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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

اإلرهاب والوطن ! 
  اإلرهاب فكرة ممطوطة ال 
يحمل  من  حدود  عند  تتوقف 
تتعداه  وإنما  فحسب  السالح 
أتباعه بالفكر  لتطول من يغذي 
الحرام  والمال  المتطرف 
في  ولكنه   ، المدمر  والسالح 
أنواع  البداية والنهاية يظل أحد 
 . اإلرهاب وليس كل اإلرهاب 
الذي ال يراعي  المطعم  فصاحب 
ضميره فيما يقدمه لعمالئه من 
صالحة  وغير  فاسدة  أطعمة 
وبأعلى  اآلدمي  لالستخدام 
بالطبيعة  إرهابي  األسعار 
بالفطرة  اإلرهاب  ويمارس 
اإلصرار  سبق  ومع  عمد  عن 
الحكومي  والترصد ! والمسئول 
كان  أينما  والمرتشي  الفاشل 
المجتمع  في  الخدمي  موقعه 
لزعزعته  بالثالثة  إرهابي 
المجتمعي  واألمن  لالستقرار 
ألنه يعطي صورة غير حضارية 
البسيط  وغير إنسانية للمواطن 
الذين يتلحفون باألمل  والشباب 
نحو غٍد أفضل ومستقبل أكثر 
مع  الحال  هو  كذلك   . إشرقاً 
الفاسد في المستشفيات  الطبيب 
األمين  وغير  الجاهل  والمعلًم 
وأقساط المصاريف المدرسية 
والدروس  فيها  المبالغ 
الخصوصية التي ال تخدم مصالح 
الموظف  بخالف   ، الطالب  
جميعهم  المرتشي  أو  المهمل 
أو  بشكل  اإلرهاب  يمارسون 
القيم  يهدمون  ألنهم  بآخر 
والمبادئ ويعيثون في األرض 
. وهو ما ينعكس في كل  فساداً 
النهاية في الشارع  ما نراه في 
مشين  سلوك  من  المصري 
السيارات  قائدي  بين  ينتشر 
هنا  ونراه  المشاه  وسلوك 
 ، الرياضي  النادي  في  وهناك 
والتعامل  االجتماعي  والسكن 
اإلعالم  ووسائل  اإلنساني 
ودور  والجامعات  المختلفة 

الثقافية وفي  العبادة والمراكز 
السلك القضائي إلى آخره وأنا ال 
التعميم بقدر ما أقصد  أقصد هنا 
التنويه والتحذير منه ومن آثاره 
لذا   . أو آجالً  المدمرة إن عاجالً 
أنا ال ألوم على الرئيس السيسي 
لتنفيذ  استخدامه للشدة وللقوة 
جميع  في  المطلوب  االنضباط 
الدولة والمجتمع من  مؤسسات 
المستمر في دعم  خالل اهتمامه 
الشباب من  القيم والمبادئ لدى 
خالل حربه الضروس ضد الفساد 
الوطن  لتطهير  والمفسدين 
الحضاري  تاريخه  واسترجاع 
األصعدة  كافة  على  الكبير 
تصديه  بجانب  والمستويات 
الحاسم والحازم لكل من يحمل 
السالح وما يحدث في سيناء من 
أبناء قواتنا المسلحة وشرطتنا 
األبية ضد كل من يحمل السالح 
لهدم منجزاتنا الوطنية ومسيرتنا 
الظافرة لخير دليل على  الوطنية 

صحة ما قلته سلفاً . 
صوتي  أن  على  أؤكد  لذا 
للرئيس  سيذهب  االنتخابي 
مسيرة  الستكمال  السيسي 
الذي بدأها منذ توليه  التصحيح 
نتائجها  وبدأت  الحكم  سدة 
الخير على  المبشرة تنعكس بكل 
بال  جميعاً  والمصريين  مصر 
لذا أدعو جميع  تمييز أو تفرقة 
للقيام  الخارج  في  المصريين 
بدورهم واإلدالء بصوتهم في 
القادمة  الرئاسية  االنتخابات 
أو  الرئيس  مع  كانوا  سواء 
مع منافسه ألن المشاركة في 
ضرورة  الرئاسية  االنتخابات 
تعكس العمق الحضاري لألوطان 
للتقدم  الساعية  والشعوب 
المفهوم  والحريصة على تعزيز 
الديمقراطي الصحيح . حفظ هللا 
وسدد  الرئيس  وحفظ  الوطن 

خطاه وتحيا مصر . ! 

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

  دعا قداسة البابا تواضروس الثاني 
الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية  بابا 
المرقسية، جميع المصريين في الداخل 
والمشاركة  النزول  إلى  والخارج 
الرئاسية  االنتخابات  في  بإيجابية 
الجاري،  الشهر  إجراؤها  المقرر 
وذلك لممارسة حقهم الدستوري وللوفاء 
الذي  والمجتمعي  الوطني  بالواجب 
يحفظ الوطن عاليا شامخا أمام العالم.

وأكد البابا تواضروس الثاني، ضرورة 
االنتخابات  في  المواطنين  مشاركة 

حماية  أجل  من  المقبلة  الرئاسية 
المكتسبات الوطنية التي تم إنجازها 
خالل األعوام الماضية والتي هي ثمرة 

وحدة وتماسك المصريين.
إن   ” قائال  البابا  قداسة  وأوضح 
أجل  من  الكثير  تحملوا  المصريين 
أن تبقى مصر، وها هي مصر باقية، 
نامية، تتقدم بخطى ثابتة نحو األمام.. 
حفظ هللا مصر، وحفظ لها كل رجالها 

ونسائها المخلصين الشرفاء”.

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

قتلى ومصابون يف انهيار جسر مبيامي يف فلوريدا

دير شبيجل: أمريكا ترغب بكبح الصادرات األوروبية مقابل ختليها عن الرسوم اجلمركية

شكري للحريري : دعمنا للبنان يف كافة اجملاالت

البابا تواضروس يدعو مجوع املصريني يف الداخل واخلارج 
للمشاركة يف االنتخابات الرئاسية

  انهار جسر مشاة مشيد حديثا فوق طريق سريع من ست حارات في 
مدينة ميامي على الساحل الشرقي للواليات المتحدة، ما تسبب في تحطيم 
عدد من السيارات ومقتل عدد من األشخاص، حسب ما أفادت وسائل إعالم.

وقد أكدت قوات شرطة الطرقات السريعة، وقوع 
الذي  الجسر  انهيار  القتلى بسبب حادثة  عدد من 
يربط بين جامعة فلوريدا الدولية ومساكن الطالب 

ويزن 950 طن.
السيارات  من  وذكرت الشرطة أن هناك عدداً 
المحتجزة تحت األنقاض، مؤكدةً وجود إصابات 
لتلك  النهائية  الكشف عن الحصيلة  عديدة، دون 

اإلصابات والقتلى.
ونشرت جامعة فلوريدا الدولية تغريدةً على تويتر 
قالت فيها “لقد انهار جسر المشاة في جنوب غرب 
الشارع الثامن، لذا تجنبوا التوجه لتلك المنطقة”.

وتعمل قوات الشرطة ورجال اإلطفاء على البحث 
عن مصابين وضحايا قد يكونوا عالقين تحت الجسر. 

وبحسب صحيفة “ميامي هيرالد”، تّم تركيب الجسر يوم السبت الماضي، 
بأن  المزدحمة، علماً  الطريق  الجامعة على عبور  وذلك لمساعدة طالب 

تكلفته بلغت 14.9 مليون دوالر.

   قالت مجلة دير شبيجل األلمانية إن الواليات 
الرسوم  للتخلي عن  المتحدة وضعت شروطا 
الجمركية المزمع فرضها على واردات الصلب 
واأللومنيوم من أوروبا، من بينها تقييد الصادرات 
المعدنين عند  المتحدة من  الواليات  إلى  المتجهة 

مستويات 2017.
االتحاد األوروبي إلجراء محادثات  ويضغط 
لتجنب حرب تجارية منذ أعلن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية على 

مجموعة من الصادرات األوروبية العالية القيمة 
األمريكية  السوق  إغراق  تردد عن  ما  ردا على 

بالصلب واأللومنيوم.
وقالت دير شبيجل في تقرير يوم الجمعة إن الشروط 
األمريكي روبرت  التجاري  الممثل  التي ذكرها 
اليتهايزر في اجتماع عقد في بروكسل مع مفوضة 
التجارة في االتحاد األوروبي سيسيليا مالمستروم 
تشمل أيضا تعهد بروكسل باتخاذ إجراءات لمواجهة 
الصيني والتعاون في  بالحديد  السوق  إغراق 

مجموعة واسعة من القضايا التجارية األخرى.
وقالت المجلة إن اليتهايزر وضع أيضا شروطا 
في مجال سياسة الدفاع من شأنها أن تلزم أوروبا 
أنها ستعزز جهودها في  بتقديم ”دليل“ على 

التسليح. مجال 
كان مصدر في المفوضية األوروبية قال يوم الخميس 
إن وزير التجارة األمريكي ويلبور روس اتفق مع 
مالمستروم على االجتماع األسبوع القادم في مسعى 

لحل الخالف العميق بشأن الرسوم الجمركية.   

  عقد وزير الخارجية سامح شكري أمس الخميس، مباحثات مع 
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وذلك على هامش مشاركته 

في مؤتمر روما الثاني لدعم الجيش وقوات األمن الداخلي اللبناني.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أحمد أبو زيد، إلى أن وزير 
الخارجية أكد لرئيس الوزراء اللبناني على دعم مصر لبالده في كافة 
المجاالت، مشيراً إلى ما قامت به مصر لدعم قوات الجيش واألمن 
الداخلي اللبنانية على مدى األعوام الماضية، فضالً عن التعاون في 

المجاالت األخرى.
وأوضح أبو زيد أنه تم التوقيع اليوم في بيروت على بروتوكول جديد 
الستئناف التعاون ما بين جامعة اإلسكندرية وجامعة بيروت العربية.
وأضاف أبز زيد أن شكري عبر للحريري عن حرص مصر على 
المشاركة في مؤتمر روما مبرزاً اعتقاد مصر الراسخ بأن دعم قوات 
الجيش واألمن الداخلي اللبنانية يَْصب في مصلحة استقرار المنطقة 
ككل وليس لبنان وحده، ويأتي في إطار التزام مصر بدعم المؤسسات 
الشرعية للدولة لتمكينها من القيام بواجبها الوطني في الدفاع عن أمن 

البالد والتصدي للخطر اإلرهابي.

وأردف أبو زيد، أن شكري جدد موقف مصر الداعي إلى النأي بلبنان 
عن النزاعات اإلقليمية، حرصاً على لبنان في المقام األول وحفاظاً 
على استقرار المنطقة، وللحيلولة دون ترك المجال أمام قوى خارجية 

للعبث بالسلم المجتمعي للدول العربية وزعزعة أمنها.
وأوضح أبو زيد أن رئيس الوزراء اللبناني أعرب لوزير الخارجية 
عن تقدير لبنان للجهد المصري في حفظ االستقرار في بالده، وعلى 
المساعدات التي قدمتها مصر لبناء قدرات قوات الجيش واألمن الداخلي 
في لبنان، فضالً عن تقديره الكبير لما يقوم به المستشفى العسكري 

المصري في لبنان منذ عام 2006.
ورداً على استفسار من سامح شكري حول األوضاع السياسية في لبنان، 
استعرض رئيس الوزراء اللبناني تقييمه للمشهد السياسي اللبناني، بما 

في ذلك االنتخابات المقبلة واحتماالتها المختلفة.
كما تطرقت المناقشات لألوضاع في سوريا وتأثيراتها اإلقليمية، 
على  شكري  الوزير  وأكد  اإلرهاب..  مكافحة  جهود  عن  فضالً 
لبنان وسالمة شعبه وسط كل  الدائم على استقرار  حرص مصر 

التضحيات. تلك 

املصريون يف اخلارج يتسابقون لالدالء بأصواتهم يف االنتخابات الرئاسية 
  يواصل المصريون في الخارج االدالء بأصواتهم، اليوم 
يتنافس فيها  التي  الرئاسة،  انتخابات  ايام  الجمعة في أول 
المرشحان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والمهندس موسى 
مصطفى موسى،  والتي من المقرر أن تستمر  تالثة أيام.

ويصوت المصريون بالخارج في البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
بـ 139 مقًرا في 124 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة 
تابلت حديثة يتم االعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز 
السفر المميكن للناخب، باإلضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب 
اآللي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة إلدارة العملية 

االنتخابية.
وفي كندا استقبلت السفارة المصرية في العاصمة أوتاوا 
والقنصلية العامة فى مونتريال اليوم الجمعة  16 مارس 2018 

الناخبين فى الجولة األولى لالنتخابات 
الرئاسية التى تقام ببعثاتنا بالخارج ، حيث 
حرصت السيدة السفيرة / أمل سالمة 
القنصل العام وكافة أعضاء القنصلية 

العامة على الترحيب بالناخبين .
وقد حرصت القنصلية العامة من خالل 
موقعها على شبكة المعلومات الدولية 
وموقعها االلكترونى ومن خالل قيامها 
بارسال المعلومات الخاصة باالنتخابات 
الرئاسية لمختلف الجمعيات المصرية فى 
مونتريال وتورنتو على توضيح التعليمات 
الخاصة باللجنة العليا لالنتخابات طوال 
المواطنين  وتشجيع   ، الماضية  الفترة 
المصريين المقيمين بدائرة اختصاص 
وسائل  مع  تواصلت  كما   . البعثة 
اإلعالم العربية المسموعة والمقروءة 
فى مقاطعتى كيبيك وأونتاريو لتشجيع 
المواطنين المصريين على المشاركة فى 
االنتخابات، ولتوضيح كافة التسهيالت 

التى تقدمها وزارة الخارجية من خالل بعثاتها فى الخارج 
لتيسيير مشاركة المواطنين فى االنتخابات .

هذا،  وتتواصل العملية االنتخابية فى مقر السفارة والقنصلية 
العامة يومى السبت واألحد – 18 17 مارس 2018. 

وقد حرصت أعداد من المواطنين على التواجد أمام المقار 
االنتخابية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية قبل بدء االقتراع 
إيمانا منهم بأهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي 
الذي كفله لهم الدستور، ومن جانبها، حرصت السفارات 
في الخارج بما في ذلك أوروبا على توفير كافة الوسائل 

االقتراع. للمواطنين خالل عملية  والتسهيالت  الالزمة 
هذا وقد توافد المصريون المقيمون في المملكة العربية 
السعودية صباح اليوم على مقر سفارة مصر بالرياض 
االنتخابات  في  بأصواتهم  لإلدالء  جدة  في  والقنصلية 

الرئاسية.
وقامت السفارة والقنصلية بتوفير كافة التسهيالت للمواطنين 
الذين يتوافدون على مقرها لممارسة حقهم الدستوري في 
المشاركة السياسية بالنظر إلى دورهم ومسئوليتهم الوطنية 
من  إطار  في  المختلفة  االنتخابية  االستحقاقات  كافة  في 
الممارسة الحرة والنزيهة للعملية الديمقراطية في مصر.
و فتحت سفارة مصر في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي 
أبوابها الستقبال الناخبين للتصويت باالنتخابات الرئاسية، 

نحو  ظبى  بأبو  المقيمة  المصرية  الجالية  عدد  ويتراوح 
770 ألف مواطن مصرى.

وتوافد أبناء الجالية المصرية بالسودان على مقر سفارة 
مصر بالخرطوم لالدالء بأصواتهم .

نيوزيالندا وروسيا  في كل من  وفتحت سفارات مصر 
وكينيا وإثيوبيا أبوابها صباح اليوم الجمعة أمام المواطنين 
االقتراع  عملية  وتستمر   , المصرية  الجالية  أبناء  من 
اليوم في اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية حتى الساعة 

مساء. التاسعة 

كما فتحت سفارات مصر في الهند وباكستان وبنجالديش 
أبوابها أمام المصريين المشاركين في االنتخابات الرئاسية، 
ودكا  أباد   وإسالم  نيودلهي  في  مصر  بعثات  وبدأت 
الدولتين،  بتوقيت  التاسعة صباحا  في  الناخبين  استقبال 

القاهرة. بتوقيت  فجرا  الخامسة 
وبدأ المواطنون المصريون في كل من تايالند وإندونيسيا 
بانكوك  في  المصريتين  السفارتين  مقري  على  التوافد 

وجاكرتا لإلدالء بأصواتهم  .
وفتحت السفارات والقنصليات المصرية في البلدان األوروبية 
أبوابها أمام المواطنين من أبناء الجاليات المصرية لإلدالء 

بأصواتهم.
ومن المتوقع أن تزداد أعداد الناخبين في معظم العواصم 
األوروبية بعد عصر اليوم الجمعة ويوم غد السبت وبعد 

غد األحد وهما أيام العطلة األسبوعية في هذه الدول.

حكمة العدد
اعداد: أنطوانيت جرجوس

سئل الجاحظ عن صفات اإلنسان العاقل فقال:
هو الذي يعلم متى يتكلم، وكيف يتكلم، ومع من يتكلم
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بقلم: رفاه السعد

  للمرأة العراقية تاريخ كبير ومساهمات 
فعالة في كافة مجاالت الحياة الثقافية 
والتربوية واالقتصادية واالجتماعية 
الكثير من  والسياسية.. وقد حققت 
االنجازات وكان لها دور فاعل في بناء 
المجتمع العراقي خاصة في الفترة منذ 
عام ١٩٢٣ ولغاية ٢٠٠٣ بالطبع لم 
تخلو هذه الفترة من العقبات كالمشاكل 
االجتماعية والنفسية لكنها عملت جاهدة 
انها قادرة وانها  لكي تثبت للجميع 
الرجل في كافة  المساواة مع  تستحق 
يلتفت  الجميع أن  المجاالت وأجبرت 

لها وال يغفل قدراتها.. 
دائما.. السباقة  العراقية كانت  المرأة 

لنستذكر بعضهن. في عام ١٩٢٣ اسست 
المرأة العراقية أول تجمع نسوي اطلق 
عليه آنذاك »نادي النهضة النسائية« 
من بين من اسسن هذا التجمع »نعمة 
الزهاوي«  سلطان حمود« »وأسماء 

وغيرهن..
عام ١٩٣٣ ظهرت أول مجلة نسائية » 
مجلة ليلى« رئيسة تحريرها بولينا حسون 
في عام ١٩٣٩ تخرجت أول فتاة في 
لتكون أول  بغداد من جامعة الطب 
طبيبة عراقية تعينها وزارة الصحة 

هي الدكتورة آناستيان..
وال ننسى بالذكر الدكتورة نزيهة الدليمي 
أول وزيرة عراقية بعد ثورة ١4 تموز 
١٩58 بحكم عبد الكريم قاسم وبالفعل 
المرأة والرجل  المساواة بين  اثبتت 
كما تم تعيين أول قاضية وهي زكية 
اسماعيل في العام ذاته..وغيرهن من 
االسماء العريقة...وانتهاءا بالمعمارية 
زهاء حديد التي توفيت قبل نحو عامين 
وتركت وراءها ارثا معماريا ضخما في 
مختلف انحاء العالم, يحكى ويتحاكى 
به, فقد ابهرت حديد مختلف العواصم 
بإبداعها واعتبرتها األوساط  العالمية 
المعمارية أنها أكبر مهندسة معمارية 

عرفها العالم.
صممت العديد من البنايات في أوروبا 
وآسيا وأميركا كذلك جسر أبوظبي 
باإلمارات ومحطة إطفاء الحريق 
التي تركته قبل  بألمانيا وأوبرا دبي 
افتتاحه والمبنى العائم بدبي والمسرح 

الكبير في الرباط. 

هؤالء هن نساء العراق يشهد لهم العالم 
بانجازاتهن.. ورغم كل ما قدمن خالل 
الماضية اال أن اوضاعهن  السنوات 
تغيرت بعد عام ٢٠٠٣ حيث دخل 
العراق في نفق تتكدس فيه االحزاب 
والكتل السياسية وعلى رأسها الدينية 
التي غيرت قوانين واصدرت قرارات 
لم تأخذ فيها بعين االعتبار دور المرأة 

وحقوقها..فكانت الضحية االولى ..
ها نحن في عام ٢٠١8 في زمن وصلت 
فيه نساء العالم إلى سدة الحكم وتساوت 
في حقوقها مع الرجل ..فيما البرلمان 
يناقش قوانين تتعلق بتعدد  العراقي 
الزوجات وزواج القاصرات والتعديل 
في قانون االحوال الشخصية ليتماشى 

حسب المذهب والطائفة..  
العراقية  المرأة  وبدال من أن تكمل 
انجازاتها التي قدمتها منذ عشرينيات 
القرن الماضي عادت إلى الوراء بقرون 
عدة..ناهيك عن ما فعله تنظيم داعش 
عندما سيطر على مناطق عدة في العراق 
وكانت المرأة ايضا هي الضحية االولى 
فقد باع واشترى فيها التنظيم بحسب 
عقائده واغتصبن وخطفن وعذبن من 
دون رحمة من منا ال يتذكر مشهد بيع 
النساء األيزيديات في ما يشبه سوقا 
المأساة نساء  للنخاسة..خرج من هذه 
مغتصبات واخريات مرضى نفسيين 
الزلن يتعالجن وجيل من االطفال 

المجهولي الهوية..
العراقية حاليا تضميد  المرأة  تحاول 
جروح الماضي األليم وتسعى للنهوض 
من جديد والمطالبة بحقوقها ومنع 
التشريعات التعسفية بحقها ..وتعلم أن 
الطريق امامها طويل للحصول على 
العيش بكرامة  لها  التي تكفل  حقوقها 
الرجل في ظل  المساواة مع  وتحقق 
مجتمع ذكوري تحكمه احزاب دينية.. 
ولن تتحق هذه االحالم إال بعد أن تحدث 
تغييرات مجتمعية تؤمن بدورالمرأة 
والمشاركة والمساواة والعدالة والقضاء 
على كل األساليب التي تقيدها وتتعامل 
الحياة... الحق في  لها  معها كإنسانة 
العراقية مثل ما عرفها  المرأة  لتعود 
العالم ..وكما عهدناها..كل عام ونساء 

العالم بخير 

املرأة العراقية 
تاريخ عريق وحاضر 

يسلب حقوقها

واشنطن تفرض عقوبات 
على روسيا بسبب التدخل 

يف االنتخابات

لندن تطرد 23 ديبلوماسياً 
روسيًا.. وتعلق املشاركة الرمسية 

يف كأس العامل

الكرملني يندد مبوقف لندن 
»غري املسؤول على االطالق« يف 

قضية اجلاسوس السابق

إيران ترد على حممد بن سلمان بشأن احلصول على سالح نووي

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

الرئيس األميركي  إدارة  أعلنت   
دونالد ترامب اليوم )الخميس( فرض 
عقوبات ضد شخصيات روسية متهمة 
بمحاولة التاثير على نتيجة االنتخابات 
في  العام ٢٠١6 والضلوع  الرئاسية 

هجمات معلوماتية أخرى.
وقال مسؤولون بارزون إن العقوبات 

تستهدف خمسة كيانات و١٩ فرداً.
وأوضح وزير الخزانة االميركي ستيف 
منوتشين أن »اإلدارة تواجه وتتصدى 
إلى أنشطة معلوماتية روسية مؤذية، 
تشمل محاولتها التدخل في االنتخابات 
األميركية وعمليات قرصنة معلوماتية 

مدمرة«.

 أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا 
ماي، طرد ٢٣ ديبلوماسياً روسياً من المملكة 
المتحدة بعدما، اعتبرت روسيا »مسؤولة« 
المزدوج  الروسي  الجاسوس  تسميم  عن 

السابق سيرجي سكريبال في انجلتر.
وقالت ماي أمام البرلمان: »الدولة الروسية 
اغتيال« سكريبال  مسؤولة عن محاولة 

وابنته يوليا.
وأضافت ماي: »ليس هناك استنتاج سوى 
أن الدولة الروسية هي التي تتحمل اللوم 
عن الشروع في قتل السيد سكريبال وابنته 
وتهديد أرواح مواطنين بريطانيين آخرين 

في سالزبري«.
وتابعت: »هذا يشكل استخدام غير مشروع 
للقوة من جانب الدولة الروسية ضد المملكة 

المتحدة«.
وقالت ماي: »بموجب ميثاق فيينا ستطرد 
المملكة المتحدة اآلن ٢٣ ديبلوماسياً روسيا 
أنهم ضباط استخبارات  تم تعريفهم على 

سريون«.
أكبر عملية طرد  أن هذه هي  وأضافت 
لندن في ٣٠ عاماً،  لديبلوماسيين من 
وستقلص من قدرات االستخبارات الروسية 

في بريطانيا ألعوام مقبلة.
وتابعت: »سنجمد أصوالً للدولة الروسية في 
حال حصلنا على أدلة على أنها قد تستخدم 
أو  أو ممتلكات مواطنين  تهديد حياة  في 

سكان في بريطانيا«.
االتصاالت  »تعليق  أيضاً  وأعلنت ماي 
الثنائية« مع موسكو التي كان لديها حتى 
االن 5٩ ديبلوماسياً معتمداً في المملكة.

وأكدت ان المملكة المتحدة ستعلق المشاركة 
العالم ٢٠١8  الرسمية في نهائيات كأس 
التي تستضيفها روسيا في حزيران )يونيو( 

المقبل.
وقالت ماي النواب البريطانيين في معرض 
اعالنها تعليق العالقات بين لندن وموسكو: 
»لن يكون هناك حضور من قبل وزراء أو 
بالطبع أفراد من العائلة المالكة خالل كأس 

العالم هذا الصيف في روسيا«.
في  الروسية  السفارة  نددت  من جهتها، 
لندن برد فعل »عدائي وغير مقبول وغير 
مبرر«. وقالت السفارة في بيان: »نعتبر 
هذا العمل العدائي غير مقبول وغير مبرر 
على االطالق. كل المسؤولية عن تدهور 
العالقات الروسية - البريطانية تقع على 
عاتق القيادة السياسية الحالية في بريطانيا«.

وقال وزارة الخارجية الروسية في بيان ان 
المواجهة  اختارت  البريطانية  »الحكومة 

مع روسيا ... وردنا لن يتأخر«.
وفي برلين، قالت المستشارة األلمانية أنغيال 
األلماني:  آر دي«  لتلفزيون »إيه  مركل 
»نتعامل بجدية تامة مع النتائج التي توصلت 
البريطانية... سنقدم موقفاً  الحكومة  إليها 
أوروبيا مشتركاً في هذا الشأن«، مشيرة 
األوروبيين سيجتمعون  الزعماء  أن  إلى 

األسبوع المقبل.
وأضافت: »ومع ذلك، أقول إنه ال يجوز 
أن  اآلن. علينا  االتصاالت  لنا قطع كل 
الروس على رغم  التحدث مع  نواصل 

كل الخالفات في الرأي«.

تخليًدا للحياة

موقعها المتميز على مقابر
Notre-Dame-des-Neiges

األولى واألهم في البالد، تتيح لكم تخليد 
الحياة بصفة انفرادية .

CÔTE-DES-NEIGES مركز دفن الموتى
عبارة عن :

2 كنيسة ،  9 صاالت،   5 صاالت لالستقبال
جراح داخلي يسع 200 سيارة

سهولة الوصول بواسطة وسائل النقل العام

 Côte-des-Neiges الخدمات المقدمة من قبل مركز دفن الموتى
في متناول الجميع وتناسب كل ميزانية.

تخليًدا للحياة
Khaled A. Baki

موقــع
متميـز

لندن  الخميس بموقف  الكرملين    ندد 
»غير المسؤول على االطالق« بعد اعالنها 
عن عقوبات ضد روسيا مرتبطة بقضية 
تسميم العميل الروسي السابق في انجلترا، 
الروسي سيكون »االفضل  الرد  واكد ان 

لمصالح روسيا«.
ديمتري  الكرملين  باسم  الناطق  وقال 
الوزراء  بيسكوف غداة اعالن رئيسة 
تيريزا ماي سلسلة عقوبات  البريطانية 
ضد روسيا بينها طرد ٢٣ دبلوماسيا ان 
لنا غير  يبدو  البريطاني  الجانب  »موقف 

مسؤول على االطالق«.
وأكد ان اجراءات الرد »لن تتاخر بالطبع«.

وقال بيسكوف ان »القرار سيتخذه الرئيس 
وليس هناك من شك بانه سيختار االفضل 
لمصالح روسيا«. واضاف »نحن بالطبع 
قلقون ازاء هذا الوضع« معتبرا انه يحمل 

»كل مؤشرات االستفزاز«.

وتابع بيسكوف »ان الجانب الروسي ليس 
الذي وقع في  الحادث  له اي عالقة بهذا 
سالزبري« حيث عثر على الجاسوس 
الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته 
يوليا فاقدي الوعي وادخال المستشفى في 4 
اذار/مارس في حالة حرجة بعد تعرضهما 

للتسميم بغاز االعصاب.
الوزراء  ويأتي ذلك غداة اعالن رئيسة 
البريطانية تيريزا ماي سلسلة عقوبات ضد 
روسيا، بينها طرد ٢٣ دبلوماسيا وتجميد 
العالقات الثنائية، معتبرة موسكو مسؤولة 
السابق  عن تسميم الجاسوس الروسي 

على اراضيها.
كما يأتي تصعيد التوتر بين البلدين قبل ايام 
على االنتخابات الرئاسية في روسيا االحد 
والتي يعتبر فيها الرئيس فالديمير بوتين 
االوفر حظا بالفوز وقبل اشهر على كأس 

العالم لكرة القدم في روسيا.

 رد نائب رئيس لجنة األمن القومي اإليراني، 
أبو الفضل حسن بيغي، يوم الخميس ١5 
مارس/ آذار، على تصريحات ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان، التي تحدث 
فيها عن حصول طهران على قنبلة نووية.

وقال أبو الفضل حسن بيغي إن طهران لم 
النووي،  السالح  أبدا للحصول على  تسع 
وذلك ردا على حديث ابن سلمان بأن 
الرياض ستطور قنبلة نووية في حال فعلت 

ذلك طهران.
وأضاف حسن بيغي، في حديث لوكالة 
»سبوتنيك«، »إيران وال في مرحلة سعت 
للحصول على السالح النووي، ولن تسعى. 
نحن نطور من قدراتنا الدفاعية لتكون قادرة 

على الدفاع عن بالدنا وأن تخلق حالة 
من التوازن في المنطقة«.

