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YOUR DONATION 
MAKES A BIG 
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WWW.HUMANCONCERN.ORG/DONATE

HUMAN CONCERN 
INTERNATIONAL 

Quebec Operation Office : Dr. Mustapha Alaoui 

(514) 668-1550 Mustapha@humanconcern.org 

3600 Ave. Barclay #315 

Montreal, QC, H3S 2A6 
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جملة
كندا والعرب

صوت اجلالية العربية 
يف كندا

شهرية باللغة العربية 
تصدر عن التلفزيون 

العربي الكندي توزع 
جمانا

كندا والعرب

ي  كندا والعرب مجلة شهرية عربية كندية تصدر عن مؤسسة التلفزيون العر�ب

ي تهم الجالية العربية، وموجهة لكل الأرس
 الكندي، تع�ن أساسا بالمواضيع ال�ت

العربية، تقدم مواضيع متنوعة إخبارية، اجتماعية، ثقافية وفنية

ي عالم
ن �ن  وتركز عىل الأحداث الجديدة وتحاول تقديمها بأجود حلة لتتألق وتتم�ي

ي عالم الكندي العر�ب الإ
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الصفدي
 للرجال

صالون

بادارة مفيد الصفدي

(514)993-7171

178 Boul. Henri-Bourassa O. 
Montreal, QC H3L 1N3

تابعونا ليصلكم كل جديد
التلفزيون العربي الكندي

  Salon ALSAFADI
 Coiffure Pour Hommes

12$
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لحجز إعالناتكم في مطبوعاتنا الورقية والرقمية يرجى االتصال 
بمؤسسة

 CATV Media
info@catvmedia
514 546-6107

اعادة فتح القنصلية السورية في مونتريال أول شباط

ــورية  ــة الس ــة الفخري ــت القنصلي أعلن

يف مونرتيــال، أنهــا ســتفتتح أعاملهــا 

ــل. ــباط املقب ــهر ش ــن أول ش ــداء م ابت

بتقديــم  ســتبدأ  القنصليــة  أن  و 

ــدا،  ــوريني يف كن ــا الس ــا للرعاي خدماته

خــال أيــام األســبوع مــن اإلثنــني حتــى 

الجمعــة، مــن الســاعة 9 صباًحــا حتــى 

ــر. ــد الظه ــدة بع الواح

وكانــت الســلطات الكنديــة قــد أعلنــت 

إقفــال القنصليــة الســورية يف مونرتيال، 

يف نيســان عــام 2016.

وذكــرت الســلطات الكنديــة أن إقفــال القنصليــة، 

ــي  ــري، نيل ــل الفخ ــق بالقنص ــباب تتعل كان ألس

كنعــو، عــى خلفيــة تورطهــا بتصديــر أدويــة إىل 

ســوريا بقيمــة 1,5 مليــون دوالر، دون الحصــول 

ــدة للنظــام  ــا املؤي ــة ملواقفه ــص، إضاف عــى الرتاخي

الســوري.

ونــرت وســائل إعــام كنديــة، أن كنعــو كانــت 

ــدرة،  ــر املخ ــارة العقاق ــة يف تج متورط

باالشــرتاك مــع أختهــا، يف الفــرتة الواقعــة 

ــلطاتها  ــتغلة س ــني 2008 و 2011، مس ب

ــة. ــا صيدالني ــاً، وكونه ــا قنص بوصفه

وكانــت القنصليــة الفخريــة يف مونرتيــال 

إضافــة إىل تلــك املوجــودة يف فانكوفــر، 

ــني يف  ــوريني املقيم ــات للس ــدم خدم تق

كنــدا والواليــات املتحــدة األمريكيــة.

وال يتمتــع منصــب القنصــل الفخــري 

بــأي حصانــة دبلوماســية، النتفــاء الصفة 

ــير  ــى تس ــر دوره ع ــه، ويقت ــية عن الدبلوماس

معامــات الرعايــا، يف الــدول التــي ال يوجــد فيهــا 

ــايس. ــل دبلوم متثي

$100 لكل طفل يف مقاطعة كيبيك من سن 4 حتى 16 عام

ــغ  ــة مبل ــات الكيبيكي مــن املتوقــع ان يدخــل حســاب العائ

$100 عــن كل طفــل ممــن تــرتاوح أعامرهــم مــا بــني 4 و 16 

عامــاً  خــال هــذا شــهر  عــن العــام العــام الــدرايس

. 2017-2018 

ــن يف  ــد اعل ــاو  ق ــوس ليت ــي كارل ــة الكيبي ــر املالي وكان وزي

ميزانيــة 2018-2017 عــن زيــادة املســاعدات الطفــال كيبيــك 

عــر اضافــة $100 ســنويا لــراء املســتلزمات املدرســية.

مبــا يعنــي ان حكومــة كيبيــك ســوف تدفــع $100 ســنويا يف 

االول مــن يوليــو متــوز مــن كل عــام.



7  كندا والعرب مجلة عربية شهرية تصدر عن مؤسسة التلفزيون العريب الكندي

 كندا والعرب العدد الثامن

عالمة استفهام حول مشروع هيدرو كيبيك في 
ماساتشوسيتس

RCI-مي أبو صعب

يواجــه مــروع رشكــة هيــدرو كيبيــك لبيــع 

ــض  ــة بع ــتس األمركيّ ــة ماساتشوس ــة لوالي الطاق

العراقيــل.

فقــد رفضــت اللجنــة املكلّفــة البحــث يف مــروع 

ــاء يف  ــّد شــبكة خطــوط الكهرب ــاس مل ــورذرن ب ن

نيوهامبشــر باإلجــامع املــروع.

وأقــرّت اللجنــة بفوائــد املــروع االقتصاديّــة 

ــني  ــم براه ــلوا يف تقدي ــه فش ــني ل ــّن املرّوج ولك

ــه  قاطعــة تنفــي وجــود أّي مضاعفــات ســلبيّة ل

ــة. ــة املنطق ــى تنمي ع

وأعربــت رشكــة هيــدرو كيبيــك عــن خيبــة أملهــا 

ــن  ــددا م ــا ع ــدت أّن أمامه ــض املــروع وأكّ لرف

الخيــارات.

وكانــت الركــة قــد قّدمــت ســتّة اقرتاحــات لبيــع الطاقــة لواليــة ماساتشوســيتس، مــن بينهــا اقــرتاح 

لطمــر اجــزاء مــن خطــوط نقــل الكهربــاء، وآخــر لتمريرهــا عــر واليــة فرمونــت بــدل والية نيوهامبشــر.

ــزّود  ــه لتت ــة ال تســتفيد من ــاس يف  نيوهامبشــر  أّن الوالي ويــرى بعــض املعارضــني ملــروع  نــورذرن ب

ــة وهــي مجــرّد حلقــة وصــل بــني كيبيــك وواليــة ماتساشوســتس. بالطاقــة الكهربائيّ

ــب بإعــادة  ــم طل ــا لتقدي ــة مــن 30 يوم ــك مهل ــدرو كيبي وأمــام  رشكــة انرجــي ســورس الريكــة لهي

ــر. ــة  يف نيوهامبش ــروع إىل اللجن ــم امل تقيي

طبيب كندي من اصول لبنانية يفحص عقل ترامب

أكــدت صحيفــة واشــنطن بوســت االمريكيــة 

أن الطبيــب اللبنــاين زيــاد نــر الديــن هــو 

ــي  ــس االمري ــاغ الرئي ــص دم ــن فح ــؤول ع املس

دونالــد ترامــب وكشــف قدراتــه العقليــة.

وأشــارت الصحيفــة اىل أن الفحــص الطبــي الــذي 

خضــع لــه الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب 

لبنــاين  أصــل  مــن  الكنــدي  الطبيــب  ابتكــره 

وهــو أيضــا مبتكــر التشــخيص الدقيــق ألعــراض 

الفحــص  هــذا  أن  اىل  الفتــة  الخــرف،  مــرض 

ــة”  ــدرات اإلدراكي ــال للق ــم مونرتي يســمى “تقيي

اكتشــاف  لتبســيط  تطويــره  وتــم  أو “مــوكا” 

االضطرابــات العقليــة التــي قــد تشــر إىل اإلصابــة 

مبــرض الزهاميــر. ويعــد هــذا الفحــص، مــن أكــر 

الفحوصــات اســتخداما يف العــامل وأثبــت فعاليتــه 

ــني. ــن املاضي ــال العقدي خ

وكان الطبيــب زيــاد نــر الديــن قــد هاجــر مــن 

لبنــان إىل كنــدا وهــو يف الـــ15 مــن العمــر برفقــة 

ــه املقيمــني يف  ــه ألقربائ ــت زيارت ــة، إذ تزامن ــة عجيب ــدا صدف ــه إىل كن ــت هجرت ــقيقتيه، وكان ــه وش أم

هــذا البلــد عــام 1983 مــع اشــتداد الحــرب األهليــة اللبنانيــة، مــا أدى إىل إغــاق مطــار بــروت الــدويل 

وحــال ذلــك دون عودتــه إىل وطنــه األم. وبعــد فــرتة وجيــزة حصلــت أرسة نــر الديــن عــى اإلقامــة 

الدامئــة يف كنــدا.

يذكــر ان الرئيــس دونالــد ترامــب خضــع الجمعــة املاضيــة لفحوصــات طبيــة يف املستشــفى العســكري 

ــاء يف  ــة للبق ــه العقلي ــي حــول أهليت ــائعات ال تنته ــه ش ــدور في ــت ت ــة واشــنطن يف وق ــرب العاصم ق

منصبــه.
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www.chateau-canetons.ca

9520, Boulevard Gouin Ouest,    Pierrefonds,QC,H8Y-1T9
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المؤسسة االعالمية التلفزيون العربي الكندي
منــذ فتــرة طويلــة وفكــرة انشــاء مؤسســة إعالميــة عربيــة فــي كنــدا تغــدو افــاري, وهكــذا منــذ شــهر مايــو  05/2017 اكنــت 
انطالقــة مؤسســة التلفزيــون العربــي الكنــدي, ومنهــا ابتدأنــا بأنشــاء الويــب ســايت وصفحــات السوشــيال ميديــا وبعدهــا 
بشــهرين فــي الأول مــن تمــوز انطلقــت مجلــة كنــدا والعــرب مــن قلــب عاصمــة الثقافــة الكنديــة مونتريــال بنســختها 

الورقيــة حيــث تــوزع مجانــا فــي مدينــة مونتريــال والفــال, امــا نســختها الرقميــة فتنتشــر عالميــا عبــر اثيــر النــت.
فــي الأول مــن ديســمبر 2017 ابتــدأ البــث المتواصــل للتلفزيــون العربــي الكنــدي 24/7  عبــر النــت حيــث يمكنكــم 

مشــاهدة قناتنــا عبــر التطبيــق الخــاص للتلفزيــون علــى أجهــزة الروكــو ,ســمارت تــي فــي او أجهــزة االندرويــد
 )Android TV box, Roku or other smart TV ( وتمــت تغطيــة العديــد مــن المهرجانــات للجاليــة العربيــة, 

ومقابلــة العديــد مــن الوجــوه السياســية واالجتماعيــة الكنديــة.
ويتم حاليا تصوير وإخراج بعض البرامج العربية في مدينة مونتريال واوتاوا.

وبفضــل مشــاهدينا ودعمهــم المتواصــل لنــا اصبــح لدينــا اكثــر مــن 24,0000 مشــارك فــي صفحتنــا علــى الفيــس بــوك 
واكثــر مــن 300,000 زائــر أســبوعيا.

اما بالنسبة للويب سايت ومنذ افتتاحه قد زاره اكثر من 7,000,000 زائر.
بمــا معنــاه انــه ورغــم الصعوبــات اســتطعنا خــالل فتــرة الثمانيــة اشــهر ان نبنــي مؤسســة إعالميــة عربيــة كنديــة يتابعهــا 

ــم. ــة وحــول العال ــدا والواليــات المتحدهةاالمريكي المالييــن مــن كن
نشكر ثقتكم فينا ونتمنى ان نكبر وننجح من خاللكم دائما.

درويش احمد
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احياء الذكرى السنوية االولى لالعتداء على المسجد الكبير في كيبيك

الطبقــة  ممثــي  مــن  كبــر  عــدد  احيــا 

رئيــس  رأســهم  عــى  الكنديــة  السياســية 

الحكومــة جاســن تــرودو واكــر مــن 500 

شــخص االثنــن ذكــرى مــرور عــام متامــا عــى 

مقتــل ســتة مســلمن يف اعتــداء عــى مســجد 

املســلمن  صــور  املشــاركون  كيبيك.ورفــع 

الســتة الذيــن قتلــوا يف 29 كانــون الثاين/ينايــر 

2017 بعــد صــاة العشــاء. ورفــع بعضهــم 

الفتــة كبــرة كتــب عليهــا "معــا ضــد الكراهيــة 

والعنرصيــة".

