة للديوان إن مركز عبد هللا السالم 
الثقافي يعد ”تحفة معمارية ومن أكبر مناطق العرض المتحفي 
على مستوى العالم“. وقال إسحاق إن المركز يضم ثمانية مبان 
للمؤتمرات  للوثائق وقاعة  تحتوي على ستة متاحف ومبنى 
للخدمات  لنحو 300 شخص فضال عن مبنى  ومسرحا يتسع 
السيارات مبينا أن  للمعلومات ومبنى لمواقف  العامة ومركز 
للزائر  تصميمه الخارجي جاء ”بطابع جمالي فخم يوحي 

باإلعجاز الفني والثقافي“.
الطبيعي  بالتاريخ  المركز يضم متحفين يعنيان  وأوضح أن 
يتعرف الزائر من خاللهما على أدق تفاصيل الحياة البرية من 
كهوف وما تتضمنه من زواحف مختلفة فضال عن النظم البيئية 
القاسية وما يتعرض له اإلنسان من ظروف مناخية متقلبة سواء 

الصحراوية أو القطبية بجميع تفاصيلها.
النقل  الفيزيائية والكيميائية وعلوم  العلوم  وذكر أن متحف 
التاريخ  النقل وتطورها عبر  أنواع وسائل  يستعرض جميع 
الفيزيائية والكيميائية والبحث العلمي  العلوم  إضافة إلى 
التفاعلية. كما يضم ثالثة مختبرات  المعارض  واالبتكار عبر 

مخصصة للتجارب.
وقال إن هذا المتحف يتكون من طابقين يتضمن األرضي منهما 
الروبوتات  بينما يحتوي األول على معرض  الطيران  تاريخ 
والذكاء االصطناعي إضافة إلى التجارب الفيزيائية والكيميائية 

بينما خصص الطابق الثاني لالبتكار.
الجسم  إنه يستعرض  العلوم قال إسحاق  يتعلق بمتحف  وفيما 
البشري بواسطة منحوتات لألعضاء المختلفة والبكتيريا 
والفيروسات كما يعرض تمارين رياضية مختلفة يجب أن 
يقوم بها اإلنسان للبقاء في صحة جيدة كما أنه يتضمن مختبرا 

مخصصا لتجارب األحياء.
للعلوم العربية اإلسالمية مليء  كما يضم المركز متحفا 
التفاعلية واألفالم والمعالجات  اللمس  بالمعروضات وشاشات 

التخطيطية.
العربية  العلوم  الرئيسي من متحف  وقال إسحاق إن الجزء 
واإلسالمية عبارة عن مساحة عالية تحتوي على نماذج من 

الزوار يمكن رؤيتها من  المهمة معلقة فوق رؤوس  المساجد 
لهذا  الزائر سيطلع خالل زيارته  الميزانين مبينا أن  مستوى 
تم تحقيق  العربية عندما  للعلوم  الذهبي  العصر  المتحف على 

اكتشافات مهمة غيرت العالم إلى األبد.
وأوضح أن هذا المتحف يركز على أهم الفنون واالختراعات 
العصر اإلسالمي  العرب خالل  بها  التي اشتهر  واالكتشافات 
الثامن والخامس عشر ميالدية ويسلط الضوء  القرنين  بين  ما 
على دور اإلسالم والقرآن والمسلمين في تشجيع العرب للبحث 
عن الثقافة والعلوم ودورهم في تطوير أنماط عدة من مختلف 

العلوم.
الخارجي يستعرض  الفضاء  إلى أن متحف  وأشار إسحاق 
البعثات  الخارجي واستكشافه من قبل اإلنسان عبر  الفضاء 
إلى وجود معارض ألنواع مختلفة من سفن  الفضائية الفتا 

الفضاء وقبة سماوية.
المتحف يتكون من ثالثة معارض رئيسية متصلة  وذكر أن 
ببعضها البعض األول منها يختص بعلم الكواكب والثاني عبارة 