وحذر نائب رئيس لجنة األمن القومي 
أية دولة من االقتراب من  اإليراني، 
بلد يريد  قائال: »إذا كان هناك  إيران 
اللعب معنا فتلك الدولة تعرف بأنه سيتم 

تدميرها فورا«.
وكان ولي العهد السعودي قال إن »المملكة 
ال تريد الحصول على أية قنبلة نووية، 
ولكن من دون شك، إذا طورت إيران 
نتبعها في أقرب  قنبلة نووية، فسوف 
وقت ممكن«، وذلك ردا عن سؤال 
خالل مقابلة تلفزيونية مع برنامج »6٠ 
إلى أسلحة نووية لمواجهة إيران.إذا كانت المملكة العربية السعودية تحتاج دقيقة« على شبكة »سي بي إس«، عما 



  أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في 
غزة االربعاء انها شكلت لجنة تحقيق عالية المستوى 
بهدف الكشف عن مالبسات حادثة تفجير موكب رئيس 

الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا في القطاع.
واستهدف انفجار الثالثاء موكب الحمد هللا في بيت حانون 
بعد دخوله إلى قطاع غزة ما أوقع سبعة جرحى، بدون 
ان يصب الحمد هللا أو أي من أعضاء وفده ومن بينهم 

رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.
وقال اياد البزم المتحدث باسم وزارة داخلية حماس 
في بيان تلقته وكالة فرانس برس ان الوزارة »شكلت 
لجنة تحقيق على اعلى مستوى امني لكشف مالبسات 
الجريمة، في اطار متابعة التحقيقات في حادث استهداف 

موكب رئيس الوزراء«.
واكد ان »األجهزة األمنية تواصل التحقيق مع عدد 
من المشتبه بهم للوصول للفاعلين« دون اعطاء مزيد 

من التفاصيل.
وفي تصريحات للصحافيين في غزة قال اللواء توفيق 
ابو نعيم قائد القوى االمنية ووكيل وزارة الداخلية ان 

من  واالول  الوحيد  »المستفيد 
الحادث هو االحتالل االسرائيلي 
الذي يهدف العاقة المصالحة«.
ويقول مصدر مطلع ان اجهزة 
االمن »اعتقلت ثالثة اشخاص على 
االقل ويخضعون للتحقيق لالشتباه 

بعالقتهم في حادث التفجير«.
وحملت السلطة الفلسطينية والناطق 
باسم الرئاسة الفلسطينية الثالثاء 
عن  المسؤولية  حماس  حركة 
االستهداف »الجبان«، وطالبتها 
ب«تميكن« حكومة الوفاق الفلسطيني 
من تولي كامل المسؤولية في 
القطاع بما في ذلك قطاعي االمن 

والقضاء والجباية.
من جانبها دانت حماس االستهداف، وقال فوزي برهوم 
المتحدث باسم حماس ان حركته »تستغرب االتهامات 
لحماس  وقيادتها  فتح  رئاسة سلطة  قبل  من  الفورية 

ومحاولتهم تبرئة العدو االسرائيلي«.
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، 
لكن مجموعات اسالمية متطرفة معارضة لحماس تنشط 
في قطاع غزة وكانت مسؤولة عن هجمات في السابق.

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

                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

 أحداث غري متوقعة 

  -1 حدثت هذا األسبوع أحداث غير متوقعة في 
لقاء  موعد  اإلعالن عن  وأهمها  أولها  كله  العالم 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب مع رئيس كوريا 
الشمالية كيم جونج أون بعد تصريحات نارية من 
اندالع  من  الماليين خوفاً  قلوب  أوقعت  الجانبين 
إال هللا  مداها  يعلم  ال  مدمرة  ثالثة  عالمية  حرب 
ويثبت بالفعل أن الحوار هو الطريق الوحيد للسالم 
لتفرض شروطها  الفرصة  لديها  الشمالية  وكوريا 
مع توقعي أن أمريكا ستوافق على معظم شروطها 
وسترفض كوريا بعض الشروط التي تمس سيادتها 
رئيسها  أمريكا رغم تصريحات  أن  واثق  ولكني 
تدخل  لكي  استعداد  على  تكن  لم  أنها  إال  النارية 
فيها  يعرف  ال  مدمرة  في حرب  والمنطقة  نفسها 
من الرابح ومن الخاسر وكانت تصريحاتها مجرد 

مسرحية هزلية !. 
أكد  إنجلترا  بوريس جونسون وزير خارجية   2-
)المنتخب  الثالثة  األسود  منتخب  غياب  أمكانية 
وانسحابهم   2018 العالم  كأس  عن  اإلنجليزي( 
بشكل رسمي ومفاجئ إذا أثبت أن موسكو متورطة 
الروسية  االستخبارات  رئيس  تسميم  عملية  في 
بالسجن  عليه  المحكوم  السابق سيرغي سكريبال 
إنجلترا  مع  تخابره  اكتشاف روسيا  بعد  سنة   13
الجواسيس  تبادل  أتفاق  اعتمدت  إنجلترا  ولكن 
إنجلترا  مشاركة  كذلك   . بريطانيا  إلى  نقله  وتم 
تهديدات  بسبب  مهددة جماهيرياً  العالم  كأس  في 
في  انجليزي  هو  ما  كل  بقتل  الروس  المشجعين 
مونديال 2018 . هذا على هامش األحداث العنيفة 
واألنصار  اإلنجليز  الهوليغانزا  بين  كانت  التي 
في  أقيم  الذي  العالم  كاس  في  للروس  المتعصبين 

البرازيل عام 2014 .
-3 ال شك أن خيري رمضان اإلعالمي المصري 
فوجئوا  الذين  المصريين  لدى  كبيرة  له جماهيرية 
أحد ضباط  زوجة  تحدث  نتيجة  معه  بالتحقيق 
المعيشية  أحوالها  من  لتشكو  هاتفيا  معه  الشرطة 
إساءة  الداخلية  وزارة  اعتبرته  مما  المتعثرة 
عنها  يدافع  خيري  كان  التي  المصرية  للشرطة 
ويتكلم عنها وعن بطوالتها ورجالها األبطال الذين 
سقطوا ومازلوا يسقطون كل يوم شهداء فداءاً لهذا 
أن ما حدث مع خيري رمضان  .. ال شك  الوطن 
وعلى  يفيده  وال  بأكمله  المصري  النظام  يضر 
الدولة أن تكف عن هذه اإلجراءات التي تعود بنا 

إلى أيام مراكز القوى وصالح نصر ورفاقه .
-4 عبد هللا السعيد أيقونة النادي األهلي المصري 
نادي  رئيس  منصور  مرتضى  المستشار  يعلن 
جنيه  مليون   40 مقابل  معه  التعاقد  الزمالك عن 
يؤمنون  الذين  األهلي  جماهير  أثار غضب  مما 
بأحتراف العبي األهلي في الخارج ولكن يرفضوه 
الكبير  لخصمهم  الداخل وخصوصاً  في  قوة  بكل 
البعض  طالب  عندما  كثيرا  الزمالك وضحكت 
عبد هللا  لقاء  بعدم  محمد صالح  الكبير  الالعب 

السعيد ألنه خائن !! 
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ألعالناتكم يف الرسالة

وزارة الداخلية يف غزة تشكل جلنة حتقيق عليا يف حادث استهداف موكب احلمد اهلل

ولي عهد السعودية يف مقابلة: سنطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك

 2018 البيان اخلتامي للسينودس 

موسكو تستجيب طلب أنقرة تسريع تسليمها صواريخ »أس 400«

   قال ولي العهد السعودي األمير 
محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية 
أذيعت مقتطفات منها يوم الخميس إن 
السعودية ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت 

منافستها إيران على تلك الخطوة.
وقال ولي العهد )32 عاما( في المقابلة 
التي أجرتها معه قناة )سي.بي.إس( 
المملكة  بثها يوم األحد إن  والمقرر 
العربية السعودية ال تريد حيازة قنبلة 
نووية لكنها ستطور دون شك مثل هذه 
القنبلة في أسرع وقت ممكن إن أقدمت 

إيران على تلك الخطوة.
وتعجل المملكة بخطط لتطوير القدرة 
النووية في إطار  الطاقة  توليد  على 
األمير محمد  يقودها  خطة إصالح 
تهدف للحد من اعتماد االقتصاد على 
النفط. وتخوض السعودية صراعا على 
النفوذ مع إيران في الشرق األوسط 

ومناطق أخرى.

وتسعى الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية 
وروسيا وفرنسا والصين للفوز بعقود 
بعدة مليارات من الدوالرات لبناء أول 

مفاعلين نوويين للسعودية.
أكبر مصدر  المملكة، وهي  وقالت 
للنفط في العالم، من قبل إنها ترغب في 
امتالك التكنولوجيا النووية لالستخدام 
السلمي فقط، لكنها لم توضح ما إذا 
تخصيب  في  أيضا  ترغب  كانت 
اليورانيوم إلنتاج وقود نووي، وهي 
عملية يمكن استخدامها أيضا في إنتاج 

أسلحة ذرية.
الثالثاء على  يوم  الحكومة  ووافقت 
الطاقة  لبرنامج  الوطنية  السياسة 
”حصر  السياسة  وتشمل  الذرية. 
جميع األنشطة التطويرية الذرية على 
األغراض السلمية في حدود األطر 
التشريعات  حددتها  التي  والحقوق 

والمعاهدات واالتفاقيات الدولية“.

  أفتتح يوم األثنين 5 شباط “فبراير” 
الروم  كنيسة  أعمال سينودس   2018
غبطة  برئاسة  الكاثوليك  الملكيين 
البطريرك يوسف عبسي وذلك في المقر 
البطريركي في الربوة بحضور أصحاب 
السيادة أعضاء المجمع المقدس السادة 
المطارنة كيرلس بسترس ونيقوال سمرا، 
وبطرس المعلم ن وإيسيذوروس بطيخة، 
ويوحنا جنبرت ، وجاورجيوس بكر ، 
وإبراهيم إبراهيم ، وعصام درويش ، 
ونيقوالكي صواف ، ويوسف )جول( 
زريعي ، وجاورجيوس حداد ، وغلياس 
وإلياس   ، بقعوني  وجورج   ، رحال 
وإيلي   ، أبرص  وميخائيل   ، شًقور 
بشارة حداد ، وياسر عياش ، وروبير 
، وجاورجيوس  أنتيبا  ونيقوال  رباط، 
ضاهر، وإبراهيم سالمة ، وجوزيف 
جبارة ، وقدس األرشمندريت أنطوان 

ديب ، وإلياس معلوف ، ونجيب طوبجي ، 
وجورج خدام، اإليكونوموس جهاد فرنسيس 
أمين السر ، واألب يوسف شاهين الشويري  
.. هؤالء بخالف من تخلف من  السر  أمين 
السادة المطارنة عن حضور أعمال المجمع 
المقدس لظروف خارجة عن إرادتهم . وقد 
لغبطة  شكر  بكلمة  المؤتمر  أعمال  أستهل 

أهم  تناول  أعقبها  يوسف عبسي  البطريرك 
الملكيين  الروم  طائفة  تهم  التي  المواضيع 
أو  الشرق  في  العالم سواء  الكاثوليك حول 
مع  المهجر  بالد  في  وخاصة  الغرب  في 
مناقشة مستفيضة للجوانب الروحية والخدمية 
الريادي  الدور  مقدرين  واألمنية  والرعوية 
الكبير الذي يقوم به السيد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لحفظ 

األمن واإلستقرار في مصر والمنطقة تعزيزاً 
لروح المحبة وحرية العقيدة وحرية العبادة 
كما بحثوا الوضع في الشام وضرورة العمل 
على إيجاد الحلول المناسبة إلعادة النازحين 
األمن  إستعادة  فور  إلى بالدهم  والمهجرين 
والسالم واإلزدهار في المنطقة . كما لم يغب 
اإلقتصادي  الوضع  لمناقشة  التطرق  عنهم 
المتردي في غالبية دول المنطقة والذي يثقل 

على كاهل الناس واألسلوب األمثل للتخفيف 
من معاناتهم وأعبائهم اليومية والحياتية كما 
تناولوا الوضع اللبناني المستقر واآلمن حتى 
اللحظة مطالبين الدولة بتحقيق العدالة صوناً 
لإلنسانية ورفعاً للظلم اإلجتماعي حفاظاً على 
الكرامات . ومن جهة أخرى أكدوا على ضرورة 
البحث عن الدعوات الكهنوتية واألهتمام بها 

من أجل خير الكنيسة ومستقبلها . 

تسليم  أن روسيا ستسرع عملية  الروسي سيرغي الفروف،  الخارجية  أكد وزير    
منظومات صواريخ للدفاع الجوي من نوع »أس400-« إلى تركيا.

وقال الفروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في 
موسكو أمس، إن الطرفين بحثا في »التعاون العسكري- التقني، بما في ذلك تنفيذ العقد 
الموّقع حول تسليم منظومات أس- 400 إلى الجمهورية التركية«، مؤكداً أن الخبراء 
يناقشون الجوانب العملية إلتمام الصفقة. وأكد أن »رد فعلنا على طلب شركائنا األتراك 
تقديم مواعيد التسليم األولية، كان إيجابياً«، الفتاً إلى أن فحوى المناقشات لن تُطرح علناً.
وكان جاويش أوغلو تعهد قبل يومين عدم استخدام تركيا منظومة الصواريخ الروسية 
السورية،  مدينة عفرين  تشنها على  التي  الزيتون«  في عملية »غصن   »400 »أس- 
علماً أن أنقرة وموسكو وقعتا اتفاقية قرض لشراء »أس- 400« أواخر كانون األول 
)ديسمبر( 2017. وأوضح جاويش أوغلو أن بالده تفضل تسلُّم المنظومات الصاروخية 

في أسرع وقت.
يذكر أن تركيا وقعت مع روسيا اتفاقاً كان مفاجئاً لكثير من الخبراء، لصعوبة دمج النظام 
الصاروخي الجديد مع البنية العسكرية لحلف شمال األطلسي )ناتو(، ما أثار حفيظة الحلف 
باعتبار أن االتفاق هو األول على هذا المستوى بين صاحبة ثاني أكبر جيش في الحلف، 

وروسيا وريثة االتحاد السوفياتي الذي كان في حال حرب باردة عقوداً مع »الناتو«.

آالف املدنيني يغادرون الغوطة الشرقية مع تقدم قوات النظام

احلريري: لبنان ينوي تعزيز 
الوجود العسكري على 

احلدود اجلنوبية

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

  خرج آالف المدنيين أمس الخميس من حمورية 
ومحيطها في الغوطة الشرقية المحاصرة، مع تقدم قوات 

النظام الى البلدة وفتحها معبراً لخروج السكان، 
وفق ما أفاد مراسالن لوكالة »فرانس برس«، في 
ما أشار المرصد السوري لحقوق اإلنسان إلى أن 
عدد المغادرين إلى مناطق الحكومة وصل إلى 7 

آالف على األقل.
وحمل المدنيون وغالبيتهم من النساء واألطفال 
أغراضهم وحقائبهم، وخرج غالبيتهم سيراً على 
األقدام، وآخرون على دراجات نارية وفي سيارات 
النظام  سيطرة  مناطق  باتجاه  حمورية  بلدة  من 

في عدرا.
وكان مدير المرصد السوري لحقوق االنسان رامي 
عبد الرحمن قال إن عدد المدنيين الذين خرجوا من 
حمورية ومحيطها يقدر بأكثر من ثالثة آالف مدن، 
قبل أن يوضح مجدداً أن العدد زاد عن 7 آالف. 

وأضاف أنه »النزوح الجماعي األكبر منذ بدء قوات 
النظام هجومها على الغوطة الشرقية« في 18 شباط 

)فبراير(.
ودخلت قوات النظام ليل األربعاء بلدة حمورية التي 
تعد من البلدات الرئيسة الواقعة تحت سيطرة »فيلق 
الرحمن« في جنوب المنطقة المحاصرة، وباتت تسيطر 
على أكثر من نصف مساحتها. وتعرضت البلدة في 

االيام األخيرة إلى غارات وقصف كثيف.
تسيطر على  النظام  قوات  باتت  بدء هجومها،  ومنذ 

الشرقية  الغوطة  المئة من مساحة  في   60 من  أكثر 
التي تمكنت من فصلها الى ثالثة أجزاء.

من جهة ثانية أفادت اللجنة الدولية للصليب األحمر 
في سورية بأن قافلة مساعدات غذائية تضم 25 شاحنة 

دخلت الجيب الشمالي من الغوطة الشرقية اليوم.
وقال الهالل األحمر العربي السوري، إن »قافلة تحمل 
حوالى 340 طناً من المساعدات الغذائية دخلت الغوطة، 

واألمم  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون 
المتحدة«.

وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب األحمر يوالندا 
جاكميه، إن »القافلة تنقل خمسة آالف و 220 شحنة 
غذاء من اللجنة الدولية للصليب األحمر، وخمسة آالف 
و 220 شحنة طحين من برنامج األغذية العالمي«. 
والشحنة الواحدة تكفي إلطعام أسرة من خمسة أفراد 

لمدة شهر.
وستتجه القافلة إلى مدينة دوما في القسم الشمالي الذي 

يسيطر عليه فصيل »جيش اإلسالم«.
وذكرت وكالة »إنترفاكس« الروسية لألنباء أن روسيا 
تتوقع أن يغادر مئة مدني على األقل اليوم الغوطة 
الشرقية، حيث تعلن وقفا إلطالق النار مدته خمس 

ساعات يوميا.
تغادر  الذي  التوالي  على  الثالث  هو  اليوم  وسيكون 
فيه مجموعات صغيرة من المدنيين الغوطة الشرقية.
ونقلت الوكالة عن مركز المصالحة في سورية، وهو 
كيان تديره وزارة الدفاع الروسية، قوله إن »الغوطة 
الشرقية ستستقبل 137 طنا من المساعدات الغذائية«.
الجيب  أن  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وأعلن 
الجنوبي من الغوطة الشرقية، الذي يسيطر عليه فصيل 
معارض، آخر تعرض لعشرات الضربات الجوية الليلة 

الماضية.

  قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن لبنان يعتزم 
تعزيز وجوده العسكري على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

روما  اإليطالية  بالعاصمة  اجتماع  في  التصريحات  جاءت 
للقوات  مالي  دعم  على  للحصول  يسعى  حيث  الخميس  يوم 

المسلحة.
وشاركت نحو 40 دولة في االجتماع إلى جانب األمين العام 
لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. ومن المتوقع إعالن المبلغ 

اإلجمالي للمساهمات في وقت الحق يوم الخميس.
وقال الحريري ”نحن سنرسل المزيد من جنود الجيش اللبناني 
أن  مضيفا  نموذجي“  فوج  نشر  نيتنا  ونؤكد  الجنوب  إلى 

إسرائيل ”تبقى التهديد الرئيسي للبنان“.
وتابع يقول ”في حين نفكر في طرق لالنتقال من حالة وقف 
النار، تواصل  دائم إلطالق  إلى حالة وقف  العدائية  األعمال 
إسرائيل وضع خطط لبناء جدران في المناطق المتنازع عليها 

على طول الخط األزرق“.
ويسعى المجتمع الدولي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوات 
األمن الداخلية كوسيلة لمنع جماعة حزب هللا، التي ساعدت 
في تحويل دفة الحرب السورية لصالح الرئيس بشار األسد، 

من توسيع نفوذها داخل لبنان.
وجدد الحريري يوم الخميس التأكيد على التزامه بسياسة النأي 
بالنفس التي تهدف إلبعاد البلد الذي يعاني من انقسامات داخلية 
في  األهلية  الحرب  خاصة  اإلقليمية  الصراعات  عن  عميقة 

سوريا.
وقال جوتيريش للصحفيين ”هذه هي اللحظة التي يتعين فيها 

على المجتمع الدولي أن يعبر عن دعمه الكامل )للبنان(“.
باولو  إيطاليا  في  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  وقال 

جنتيلوني إن استقرار لبنان حيوي للمنطقة.
وأضاف ”ينبغي حماية لبنان من القوى المزعزعة لالستقرار. 
وبالتالي  المتوسط  منطقة  أمن  يضمن  لبنان  استقرار  ضمان 

أوروبا“.
إلى  تهدف  لقاءات  ثالثة  بين  من  األول  هو  روما  واجتماع 
مساعدة لبنان في تحفيز اقتصاده وتجاوز آثار الحرب األهلية 

السورية وأزمة الالجئين التي نتجت عنها.

    بقلم : 
وفاء مؤمن

السيسى  واربع سنني ..!!
   مرت أربع سننين ... مرت كلمح البصر لكنها مرت 
بكل ما فيها يوم حلو يوم مر لكنها مرت لتأتى بمصر القوية 
مصر الجديدة مشروعات عمالقة ... طرق ... كبارى ... 
شبكات ري ... بنية تحتية ... مدن جديدة ... تعمير صحراء 
... الخروج من الوادي الضيق إلي مساحة مصر الكبيرة 
... أطالق برنامج تأهيل الشباب للوظائف القيادية بالدولة 
... التعامل بندية واألحترام المتبادل مع دول العالم وعدم 
بناء عالقات دولية   ... الداخلية  التدخل في شوؤن مصر 
قوية مع الدول الكبري روسيا وفرنسا والهند والصين ... 
وضع العالقات المصرية األمريكية في نصابها الصحيح 
... عالوة على حصول مصر بالمقعد الدائم لعضوية مجلس 

األمن الدولى ومجلس األمن األفريقي.
كل هذا بخالف مواجهة األرهاب وعدم المهادنه واألصرار 
على مواجهة تلك الجماعات األرهابية من خالل أعادة ترتيب 
القوات المسلحة وقوات األمن في سيناء وأمدادهم بأحدث 
األسلحة المتطورة للسيطرة على البؤر األرهابية ... يأتي 
هذا بجانب مشروعات وطنية عمالقة للنهوض باألقتصاد 
قيمتها  تبلغ  المصري وجذب أستثمارات أجنبية وعربية 
تريليون و 40 مليار جنيه مصري كي يكون هناك محوراً 
للتجارة العالمية ) محور قناة السويس( مشروع العاصمة 
األدارية الجديدة ... منتجعات وقري سياحية ... أيضاً مشروع 
استصالح 1.5 مليون فدان والتوسع في زراعة المحاصيل 
الرئيسية كالقمح والذرة ... الزيادة في األنتاج الحيواني وتحقيق 
األكتفاء الذاتي من الطيور والدواجن ثم نأتي إلي مشروع 
األسكان األجتماعي وهو من المشروعات التي تخدم شريحة 
عريضة من فئات الشعب المختلفة فهناك بناء  500 الف 
وحدة سكنية أيضاً مدينة العلمين الجديدة ومشروع االلف 
مصنع الذى تم تشغيل 450 مصنع والباقي في الطريق ... 
وعلى المستوي األنساني هناك تكافل وكرامة ومبادرة مصر 
بال غارمات وأطفال بال ماوى وبرنامج التغذية المدرسية 

وزيادة المعاشات التأمنية.
بعد أربع سنين فقط اشرقت شمس مصر الجديدة وسوف 
تكمل شروقها بالعمل واألنتاج والتحدي إلي أن تصل إلي 
العالمية فهي ال تعرف المستحيل مصر القوية مصر القادمة 

بقيادتها وأوالدها باربع سنين أخري.
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بقلم: علي عبيد

صورة األمري يف الكنيسة
    ردود فعل واسعة، أثارتها صورة ولي العهد السعودي، األمير 
محمد بن سلمان، داخل  الكاتدرائية المرقسية في القاهرة، ولقائه 
بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، 
في زيارة تاريخية، هي األولى من نوعها، كما وصفتها وسائل 
اإلعالم، واعتبرتها الحدث األبرز من بين أحداث الزيارة التي 
قام بها ولي العهد السعودي األسبوع الماضي لجمهورية مصر 
العربية، رغم أن الزيارة اشتملت على أحداث مهمة، لها دالالت 
المحبين  سياسية واقتصادية جمة، بعثت رسائل كثيرة طمأنت 
لمصر والسعودية، وأغاظت الكارهين والحاقدين، الذين حاولوا 
يفلحوا،  فلم  للنيل من داللة  نقاط سلبية يستغلونها  البحث عن 
وعادوا يجرون أذيال الخيبة، ألن أحدا لم يصدق وسائل إعالمهم 

التي تنعق كالغربان.
لماذا كان لزيارة ولي العهد السعودي الكنيسة القبطية هذه األهمية، 
يقوم أي ضيف بزيارة معالم  لم تكن زيارة عادية، كما  ولماذا 
ورموز البلد الذي يحل ضيفا عليه، وهل لتوقيت الزيارة عالقة 
بردود األفعال التي أثارتها، أم أن شخصية األمير ومكانته هما 
اللتان أثارتا ردود األفعال هذه؟ كل هذه أسئلة طرحتها الصورة، 
وأجابت عنها تفاصيل الحوار الذي دار بين ولي العهد السعودي 
أنباء الشرق األوسط  الثاني، ونشرته وكالة  والبابا تواضروس 
المصرية نقال عن الكنيسة القبطية. وهو حوار حضاري راق، ينم 
عن عقول متفتحة، وإحساس بالمسؤولية، يفسد على المغرضين 
مساعيهم لدق إسفين بين الديانتين اإلسالمية والمسحية، وإشعال 
نيران الخالف بين أتباعهما، وهو ما سعت وتسعى إليه القوى 
التي تصطاد في الماء العكر، كي تحقق لنفسها مكاسب، حتى لو 
كانت محدودة، لتمنحها القبلة األخيرة التي تبقيها على قيد الحياة 
أطول فترة ممكنة. فما الذي دار في هذه المقابلة، وإلى أي مدى 
يجب أن يبقى حاضرا في األذهان، كي ال نعطي هذه القوى التي 

تنتحر كل يوم فرصة للمزيد من تعكير المياه؟
للبابا أن »األقباط عزيزون على كل  أكد  السعودي  العهد  ولي 
الدور  العالم، وليس مصر فقط، والمسلمون يجب أن يعرفوا 
الكنيسة وما تحملته من أذى« وفقا لنص  لعبته  الذي  الوطني 
الوكالة. وقال للبابا: »نعزيكم في شهدائكم الغاليين علينا وعلى 
الذي  العنف  لكم بموقفكم تجاه  مصر والعرب والعالم، ونشهد 
حدث لكم، وعدم رد األذى بأذى، ذلك الموقف الذي كان مميزا 
جدا ومضرب المثل«. وأضاف: »الرسول يقول لكم دينكم ولي 
ديني، وكانت زوجته مسيحية، وعمر بن الخطاب صلى بجانب 
الكنيسة حتى ال تتحول مسجداً. وكل هذه شواهد تاريخية للتعايش 
والتراحم والتآزر«. وختم قائال: »نؤكد تعاوننا الدائم معكم، التعامل 
اإلسالمي المسيحي بقيادة األقباط بمصر للمسيحيين في المنطقة، 
نظراً لمكانتكم التاريخية«. كلمات نابعة من قلب محب، وصلت 
إلى قلوب أقباط مصر فتلقفتها بحب، ونزلت عليها بردا وسالما. 
لذلك حمل رد البابا تواضروس الثاني على كلمات األمير محمد 
بن سلمان كل معاني التقدير لهذه الزيارة التاريخية، التي وصفها 
بإنها »زيارة غالية«. وقال: »نحن فرحون وسعداء بك، ونسجل 
إليه  التاريخ«. وكشف أن األمير وجه  كتابة صفحة جديدة في 

الدعوة لزيارة المملكة العربية السعودية.
روح جديدة تتخلق في المنطقة العربية، وسط كل هذه النيران التي 
تشتعل في كثير من أنحائها، ووسط المؤامرات التي تحاك ضدها، 
ووسط نعيق البوم الصادر من سفراء الظالم. وهي روح ليست 
غريبة عليها وعلى أبنائها، تبشر بمرحلة جديدة، أهم مالمحها 
نهاية تأثير تيار الصحوة اإلسالمية في المملكة العربية السعودية 
على مصادر القرار فيها. وهو تيار نشأ في بداية الثمانينيات من 
المملكة  السلفية في  الجماعة  بين  نتيجة تزاوج  الماضي  القرن 
وجماعة »اإلخوان المسلمون« الهاربة من بلدانها إلى المنطقة، 
مدفوعا بنجاح ثورة الشعب اإليراني على نظام الشاه، التي انتهت 
باستيالء الماللي على الحكم، ووصول آية هللا الخميني إلى السلطة، 
بعد إقصاء التيار الديني لجميع التيارات التي شاركت في الثورة، 
وهي تيارات ذات أيديولوجيات مختلفة، توزعت بين االشتراكية 
قادة  الديني تخلص من جميع  التيار  والليبرالية والقومية، لكن 
التيارات غير الدينية عبر محاكمات وإعدامات »صادق خلخالي« 
الشهيرة، وعبر أجهزة مخابرات الماللي التي طاردت من فّر من 
قادة الثورة الذين أوصلوا الخميني إلى كرسي الحكم واغتالتهم.

تيار الصحوة الذي كانت له اليد العليا أكثر من ثالثين عاما، أعاد 
إلى مجتمع مغلق، يسوده  الوراء، وحولها  إلى  المملكة قرونا 
التشدد والتعصب وإقصاء اآلراء واألفكار المختلفة معها، ومعاداة 
يتقبل  الديانات األخرى، بعد أن كان مجتمعا منفتحا  أصحاب 
اآلخر ويتعايش معه. لذلك كان األمير محمد بن سلمان صريحا 
حين قال: »لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي افكار 
متطرفة، سوف ندمرهم اليوم. نريد أن نعيش حياة طبيعية، حياة 
تترجم ديننا السمح، وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم، 
ونساهم في تنمية وطننا وأوطان العالم. أعتقد أننا سوف نقضي 
على بقايا التطرف في القريب العاجل. السعودية لم تكن كذلك قبل 
79. نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه؛ اإلسالم الوسطي المعتدل 

المنفتح على العالم، وعلى جميع األديان«.
بهذه الروح، وهذا الفكر، وهذا التوجه، دخل األمير محمد بن سلمان 
القبطية في مصر، واجتمع مع كبير أساقفة كانتربري  الكنيسة 
أثناء زيارته لبريطانيا، لتتصدر صورته وسائل اإلعالم، مؤكدة 
أن اإلسالم لم يكن في يوم من األيام دين عداوة وبغضاء، وإنما 
الذين ال يريدون سماع الحق صم بكم  دين مودة وصفاء، لكن 

عمي فهم ال يعقلون. 
aliobaid4000@yahoo.com
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الرئيس السيسي يدعو املصريني للمشاركة بكثافة 
يف انتخابات الرئاسة

  القاهرة/ كلودين كرمة:  أكد رئيس 
الهيئة الوطنية لالنتخابات المستشار الشين 
إبراهيم أن الهيئة حرصت منذ اللحظة 
األولى لإلعداد لالنتخابات الرئاسية، 
على تذليل كافة العقبات وتقديم أوجه 
العون والتيسيرات الممكنة للمواطنين 
لحثهم على  الخارج،  في  المصريين 
المشاركة في العملية االنتخابية المقرر 
إجراؤها خارج البالد اعتبارا من بعد 

غد الجمعة ولمدة 3 أيام.
وأشار إلى أن المشاركة في االقتراع، 
فضال عن كونها حق دستوري وواجب 
وطني، تأتي في إطار تحديات تواجهها 
على  أخالقيا  التزاما  تفرض  مصر 

الجميع بالمشاركة.
ودعا المستشار الشين إبراهيم – في 
تصريح – المصريين في الخارج إلى 
االحتشاد والنزول للجان االقتراع التي 
ستكون بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية 
)السفارات والقنصليات( الختيار من 
يرونه جديرا بمنصب رئيس الجمهورية 
البالد،  القادمة من عمر  المرحلة  في 
في ظل انتخابات نزيهة وشفافة تشرف 

وتديرها  عليها 
الوطنية  الهيئة 
 ، ت ا ب ا خ ت ن ال ل
ن  أ ر  ا ب ت ع ا ب
المشاركة هي أحد 
أهم آليات استكمال 
التنمية  عمليات 
والبناء التي أطلقها 
بعد  المصريون 
ثورتين شعبيتين 
في يناير 2011 
و يونيو 2013 .
وأضاف أن لكل 
مصري متواجد 
خارج البالد خالل 

الفترة المحددة لالنتخابات الرئاسية، ألي 
سبب كان، الحق في اإلدالء بصوته، 
طالما أنه يحمل بطاقة الرقم القومي أو 
جواز السفر الثابت به الرقم القومي، 
واسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وله 

محل إقامة ثابت بمصر.
وأوضح أنه حرصا من الهيئة الوطنية 
لالنتخابات على نزاهة وسالمة العملية 

االنتخابية، فإنه سيتم في أعقاب انتهاء 
إجراء  مباشرة،  الخارج  تصويت 
حصر عددي بأسماء من قاموا باإلدالء 
من  األسماء  تلك  ورفع  بأصواتهم، 
سجالت الناخبين داخل مصر قبل بدء 
26 و  أيام  المقرر إجراؤه  التصويت 

27 و 28 مارس.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات 
أن بناء األوطان عملية مستمرة تتطلب 

البذل والعطاء، وأن المشاركة الواسعة 
باالنتخابات  الخارج  في  للمصريين 
الرئاسية، واجب وطني يرسي دعائم 
الديمقراطية والحكم الرشيد التي وضعها 
الدستور، خاصة في ظل التضحيات 
الجسام والملحمة البطولية التي تقدمها 
القوات المسلحة لتطهير أرض سيناء 
يستهدف  الذي  األسود  اإلرهاب  من 

الوطن وأمنه واستقراره.