لويــزا  اطلقــت  القــارس،  الــرد  اجــواء  ويف 

ــالة  ــا، رس ــد الضحاي ــة اح ــعيد ارمل ــد س محم

التعاطــف«  اىل  »االندفــاع  لهــذا  مؤثــرة 

ــا يف ان  ــن امله ــرة ع ــد، مع ــل الحش ــن قب م

»يكــون هــذا التاريــخ كل ســنة مخصصــا« 

لذكــرى الضحايا.وهــو نــداء مبــارش العــان 

يــوم وطنــي ضــد كــره االســام اطلقــه املجلس 

الوطنــي للمســلمن مطلــع الشــهر، يف اقــراح 

يثــر انقســاما داخــل الطبقــة السياســية التــي 

ــة كل  ــوم ملكافح ــود ي ــا بوج ــزء منه ــر ج يذك

اشــكال التمييز.وقــال رئيــس الــوزراء الكنــدي 

بعــد ذلــك »ملــاذا تزعجنــا كلمــة اســاموفوبيا؟ 

ــة«.  ــي العنرصي ــا ه ــة له ــة املرادف الن الكلم

واضــاف »كلنــا نشــعر بالخــوف، الخــوف مــن 

ــب ان  ــب. يج ــن الغري ــوف م ــول، الخ املجه

نتجــاوز كل ذلــك يــا اصدقايئ«.وأكــد 

تــرودو رضورة ان يتمكن كل شــخص 

مــن »تجــاوز مخاوفــه« وخصوصــا 

»اال يدعــي انهــا (االســاموفوبيا) غــر 

ــودة«. موج

اليمينيــة  املجموعــات  وانتقــد 

املتطرفــة التــي تســتغل خــوف الناس 

ــك  ــل ذل ــام. وقبي ــرأي الع لكســب ال

دعــا تــرودو يف الرملــان الكنديــن 

اىل التصــدي للخــوف مــن االســام 

وللعنرصية.وعــر رئيــس الحكومــة 
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عــن االســف ألن جرائــم الكراهيــة والعنرصيــة 

ــل »بالتســامح«  ــا« وتقاب ــرا »مألوف اصبحــت ام

ــا ان  ــب اطاق ــا كان يج ــه »م ــال ان ــا، وق احيان

نصــل اىل هــذه النقطة«.واضــاف »ال ميكننــا 

اعــادة الحيــاة اىل الذيــن قتلــوا لكــن نديــن لهم 

مبحاربــة املشــاعر التي ادت اىل خســارتهم. نحن 

ــوف  ــوت والوق ــع الص ــذا لرف ــم به ــون له مدين

ــة  ــاموفوبيا والعنرصي ــد االس ــي ض ــكل علن بش

الثاين/ينايــر  كانــون   29 اشــكالها«.ويف  بــكل 

ــي  ــجدا يف ح ــل مس ــم رج ــايض اقتح ــام امل الع

ــد صــاة العشــاء  ــك بع ــة كيبي ســكني يف مدين

وفتــح النــار عــى املصلن.وباالضافــة اىل مقتــل 

ســتة اشــخاص، ادى االعتــداء اىل اصابــة اربعــة 

مــن الجرحــى باعاقــات دامئــة، يف واحــدة مــن 

ــامي  ــادة اس ــز عب ــى مرك ــات ع ــوأ الهج أس

ــع اآلالف  ــداء تجم ــاب االعت ــرب.ويف اعق يف الغ

ــر  ــك للتعب ــة كيبي ــرودو يف مدين ــم ت ــن فيه مب

الباد.ووجهــت  يف  للمســلمن  دعمهــم  عــن 

ترشيــن  يف  الكنديــة  القضائيــة  الســلطات 

ــر اىل الكســندر بيســونيت املشــتبه  االول/اكتوب

بارتكابــه الجرميــة الئحــة اتهــام بقتــل ســتة 

ومحاولــة قتــل 35 آخريــن، ومــن املقــرر ان 

تبــدأ جلســات محاكمتــه يف أواخــر آذار/مــارس 

ــل. املقب
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اللجوء الى كندا من امريكا برا

اتفاقية اللجوء بن امريكا و كندا

ــات  ــدا و الوالي ــني كن ــني ب ــة الاجئ ــص اتفاقي تن

ــني  ــوء القادم ــي اللج ــادة طالب ــى اع ــدة ع املتح

بــراً مــن امريــكا اىل كنــدا لطلــب اللجــوء بكنــدا .

و بنــاًء عــى هــذه االتفاقيــة يجــب عــى أي 

شــخص يصــل كنــدا قادمــاً مــن امريــكا عــن 

اىل  اعادتــه  تتــم  أن  الريــة  الحــدود  طريــق 

امريــكا مــرة اخــرى .

هــذه االتفاقيــة لهــا رشوط تحكمهــا، و هــى 

ــن  ــدا، و م ــاء يف كن ــه البق ــن ميكن ــرر م ــي تق الت

عليــه مغــادرة األرايض الكنديــة اىل امريــكا .

اللجوء اىل كندا من امريكا برا

هنــاك 4 رشوط أساســية لقبــول معالجــة طلبــات 

لجــوء االشــخاص القادمــني مــن امريــكا اىل كنــدا 

بــراً لطلــب اللجــوء و هــى كالتــايل :

أحد أفراد األرسة يقيم داخل كندا

عــن  الكنديــة  االرايض  اىل  شــخص  دخــل  اذا 

طريــق الــر قادمــاً مــن الواليــات املتحــدة لكــن 

ــدا،  ــه يف كن ــراد ارست ــد اف ــم اح ــخص يقي ــذا الش ه

ــخص  ــذا الش ــى ه ــون ع ــن يك ــة ل ــذه الحال يف ه

ــكا مــرة اخــرى . ــة اىل امري مغــاردة االرايض الكندي

األشخاص الذين يحملون تأشرة اىل كندا

اذا وصــل شــخص اىل الواليــات املتحــدة لكــن قــرر 

الذهــاب اىل كنــدا عــن طريــق الــر لطلــب اللجــوء 

ــذا الشــخص تأشــرة  ــل ه ــت يحم ــس الوق و يف نف

دخــول صالحــة للواليــات املتحــدة يف هــذه الحالــة 

البقــاء يف كنــدا و عــدم  الشــخص  لهــذا  ميكــن 

ــكا . ــادرة اىل امري املغ

القرّص الذين وصلو كندا من امريكا وحدهم

اذا وصــل طفــل اىل كنــدا قادمــاً مــن الواليــات 

املتحــدة عــن طريــق الحــدود الريــة االمريكيــة 

ــل  ــن ترحي ــا ميك ــه، ف ــدون ذوي ــة وحــده ب الكندي

ــرى . ــرة اخ ــكا م ــل اىل امري ــذا الطف ه

حكم باالعدام يف الواليات املتحدة

اذا صــدر حكــم باعــدام شــخص يف الواليــات 

املتحــدة االمريكيــة لكنــه تــرك الواليــات املتحــدة 

ــذا  ــب ه ــم طل ــن ث ــراً و م ــدا ب ــل اىل كن و وص

الشــخص اللجــوء، فــا ميكــن ترحيلــه مــن كنــدا 

ــرى . ــرة أخ ــدة م ــات املتح اىل الوالي

بعــد معرفــة املبــدأ و القانــون الــذي ينظــم 

عمليــة اللجــوء اىل كنــدا مــن امريــكا بــرا  يتضــح 

لنــا مبــدأ  مــن ميكنــه البقــاء ومــن عليــه مغــادرة 

كنــدا .

ماحظة أخرة

ــوء  ــي اللج ــى طالب ــق ع ــوء تنطب ــة اللج اتفاقي

الذيــن يدخلــون كنــدا مــن امريــكا عــن طريــق 

الــر فقــط، أمــا مــن يــأيت مــن امريــكا اىل كنــدا 

ــه رشوط  ــق علي ــا تنطب ــرى، ف ــة أخ ــأي طريق ب

ــة . االتفاقي

ــم يف  ــدة الحك ــب اىل س ــد ترام ــدوم دونال ــد  ق ــاً بع ــرا خصوص ــكا ب ــن امري ــدا م ــوء اىل كن ــو اللج ــار نح ــت األنظ اتجه
الواليــات املتحــدة االمريكيــة .

ــكا  ــرك امري ــدي يف ت ــكل ج ــر بش ــخاص يف التفك ــن األش ــر م ــت الكث ــوء  دفع ــرة و اللج ــأن الهج ــب بش ــرارات ترام ق
والتوجــه اىل كنــدا لطلــب اللجــوء .

ــول األرايض  ــد دخ ــدا عن ــوء اىل كن ــب لج ــم طل ــا تقدي ــن فيه ــي ميك ــاالت الت ــى الح ــنتعرف ع ــوم س ــطور الي يف س
ــدا . ــكا وكن ــن امري ــة ب ــدود الربي ــق الح ــن طري ــة ع الكندي
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لحجز إعالناتكم في مطبوعاتنا الورقية والرقمية يرجى االتصال 
بمؤسسة

info@catvmedia
514 546-6107

عائلة ألكسندر بيسونيت  تعزي اهالي ضحايا اعتداء مسجد كيبيك

” نحن أيضا فقدنا ابناَ”

ــون  ــدة ألكســندر، مان هكــذا كــروا الصمــت وال

ــده رميــون بيســونيت. مارشــان ووال

ــام  ــم بالقي ــونيت، املته ــندر بيس ــع أرسة الكس واق

باالعتــداء عــى مســجد كيبيــك الكبــر منــذ ســنة، 

والتــي تجــد نفســها يف وضــع محــرج, فمــن جهــة 

ألكســندر إبنهــا وســيبقى ابنهــا، ومــن جهــة ثانيــة 

ــا  ــي تســبب به ــاة الت ــا مســامحته للمعان ال ميكنه

لــذوي الضحايــا ولعائلتــه.

انقضــت ســنة عــى وقــوع االعتــداء عــى مســجد 

ــذي نفــذه ألكســندر بيســونيت  ــر ال ــك الكب كيبي

ــراح  ــت ج ــا زال ــى ، م ــتة قت ــقوط س وأدى إىل س

ذويهــم وأقاربهــم وأصدقائهــم مفتوحــة. وقــد 

غطــت وســائل اإلعــام بكثافــة، الحــدث مــن 

ــع  ــى املجتم ــه ع ــاته وتبعات ــه وانعكاس كل جوانب

ذوي  ومعانــاة  املشــرتك،  والعيــش  الكيبيــي 

الضحايــا.

ولكن ماذا عن معاناة ذوي القاتل؟

ــان  ــون مارش ــندر، مان ــدة ألكس ــررت وال ــوم ق الي

ووالــده رميــون بيســونيت كــر الصمــت يف رســالة 

وجهاهــا إىل راديــو كنــدا ويف اتصــال هاتفــي مــع 

الصحفــي يف هيئــة اإلذاعــة الكنديــة ألكســندر 

ــال, ويســتعرض بعــض مــا جــاء يف الرســالة: دوف

» ألكســندر يبقــى ابننــا الــذي نحــب وأحــد أفــراد 

عائلتنــا، وكــام كل األهــل، كنــا نأمــل أن نــراه 

ناجحــا وســعيدا يف الحيــاة. ومبعنــى أو بآخــر، 

ــاَ« ــا ابن ــا فقدن ــن أيض ــا نح ــول إنن ــا الق ومبكنن

ويتابع:

»حياتنــا انقلبــت رأســا عــى عقــب يف التاســع 

ــام 2017  ــر ع ــاين – يناي ــون الث ــن كان ــن م والعري

ــك   ــة يف مســجد كيبي ــك الليل ــا تل ــه ابنن ــام ب ــا ق وم

عمــل ال ميكــن الصفــح عنــه وال تفســره وهــذا 

الشــعور مــا زال يازمنــا بعــد مــرور ســنة ومــا زلنــا 

ــل«. ــاذا حص ــم م ال نفه

ولكــن ملــاذا انتظــرا كل هــذا الوقــت ليخرجــا عــن 

ــال: صمتهــام؟ يجيــب الصحفــي ألكســندر دوف

» قــال يل أهــل الكســندر عــى الهاتــف إنهــام كانــا 

ينتظــران انتهــاء فعاليــات الذكــرى وإعطــاء كل 

املســاحة للضحايــا وذويهــم وأضافــا أنهــام كانــا 

يفكــران منــذ عــدة أســابيع يف الوقــت املناســب 

للــكام وإعطــاء أول تريــح علنــي ».

وقــوع  منــذ  يســاورهام  الــذي  الخــوف  وعــن 

دوفــال: يقــول   ، االعتــداء 

بالواقــع يقــوالن يف الرســالة أن األرسة ال تعيــش 

الحــزن فقــط  إمنــا أيضــا يف الخــوف منــذ ســنة فقــد 

تلقــوا يف أعقــاب االعتــداء عــدة تهديــدات كــام 

ــان: ــدات« ويتابع ــا تهدي ــم أيض ــى ابنه تلق

مــن حســن الحــظ أن الرطــة تدخلــت ولكننــا 

مــا زلنــا نعيــش خائفــني مــن تكــرار هــذه 

التهديــدات وهــم يعيشــون يف منــزل ســتائره 

ــون  ــندر يتلق ــقيق الكس ــة واألب واألم وش مغلق

مســاعدة نفســية منــذ ســنة ووضعــوا نظــام 

إنــذار يف منزلهــم جــراء هــذا الخــوف«.

بيســونيت  ألكســندر  محاكمــة  وتبــدأ  هــذا 

مــارس   – آذار  مــن  والعريــن  الســادس  يف 

املقبــل، وال يــدري ذووه إن كانــوا ســيحرضون 

جلســات املحاكمــة ومــا إذا كانــوا قادريــن عــى 

ــام  ــا، عل ــة اإلعــام ونظــرات ذوي الضحاي مواجه

أنهــم يــزورون ابنهــم مــرة يف األســبوع يف مركــز 

اعتقالــه يف كيبيــك.

وكانــت األرسة أرســلت رســائل تعزيــة لــذوي 

الضحايــا بعيــد وقــوع االعتــداء.
RCI-بيار أحمراين
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بومباردييه  تنترص ضد عقوبات ترمب برسوم 300%

ــراراً  ــة ق ــة األمركي ــة التجــارة الدولي رفضــت لجن

ــد ترمــب بفــرض رســوم  لحكومــة الرئيــس دونال

طائــرات  عــى  باملئــة   300 بنســبة  عقابيــة 

الصنــع،  الكنديــة  بومباردييــه 

وهــي مســألة تســببت بتوتــر 

ــنطن. ــاوا وواش ــني أوت ــة ب العاق

باإلجــامع  اللجنــة  وصّوتــت 

ــة  ــة األمركي ــر الصناع ــدم تأث بع

مــن قــرار رشكــة طــران أمركيــة 

مــن  محــدد  نــوع  اســتراد 

طائــرات بومباردييــه، مــا يجــر وزارة التجــارة 

ــع  ــى الرتاج ــوم ع ــت الرس ــي فرض ــة الت األمركي

عــن قرارهــا الــذي يهــدف إىل حاميــة صانــع 

بوينــغ. العمــاق  األمــريك  الطائــرات 

ــرار وزارة  ــم ق ــن دع ــة ع ــاع اللجن ــر امتن ويعت

ــا  ــدر رشح ــن تص ــا ل ــادرا، لكنه ــرا ن ــارة أم التج

ــرار  ــذا الق ــاذ ه ــا إىل اتخ ــي دفعته ــباب الت لألس

ــارس. ــى م حت

وتقدمــت بوينــغ بالشــكوى بعــد أن قامــت رشكة 

"دلتــا إيرالينــز" بطلــب رشاء 75 طائــرة مــن طــراز 

ــة  ــه الكندي ــا بومبارديي ــي تنتجه "يس-ســريز" الت

وتتســع ملــا بــني 100 و150 راكبــا.