عن أكاديمية الفضاء والثالث الستكشاف الفضاء.
العديد  السالم يشتمل على  وأضاف إسحاق أن مركز عبد هللا 
الديناصور  من المعروضات الخارجية منها منطقة هيكل 
والحفريات إذ يتكون من هيكلين عظميين للديناصورات وممر 
يبين آثار سلسلة الحياة ما قبل التاريخ إضافة إلى حوض رملي 

يبين طريقة استكشاف آثار الديناصورات.
ولفت إلى وجود منحوتة لسرب من الطيور توفر الظل وتضيف 
إلى موضوع الحياة البرية بخالف منحوتات متحركة من قبل 

الرياح واإلشعاع الشمسي.

  حضر نحو 20 ألف شخص مقنعين ومتنكرين بمالبس ملونة قديمة 
لكرنفال  الرسمية  التي تشكل االنطالقة  التقليدية  المالك”  األحد “قفزة 

البندقية.
البندقية “كانت قفزة مالك رائعة. نحن  وقالت فرانشيسكا، من سكان 
نشارك في الكرنفال سنويا منذ عام 1990”. وأوضحت “في كل سنة 
نخيط مالبسنا وفقا لموضوع الكرنفال ومن ثم نرتديها لكل المناسبات 

في ساحة القديس مرقس فضال عن الحفالت التي تنظم هنا وهناك”.
وتجمع الحضور في ساحة القديس مرقس في قلب البندقية وقد حبسوا 
أنفاسهم فيما قفزت الطالبة البالغة 19 عاما إليزا كونستانتيني من جرس 

الناقوس المطل على الساحة إلى ضفة البحيرة الشاطئية.
الجمهور وألقت  ارتفاع 80 مترا فوق  إلى كابل على  الشابة  وربطت 
قصاصات الورق على السياح وسكان المدينة الذين أتوا للمشاركة في 

أحد أشهر كرنفاالت العالم وأقدمها. 
وأوضحت سوزي، من سكان فيرونا في شمال إيطاليا “بطبيعة الحال 
هناك الكرنفال وجمال األزياء إال أن جمال البندقية )يكمن في( أننا نعيش 
مجددا مراحل تاريخية رائعة مع كل األلوان، إنها عودة إلى الماضي”.

معهد العامل العربي بباريس يستعرض تاريخ قناة السويس استعدادا للمعرض العاملي املرتقب

انطالق أشهر كرنفاالت العامل وأقدمها

   أكد السيناريست محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان الدولي ألفالم 
الفترة من 20-26  الثانية للمهرجان المقرر إقامتها خالل  المرأة، أن الدورة 
الفعاليات والندوات المهمة  فبراير الجاري بمدينة أسوان، ستشهد العديد من 

إلى جانب االهتمام بقضايا وهموم المرأة وإبداعها.
وقال عبد الخالق- في حوار خاص- إن إدارة المهرجان تسعى إلى تحقيق عدة 
أهداف في هذه الدورة، مشيرا إلى أن مشاركة فنانين ومسئولين عن السينما من 
مختلف الدول في المهرجان تعد بمثابة تفاعل إيجابي نظرا ألنه يتيح الفرصة 
لتبادل الخبرات وتقريب الثقافات باعتبارها أهم أدوات الحوار التي تسهم في 

توطيد العالقات المختلفة بين الشعوب، وخاصة الثقافية.
وأضاف” إن دورة المهرجان لهذا العام والتي تحمل اسم المناضلة الجزائرية 
جميلة بوحيرد، تتضمن العديد من الفعاليات والندوات المهمة ومن بينها عقد 
منتدى”نوت” لقضايا المرأة وتديره الكاتبة عزة كامل، والذي يعد محور يربط 
المرأة في أسوان بقضايا الوطن، ويشارك في دمج سيدات أسوان بالفعاليات كجزء 
من إحياء العالقة بين الجمهور الحقيقي واألفالم السينمائية التي يتم عرضها في 
المهرجان وأيضا إشراك الرجال في التوعية بقضايا المرأة، مشيرا إلى أنه تم 
االتفاق هذا العام مع عدد من رموز المجتمع وشخصيات نسائية ومشاهير من 