  القاهرة/ كلودين كرمة: أعرب 
الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلعه 
لقيام المواطنين المصريين بالمشاركة 
بكثافة في االنتخابات الرئاسية المقبلة، 
أياً كانت توجهاتهم وآرائهم، للتعبير 
عن إرادتهم   الحرة، والمساهمة في 
بناء الوطن وتعزيز استقراره وحريته.

جاء ذلك خالل قيام الرئيس يوم االربعاء 
بزيارة مقر وزارة الداخلية بالقاهرة، 
شريف  المهندس  بحضور  وذلك 
الوزراء،  مجلس  رئيس  إسماعيل 
القائد  والفريق أول صدقي صبحي 
الدفاع  المسلحة وزير  للقوات  العام 
واإلنتاج الحربي، ومجدي عبد الغفار 
وزير الداخلية، والفريق محمد فريد 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة، 
واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس 

الوزراء،  السادة  العامة، وعدد من  المخابرات 
وكبار قادة هيئة الشرطة والقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي 
باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عقد اجتماعاً 
مع كل من السادة رئيس مجلس الوزراء، ووزيري 
الدفاع والداخلية، والقائم بأعمال رئيس المخابرات 
المسلحة والشرطة،  القوات  قادة  العامة، وكبار 

لبحث مستجدات الحالة األمنية في البالد.
وعقب ذلك قام الرئيس بتفقد مركز المعلومات 
وإدارة األزمات بمقر وزارة الداخلية، حيث استمع 
سيادته إلى عرض تفصيلي عن المركز والقدرات 
المتوفره به، كما استمع سيادته إلى كلمة مجدي عبد 

الغفار وزير الداخلية التي عرض خاللها جهود 
التطرف،  الشرطة في مكافحة اإلرهاب وقوى 
وشاهد سيادته كذلك عدداً من األفالم التسجيلية 
الشاملة “سيناء  العملية  الشرطة في  حول دور 
٢٠١٨” لمواجهة اإلرهاب في سيناء وعلى كافة 
المحاور واالتجاهات االستراتيجية بالدولة وذلك 

بجانب القوات المسلحة وبالتنسيق معها .
الرئيس  السيد  أن  الرسمي  المتحدث  وأضاف 
اطلع كذلك على جهود الشرطة في مجال األمن 
الجنائي علي مستوي الجمهورية في الفترة من 
تم خاللها  عام ٢٠١٤ حتي عام ٢٠١٧ والتي 
المتخصصة  العصابية  التشكيالت  ضبط مئات 
الجرائم ومداهمة آالف من  أنواع  في مختلف 

من  القطع  آالف  اإلجرامية، ومصادرة  البؤر 
والذخيرة، وضبط عشرات  المتنوعة  األسلحة 
الذي يعكس  المواد المخدرة األمر  األطنان من 
مدي الخطورة والتهديد للدولة والمواطنين إذا ما 
تسني لتلك العصابات االجرامية تنفيذ مخططاتهم، 
وهو األمر الذي تصدت له الشرطة بحرفية عالية 
حفاظاً على مقدرات الشعب المصري، وفي هذا 
اإلطار وجه السيد الرئيس التحية لرجال الشرطة 
به في ضبط األمن  تقوم  الذي  الحيوي  وللدور 
وترسيخ االستقرار في جميع أنحاء الجمورية، 
بهدف تعزيز شعور المواطنين باألمان وحماية 
أرواحهم وممتلكاتهم ومن ثم تهيئة المناخ المالئم 

للتنمية وبناء الدولة.

العام يكتمل عمر هذه  في هذا       
بالكمال والتمام،  الرواية مائتان عاما 
فقد نشرت طبعتها األولى عام 1818، 
وبدأت ماري شيلي كتابتها وهي الثامنة 
عشر من عمرها، االسم العريض للرواية 
»فرانكشتين«، وتحته عنوان صغير 
»برومثيوس المعاصر«،  كانت تعاني 
من والدة طفلها األول الذي لم تسميه، 
ربما لم يسعفها الوقت، فقد كتبت في اليوم 
الحادي عشر من يوميتها: » استيقظت 
في الليل، وانا اشعر بانزعاج شديد ألن  
نومي كان مريحا لدرجة  اعتقدت أنني 
لن استيقظ منه ابدا، وفي الصباح وجدت 
طفلي ميتا«، وكأن حزن االفتقاد ليس 
كافيا، فبدأت تعاني من احتقان ثدييها 
فيها  باللبن، وهاجمتها كوابيس ترى 
أن طفلها عاد إلى الحياة، وأنه يعاني 
من البرد: »ظللت أدلك جسده بالقرب 
من النار حتى عاد إلى الحياة، وعندما 

استيقظت من النوم لم اجده«.
وسط هذا المناخ العاطفي المتوتر بدأت 
في كتابة الرواية،  ولم تتوقف عندما 
حملت في طفلها الثاني، واصابها نزيف 
حاد حتى اضطر زوجها الشاعر شيللي 
لوضعها في الثلج،  أنقذ حياتها دون أن 
يدري، انتهت من الرواية بعد 18 شهرا، 
لم تضع اسمها عليها عندما طبعت في 
الذي خلقته  الوحش  1818، ولم تعط 
اسما أيضا، ظل مجرد مسخ مجهول 
حين تم عرض الرواية كعمل مسرحي 
في لندن عام 1823، ويعتقد الكثير أن 
فرانكشتين هو اسم المسخ، ولكنه اسم 
العالم الذي اخترعه، الذي اكتشف قدرته 
على بث الحياه في الخاليا الميتة، وقام 
بجمع اجزاء من جثث مختلفة ليكون منها 
مسخا هائال،، يتذكر فيكتور فرانكشتين 
هذه الليلة الحاسمة قائال: »في ليلة كئيبة 
من نوفمبر، كنت على موعد مع الفخ 
الذي وقعت فيه، والمطر يضرب النوافذ، 
الشموع  واضواء شحيحة تبعث من 
الخابية، وأنا انظر إلى هذا الشيء الذي 
اليوجد فيه حياة وهو يعود للحياة،  رأيت  
وميضا من الصفرة الداكنة تنبعث من 
عيني المخلوق وهما  تفتحان، يتنفس 
بصعوبة، واعضاؤه تبدأ في التحرك، 
لقد اكتسب الحياة«، كانت هذه  البداية 
في المانيا ولكن الرواية تنتهي في القطب 
الشمالي والمسخ يصرخ :«أنا المخلوق 
البائس المنبوذ الذي لم يولد«، قبل أن 

يسير ويختفي وسط الثلوج.
إنها اربع روايات في واحدة، رواية 
رمزية، قوطية، وثائقية تعتمد على 
الذاتية،  السيرة  الرسائل، وأخيرا عن 
خلطه من االشكال االدبية من الصعب 
على المؤلفة نفسها تفسيرها، كتبت في 
مقدمة احدى الطبعات: »يتساءلون 
كيف أنني ، كفتاة صغيرة، جاءت إلي 
لقد جاءت كحلم،  البشعة،  الفكرة  تلك 
رأيته وأنا مغمضة العينين، اشبه برؤيا 
عقلية، رأيت ذلك العالم بعد أن قام بعمله 
المدنس وهو جالس على ركبتيه بجانب 
هذا المخلوق الذي جمع جسده، كل ما 
فعلته أنني كتبت مخطوط هذا الحلم«.

كل رواية تولد صغيرة، ولكن فرانكشتين 
تبدو وقد تم تجميعها وليس كتابتها، والدة 
تبدو كفتاة  غير طبيعية، كانت ماري 
صغيرة تعيش في ظل زوجها الشاعر 
فليسوف  الشهير، وتنحدر من صلب 
كبير هو وليم جولدون جودوين، اكتسبت 
من ابيها النزعة للتفلسف ومن زوجها 
السحر والهوس بكل ماهو غريب،  ولكن 
الرواية مضت ابعد من ذلك، فقد احتوت 
على كل عدد من المتغيرات واختالفات 
لتفسيرات جعلتها  الرؤى وخضعت 
تتجاوز عصرها، في احد الفصول يقول 
المسخ  بدأ  فيكتور فرانكشتين بعد أن 
الذين يحبهم : »الندم يطفئ  يقتل كل 
أي أمل، كنت أنا خالق الشر، الرجل 
الذي حررته من عقاله، وجعلني هذا 
اعيش الخوف كل يوم، لقد اضفت شرا 
جديدا لهذا العام«، إنها الكلمات نفسها 
اوبنهايم مخترع  قالها روبروت  التي 
القنبلة الذرية معبرا عن ندمه بعد أن 
شاهد قوتها المدمرة بعد أن القيت على 
مدينة هيروشيما، كان يجب أن يعرف 
العلماء مسئوليتهم االجتماعية قبل ان 

يطلقوا عنان الشر.

عادت الرواية للضوء مرة أخرى 
المرأة  السبعينات مع ثورة تحرر  في 
وارتفاع اصوات الفمينست، اعتبرتها 
النساء عمال بالغ األصالة، وأن ماري 
شيللر هي الرائدة األولى ألدب الخيال 
العلمي وسبقت بذلك كل الرجال، فكل 
الكاتبات التي شهدهن القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر مثل األخوات برونتي 
وجين اوستين أو اميلي ديكستون كن 
إما عذارى أو عوانس، ولكن ماري 

كانت استثناء.
الخامسة عشر من عمرها  كانت في 
عندما قابلت بيرسي بيتس شيللي، كان 
في الثانية العشرين ومتزوج وزوجته 
حامل، كان مطرودا من جامعه اكسفورد 
بسبب الحاده، ومنبوذا من ابيه، وذهب 
إلى منزل الفليسوف وليم جودوين الذي 
كان يعتبره بطله وابوه الفكري، وكانت 
كتاباته تأسيسا لمذهب الرومنتيكية، وقد 
مارسها بالفعل مع ماري وجعلها تهرب 
من بيت ابيها في منتصف الليل وهي 
حامل بطفلها منه، وكان معها اختها 
بفعل  التي تدمرت  الشقيقة كلير  غير 

هذا الهروب.
 واذا كان هناك من استلهمت منه ماري 
شخصية فيكتور فرانكشتين فإن االقرب 
الرجل  الشاعر »لورد بيرون«،  هو 
الذي كان يتبع رغباته ويهمل اوالده، 
الخطر معرفته،  مجنون وسيء ومن 
هكذا وصفته احد العشيقات نظر لتعدد 
عالقاته حتى وصل إلى  ممارسة الحب 
مع اخته غير الشقيقية اجوستا لي،  وكانت 
زوجة بيرون قد تركته بعد عام واحد 
من الزواج، واقسم بيرون آال يراها أو 
يرى ابنته ادا بعد ذلك، وكانت زوجته 
التي فضحت عالقته باجوستا،  هي 
وبسبب هذه الفضائح اضطر للهروب 
من انجلترا إلى جنيف حيث التقى هنا 
بماري شيللي واختها كلير التي وقعت 

في غرام بيرون وحملت منه.
وعلى شاطئ بحيرة لوزان وفي محاولة 
لدفع الملل اقترح بيرون على ضيوفه مرة 
فكرة كتابة قصة من قصص الرعب، 
وظلت ماري مترددة، ال تدري ماذا 
تكتب حتى واتاها ذلك الحلم الغريب ، 
استغرقت الكتابة 18 شهرا حتى نشرت 
الرواية، واعتقد البعض أن زوجها هو 
الذي قام بكتابتها، ولكن مع كل التغيرات 
التي كانت تدخلها على كل طبعة أدركوا 

أنها الكاتبة الحقيقية.
تركيب الرواية يشبه إلى حد كبير لعبة 
الدمى الروسية، كل دمية كبيرة يوجد 
بداخلها دمية أصغر، فالدمية األكبر في 
الرواية تتمثل في الرسالة التي يرسلها 
مستكشف انجليزي إلى شقيقته، يخبرها 
أنه قابل في القطب الشمالي عالم الماني 
يدعى فيكتور فرانكشتين الذي اقسم ان 
الذي خلقه حتى نهاية  المسخ  يطارد 
الدمية األصغر  ثم تنكشف  االرض، 
التي يقصها  الحكاية  قليال من خالل 
فرانكشتين عن كيفية خلق هذا المسخ 
وكيف انقلب عليه وقتل كل الذين كانوا 
بما فيهم زوجته، وداخل هذه  يحبهم 
الحكاية توجد اصغر الدمى هي حكاية 
المسخ نفسه، ومبرر ثورته على خالقه.

إنها حكاية عن الرعب والكراهية، وهي 
الذي صنع  نقيض حكاية بيجماليون 
تمثاال ثم وقع في غرامه، وبسبب قوة 
هذا الحب دبت الحياة في هذا التمثال، 
وعن الثورة الفرنسية التي التهمت كل 
الذين صنعوها، وعن ملوك اوروبا 
واقطاعيها الذي عاشوا على دم العبيد 
لقرون طويلة قبل أن يتمكن العبيد من 

الثورة عليهم. 
ماتت ماري شيللي بعد أن مات كل 
االشخاص الذين كانت تحبهم، معظمهم 
رحلوا وهي مازالت صغيرة، اختها غير 
الشقيقة كلير، زوجها الذي مات غرقا 
في اعصار بإيطاليا، لورد بيرون الذي 
سقط عليال ومات وسط ثورة اليونان« 
آخر بقايا الجنس الذي كنت احبه انقرض 
وزال قبل مني«، وقد اختارت هذا األمر 
ليكون موضع روايتها األخيرة »الرجل 
األخير«، وهي تدور في القرن العشرين 
حيث يعم وباء الطاعون وال يبقى في 
العالم إال رجل واحد، ولكنه كان اعجز 
من أن يدافع عن بقاء الجنس البشري.

بقلم: محمد منسي قنديل
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أنها حقاً مصر تستيطع ..!!

صرح جديد يف مساء مصر

وزير اخلارجية يغادر إىل إيطاليا 
لرئاسة مؤمتر “األونروا”

والعاملين  الهجرة  نبيلة مكرم وزيرة  نجحت  وفاء مؤمن:   القاهرة/    
بالخارج بإستضافة 23 عالماً وخبيراً في مؤتمر مصر تستيطع بأبناء النيل 
من بينهم 12 عالماً وخبيراً في شئون المياه والري وإدارة الموارد المائية 
للبحث عن طرق استغالل واستخدام الموارد المائية المتاحة واالكتفاء الذاتي 
كثيرة  منتجات  واالرز  والذرة  القمح  مثل  الهامة  الغذائية  المحاصيل  في 
ومتعددة كما شارك في المؤتمر صغار العلماء والمبتكرين من طالب مدارس 
المتفوقين الذين شاركوا في المؤتمر من خالل مشاريعهم في مجاالت تحلية 

المياة والحفاظ عليها ... كم كانت سعادة الحضور بالعلماء الصغار والكبار... 
وفي الحقيقة تفوقت نبيلة مكرم على نفسها في هذا المؤتمر جمعت الخبراء 
والعلماء لألستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في الخارج للخروج بأفضل 
النتائج في مشكلة نقطة المياة فكان مؤتمر أكثر من ناجح وأكثر من رائع 

فغلباً ما كنا نحضر الكثير من المؤتمرات والندوات ونشعر 
بالملل لكن في مصر تستطيع بأبناء النيل كان األمر مختلف 
أعلى مستوي  علماء على  ويشاهد  يسمع  بما  مستمتع  الكل 
من العلم والمعرفة بكل حب وأنتماء للوطن يقدمون خبرتهم 
لوطنهم بشرح مستفيض للمشكلة والحل واألكثر روعة هو 
تكفل بعض من العلماء الكبار ببراعم علماء مصر الصغار 
والصغار  الكبار  بعلمائها  تستفيد مصر  ومادياً حتى  علمياً 

وخلق جيل جديد من المبتكرين والخبراء.
كل الشكر نبيلة مكرم فقد استطاعتى وضع يدك على ما تحتاجه 
المهاجرة  الطيور  األن وبشدة من خالل علمائها من  مصر 
واستقطباهم لحل مشاكل تؤرق وطنهم األم وتسليط الضوء 
على براعم علماء مصر المستقبل مصر األمل مصر الجديدة 
... نعم نستيطع تحقيق الحلم ... نعم نستيطع تغير ما نحن فيه 
إلي األفضل واألحسن بالعلم والمعرفة والتحدي ... أنها حقاً 

مصر تستيطع. 

  القاهرة/ وفاء مؤمن:  إفتتاح أول أكبر مدينة 
شمسية في العالم في قرية بنبان في أسوان جنوب 
في  للشمس  المناطق سطوعاً  أكثر  مصر وهي 
العالم لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس لالستفادة 
من الطاقة المتجددة النظيفة التي تحافظ على البيئة 
وتعمل المحطات بتكنولوجيا عزل الغاز وهي للمرة 

األولى في مصر.
الشمسية شركات عالمية  المدينة  هذا ويعمل في 
متخصصة في مجال إلنتاج الطاقة المتجددة والجديدة 
في هذا المشروع الضخم الذي يولد 50 ميجاوات للوحدة 
ويوفر ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل للشباب.

ويقام على مساحة 8843 فدان بتكلفة 40 مليار جنيه 
شاركت وزارة االستثمار والتعاون الدولي وزارة 
الكهرباء والطاقة في توفير االستثمارات الالزمة 
من خالل مؤسسات التمويل الدولية وجذب القطاع 

الخاص لمثل تلك المشروعات العمالقة.
االستثمار  إن سحر نصر وزيرة  المعروف  من 
والتعاون الدولي قد تولت وزارة االستثمار بعد دمجها 
مع وزارة التعاون الدولي في فبراير 2017 وعلى 
مدار عام كامل كانت انجازتها الداخلية والخارجية 

مثار إعجاب في الداخل والخارج.
ومن أهم إنجازاتها إصدار قانون االستثمار والئحته 

التنفيذية الذي كان نقطة 
تحول لمناخ جاذب 
لالستثمار في مصر 
وإغالق نفق مظلم ال 
خروج منه لسلسلة 
من اجراءات يمر بها 
المستثمرون إلنشاء 
شركة أو استخراج 
تستمر  تراخيص 
سنوات وسنوات... 
اآلن  لهم  أصبح 
مخارج من خالل 
الشباك الواحد وإنشاء 
الشركات أون الين 
يستطيع المستثمر أن 

ينشئ شركة وهو في مكتبه .. وهي طفرة حقيقية 
عالم  في  الدكتورة سحر نصر  الوزيرة  حققتها 
االستثمار، أيضا إعادة المناطق الحرة الخاصة وقانون 
الشركات وفض المنازعات وارتفاع معدل تأسيس 
الشركات وتوسعات الشركات القائمة وإقامة فروع 
لهيئة االستثمار ومركز خدمات المستثمرين في شرم 
الشيخ واإلسماعيلية والمنيا والخريطة االستثمارية.

أنجازات كثيرة ومتعددة ال مجال لحصرها في وزارة 
االستثمار تمت في خالل عام واحد فقط استطاعت 
من خاللها أن تحقق سحر نصر ارتفاع ملموس في 
مؤشر النمو ليصل ألكثر من %5 وهو مؤشر لم 
يتحقق منذ عام 2011 عالوة على ارتفاع اجمالي 
التمويالت والمنح المقدمة من شركات التنمية لمصر.. 
مرحلة جديدة في تاريخ مصر حققتها وزارة االستثمار 

في مجال المشروعات التنموية.

 غادر القاهرة- مساء األربعاء- وزير الخارجية سامح شكري، متوجها إلى 
العاصمة اإليطالية روما في زيارة تستغرق يومين.

ويترأس الوزير شكري المؤتمر الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين )األونروا( إلى جانب وزيري خارجية األردن والسويد، وذلك 

باعتبار مصر الرئيس الحالي للجنة االستشارية للوكالة.
قد  أبو زيد  أحمد  المستشار  الخارجية  باسم وزارة  الرسمي  المتحدث  وكان 
صرح- في وقت سابق- بأن االجتماع يعقد على خلفية العجز المالي الكبير 
للوكالة عبر  كبيراً  تهديداً  بما أضحى يشكل   ،2018 للعام  الوكالة  بموازنة 
تقليص قدراتها على تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين، األمر الذي يستوجب 
إعادة تقييم الوضع القائم والتباحث بشأن السبل التي يتعين إتباعها إليجاد حلول 
جذرية لألزمة الراهنة، بما في ذلك مصادر تمويل مبتكرة عبر المؤسسات 

الدولية وإنشاء شراكات جديدة مع الدول المانحة.



 بتاريخ ٠٨-٠٣-٢٠١٤ قامت رحلة الخطوط 
الجوية الماليزية رقم “إم إتش ٣٧٠” من طراز 

بوينغ ٧٧٧ من مطار كواال 
پيكين  إلى  متجهة  المپور 
متنها ٢٣٩ شخصاً  وعلى 
الجنسيات  أطفال من  بينهم 
أندونيسية،  التالية: صينية، 
روسية، هولندية، أوكرانية، 
نيوزيالندية، ماليزية، أسترالية، 
أميريكية،  فرنسية،  هندية، 

كندية وإيرانية. 
بالطائرة فجأة  ُفِقَد اإلتصال 
بعد أربعين دقيقة من إقالعها 
واختفت من شاشات الرادار 
دون أن تترك أثراً ودون أن 
الطياريون بأي عطل  يدلي 

كهربائي  أو  كان  ميكانيكي 
أو أي مشكلة أخرى. كما أن 
األنظمة اإلليكترونية التي تعمل 
آلياً بالطائرة لم ترسل أي إشارة 

أو إنذار عن أي عطل. 
هامة جداً  معلومة  األولية  التحقيقات  أكدت 
مفادها أن فقدان اإلتصال مع أبراج المراقبة، 
متعمداً، حسب صحيفة  كان  المطارات  في 
األخبار الوطنية )ناشينال پوست( وأن أحداً ما 
َل مسار الطائرة.  أغلق أنظمة اإلتصال وحوَّ
يعتقد المحققون، من جهة أخرى بأن الطائرة 
سقطت في مكان ما بعيد وسط المحيط الهندي. 
قامت كل من أوستراليا والصين وماليزيا إضافة 
إلى ٢٥ دولة أخرى ببحث مكثَّف عن الطائرة 
المفقودة. أما القوات الجوية الماليزية فقد بينت 
انحرفت عن مسارها  الطائرة  بأن  ياتها  تحرَّ
األصلي وطارت فوق مضيق ماالقا، مما أثار 
بعض الشكوك حول صحة هذا اإلحتمال. لذلك 
بأن تكون  قاطعاً  نفت السلطات الماليزية نفياً 
الطائرة التي حلقت فوق مضيق ماالقا هي نفس 
الطائرة التي تحمل الرحله رقم “إم إتش ٣٧٠”. 
إلى سجالت  الماليزية  السلطات  لدى عودة 
المسافرين وجدت أن إيرانيين صعدا إلى الطائرة 
بجوازين مزورين إيطالي وسويسري، سرقا 
قبل أشهر من فقدان الطائرة ما زاد الشك بأن 
اختفاءها عمل إرهابي، إال أن مدراء الخطوط 
الجوية الماليزية نفوا إمكانية العمل اإلرهابي 
أو أن اإلرهابيين استولوا على الطائرة، حسب 
مجلة تايم األميريكية. حقيقة غريبة أخرى أن 
خمسة ركاب أتموا إجراءات المغادرة ولكنهم 

لم يصعدوا إلى الطائرة أبداً.   
نشرت صحيفة وول ستريت چورنال بتاريخ 
أن هناك  فيها  تدعي  مقالة   ١٣-٠٣-٢٠١٤

أربع  لمدة  الطائرة حلقت  تكون  فرصة ألن 
ساعات أخرى بعد فقدان اإلتصال بها وهذا 
وقت كافي لها لتغيير مسارها 
والوصول إلى أماكن أبعد مثل 
منغوليا أو باكستان. مرة أخرى 
نفت السلطات الماليزية نظرية 
المؤامرة هذه. من جهة أخرى 
الركاب  أقارب بعض  حاول 
طريق  عن  بهم  اإلتصال 
هواتفهم الخليوية وأفادوا بأنهم 
سمعوا إشارات ما تُظهر أن 
بعض الهواتف كانت مفتوحة 
وتتقبل رسائل نصية )إس إم 
إس( صينية، حسب مجلة تايم 

األميريكية. 
ماليزيا  وزراء  رئيس  أكد 
بأنه  بتاريخ ٢٤-٠٣-٢٠١٤ 
لم يعد هناك شك بأن الطائره 
تحطمت في المحيط الهندي ولم 
ينج منها أحد على اإلطالق. 
هو  مهم،  يبرز سؤال  وهنا 
الطائرة؟؟؟ في عام ٢٠١٥ وجدت  بقايا  أين 
قطعة غريبة على جزيرة ‘ريئينيون’ القريبه 
من مدغشقر، اعتقدت السلطات أنها ربما كانت 
المنكوبه ولكن هذا  الطائرة  جزءاً من حطام 

غير مؤكد تماماً.  
قال أحد العاملين على بئر بترولية عاملة في بحر 
الصين الجنوبي أنه رأى فوقه شيئاً اشتعلت فيه 
النيران. أكثر من هذا، فقد ذهب خيال البعض، 
حسب مجلة تايم إلى أن بعض مرتادي الشبكة 
العنكبوتية “إنترنت وبلوغ” إلى اإلعتقاد بأن 
الطائرة تعرضت لهجوم من قبل سكان الفضاء. 
مرتاٌد آخر نشر على الشبكة العنكبوتية نظرية 
أخرى تقول إن الطائرة تم إسقاطها بهدف قتل 
علماء صينيين والتخلص منهم ألنه كان بحوزتهم 
مركب صيدالني كان يعتبر بأنه سيؤدي إلى 

ثورة هائلة في عالم الطب. 
بصرف النظر عن كل النظريات والتكهنات 
السابقة، ال تزال هناك مجموعة من األسئله 
مطروحة على الجميع، جزء كبير منها إن لم تكن 
جلها لم تجد إجابات شافية، ليبقى اختفاء طائرة 
تلك الرحله المنكوبه لغز عصي على الحل، على 
األقل حتى اآلن. من أهم هذه التساؤالت: ماهي 
أسباب اختفائها؟ أين بقايا حطامها؟؟ كيف لهذا 
الجسم الطائر الضخم اإلختفاء دون أن يترك 
أثراً واحداً؟؟؟ بالفعل لغز عصي على الحل ومن 
أغرب الكوارث الجوية التي وقعت حتى اآلن 
خالل القرن الحادي والعشرين!!!!ونحن، حتى 
اليوم النزال بانتظار حل هذا اللغز العجيب. 

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

مل أعـد انا...