آذان صاغية للعقوبات

ولقيــت الشــكوى آذانــا صاغيــة لــدى ترمــب الــذي 

كان أعلــن يف إطــار شــعاره "أمريــكا أوال" التشــدد يف 

مســائل التجــارة الدوليــة.

واســتندت وزارة التجــارة األمركية 

ــة  ــوم باهظ ــرض رس ــا ف يف قراره

عــى بومباردييــه إىل تحقيقــات 

ــات  تزعــم أن الركــة تلقــت إعان

الكنديــة  الحكومــة  ماليــة مــن 

أتاحــت لهــا بيــع طائراتهــا بأســعار 

أدىن مــن كلفــة اإلنتــاج، والدخــول 

ــغ. ــة مــع بوين يف منافســة غــر عادل

وقالــت بومباردييــه يف بيــان إن "قــرار اليــوم انتصــار 

لابتــكار واملنافســة وحكــم القانــون، كــام أنــه 

ــافرين  ــة وللمس ــة األمركي ــوط الجوي ــار للخط انتص

ــدة". ــات املتح يف الوالي

كريســتيا  الكنديــة  الخارجيــة  وزيــرة  وأعلنــت 

بالقــرار. جــدا"  "ســعيدة  أوتــاوا  أن  فريانــد 

وأضافــت "حكومــة كنــدا ســتدافع دامئــا بشــدة عــن 

الصناعــة الجويــة الكنديــة وعاملهــا ضــد السياســات 

الحامئية".

اتفاق التجارة الحرة

ويــأيت القــرار مــع االســتعداد هــذا األســبوع يف 

مونرتيــال الســتئناف إعــادة التفــاوض حــول اتفــاق 

ــني  ــا( ب ــركا الشــاملية )نافت ــرة ألم ــارة الح التج

كنــدا واملكســيك والواليــات املتحــدة.

تشــعر  الركــة  إن  بيــان  يف  بوينــغ  وقالــت 

"بالخيبــة" مــن قــرار اللجنــة التــي "مل تلحــظ 

الــرضر الــذي أصــاب بوينــغ جــراء مليــارات 

الــدوالرات مــن الدعــم الحكومــي غــر املــروع" 

بومباردييــه. لركــة 

وأضــاف البيــان "هــذه املخالفــات آذت الصناعــة 

الجويــة األمركيــة، ونحــن نشــعر بآثــار هــذه 

الترفــات التجاريــة غــر العادلــة يف الســوق كل 

يــوم".

وقــال ناطــق باســم بوينــغ لفرانــس بــرس إن 

الركــة ســتدرس يف البدايــة قــرار لجنــة التجــارة 

الدوليــة، وذلــك قبــل اتخــاذ أي قــرار حــول 

املســتقبلية. الخطــوات 

وميكــن لبوينــغ أن تســتأنف القــرار أمــام محاكــم 

فيدراليــة أمركيــة.

ــتقلة  ــة مس ــي لجن ــة ه ــارة الدولي ــة التج ولجن

مكونــة حاليــا مــن عضويــن جمهوريــني وآخريــن 

دميقراطيــني، ومهمتهــا التحقــق مــن الــرضر الــذي 

يصيــب الصناعــات األمركيــة جــراء اســتراد ســلع 

مــن دول أخــرى.

 “دونالد ترامب

      "أمريكا أوال" 

“                                 
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استئناف قرار تبرئة صبرين جمالي

RCI-بيار أحمراين

قــرر االدعــاء العــام اســتئناف الحكــم بترئــة صريــن جرمــان مــن 

تهمــة واحــدة هــي امتــاك “مــادة متفجــرة” دون عــذر رشعــي.

وكانــت محكمــة مونرتيــال أصــدرت حكــام بترئــة جرمــان 

وزوجهــا املهــدي جــاميل مــن تهــم ذات عاقــة باإلرهــاب، جــراء 

محاولتهــام مغــادرة كنــدا بهــدف ارتــكاب عمــل إرهــايب يف 

الخــارج وامتــاك مــواد متفجــرة لغــرض خطــر وارتــكاب عمــل 

ــة  ــني باألدل ــة املحلف ــع هيئ ــة. ومل تقتن ــة إرهابي ــرة مجموع بإم

ــا  ــام ليس ــا بأنه ــدرت قراره ــام وأص ــي الع ــا املدع ــي قدمه الت

ــني إرهابي

وبــرر االدعــاء العــام اســتئناف الحكــم بارتــكاب القــايض مــارك 

دافيــد  خطــأ قانونيــا لكونــه ” أعطــى املحلفــني توجيهــات خاطئــة بشــأن تفســر ومعنــى ” مــواد متفجــرة “مــا كان لــه أثــر مهــم يف ترئــة 

صريــن جرمــان، وطالــب االدعــاء العــام بإلغــاء ترئتهــا.

تجــدر اإلشــارة إىل أن املحكمــة فرضــت رشوطــا إلخــاء ســبيلهام تقــي بفــرض إقامتهــام يف منــزل األهــل وإعــام الرطــة يف حــال تغيــر 

ــة وعــدم الســامح لهــام مبغــادرة كيبيــك أو تقديــم طلــب  عنــوان ســكنهام والتوقيــع أســبوعيا عــى ســجل يف أحــد مراكــز الرطــة امللكي

للحصــول عــى جــواز ســفر مــن أي بلــد.

الثنائية اللغوية مفيدة لألطفال المصابين بالتوّحد

RCI-فادي الهاروين

تفيــد دراســة أجراهــا فريــق مــن الباحثــني 

ــة  ــال أن للثنائي ــل يف مونرتي ــة ماكغي يف جامع

ــد.  ــني بالتوّح ــال املصاب ــع لألطف ــة مناف اللغوي

ونُــرت نتائــج الدراســة مؤخــراً يف مجلــة 

Child Develop- ديفيلبمنــت”  )“تشــايلد 

الطفــل”(. ment أي “تنشــئة 

ــة  ــة أن الثنائي ــج الدراســة البحثي وجــاء يف نتائ

اللغويــة تزيــد املرونــة املعرفيــة لــدى األطفــال 

Autism Spec- التوّحــد  بطيــف  )املصابــني 

trum(، مشــّكلة دعــامً لهــم يف تنفيــذ وظيفــٍة 

ــر  ــٍة أخــرى، وهــذا أم ــال إىل وظيف ــا واالنتق م

ــاً مــا يواجهــون مصاعــب يف إمتامــه. غالب

وشــملت الدراســة 40 طفــاً تــرتاوح أعامرهــم 

بــني ســت وتســع ســنوات، مــن املصابــني وغــر 

املصابــني بطيــف التوّحــد، ومــن الناطقــني 

ــنْي. بلغــة واحــدة فقــط أو لغت

وتوصــل فريــق الباحثــني إىل نتائجــه بعــد مراقبتــه درجــة الســهولة التــي انتقــل بهــا أولئــك األطفــال مــن 

وظيفــة إىل أخــرى يف إطــار امتحــان أجــروه عــى الحاســوب.

ويُقــر الباحثــون بــأن عيّنــة األطفــال الذيــن شــملتهم الدراســة البحثيــة محــدودة، لكنهــم يؤكــدون أن 

منافــع الثنائيــة اللغويــة التــي أظهرتهــا الدراســة ملموســٌة ويجــب إخضاعهــا لدراســات أكــر عمقــاً.

كندا والعرب
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ألماسات مونتريال
نجاح سيدات الغربة

 بعــد حلــول ســتة اشــهر فقــط عــى وجــودي يف 

كنــدا ويف مونرتيــال الجميلــة تحديــدا ..

  و يف محاولــة منــي لتخفيــف قســوة الغربــة 

ــي   ــات جن ــن بن ــي وع ــرتاب عن واإلغ

اللــذان  والرتابــة  الروتــني  حاجــز  “ولكــر   

يطغيــان عــى عجلــة الحيــاة الريعــة يف 

ــاد ,,  ــذه الب ه

 وإلميــاين الشــديد بــأن يــد اللــه تكــن مع 

ــع  ــف لنف ــن يتله ــع كل م ــة وم الجامع

ــن  ــر ع ــض النظ ــاده , بغ ــاعدة عب ومس

ــم .. ــم وطائفته ــم و لونه ــم وعرقه دينه

لــكل تلــك االســباب الســابقة خطــر يل أن 

اقــوم بإنشــاء مجموعــة عــى الواتســاب 

بــكل  مونرتيــال  ســيدات  لجميــع 

اطيافهــن, بعــد ان الحظــت ان هنــاك 

عــدة مجموعــات تتبــع بتكوينهــا منهــج 

الشــللية او الطائفيــة او املناطقيــة ..

وكان هــديف االول واالخــر مــن هــذه املجموعــة 

هــو مســاعدة النســاء واغاثــة امللهوفــات القدمــاء 

ــن  ــواب م ــن والجــدد , محتســبة االجــر والث منه

ــذه  ــب يف ه ــر يكت ــل خ ــاىل يف كل عم ــه تع الل

ــت كلمــة ( ,,  ــو كان ــى ل املجموعــة )حت

ــف  ــك تتله ــة تجعل ــدا ان الغرب ــم جي ــي اعل ألنن

ملعلومــة صغــرة, او رمبــا رقــم هاتــف , او عنــوان 

ملــكان مــا ..

ــا  ــي لن ــرة تعن ــل الصغ ــذه التفاصي ــم ان ه وأعل

ــرتاب .. ــاد االغ ــا يف ب ــر هن الكث

رمبــا إحدانــا قــد تجــد ضالتهــا او تفريــج كربتهــا 

احــدى اخواتهــا  لهــا  يف رقــم هاتــف ترســله 

يف املجموعــة برســالة قصــرة بأقــل مــن دقيقــة 

ــح  ــد تفت ــالة ق ــك الرس ــا بتل ــم انه ــا ال تعل .. لكنه

ــر .. ــر الكث ــرج والخ ــن الف ــاق م ــا آف ألخته

ــرك,   ــاعد غ ــا ) س ــديت دامئ ــول ج ــت تق ــام كان و ك

ــاعدك (  ــه بس الل

اجــل .. فالخــر 

عندمــا تصنعــه 

فهــو  انــت 

لنفســك ,, وألنــه 

ــك .. ــل في متأص

أطلقــت  لذلــك 

تلــك  عــى 

عــة  ملجمو ا

اســم )أملاســات 

) مونرتيــال 

قمــت  و    

ــم  بإنشــاء وتنظي

عــدة لقــاءات للتعــارف فيــام بيننــا يف اماكــن عامــة 

. .

ــوي  ــال تحت ــا ان مونرتي ــن أدرك فع ــي مل أك  لكنن

ــات  ــن أملاس ــر م ــل والكب ــم الجمي ــذا الك ــى ه ع

الوطــن العــريب الناجحــات ..

إنهن حقآ أملاسات !! 

يف لقائنــا االخــر الــذي جــرى مؤخــرا يف مطعــم 

 “ مونرتيــال  غــرب  يف  ميلســا 

كــوين  بالفخــر  فعــا  شــعرت 

عربيــة”

كان الهــدف مــن هــذا اللقــاء هــو 

تبــادل الخــرات , وايجــاد قنــوات 

كل  عمــل  مجــال  بــني  تواصــل 

ســيدة وتنظيــم برامــج شــهرية 

ــل او  ــص عم ــل تخ ــات عم وورش

اختصــاص كل ســيدة عــى حــدة .

بالتعريــف  ســيدة  كل  وقامــت 

عــن نفســها وعــن إنجازاتهــا يف مســرة حياتهــا 

 .. وغربتهــا 

هــؤالء النســاء هــن القــدوة التــي يجــب أن يحتــذى 

بهــا .. وهــن العظيــامت الصابــرات  اللــوايت وقفــن 

وراء نجاحــات وانجــازات اوالدهــن وازواجهــن.. 

نجاحــات  ألنفســهن  صنعــن  ذلــك  كل  فــوق  و 

ــدآ عــن  ــة بعي وإنجــازات عظيمــة يف ظــروف صعب

ــن  .. ــل والوط االه

 لذلــك أحببــت ان أكتــب لكــم يف هــذا املقــال بعض 

من أســامء وإنجــازات تلــك األملاســات الجميات 

اجــواء  الصــور  بعــض  عــر  لكــم  انقــل  وان 

األمســية الجميلــة و الرائعــة التــي قضيناهــا 

بضيافــة الســيدة مضــاء زلــط يف مطعــم ميلســا : 

_ الســيدة رميــا غيــداء رساقبــي / حاصلــة عــى 

وناشــطة  العربيــة  واللغــة  الهندســة  شــهادة 

متميــزة يف مجــال إثــراء وتعزيــز اللغــة العربيــة 

_ الســيدة ناهــد الشــوا / كاتبــة قصــص اطفــال 

ــريب  ــايف الع ــز الثق ــر املرك ــر وتدي ــك دار ن متتل

ــدي, الكن

ــة /  ــة مدني ــس / مهندس ــة الري ــيدة امين _ الس

ــك . ــني يف كيبي ــة املهندس ــدى نقاب ــو ل عض

_ الســيدة ابتهــال قــدور / صحفيــة وكاتبــة لــدى 

ــدى.  ــل ل ــة . تعم ــف ومجــات عربي ــدة صح ع

slsc

ســمية  الســيدة   _

ســيدة   / دشــان 

,,متتلــك  اعــامل 

للبيتــزا  مطعــم 

للهجــرة  ومكتــب 

ومســاعدة الاجئــني .

نــدى  الســيدة    _

قــويل / فنــون جميلة 

_ الســيدة نــادا عــواد 

/ مذيعــة يف راديــو الــرق االوســط 

_ نجاء عبود / مهندسة كيمياء 

_ ريتــا حنــا _ و فــرح مصطفــى / مذيعتــان لــدى 

ــينا  راديو س

_ الســيدة هالــة ســنجقدار / مهندســة وحاصلــة 

عــى املاجســتر يف االدارة 

_ راميــا خــوري / اخصائيــة تجميــل ومكيــاج  

تعمــل بصالــون جوزيــف معلــوف 

الســيدة جلنــار الحســيني / مرتجمــة وتعمــل يف 

بقلم صفاء سليم عي
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مجــال العقــارات 

_ السيدة روال قباوي  / مهندسة كهرباء 

_ الســيدة ناهــد 

ــة  شــاكر / حاصل

املاســرت  عــى 

بــادارة االعــامل .