الرجال من المهتمين بقضايا المرأة على المشاركة في هذا المحور.
وأوضح أن منتدى “نوت” سيناقش أيضا هذا العام القوانين اإليجابية المتعلقة 
بالمرأة في المنطقة العربية ويلقي الضوء تحديدا في هذا الشأن على التجارب 
المصرية والتونسية واألردنية، مشيرا إلى أن تمكين المرأة يعد هدفا أساسيا 
أسوان،  بمهرجان  األفالم  لعروض  الموازي  المحور  يعتبر  الذي  للمنتدى 

وخاصة بعد أن أصبحت المرأة تسهم بشكل بارز وفعال في الجوانب السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية.

وعن صالون أبو سمبل للمنتجين الذي يقام ضمن فعاليات المهرجان، أشار عبد 
الخالق إلى أن المشاركين من المنتجين يناقشون هذا العام تسويق األفالم عبر 
شبكة االنترنت وبحث عقد بعض البروتوكوالت تسمح ببيع الفيلم العربي في 

مناطق خارج البالد العربية.
وقال إنه من المقرر أن يتم عقد ورش تجريبية تستهدف التدريب على الفنون 
وخاصة فنون صناعة الفيلم والسيناريو والصورة السينمائية، مشيرا إلى أن عدد 
المشاركين فيها يبلغ نحو 100 شاب وفتاة من أسوان وضواحيها، وحرصت 

إدارة المهرجان على توفير إقامة للمتدربين من خارج أسوان.
تقرر  بأنه  الخالق  إقامة عروض سينمائية بمنطقة شالتين، نوه عبد   وعن 
تخصيص وحدة عرض في شالتين لعرض عدد من األفالم المصرية واألجنبية 
في برنامج خاص، وخاصة بعد أن أبدى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة 
الدكتور أحمد عواض ترحيبا وتعاونا الستغالل المواقع الثقافية، وتم االتفاق 
على إرسال وحدات متنقلة لعرض عدد من أفالم المهرجان بمدينة شالتين من 
أجل الخروج بعروض المهرجان السينمائية خارج نطاق مدينة أسوان سواء 

في تجمعات ريفية أو من خالل جمعيات نوبية.
وأشار إلى أن تنظيم تلك الوحدات يأتي بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة والمركز 
القومي للسينما من أجل تقديمها للبسطاء، ونسعى للترتيب لتواجد بعض الفنانين 
في تلك العروض التي تقدم خارج أسوان، مشيدا بالدور الذي يبذله مجلس أمناء 
السفيرة مرفت تالوي وجميع  المرأة برئاسة  الدولي ألفالم  مهرجان أسوان 

أعضائه من أجل تطوير المهرجان.
المشاركة والندوات  وبشأن األفالم 

الرئيسية للمهرجان، أشار إلى أنه 
تم االستقرار على مشاركة 100 

فيلم متنوع من أنحاء العالم 
ذات االهتمام بقضايا وهموم 

المرأة، وسيتم إشراك 
النساء صناع األفالم 
من مصر والعالم 
في الندوات لتعظيم 
األثر، وسيقام ضمن 
فعاليات المهرجان 

ثالث ندوات رئيسية 
بعنوان )المرأة مستقبل 

العربية(، وندوة  السينما 
عن الناقد سمير فريد والثالثة 

بعنوان )المرأة في سينما يوسف شاهين(.
يذكر أن الدورة الثانية من مهرجان أسوان الدولي 

ألفالم المرأة، ستشهد تكريم النجمة منى زكي، 
والمخرجة عطيات األبنودي، والمخرجة والمنتجة 
ماريان خوري، ومصممة المالبس ناهد نصر هللا.
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