    لم أعد تلك الشخصية المحببة الى نفسي التى ارتاح 
اليها. وكنت اعيش فى سالم معها، وكانت اسعد اوقاتى 
افكارى  وأتحاجج معها واستعرض  إليها  اخلو  عندما 
انجزته  بما  بالتأمل فى هدوء وابتهج  وأرتبها واستمتع 
بنجاح واحلل المواقف بهدف اتباع ما هو افضل لى فى 

يومى التالى.
بداخلى  فتتنازع  الى خلوتى  اخلد  االيام عندما  اما هذه 
وينتابنى  بارتباك  فاشعر  وتتزاحم مشاعرى  افكارى 
شعور بالغربة ثم االسى وأخيرا اشعر بحنين الى نفسي 
التى يعثر علي العثور عليها وسط هذه المشاحنات التى 

تفقدنى الهدوء والطمأنينة.
فلم اعد اشعر بالراحة والسكينة ولم اعد اتذوق الجمال 
فى التعبير عن المشاعر ولم تعد للكلمات الطيبة اى أثر 
تعد تسعدنى وال نظرات  لم  المديح  يذكر حتى كلمات 

التقدير تلفت انتباهى.
او وليدة  المشاعر هى مؤقتة  اغلب هذه  ان  يقينا منى 
اللحظة ثم  تتالشي شيئا فشيئا كالدخان.. فهى كالبريق 

يظهر سريعا وبنفس السرعة يختفى..
وهناك تفسير واحد لهذه المأساة هو الشعور بالغربة و 
الوحدة القاتلة رغم التواجد وسط اقرب االقرباء وأحب 

الناس الى نفسي.
فهل انا يا ترى اصبحت اطلب الكثير فلم اجد من يعطى 
بسخاء ؟ او اننى لم اعد ارى سوى نفسي وأتجاهل من 
العمر  تقدم  اننى مع  ام  ؟  االنانية  حولى وقد اصابتنى 
الحب  لمشاعر  وتأكيد  معنوى  لدعم  احتاج  صرت 
والعرفان او حتى مزيد من االهتمام ؟ ام المشكلة تكمن 
فى من هم من حولى فأصبحوا اكثر انشغاال بأمورهم 
للبحث عن مزيد  ايضا يسعون  او هل هم  ؟  مما سبق 
من االهتمام والحب ؟ او يتسابقون مع االيام او لعلهم 

يتنافسون مع المجهول ويسعون فى طرق كثيرة حتى ال 
تباغتهم االحزان او تفاجئهم االقدار بما يخشون ؟

فان الكل اصبح فى عجلة من امره ال وقت لألفراح وال 
وقت ايضا لألحزان!  ففى هذه اللحظة نهنئ متفوق او 
متزوج وبعدها نشارك اخرين فى مشاكلهم  وأحزانهم  
المتناقضة  المشاعر  تلك  تخالطنا  بيوتنا  الى  نعود  ثم 
التوازن  نستعيد  ان  علينا  و يصعب  بالحيرة  فنشعر 

فنشعر باإلرهاق واآلسي لحال الدنيا .
واننى ال ابالغ  انه يمكن ان تمر ايام دون ان يتشارك 
افراد األسرة إخبارهم  او تسنح لهم الفرصة ان يتجاذبوا 
اطراف الحديث و االكثر من ذلك انهم ال يرون بعضهم 
المشاغل  او كثرت  العمل  اختلفت مواعيد  اذا  البعض 

واالرتباطات !
من  العلم  لنا  قدمه  ما  رغم  و  التطور   رغم  اننا 
التكنولوجيا  والتى هدفها االول هو االرتقاء وسرعة 
انجاز العمل ودقته وتوفير الوقت والجهد اال اننا نعانى 
من ضيق الوقت وال يكفى يومنا النجاز  اعمالنا..فكيف 

يتسنى لنا اذا ان نهتم ألمر غيرنا ؟!
و من كل ما سبق يتبين جليا لنا اسباب الحزن الكامن 
بداخلنا  فربما لدينا الكثير ورغم ذلك نشعر بالحرمان 
، نشعر وكأننا كاألرض التى اصابها الجفاف و التشقق 
وكيف لها ان تثمر وهى تفتقد  الى ماء الحياة..؟! كيف 
العطش  تعانى من  اليها وهى  يتطلع  تزهر وتسعد من 

الشديد ، ففاقد الشيء  كيف يمنحه ويعطيه.
فهل لنا ان نتخيل معا ما يؤول اليه  مستقبلنا اذا تمادينا 
نفقد  المؤسف..بالتأكيد سوف  الوضع  لهذا  استسلمنا  و 
الى  انسانيتنا بما فيها من معان سامية ونتحول بدورنا 
لتنجز مهامها وتعود  اهدافها  الى  تتحرك وتتجه  آليات 

لتستكين حتى يحين ميعاد  بدئ عملها فى اليوم التالى.

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 16 mars 2018 
الجمعة 16 مارس 2018

الرحلة املشؤومة

احلكام العرب والسلطة

(514) 961-0777 /  (450) 972-1414 
إلعالناتكم يف الرسـالة

بقلم : خالد بنيصغي 

األم���������ُة ال���ُع���ظ���م���ى ت����ف����وح م�������روءًة        

ف����ي روح����ه����ا ط���ب���ع ال����ك����رام����ة ث�����ورٌة     

أم���واه���ه���ا          ع���ل���ى  زَب��������ٌد  ط���ف���ا  وإذا 

ج���ى م��ت��وع��داً  ف���ال���ض���وُء ي��ج��م��ح ف���ي ال���دُّ

وم����ظ����ال����ُم ال����ت����اري����خ ت���ح���ف���ر ق��ب��ره��ا

وأط���������لَّ ع���ي���س���ى ث�����ائ�����راً وم���ب���ش���راً

ج������اء ال���م���خ���لّ���ص ل���ل���ي���ه���ود م��ع��ل��م��اً 

وت������آم������روا ط���م���ع���اً ب���ب���ض���ع دراه�������ٍم

ب��ح��ق��ده��م   ال�����ه�����وان  ذل  واس����ت����م����رؤا 

ش�����ع�����ٌب دع���������يٌّ ي�����ّدع�����ي ب����وق����اح����ٍة 

وال������ح������ّب ف�����ي�����ٌض غ������ام������ٌر ف�������ّوار

وال�����م�����ؤم�����ن�����ون ب�����روح�����ه�����ا ُث�������وار

ي���ج���ت���اح���ه اإلع�������ص�������اُر وال�����ِت�����ّي�����ار

ن���ه���ار ط��������واه  إذ  ي���ج���ن���ح  وال����ل����ي����ل 

����ح����ار ف�����رع�����ون خ�������رَّ وآم����������َن ال����سُّ

ف����ت����واع����دت����ُه ال����ُع����ص����ب����ُة األش��������رار 

األوزار واش�����ت�����ّدِت   .. ف��اس��ت��ك��ب��روا   

األّم������ار ال���س���ي���د  ال�����رس�����ول  وْه������و     

َن�����وار ال���ُع���ل���ى  م���ج���د  ف����ي  وي����س����وع     

( ال���م���خ���ت���ار   ) ب����أن����ه  اإلل�������ه  ب���س���م   

األستاُر  فْلرتفِع 

شع��ر: 
     د. محمد توفيق صادق

.. وفي مصر  السلطة    في سوريا الزال بشار األسد في 
السيسي والنجاح مضمون مائة بالمائة في االنتخابات المقبلة ، 
في البالد العربية فقط ينجح الزعماء بنسبة تقارب مائة بالمائة 
) حب المواطنين ؟؟ ( .. في ليبيا ُقِتَل القدافي وُدِفن ، لكن نظامه 
عاد من جديد والزال يدافع عن السلطة .. آه السلطة ثم السلطة 
؟؟.. في تونس الزال هناك حكم السلطة في نظامها القديم ، وال 
شيء غيرته الثورة ؟؟ في المغرب والجزائر الزال المخزن 
يحكم ويسرق الثروة ، إنه منطق السلطة .. العراق لم تنهض 
بسبب الصراع على السلطة ؟؟ واليمن قصتها ستطول وشعبها 
سيجوع أكثر بسبب الصراع على السلطة ، والخليج يحكم من 
منطق السلطة ويحمي نفسه بالسلطة ، آه السلطة ثم السلطة ؟؟ 
الزعماء العرب غالبية ال يهمهم كتابة التاريخ بقدر ما يهمهم 
بينما أسالفهم في كثير من   ، الموت  بالسلطة حتى  االهتمام 

األحيان تنازلوا عن هذه السلطة من أجل شعوبهم 
كي يعيشوا في أمن واطمئنان ، والتاريخ يذكرهم بكل فخر 
واعتزاز ، ومنهم الحسن بن علي حفيد الرسول صلى هللا عليه 
وسلم ، ومعاوية بن يزيد ، ثم نسوق مثال من المغرب األقصى 
وهو أبو بكر بن عمر اللمتوني: المجاهد الذي تخلى عن السلطة 

ومات شهيداً في الصحراء
ففي أواسط القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميالدي، 
المرابطية  الدولة  المغرب وهي  قوة جديدة في بالد  ظهرت 
لتستحوذ على  تتمدد بسرعة  أن  استطاعت  التي  الصنهاجية 

مساحات واسعة من بالد المغرب واألندلس .
الروحي  والقائد  الزعيم  ياسين، هو  بن  الفقيه عبد هللا   كان 

للمرابطين، فكان بمثابة المرشد الدعوي والديني لهم .
ومع هذا فقد قام بتعيين عدد من القادة الميدانيين لتلك الجماعة 
الفتية، وراعى في اختياره أن يكون هؤالء القادة منحدرين من 
قبائل صنهاجة في هذا  أكبر وأقوى  التي كانت  لمتونة  قبيلة 
الوقت . في 450هـ/ 1058م تقريباً، توفى يحيى بن عمر قائد 
المرابطين، فقام ابن ياسين بتعيين أبو بكر بن عمر اللمتوني 
للجماعة،  الروحي  المرشد  توفي  قليل  بداًل منه، وبعد وقت 

لتجتمع القيادة الروحية والزعامة القبلية في شخص أبي بكر، 
الذي وسع من رقعة توسعاته وسيطر على مناطق جديدة في 

المغرب األقصى .
خالل تلك األحداث المتسارعة، وصلت لمسامع أبي بكر أخبار 
اقتتال القبائل المسلمة في جنوب المغرب وبالد مالي وغانا، فعزم 
على المسير إلى تلك األنحاء لضبط أمورها، وندب ابن عمه يوسف 

بن تاشفين ليخلفه على حكم المغرب حتى ينتهي من مهمته .
وبعد بضع سنوات من القتال والجهاد في الجنوب، رجع أبو 
بكر مرة أخرى إلى عاصمة المرابطين في مراكش، فوجد ُملك 
يوسف بدعم من زوجته قد عظم واستفحل، كما لمس تثاقل نائبه 
عن تسليم الحكم له، فعرف أبو بكر بأن ابن عمه لن يتنازل عما 
في يده من سلطة بسهولة . فآثر أن يتنازل عن الحكم بشكل 
سلمي دون أن يشعل الحرب بين المرابطين وبعضهم البعض .

وبحسب ما ورد في كتاب االستقصا في أخبار المغرب األقصى 
للشيخ أحمد بن خالد الناصري، فإن قائد المرابطين لما لقي ابن 

تاشفين عقب رجوعه، خاطبه قائاًل :
في  فاتق هللا  وإني مسؤول عنه  األمر  وليتك هذا  قد  إني   “
المسلمين وأعتقني وأعتق نفسك من النار وال تضيع من أمور 
رعيتك شيئاً فإنك مسؤول عنه. وهللا يصلحك ويمدك ويوفقك 
للعمل الصالح والعدل في رعيتك وهو خليفتي عليك وعليهم “.

ثم انطلق أبو بكر مرة أخرى إلى الصحراء، واستمر في حروبه 
التوسعية جنوباً، حتى ُقتل في إحدى المعارك في 480هـ/1087م .

والتاريخ يذكر كذلك الورع والتقوى التي وصلها السلطان “ 
يوسف بن تاشفين “ حتى كان بإجماع علماء اإلسالم سادس 
أول وآخر  به  َحِظَي  الذي  الشرف  ، وهو  الراشدين  الخلفاء 

سلطان حتى اآلن .. 
نسوق هذا المثال لكل غاية مفيدة لبعض الحكام العرب والمخزن 
العربي الذي يسوس الرعية إما للحروب أو الظلم أو التجويع 
 : نفسه  أَحُدهم  أن يسأل  السلطة دون  ... وكل ذلك من أجل 
لماذا يفضل أن يحكم الرعية على حساب أرواحها وأعراضها 
وأموالها دون أن يسبب له هذا األمر أي إزعاج في ضميره ؟؟؟

وفاة عامل الفيزياء الربيطاني ستيفن هوكينغ 
عن 76 عامًا

هبوط أسعار الذهب عند التسوية مع 
استقرار الدوالر

تكملة العدد الماضي

البقية في العدد القادم

الجّبار عرشه  عن  هوى  حتى  ونى  ما  العقيدة  في  موسى  فنضال 

والسمسار ٌر  العشاّ يتحكم   ( (الناصري  ب��اد  في  الغرائب  وم��ن 

البريطاني ستيفن هوكينغ عن  الفيزياء  توفي عالم 
76 عاماً اليوم )األربعاء(، وفق ما أعلنت عائلته.

لوسي وروبرت  الثالثة، وهم  الراحل  أبناء  وقال 
الحبيب  والدنا  بحزن عميق، ألن  وتيم: »نشعر 
استثنائياً  عالماً عظيماً ورجاًل  كان  اليوم.  توفي 
سيعيش عمله وإرثه لسنوات طويلة«، وفق ما نقلت 

وكالة انباء »أسوشييتد برس« البريطانية.
الجانبي  التصلب  من  يعاني  هوكينغ  وكان 
انتكاسي يصيب  الضموري، وهو مرض عصبي 
البالغ،  الشخص  لدى  الحركية  العصبية  الخاليا 

إال  التكلم  يستطيع  ال  وجعله  بالشلل  له  وتسبب 
بواسطة جهاز كومبيوتر بصوت اصطناعي تحول 

الى سمة مميزة له.
ولم تمنع اإلعاقة هوكينغ من أن يصبح أحد أعظم 
العلماء المعاصرين ويتحدى التوقعات التي لم تكن 
تمنحه سوى بضع سنوات من الحياة، بعد إصابته 

بالمرض العضال.
وولد هوكينغ في اوكسفورد في الثامن من كانون 
وفاة  300 عام على  بعد   ،1942 )يناير(  الثاني 

العالم الشهير غاليليو.

  تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعامالت- 
الدوالر األمريكي  استقرار  يوم األربعاء- مع 

وتقلبات أسواق األسهم العالمية.
وشهد المعدن األصفر جلسة متقلبة اليوم، حيث 

ملحوظاً  ارتفاعًا  سجل 
من  األول  النصف  في 
تراجع  بدعم  التعامالت 
وهبوط  األسهم  أسواق 
يتحول  أن  قبل  الدوالر، 

للهبوط.
ن  إ ف تراجع  ل ا ورغم 
في  السياسية  التوترات 
والتي  المتحدة  الواليات 
إقالة  أعقاب  في  تجددت 
وزير الخارجية األمريكي 

للمالذات اآلمنة مثل  باألمس التزال تقدم دعماً 
الذهب.

ارتفاع أسعار  اليوم  اقتصادية  بيانات  وكشفت 
من  بأكثر  المتحدة  الواليات  في  المنتجين 
التوقعات خالل الشهر الماضي، لكن بوتيرة أقل 

من المسجلة خالل يناير السابق له.
كما سجلت مبيعات التجزئة في الواليات المتحدة 

أطول وتيرة هبوط في 6 سنوات تقريباً، بعد أن 
انخفضت للشهر الثالث على التوالي.

التسوية  للذهب عند  العقود اآلجلة  وهبط سعر 
بنسبة %0.1 أو ما يعادل 1.50 دوالر ليصل 

إلى 1325.60 دوالر لألوقية.
وبحلول الساعة 5:49 مساًء بتوقيت جرينتش، 
تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.1% 

إلى 1324.79 دوالر لألوقية.
الذي  الدوالر  استقر مؤشر  األثناء،  وفي هذه 
يقيس أداء العملة مقابل 6 عمالت رئيسية عند 

مستوى 89.71 دوالر.
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القمر وقصة عنرتة
)حكاية حقيقية(

  ترجمة عن صحيفة - الواليات المتحدة

تعلن الوثيقة  السرية  التي نشرتها  صحيفة  - 
الواليات المتحدة اليوم -  أن مديرية  المخابرات 
المركزية  األميركية   - السي  آي  إيه - ؛ خالل 
زيارة  عمل  عام  ١٩٥٩ ؛  لملك  األردن 
الراحل  الحسين  إبن  طالل ؛ والد الملك  عبد هللا  
الحالي ؛  للواليات  المتحدة ؛ ساعدت  في تأمين 
مرافقة  ومصاحبة األميركية  ممثلة السينما   - 
الملك حسين  التي حملت من  سوزان كابوت - 

طفال  قتل والدته  عندما بلغ سن الرجولة .
الملك حسين   كان قد طلق  الوثيقة أن  تذكر 
زوجته  وهو بعمر ٢٤  عاما ؛ وكان راغبا  
الواليات  فتاة  خالل  رحلته  في   بمعاشرة  
إيه-   المصادر إن  -السي آي  تقول    . المتحدة 
إقامته  الملك خالل  تنفيذ رغبة  على  عملت 
بتأمين زيارة عمل فيها مرح وسرور وانشراح  
السينمائية - سوزان كابوت -   الممثلة  فأرسلت 
إسمها  الحقيقي  - هارييت  شابيرو-   ٣٢ عاما 
مطلقة حديثا -  مع تعليمات  أن  تضاجع الملك  

وهذا ما تم  في مدينة نيويورك . 
ترددت سوزان بتنفيذ رغبات المخابرات  لكنها 
اللطيفة   الملك ومعاملته   لقائها  رضخت  بعد 
الملك   أيام  بصحبة  والجذابة ؛ أمضت ستة  
وحملت منه  طفال  أعطي  إسم  - تيموتي رومان 
-  ولد عام  1960  وتبناه زوج  سوزان الثاني 
- مايكل رومان-  بعد  زواجه  منها عام ١٩٦٨

تيموتي  قزما  وأعطي   الملك حسين   إبن  كان 
لفترة  عالجا بالهرمونات ليكسب بعض الطول  
في قامته  ؛ لكنه  توقف عند  طول  ٥٤ إنشا = 

١٣٥ سنتيمترا.
نفسية  عانت  سوزان كابوت  من مشاكل  

نتيجة  وصحية  ووجدت جثة هامدة في منزلها 
الضرب  بقضيب معدني  لحمل األثقال .

تيموتي رومان -  إبنها -  إعتقل رجال األمن  
القتل  واتهم  بجرم  قتل  والدته وحكم  بجرم 
الغير متعًمد مدعيا أن والدته  بدأت بضربه وأن 
ردة فعله  العنيفة  كانت  نتيجة  تفاعل  األدوية  
التي أجبر على  تناولها ليكسب طوال  في  قامته .  
الممثلة  سوزان  خالل المحاكمة  ظهر أن  
مبلغا شهريا ١٥٠٠   تتقاضى  كانت  كابوت 
دوالر من أمين صندوق الملك  حسين  مساعدة  

لتربية الطفل .
حكم  على  تيموتي إبن الملك  بجريمة  القتل  عام 
١٩٨٩  وسجن لمدة سنتين ونصف فقط  كان قد 
المحاكمة  مع ثالث  السجن خالل  أمضاها في 
سنين إقامة تحت  المراقبة.  توفي  تيموتي عام  
2003 وأحرقت جثته  ورمي رماده  في البحر .
الملك حسين ثالث مرات وحكم األردن  تزوج 
من عام ١٩٥٢ إلى  ١٩٩٩؛ وال  يوجد أي  ذكر 
في سيرته الشخصية عن الممثلة  كابوت أو عن 

إبنه تيموتي رومان .
السرية لعهد  الملفات  الرواية  في  َنشرت هذه 
الرئيس  بنشرها  سمح  التي  كندي   الرئيس 

األميركي الحالي  دونالد ترامب  . 
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 
كثيرة مهملة بمعاهدات ومشاريع صناعية تبعها 
نفوذ سياسي.  تستعمل الصين عملتها المحلية - 
الياون - وتصدر بالدوالر وهذا ما رفع إحتياطها 

أسامه كامل أبو شقرا

   من الوثائق السرية 
مللك األردن احلسني 

إبن قتل والدته املمثلة 
األمريكية 

التلفزة وما   يوم لم تكن بعد فضائيات 
يسمى بمواقع »التواصل االجتماعي« على 
المنازل  قد غزت  العنكبوتية«،  »الشبكة 
أفراد  التواصل إلى حد كبير بين  وقّطعت 
الكثير  آبائنا  الواحدة، كنا نسمع من  العائلة 
من الروايات والحكم واألقوال المأثورة، ذات 
العبر والمعاني القيمة، سواء مما توارثوه عن 
تعلموه من تجاربهم في هذه  أم مما  سابقيهم 
الحياة. منها، مثاًل، عبارة، سمعتها مرات 
عديدة ليس من والدي فقط بل من كثيٍر من 
أترابه، وهي: »سيصل أهل الغرب إلى القمر 
والعرب ما زالوا مختلفين في قصة عنتر« 

)من دون التاء(.
وتمضي األيام ويضع »آرمسترونغ« قدميه، 
في العام 1969، على سطح القمر ويغرس 

فيه علم الواليات المتحدة األميركية.
وعلى الرغم من أن كل دولة كان لها 

اثنتان، تبث  أو أحيانا  تلفزة، واحدة  محطة 
البرامج الرصينة ونشرات األخبار،  عليها 
فقد كنا نعتمد كثيًرا على محطات اإلذاعة 

الستقاء األخبار.
وما زلت أذكر جيًدا طرفة حدثت في ذلك 
القمر قد حدث في إحدى  اليوم. كان بلوغ 
ساعات الصباح حسب توقيت بيروت، وقد 
سمعنا الخبر موجًزا في أثناء ساعات العمل. 
ولما عدت إلى المنزل رغبُت في أن أستمع 
إلى تفاصيل ذاك الحدث التاريخي من نشرة 
التلفزيون  لبنان«، ألن نشرة  أخبار »إذاعة 
المفاجأة،  كانت تبثُّ مساًء فقط. وهنا كانت 

المهم،  الخبر األول، عن ذلك الحدث  كان 
الثاني، نعم  الخبر  أما  بالتأكيد،  وهذا طبيعيٌّ 
الباحثين قد  أّن أحد  الثاني، فقد كان عن 
اكتشف أمًرا عن »قصة 

أذكر  أعد  لم  عنترة«، 
الموضوع. صدقوني هذا  تفاصيله لسخافة 
ليس مختلًقا وال من نسيج الخيال ولكنه حقيقٌي 

وحصل فعاًل.
العارفين: هل نحن  وبالمناسبة دعوني أسأل 
أمام اختالف جديد في عصرنا هذا، كما كان 
في قصة عنترة، حول المسلم الصحيح؟ فهل 
أم  يكفي أن يحفَو شاربيه ويعفَو عن لحيته، 

عليه أيًضا أن يرتدي ثوب السلف الصالح؟

يوسف زمكحل   همسـات
تجمعنا  الدنيا  لهذه  عجباً   -
ونحن ال نعرف بعضنا البعض 
الناس  أقرب  ونحن  وتفرقنا 

لبعض 

- كم تمنيت أن يكون لي حبيب 
أقول له يرحل فال يرحل 

المستحيل  من  يصنع  الحب   -
حقيقة 

- خير لنا أن نحب فنخفق من 
أن ال نحب أبداً 

أنا وسالماً على  كما  - سأبقى 
من راق له االبتعاد 

- قطار الذكريات ال يتوقف 

- ال ترخي ستار األمل 

لمن  تهديها  ال  كنز  دموعك   -
ال يستحق 

- الحياة قصيرة لكن المصائب 
تجعلها طويلة

 : قباني  نزار  أشعار  من   -
واألن أجلس واألمطار تجلدني 
وجهي  على  ذراعي  على   ..
يدافع  فمن   .. ظهري  على 
عني يا مسافرة .. مثل اليمامة 
كيف   .. والبصِر  العين  بين 
وذاكرتي  أوراقي  من  أمحوِك 
النقش  القلِب مثل  .. وأنِت في 
على الحجِر .. أنا أحبك يا من 
في  كنِت  أن   .. دمي  تسكنين 

الصين أو كنت في القمِر . 

أمجل عبارات حممود درويش
  هل في وسعي أن أختار أحالمي، لئال أحلم بما ال يتحقق. 

القّز خيط  تحّولني دودة  التوت حيث  أنا، فسأدخل في شجر  أّما 
أطير كشال  ثّم  األساطير،  نساء  إمرأة من  إبرة  في  فأدخل  حرير، 

مع الريح. 
والتاريخ يسخر من ضحاياه ومن أبطالهم.. يلقي عليهم نظرة ويمر. 

أتيت ولكني لم أصل.. وجئت ولكني لم أعد. 
المقّدس، كلما وجد  للوطن  الشكر  نتلو صالة  سنصير شعباً حين ال 
الفقير عشاءه.. سنصير شعباً حين نشتم حاجب السلطان والسلطان، 

دون محاكمة. 
الجمال  فعاشق  األعمق  بل ألنك  األجمل  ليس ألنك  أحببتك مرغما 

في العادة أحمق. 
يوماً طائراً، وأسّل من عدمي وجودي..  أريد.. سأصير  ما  يوماً  سأصير 
كلّما إحترق الجناحان إقتربت من الحقيقة، وإنبعثت من الرماد.. أنا حوار 
الحالمين، عزفت عن جسدي وعن نفسي ألكمل رحلتي األولى إلى المعنى، 

فأحرقني وغاب.. أنا الغياب.. أنا السماوّي الطريد. 
عام يذهب وآخر يأتي وكل شيء فيك يزداد سوءاً يا وطني. 

يدعو  قصب هياكلنا وعروشنا قصب.. في كل مئذنة حاو ومغتصب.. 
ألندلس إن حوصرت حلب. 

إفتقدتك  لنا ألف يد.. سالم عليك،  البعد كان  لنا في الحنين يد.. وفي  وليس 
جًدا.. وعلّي السالم فيما إفتقد. 

بلد يولد من قبر بلد.. ولصوص يعبدون هللا كي يعبدهم شعب.. ملوك لألبد 
وعبيد لألبد. 

علينا أآل نلوم المفجرين اإلنتحاريين.. نحن ضد المفجرين اإلنتحاريين، لكن 
إنهم  بتلك االفعال..  للقيام  الشباب  يدفع هؤالء  الذي  نفهم ما  أن  يجب علينا 
يريدون تحرير أنفسهم من هذه الحياة المظلمة.. إنها ليست اإليديولوجية، بل 
اليأس. كل نهر، وله نبع ومجرى وحياة.. يا صديقي.. أرضنا ليست بعاقر 

كل أرض، ولها ميالدها.. كل فجر وله موعد ثائر. 
وها أنذا أستطيع الحياة إلى آخر الّشهر.. أبذل جهدي ألكتب ما يقنع القلب 
أن  بعدي.. وفي وسع غاردينيا  بالعيش  الروح  يقنع  بالّنبض عندي.. وما 

تجّدد عمري.. وفي وسع إمرأة أن تحّدد لحدي. 
في الالمباالة فلسفة، إنها صفة من صفاة األمل. 

نحلم  لم  الخيبة..  النوم معافين من  الصغرى، كأن نصحو من  ولنا أحالمنا 
بأشياء عصية.. نحن أحياء وباقون، وللحلم بقية. 

كأن يديك المكان الوحيد.. كأن يديك بلد.. آه من وطن في جسد. النسيان هو 
تدريب الخيال على إحترام الواقع. 

هناك حب يمر بنا فال هو يدري وال نحن ندري. 
تذكرتك حتى  الليل طويل ومن حسن حظك  أن  من سوء حظي نسيت 

الصباح. 
علموك أن تحذر الفرح ألن خيانته قاسية. 

لم يبق في اللغة الحديثة هامش لإلحتفال فكل ما سيكون كان. 
ال أتذكر قلبي إال إذا شقه الحب نصفين أو جف من عطش الحب. 

ليتنا إستطعنا أن نحب أقل كي ال نتألم أكثر. 
الصباح  بالذكريات وبالسكان. سأمدح هذا  مثقل  خفيفة روحي وجسمي 
منها  الجار أخطف  إلى وردة  الليالي وأمشي  الليالي كل  الجديد.. سأنسى 

طريقتها في الفرح. 
نحن الضحية التي جربت فيها كل أنواع القتل.. حتى أحدث األسلحة.. لكننا 

األعجوبة التي ال تموت وال تستطيع أن تموت. 
الليل يا أماه ذئب جائع سفاح يطارد الغريب أينما مضى. أعرف مهما ذهبت 

مع الريح كيف أعيدك.. أعرف من أين يأتي بعيدك فأذهب. 
قل للغياب نقصتني وأنا أتيت ألكملك. 

ما أشد سعادة المرء حين ال يودع أحداً وال ينتظر أحداً. 
وكلما فتشت عنهم لم أجد فيهم سوى نفسي الغريبة. 

ال بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا.. ولكن الشقاء الكامل أن 
يكون حاضرنا أفضل من غدنا.. يا لهاويتنا كم هي واسعة. 

حين عطشت طلبت الماء من عدوي ولم يسمعني فنطقت باسمك وارتويت. 
ما أجمل الصدفة.. إنها خالية من اإلنتظار. 

أحب الحديث معك رغم أني ال أملك ما أقول. 
أننا  لندرك  أيدينا  دمنا على  نسقط من علو شاهق ونرى  أن  كان علينا  هل 

لسنا مالئكة كما كنا نظن. 
فإن أسباب الوفاة كثيرة من بينها وجع الحياة. 
وال نتوب عن أحالمنا مهما تكرر إنكسارها. 

بكل ما أوتيت من فرح أخفي دمعتي. 
أريد قلباً طيباً ال حشو بندقية. 

أمي.. لن أسميك إمرأة سأسميك كل شيء. 
وتشابهت أنت وقهوتي.. باللذة والمرارة واإلدمان. 

بغمزة عين.  يطير  قدمين وصخر حقيقة  يسير على  أريدك عندي خيااًل 
باألمس كنا نفتقد للحرية.. اليوم نفتقد للمحبة.. أنا خائف من غداً ألننا سنفتقد 

لإلنسانية. 
سأبقى أحبك راحاًل إليك.. إن كان في الماء فال أخشى الغريق وإن كان في 

اليابسة فال أهاب سيوف الطريق. 
عيناك نافذتان على حلم ال يجيء وفي كل حلم أرّمم حلماً وأحلم. 

العاشق  إنني  وأنا لست مسافراً..  ليس حقيبًة  المكابر وطني  يا جرحي  آه 
واألرض حبيبة. 

فكرة ال  إنه  بغدي  لي  قال ال شأن  تحيا غداً..  له مرة غاضباً كيف  وقلت 
تراودني وأنا هكذا هكذا لن يغيرني أي شيء كما لم أغير أنا أي شيء فال 
تحجب الشمس عني.. فقلت له: لست إسكندر المتعالي ولست ديوجين فقال: 

ولكن في الالمباالة فلسفة إنها صفة من صفات االمل. 
في البيت أجلس ال سعيداً ال حزيناً بين بين.. وال أبالي إن علمت بأنني حقاً 

أنا أو ال أحد. 
أيها الموت إنتظرني خارج األرض.. إنتظرني في بالدك ريثما أنهي حديثاً 

عابراً مع ما تبقى من حياتي. 
إنني أحتفل اليوم بمرور يوم على اليوم السابق.. وأحتفل غداً بمرور يومين 
أواصل  القادم.. هكذا  اليوم  على األمس.. وأشرب نخب األمس ذكرى 

حياتي. 
الموت مثلي ال يحب  الموت يعشق فجأة مثلي وإن  فإن  ربما ماتت.. 

اإلنتظار. 
وأنت تفكر باآلخرين البعيدين فكر بنفسك.. قل ليتني شمعة في الظالم. 

أنا إمرأة ال أقل وال أكثر فكن أنت قيس الحنين إذا شئت.. أما أنا فيعجبني 
أن أحب كما أنا ال صورة ملونة في الجريدة أو فكرة ملحنة في القصيدة بين 
األيائل.. أسمع صرخة ليلى البعيدة من غرفة النوم: ال تتركيني سجينة قافية 

في ليالي القبائل.. ال تتركيني لهم خبراً أنا امرأة ال أقل وال أكثر. 
في  تقام  ذلك مجازر  تجربة  أحاول  النسيان ودقيقة  فيها  أقر  دقيقة  بين  ما 

داخلي وال تتوقف. 
أخاف العيون التي تستطيع إختراق ضفافي.. فقد تبصر القلب حافي.. أخاف 
إعترافي. سجل.. أنا عربي أنا إسم بال لقب يعيش بفورة الغضب.. جذوري 

قبل ميالد الزمان رست وقبل تفتح الحقب.. سجل أنا عربي.. 
كثير  والدة وبيت  لي  الناس..  تولد  كما  ذكريات.. ولدت  أنا من هناك ولي 
بارده.. ولي موجة خطفتها  بنافذة  إخوة.. أصدقاء.. وسجن  لي  النوافذ.. 
أقاصي  في  قمر  لي عشبة زائده.. ولي  الخاص..  لي مشهدي  النوارس.. 
قبل مرور  الطيور، وزيتونة خالده.. مررت على األرض  الكالم، ورزق 

السيوف على جسد حّولوه إلى مائده.