الســيدة   _

رســتم  امــرة 

مهندســة   /

مصممــة  و

ــور  ــار و ديك ازي

, داخــي 

الســيدة   _

عنــايت  فاطمــة 

لغــة  مدرســة 

عربيــة و تربيــة اســامية وناشــطة يف العمــل 

. الجــدد  الوافديــن  مــع  التطوعــي 

عــى  حاصلــة   / جزائــري  الســيدة سوســن   _

واالقتصــاد  التجــارة  يف  الدبلــوم 

عــى  حاصلــة   / املــط  سوســن  الســيدة   _

الطبيــة  املختــرات  يف  بكالوريــوس 

التجريبيــة  الجراحــة  يف.  وماجســتر 

مــن ميغيــل /مديــرة 

الصحــي  الرنامــج 

يف  واالجتامعــي 

التحالــف  منظمــة 

ملســاعدة  الكنــدي 

.. الاجئــني 

 تلــك نبــذة فقــط .. 

أملاســات  عــن بعــض 

العربيــات  مونرتيــال 

الناجحــات الجميــات 

اســامء  هنــاك  أن  إال 

اخــرى  وشــخصيات 

.. جــدا  وكثــرة 

االســابيع  يف  عليهــن  نتعــرف  ســوف 

املقبلــة وســوف يكــون لنــا معهــن عــدة 

للجاليــة   ومفيــدة  ناجحــة  نشــاطات 

بــاذن اللــه ..

 R. CINA

أعلنــت اليــوم عمــدة مدينــة مونتريــال 
عمليــة  تعطــل  أن  بلونــت  فاليــري 
ليــس  المدينــة  فــي  الثلــوج  إزالــة 
ــة  ــة البلدي ــألة محاول ــة بمس ــه عالق ل
أنــه  مؤكــدة  األمــوال،  توفيــر 
وبهــدف تســريع عمليــة إزالــة الثلــوج 
بشــراء شــاحنات  البلديــة  ســتقوم 
ــرة  ــة الظاه ــك لمواجه ــة بذل خاص

المتكــررة فــي مونتريــال
جــاء ذلــك بعــد إعــالن  المســؤول 
مســتوى  علــى  الثلــوج  إزالــة  عــن 
فرانســوا  جــون  مونتريــال  مدينــة 
ــة  ــة إزال ــة عملي ــن صعوب ــو ع بارونت

حلول لمشكلة الجليد في 
مونتريال

الجليــد ، حيــث تشــكلت فــي العديــد مــن شــوارع مونتريــال طبقــات مــن الجليــد 
مــن الصعــب إزالتهــا عــن طريــق الشــاحنات لمــا قــد تســببه مــن أضــرار قــد 
ــة  ــة المخصص ــى الميزاني ــلبا عل ــر س ــذي يؤث ــر ال ــا، األم ــى تعطيله ــؤدي إل ت

ــة ــي المدين ــوج ف ــة الثل ــة إزال لعملي
جــون فرانســوا بارونتــو اعتــذر للموريالييــن علــى بطــئ العمليــة أمــا المعارضــة 

فقــد انتقــدت وتيرة ســيرها
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النشيد الوطني  الكندي والمساواة بين الجنسين

RCI-مي أبو صعب

صــّوت مجلــس الشــيوخ الكنــدي باملوافقــة 

عــى مــروع قانــون  لتعديــل بعــض كلــامت 

النشــيد الوطنــي الكنــدي بنســخته االنكليزيّــة 

ليصبــح أكــر حياديـّـة يف مــا يتعلـّـق بالجنســني.

تعديــل  الشــيوخ  مجلــس  موافقــة  وتتيــح 

ــج  ــن يختل ــّب الوط ــول: "ح ــي تق ــة الت الجمل

ــّب  ــة "ح ــتبدالها بجمل ــه" واس ــدى كّل أبنائ ل

الوطــن يختلــج فينــا جميعــا".

ويبقــى أن يحصــل النــّص املعــّدل عــى الصــّك 

امللــي ليصبــح نافــذا بصــورة رســميّة.

وقــد رّحــب رئيــس الحكومــة جوســتان تــرودو 

يف تغريــدة عــى موقــع تويــرت بالتعديــل.

"مــروع قانــون موريــل بيانجيــه لجعــل 

النشــيد الوطنــي حياديـّـا يف مــا يخّص الجنســني 

تــّم إقــراره يف قــراءة ثالثــة يف مجلــس الشــيوخ 

الليلــة. وقــد قطعنــا خطــوة أخــرى يف الطريــق 

ــتان  ــال جوس ــني ق ــني الجنس ــاواة ب ــو املس نح

ــرودو". ت

وكان عضــو مجلــس الشــيوخ عــن الحــزب 

الليــرايل موريــل بيانجيــه قــد عمــل لدعــم مــروع 

ــنوات. ــّدة س ــوال ع ــون ط القان

ومنــذ عــام 1980، فشــلت اثنتــا عــرة محاولــة 

ــاء«  ــر »ابن ــة تعب ــيد  وإزال ــامت النش ــل كل لتعدي

ــا  ــة يف م ــده الحياديّ ــه يُفق ــض أنّ ــرى البع ــذي ي ال

ــني. ــني الجنس ــاواة ب ــّص املس يخ

إقــرار  الشــيوخ عــى االرساع يف  وعمــل مجلــس 

مــروع القانــون بعــد أن أصيــب النائــب بيانجيــه 

ــوري. ــي الضم ــب الجانب ــرض التصلّ مب

وقــد أقــّر مجلــس العمــوم مــروع القانــون يف 

ــة عــى  ــل أشــهر قليل ــو 2016، قب ــران يوني حزي

ــن  ــطس م ــه يف آب أغس ــب بيانجي ــاة النائ وف

ــه. ــام نفس الع

ــّكل  ــذي يش ــني ال ــزب املحافظ ــار إىل أّن ح ويش

إقــرار  معارضــة  حــاول  الرســميّة  املعارضــة 

مــروع القانــون.

حــزب  عــن  الشــيوخ  مجلــس  عضــو  ورأى 

املحافظــني دون بليــت أّن تعديــل نــّص النشــيد 

الوطنــي يجــب أن يُطــرح يف اســتفتاء.

ملوحة مياه بعض األنهار في ميسيسوغا مرتفعة بصورة مقلقة

RCI-مي أبو صعب

ارتفعــت ملوحــة ميــاه بعــض األنهــار يف مدينة 

ــة  ــبوقة يف اآلون ــر مس ــورة غ ــوغا بص ميسيس

مكتــب  أصدرهــا  دراســة  حســب  األخــرة 

 Credit حاميــة الطبيعــة يف كريديــت فــايل

ــو. ــة اونتاري ــوغا يف مقاطع Valley يف ميسيس

ويعــود ارتفــاع تركيــز امللــح يف ميــاه األنهــار إىل 

كميّــات امللــح التــي يتــّم رّشــها عــى الطرقــات 

ملنــع االنــزالق خــال فصــل الشــتاء.

وتقيــس الدراســة التــي يجريهــا املكتــب عــدد 

ملليغرامــات الكلوريــد يف كّل ليــرت مــن امليــاه.

التــي أجراهــا املكتــب  التحاليــل  وأظهــرت 

ــبة  ــاري أّن نس ــر الج ــاين يناي ــون الث يف 16 كان

يف  األنهــار  بعــض  ميــاه  يف  امللــح  تركيــز 

ــبتها  ــوازي نس ــوغا ت ميسيس

يف ميــاه املحيطــات وهــي 

ــويص  ــاّم ت ــرّة م ــى 72 م أع

بــه وزارة الصّحــة الكنديّــة 

مليــاه الــرب.

مــن  للعديــد  ميكــن  "ال 

ــش  ــة أن تعي ــات الحيّ الكائن

يف نظــم ايكولوجيّــة تضــّم هــذه الكميّــات مــن 

ــة يف  ــم البيئ ــيل أســتاذ عل ــال كارل ميتش امللــح ق

تورونتــو". جامعــة 

ــاه خطــرا عــى بعــض  ويشــّكل ارتفــاع ملوحــة املي

أنــواع األســامك والضفــادع وســاحف امليــاه الحلــوة 

وســواها.

ومــن بــني الحلــول املقرتحــة ملواجهــة املشــكلة، 

ــات  ــها البلديّ ــي ترّش ــح الت ــات املل ــص كميّ تقلي

ــتاء. ــل الش ــات يف فص ــى الطرق ع

وعــى ســبيل املثــال، تســتخدم مدينــة تورونتــو 

مــا بــني 30 ألفــا إىل 150 ألــف طــّن مــن امللــح 

ســنويّا أي ادىن بنســبة 10 باملئــة عــن العــام 

.2003
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Pour informations : 514 744-2252 ● www.cejfi.org 

Prêts et bourses accessibles Prêts et bourses accessibles 
FORMATION GRATUITEFORMATION GRATUITE
*frais minimum d’inscription et du matériel requis*frais minimum d’inscription et du matériel requis

DEP Vente-Conseil

ASP Lancement d’entreprise
Service de garde en milieu  
  familial
Coiffure 

1745, boul. Édouard Laurin, 

St. Laurent, QC, H4L 5E9

      Côte Vertu

Du lundi au vendredi de 9h à 17h00
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جناحك بيدك فامتلكه
برامج لطالب املرحلة اجلامعية االوىل 

ENTREPRENEURSHIP -  دورات اكادمية يف ريادة االعمال
STARTING A BUSINESS  -   دورات يف انشاء الشركات

دورات مهنية »DEP«  سكرترييا -  حماسبة  -  مساعد صيدلي.

افضل اخلدمات
مرونة يف اوقات الدراسة
اساليب حديثة للتعليم

سرعة وفعالية يف التعلم
منح درجة اكادميية

برامج مؤهلة للحصول على قروض ومنح دراس��ية
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برامج مؤهلة للحصول على قروض ومنح دراس��ية

للمهاجرين 
الجدد

انضموا الى 14000 
متخرج

استشارات متوفرة بسبع لغات بما فيها العربية

برامجنا مؤهلة للحصول على القروض والمنح المالية

البرامج متوفرة في مونتريال و غاتينو

دورات في اللغة الفرنسية )من مبتدئ حتى مستويات متقدمة(

دورات في اللغة االنكليزية )من مبتدئ حتى مستويات متقدمة(

شهادة جامعية في ريادة االعمال

DEP:SECRETARY-ACOUNTING-TECHNICAL
ASSISTANT IN PHARMACY

برامج جامعية مخصصة لتسهيل حياتك الوظيفية
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تغطيــة خاصــة

حفل تكريم نخبة من ابناء الجالية األردنية في الجمعية األردنية الكندية 
في العاصمة الكندية اوتاوا

)اوتاوا/جامل يوسف الرفاعي(

 تــم تكريــم نخبــه ِمــن أبنــاء الجاليــه االردنيه 

للجمعيــة  ودعمهــم  املســتمر  لعملهــم 

األردنيــة الكنديــة ولخدماتهــم الجليلــة يف 

ــم : ــوا وه ــي يف اوت ــي والعامل ــع املح املجتم

الدكتــور محمــد جــال الرشيــف ، تــم تكرميه 

بوســام الحكومــه الكنديــه وذلــك ولعملــه 

الكنــدي  املجتمــع    خدمــة  يف  املســتمر 

والعــريب.

لعملــه  ،تكرميــا  الصالــح  حســن  الســيد 

ــها.  ــذ تأسيس ــه من ــم الجمعي ــتمر يف دع املس

الســيد جــال الســاكت ، تكرميــا لدعمــه 

. للجمعيــة  املســتمر 

وقــد تــوىل تكريــم هــذه الشــخصيات الدكتور 

يونــس العمــري رئيــس الجمعيــه بحضــور 

ــه  ــه يف الجمعي ــة االداري أعضــاء الهيئ

الدكتــور محمــد الصالــح ،والســيد حســام 

الحراحشــه، والســيد جــال يوســف الرفاعــي.

 قــد حــر حفــل التكريــم جمــع كريــم مــن 

الســاده والســيدات أعضــاء الجمعيــه االردنيــه 

ــة  ــاوا، حيــث قدمــت لهــم الجمعي ــه يف أوت الكندي

شــهادات تقديريــه وميداليــات باســمها. 

ــة الشــخصيات  ــس الجمعي ــد شــكر رئي ــذا وق ه

املكرمــة ملــا قدمــوه مــن خدمــات انســانية 

للمجتمــع و دعمهــم الجمعيــة األردنيــة الكنديــة 

ــاوا . يف أوت

ــر  ــف ع ــال الرشي ــد ج ــور محم ــكر الدكت وش

صفحتــه عــى موقــع التواصــل االجتاعــي حيــث 

قــال: ( يف البدايــة اريــد ان اشــكر اللــه ســبحانه 

عــى توفيقــه وهدايتــه وعــى ان أوجــد يل إخــوة 

يف االغــراب مل تلدهــم امــي . 

 اتقــدم بالشــكر للجمعيــة األردنيــة الكنديــة 

عــى تكرميهــم يل مــع اخــويت واســاتذيت االخ ابــو 

ــال  ــد ج ــو خال ــوم و االخ اب ــن العت راكان حس

ــاكت. الس

 اكــرر شــكري ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــى هــذه 

املبــادرة و جعــل اللــه هــذه املبــادرة الحســنة يف 

ــناتكم) ميزان حس
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جوارب رئيس الوزراء الكندي الملونة.. ماذا وراءها؟

ــس  ــا رئي ــى ارتدائه ــود ع ــي تع ــة الت ــوارب امللون ــارت الج أث

ــل  ــرة والدهشــة، ب ــرودو، الح ــتني ت ــدي جاس ــوزراء الكن ال

ــارح. ــد الج ــني بالنق ــض الصحفي ــه بع ــرض ل وتع

ــر  ــط األصف ــة بالب ــه املرقط ــاص جوارب ــكل خ ــتهرت بش واش

ــد  ــخرية والنق ــرا، إال أن الس ــوس مؤخ ــرت يف داف ــي ظه والت

ــة  الجــارح ووصفهــا بغــر املناســبة وغــر املتطابقــة وبالغريب

ــا. ــا وراءه ــني م ــني تب ــا ح تاشــت كله

رس ارتــداء تــرودو هــذه الجــوارب امللونــة واملزركشــة بشــكل فاقــع يعــود 

إىل جانــب إنســاين، وذلــك ألن رئيــس الحكومــة الكنديــة يشــرتي منتجــات 

ــاب  ــن، املص ــون كون ــها ج ــى »John’s Crazy Socks«، أسس ــة تدع رشك

مبــرض التوحــد وســخرها لجمــع الترعــات ومســاعدة املصابــني بإعاقــات، 

وبذلــك يدعــم تــرودو هــذا املــروع اإلنســاين ويرتــدي الجــوارب امللونــة 

واملرقطــة.
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ــق  ــل واملنط ــروح العق ــان ل ــد االنس ــا يفق عندم

. فانــه يصبــح بــا قيــم وال مبــادئ وال حتــى 

اخاقيــات.

توجــد حقائــق وثوابــت بــني التجمعــات يف بــاد 

الغربــة خاصــة مــن هــم يقاومــون تقلبــات 

البيئــة واالجــواء القاســية بامســيات تكــون احيانــا 

للبعــض هــو اســتعراض للتمنطــق والتبحــر يف 

ــا الدهــر ورشب..  ــون اكل عليه ــد يك ــردات ق مف

ــد  ــني بع ــد اول الواصل ــق احم ــا والصدي ــت ان كن

االخ عصــام اىل مــكان التجمــع اال وهــو محــات 

ــاد نتســال  الســلطان للحلويــات الرقيــة وكاملعت

ــاش  ــو نق ــاء وه ــدد االصدق ــم ع ــيايت وك ــن س م

قــد يكــون تقليــدي يف كل مــرة حتــى بــداء 

كشف المستور

ثقافيات مونرتيال العربية 
 ستار مصلح

ــل  ــو يحم ــل وه ــود الجلي ــل محم ــدون دخ ــاء يتواف االصدق

ــض  ــدة بع ــل بي ــد يحم ــش احم ــة االخ دروي ــه يرافق كامرت

مــن اعــداد مجلــة كنــدا والعــرب التــي هــو رئيــس تحريرهــا 

ــدى واالخ  ــة ه ــد والصديق ــد حدي ــم ولي ــاس ث ــم الي يتبعه

بشــر قــزي اعضــاء ثقافيــات مونرتيــال واالجتــامع االســبوعي 

االديب الشــعري. ورسعــان مــا دخــل درويــش يف موضــوع 

بــدون مقدمــات يســالني ماهــو رايــك بامســية االمــس حــول 

ــارشة ارشت اىل  ــس, مب ــاد االندل ــو ب ــي وه ــوع تاريخ موض

احمــد وقلــت ســيجيب عــن ســوالك ومل يكــذب خــر حتــى 

ــن  ــش ويف اي زم ــن نعي ــن اي ــوة )نح ــوع بق ــل باملوض دخ

ــن  ــون ع ــام حدث ــن 900 ع ــر م ــره اك ــش موضــوع عم نناق

ــخ  ــن التاري ــه م ــا خلصان ــه قلوبن ــاكلنا والل ــا االن مش حياتن

وبعــض تزويــرة( احسســت محمــود ودرويــش اهتمــو كثــر 

بهــذا حتــى انتــرت العــدوى بــني الجميــع ودخــل بالنقــاش 

ــث  ــز الحدي ــس وترك ــية االم ــرض امس ــرض ومل يح ــن ح كلم

ــس  ــودة االندل ــه بع ــبانيا واملطالب ــرب الس ــال الع ــن احت ع

ــة  ــا مربــط بداي ــا فيهــا حــق وهن ــة حكمهــا العــرب ولن ــة عربي بعتبارهــا دول

مــا ذكــرت )عندمــا يفقــد االنســان لــروح العقــل واملنطــق . فانــه يصبــح بــا 

قيــم وال مبــادئ وال حتــى اخاقيــات( فكانــت االجابــه كيــف تطالــب يف وطــن 

ســبق ان احتــل مــن قبــل اجــدادك باســم الفتوحــات وبحجــج واهيــة ال تقنــع 

الصغــر قبــل الكبــر فجــاءت املقارنــة كيــف نطالــب اذا بفلســطني ونعترهــا 

ــا باســم الفتوحــات  ــاين عــر دخلوه ــرن الث ــبانيا يف الق ــر اس ــة وال نعت محتل

ــا حقــوق  . ــا فيه ــح لن ــة  و تصب ــر االســام غــر محتل ون

ــران  ــني نك ــق محاول ــك الحقائ ــري تل ــايت ناك ــعب. وي ــال ارض وش ــه احت ان

ــع.. ــرة للجمي ــة ضاه ــي حقيق ــام ه ــا بين وجوده

فالزدواجيــة يف اي موضــوع اعتــرة تعنــر للــذات وهــذه كثــر مانعــاين منهــا 

نحــن العــرب بالــذات نجمــع تناقضــني ونومــن بهــام النهــام يخدمــان غرورنا يف 



27  كندا والعرب مجلة عربية شهرية تصدر عن مؤسسة التلفزيون العريب الكندي

 كندا والعرب العدد الثامن

متلــك االشــياء ولكــن صــوت عصــام قطــع رشيــط الســر وتركنــا املوضــوع يف وســط الطريــق لتبــداء حكايــة واغنيــة وشــعر وروايــة بداهــا كاملعتــاد عصــام 

باغنيــة ملارســيل خليفــة ترنــح الجميــع معهــا فصــدح وليــد حديــد بقصيــدة ................ حتــى اشــارو ايل يلــه ســتار ســمعنه يش قصيــدة وكاملعتــاد ابدهــا 

بكلمــة) ياشــباب انــا لســت بشــاعر وامنــا اتغــزل باحســايس ( ....... ثــم رسعــان مــا وصــل اليــاس قومــي اىل حلبــة املبــارة ليطلــق لنــا قصيــدة جميلــة يكمــل 

ــات الشــعرية مــع البعــض كانهــا مســبحة  ــا االبي ــدة امــرة املطــر للشــاعر والصديــق جاســم نعمــة مصــاول وهكــذا تداولن املشــوار عصــام حــداد بقصي

نتقاســمها يف االدوار جلســة شــعرية بامتيــاز قطــع سلســلة اهوائنــا رنــات تلفــوين مــن الطــارق انهــو ولــدي ابــو الحســن كنــت نســيته باالنتظــار يف النــادي 

يســال )بابــا راح تجينــي اين انتظــر مــن زمــان ( نهضــت العتــذر واذهــب لكــن اســتوقفني صديقــي درويــش ليطلــب منــي توثيــق مــا حصــل وكشــف كل 

ماهــو مســتور ...

بلوغ عدد جنود حفظ السالم الكنديين حدًا أدنى تاريخيًا

RCI-فادي الهاروين

تفيــد بيانــات صــادرة حديثــاً عــن منظمــة األمــم 

املتحــدة أن عــدد جنــود حفــظ الســام الكنديــني 

ــر  ــغ أواخ ــامل بل ــول الع ــامت ح ــاركني يف مه املش

ــر  ــا يُعت ــت 43، م ــمر( الفائ ــون األول )ديس كان

حــداً أدىن تاريخيــاً، بعــد تراجعــه مــن 62 يف 

ــاين )نوفمــر(  الشــهر الــذي ســبق، تريــن الث

.2017

التأكيــد  مــن  بالرغــم  الرتاجــع  هــذا  ويــأيت 

ــة  ــرودو الليرالي ــتان ت ــة جوس ــل لحكوم املتواص

يف أوتــاوا عــى رغبتهــا بتعزيــز مشــاركة كنــدا يف 

مهــامت األمــم املتحــدة لحفــظ الســام.

ففــي مؤمتــر الــدول املشــاركة يف مهــامت الســام 

منتصــف  فانكوفــر  يف  ُعقــد  الــذي  الدوليــة 

تريــن الثــاين )نوفمــر( الفائــت قــال تــرودو إن 

ــني  ــا مســاعدة ماي ــح لن ــا تتي ــس فقــط ألنه ــا، لي ــات حفــظ الســام مهمــة بالنســبة لن "عملي

البــر الضعفــاء الذيــن تطالهــم النزاعــات، بــل ألن عاملــاً ينعــم بالســام هــو عــامل أكــر أمانــاً 

ــني". للكندي

ووعــد تــرودو يف ذاك املؤمتــر بــأن توفـّـر كنــدا لعمليــات حفــظ الســام التابعــة لألمــم املتحــدة 

ــة مــن 200 جنــدي، إضافــة إىل  ــرات نقــل وقــوة تدخــل رسيــع مكون ــة وطائ ــرات مروحي طائ

عــرات العســكريني لتقديــم دورات تأهيليــة يف مجــال حفــظ الســام. لكــن تفاصيــل انتشــار 

هــذه القــوات مل تُعلــن بعــد.

وكانــت حكومــة تــرودو قــد أعلنــت يف آب )أغســطس( 2016 أنهــا ســتضع مــا يصــل إىل 600 

ــول  ــام ح ــظ الس ــات حف ــاهمة يف عملي ــدة كمس ــم املتح ــرف األم ــاً بت ــدي و150 رشطي جن

ــة. ــاً يشــاركون يف مهــامت حفــظ ســام دولي ــذ 112 جندي ــدا عندئ العــامل. وكان لكن
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القمر األزرق الدامي إنبلج أيضا في السماء الكندية

RCI/
عنــد  اســتثنائي  قمــرٌ  أطــّل 
ســاعات الصبــاح األولــى تباعــا فــي 
الكنديــة،  المقاطعــات  ســماء 
الكنديــون  هــم  ومحظوظــون 
ــذه  ــة ه ــتطاعوا مراقب ــن اس الذي
ــي  ــدة الت ــة الفري ــرة الفلكي الظاه
ــل  ــرّة قب ــر م ــم آخ ــهدها العال ش

عامــا.  152
مقاطعــات الشــرق الكنــدي كانــت 
منظــر  معاينــة  إلــى  الســبّاقة 
العمــاق  الدامــي  األزرق  القمــر 
مونتريــال  أهــل  ليشــاهده 
والعاصمــة أوتــوا عنــد الســاعة 
وفــي  دقائــق  و10  الســابعة 
القمــر  هــذا  شــوهد  تورنتــو 
صباحــا  والنصــف  الســابعة  فــي 
المقاطعــات  ســكان  ليشــاهده 
الواقعــة فــي الغــرب الكنــدي فــي 

الصبــاح. مــن  متأخــر  وقــت 
هــذا  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
ــاث  ــع ث ــذي يجم ــادر ال ــدث الن الح
ــه  ــت ذات ــي الوق ــر ف ــر للقم ظواه
والخســوف  البــدر  تمــام  وهــي 
أقــرب  علــى  ووجــوده  الكّلــي 

تكوّنــت  األرض،  مــن  لــه  مســافة 
هــذه الظواهــر ليــل الثلثاء-األربعــاء 
لتعطــي وهجــا ورونقــا خاصــا لســمير 

والســهر. الليــل  عشّــاق 
الكنديــون  الفلــك  علمــاء  ويقــول 
بــأن هــذا القمــر يأخــذ ألوانــا عــدة 
بحســب المعطيــات علــى األرض، فــإذا 
علــى  للبراكيــن  هيجــان  هنــاك  كان 
االرض يمّــر نــور الشــمس فــي أجــواء 
االرض ليتحــوّل لــون أشــعة الشــمس 
ــرار  ــا اإلحم ــر عاكس ــون األحم ــى الل إل
علــى القمــر الــذي يصبــح أكثــر إشــراقا 

مــن المعتــاد بنســبة 14%.
وتســتمر محــاذاة الشــمس والقمــر 

الظاهــرة  هــذه  خــال  واألرض 
واحــدة  ســاعة  لنحــو  الفريــدة 
ــة  ــت واضح ــي كان ــة وه و16 دقيق
وجّليــة عنــد ســاعات الفجــر لســكان 
واأللســكا  الشــمالية  أميــركا 
وهــاواي وكنــدا علــى أن يتمّكــن 
وآســيا  األوســط  الشــرق  ســكان 
وأوســتراليا  روســيا  وشــرق 
رؤيتهــا  مــن  ونيوزيلنــدا 
ــوي  ــر األزرق الدم ــاهدة القم ومش

الليلــة. مســاء  العمــاق 

تراجع عمليات اإلجهاض الطبي جراء 
مجانية حبة اإلجهاض

RCI-بيار أحمراين

أكــد وزيــر الصحــة يف حكومــة نيــو برانزويــك يف الــرق الكنــدي ، بونــوا بــورك، 

ــذ أن وضعــت  ــة تراجعــت يف املقاطعــة من ــات اإلجهــاض الطبي أن عــدد عملي

الحكومــة حبــة اإلجهــاض مجانــاَ.

ــك أول حكومــة مــن بــني حكومــات املقاطعــات  ــو برنزوي وكانــت حكومــة ني

التــي اعتمــدت تقديــم الحبــة مجانــا يف متــوز – يوليو املــايض . وأفــادت أن عدد 

الوصفــات الطبيــة للحبــة بلــغ مئــة واثنتــني وســتني وصفــة ســددت الحكومــة 

قيمتهــا منــذ متــوز –  يوليــو، لكنهــا مل تــر إىل عــدد عمليــات اإلجهــاض الطبــي 

منــذ ذلــك التاريــخ.