مارك سايكس

اليوم  الدولي،  القاهرة   غادر مطار 
األحد، وفد من وزارة اآلثار، متوجها 
ومتابعة  لفحص  الكويت؛  دولة  إلى 
الكويت  في مطار  المضبوط  التابوت 

منذ عشرة أيام.
وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي، 

قرية  داخل  موسعة  تحقيقات  فتحت 
طرد  تصدير  لغز  لكشف  البضائع؛ 
شخصي يحتوي على 2 كنبة إلى الكويت، 
يتضمن تابوت يشتبه في أثريته، ومازالت 
التحقيقات تجرى بمعرفة الجهات األمنية 
والسيادية لكشف الواقعة ومدى صحتها.

»منحوا املرأة حقوق افتقدتها يف احلضارات الالحقة«.. متحف ُيظهر 
مساواة النساء بالرجال يف مصر الفرعونية

وفد أثري يتوجه للكويت لفحص 
تابوت »الكنبة«

 قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إنها لم تتلق أي إشارة 
من السلطات الروسية حتى اليوم، باستئناف الرحالت الجوية 

من موسكو إلى القاهرة اعتبارا من يوم 11 أبريل المقبل.
كانت شركة “إيروفلوت” الروسية قالت في بيان أوردته وكالة 
أنباء “تاس” الروسية في نشرتها باللغة االنجليزية، “نعتزم 

استنئاف الرحالت الجوية من موسكو 
إلى القاهرة في 11 أبريل 2018، 
وستكون هناك 3 رحالت أسبوعيا 
على متن طائرات أيرباص 320 من 
مبنى “اف” بمطار “شيريميتييفو”.

وأضافت المصادر أن قرار استئناف 
الرحالت متفق عليه بين البلدين منذ 
الشركة  وتطلب  الماضي،  فبراير 
الرحالت  تأجيل وصول  الروسية 
كل أسبوعين ألسباب فنية، وفقاً لما 
تم إرساله في أكثر من خطاب إلى 

مطار القاهرة.
ما  مع  يتوافق  المصادر  ذكرته  ما 
أكده خالد عبدالمنعم، رئيس اإلدارة 
المركزية للنقل الجوي، أنه لم تصل 
شركة  من  رسمية  خطابات  أي 
باستئناف  الروسية  “إيروفلوت” 

الرحالت الجوية من موسكو إلى القاهرة اعتبارا من يوم 11 
أبريل المقبل.

وأضاف “عبد المنعم” لمصراوي اليوم الثالثاء: “ليس هناك 
شئ رسمي وصل من الشركة الروسية باستئناف الرحالت”، 
مؤكًدا أن شركة مصر للطيران وسلطة الطيران المدني مستعدة 

في اي وقت الستقبال الرحالت.
كانت “إيروفلوت” أشارت إلى أن التذاكر متاحة للبيع اعتبارا 
من يوم الثالثاء الماضي، بحسب وكالة أنباء الشرق األوسط.
وكان وزير المواصالت الروسي مكسيم سوكولوف، قال في 
تصريح اليوم، إن موعد استئناف الرحالت الجوية إلى القاهرة 
يعتمد على شركات الطيران نفسها، مشيًرا إلى أنه يأمل في أن 

يكون عودة الطيران سريًعا.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن سوكولوف قوله إن المواعيد 
المحددة للرحالت الجوية تعتمد حالًيا على الشركات نفسها، 
في إشارة إلى شركتي إيروفلوت الروسية ومصر للطيران. 
وأضاف: “عملًيا، نحن مستعدين لذلك منذ نهاية فبراير، لكن 

حاجة الشركات إلى الوقت موافقات وبيع التذاكر أدى لتعليق 
العودة”.

تماما الستقبال  جاهز  القاهرة  مطار  أن  المصادر  وشددت 
الرحالت الروسية وإقالعها في أي وقت “حتى لو كان ذلك غًدا”.

وأوضحت المصادر أن مكتب “إيروفلوت” الروسية موجود في 
مبني “2” ومفتوح منذ يناير الماضي، وتم استخراج تصاريح 
وتم  المبني،  داخل  للعمل  الشركة  لمندوبي  الجمركية  الدائرة 
االتفاق على بوابة مخصصة لرحالت الشركة الروسية وكذلك 

رحالت مصر للطيران من مبنى “2”.
بأنه “ال يوجد اي عائق في  المصادر تصريحاتها  واختتمت 

استئناف الرحالت من ناحية الجانب المصري”.

عودة الرحالت بني القاهرة وموسكو.. 
قرار ينتظر »التنفيذ«

 CNN كتب بين ويدمان، كبير مراسلي وكالة  
للشؤون الدولية في بيروت، مقااًل عن المساواة بين 

الرجل والمرأة في مصر القديمة.
هذا  أُصيب  الُمشوشين،  السائحين  من  العديد  مثل 
المسافر بالحيرة بسبب أموٍر لم يتوقعها. فالبشر كانوا 
يرتدون مالبس مختلفة، ويأكلون ويكتبون ويفعلون كل 
شيء بطريقة مختلفة، وكان النهر يتدفق من الجنوب 
إلى الشمال، وليس العكس كما هو معتاد بالنسبة له.
ولكن ما كان أكثر إرباكاً بالنسبة للمؤرخ اإلغريقي 
هيرودوت، الذي عاش في القرن الخامس قبل الميالد، 
عندما زار مصر هو دور المرأة المصرية، بحسب 

.CNN مقال ويدمان على موقع
كتب هيرودوت قائاًل: "تنزل النساء المصريات إلى 
األسواق، ويعملن بالتجارة، بينما يمكث الرجال في 
المنزل ويمارسون الحياكة". وخلص هيرودوت إلى 
أنَّه يبدو أنَّ "المصريين بتقاليدهم وعاداتهم قد عكسوا 

الممارسات االعتيادية للبشر".
كان يُنظر إلى النساء -البسيطات وذوات النفوذ منهن- 
والرجال في مصر القديمة كأشخاص متساوين، وفقاً 
لإليطالية فالنتينا سانتيني عالمة المصريات. وأضافت 
فالنتينا: "إذ كان يمكنهن االنفصال عن أزواجهن، واقتناء 

ممتلكاٍت خاصة 
وكانت  بهن، 
لديهن العديد من 
لم  التي  الحقوق 
تتمتع بها النساء 
الحضارات  في 

الالحقة".
ويدمان:  يقول 
ني  ت "اصطحب
فالنتينا في جولة 
المتحف  داخل 
المصري بمدينة 
تورينو اإليطالية، 
وهو أقدم متحف 
مخصص آلثار 

مصر القديمة، أُسس عام 1824".
ويضيف الصحفي بـCNN: "كنا في غرفة مخصصة 
المرأة كانت تُدَعى "ميريت"، عاشت منذ نحو 3400 
سنة مضت، خالل فترة المملكة المصرية الحديثة، 
وتُوفيت في سن الخامسة والعشرين ألسباٍب مجهولة. 
الزينة  أدوات  احتوت  التي  الصناديق  ُرسمت على 

واثقة،  األخرى صور المرأة  ومقتنياتها  خاصتها 
جنباً إلى جنٍب مع زوجها المهندس المعماري خا، 
بان بضيوفهما". وهما يقدمان القرابين لآللهة، ويرّحِ
وتؤكد مجموعة المقتنيات الثمينة التي ُدفنت ميريت 
بها -وشملت شعراً مستعاراً طوياًل ُصنع من شعر 
إنسان، وأرغفة خبز، ومجوهرات، وأدوات زينة، 

ومالبس- أهميتها ومكانتها.
الحجم  في  "متساويان 

والطول"
يوجد  ذاتها  الغرفة  وفي 
الحجر  من  أبيض  تمثال 
الجيري لسيدة كانت تُدَعى 
تمثال  وكذلك  نفرتاري، 
التمثاالن  بندوا.  لزوجها 
الحجم  في  متساويان 
والطول، ويضع كلٌّ منهما 
ذراعه على كتف اآلخر؛ 
ما يُعد تصويراً لنوٍع من 
المساواة أصاب هيرودوت 

بالحيرة دون شك.

المتحف  إفيلينا كريستيلين، رئيسة مؤسسة  وعلَّقت 
)هيرودوت(  كان  "ربما  قائلًة:  بتورينو  المصري 
مستاًء للغاية من رؤية ما كان يحدث فقط بالجوار؛ 
ألنَّه ربما كان بإمكان النساء اإلغريقيات أن يستلهمن 
فكرًة مما يحدث، ويحصلن على الفرص ذاتها التي 

حصلت عليها زميالتهن المصريات".
كانت هناك العديد من اإللهات المخيفة، ضمن اآللهة 
اسمها  يعني  التي  اإللهة سخمت،  مثل  المصرية، 
"القوية". وكانت سخمت تملك جسد امرأة ورأس لبؤة.

وتباهت مصر القديمة بسلسلة من الملكات القويات، 
من ضمنهن حتشبسوت وكليوباترا.

قصيرة  العاديات  المصريات  النساء  حياة  وكانت 
وصعبة. إذ كانت الوالدة مميتة في أغلب األحيان، 
القانونية شمل  الحماية  من  بمستوى  تمتعن  لكنَّهن 

اتفاقيات ما قبل الزواج.
"تمتعت  المتحف:  مدير  كريستيان غريكو،  وقال 
محددة  اجتماعية  بمكانٍة  القديمة  في مصر  النساء 
بشكٍل جيد للغاية. لدينا هنا بعض عقود الزواج التي 
تنص بوضوح على ما ينبغي للرجل أن يضمنه، من 
الفضة والسلع األخرى، كتعويض في حالة الطالق".



المشكالت  الوجه من  لبشرة  الموحد  اللون غير   
تمنحك مظهر غير صحي  التي  الشائعة والمحرجة 
كبيرة  تدفعك كذلك الستخدام كميات  كما  وغير جذاب. 
الكونسيلر  أو  األساس  المكياج ككريم  من مستحضرات 
أسباب  لعدة  ذلك  أساس مّوحد. يرجع  للحصول على 
البقع  أو  الندبات  آثار  الشديدة،  البشرة  أهمها تصبغات 

الناتجة عن التعرض ألشعة الشمس.
تلك  من  أنِت أيضاً  تعانين  إذا كنِت 
الحلول  المشكلة وتبحثين عن أفضل 
الداكنة والحصول  البقع  للتخلص من 
على بشرة صافية ذات لون موحد، 
الطبيعية  الوصفات  اكتشفي أفضل 
الوصفات  تلك  تعتمد  المجربة واألمنة. 
غنية  بسيطة  مكونات  عدة  على 
الغذائية  والعناصر  األكسدة  بمضادات 
والتخلص  البقع  تفتيح  تساعد على  التي 
أنها سهلة  البشرة. كما  من اسمرار 

التحضير وغير مكلفة أبداً.
لتوحيد  الطبيعية  الماسكات  أفضل  إليِك 

لون الوجه وإزالة التصبغات بسهولة.
-1 ماسك الزبادي والكركم

الفعّالة  اإلنزيمات  الزبادي على  يحتوي 
بيضاء  تمنحك بشرة  التي  واألحماض 
نقية، كما يتميز الكركم بخواصه الرائعة 

لتبييض بشرة الوجه.
المكونات الالزمة

2 ملعقة صغيرة من الزبادي ، القليل من الكركم
التحضير خطوات 

-1 اخلطي الزبادي مع رشة صغيرة من الكركم ويوزع 
الخليط على بشرة الوجه.

بالماء  الوجه جيداً  دقائق، يشطف   10 بعد مرور   2-
للحصول على  البارد ويكرر استخدامه مرتين أسبوعياً 

لون مّوحد.
-2 ماسك الحمص وزيت الزيتون

لتبييض بشرة  فعّالة  الحمص على مكونات  يحتوي 
الوجه والتخلص من البقع الداكنة.

المكونات الالزمة
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ½ ملعقة صغيرة من 

دقيق الحمص
التحضير خطوات 

الزيتون  الناعم مع زيت  الحمص  دقيق  -1 اخلطي 
للحصول على قوام ناعم.

الوجه، توزع طبقة رقيقة من  تنظيف بشرة  بعد   2-
الخليط على البشرة وتترك لمدة 10 دقائق.

الفاتر ويكرر مرة واحدة  بالماء  الوجه  -3 يشطف 
أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.
-3 مقشر األلو فيرا وقشور البرتقال

قشور البرتقال هي مستحضر رائع ومتعدد االستخدامات 
فيرا وتمتعي  األلو  اخلطيه مع جل  ببشرتك.  للعناية 

الفعّالة. بنتائجه 
 المكونات الالزمة

½ ملعقة صغيرة من مسحوق قشور البرتقال
2 ملعقة صغيرة من جل األلو فيرا

التحضير طريقة 
البرتقال  فيرا مع مسحوق قشور  األلو  اخلطي جل   1-

للحصول على خليط متجانس.
لمدة  الوجه ويترك  بشرة  الناتج على  الخليط  يوزع   2-

10 دقائق قبل أن يشطف جيداً.

-3 يشطف الوجه بالماء الفاتر وتكرر تلك الوصفة مرة 
واحدة أسبوعياً.

-4 ماسك الليمون مع العسل
الغذائية  العناصر  العسل والليمون على  يحتوي كال من 
فترة  نقية خالل  بشرة  تمنحِك  التي  األكسدة  ومضادات 

بسيطة.
المكونات الالزمة

العسل،  ملعقة صغيرة من 
عصير نصف ليمونة

التحضير خطوات 
األبيض  العسل  اخلطي   1-
مع  الليمون  عصير  مع 
التقليب للحصول على خليط 

ناعم ومتجانس.
-2 يوزع الخليط الناتج على 
 5 لمدة  الوجه ويترك  بشرة 

دقائق حتى يجف تماماً.
الفاتر  الماء  يستخدم   3-
الوجه  بشرة  لشطف 

والتخلص من بقايا الخليط.
الوصفة مرة  تلك  -4 طبقي 
األقل  على  أسبوعياً  واحدة 
نقية  للحصول على بشرة 

ولون مّوحد.
-5 ماسك زيت اللوز مع الحليب المجفف

الداكنة،  البقع  لتفتيح  الفعّالة  بخواصه  اللوز  يتميز زيت 
كما يحتوي الحليب المجفف على حمض الالكتيك والذي 

يساعد على تبييض البشرة بشكل آمن.
المكونات الالزمة

ملعقة كبيرة من زيت اللوز، ملعقة صغيرة من الحليب 
المجفف

التحضير طريقة 
-1 يخلط الحليب المجفف مع زيت اللوز المر للحصول 

على خليط متجانس.
-2 تنظف بشرة الوجه جيداً باستخدام غسول مناسب، ثم 

يوزع الخليط على الوجه جيداً.
-3 يترك الخليط على بشرة الوجه لمدة 5 دقائق قبل أن 

يشطف جيداً بالماء الفاتر.
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 يعد زيت الورد من الزيوت الرائعة التي لها العديد من الفوائد للبشرة والشعر والصحة.
يستخرج زيت الورد من تقطير الورد الطازج بطريقة معينة ،ويحتوي زيت الورد على 
الكثير من الفيتامينات والعناصر المهمة جداً للبشرة والجسم والشعر، فيحتوي زيت الورد 
على مضادات اكسدة باإلضافة الى انه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات واهمها فيتامين 
A.B.D.K وكل هذه الفيتامينات مهمة جدا للجسم ووجودها مجتمعة في زيت الورد تجعل 
فائدته كبيرة جدا للصحة، وسوف نعرض لكي في هذا المقال اهمية زيت الورد للبشرة 
والشعر والصحة، ففوائد زيت الورد الرائعة سوف تجعلك تستخدميه دائما ولن تتخلي عن 

استخدامه ابداً في حياتك.
فوائد زيت الورد لألعصاب

يساعد زيت الورد على االسترخاء وتهدئه االعصاب بشكل كبير للغاية ويقلل 
من الشعور بالتوتر واالكتئاب، والستخدام زيت الورد لتهدئه االعصاب يتم 
مالء حوض االستحمام بالماء الدافئ ووضع بضع قطرات من زيت الورد في 
حوض االستحمام، واالسترخاء داخل حوض االستحمام لمدة نصف ساعة، 

وسوف نشر بالراحة والهدوء والتخلص من الضغط والتوتر.
فوائد زيت الورد للجنس

يساعد زيت الورد على تعزيز الرغبة الجنسية لدي النساء والرجال، ويساهم 
في عالج مشاكل الضعف الجنسي لدي الرجال، كما انه يجعل الزوجين 
يشعرون بالسعادة واالسترخاء والهدوء اثناء ممارسة العالقة الحميمة لذا 
احرصي دائما على استخدام زيت الورد اثناء العالقة الحميمة او التدليك به 

قبل العالقة الحميمة.
فوائد زيت الورد للجسم

يساعد زيت الورد على ترطيب الجلد، كما انخ يساعد في التخلص من اي 
بكتريا او جراثيم ويقلل من الطفح الجلدي وحساسية الجلد ويساعد على 
التخلص من أي بقع داكنة اللون قد تظهر على الجلد، باإلضافة الى ذلك فهو 
يساعد على التخلص من ترهالت الجسم بشكل كبير ويساعد على شد الجسم، 
وبالتأكيد يعطي الجسم رائحة منعشة تدوم لفترة طويلة. يساعد زيت الورد 
أيًضا في القضاء على البكتريا وبالتالي فهو مفيد جدا لمعظم االمراض الناتجة 

عن البكتريا والجراثيم كاإلسهال والتسمم الغذائي وغيرها من االمراض
فوائد زيت الورد للمعدة وآالم الدورة الشهرية

يساعد على تهدئة المعدة بشكل كبير جدا ويساعد على التخلص من الم المعدة، ويساهم في 
تهدئة القولون العصبي حيث انه يقلل من االفرازات التي قد تسبب التهاب والم القولون 
وعند زيادتها بصورة مفرطة قد تتسبب في حدوث قرح في المعدة. تعاني المرأة اثناء 
الدورة الشهرية من الكثير من االعراض كالمغص والتقلصات الحادة في البطن والشعور 
بالصداع، والعصابية وعدم القدرة على السيطرة على االعصاب، وزيت الورد يساعد 
على التخلص من االعراض المزعجة للطمث حيث انه يساعد على التقليل من المغص 
والتقلصات ويساعد على التخلص من الصداع والم الراس التي تصاحب الطمث باإلضافة 

الى انه يساعد على تهدئه االعصاب والشعور باالسترخاء.

فوائد زيت الورد للبشرة
يعرف زيت الورد بفوائد العديدة للبشرة حيث انه يعمل على تبيض البشرة والتخلص من 
الهاالت السوداء ومكافحة التجاعيد والتقليل من ظهور الحبوب والبثور، باإلضافة الى انه 
يساعد عل تبيض البشرة واعطائها رائحة جميلة كما انه يساعد على التخفيف من حروق 
الشمس، لذا احرصي دائما سيدتي على استخدام زيت الورد لبشرتك للتخلص من المشاكل 
المختلفة، ويمكنك استخدام زيت الورد بمسح البشرة به مباشرة او ادخاله في كافة الوصفات 

الطبيعية للبشرة.
فوائد زيت الورد للشعر

لزيت الورد العديد من الفوائد على الشعر ويدخل في صناعة معظم المستحضرات الخاصة 

بالشعر لرائحته الجميلة، فزيت الورد يساعد على التخلص من القشرة ويعطي الشعر لعومة 
ولمعان، كما انه يعمل على تغذيه الشعر وتقويته، ويعمل على التخلص من أي بكتريا 
موجودة في فروة الراس قد تسبب تساقط للشعر، باإلضافة الى ذلك فهو يعطى الشعر رائحة 
جميلة منعشه تدوم لفترات طويلة، ويمكنك استخدامه كدهان للشعر بعد االستحمام او خلطة 

مع انواع اخرى من الزيوت.
فوائد زيت الورد لألظافر واليدين

يساعد زيت الورد على تقوية االظافر الضعيفة ويساعد على التخلص من الجلد الزائد الذي 
يحيط باألظافر، باإلضافة الى انه يساعد على تطويل وتغذيه االظافر ويعطيها لمعان، وهو 
مفيد ايضا لجمال اليدين حيث انه يزيد من نعومة اليدين ويمنحهم ترطيب ولمعان ويساعد 

على تبيض اليدين.

زيت الورد: فوائد صحية مذهلة!

كيف تتخلصني من هربس 
الشفاه

هشاشة العظام خطر 
يهدد النساء

5 ماسكات طبيعية لتوحيد لون الوجه وإزالة التصبغات 

عرض أزياء Louis Vuitton خريف وشتاء 2018 

 ما هي قوباء الشفاه او الهربس؟
الجلد  تنمو على  التي  الفيروسات  نوع من  القوباء  أو  الهربس 
ويظهر على شكل حَويصالت داخل الفم وحول الشفاه األمر الذي 
يسبّب انزعاًجا كبيًرا. بمجرد ما ينتقل هذا الفيروس إلى الشخص 
فهو يبقى في جسمه مدى الحياة ويتنشط نتيجة عوامل مختلفة مثل 
الحمى، االلتهابات، التوتر، ضربة الشمس أو الحساسية الغذائية.

عالج هربس الشفاه
السبيرتو بتركيز °70

إلى   4 الشفاء مع قطعة شاش  السائل على هربس  ضعوا هذا 
بعدها ضعوا  القشرة.  اليوم وستختفي مع ظهور  في  5 مّرات 

الفازلين من أجل تقوية مرونة البشرة.
صبار األلوفيرا

الطبيعي موضعيا مما  الصبار  تطبيق جل  أن  الدراسات  وجدت 
لديه خصائص مضادة  فهو  البشرة،  تهدئة  في  يساعد  أن  يمكن 

لاللتهابات.
واقي الشمس

يقلل  بل  الشفاء،  فقط من هربس  الشفاه  الشمس  واقي  ال يحمي 
بعامل حماية  استخدم واقي شمس  تكرر اإلصابة.  احتمال  من 

ال يقل عن 30.

بها  قد تصاب  التي  المقلقة  األمراض  العظام من  تعد هشاشة   
المرأة. ما السبب إذاً وراء إصابة النساء بهشاشة العظام وما هي 

وسائل الوقاية؟ إليِك الجواب.
يعاني الشخص من مرض هشاشة العظام عندما تقل كثافة عظامه 
الذي  المعدل  بنفس  إنتاج خاليا عظمية جديدة  الجسم عن  ويعجز 
والنساء،  للرجال  العظام  السابق. تحدث هشاشة  كان عليه في 
بالمرض وخاصة في  األكثر عرضة لإلصابة  النساء هن  أن  إال 
سن إنقطاع الطمث، ذلك بسبب اإلنخفاض المفاجيء في مستوى 
الجسم  يعمل على حماية  هرمون األستروجين وهو هرمون 
يتسبب  الوظائف األخرى.  العديد من  العظام ضمن  من هشاشة 
المرض في كسور مؤلمة وخطيرة، تحتاج لوقت طويل حتى تلتئم 

ما يؤثر على حياة المريضة وجودتها.
للكسر في  أكثر عرضة  تكون  بالهشاشة  العظام  عندما تصاب 
ما تعرضت  إذا  تنكسر  قد  المتقدمة  الحاالت  السقوط وفي  حالة 
العظام في  المصابين بمرض هشاشة  يقدر عدد  بسيطة.  لرّضة 
مليون شخص  بحوالي 53  األمريكية وحدها  المتحدة  الواليات 

في الوقت الحالي.
حقائق حول مرض هشاشة العظام

قابلية  أكثر  العظام وتجعلها  العظام على قوة وشكل  تؤثر هشاشة 
للكسر وخاصة في منطقة العمود الفقري وعظام الحوض والفخذ 
والرسغ. األشخاص األكثر عرضة لإلصابة بمرض هشاشة 
التدخين  يعد  الطمث، كما  إنقطاع  النساء في سن  العظام هن 
تزيد من خطورة هذا  التي  العوامل  الصحيّة من  والتغذية غير 

المرض.
العظام أعراض واضحة وخاصة في  ال يعطي مرض هشاشة 
للكسر كما  أكثر عرضة  الجسم  الوقت سيكون  أنه مع  إال  بدايته، 

سينحني العمود الفقري وتعاني المريضة من آالم في العظام.
لتشخيص هشاشة العظام، يتم عمل نوع خاص من األشعة السينية 
يعرف باسم »ديكسا DEXA« ويعتمد عالج هشاشة العظام على 
بممارسة  ينصح  العظمية كما  الكتلة  فقدان  تقلل من  أدوية  تناول 
الرياضة وتناول غذاء متوازن يتضمن كميات أكبر من الكالسيوم 

.D والماغنسيوم وفيتامين
تعريف هشاشة العظام

للعظام،  ما يحدث  كبير عن حقيقة  بشكل  يعبّر  المرض  إسم  إن 
الجسم  بها ويفقد  الداخلية  الفراغات  كثافتها وتتسع  تقل  حيث 
التي كان  السرعة  بنفس  فيها  التالفة  األنسجة  تجديد  القدرة على 
عليها سابقاً، ما يجعل العظمة معّرضة للكسر. تكون العظام قويّة 
فقدان  تبدأ في  بينما  العمر،  العشرينيات من  فترة  وصّحية في 
بمعدل  العظمية  الخاليا  تتحلل  بعد سن 35 عاماً، حيث  كثافتها 

أسرع من قدرة الجسم على إنتاج خاليا جديدة.
عالج هشاشة العظام

باإلبطاء  المرض  العظام على تعطيل تطور  يعتمد عالج هشاشة 
العظام وصّحتها.  كثافة  لكثافتها وصيانة  العظام  فقدان  من معدل 
إضافة إلى هذا، فهو يحمي الجسم من الكسور والتخفيف من األلم 
اليومية بصورة طبيعية  المريضات على عيش حياتهن  ومساعدة 

المختلفة. بنشاطاتهن  والقيام 
يصف الطبيب أدوية »بيسفوسفونيت« التي تعمل على منع فقدان 
للكسر. كما يصف  احتمالية تعرضها  لكثافتها وتقليل  العظام 
للمريضات في سن إنقطاع الطمث أدوية اإلستروجين التي تحمي 
الكالسيوم  للكسر، كذلك مركبات  التعرض  الفقري من  العمود 

الالزمة لصيانة العظام والتي تعمل أيضاً على تخفيف األلم.
الغدة  الخاصة بصّحة  األدوية  العظام  إلى عالج هشاشة  يضاف 
العظام عبر  نمو  تحفيز  في  هاماً  تلعب دوراً  والتي  الدرقية  فوق 
التحكم في مستويات الكالسيوم والمغنسيوم بالدم. يوجد في الوقت 
الحالي بعض العالجات المناعية الحديثة التي يمكنها تحسين كثافة 

العظام وتعزيز صّحتها.
مستقبل عالج هشاشة العظام

يعمل الباحثون في الوقت الحالي على إيجاد عالج لهشاشة العظام 
في عام  أظهرت دراسة نشرت  الجذعية، حيث  الخاليا  بإستخدام 
2016، أن حقن العظام المصابة بالهشاشة بنوع معين من الخاليا 
إلى طبيعتها  العظام  المرض وإعادة  قد ساهم في عكس  الجذعية 

في الفئران، ومازال العالج في طور التجربة.
يعمل الباحثون أيضاً على إخضاع مرضى هشاشة العظام للعالج 
العظام من  لحماية  الكالسيوم وفيتامين دي  النمو مع  بهرمون 
الكسر. كما وجد باحثون آخرون أن التغذية على منتجات الصويا 
الكتلة  فقدان  الجسم من  بالبروتين واأليزوفالفون تحمي  الغنية 

العظمية وخاصة للسيدات في سن إنقطاع الطمث.
يعتقد الباحثون أن الجينات تلعب دوراً كبيراً في تحديد قوة وكثافة 
العظام وهو ما يدفعهم لتحديد هذه الجينات بدقّة إلستغالل ذلك في 

عالج المرض جينياً.

  يعد التهاب الحلق من األمراض الشائعة التي يتعرض لها 
الكبار و الصغار. يحدث التهاب الحلق منفرداً أو يكون أحد 

األعراض الجانبية لمرض األنفلونزا أو الزكام.
تكثر اإلصابة بالتهابات الحلق في فصل الشتاء، وفي أوقات 
الجو  لتقلبات  التعرض  أو  الجو  لبرودة  الفصول،  اختالف 
العديد من العالجات  المعروف أن هناك  المتنوعة. ومن 
الحيوية  الحلق، منها عالجات طبية كالمضادات  اللتهاب 
والتي يفضل األطباء عدم استعمالها بكثرة لمخاطر اآلثار 
الناتجة عنها. أوعالجات ووصفات طبيعية بسيطة  الجانبية 
تساعد على التخلص من التهابات الحلق سريعاً. سوف نقدم 

لِك عزيزتي مجموعة من الوصفات 
الطبيعية الرائعة للتخلص من ألم الحلق 

بسرعة.
1- الماء بالملح والعسل

تساعد هذه الوصفة على تخفيف 
الحلق بشكل كبير، فالعسل  التهابات 
يحتوي على مواد طبيعية تساعد على 
قتل البكتريا وتهدئة االلتهابات. كما أن 
الجراثيم  أيًضا يعمل على قتل  الملح 
والميكروبات. أما الماء الدافئ فيساعد 

على تهدئة التهاب الحلق بشكل كبير.
المكونات

2/1 كوب ماء دافيء، ملعقة كبيرة من 
ملح الطعام، ملعقة كبيرة عسل نحل

الطريقة
1- قلبي الخليط واستخدميه في الغرغرة.

2- كرري الوصفة من 2 – 3 مرات في اليوم
الحلق  لتهدئة  النوم مباشرة  3- يفضل عمل غرغرة قبل 

أثناء النوم.
2 - بخار الماء وزيت النعناع

الفم على  الساخن عن طريق  الماء  يساعد استنشاق بخار 
نتيجة  به  الذي يحدث  الجفاف  الحلق، والتخلص من  تهدئة 
لاللتهاب، أما زيت النعناع فيساعد على تسكين األلم والحد 

من االلتهابات بشكل كبير.
المكونات

إناء مملوء بالماء المغلي، قطرات من زيت النعناع، منشفة 
قطنية نظيفة

 الطريقة
ضعي قطرات النعناع في وعاء الماء المغلي.