ــة األخــرة بتســهيل  ــة االنتخابي ــي وعــدت خــال الحمل ــة الت ــت الحكوم وكان

إجــراءات اإلجهــاض، ألغــت عــام 2014 أحــد أهــم العراقيــل لتحقيــق 

هــذا الهــدف وهــو التخــي عــن إلــزام املــرأة الحصــول عــى رأي طبيبــني 

للتمكــن مــن إجــراء عمليــة اإلجهــاض يف املستشــفيات الحكوميــة.
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لقد بردت قهوتك

بقلم زيد الجابر

مونرتيال

انت تكتب
صفحة مخصصة لقرائنا  االعزاء

يمكنكم ارسال مقاالتكم الى 
البريد االلكتروني

info@catvmedia.ca 
ونحن سوف ننشرها في مجلتنا 

والموقع  الرسمي للتلفزيون 
العربي الكندي

ــره  ــاً ظه ــزاز مرخي ــادى عــى عــى كرســيه اله ته

ــم أخــذ  ــه، ث عــى مســنده، ماســكاً بكــوب قهوت

ــرٍة  ــٍة كب ــاول أخــذ جرع ــن يح ــاً كم نفســاً عميق

مــن رائحتهــا الزكيــة فلطاملــا كانــت رائحتهــا 

ــات،  ــاً مــن الذكري تبعــث يف نفســه خليطــاً غريب

شــاب هــدوء  قليلــة حتــى  ثــواٍن  إال  ماهــي 

الغرفــة طنــني إشــعارات هاتفــه املحمــول ، تنــاول 

هاتفــه بيــده األخــرى مقلبــاً بــني الرســائل، اليشَء 

مثــٌر لاهتــامم، هــي نفســها رســائل تحيــات 

الصبــاح واملســاء، أغلــق هاتفــه ووقــف عــى 

قدميــه ينظــر إىل النافــذة، مل يســتطع فتحهــا 

ــر  ــر ع ــذ ينظ ــارج أخ ــداً يف الخ ــارد ج ــو ب فالج

زجاجهــا  ولكــن بخــار املــاء كان يغطــي ســطحها 

فأمســك بُكــِم بيجامتــه محــاوالً مســحها قليــاً ،مل 

ــان  ــز شــيئاً يف الخــارج ســوى كثب يســتطع ان ميي

الثلــج املرتاكمــة عــى جنبــات الطريــق ، أغمــض 

عينيــه وطــاف مبخيلتــه بعيــداً جــداً عابــراً البحــاَر 

واملحيطــات فهــو اآلن ليــس بحاجــٍة ألي تأشــرة 

ــر  ــى ان مي ــي أو حت ــفر أجنب ــواز س ــوٍر أو لج عب

ــه  ــى وصــل ب ــش، ســافر حت عــى حواجــِز التفتي

ــه. ــاء بيت ــاب بن املطــاف إىل ب

ــراس  ــى أج ــه ع ــَع يدي ــرر أصاب ــو اآلن مي ــا ه ه

األســامَء  ويامــُس  )االنرتفــون(  البنــاء  هاتــف 

ــزل ز.ج، مل  ــزل ف.ج، من ــرأ من ــة وهــو يق املكتوب

ُن  إىل هــذه  ــه ســيَحِّ ــا بأن ــاً م يكــن ليتصــوَر يوم

قليــاً  ،أمــال رأســه  الخلــف  إىل  نظــر  األزرار، 

يعايــن الشــجرَة الهرمــَة، نظــر إليهــا يتمعنهــا 

ــح،  ــاب يفت ــر، وإذا بصــوت قفــل الب بشــغف كب

ــه وأخــذ  ــا يدي ــاب بكلت ــاً الب ــدوء دافع ــدم به تق

ــاردة  ــامت ب ــياً بنس ــى منتش ــو املبن ــُر يف به يس

ــُل  ــرٍة كان يدخ ــعرها يف كل م ــة كان يستش عليل

ــل  ــارج، ظ ــو يف الخ ــرارة الج ــن ح ــم م ــا بالرغ فيه

يخطــو بهــدوء إىل أن وصــل إىل منتصــف البهــو، 

تلفــت بنظــره إىل أبــواب املنــازل يف الطابــق الســفي 

ثــم أخــذ يشــيح بنظــره يســاراً ليشــاهد جهــاز 

مضخــة امليــاه وبجانبهــا صنبــوَر امليــاه ، اقــرتب قلياً 

ليتلمــس مســكة الصنبــور الحمــراء التــي لطاملــا كان 

ــوا  ــا كان ــي عندم ــاؤه يف الح ــو وأصدق ــا ه يقصده

ــا بعــد جــوالت مــن اللعــب يف  ــووا منه صغــاراً لرت

الحــي وليغســل ســيارة والــده يف مــرات أخــرى، 

تراجــع إىل املنتصــف رافعــاً رأســه بهــدوء ينظــر إىل 

ــة  ــمس املترب ــعة الش ــوط أش ــاً خي ــى متأم األع

ــاً  ــاً عميق ــذاً نفس ــاء آخ ــة للبن ــذة العلوي ــن الناف م

ــة والســبعني درجــة، كان  ــة الثاث ــه عــى رحل ليعين

املنــزل يف الطابــق الرابــع، بــدء الصعــود رويــداً 

رويــداً، تــارًة يشــيح بنظــره إىل أبــواب الجــران 

يتأملهــا ويســتعيُد ذكرياتــه معهــم واحــداً تلــو 

اآلخــر و تــارًة يراقــب خطــواِت قدميــه عــى الــدرج 

فقــد كان يعرفهــا درجــة درجــة، هــا هــو اآلن 

يصــل إىل الدرجــة املكســورة الحافــة فيتخطاهــا، 

يســتمر صعــوداً لتــزداَد أصــواُت إخوتِــه القادمــة 

ــوت  ــمُع ص ــاً فيس ــاً و وضوح ــى ارتفاع ــن األع م

ــاً والدتــه )أمــي هــذا بكــر  أخــاه الصغــر مخاطب

رضبنــي( لــرتد أمــي ) بكــر دعــه وشــأنه وابــدأوا 

بإعــداد مائــدة الطعــام، فلقــد اقــرتب موعــد 

وصــول والدكــم إىل املنــزل(، اآلن قــارب عــى 

ــو  ــا ه ــث وه ــدور الثال ــو يف ال ــا ه ــول فه الوص

ــت  ــُع س ــوم ي.ق يتاب ــاج املرح ــزل الح ــرأ من يق

ــزل  ــاب من ــاً ب ــة متأم ــف هنيه ــم يق ــات ث درج

عمــه املقابــل ملنزلهــم ثــم ينظــر إىل بــاب منزلهــم 

الخشــبي، صعــد بضــع درجــات ليقــرتب منــه 

ــذ  ــك فأخ ــن ذل ــد م ــه أبع ــب بذاكرت ــر، ذه أك

ــح  ــه الزهــري الفات ــدي بلون ــاب الحدي ــر الب يتذك

الــذي ســبق هــذا البــاب الخشــبي، اقــرتب أكــر 

مــاداً كفــا يديــه تامســان البــاب بــكل تــأٍن و إذ 

ــك. ــردت قهوت ــد ب ــول لق ــه تق ــوت زوجت بص

يعلن التلفزيون العربي الكندي
 عن حاجته لموظفين في قسم التسويق   )الدعاية و االعان(

CATV Media                       info@catvmedia             www.catvmedia.ca
514 546-6107
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بقلم عال درباس
موّشحات أندلسّية غنتها فيروز

مغــى شــعر 

نسيت من يده ان اسرتد يدي                                   طال السالم وطالت رفة اهلدب

بيتان غاية في الرقة والجمال يصوران حالة المحبين بشدو رائع بصوت السيدة فيروز األسطورة التي تلف العالم بصوتها المتفرد الذي 
ينقلنا لحالة الطرب،  فهي تغني القصائد الصعبة بالسهل الممتنع، وقد قال فيها نزار قباني: " من لم يسمع صوت المالئكة يسمع 

فيروز" 
هذان البيتان مقتطفان من قصيدة " لملمت ذكرى لقاء االمس بالهدب" والتي طلب عند سماعهما الشاعر عمر آبو ريشة من منصور 

الرحباني ان يعطيه بيتا من شعره مقابل ديوانا من عنده، منتهى الذوق الفني الرفيع واالحترام والتشجيع بين الشاعرين.
اما القصيدة بحد ذاتها فقد اثارت جدال كبيرا حول تحديد هوية ناظم األبيات، معظم المراجع والبحوث التي قمت بها تقول انها للشيخ 

السيد علي بدر الدين.
اما المقولة الثانية وهي برأيي اقرب للواقع واإلقناع فتقول ان هاتين القصيدتين للشاعر منصور الرحباني ومن تلحين المبدع عاصي 

الرحباني فقصيدة ” لملمت ذكرى لقاء األمس بالهدب ” موثقة في نظام معلومات الموسيقى العربية ، على أن النص لمنصور رحباني ، و 
اللحن لعاصي .. لدى العودة إلى النصوص التي نسبت القصيدتين للسيد العالمة تبين أنه من مواليد  1948 .. فيما كانت السيدة فيروز قد 

سجلت هذه القصيدة في عام 1955 في القاهرة ، ضمن مغناة ” حلوة الموطن ” ، حيث تبدأ القصيدة في الدقيقة الرابعة من التسجيل .. 
طبعاً كان عمر ذلك الشاعر حينها 6 سنوات! فهل كتبها في تلك السن المبكرة !

فيما بعد ، أعادت السيدة فيروز تقديم القصيدة ضمن أسطوانة الموشحات ، مع محمد غازي الصادرة عام 1957 ، وكان عمر الشاعر 8 
سنوات .

والحقاً ، غنت السيدة فيروز هذه القصيدة في سياق حفلها في دمشق على مسرح معرض دمشق الدولي عام 1960، طبعاً كان عمر 
الشاعر المذكور 11 سنة!

تحليل عالقة نص األغنية بالشاعر المذكور في سياق اللوحة الغنائية : حلوة الموطن ..
من استعراض النص ،  يتبين أن نص قصيدة ” لملمت ذكرى لقاء األمس ” يأتي على لسان صبية شاعرة ، وذلك من عدة أبيات فيها :

ما للعصافري تدنو ثم تسألين أهملِت شعرِك راحت عقدة القصب  
  حريى أنا يا أنا و العنُي شاردٌة أبكي و أضحك يف سري بال سبب

 أهواه من قال إني ما ابتسمت له دنا فعانقين شوٌق إىل اهلرب
 حريى أنا يا أنا أنهدُّ متعبًة خلف الستائر يف أعياء مرتقب

 وهو نٌص كتبه منصور رحباني لتغنيه سيدة هي فيروز ، بينما نجد من الصعوبة بمكان ، قبول أن يكتبه شاعٌر ليفصح به عن مشاعره  
من جهة أو بقصد تقديمه لسيدة كي تغنيه إذ أن الشاعر الذي نسبت إليه القصيدة كان له مسار في حياته بعيد تماماً عن مسارات الفن 

والغناء..
بالقوام اللني حلوة من موطـين تنثين. تنثين يف طريقها اهلين
وخصور السوسن بالعبري املوهن تنحين تنحين للصبا امللون

وجهها النحيل ..ميأل القلوب هدبها اجلميل باهلنا يذوب
امرحي يف موطـين إلعيب واستوطين واسكين واسكين يف اهلوى احملصن

أجارتنا مشٌس تضيئ وتغرُب ودنيا على الدنيا تطلُّ وتذهُب
وأنِت إىل عيين أحب من الكرى وألصق فيه مين هواِك وأطرُب
سيذبل عطر الورد يومًا ميَّحي وعطرك يف شعري يضوع ويعذُب

مللت ذكرى لقاء األمس باهلدب و رحت أحضنها يف اخلافق التعب
أيٍد تلوح من غيٍب و تغمرني بالدفء و الضوء باألقمار بالشهب
ما للعصافري تدنو ثم تسألين أهملِت شعرِك راحت عقدة القصب

رفوفها وفضوٌل يف تلفتها تثري بي حنوها بعضا من العتب
حريى أنا يا أنا و العنُي شاردٌة أبكي و أضحك يف سري بال سبب

أهواه من قال إني ما ابتسمت له دنا فعانقين شوٌق إىل اهلرب
نسيت من يده أن أسرتد يدي طال السالم و طالت رفة اهلدب

حريى أنا يا أنا أنهدُّ متعبًة خلف الستائر يف أعياء مرتقب
أهوى اهلوى يا هال إن كان زائرنا يا عطر خيم على الشباك و انسكب
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كربت هند فاجنلي يا مسا باحلنان
كربت هند فاخجلي يا ربى البيلسان
قالت هلا الرابية يف الليلة املاضية:

هند هند امرعي
ها هنا مطلعي

)هند: فيروز والمجموعة(
فوق هذي الذرى

قمرا .....نريا
يفرش األرض مرمرا

كربت هند كللي يا غيوم السفوح
وانسجي لون ِممِل فوق محر السطوح

مرت على الساقية فأومأت من هي
وأجاب الصدى وجه لي سننا
عابر عندنا من هنا .. من هنا

زّهر احلقل واغتنى

)كارم محمود(
حتكون عن هند اجلميلة

عن لفتة اهلدب العليلة
عن زهوة يف الدرب تدنو

حبيبة مثل الطفولة ...
هند ترى من يا حنيين
اىل الضفريات اجلديلة

تاهلل يف أي ربوع دروبها السمر الضليلة

)فيروز والمجموعة(
بالقوام اللني  حلوة من موطين
تنثين تنثين يف طريقها اهلين

وخصور السوسن ....بالعبري املوهن
تنحين تنحين  للصبا امللون
وجهها النحيل ..ميأل القلوب
هدبها اجلميل    باهلنا يذوب

امرحي يف موطين
إلعيب واستوطين

واسكين واسكين يف اهلوى احملصن

فيما بعد اقتُطَف من هذه اللوحة الغنائية ) االسكتش( مسامُع استبعدت صوت الشاب المشارك ، وأبقت على المقاطع األخرى ، ونشر 
الناتج تحت اسم : اسكتش عمرو هند

اعتقد ان عمر السيد علي جواد بدر الدين حاسما في استبعاد عالقته بالقصيدتين

اعتقد ان هذا االختالف بالمصادر يشير الى صعوبة توثيق اعمال السيدة فيروز بدقة، ولكن تبقى أعمالها مميزة وبصمتها مع 
الرحابنة فريدة وال تتكرر

فهم رمز من رموز لبنان التي نفخر بهم وال ولن نمل من االستمتاع باعمالهم المميزة.



32  كندا والعرب مجلة عربية شهرية تصدر عن مؤسسة التلفزيون العريب الكندي

 كندا والعرب العدد الثامن

ضة يا ر
اخفاق إيطاليا في بلوغ كأس العالم ألول مرة منذ 1958

اعتزاالت ودموع

األســطوري  اإليطــايل  الحــارس  قــدم  بدموعــه 

ــرة  ــاق الك ــذاره لعش ــون اعت ــي بوف ــان لويج جي

اإليطاليــة بعــد اإلخفــاق يف التأهــل لنهائيــات 

كأس العــامل الصيــف املقبــل يف روســيا.

ــع  ــامل أرب ــل الع ــايل، بط ــب اإليط ــرج املنتخ وخ

مــرات، مــن تصفيــات كأس العــامل، ألول مــرة منــذ 

1958 بعــد تعادلــه بــا أهــداف مــع الســويد يف 

مبــارة فاصلــة.

وقــال بوفــون البالــغ مــن العمــر 39 عامــا: "مــن 

العــار أن تكلــل آخــر مبــاراة دوليــة يل بالفشــل يف 

التأهــل لنهائيــات كأس العــامل".

ــس  ــار، لي ــذا الع ــم ه ــع يتقاس ــاف " الجمي وأض

ــداء". ــش ف ــاك كب هن

يوفنتــوس  العــب  بارزاغــي  أندريــا  وأعلــن 

ودانيــي دي رويس العــب رومــا اعتزالهــام اللعــب 

الــدويل للمنتخــب اإليطــايل أيضــا.

ومثــل بوفــون املنتخــب اإليطــايل يف 175 مبــاراة 

دوليــة عــى مــدار عريــن عامــا فــاز خالهــا بــكأس 

العــامل عــام 2006.

واعــد  بالتأكيــد  »املســتقبل  بوفــون  وأضــاف 

ــدرة  ــاء والق ــك الكري ــة، فنحــن منتل للكــرة اإليطالي

ــا للوقــوف  والتصميــم فبعــد كل تعــر نجــد طريقن

ــا«. ــى أقدامن ع

كأس  نهائيــات  عــن  األزوري  املنتخــب  ويغيــب 

ــذر  ــد اعت ــة يف تاريخــه، وكان ق ــرة الثاني ــامل للم الع

عــن املشــاركة يف الــدورة األوىل عــام 1930.

وفازالفريــق الســويدي يف املبــاراة األوىل بهــدف 

لصفــر ســجله العــب وســط امليــدان، جيكــوب 

يوهانســون بتســديدة غالطــت الحــارس، جونلوجــي 

وتعــادل  مبدافعــني.  اصطدمــت  بعدمــا  بوفــون 

العــودة يف  مبــاراة  أهــداف يف  بــا  الفريقــان 

ــو. ــة ميان ــرو مبدين ــان س ــب س ملع

دفاعيــة  بخطــة  الســويدي  املنتخــب  ولعــب 

ــاب،  ــاراة الذه ــة مب ــى نتيج ــا ع ــة حفاظ محض

ــا منيعــا حــال دون وصــول  وشــكل العبــوه حصن

الاعبــني اإليطاليــني إىل شــباك الحــارس روبــن 

ــديدة  ــده تس ــة ي ــرج بقضب ــذي أخ ــون، ال أولس

ــعراوي. ــتفيان الش ــل اس ــن البدي ــة« م »صاروخي

ــن الفــرص، مــن  ــل عــددا م ــع ســرو إميوبي وضي

بينهــا كــرة أخرجهــا قلــب الدفــاع أندريــاس 

غرانكفيســت مــن عــى خــط املرمــى.

ــات كأس  ــويدي إىل نهائي ــب الس ــل املنتخ ويتأه

ــذ 2006. ــرة من ــامل ألول م الع

المغرب يطلق حملته الستضافة نهائيات كأس العالم 2026

ــذي ســبق وتقــدم الســتضافة  يواجــه املغــرب، ال

املونديــال أربــع مــرات مــن قبــل ، منافســة 

قويــة يف مواجهــة عــرض ثــايث مشــرتك مــن كنــدا 

ــدة. ــات املتح ــيك والوالي واملكس

وقــال مــوالي حفيــظ العلمــي، رئيــس لجنــة 

ترشــح املغــرب لتنظيــم املونديــال، يف مؤمتــر 

ــل  ــدم أفض ــوف يق ــرب 2026 س ــي: »املغ صحف

كــرة قــدم يف قلــب العــامل«.

ــي  ــة الت ــار الدول ــت عــى اختي وســيجري التصوي

ستســتضيف هــذا العــرس الكــروي يف 13 يونيــو/

حزيــران املقبــل، عشــية انطــاق كأس العامل 2018 

يف موســكو.

وقــال : »نحــن نتعهــد بإقامــة بطولــة تفيــض 

ــة واالحتفــال  بالعاطفــة الحقيقي

ــام«. ــدة والس ــم الوح بقي

وأضــاف: »إقامــة كأس العــامل يف 

املغــرب ســتحقق نجاحــا تجاريــا 

ــد، وإذا  ــل األم ــا طوي ــرتك إرث وت

فزنــا بــرف االســتضافة، نعتقــد أن الفائــز ســيكون 

هــو كــرة القــدم والشــباب مــن أمتنــا وأفريقيــا 

ــأرسه«. والعــامل ب

ومل يكشــف العلمــي تفاصيــل عــن املــدن التــي 

ستســتضيف البطولــة، قبــل أقــل مــن خمســة أشــهر 

ــتضيفة  ــة املس ــار الدول ــى اختي ــت ع ــى التصوي ع

ــة. للبطول

الشــباب  وزيــر  العلمــي،  طالبــي  رشــيد  وقــال 

والرياضــة يف املغــرب، إن البنيــة التحتيــة يف البــاد 

ــت مــى الســتضافة  ــن أي وق ــر اســتعدادا م أك

كأس العــامل، بعــد زيــادة عــدد البلــدان املشــاركة 

ــن 2026. ــة م ــا بداي ــه إىل 48 فريق ب

رسيعــا  تقدمــا  املغــرب  »حقــق  وأضــاف: 

منــذ عــام 2003 - ىف مجــال الرياضــة والبنيــة 

التحتيــة والفنــادق واملطــارات والطــرق الريعــة 

وشــبكات النقــل العــام«.
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الول مرة في التاريخ 
4 منتخبات عربية تتأهل إلى كأس العالم

بعد أن حجزت تونس واملغرب تذاكر التأهل إىل مونديال 2018 وانضمتا إىل مرص والسعودية اللتن تأهلتا سابقا, مجلة كندا والعرب 

تلقي نظرة عى املنتخبات العربية األربعة التي بلغت املونديال ألول مرة يف تاريخ العرس الريايض  العاملي

املغرب
املجموعــة  قمــة  املغــريب  املنتخــب  وارتقــى 

الثالثــة برصيــد 12 نقطــة، بعــد الفــوز عــى 

مضيفــه كــوت ديفــوار 0-2 ليعــود املغــرب 

للظهــور يف العــرس العاملــي للمــرة الخامســة يف 

تاريخــه بعــد طــول غيــاب، فقــد ســبق لــه وأن 

خــاض البطولــة يف ســنوات  1970، 1986، 1994 

و1998.

تونس
يف  األوىل  للمــرة  التونــي  املنتخــب  وسيشــارك 

ــا،  ــذ 12 عام ــامل روســيا 2018 من ــات كأس الع نهائي

بعدمــا تصــدر املجموعــة األوىل برصيــد 14 نقطــة، 

ــك  ــال، وذل ــات املوندي ــغ نهائي ــه ليبل ــا هدف محقق

بعــد تعادلــه الســلبي مــع ضيفــه املنتخــب الليبــي. 

ــي  ــب التون ــس للمنتخ ــل الخام ــو التأه ــذا ه وه

الــذي شــارك يف العــرس العاملــي يف ســنوات 1978، 

و2006.  2002  ،1998

مرص
وكذلــك تأهــل املنتخــب املــري إىل نهائيــات كأس 

ــة  ــو بنتيج ــى الكونغ ــوزه ع ــد ف ــيا بع ــامل روس الع

1-2، ليعــود الفراعنــة إىل كأس العــامل بعــد 28 ســنة 

مــن الغيــاب حيــث تعــود آخــر مشــاركة ملــر عــام 

1990، وضمنــت مــر صــدارة املجموعــة اإلفريقيــة 

الخامســة أمــام أوغنــدا وغانــا والكونغــو.

السعودية
ــد  ــي بع ــرس العامل ــعودية إىل الع ــادت الس وع

تأهلهــا إىل كأس العــامل روســيا 2018 بفضــل 

فــوزه بهــدف نظيــف عــى اليابــان يف آخــر 

ــة  ــني يف املجموع ــات الفريق ــن مباري ــاراة م مب

ــارة  ــات الق ــن تصفي ــث م ــدور الثال ــة لل الثاني

اآلســيوية.

الثالــث  الــدور  الســعودي  املنتخــب  وأنهــى 

ــا  ــاين بعدم ــف املنتخــب الياب ــاين خل ــز الث باملرك

إىل  تأهلــه  ضمــن  ولكنــه  نقطــة   19 جمــع 

أمــام  األهــداف  فــارق  بفضــل  النهائيــات 

املنتخــب األســرتايل الــذي ميلــك أيضــا 19 نقطــة.

هــي   2018 روســيا  يف  املشــاركة  وســتكون 

ــامل  الخامســة للمنتخــب الســعودي يف كأس الع

للمــرة األوىل يف 1994. وشــارك  بعــد تأهلــه 

العربيــة إىل نهائيــات كأس  املنتخبــات  ووصلــت 

العــامل لكــرة القــدم ألول مــرة عــام 1934، وكان 

حينهــا منتخــب مــر هــو املنتخــب العــريب الوحيــد 

املتأهــل، ثــم انقطعــت املشــاركة العربيــة حتــى 

ــام 1970. ع

ــة  ــاركة العربي ــع املش ــام 1978 مل تنقط ــذ ع ومن

يف كأس العــامل وشــارك فريــق عــريب واحــد عــى 

وشــهدت  النهائيــات،  مــن  دورة  كل  األقــل يف 

روســيا  يف  املقامــة   2018 العــامل  كأس  نســخة 

ــذ  ــرة من ــة ألول م ــات عربي ــة منتخب ــل أربع تأه

انطــاق املســابقة.

الســاحرة  لعشــاق  وجهــة  روســيا  وســتكون 

املســتديرة يف 2018، باســتضافتها بطولــة كأس 

العــامل لكــرة القــدم، ألول مــرة يف تاريخهــا، يف 

الفــرتة املمتــدة مــن 14 يونيو/حزيــران، لغايــة 15 

يوليو/متــوز.

ــا، يف  ــى 12 ملعب ــة ع ــات البطول ــتقام مباري وس

11 مدينــة، هــي موســكو، ســان بطرســبورغ، 

ســامرا،  قــازان،  فولغوغــراد،  كالينينغــراد، 

نيجنــي  يكاترينبــورغ،  ســوتيش،  سارانســك، 

ــر  ــة روســتوف عــى نه ــة ملدين نوفغــورود، إضاف

الــدون.

بعــد ذلــك يف ثــاث نســخ متتاليــة )1998 و2002 

نســختني  آخــر  عــن  يغيــب  أن  قبــل  و2006( 

ليعــود مجــددا يف روســيا 2018.
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اج بر ال ا مـــع 
لحمــل ا

لثــور ا

ن طا لســر ا

ء ا لجــوز ا

ء ا لعــذر ا

سد ال ا

يــؤرش هــذا الشــهر إىل مغامــرة رومانســية أو تعــارف خــال ســفر أو رحلــة عمــل أو مؤمتــر، تكــون الظــروف مؤاتيــة للقيــام برحلــة 

شــهر عســل جديــد وذلــك للتخفيــف مــن الضغــوط اليوميــة، قــد يحمــل الشــهر عواطــف رسيــة ويجعلــك كرميـًـا مــع االحبــاء واالهــل، تعــّدل 

يف برنامجــك اليومــي لتطمــن اىل راحــة حبيبــك وتكــون مشــتاًقا لقضــاء الوقــت معــه وللرفيــه عــن نفســك بالقــرب منــه، ويدعــو الجــو العــام 

اىل االنتبــاه لنــرة الصــوت وعــدم التســلط أو فــرض الــرأي، حافــظ عــى إســتقرارك العاطفــي وال تعــرض عاقتــك الحالّيــة ملطبــات وظــروف 

أنــت بغنــى عنــه .

تبرشك األفاك بأخبار سعيدة وتحمل إليك إرتياًحا، تستعيد مطلع العام بعض السام يف محيطك الضّيق وتهتم لشؤون منزلك 

وملتطلبات أحبائك، قد تعيد النظر يف عاقتك العاطفية وذلك بهدف تعزيزها أو اتخاذ قرار تجاهها، متلك القدرة عى حسم األمور 

وعى ازالة الرودة اذا كانت موجودة بن الطرفن، انه شهر دافئ يشجع عى التفاهم وعى طّي صفحة الخافات، لكن من املستحسن عدم 

الغوص يف اخطاء املايض، ومن الروري التوّصل اىل الحلول قبل تاريخ 20، ذلك ان األيام العرشة االخرة تحمل توتًرا عاًما وقد يؤثر الجو 

نسبًيا يف استقرار العاقة وال سّيا اذا كانت جديدة، يف العموم، أنه شهر إيجايب ميهد الستقرار والرتياح والنفراج .

يشجعك هذا الشهر عى تعزيز الروابط العاطفية والتفاعل مع الجنس االخر مبنطق وموضوعية، أن كوكب الزهرة يدفعك إىل البحث 

عن القواسم املشركة بينك وبن اآلخرين، تهتم يف األسبوع األول باملظاهر الخارجية واإلطالة األنيقة والجذابة، لكنك رسعان ما تعيد 

قراءة حساباتك وتنظر إىل األمور بعمق أكر، قد يلفت انتباهك شخص تتعامل معه يف حياتك اليومية، كوكب الحب فينوس يفتح أمامك باب 

التعارف حتى مع أجانب أو غرباء، كذلك يسمح باإلرتباط ويعزز العاقة عند املرتبطن، إنه شهر جيد للعازبن واملرتبطن عى حد سواء .

تركز األنظار واألضواء عى كل أنواع العاقات مبا فيها العاطفية منها، حذار من بعض التوتر وال سيا يف األسابيع الثاثة األوىل، لحسن 

الحظ يكون لكوكب الزهرة تأثرات ملطفة تقرب املسافة بن القلوب وتسمح باملصالحة والتعاطف، كذلك تسمح للعازب بالتعارف 

وتخرجه من عزلته، إنه شهر ضاغط بسبب كرة اإلنشغاالت والهموم، األمر الذي يؤثر سلباً يف األجواء الحميمة إذا مل تضبط األعصاب 

واإلنفعاالت، تنفرج االجواء ويختفي معظم الهموم ابتداء من تاريخ 20.

يفسح كوكب الزهرة املجال لتسوية أي خاف بن االحّباء، ويعّزز العاقات القامئة، وميّهد لتعارف أو لصداقة مميزة، تنشط 

اإلجتاعيات والنشاطات الرفيهية يف النصف األول من الشهر، مفسحة يف املجال للتفاؤل بانفراج وسام وتناغم أو رمبا بحّب وارتباط، 

أما بالنسبة إىل النصف الثاين من الشهر فيكون أكر تناغًا ورومانسية يف مجال العمل والحركة اليومّية، وقد يقع العازب يف الحّب من شخص 

يتعرّف إليه من خال مؤسسة صحّية أو استشفائية .