ضعي وجهك فوق الوعاء لتلقي البخار.
أثناء  بالكامل  الراس  لتغطية  الرأس  المنشفة على  ضعي 
لمدة 5  الحلق  الماء عن طريق  االستنشاق. إستنشقي بخار 

دقائق.
 بعدها يُفضل الجلوس في مكان دافئ وعدم التعرض لتيار 

هواء مباشر حتى ال تحدث نتائج عكسية.
3 - الزنجبيل والعسل

يساعد الزنجبيل على تهدئة الحلق كثيراً، حيث أنه يعمل على 
الحلق. والعسل  التي تسبب اآلم  الجراثيم والميكروبات  قتل 
الجراثيم والميكروبات وله خواص مهدئة  يساعد على قتل 

لاللتهابات.
المكونات

ملعقتين من الزنجبيل مطحون، 4 مالعق عسل، ماء مغلي
الطريقة

1- إغلي الماء وضعي فيه الجنزبيل
2- أضيفي العسل وقلبي المشروب

الشاي مرة  بالعسل مثل  الزنجبيل  دافئًا من  تناولي كوبًا   -3
صباًحا ومرة مساًءا لتهدئة وعالج االلتهاب.

4 - العرقسوس
الفعالة جدًا في عالج  الطبيعية  النباتات  العرقسوس من  يُعد 
التهاب الحلق. حيث أن له خصائص تعمل على تهدئة 
االلتهاب، باإلضافة إلى أنه يساعد على التخلص من الكحة 
نبات  الحلق. كما أن جذور  التهابات  تُعد من أسباب  التي 

العرقسوس تساعد على التقليل من السعال. 

المكونات
ليتر ماء مغلي،  عسل  4 مالعق عرقسوس مجفف، 2/1 

حسب الرغبة
الطريقة

1- إخلطي المقادير في وعاء وغطيه حتى الصباح.
الحلق،  التهابات  العرقسوس في عالج  2- ولالستفادة من 

تناولي كوبًا من العرقسوس المنقوع.
العرقسوس تحول إلى شكل  3- في الصباح ستجدين أن 

هالمي يشبه البلسم. قلبيه واشربيه على الريق.
4- يمكنك شرب كوب من العرقسوس الدافئ المحلي بالعسل 

فور عمله.
الوصفات  العرقسوس كغرغرة، فجميع  5- يمكن استخدام 
السابقة تعطي نفس النتائج الفعالة في عالج التهابات الحلق.

5 - الليمون
الحلق والتخلص من  التهابات  الليمون على تهدئة  يساعد 
أعراض األنفلونزا الموسمية بشكل سريع. حيث أن الليمون 
يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج، وهذا الفيتامين مهم 
المناعة، وبالتالي مقاومة أي أمراض أو  جدًا في زيادة 

فيروسات.
يقضي الليمون على التهاب الحلق والزور ويطهره. ويمكن 
الحلق بعدة أشكال. يمكنك  التهابات  الليمون لعالج  استخدام 
استخدام عصير الليمون الدافيء والملح كغرغرة. كما يمكنِك 
تناول الليمون الدافئ المحلي بالعسل من مرتين إلى 3 مرات 
يوميًا حتى يتم عالج التهاب الحلق. كما يمكنِك عمل خليط من 
المركز وحفظه في وعاء زجاجي  الليمون  العسل وعصير 
للتخلص من  المساء،  الريق وملعقة في  وتناول ملعقة على 
التهابات الحلق، والتخلص من أعراض األنفلونزا المزعجة. 
الدافيء  الليمون والعسل  تأثير مشروب  كما يمكن مالحظة 

في تقوية جهاز المناعة عند تناوله صباًحا يوميًا.

احتقان احللق: 5 وصفات مذهلة من الطب البديل

العالناتكم في »الرسالة«



أخبار الفن Vendredi 16 mars 2018
الجمعة 16 مارس 2018

أحالم  الزميلة  تعتذر 
هذا  الكتابة  عن  األسيوطي 
مرة  تعود  وسوف  العدد 
إن  القادم  العدد  في  أخرى 

شاء هللا.

إدارة الجريدة

   يصور النجم خالد النبوى العديد من المشاهد الخارجية التى 
الجديد »منطقة محرمة«، والمقرر أن  تتضمنها أحداث مسلسله 
يخوض من خالله السباق الرمضانى المقبل، داخل شوارع مفتوحة 

بمدينة الرحاب، وبدأ التصوير فيها أول األسبوع.
وكان النبوى قد انتهى من تصوير مشاهد منزله داخل فيال بمنطقة 
برقاش على أطراف محافظة الجيزة، حيث استمر التصوير داخلها 
الداخلية،  إلى استكمال مشاهده  انتقل بعدها  ثم  3 أسابيع متتالية، 
الكمباوندات على طريق مصر إسكندرية الصحراوى،  فى أحد 

وبالتحديد داخل فيال السجينى.
يذكر أن مسلسل »منطقة محرمة« من المقرر عرضه في 
النبوى ومحمود  المقبل، وهو من بطولة خالد  الرمضانى  السباق 
المغني وأمل بوشوشة وإنجى شرف ونهى عابدين ومحمد  عبد 
كيالني وسميرة مقرون وأميرة هانى وثراء جبيل وشريف عمر 
ويحيى أحمد وجميل برسوم ومحسن منصور، ومن تأليف الكاتب 

والروائى د. يوسف حسن يوسف، وإخراج محمد بكير.

حكيم ينشر كواليس تصوير أغنيته 
اجلديدة »أبو الرجولة«

شريين تعلق على 
احلكم حببسها: 

ظلم وتعسف

دينا الشربيين تعرتف أخريًا أن عمرو دياب أصدر 
»برج احلوت« اهداًء هلا

احلقيقة الكاملة العتزال كامريون دياز التمثيل   حممد صبحى يتسلم جائزة اإلبداع املسرحى 
العربى من حاكم الشارقة

»مسافر: حلب - إسطنبول« يفوز جبائزتني يف 
مهرجان طريق احلرير السينمائي

األصدقاء هم األهم يف حياتي اآلن

 هدايا متنوعة
لجميع المناسبات

 تسلم الفنان الكبير محمد صبحى، جائزة اإلبداع المسرحى العربى، 
الشارقة  العربى من حاكم  الوطن  فى  المسرحية  الجوائز  أرفع  وهى 
الشارقة  أيام  بافتتاح مهرجان  تكريمه  القاسمى، خالل  الشيخ سلطان 

المسرحية.
اسمه وتكريمه  إعالن  لحظة  نال تصفيقا حارا  الفنان محمد صبحى 
من حاكم الشارقة، تثمينا لدوره المشهود فى تطوير وإغناء الحركة 
المسرحية العربية خالل أكثر من أربعة عقود، قدم خاللها الكثير من 

األعمال المسرحية المبدعة والراسخة فى ذاكرة جمهور المسرح .
كما سيُكرم الفنان اإلماراتى محمد العامرى، وهو شخصية مسرحية 
محلية، تقديرا لما بذله من جهد إبداعى مميز فى خدمة المسرح عبر 

العديد من األعمال التى شارك فيها ممثال ومخرجا، وهو من تالمذة 
رائد حركة التجريب المسرحى فى اإلمارات الفنان عبد هللا المناعى.

وقبل تكريم الفنان الكبير محمد صبحى كتبت أغلب الصحف الخليجية 
إنه  الخليج  فقالت عنه جريدة  بفنان األصالة،  تكريمه ووصفته  عن 
فنان مهتم ومهموم بقضايا وطنه ومجتمعه العربى الكبير، وإنه أكثر 

الفنانين تعبيرا عن هموم المواطن العربى.
الشارقة  أيام  افتتاح مهرجان  فى  الجائزة  تسلم  الفنان محمد صبحى 
الشارقة  إمارة  القاسمى حاكم  الشيخ سلطان  له  المسرحية، وسلمها 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، بحضور 250 ضيفا من كل الدول 

العربية منهم 100 ممثل.

فيلم روائي  فيلم »مسافر: حلب - إسطنبول« بجائزتي أفضل  فاز   
الحرير  للنجمة صبا مبارك، في ختام مهرجان طريق  وأفضل ممثلة 
العاصمة األيرلندية »دبلن«، ونافس  السينمائي )7 - 11 مارس( في 

الفيلم في مسابقة األفالم الطويلة بالمهرجان.
ويسعى مهرجان طريق الحرير السينمائي إلى جذب التجارب السينمائية 
من الدول التي كان يمر بها طريق الحرير القديم، ليربط تجاريًا وثقافيًا 

بين آسيا، الشرق األوسط، أفريقيا، البحر المتوسط وأوروبا.

فيلم روائي طويل وجائزة أفضل  بـجائزة أفضل  الفوز  للفيلم  وسبق 
الروائية  القومية لألفالم  المسابقة  للمونتير أحمد حافظ في  مونتاج 
السينمائي، وتم عرضه في مهرجان  البوسفور  الطويلة بمهرجان 
الذي فاز فيه بجائزةالجمهور، ليصبح مجموع  السينمائي  »أنطاليا« 
الفيلم في مهرجان سينما  أكثر من 4 جوائز، كما شارك  الفيلم  جوائز 
فيينا  السينمائي في   LET›S CEE بالسويد ومهرجان  العربية  المرأة 

وتم عرضه في سوق الفيلم األوروبي بـمهرجان برلين السينمائي.

بعد أسبوعين من الحكم بـ حبس شيرين عبد الوهاب لـ6 أشهر 
أن  المصرية  المطربة  المصرية، قررت  للدولة  اإلساءة  بتهمة 

تعلّق على ما صدر بحقها.
انتهاء حفلها  بالعربي« عقب   Insider« لقاء مع برنامج وفي 
القضاء  أنها تحترم  أكدت شيرين  بدبي،  العالمية  بالقرية 

المصري، ولكنها ترى أن هناك بعض الظلم والتعسف بحقّها.
الحفل  أن  كما  إلى كونها مصرية وعربية،  المطربة  وأشارت 
الذي تسبب في األزمة انتشر منه مقطع فيديو آخر وتحدثت فيه 

بشكل جيد عن بلدها مصر.
واعتبرت أنه عندما تقوم بشيء سلبي تجد أن الجميع يتحدث 
عنها، أما عند قيامها بأمر إيجابي ال يتحدث أحد عنها، حسب 
بهذا األمر. وأضافت: »أنا  تأكيدها، معربةً عن دهشتها 
مش عارفة ليه كده.. يعني أنا نفسي اللي يكبر واللي يتشهر 
الحاجات الحلوة واإليجابية مش الحاجات السلبية إذا كان ليا 

أو لغيري«.
أغنية »ما شربتش  أما ما يخص األغنية سبب األزمة وهي 
من نيلها«، فقد أكدت أنها تفضل أن يغنيها أي شخص آخر 
وأال تقوم هي بغنائها بعد اآلن، وطلبت أال تتحدث في هذا األمر 
خاصة وأنه »حساس« بالنسبة لها، كما رفضت أن يشكك أحد 

في وطنيتها أو يزايد عليها في هذا األمر.
إحدى  تم تسريبه من  الذي  الفيديو  إلى  أزمة شيرين  وتعود 
ما  أغنية  تقديم  الخضور  فتاة من  منها  حفالتها، حينما طلبت 
بلهارسيا«، وهو ما  قائلةً »يجيلك  نيلها فردت  شربتش من 

اعتبره كثيرون سخرية من نهر  النيل.

المصرية اإلحتفال  الممثلة  أيام من موعد عيد ميالدها، بدأت  قبل 
بالمناسبة، والتي كان آخرها ما جمعها مع عدد من األصدقاء الفنانين 

كنيللي كريم وفيفي عبده وناهد السباعي وعدد من اإلعالميين.
وشاركت اإلعالمية بوسي شلبي جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها 
التواصل اإلجتماعي عدداً من الصور  الخاصة على أحد مواقع 
والفيديوهات من الحفل الذي ظهرن فيه وهّن يرقصن على أغنية الفنان 

المصري عمرو دياب »أحلى عيون » أو »برج الحوت«.

وعلى الرغم من التداول في السابق كثيراً حول أن هذه األغنية قدمها 
دياب خصيصاً للشربيني تعبيراً عن عالقة الحب التي تربطهما، وعلى 

الرغم من عدم التأكيد بالنفي أو اإليجاب من قبل الطرفين في السابق.
خرجت الشربيني عن صمتها في هذا الحفل لتؤكد أن األمر صحيح، 
للشربيني إن هذه  قالت  الفيديوهات  أن شلبي في أحد  حيث كان الفتاً 
بتأكيد األمر وإعترافها بأن  عليها  لتردّ  لك  األغنية نفذت خصيصاً 

األغنية هي إهداء لها من دياب.

 Entertainmentلـ    أكد مصدر مقرب من النجمة جينيفر أنيستون 
Tonight، أنها ال تبحث عن عالقة أخرى فى المستقبل القريب وذلك 
بعد انفصالها عن زوجها جاستين ثيرو، وأضاف المصدر أنها تحاول 
تجنب فكرة الوقوع فى الحب بوقت قريب، مشيًرا إلى أن جميع األصدقاء 

حولها، وهم أفضل مجموعة داعمة.
انفصال جينيفر وزوجها بعدما شوهد  انتشرت شائعات عن  قد  كانت 
جاستن فى نيويورك دون أنيستون، كما حضرت هى عيد ميالد مقدمة 
التالى  البرامج الشهيرة إيلين ديجينيريس مؤخًرا من دونه، وفى اليوم 
المقربين ولم يكن بصحبتها  الـ49 مع أصدقائها  بعيد ميالدها  احتفلت 

ثيرو.

واختار الثنائى أن يعلنا انفصالهما عن طريق بيان نشر على موقع جريدة 
ديلى ميل البريطانية وورد فيه »للمحاولة للحد من أى تكهنات أخرى، 
قررتا إعالن انفصالنا، وهذا القرار اتخذناه بكل حب فى نهاية العام 
اللذين قررا إنهاء عالقة  الماضي، فنحن اثنين من األصدقاء المقربين 
حبهما، ويأمالن فى صداقة مستمرة فى المستقبل، كنا سنقوم بهذه الخطوة 
فى سرية تامة، لكن بعد انتشار الشائعات، فأردنا أن ننقل الحقيقة لكم«، 
وفى نهاية البيان أكد الثنائى »نحن مصران على الحفاظ على االحترام 

والمودة الموجودة بيننا«.
يذكر أن الثنائى أمضيا سويا احتفاالت رأس السنة فى المكسيك بصحبة 
أصدقائهما المقربين، رغم أنهما ذكر أن االنفصال جاء فى نهاية 2017.

أمحد السقا يلتقي منى زكي جمددا يف »3 شهور«

في   السقا و منى زكي  أحمد  المصريان   الممثالن  يلتقي  من جديد 
فيلم سينمائي يحمل اسم » 3 شهور«، انطلق تصويره ويسعى صناعه 

لعرضه في موسم عيد الفطر المقبل.
وبدأ الثنائي تصوير الفيلم يوم األحد بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، 
ويشاركهما البطولة خالد الصاوي وروجينا وانتصار، وهو من تأليف 

وإخراج محمد سامي.
الرومانسي، وتدور  الطابع  ذات  الحركة  أفالم  الفيلم ضمن  ويصنف 

الذي يتزوج من سيدة أميركية يرزق  السقا  البطل أحمد  قصته حول 
منها بطفل، لتبدأ أحداث العمل مع والدة الطفل، ومن المنتظر أن يتم 

تصوير معظم مشاهد العمل بإحدى الواليات األميركية.
أكثر  بعدما شاركا في  السقا مجددا مع منى زكي  أحمد  ويتعاون 
أبرزها »من 30 سنة« و »تيمور وشفيقة« و  من عمل سينمائي 

»أفريكانو« و »عن العشق والهوى«.

تامر حسين يعلن عن موعد ألبومه.. 
ويكشف عن أول أغنية

الفنان  استجابة ألسئلة جمهوره، كشف 
المصري تامر حسني عن موعد طرح ألبومه 
الجديد، الذي يحضر أغانيه في الوقت الحالي.
وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع 
التواصل االجتماعي فيسبوك، حيث أعلن 
الجديد سيطرح في  لمحبيه عن أن األلبوم 
الفترة بين عيد الفطر وعيد األضحى المقبل، 
طالما أن األمور تسير وفق ما هو مخطط له 

دون أي تغيير.
ولم يكتف تامر الذي يستعد لحفله األول 
بالمملكة العربية السعودية نهاية الشهر 
الجاري بذلك، بل أوضح لمتابعيه أنه سيكشف 
باأللبوم بشكل متتال من  الخاصة  المعلومات 

خالل صفحته على »فيسبوك«.
وأشار إلى كونه يعمل في الوقت الحالي على 
أغنية هامة تحمل اسم »تمن إخيار« كتبها 
الشاعر صابر كمال، وهذه المرة الثانية التي 
يتعاون فيها معه بعد أن قدم له من قبل أغنية 

»العقدة اتفكت« في ألبوم »180 درجة«.
الملحن شريف  به  أما لحن األغنية فيختص 
الغنائي شريف  التوزيع  يتولى  بدر، على أن 
بينما يتولى شريف فهمي عزف  مكاوي، 

الجيتار الخاص باألغنية.
الجديد، بعدما كان  الجمهور األلبوم  وينتظر 
تامر يحمل اسم »عمري  ألبوم طرحه  آخر 

ابتدا« قبل عامين.

هنيدى عن مواجهته تركى آل الشيخ 
فى الباليستيشن: 

حلمت أنى انهزمت 1-6

داعب الفنان محمد هنيدى جماهيره، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل االجتماعى »فيس 
السعودية، والرئيس  الرياضة  الشيخ، رئيس هيئة  المرتقبة مع تركى آل  بوك« عن مباراته 

الشرفى للنادى األهلى فى مباراة »باليستيشن«.
وكتب محمد هنيدى :«خير اللهم اجعله خير، حلمت انى انهزمت 1/6 فى بطولة البالستيشن«.

وكان تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية الرئيس الشرفى للنادى األهلى، أعلن عن 
تنظيم بطولة لأللعاب اإللكترونية فى مصر، وتبلغ جائزتها نصف مليون جنيه.

وفاة املمثل الكوييت عبد اهلل الباروني عن 44 عاما
الباروني عن 44 عاما مما أشاع حالة من  الكويتي عبد هللا  الممثل  الثالثاء   توفي يوم 
الصدمة والحزن على رحيل الفنان الذي كان يشارك في مسلسل جديد من المقرر عرضه 

في شهر رمضان القادم.
ُولد الباروني في 1973 ودخل عالم التمثيل في 1991 من بوابة المسرح فشارك في أعمال 
منها )فري كويت( و)غابة الفرح( و)المحقق كونان( ونال جائزة أفضل ممثل دور ثان من 

مهرجان الكويت المسرحي عام 2000 عن دوره في مسرحية )صانع السفن(.
انتقل بعد ذلك إلى الدراما التلفزيونية التي أكسبته شهرة كبيرة في الكويت وبرز في مسلسل 
المسلسالت منها  للمشاركة في عدد كبير من  الباب  )االختيار( عام 2000 مما فتح أمامه 

)األصيل( و)رحلة شقى( و)إخوان مريم( و)مسك وعنبر( و)أنيسة الونيسة(.
قدم عددا قليال من األعمال السينمائية منها فيلم )شباب كول( في 2004 و)شقة ستة( في 

2015 و)هامه( في 2017.
كانت آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل )الخافي أعظم( من تأليف عبد هللا السعد وإخراج 

أحمد المقلة والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

 نشر الفنان حكيم، عبر صفحته الرسمية 
بموقع التواصل االجتماعى »فيس بوك«، 
كواليس تصوير أغنيته الجديدة »أبو الرجولة« 
والتى يهديها للشعب المصرى ويحثهم على 

المشاركة فى االنتخابات الرئاسية.
جدير بالذكر أن الفنان حكيم بدأ تصوير كليب 
أغنيته الجديدة »أبو الرجولة«، وذلك لدعم 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية.

قالته  بلير عّما  الممثلة سلمى    تراجعت 
العالم  لجمهورها أمس، بعدما أخبرت 
أّن صديقتها  كاميرون دياز   خالل مقابلة 
التمثيل، وباتت اآلن تصر  اعتزلت 
أّن تعليقها كان »مزحة خرجت  على 

من سياقها«.
وكتبت بلير عبر حسابها الخاص على 
التواصل االجتماعي:  أحد مواقع 
في  أمزح  كنت  فضلكم،  »من 
لم تعتزل  المقابلة. كاميرون دياز 

العاجلة،  أي شيء. وللمزيد من األخبار 
أنا اآلن أعتزل كوني المتحدّثة باسم 
المقابلة  أثناء  كاميرون دياز. ما عنيته 
هو أنها ال تحتاج إلى صنع المزيد من 
األفالم، فحياتها رائعة، وال أعرف 
الاّلزمة إلعادة  المتطلّبات  ما هي 

استقطابها لصنع األفالم«.

خالد النبوى داخل 
»منطقة حمرمة« فى الرحاب
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ال يقال: 
إلى: فالن جديٌر بكذا، أي  إلى، بل جدير باإلشارة  تجدر اإلشارة 
خليق. وأنت جديٌر أن تفعل كذا )الصحاح في اللغة(. وهو َجِديٌر بكذا 

ولكذا أَي َخلِيٌق له. لَجِدير أَن يفعل ذلك )لسان العرب(.

الَحَماُم الزاجُل
كم مرة سمعنا أو قرأنا: »الَحَماُم الزاجُل«، وفي اعتقادهم أن 
الحمام«؛ ففي  الذي »يرسل  بينما هو الشخص  »الزاجل« صفة؛ 
ْجل: إِرسال الَحَمام الهادي من َمْزَجل بعيد، وقد  )لسان العرب( }الزَّ
: أَرسلها على بُْعد، وهي  َزَجل به َيْزُجل. وَزَجل الَحَمام َيْزُجلها َزْجالاً

ا أن نقول: »حماُم الزاجل«. ال{. فالصواب إذاً جَّ اِجل والزَّ َحَمام الزَّ

الِطيلة:
 يقول بعضهم: »لم أره ِطيلة األسبوع الفائت«، أو ما شابه ذلك، وهم 
يقصدون: »لم أره في أي من أيام األسبوع الفائت« معتقدين أن كلمة 
»ِطيلة« تعني »مدة«، بينما هي تعني »الُعُمر« )راجع محيط المحيط 
للبستاني باب طول(، فنقول: »مد هللا في طيلتك«. وفي تاج العروس: 

يلَُة، بالَكْسِر: اْلُعُمُر، يُقاُل: أَطاَل هللاُ ِطيلََتُه. الّطِ

من كل بّد:
يقول األمير أمين آل ناصر الدين في الصفحة 101 من كتابه )دقائق 
العربية(: »يرد في بعض الجرائد قول بعضهم )سأذهب من كّلِ بّد( 
فإذا قلت  الِعوض والبدل،  البد معناه  بّد( ألن  والصواب )من غير 
)سأفعل كذا من كل بد( فكأنك قلت )سأفعله من كل عوض( وهذا لفٌظ 
،... السعة  بال معنى.« وفي )محيط المحيط للبستاني، باب- بدَّ( »«البدُّ
تفعل، يستعمل  أو من أن  بدَّ من ذلك  والنصيب من كل شيء... وال 
َمعِدل وال فراق. وليس لك  استعمال ال محالة وتحقيقه ال محيد وال 
من بّدِ منه أي من سعٍة أو مناٍص«. »ومعدل: مصِرف، وانصراف« 

)محيط المحيط للبستاني، باب »عدل

سلسلة:
)7 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

ترودو يتهم الصني بـ “اإلغراق” يف األسواق العاملية 
التعريفات على األلومنيوم والصلب

  اتهم رئيس الوزراء الكندي جوستين 
ترودو يوم االثنين الصين بإغراق سوق 
األلمنيوم والصلب العالمي بأسعار مخفضة 
تفضي إلى »منافسة غير عادلة« لصانعي 

الصلب في أمريكا الشمالية.
بعد أيام قليلة من إعالن دونالد ترامب عن 
إعفاء كندا من التعريفات الجديدة على 
واردات الواليات المتحدة من األلومنيوم 
والصلب ، قال السيد ترودو إن الرئيس 
األمريكي »يشعر بقلق بالغ إزاء تصرفات 
الصين والواليات المتحدة. اإلغراق من 
األلومنيوم والصلب في األسواق العالمية 
»مما أدى إلى »المنافسة غير المشروعة«.
اثناء زيارته ألحد مصانع  أكد ترودو 

شركة ريو تينتو في مقاطعة كيبيك  على استعداده للعمل مع 
االميركيين إليجاد السبل الناجعة للوقوف بوجه هذا النوع 

من اغراق االسواق المحلية.
ونعيد التذكير ان كندا هي اكبر موّرد للصلب وااللومينيوم 

في الواليات المتحدة.
واشار ترودو الى ان تلك المشكلة تتعلق بإنتاج فائض على 
الساحة العالمية وبأنه سعيد بالتصدي لها الى جانب حلفاء 

كندا واصدقائها.

احملافظون يف اونتاريو: زعيم جديد وخّطة جديدة للحزب  
  قال دوغ فورد زعيم حزب المحافظين في 
البعد  إلى  سيرقى  إّن حزبه  اونتاريو  مقاطعة 
على  محافظا  سيبقى  ولكنّه  لتسميته  التقّدمي 

الصعيد المالي.
وجاء كالم فورد في حديث أدلى به إلى تلفزيون 
سي بي سي هيئة االذاعة الكنديّة بعد يومين على 
مقاطعة  في  للمحافظين  جديدا  زعيما  انتخابه 

اونتاريو.  
»سنبقى دوما تقّدميّين. سنصغي دوما بقلب كبير 
القضايا. ولكن علينا أن نكون  العديد من  إلى 
محافظين ماليّا قال دوغ فورد زعيم المحافظين 

في اونتاريو«.
وتابع متحّدثا عن خّطته فأّكد أّن الحزب سيكون محافظا 
على الصعيد المالي وسوف يحرص على  االهتمام 

بالفئات الهّشة في المجتمع.
المقاطعة يصل  العام في  الدين  بأّن عبء  واضاف 
إلى 300 مليار دوالر لتكون اونتاريو بذلك المنطقة 

األكثر مديونيّة في العالم حسب قوله.

وكّرر الزعيم الجديد ما سبق أن قاله من أنّه يضع 
نصب عينيه هزيمة رئيسة حكومة اونتاريو زعيمة 
الحزب الليبرالي المحلّي كاثلين وين في االنتخابات 
المقّرر إجراؤها في المقاطعة في السابع من حزيران 

يونيو المقبل 2018 .  

  اتهم الحزب الكيبيكي حكومة “فيليب كويار” 
Philippe_Couillard باإلبقاء على ماليين 
الدوالرات في صناديق الحكومة الفدرالية في 
النقل  مشاريع  اجل  من  والمخصصة  اوتاوا 
المشترك الستخدامها في وقت الحق الغراض 
انتخابية تخدم مصلحة الحزب الليبرالي الحاكم 

في كيبيك.
قد  دو مونتريال  لو جورنال  وكانت صحيفة 
كشفت ان كيبيك لم تحصل سوى على 340 
دوالر  مليون   924 اصل  من  دوالر  مليون 
النقل  لمشاريع  الفدرالية  الحكومة  خصصتها 

المشترك في المقاطعة.
وعلى سبيل المقارنة فإن بقية المقاطعات الكندية استخدمت 
الفدرالية المتاحة امامها المخصصة لهذا  كل االموال 

الغرض او الجزء االكبر من المبالغ الخاصة بها.
في ردود الفعل أكد مكتب وزير النقل في كيبيك “اندريه 
André_Fortin أن الئحة جديدة لمشاريع  فورتان” 
ُرفعت  دوالر  مليون   530 تناهز  بقيمة  التحتية  البنى 
بتاريخ 31 من كانون الثاني الى الحكومة الفدرالية في 
اوتاوا في اطار المرحلة االولى من هذا البرنامج التي 

تم تمديدها حتى عام 2020.
وأكدت الملحقة الصحافية لوزير النقل ان الحكومة في 
يعود  الذي  الكامل  المبلغ  استخدام  كيبيك عازمة على 
اليها في اطار االتفاقية التي تم التوصل اليها الى جانب 

الحكومة الفدرالية.
وتابعت المتحدثة قائلة إن الحكومة تسعى الى استخدام 
آلية اكثر سهولة ومرونة لتسريع وتيرة مراجعة المشاريع 
وتحويل االموال الفدرالية الى مؤسسات النقل المشترك.

حكومة كويار متهمة من احلزب الكيبيكي باالنتهازية

كندا تصدر ورقة نقدية جديدة “غري مسبوقة”

كندا تصدر ورقة نقدية جديدة “غري مسبوقة”

GATINEAU  يف ADONIS أول سوبر ماركت

كيبيك حتصي أعداد فقرائها ألن ” كل فرد له اعتباره”

   بعد أكثر من 6 أشهر من العمل ، كان اليوم االفتتاح 
 ، ,Outaouais الرسمي ألول سوبر ماركت أدونيس في

يقع في 920 بول. مالوني ويست 
في جاتينو.

مع  الشراكة  عن  اإلعالن  منذ 
METRO في أكتوبر 2011 ، 
يستمر تطوير شعار Adonis في 
كيبيك وأونتاريو. هذا المتجر الجديد 
هو الثاني عشر في السلسلة والثامن 
الذي يتم فتحه منذ بداية الشراكة.
وقد تمت تغطية هذا المتجر الذي 
تبلغ مساحته 41 ألف قدم مربع 

 150 8 ماليين دوالر. مع حوالي  بفضل استثمار قدره 
الثقافات  متعددة  تجربة  المستهلكون  سيختبر   ، موظف 

نموذجية لعالمة أدونيس. 
من بين أشياء أخرى ، يوجد بوفيه لتناول الطعام الساخن 
واللحوم المشوية الطازجة ، وقاعة طعام مع حوالي 50 
ا لالسترخاء واالستمتاع بمنتجات السوبر ماركت ،  مقعداً
ومجموعة متنوعة كبيرة من الفواكه والخضروات الطازجة 
، وقسم كبير من المكسرات والزيتون ، فضال عن مجموعة 
ا طاولة  هامة من قطع اللحوم الطازجة والمتبلة. يتوفر أيضاً
للمأكوالت البحرية و جبن وخبز طازج. ويكتمل هذا العرض 
المتنوع واللذيذ بكعكة ومعجنات ، باإلضافة إلى قسم من 

البقالة الطبيعية.
كما سيكون من الصعب مقاومة اإلغراء أمام فرن البيتا 
الضخم ، الفريد من نوعه 
، الذي يتم فيه صنع الخبز 
العادي المعتاد كل يوم. هناك 
أيضا العديد من أنواع البيتزا 
 ، الجودة  المتوسطة عالية 
لجلب أو لتناول الطعام في 
ركن البيسترو ، المطبوخ 
في الفرن في نفس المكان.
مدير   ، برادعي  هللا  عبد 
ا من الخبرة  المتجر 18 عاماً
في أدونيس ، يدعو الناس من المنطقة الكتشاف المكان.

تأسست مجموعة أدونيس في مونتريال في عام 1979 ، 
وهي شركة متخصصة في بيع المواد الغذائية في منطقة 
البحر األبيض المتوسط ، ولديها اآلن 10 متاجر في كيبيك 

و 2 في أونتاريو ، وتوظف أكثر من 1600 شخص.