 تــزداد العاقــة املتينــة متانــة، تنمــو العاقــة الجديــدة وتزدهــر، قــد يقــع العــازب يف الحــّب أو يجــد مــن يلفــت انتباهــه، تعيــش شــهًرا 

عاطفيًّــا جميــاً تتجــّى خالــه الكثــر مــن األمــور الغامضــة، وتفــرح لفــرح الحبيــب وتفتخــر بوقوفــه إىل جانبــك، إنـّـه شــهر رومانــي وال 

ا . ســيا يف أســابيعه الثاثــة األوىل، بــادر إىل تســوية الخافــات وال تســمح لهــا بالّتــأزّم، تحمــل الفــرة فرًحــا وخــرًا ســارًّ
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ن ا لميــز ا

لعقــرب ا

لقــوس ا

لجــدي ا

ــو ل لد ا

لحــوت ا

تــزداد األمــور تعقيــداً وتعيــش أيامــاً صعبــة عــى العاقــة الجديــدة أو املتوتــرة، فحــاول أيهــا امليــزان حايتهــا مــن الشــدائد، قــد يكــون 

ــك تشــعر باإلســتياء لعــدم تفهمهــم  ــك أن ــاء، ذل ــّرع يف إطــاق األحــكام عــى األحّب ــاً بســبب كــرة اإلنشــغاالت أو الهمــوم، ال تت الشــهر ثقي

وضعــك أو لعــدم تجاوبهــم معــك .

تهتــم بقضيــة الحبيــب وتبحــث عــن هديــة أو تفاجئــه بأمــر مــا، تنفــرج أســاريرك هــذا الشــهر، وتشــعر بأنــك تربــح كل نقــاش، األمــر 

الــذي قــد يغيــظ الحبيــب أو الرشيــك، لذلــك حــاول أال تفــرض رأيــك بالقــوة بــل باملرونــة والدبلوماســية، تكــون الفــرة املمتــدة حتــى تاريــخ 19 

بّنــاءة، ومتنــح العاقــة أمــاً جديــًدا بالتطــّور، إن كوكــب املّريــخ قــد يســّبب بعــض الخافــات يف األيــام األقــل حظًــا، فتظهــر مســائل شــخصية أو 

عائليــة طارئــة، ومــن املستحســن تفــادي الجــدال وإثــارة املواضيــع الحساســة بشــكل خــاص يف األيــام العــرشة األخــرة التــي قــد تعــرّض اســتقرار 

الروابــط لاهتــزاز وال ســيا املتقلّبــة أو الجديــدة منهــا .

يتحــّدث الفلــك عــن إرتيــاح وثقــة بالنفــس، األمــر الــذي يعــّزز الركائــز يف العاقــة، تبــدأ العــام وكوكــب الزُّهــرة يف برجــك، وهــو كوكــب 

الحــّب والــروة والنجــاح، إذا كنــت مرتبطــاً تعــرف الســعادة، وإذا كنــت عازبــاً تســعى للتعــارف وتــرك انطباعــات جميلــة، إنــه شــهر مناســب 

إلعــادة تعزيــز الروابــط املتأرجحــة وتوضيــح املشــاعر والنيــات، ال عــذر لــك للبقــاء يف حالــة الفــوىض أو الحــرة، تتمّيــز هــذا الشــهر بالقــدرة عــى 

التعبــر عــن رأيــك وعواطفــك، ذلــك لــن يصعــب عليــك إعــادة امليــاه اىل مجاريهــا الطبيعيــة أو تغيــر أي موقــف لشــخص مــا تجاهــك، شــهر 

مناســب للتعــارف ولارتبــاط .

تتمبــع بالحاســة الكبــرة وبالجــرأة، وتشــعر بشــغف كبــر لتغيــر منــط قديــم او ممــل يف حياتــك العاطفيــة، قــد تعلــن عــن نهايــة خــاف 

ــة، قــد تقــع يف الحــب او رمبــا تجــد يف شــخص مــا امــكان التعــارف والتفاهــم، ينســجم  ــاط او خطب ــة متقّدمــة كارتب او عــن انتقــال اىل مرحل

العــازب حالًيــا مــع مواليــد بــرج القــوس والجــدي، امــا العاقــة املتينــة فهــي عــى موعــد مــع االنفراجــات واالرتيــاح، قــد تســتعجل قــراًرا او طرًفــا، 

وتشــعر بســهولة التواصــل مــع حبيبــك، انهــا فــرة تناغــم وانســجام وال عــذر لديــك الختــاق املشــاكل .

 ال تســمح لبعــض األفــكار الســلبية بالتأثــر يف مجــرى حياتــك، لذلــك قــاوم حالــة التمــرّد التــي قــد تغمــرك، وال تظهــر ال مبــاالة أو عــدم 

ــخ 19 موعــد وصــول الشــمس إىل برجــك،  ــى تاري ــة بعــض الــيء حت ــة ومملّ ــد تكــون األجــواء هادئ ــاء، ق ــة واألحّب ــات العائل إهتــام مبتطلب

احــذر تأزيــم وضــع معّقــد أو قديــم، انتظــر وصــول الشــمس إىل برجــك، وســتفاجأ عندهــا بانقــاب املعطيــات والظــروف اىل االفضــل، قــد تتخــذ 

قــراًرا مهــّا يف األيــام العــرشة األخــرة، أو رمبــا تســمع خــرًا أو جوابًــا ملســألة عالقــة، تنســجم حالًيــا مــع مواليــد بــرج الدلــو وامليــزان والجــوزاء 

والقــوس .

بعدما واجهتك ضغوط كثرة يف الشهر األخر من العام املايض، ها أنت تبدأ العام الجديد بنشاط وتفاؤل، تشهد حياتك العاطفية تحّسًنا 

ملموًسا، وعى األرجح تختفي املشاحنات واإلنفعاالت، ومتيض أوقاتًا مسلية وال سيا يف األسابيع الثاثة األوىل، حاول التعويض عن الوقت الضائع 

لتصحيح األخطاء والستعادة ثقة الحبيب، إذا كان باإلمكان استعادتها، أما االيام العرشة األخرة فهي هادئة وتفسح يف املجال لجلسات رومانسية، 

لكنها يف الوقت نفسه قد تحمل ملاً ورتابة فكن متيّقظًا .

اج بر ال ا مـــع 
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ــا مطبخن
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التحضر:

تحر العجينة بوضع الدقيق والزبدة 

واللوز والفانيا وصفار البيضة والسكر 

الناعم يف خاطة الطعام. يخلط الكل 

معاً إىل أن تتاسك العجينة يف زاوية 

واحدة من وعاء الخاطة.

تلف العجينة بكيس نايلون وتحفظ يف 

الثاجة ملدة ساعة.

تخرج العجينة من الثاجة وتحّول إىل 

مستطيل مسطح باستعال الشوبك. 

توضع العجينة يف أسفل قالب تورتة 

قابل للفك. 

يحزز سطح العجينة بواسطة الشوكة. 

تعاد التورتة إىل قسم التجليد من 

الكمية تكفي 8 إىل 10 أشخاص
العجينة:

كوبان من الدقيق (الطحن) مع نصف 
كوب من اللوز املطحون ناعاً

600 غرام من الزبدة يف حرارة الغرفة
رشة فانيا

صفار بيضة واحدة

ــا مطبخن

كباب بالكرز األسود

الكمية تكفي 4 أشخاص

كيلوغرام من لحم العجل أو الغنم املفروم ناعاً 
(كفتة)

ملعقة صغرة من امللح
ملعقة صغرة من البهار

نصف ملعقة صغرة من الفلفل األحمر

ربع ملعقة صغرة من القرفة
نصف ملعقة صغرة من الفلفل األسود

كيلوغرامان ونصف الكيلو من الكرز الصغر 
والحامض

كوبان من السكر

كوبان من املاء لنقع بذور الكرز
زيت للقي.

التحضر:
تنزع بذور الكرز وتنقع هذه البذور يف كوبن 
من املاء ثم تفرك جيداً وترمى ليتم االحتفاظ 

فقط باملاء.
توضع حبات الكرز املنزوعة البذور مع املاء 

والسكر يف قدر وتطهى فوق النار ملدة 10 إىل 
12 دقيقة.

يخلط اللحم مع امللح، والبهار، والفلفل األحمر 

واألسود والقرفة. تحر كرات صغرة بحجم 

حبات الكرز من خليط اللحم. تبلل اليدان 

باملاء أثناء تقريص اللحم وذلك لتفادي التصاقه 

باليدين.

تقى كرات اللحم يف الزيت ثم تضاف إىل مزيج 

الكرز وتطهى معاً إىل أن تتكاثف الصلصة قلياً.

يقطع الخبز العريب إىل مربعات ويرصف يف قعر 

الطبق (اختياري). يسكب فوقه مزيج اللحم 

والكرز ويقدم الطبق ساخناً.

تورتة بالتوت والكرز األسود

نصف كوب من السكر الناعم.

الحشوة:
200 غ من جبنة املاسكاربون

كوب من القشدة الطازجة املخفوقة

فانيا مع بضعة قطرات من روح اللوز (اختياري).

الثاجة ملدة ساعتن.

يحمى الفرن إىل حرارة 350 درجة فهرنهايت 

أو 180 درجة مئوية، وتخبز فيه عجينة التورتة 

حتى تصبح وردية اللون.

تحر الحشوة، وتحىش بها التورتة ويغطى 

سطحها بالتوت والكرز األسود. يدهن سطح 

التورتة مبرىب املشمش املسخن قبل وضعها يف 

الثاجة حتى موعد التقديم.

تحضر الحشوة

تخفق القشدة الطازجة حتى تصبح دبقة جداً.

تخفق جبنة املاسكاربون يف خاطة الجاتوه. 

تخلط مع القشدة ويضاف إليها روح اللوز 

يف حال استعاله. تبسط القشدة فوق التورتة 

املخبوزة.
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لتسعة  ا ت  بعا ملر ا من  بع  ومر صف  , مود  عا كل  ن  ا بحيث  , سب ملنا ا ن  ملكا ا يف  م  رقا ال ا ضع 
. ر تكرا ون  بد تسعة  ىل  ا حد  وا من  م  رقا ال ا عى  تحتوي 

استراحة كندا والعرب

ئل لســا وا جحــا 
أحــد  بــه  با فطــرق   ، منزلــه  مــن  لعلــوي  ا بــق  لطا ا يف  جحــا  ن  كا

ك فــرأى رجــا  لشــبا ص ، فأطــل مــن ا شــخا أل ا

يــد ؟  ا تر ذ : مــا ل  فقــا

، فنــزل جحــا  كلمــك  تحــت أل ىل  نــزل ا ا  : ل  قــا

 . ي  يــا ســيد يــد حســنة  ر ا ل  لحــا ا نــا فقــر  ا  : لرجــل  ا ل  فقــا
غيظــه  كتــم  ولكنــه  منــه  جحــا  ظ  غتــا فا

ـ  . تبعنــي  ا  : لــه  ل  وقــا

وصــا  فلــا   ، يتـــبعه  لرجــل  وا لبيــت  ا أعــى  ىل  ا جحــا  وصعــد 
ئل  ــا لس ا ىل  ا ــت  لتف ا ــوي  لعل ا ــق  ب لطا ا ىل  ا

يعطيــك  للــه  ا  : لــه  ل  وقــا

؟  تحــت  ونحــن  لــك  ذ يل  تقــل  مل  ا  ذ وملــا  : لفقــر  ا بــه  جا فا

نــا  يل وا تقــل  نزلتنــي ومل  ا ا  ذ ملــا نــت  : وا ل جحــا  فقــا
؟  فوق 

            محمود درويش 

قطار الساعة الواحدة
رجل و امرأة يفرتقان

ينفضان الورد عن قلبيهما ،

ينكسران .

خيرج الظّل من الظّل

يصريان ثالثة :

رجال ...و امرأة ...و الوقت ...

ال يأتي القطار

فيعودان إىل املقهى

يقوالن كالما آخرا ،

ينسجمان

و حيّبان بزوغ الفجر من أوتار جيتار

و ال يفرتقان ...

.. و تلفت أجيل الطرف يف ساحات 

هذا القلب .

ناداني زقاق ورفاق يدخلون القبو و 

النسيان يف مدريد .

ال أنسى من املرأة إاّل وجهها أو فرحي 

...

أنساك أنساك و أنساك كثريا

لو تأّخرنا قليال

عن قطار الواحدة .

لو جلسنا ساعة يف املطعم الصيين ،

لو مّرت طيور عائدة .

لو قرأنا صحف الليل

لكّنا

رجال و امرأة يلتقيان ...
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كلمات متقاطعة

استراحة كندا والعرب

غادة السمان

ذلك الرجل 
------------------------------

الذي استطاع اقتحام مملكيت 

على صهوة رسالة .. أحببته... 

خارق العذوبة و الكربياء 

نقاء صحاري طهرتها الشمس 

طوال عصور من اللهيب .. 

ايها القادم من مسقط رأس 

أجدادي 

و مسقط قليب .. 

أطلق سراحي من حرييت .. 

خذني اليك 

أجهز علي حببك .. 

هل ترضى بأن متوت امرأة 

مثلي 

بغري خنجر العشق املستحيل 

..؟  

اني أحرضك على قتلي .. 

فليجلبوا حرويف بعد 

مصرعي 

كأحد الشهود على براءتك 

من هدر دمي 

على أرصفة الغربة ...
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 نستقبلكم على الفطور, الغداء والعشاء

اطيب واشهى المأكوالت اللبنانية والشرقية

صحن يومي )على طريقة اكل البيت( 

تذوق اطيب المزات, المشاوي, مناقيش 

على الصاج والبيتزا االيطالية

اطيب العصائر الطبيعية, الحلويات 

الشرقية, والقهوة العربية

مشاوي على الفحم

1262 Rue Mackay, Montréal, QC H3G 2H4

(514)596-6060
توصيل مجاني
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SPÉCIALITÉS LIBANAISES PÂTISSERIE

حلويات الصمدي واوالده

كنافة بالجبن-كنافة بالقشطة
بقالوة-بيتي فور- معمول مد
 حلويات شرقية- بوظة عربية

ملوكية-صمدية-عثملية
حالوة الجبن-حالوة رز-بين نارين

كرابيج وانواع اجرى مختلفة

Baklawa- Maamoul- Knèfè
Gâteaux Et Pâtisserie Orientale
Cafe- The- Croissants
Crème Glacée

 595 Boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, QC H4L 1X8

5995 Boul Gouin O, Montréal, QC H4J 2P8 فرع اول

فرع ثاني

(514) 315-9572

(514) 507-9573