   تزمع حكومة مقاطعة كيبيك إجراء إحصاء لعدد 
األشخاص الذين يعيشون في حالة تشّرد عبر أنحاء 
المقاطعة ليلة الرابع والعشرين من شهر نيسان/ابريل 
في  التالية  األيام  في  تعدادهم  عملية  وستتابع  المقبل 

إحدى عشرة منطقة عبر مقاطعة كيبيك.
وستسمح البيانات التي سيتم جمعها بنشر صورة ثانية 
جديدة للتشّرد في كيبيك ستنشر رسميا في شهر آذار/
األول  البورتريه  أن  علما   2020 العام  من  مارس 
الجميلة كان قد نشر في  المقاطعة  التشّرد في  لحالة 

العام 2014 .
 وقد أكدت الوزيرة المفوضة للصحة العامة  لوسي 

شارلوبوا Lucie Charlebois بأن التعداد هذه المرة 
سيشمل ظاهرة » التشّرد الخفي« على حّد تعبيرها.

هل سيكون من السهل تعداد كل مشّرد في المدن عبر 
مقاطعة كيبيك؟ حقوق الصورة: راديو كندا الدولي

هل سيكون من السهل تعداد كل مشّرد في المدن عبر 
مقاطعة كيبيك؟

وهكذا سيصار إلى جمع البيانات على األشخاص الذين 
ليس لديهم عنوان ثابت ولكنهم ال يعيشون في الشوارع 
أو في المالجئ، ويمكن استيعابهم على سبيل المثال في 
الفندق أو في منازل األصدقاء أو عند أحد أفراد العائلة.

ويبدأ تعداد المشّردين المرئيين ليلة 24 نيسان/ابريل المقبل 
في إحدى عشرة منطقة عبر أنحاء مقاطعة كيبيك وهي: 
ساغنيه الك-سان- جان، العاصمة كيبيك، موريسي ووسط 
أوتاوي، شوديار-آباالش،  أيستري، مونتريال،  كيبيك، 

الفال، النوديار، لورونتيد ومونيريجي.
وسيشارك في التنسيق على األرض لهذه العملية التي أطلق 

عليها اسم:«Tout Le Monde Compte« بمعنى أن 
كل إنسان محسوب وله اعتباره، مراكز الصحة والخدمات 
االجتماعية )CISSS( والمراكز الجامعية للصحة والخدمات 
االجتماعية )CIUSSS(، هذا وسيصار إلى تعيين متطوعين 

للمشاركة في عملية التعداد.
وتجدر اإلشارة إلى أن حكومة كيبيك تأمل من خالل هذا 
الخطوة في جمع البيانات االجتماعية والديموغرافية التي 
من شأنها أن تسمح لها بتوثيق ظاهرة التشّرد ومعرفة 
الخدمات التي يلجأ إليها األشخاص الذين يعانون من التشرد.
وتقول حكومة كيبيك بأنها تحتاج أيضا إلى فهم أفضل 
لبعض الحقائق الخاصة، المتعلّقة بالشباب والنساء والسكان 

األصليين.
لحالة  الثاني  البورتريه  أنه وإن كان  إلى  أخيرا  ونشير 
التشّرد في كيبيك لن يتم الكشف عنه قبل عامين إال أن 
الحكومة أكدت بأن البيانات عن تعداد المشّردين ستكون 
متاحة بعد عملية اإلحصاء المقبلة وقبل نشرها رسميا 

بحلول العام 2020.

  أصدرت كندا الخميس، بالتزامن مع اليوم العالمي 
للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، ورقة 
نقدية جديدة من فئة 10 دوالرات، تعد األولى بمواصفاتها 

في تاريخ البالد.
وتحمل ورقة العملة الجديدة، للمرة األولى في تاريخ كندا، 
صورة سيدة ال تنتمي إلى العائلة الملكية البريطانية، بل 
هي سيدة من العرق األسود تدعى »فايوال ديزموند«، 

وقد عرفت بدفاعها عن الحقوق المدنية.
وكتب بنك كندا )مصرف كندا المركزي( في موقعه 
على اإلنترنت، تحت عنوان »الشجاعة والكرامة«، 
عن ديزموند قائال: »إنها سيدة أعمال سوداء ناجحة، 
سجنت وأدينت وغرمت بسبب رفضها مغادرة مقعد 

مخصص للبيض في السينما عام 1946«.
وأضاف بنك كندا المركزي أن قصة ديزموند كانت مصدر 

إلهام للسعي وراء المساواة العرقية عبر كندا، وقصتها 
جزء دائم من المتحف الكندي في مجال حقوق اإلنسان.

وحضر وزير المالية الكندي بيل مورنو، وحاكم مصرف 
كندا المركزي ستيفن بولو، مراسم إطالق العملة الورقية 

الجديدة في مدينة هاليفاكس جنوب شرقي البالد.

  وّجه زعيم حزب المحافظين الكندي 
أندرو شير رسالة مفتوحة إلى الكيبيكيين 
دعا فيها »القوميين الذين ضاقوا ذرعااً 
بالخالفات واألزمات الوجودية داخل 
الكتلة الكيبيكية والذين يؤمنون بكيبيك 
لالقتراع  موحدة«  كندا  داخل  قوية 

لحزبه.
كما انتقد شير في رسالته الموجهة إلى 
الكيبيكيين بالفرنسية رئيس الحكومة 
الليبرالية في أوتاوا جوستان ترودو 
في  كفاءته  يوميااً عدم  الذي »يظهر 
قيادة البالد ويعرض عالقاتنا التجارية 

للخطر«.
بقرارات  الكيبيكيين  شير  وذّكر 

وخطوات اتخذتها حكومة المحافظين السابقة برئاسة سلفه 
ستيفن هاربر تعبّر عن اعترافها بخصائص كيبيك، المقاطعة 
بينها  بالفرنسية، من  الناطقة  الغالبية  ذات  الوحيدة  الكندية 

اعتراف مجلس العموم عام 2006 بـ »األمة الكيبيكية«.
ويجتاز حزب الكتلة الكيبيكية الداعي الستقالل مقاطعة كيبيك 
عن االتحادية الكندية أزمةاً داخلية حادة، إذ تركه سبعة من 
نوابه العشرة في مجلس العموم بعد خالفات مع زعيمته 
مارتين ويليت معلنين إكمالهم واليتهم النيابية كمستقلين. كما 
أن عشرين نائبااً سابقااً في الكتلة، من بينهم زعيمها السابق 
جيل دوسيب الذي قادها طيلة نحٍو من 15 عامااً، طالبوا 
ويليت بالتنحي ألنها »تشق صفوف االستقالليين في الوقت 

الذي يحتاجون فيه ألن يتحدوا«.

الرسمية في مجلس  المعارضة  المحافظين  ويشكل حزب 
العموم الحالي المنبثق عن انتخابات تشرين األول )أكتوبر( 

2015 العامة.
وحصل المحافظون على 12 مقعدااً من أصل 78 مقعدااً في 
مقاطعة كيبيك في تلك االنتخابات، إاّل أنهم فقدوا واحدااً منها 
في انتخابات فرعية جرت في تشرين األول )أكتوبر( الفائت.

ويأمل شير بتعويض تلك الخسارة في انتخابات فرعية مقبلة 
 Chicoutimi – Le( »في دائرة »شيكوتيمي – لو فيور
Fjord( الكيبيكية التي شغر مقعدها في مجلس العموم مع 
استقالة نائبها الليبرالي دنيس لوميو في تشرين الثاني )نوفمبر( 

الفائت ألسباب عائلية.
وكندا على موعد مع انتخابات تشريعية عامة أوائل خريف 

.2019

عاهل بلجيكا وزوجته امللكة ماتيلد يف زيارة لكندا
 

  يقوم عاهل بلجيكا الملك 
فيليب وزوجته الملكة ماتيلدا 
بزيارة لكندا تستمّر ألسبوع.

وقد استقبلت حاكمة كندا العاّمة 
جولي باييت الضيفين الملكيّين 
في مقّرها الرسمي في ريدو 

هول في العاصمة اوتاوا.
عن  للتعبير  الزيارة  وتأتي 
امتنان الملك للدور الذي لعبته 
كندا في الدفاع عن بالده خالل 

الحرب العالميّة األولى.  
»نحن مدينون بحّريتنا للجنود 
الذين جاؤوا إلى بالدنا قبل مئة 
عام لوضع حّد للحرب العالميّة 
األولى. ونحن في بلجيكا ال 

ننسى ذلك أبدا قال العاهل البلجيكي«.  
ويشارك الملك فيليب والملكة ماتيلد في عدد من المراسم 
في الذكرى المئويّة للحرب العالميّة األولى من بينها 
احتفال لتسليم مدفع مستخدم في الحرب األولى إلى 

متحف الحرب الكندي.  
كما تشّكل الزيارة مناسبة للتأكيد على أواصر الصداقة 

بين البلدين وأهميّة التبادل االقتصادي الثنائي.
ويوم االثنين 12 مارس الجاري ، قام الملك فيليب 
بوضع إكليل من الزهر على قبر الجندي المجهول 

في نصب الحرب التذكاري في اوتاوا.
كما قام الملك والملكة بزيارة ألحد أكواخ سّكر القيقب 
القيقب  تذّوقا حلوى شراب  Sugar Shack حيث 

المثلّجة. 
ومن المقّرر أيضا  أن يزورا كاّل من تورونتو ومونتريال 

في إطار جولتهما  الكنديّة
هذا وتسبّبت الزيارة بحرج دبلوماسي بسيط إذ رفع 
منّظمو حفل االستقبال عن طريق الخطأ علم ألمانيا 

بدل العلم البلجيكي إلى جانب العلم الكندي.
وظهر علما كندا وألمانيا في  حديقة مقّر الحاكم العام 
وهما معلّقان على شجرة كانت قد زرعتها ملكة بلجيكا 
فابيوال خالل زيارة قامت بها إلى كندا عام 1977.

وتّم التنبّه إلى الخطأ وتصحيحه قبل وصول الضيفين 
ليتورنو  ايف  ماري  قالت  كما  اوتاوا  إلى  الملكيّين 

المتحّدثة باسم مقّر الحاكم العام.  

Renseignements : Alix Chartrand
Communications Infrarouge
514 849-4554
alix.chartrand@cominfrarouge.com



الدور  من  وقع  بلدياتنا  واحد   *  
العاشر .. جاله صداع

مع  استغماية  بتلعب  واحدة   *
خطيبها قالت له لو لقتنى هتبوسنى 

لو ملقتنيش انا ورا الباااااب .

* مرة واحد خلف 7عيااااااااااااااال 
سمى نفسه سفن اب .

واحدة  حب  اهبل  واحد  مرة   *
كل  يشوفها  عشان  اختها  اتجوز 

يوم .

شاف  محشش  عيون  دكتور   *
نزل  حمراء  المرور  اشارة 

يحطلها لها قطره .

موضة  الجلد  ان  عرف  واحد   *
مشي عريان .

* في سـمكـتـيـن طاحتا في شبكة 
رحنا  للثانية  وحدة  قالت  صياد 

تونا .
أحمر  فستان  لبست  سودانية   *
وقالت لزوجها دلعني . .قال لها: 

يا فحم يا مولع !!

* واحد احول بص بعينيه االثنين 
من خرم الباب .

ه  واحد  اتجوز  مستعجل  واحد 
ولد  ……….خلفوا  مستعجله 

مش فاضلهم ..

بعض  على  وقعوا  عمارتين   *

……بعض مات

رافضه  و  عيانة  جدته  واحد   *
واال  مهلبية  تاكلى  فسألها  االكل 
يابنى  أل  له  قالت  اجوزك.. 

المهلبية ناشفة على سناني .

* مره واحد اشترى لمبه مسمار 
دقها في الحيط

* واحد حب يوصل بلده بسرعة 
ركب القطر وقعد يجرى فيه ,

* مرة واحد بلديتنا نزل في محطة 
الرمل رجله غرزت .

* واحد بلدياتنا بيتخانق مع واحد 
ما  ليه  فقاله  وشه  على  فضربه 

قفايا موجود

* واحد بيتكلم مع صاحبه بيقوله 
خير  مافيهاش  الدنيا  تصدق 
لقيت  أبويا  محفظة  أسرق  جيت 

محفظتي معاه .

تشتغل  راضية  مش  سيارة   *
تكمل  عايزة  ؟؟؟  …….ليه 

دراستها .

* في جني احول بيدخل في واحد 
…. دخل في جدار

؟  القمر  يغيب  لماذا   : األستاذ   *
التلميذ : يذهب ليقبض المعاش

مـاتـقـومش  عـجـوز…  فيـــه   *
إال بـإشــتـراك

تاه  رياضيات  مدرس  مرة   *
الجذر  تحت  لقوه  عليه  دوروا 

التربيعي .

يخطب  لناس  راح  واحد  فيه   *
بنتهم قال ابوها البنت بتدرس قال 

ارجع بعد شوي القاها مخلصه.

* واحد عمل بطاقة عائلية بعدين 
لهم ضحكت  وقال  للشرطة  بعت 

عليكم أنا عازب .

وكان  مات  ابوه  محشش،  واحد 
عمال يعيط عليه كل الوقت، 

جاله تليفون وبعد ما اخذ المكالمة 
فضل يعيط اكثر وبحرقة.

كان  مين  مالك  إيه  سأله  واحد 
بيكلمك 

قال له:  دي اختي اتصلت وقالت 
أنه هي كمان ابوها مات.

السياحة العاملية

اعداد : مايك انجلو

Vendredi 16 mars 2018
الجمعة 16 مارس  2018

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

مدينة ساربروكن األملانية بالصور

Les proverbes en français et arabe

- La patience vient à bout de tout
-  الصبر مفتاح الفرج 

- l’habit ne fait pas le moine
 - املظاهر خداعة

ساربروكن  مدينة    
والية  عاصمة  هي 
سارالند وأكبر مدينة بها 
ويوجد بها أكبر وأضخم 
وتجاري،  ثقافي  مركز 
المدينة على الحدود  تقع 
األلمانية مع فرنسا وتحديدا 
في قلب والية سارالند، ويعد 
طقس مدينة ساربروكن من 
التي تجذب  العوامل  أكثر 
تتميز  كما  إليها  السياح 
العديد من  المدينة بوجود 
المحميات الطبيعية واألماكن 
التاريخية والمسارح والمعالم 
الرائعة، وهكذا  التاريخية 
تجمع ساربروكن بين الثقافة 
والترفيه والتاريخ فهي حقا 

تستحق الزيارة، وفيما يلي أهم المعالم السياحية في المدينة 
وموقعها الجغرافي وطرق الوصول إليها .

أوال موقع المدينة
تم إنشاء المدينة في عام 1909 حيث تم إدماج ثالث بلدات 
انبروكن ومالشتات لتصبح  صغيرة، وهم سانت بوهان و 
بعد ذلك عاصمة والية سارالند وأكبر المدن فيها، كما أن 
الحديد، والصلب  بها مركزا صناعيا كبيرا يضم منتجات 
والفخار والسكر ومواد البناء واألدوات البصرية واآلالت .  

ثانيا الطقس والمناخ
أبرز األنشطة التي يمكن ممارشتها في المدينة :

المحميات  بالمشي في  -1 االستمتاع 
الطبيعية ، من خالل االسنة بخريطة 

للذهاب هناك
التاريخية  التعرف على االماكن   2-

والتجول في شوراعها الرائعة
-3 حضور المهرجانات األلمانية الفرنسية 

وحضور المسرحيات في المسارح
 أهم المعالم السياحية في المدينة

بين  بالمدينة  السياحية  تتنوع األماكن 
الطبيعية  التاريخية والمناظر  األماكن 
أهم  الترفيهية والثقافية ومن  واألماكن 

هذه األماكن مايلي:
-1 قلعة ساربروكن

-2 سوق سانت يوهان
-3 جسر الحجر

-4 الكنيسة القوطية
والعديد من األماكن األخرى باإلضافة إلى 
إمكانية الذهاب إلى المحميات الطبيعية 
بالمناظر الخالبة والطبيعة  والتمتع 
الساحرة ويفضل أخذ خريطة موضحة 
لألماكن ويمكن أيضا الذهاب لحضور 
العروض المسرحية األلمانية الفرنسية 
أو المشي بين الشوارع النظيفة الجميلة 

وفيما يلي وصفا مفصال لقلعة ساربروكن وسوق سانت يوهان 
وملعب لويس بارك
-1قلعة ساربروكن

تعد هذه القلعة من أهم القالع الموجودة بألمانيا وتقع تحديدا في 
منطقة لت ساربروكن ويعود تاريخها إلى العصور الوسطى 
مرورا بعصر النهضة لتحمي جزءا من معالمها وقد بنيت 
على يد المهندس المعماري ستينجل لألمير فلهلم هاينريش 
وقد بناها من الزجاج والفوالز وفي الوقت الحالي أصبحت 
القلعة مركزا إداري وثقافي للمدينة حيث يعقد بها العديد من 
القلعة عدد من  اإلجتماعات والحفالت والمؤتمرات وتضم 
الديكورات  األجنحة وتحتوي كل منها على غرف مختلفة 
وتتميز بديكوراتها الرائعة كما يوجد بها العديد من التحف 
واألسلحة واألنتيكات لذا تعد هذه القلعة مكانا سياحيا مميزا.

-2 سوق سانت يوهان
يفع هذا في منطقة يوهان ويضم عدد كبير من المحال التجارية 
واألسواق الجميلة كي يتمكن كل عاشقي التسوق من شراء 
السوق على  يقتصر هذا  جميع احتياجاتهم وأغراضهم ولم 
البيع والشراء فقط بل يوجد به نافورة رائعة تعطي منظرا 

جميال للمكان فهو مكان مثالي للقاء الناس

-3 متحف سارالند
وهو متحف يضم عدد رائعا من اللوحات ويطلق عليه متحف 
الفن الجميل ويعود تاريخ اللوحات الموجودة بالمتحف إلى 
القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر الميالدي وتعود 
اللوحات ألشهر الرسامين إبراهيم غنون وجوس دي ومومباي

-4 ملعب لويس بارك :
1953، وهو ملعب مختلف  الملعب في عام  بناء هذا  تم 
األغراض ، يحتوي على ثالثة مدرجات مدرج رئيسي ومدرج 
شرقي ومدرج غربي، ويتم إقامة مباريات لكرة القدم في هذا 
الملعب ويمكن لهواة كرة القدم  اإلستمتاع بمشاهدة مباراة 

خاصة بالفريق المفضل في هذا الملعب
كيفية الذهاب إلى مدينة ساربروكن:

-1 يمكن الوصول إلى مدينة ساربروكن من خالل الطائرة 
والهبوط في مطار ساربروكن وبعدها يمكن االستعانة بسيارة 
للوصول إلى للمدينة حيث أن المسافة بين المطار والمدينة 

حوالي خمسة عشر كيلو متر .
-2 عن طريق السيارة من خالل الطريق السريع من مدينة تركيا .
إلى ساربروكن من مدينة فرانكفورت  الوصول  -3 يمكن 

أو من باريس .

تاريخ كندا

  يعود تاريخ كندا إلى 20 ألف عام، وقد وصل إليها سكان آسيا عن طريق ممر بري كان يربط آسيا 
بأمريكا من جهة األسكا، وقد تبعهم بعدها االسكيمو. وتوضح اآلثار التاريخية أن الفايكنج هم أول من 
وضل الشواطئ األمريكية قبل كولومبس عام 1497، ارسل ملك انجلترا هنري السابع جون كابوت 
بحار ايطالي الكتشاف طريق إلى اسيا أقصر من طريق كولومبس، فاكتشف أماكن على السواحل 
الكندية غنية باألسماك، األمر الذي جعل األوروبيون يقصدون تلك الشواطئ، وأول الواصلين إلى 
داخل األراضي الكندية كان الفرنسي جاك كارتييه حيث وصل إلى موقع مدينة مونتريال حالياً وبعدها 
إقامة مستعمرة فرنسية سموها  إلى  الكندية الشرقية وادت  سكن صائدوا األسماك والفراء السواحل 

فرنسا الجديدة )1688 1604- (.
في هذه األثناء كان االنجليز يواصلون جهودهم الكتشاف طريق مائي غير الطريق الشمالي فوصلوا 
بينهما  الفرنسيين واإلنجليز واندلعت  بين  قام صراع  ثم  نفوذهم هناك  إلى شواطئ أمريكا وعززوا 
اربع حروب 1689 – 1763 ، انتهت بسيطرة التاج البريطاني بموجب معاهدة باريس بعدها تعاون 

المهاجرون وأسسوا مستعمرة موحدة عرفت بحكومة كندا واستقلت تماما عام 1931.
تابعونا في األعداد القادمة االكتشافات األوروبية المبكرة
اعداد/ نبيل وانيس 

الكلمــات املتقاطعة 
أفقيا:

-1 معلق رياضي راحل 
-2 فنان مصري كوميدي 

بالدوبان  أقوم   – يتذكر  لم   3-
)معكوسة( 

-4 ضوء خافت – أستنشق 
-5 قصة لمصطفى أمين – من 

مراحل العمر 
-6 من الخلفاء الراشدين – في 

الجسم 
-7 يقطع 

 – قديمة  مصرية  عاصمة   8-
مهنة الفنان )معكوسة( 

)معكوسة( –  األلم  -9 صوت 
يحيي – بواسطتي 

-10 رقد – لتثبيت الخيمة 

رأسياً : 
-1  فيلم لسعاد حسني ومحرم 

فؤاد 
-2  يستخدم زيته في الطهي – 

بلد عربي 
صبي   – متشابهة   3-

)معكوسة( 
 – تاه   – )معكوسة(  دق    4-

بحر 
في   – متشابهة   – عاقبة    5-

الجبر 
-6  أحد األنبياء – متشابهة 

-7 نكد )مبعثرة( – وجه باللغة 
العامية )معكوسة( – يسأم 
-8  ماو )مبعثرة( – علل 

علف   – المكيفات  من   9-
الحيوان )معكوسة( 

مصر  بين  اتفاقية   10-
وإسرائيل 

حل الكلمات المتقاطعة
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القيعي ينفي تفاوض األهلي مع إبراهيم
التعاقدات  القيعي مدير   نفى عدلي 
باألهلي الدخول في مفاوضات مع محمد 
إبراهيم العب وسط الزمالك وذلك في 
خالل تصريحات إذاعية لبرنامج الهدف.
أنه قد سبق له اإلشادة  القيعي  وأوضح 
بالالعب إال أن ذلك ال يعني ضمه 
بالضرورة لصفوف األهلي مشيراً إلى 
أن الصفقات تكون وفقًا لوجهة نظر 

الجهاز الفني فقط.
وتطرق مدير التعاقدات باألهلي للحديث 

عن مدافع الفريق أحمد حجازي والذي 
يلعب ضمن صفوف ويست بروميتش 
االنجليزي قائاًل أنه يستبعد عودته تماما 
في ظل تألقه الالفت برحلته االحترافية.
بيع  نية األهلي في  القيعي عن  وكشف 
مهاجمه عمرو جمال لصفوف هيلسنكي 
الفنلندي الذي أبدى رغبته في الحصول 
على خدمات الالعب الذي يلعب ضمن 
صفوف بيدفست الجنوب إفريقي بالوقت 

الحالي.

سان جريمان يهزم أجنيه وحيافظ على صدارة الدوري الفرنسي
  عاد فريق باريس سان 
جيرمان لالنتصارات المحلية 
بعد اإلقصاء األوروبي على 
يد لاير مدريد، ليفوز وسط 
أنصاره أمام آنجيه بنتيجة 2-1 
على ملعب “حديقة األمراء” 
في افتتاح الجولة الـ31 للدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
استهل أصحاب األرض التهديف 

مبكرا عبر الفرنسي كيليان مبابي )ق12(، قبل أن يحصل زميله 
العب الوسط اإليطالي تياجو موتا على بطاقة حمراء مباشرة 

بسبب سلوك عنيف )ق16(.
ولكن مبابي عاد لزيارة 
شباك الضيوف بعد أقل 
من عشر دقائق ليضاعف 
النتيجة للباريسيين )ق25(.
وفي الشوط الثاني، قلص 
توكو إيكامبي الفارق لصالح 
الضيوف موقعا على هدفهم 

الوحيد )ق75(.
وأصبح لسان جيرمان 80 نقطة منفردا بصدارة الليج آ، في حين 
تجمد رصيد آنجيه عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا.

أشرف وأفشة أحدث الوجوه املنضمة لقائمة املنتخب
 أعلن هيكتور كوبر ضم 11 العب محلي لمعسكر المنتخب 

المقرر إقامته في مارس الجاري ضمن اإلعداد للمونديال.
وجاء مجدي أفشة العب وسط إنبي وأيمن أشرف مدافع األهلي 
كأحدث الوجوه المنضمة لقائمة المنتخب فيما عاد مروان محسن 
مهاجم الفريق األحمر بعد غياب طويل منذ إصابته في كأس 

االمم االفريقية بيناير 2017.
وجاءت القائمة النهائية على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري - أحمد 
الشناوي - محمد الشناوي - محمد عواد
الدفاع: محمد عبد الشافي – أحمد 
حجازي – علي جبر – أحمد المحمدي 
– عمر جابر - أحمد فتحي - سعد 

سمير - أيمن أشرف
الوسط: مؤمن زكريا – محمد النني – 
سام مرسي– رمضان صبحي – محمود 
الشحات –  حسن تريزيجيه – حسين 
عمرو وردة - عبد هللا السعيد - حسام 
عاشور - طارق حامد - محمد مجدي 
أفشة - محمود عبد الرازق "شيكاباال"
المنعم كهربا  الهجوم: محمود عبد 
– محمد صالح – أحمد حسن كوكا 

- مروان محسن
ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري وديتين خالل معسكر 

مارس مع كال من البرتغال واليونان.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري يلعب في المجموعة األولى 

بجوار كل من روسيا، أوروجواي والسعودية.

األهلي يعرض السعيد للبيع بعد التجديد

 قرر النادي األهلي برئاسة محمود الخطيب عرض عبد هللا السعيد صانع ألعاب 
الفريق لإلعارة أو البيع.

بالتجديد لألهلي بعد عملية من  السعيد  قيام  24 ساعة من  وتأتي تلك الخطوة بعد 
الشد والجذب طيلة األسابيع الماضية ليسدل النادي األحمر الستار على تلك القضية.
وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة باألهلي أن تلك الخطوة جاءت لحفظ حقوق 
النادي في الالعب ولحماية الفريق من الفتنة مشيراً إلى إستحالة دفع مبلغ مالي ضخم 

للسعيد يتجاوز 3 أضعاف ما يتقضاه العبي الفئة األولى.
وأكد عبد الحفيظ إمتالك النادي لعدة عروض جدية لالعب مشيراً إلى أن األولولية 

ستكون لمصلحة األهلي والسعيد في ذلك الشأن.
جدير بالذكر أن األهلي أعلن تجديد عقد السعيد لمدة موسمين بعد زيارة تركي آل 

الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس األهلي الشرفي.

الزمالك يعلن التجديد حلامد والشناوي

  أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك تواصل ناديه إلى إتفاق مع طارق حامد 
العب وسط الفريق وحارس المرمى أحمد الشناوي من أجل تجديد تعاقدهما.

وأوضح مرتضى في تصريحاته لقناة "العاصمة" أن تجديد عقد الثنائي سيتم رسمياً 
اليوم السبت موجهاً الشكر لنجله أحمد مرتضى بعد الجهد الذي بذله في تلك الخطوة.

وكشف رئيس الزمالك عن عدم وجود شرط جزائي بعقد الشناوي موضحاً أنه لن 
يقف أمام رغبة أي العب يطلب الرحيل عن الفريق مستشهداً بالموافقة على إحتراف 

علي جبر، مصطفى فتحي، كهربا، عبد الشافي وشيكاباال.
وإختتم مرتضى تصريحاته قائاًل أنه يعد جماهير الزمالك بمفاجأة كبيرة ستسعدهم 

كثيراً وذلك خالل األيام المقبلة.
ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن االسماعيلي 

صاحب المركز الثالث والذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة أمام المصري.

الفيفا يعتمد 9 قرارات جديدة للمونديال أهمها حكم الفيديو
 أعلن االتحاد الدولي لكرة 
القدم "فيفا" عن اعتماد حكم 
الفيديو في كأس العالم 2018 
الذي سيقام في روسيا في 

شهر يونيو المقبل.
القرار بعد  الفيفا  وإتخذ 
مدينة  في  عمل  ورشة 

والتي  الروسية  سوتشي 
المنتخب  وفد  حضرها 

المصري برئاسة كرم كردي 
عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة 
وإيهاب لهيطة مدير المنتخب 
ومحمود فايز المدرب المساعد 
للفراعنة وفانتا ومحمد صالح 

إداري المنتخب وإيناس مظهر 
من إدارة اإلعالم.

وحدد الفيفا خالل الجلسة العامة بعض القرارات األخرى 
على النحو التالي:

- اعتماد األخذ بالفيديو في التحكيم والتحليل إضافة لحاالت 
اإلصابة.

- توفير طائرة "شارتر" لكل فريق لالنتقاالت الداخلية تتسع 

لـ50 راكبا بين أعضاء البعثة والطاقم 
التليفزيوني التابع للفيفا.

- دراسة اقتراح بإضافة تغيير رابع في 
المباريات التي تمتد لوقت إضافي.

- تكليف الفرق المشاركة بإعداد 
مركز صحفي خاض بها إما في 
مقار إقاماتها أو في مقار تدريباتها.
التي ستقام  - تجربة االستادات 
شهر  خالل  المباريات  عليها 
المقبل عدا ثالثة مالعب  مارس 
سيتم االنتهاء منها خالل شهري 

مارس وأبريل.
لتأكيد  أبريل موعدا   11 - تحديد 
الفرق المشاركة في المونديال مواعيد 
التدريب األخير  تدريباتها خاصة 

السابق على أي مباراة.
- تحديد 15 أبريل موعدا نهائيا إلبالغ الفرق بنوعية المأكوالت 
التي تطلبها وبيان ما إذا كانت سوف تصطحب معها بعض 

النوعيات لمخاطبة الجمارك بذلك.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري يلعب في المجموعة األولى 

بجوار كل من روسيا، أوروجواي والسعودية.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
C’est précisément le 20 février passé à partir 

de la citadelle de « Salah El Dine » au Caire, 
que la compagnie égyptienne pour la fabri-

cation des produits plastiques, a lancé en grand 
sur les marchés égyptiens, le premier téléphone 
cellulaire « SICO Made in Egypt »
Étaient présents à cet important événement plus 
d’un ministre ainsi que plusieurs hommes d’affai-
res en plus des représentants des  4 compagnies 
de cellulaire en Egypte : « Orange, Etesalat, 
Vodavone et Wi » la toute récente.
D’autre part, le directeur de la compagnie SICO 
 a tenu à mentionner que les 8 modèles du cel-
lulaire SICO se trouvent actuellement sur le 
marché égyptien à des prix imbattables qui com-

mencent à 200 livres 
pour les plus simples 
modèles jusqu’aux plus 
sophistiqués à 4200 
pour les modèles ayant 
les mêmes avantages 
que ceux dans les cellu-
laires importés tels que 
« What’s up » « Facebook » etc.. qu’on retrouve 
parmi les applications de « Android ».
En terminant, les responsables de la compagnie 
SICO ont affirmé que 45% des composants de ce 
cellulaire sont de fabrication locale alors que 55% 
sont de fabrication sud coréenne et chinoise avec 
une technologie sud-coréenne. 

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

Pour vos annonce au Journal 

El Ressala

SICO Made in Egypt : Lancement du premier téléphone 
cellulaire « Made in Egypt » sur le marché

L
es géants d’in-
ternet consti-
tuent une 
menace pour la 

culture canadienne et il 
est nécessaire de réformer 
les politiques culturelles 
fédérales pour mieux les 
encadrer, a indiqué mer-
credi le ministère de la 
Culture.
« Le gouvernement du 
Canada reconnait que les 
grandes entreprises d’in-
ternet agissent en dehors 
des cadres règlementai-
res et peuvent être une 
menace à notre culture 
», a déclaré à l’AFP un 
porte-parole de la minis-
tre fédérale du Patri-
moine (culture) Mélanie 
Joly.
Il faut avant tout dépous-
siérer la loi sur la Radio-
diffusion qui date de 
1991 avec un processus 
de révision qui va être 
prochainement entamé, 
a expliqué cette source.

Le gouvernement 
libéral de Justin 
Trudeau semble 
avoir entendu 
la colère des 
milieux culturels 
et d’une partie de 
l’opposition qui 
réclament que 
les grandes entre-
prises d’internet 
soient taxées au 
même titre que 
les entreprises 
canadiennes.
Dans un avenir proche, les 
GAFA (Google, Apple, 
Facebook et Amazon 
et autres plateformes 
numériques) devront « 
respecter nos politiques 
culturelles et aussi mieux 
répartir les bénéfices liés 
à leur modèle d’affaires 
», a indiqué Mme Joly 
au journal Le Devoir, à 
son retour d’une mission 
dans la Silicon Valley 
(Californie) où sont ins-
tallés la plupart de ces 

géants.
« Le problème fondamen-
tal est que les GAFA ne 
reconnaissent pas leurs 
responsabilités », a relevé 
celle dont la cheffe de 
cabinet est l’ex-directrice 
des communications de 
Google au Canada.
Les géants d’internet « ne 
reconnaissent pas l’am-
pleur de leur pouvoir, due 
à leur taille, à leur portée 
et à leur impact dans les 
secteurs comme le jour-
nalisme et la culture. Il 
y a un changement fon-

damental de culture que 
les GAFA doivent faire, 
parce que c’est très pré-
occupant », a ajouté la 
ministre.
Mme Joly et son cabinet 
n’ont toutefois pas été 
en mesure de préciser un 
calendrier précis sur ces 
réformes.
En attendant l’initiative 
fédérale, le gouverne-
ment du Québec devrait 
annoncer à la fin du mois 
une taxe sur la vente des 
services de streaming de 
Netflix.

Pas de rencontre entre le roi des Belges et Trudeau 
au Canada

Le Canada veut encadrer les géants d’in-
ternet, une « menace » pour sa culture

Un conflit 
d’agenda empê-
che le Premier 

ministre canadien Justin 
Trudeau de rencon-
trer le roi et la reine des 
Belges, en visite d’État 
au Canada pendant près 
d’une semaine, a expli-
qué mardi le gouverne-
ment canadien.
Le roi Philippe de Bel-
gique et son épouse 
Mathilde effectuent 
depuis dimanche et 
jusqu’à samedi la pre-
mière visite d’État au 
Canada de souverains 
belges depuis 1977. A 
l’époque, le roi Bau-
douin --oncle du souve-
rain actuel-- et la reine 
Fabiola avaient été reçus 
par le Premier ministre 
Pierre Elliott Trudeau, 
père de Justin.
Mais l’histoire ne se 
répétera pas car, en cette 
semaine de vacances 
scolaires au Canada, M. 
Trudeau effectue une 
tournée à travers des 
aciéries et alumineries 
afin de démontrer son 
appui à cette industrie 
menacée de taxes doua-
nières par les États-Unis.
Quelques heures après 
leur arrivée lundi à 
Ottawa, le roi et la reine 

des Belges ont reçu les 
honneurs de la gou-
verneure générale du 
Canada Julie Payette, 
représentante de la reine 
Elizabeth II, chef  d’État 
du Canada.
«L’essence même d’une 
visite d’État, c’est la ren-
contre des deux chefs 
d’État», a souligné à 
l’AFP le porte-parole 
du palais belge, Patrick 
Renault.
«Il n’y a pas de sur-
prise du tout en ce qui 
concerne la non ren-
contre avec le Premier 
ministre, nous étions au 
courant qu’il y avait des 
soucis d’agenda», a-t-il 

noté.
Le couple royal belge 
est accompagné par une 
centaine de chefs d’en-
treprise, une trentaine de 
dirigeants d’universités 
et sept ministres dont 
celui des Affaires étran-
gères Didier Reynders. 
Après Ottawa lundi et 
mardi, la délégation doit 
se rendre à Toronto mer-
credi, puis à Montréal 
jeudi et vendredi.
Au gré du programme, 
le roi devait rencontrer 
quatre ministres du gou-
vernement Trudeau ainsi 
que le Premier minis-
tre du Québec Philippe 
Couillard, province avec 

une forte communauté 
belge.
«C’est un grand plaisir 
de recevoir la délégation 
belge au Canada, c’est 
un grand plaisir d’ap-
profondir la relation qui 
existe depuis longtemps 
entre nos deux pays et 
nous sommes ravis que 
plusieurs ministres aient 
pu rencontrer le roi ou 
vont le faire», a déclaré à 
l’AFP Cameron Ahmad, 
porte-parole de M. Tru-
deau.
Le Premier ministre 
canadien avait rencon-
tré son homologue belge 
Charles Michel en juin 
2017 à Ottawa.

Centre jeunesse: Québec investit 11 millions $ 
pour prévenir les fugues

L
e gouvernement du 
Québec a annoncé un 
financement annuel récur-
rent de 11 millions $ pour 

diminuer le nombre de fugues au 
Québec tout en lançant un Plan 
d’action sur les fugues en centre 
jeunesse.
«Les fugues ne sont pas un phé-
nomène nouveau, mais elles nous 
interpellent tous», a déclaré la 
ministre Lucie Charlebois, par 
communiqué, lundi.
«Il est de notre responsabilité de 
mieux comprendre ce comporte-
ment chez certains jeunes et de 
mettre en place des actions qui per-
mettront de les accompagner et de 
les soutenir afin qu’ils réalisent leur 
plein potentiel», a ajouté la minis-
tre déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse, à la Santé 
publique et aux Saines habitudes 
de vie.
Le plan du gouvernement de Phi-
lippe Couillard présente 24 actions 
regroupées sous 7 grands thèmes, 

dont celui de faire des fugues des 
jeunes hébergés en centre jeunesse.
Avec cet investissement, Québec 
souhaite mieux protéger les jeunes 
en difficulté et outiller davantage 
les parents et les éducateurs.
«Les mesures concrètes qui sont 
proposées dans le plan d’action 
permettront d’améliorer la qualité 
des services offerts afin de mieux 
accompagner nos jeunes», a dit 

Francine Charbonneau, ministre 
responsable de la région de Laval.
Le gouvernement du Québec 
espère ainsi améliorer la qualité des 
services offerts, soutenir les inter-
venants et renforcer la concertation 
de l’ensemble des partenaires.
Soixante-trois postes dédiés à la 
supervision clinique du personnel 
de réadaptation seront ainsi ajou-
tés.

C’est avec une grande joie que je vous annonce 
la diffusion du film, « Le Réveil d’un Géant » 

sur la vie de Sainte Veronica Giuliani, comme l’a 
décrit le Pape Benoit IX : « Ce n’est pas seulement 
une Sainte, c’est une Géante dans la Sainteté ».
Si possible de diffuser les informations dans votre 
milieu, nous comptons sur votre participation 
d’amener le plus du monde pour voir ce film, qui 
pourra faire, espérons-le, une grande différence dans 
le cœur de plusieurs.
Le film est en langue italienne avec un sous-titrage 
en français et arabe ensemble. 
فيلم » عمـــالق يستيقـــظ » عن سيرة حياة القّديسة فيرونيكا جولياني
Film « Le Réveil d’un Géant »  
La Vie de Sainte Véronica Giuliani 
À l’affiche dans les salles de Cinémas suivante 
du 16 au 22 mars 2018 
MÉGA - PLEX PONT - VIAU 16 
1055, boulevard des Laurentides, Pont-Viau, Laval 
(Québec), H7G 2W2
- Vendredi : 13h00 - 15h05 - 17h10 - 19h15 - 21h20 
- Samedi -  Dimanche : 10h30 - 13h00 - 15h05 - 
17h10 - 19h15 - 21h20
- Lundi - Mercredi - Jeudi : 19h15 - 21h20 Mardi : 
13h00 - 15h05 - 17h10 - 19h15 - 21h20 
MEGA - PLEX SPHÈRETECH 14  
3500, Côte-Vertu, Ville Saint-Laurent (Québec), 
H4R 1P8
- Vendredi : 13h00 - 15h05 - 17h10 - 19h15 - 21h20 
- Samedi - Dimanche : 10h30 - 13h00 - 15h05 - 17h10 
- 19h15 - 21h20
-  Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi : 19h15 - 21h20
Pour faciliter le transport aux groupes (groupe d’un 
minimum de 35 personnes), un autobus sera prêt 
pour vous rejoindre à un point de départ de Mon-

tréal ou de Laval et si c’est de préférence de votre 
paroisse si possible de nous appeler. 
Et pour les groupes (d’un minimum de 10 person-
nes) contactez-nous pour pouvoir réserver des places 
à votre groupe au cinéma.
Le numéro de téléphone pour nous rejoindre est : 
(514) 882-8888 ou (514) 817-3030
www.sainteveronica.ca
www.voixduseigneur.org 
https://www.facebook.com/filmveronica

Film Sainte Veronica Giuliani

“Love hurts!!!”

“
Love always hurts”; “More 
love equals more pain”; 
“Love drains my energy and 
wastes my time”; “Love just 
makes me lose my peace 

of  mind”; “It makes me feel weak 
and helpless; “Love kills slowly”; 
“It just tortures me from the inside 
out”; “I am that miserable because 
of  love”; “Love makes a fool out of  
you”; “Love is a traitor”; “Love is 
just an illusion”; “Nothing is called 
love”; “To be loved is to be used 
and abused by a selfish person”; 
“Love is complicated”...
Many people say so... But is it 
true?!
Actually it is not!!!
But FAKE LOVE is... And it 
hurts...
Loving (USING) someone for a 
materialistic reason hurts the one 
being deceived...
Loving the wrong person does...
Loving in the wrong way does...
Not being yourself  in a relationship 
does...
Lying in a relationship does...
Being greedy does...
Not being clear causes confusion 
and less trust; and it does hurst as 
well...
Shallow love is...
Playing games in love does...
Giving your heart to someone who 
does not deserve it, who does not 
appreciate it does...
Actually love is as simple as being 
friends with one another... It just 
needs to be true, faithful, loyal, have 
the willingness to give and receive 
as well as appreciate, understan-
ding and respect...
It needs the courage and willin-
gness to keep each other for a life-
time and fight together facing any 
problem.
Love faces many obstacles that can 

pull people apart... IF and only IF 
their relationship is not as deep and 
not as strong as it should be...
True love reminds you of  who you 
are, makes you stronger, encou-
rages you, motivates you, inspire 
you, gives you freedom, makes you 
more social, adds support to your 
life and decisions you makes, belie-
ves in you, helps you achieve your 
goals and dreams, advices you, 
never fails you, is being honest, is 
being clear, is being loyal, provide 
you with more energy, makes you 
happy despite all circumstances, 
stands by your side, strengthens 
you, pushes you to be a better ver-
sion of  you; all of  this is despite all 
circumstances that you are facing; 
whether you are happy or sad, in 
a good or bad mood, confused, 
stressed, worried, overwhelmed, 
scared, afraid of  what the days 
may bring.... LOVE STAYS LOVE 
NO MATTER WHAT THE CIR-
CUMSTANCES ARE!!!!
When you reach that very deep 
point of  love, a deeper connection 
is created, hence, the relationship 
starts evolving and taking another 
form that only the both of  you can 
understand... Like, complete trust, 
talking with only eye contact, sit-
ting in complete silence and still 
feeling completely comfortable, 
understanding each other’s point of  
views, being silly together, having 
adventures together, meeting the 
needs and wants of  each other 
without even having to say them, 
creating a world full of  happiness 
to each other, comfort each other, 
helping each other, doing home 
tasks hand in hand, surprise each 
other, creating an ambience full 
of  positive energy and hope, being 
there to each other in good and 
bad times, being kind and nice to 

each other, 
t h i n k i n g 
well before 
acting to 
to NEVER 
H U R T 
each other’s 
feelings, providing a calm ambience 
at home where you both should 
relax and let out of  your problems, 
thoughts, feelings, speak your mind 
out without being scared of  how 
the other person will think and will 
analyze what you are saying.
Stat simple...
Stay humble...
Stat faithful...
Stay honest...
Stay loyal...
Keep saying I LOVE YOU, I need 
you, I want you, you are my des-
tiny, you are my life, you make 
me a better person, you make me 
stronger, you encourage me, I am 
by your side no matter what, I will 
never let you down, I will never fail 
you, I am right here...
Love is the sunshine in our life, 
always keep it shining, take very 
good care of  your love; never take 
a person for granted; let them know 
you love them with your actions 
not only your words...
Love is like a flowing water that 
cools down all your worries, irri-
tations, trouble, fear, concerns, 
hassle, anxiety, annoyance, misery 
and problems; and makes all your 
insecurities disappear and calms 
you; love should be your secure and 
safe place to hide.
Love is charming!!!
In love you have to be happy to 
make each other happy...

Written by:

Caroline Farag
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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

نابليون يف مونرتيال! 
مصر وسوريا! 

أبو حجاج

 جمرد كلمة
   سؤال نرجو اإلجابة عليه لماذا بهدلنا خيري رمضان وهو الذي وقف بجانب مصر ضد اإلخوان المسلمين ؟

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

من قصيدة »  بكــاٌءُ يُغــنى!«
للشاعر/ فريد زمكحل

التمنى أفِق  َُّل في  ألني رحا
يُغنّى بُكاءاً  عيوني  تَدمع 

َعوني عمري  في  القصيدة  لتبقى 
إن كنِت عندى أو غبِت عني
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

10 سنوات اختيار القدس عاصمة دائمة للرتاث العربيعودة أوبرا عايدة لألهرامات بعد غياب 

Canadian  Realities  ــ       
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

جيش بلادي
يا جيش بالدي قول كلمتك وأحسم الموضوع
مشروع تكون  يمكن  وال  للبيع  مش  مصر 
المجموع فــي  وتــاريــخــهــا  التقسيم  يقبل 
شموع ليله  في  وأضــاءت  الكون  أم  وهي 
تمسح دموع الدنيا وفي عيونها تجري دموع
دروع رجاله  وجيش  الكون  رب  حاميها 
يفدوا التراب بالروح وصوت األسود مسموع
مرفوع لفوق  والعلّم  الشهيد  فيها  ينام 
مزروع نخيل  بطول  األرض  بطن  في  وهو 
سطوع فيها  وشمس  الفجر  نسيم  يستقبل 
مخدوع صحيح  عاش  مصر  يعرف  ما  واللي 
دروع  رجاله  وجيش  الكون  رب  حاميها 
يفدوا التراب بالروح وصوت األسود مسموع

الفرنسي  القائد   يزور معرض عن 
الجميلة  الفنون  نابليون بونابرت متحف 
في مونتريال... وهو واحد من اهم 
الكثير  الزائرة! وطبعا يقف  المعارض 
الفنية  القطع  ليتأملوا جمالية  الزوار  من 
األصلية من لوحات وأدوات حربية 
وقطع اثاث ومنحوتات تحكي قصة 
العصر الذي عاشه هذا القائد. ومن 
بين هؤالء عدد غير قليل من األطفال 
والشبان والشابات مما يوحي بأهمية 
ثقافة زيارة المتاحف. وبعد انقضاء 
بعض الوقت من زيارة لي للمتحف 
تمنيت لو ان عددا اكبر من أبناء الجالية 

العربية يحضر اطفاله لزيارة المتحف. 
انه لم يكن هناك بعض  وهنا ال أقول 
العرب وأطفالهم ولكن أقول أتمنى 
لو كان هناك عددا اكبر منا كجالية 
المتاحف  بالتاريخ وأهمية  عربية يهتم 
كوسيلة من اجل توسيع أفق الطفل 
ومخيلته باتجاه التعلم من التاريخ وعبره 
ودروسه! وأيضا من اجل رفع مستوى 
الطموح عند األطفال من خالل احداث 
تاريخية متنوعة، وكذلك فتح أبواب 
االهتمام بالمواهب على مختلف أنواعها 
سواء اكانت فنية او علمية او عسكرية او 
اَي نوع اخر، فهي كلها تنمي الشخصية 
المعرفة واتخاذ  وتربي اجياال على حب 
قدوة من القصص التاريخية الناجحة — 

دون تحديد طبعا. 
ومن المقتنيات الجميلة الدائمة في 
المتحف كانت هناك مجموعة كبيرة من 
االثار الفرعونية من مصر ومومياء 
التفاصيل وقطع  جميلة وتماثيل متقنة 
حلي تدلنا على عمق وعراقة ذلك التاريخ 
وتلك األجيال واألمة التي صنعت بأبسط 
األدوات.. وفي اصعب الظروف البدائية 
العلم  حضارة ال يستهان بها، والزال 
المتطور اْليَْوَم يبحث كيف توصل اجدادنا 
هؤالء الى صنع هذه الحضارة الجبارة!! 
الدائمة أيضا كانت  المقتنيات  ومن بين 
هناك لوحة فسيفساء جداريةً ضخمة من 
سوريا وبعض المنحوتات والتماثيل التي 
يعود تاريخها الى بعض من آالف السنين 
قبل الميالد والتي تروي قصص االنسان 
وعباداته وعالقته بتطوير االرض 
واستخدامها لتطوير الحياة وأدوات 
االنتاج !! بينما يحافظ على اهتمامه البالغ 
بالفنون والرسوم الدقيقة مثل الفسيفساء!! 
التاريخ والمهم  او ذاك  كم هو كبير هذا 
التعرف عليه من قبل طفل نحاول ان 
المعرفة واإلنتاج  الطموح وأهمية  نعلمه 
الذي يتطور بسرعة  خاصة في عالمنا 

كبيرة!  
في غمرة الحياة العملية وصعوباتها 
لنحاول ان نجد وقتا ننمي فيه عقول 

اجيالنا ! 

بوتن يكشف: جدي عمل طباخا مع لينني وستالني !!

خطيبة األمري هاري تشارك يف أول نشاط رمسي 
مع امللكة إليزابيث

    كشف الرئيس الروسي فالديمير بوتن في 
فيلم تسجيلي عن أن جده ألبيه عمل طباخا لكل 
الراحلين فالديمير  السوفيتيين  الزعيمين  من 

لينين وجوزيف ستالين.

التسجيلي  الفيلم  الرئيس الروسي في  وقال 
“بوتين” ومدته ساعتان إن سبيريدون بوتن 
العاملين في مكتب  كان عضوا مهما بطاقم 

ستالين.

الذي توفي  الراحل  السوفيتي  الزعيم  وكان 
عام 1953 قد قام بحملة تطهير واسعة 
التي استمرت نحو  النطاق خالل فترة حكمه 

ثالثة عقود.

الفيلم أن جده “كان طباخا  وأضاف بوتن في 
لينين وبعد ذلك لدى ستالين في منطقة  لدى 

موسكو”.
وقال أندريه كوندراشوف الذي أصبح 
للرئيس في  الحملة االنتخابية  باسم  المتحدث 
العمل  يناير، إن سبيريدون بوتن استمر في 
طباخا لدى المؤسسة السوفيتية حتى قبل وقت 
قليل من وفاته عام 1965 عن عمر ناهز 

86 عاما.
وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
الفيلم  الواردة في  المعلومات  بيسكوف صحة 

واصفة إياها بـ”الدقيقة”.
ولطالما أبدى الرئيس بوتن حنينه إلى االتحاد 
لو كان بوسعه أن يعود  إنه  السوفيتي، وقال 
انهيار  زمنيا إلى الوراء لسخر نفسه لمنع 

االتحاد السوفيتي سنة 1991.
ومن المقرر أن يخوض بوتن انتخابات 
الجاري، حيث  الشهر  الـ18 من  الرئاسة في 

من المتوقع أن يحقق فيها نصرا سهال.

    شاركت األمريكية ميجان ماركل، 
خطيبة األمير هاري،  أول نشاط رسمي مع 
أعلن  أن  منذ  الثانية  إليزابيث  بريطانيا  ملكة 

االثنان العام الماضي أنهما سيتزوجان.
المحتمل  إلى زوجها  وانضمت ماركل 
المالكة،  أفراد األسرة  وآخرين من كبار 
ومن بينهم األمير تشارلز والد األمير هاري 
األكبر وزوجته كيت،  وليام شقيقه  واألمير 
في قداس لدول الكومنولث بكنيسة وستمنستر 

آبي بلندن.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
للكومنولث  العام  وباتريشيا سكوتالند، األمين 
من بين تجمع مؤلف من ألفي شخص حضروا 
القداس، وهو أكبر تجمع ديني سنوي في 
أكثر من  المتحدة والذي يضم أيضا  المملكة 

800 من تالميذ المدارس والشبان.
الكومنولث منذ  إليزابيث هي زعيمة  والملكة 
عام 1952، ويقول مساعدوها إنها ترى نجاح 
يمثلون  التي تضم اآلن 53 عضوا  المنظمة، 
أكثر من 2.4 مليار نسمة، واحدا من أعظم 

إنجازاتها كملكة.
لبلدان  زيارة   200 من  بأكثر  وقامت 
الكومنولث خالل فترة حكمها الممتدة لنحو 66 
عاما، إذ زارت كل دول الكومنولث باستثناء 

الكاميرون ورواندا.
المقبل اجتماع  الشهر  وستستضيف بريطانيا 

رؤساء حكومات دول الكومنولث وتتوقع 
هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( ووسائل 
إعالم بريطانية أخرى أن تكون مسألة من 
العمر 91 عاما  البالغة من  الملكة  سيخلف 
التي قد  المسائل  الكومنولث من بين  قيادة  في 

يبحثها االجتماع.
الشديدة  للحفاوة  بيان”نظرا  الملكة في  وقالت 
التي حظيت بها من كثير من بلدان الكومنولث 
أتطلع بكل سرور الستقبال  السنين،  على مر 
إلى مقري  بلدا  التي تضم 53  زعماء أسرتنا 

إقامتي في لندن ووندسور“.
وسيجري تجهيز قلعة وندسور الواقعة غربي 
لندن لزواج األمير هاري والممثلة ماركل 
نجمة الدراما التلفزيونية األمريكية )سويتس( 

يوم 19 مايو أيار المقبل.

وفاة مصمم األزياء الفرنسي 
جيفنشي عن 91 عاما

   انطلقت عروض أوبرا عايدة بمنطقة أهرامات الجيزة مرة 
أخرى، بعد غياب 10 سنوات، وذلك بمناسبة مرور 150 عاًما 

على تنظيم حفل أوبرا عايدة.
وانطلقت فعاليات الحفل بقيادة أوركسترا القاهرة السيمفونى فى 
عرض هذا العام “ديفيد كريشنزى”، وقام بدور البطل “راداميس” 
كل من داريو دى فيترى وريكاردو ماسى، فى حين يؤدى دور 

“عايدة” كل من دراغانا راداكوفيتش وإيمان مصطفى .
وكانت أعلنت شركة مصر للصوت والضوء، عن إقامة عروض 
أوبرا عايدة على أعظم ساحات العالم مسرح الصوت والضوء 

بخلفية أبو الهول واألهرامات .
وقال سامح سعد رئيس شركة مصر للصوت والضوء، إن عروض 
أوبرا عايدة باألهرامات، تأتى تلبية لعشاق األوبرا على إقامة 
هذه العروض على مسرحها الطبيعى مسرح الصوت والضوء 

فى ساحة أبو الهول.
وأضاف سعد، أن إقامة هذه العروض تهدف فى المقام األول 
إلى استخدام القوة الناعمة فى تعديل صورة مصر عالميا وعودة 
مصر إلى ممارسة دورها الثقافى فى العالم، كما تهدف إلى تنشيط 
الحركة السياحية إلى مصر، متابعا أن اإلعالن عن إقامة هذه 

العروض جلب أكثر من أربعة آالف سائح إلى مصر بـ12 ألف ليلة سياحية.
السياحة، أن عودة األوبرا  البطوطى مستشار وزيرة  ومن جانبه، أكد وليد 
مشروع قومى وذات مردود عالمى قوى وسيساهم فى تنشيط الحركة السياحية 

وهو ما يتطلب تكاتف كافة جهود الدولة وتذليل أية عقبات.

وقال ياسر مصطفى، رئيس الشركة المنظمة لعروض أوبرا عايدة “إس بي 
الناعمة  إلى استخدام قوة مصر  العروض تهدف  للسياحة، إن هذه  تورز” 
الموسيقى والفن في تغيير الصورة الذهنية عن مصر، وجذب السياح، حيث 
أن حضور أوبرا عايدة في مسرحها الطبيعي التاريخى حلم من أحالم عشاق 

الموسيقى في كل مكان.

   اختارت جامعة الدول العربية مدينة القدس لتكون عاصمة دائمة للتراث 
العربي، كما اعتمدت يوم التراث العربي العام المقبل، ليكون يوما للتراث 

المقدسي، وذلك خالل اجتماع بالقاهرة االثنين.
وقال عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية – بيت المقدس )ميثاق(، 
المستشار خليل قراجة الرفاعي، إن الجامعة العربية أكدت من خالل احتفالية 

يوم التراث العربي، اعتماد مدينة القدس عاصمة دائمة للتراث العربي.
ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية “وفا” عن الرفاعي قوله، إنه تم إقرار يوم 

التراث العربي القادم يوما للتراث المقدسي.
الجامعة  التي عقدت في مقر  القرار عقب االحتفالية  اتخاذ  وجاء 
العربية- االثنين- بحضور وزير األوقاف المصري محمد مختار 
جمعة، واألمين العام المساعد للشؤون االجتماعية السفير بدر الدين 

العاللي، باإلضافة إلى عدد من ممثلي الدول العربية.
وقررت جامعة الدول العربية في دورتها العادية على مستوى الوزراء 

في 11 مارس 2016، تخصيص يوم للتراث العربي.
وكان ضمن وفد فلسطين كل من ضحا جراد وسلسبيل بسيسو من 
مندوبية فلسطين في القاهرة، وخالد عليان مدير دائرة المكتبة في ميثاق.
وقال الرفاعي في كلمة خالل افتتاح أعمال يوم التراث “إن هوية 
القدس راسخة وإن محاوالت االحتالل ستنهار أمام صمود الفلسطينين 

والمقدسيين بصورة خاصة”.
واستعرض الرفاعي المحاوالت اإلسرائيلية لطمس الهوية العربية للمدينة.
كما عرض الوفد الفلسطيني فيلمين، األول عن تدمير باب المغاربة، 

والثاني عن سرقة اآلثار والتراث الفلسطيني واإلنساني، وفق ما ذكرت وسائل 
إعالم فلسطينية.

كما تم عرض عدد من اللوحات القديمة لمدينة القدس، وعدد من التحف والفنون 
التراثية الفلسطينية في المعرض الذي أقامته الجامعة في مقرها بالقاهرة.

تجدر اإلشارة إلى أن الواليات المتحدة األميركية تعتزم نقل سفارتها إلى مدينة 
القدس في مايو المقبل، بعد قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب اعتبار القدس 

عاصمة إلسرائيل مطلع ديسمبر الماضي.

أوبير دو  الفرنسي  توفي مصمم األزياء 
الصناعة ألكثر  الذي هيمن على  جيفنشي، 
من ثالثة عقود والذي ارتدت مالبسه نجمات 
كيلي،  أودري هيبورن وجريس  سينما مثل 

عن عمر 91 عاما.
لألزياء  دار جيفنشي  وفاته من  إعالن  وجاء 
الفاخرة  السلع  تمتلكها اآلن مجموعة  التي 

الفرنسية )إل.في.إم.إتش(.
أكبر دور  وأسس دو جيفنشي واحدة من 
أن  قبل  الخمسينات  باريس في  األزياء في 
إمبراطورية  ليؤسس  نيويورك  إلى  يتجه 
)إل. أعمال أصبحت جزءا من مجموعة 
باعها دو جيفنشي في  في.إم.إتش( عندما 

الثمانينات. نهاية 

  تعد ساق فريدا كاهلو )1907-1954( االصطناعية، من بين 
للفنانة  الشخصية  العناصر 
المكسيكية، التي ستعرض في 
.V & A المتحف البريطاني
اليمنى  بتر ساقها  تم  وقد 
إصابته  بعد   1953 عام 
إثرها  بالغرغرينا، وارتدت 
رجال اصطناعية بحذاء أحمر 

قان حمل لمساتها.
ويضّم معرض فريدا كاهلو، 
وفق ما ذكره موقع “ايفنينغ 
ستندارد” البريطاني، مالبسها 

وممتلكاتها ألول مرة، ومن المتوقع 
أن يلقى إقباال شعبيا هائال هذه 
الصائفة خارج المكسيك، باعتبارها 
أحد أكثر الفنانات شهرةً حول العالم.
الذاتية  كاهلو  لوحات  كما ستعرض 
والصور الفوتوغرافية التي التقطت 
الرسائل والمجوهرات  لها، مع 

تستخدمها،  التي كانت  التجميل والمالبس واألدوية  ومستحضرات 
ضمن مجموعة شخصية تم اكتشافها عام 2004.

ومن بين العناصر البارزة األخرى قلم الحواجب الذي كانت تستخدمه 
المفضل ريفلون، والمشدّات  المميز، وأحمر شفاهها  لتأكيد شكلها 
ارتدائها ألنها عانت من شلل  إلى  التي اضطرت  الالفتة  الطبية 

األطفال.
وقالت كلير ويلكوكس، كبيرة منسقي األزياء في V & A، والمنسقة 

لمعرض كاهلو، إن فريدا كاهلو ستبقى “رمًزا ثقافيًا ونسويًا”.

مقتنيات نادرة للرسامة الشهرية “فريدا 
كاهلو” يف معرض مبتحف V & A بلندن

هذه القصيدة كتبتها لجيش بالدي قبل عامين من بدء عمليات سيناء 
2018 الحربية 


